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Vörn Veitir öryggi
Tölvan heima
„Vissir þú að tölvur eru eins og manneskjur?“ spurði Helena Önnu og Alex.

Helena er stelpa úr nágrenninu. Hún stundar tölvunám við háskólann og passar stundum Önnu og 
Alex.

Anna, Alex og foreldrar þeirra eru nýbúin að fá sér spánýja heimilistölvu. Tölvan er staðsett í nota-
legu horni í stofunni. Alex og Anna mega nota tölvuna í hálftíma á dag þegar þau eru búin að vinna 
heimanámið sitt.

Foreldrar Önnu og Alex buðu Helenu í kaffi og spurðu hana hvort hún gæti aðstoðað þau við að setja 
upp nýju tölvuna og nettenginguna.

„Hvernig getur tölva verið eins og manneskja?“ segir Alex og hlær.

„Sko,  hún er með minni og örgjörva sem vinnur líkt og heilinn í þér og minnið,“ útskýrir Helena.

„Með minninu og örgjörvanum getur þú geymt mikið af mikilvægum tölvugögnum eins og forrit, myndir, 
skjöl, leiki og tónlist hvert á sínu sérstaka svæði,“ útskýrir hún frekar.

„Hmm, þýðir það að tölvur vinni og geymi hluti eins og kommóður?“ spyr Anna.

„Já, einmitt,“ svarar Helena og kinkar kolli, „nema hvað tölvan veit alltaf nákvæmlega hvar allt er geymt. 
Þú getur líka beðið tölvuna þína um að gera alls konar kúnstir í gegnum tölvuforrit.“

Alex stekkur á fætur. „Já, ég hef heyrt um það, við köllum það hugbúnað!“

Anna er ringluð. „Hug-búnaður hljómar eins og hattur sem maður setur á hausinn á sér. “

„Hvernig geturðu troðið hug-búnaðinum inn í tölvuna?“ spyr Anna.

„Það þarf ekki að troða hugbúnaðinum í tölvuna, hugbúnaðurinn er ósýnilegur partur af tölvunni,“ segir 
pabbi góðlátlega. „Þegar þú skrifar eða teiknar í tölvunni, spilar leiki eða býrð til skjásýningar þá notar 
þú mismunandi tegundir af hugbúnaði. Vélbúnaður er sá hluti tölvunnar sem þú getur séð, eins og tölvu- 
turninn, músin, skjárinn, prentarinn og vefmyndavélin. Við getum sagt að hugbúnaðurinn sé heilinn í 
tölvunni og vélbúnaðurinn líkaminn.“

Anna heyrir foreldra sína ræða um nettengingu.

„Hvað er nettenging?“ spyr Anna.

„Það er þegar ein tölva tengist við aðrar tölvur og 
myndar með því net. Netið er það sem tengir tölvuna 
þína við aðrar tölvur út um allan heim, alveg eins 
og síminn þinn er tengdur við aðra síma með sím-
tengingu.“

„Einn af kostum þess að hafa nettengingu er að þú 
getur sent bréf eða talað við hvern sem er hvar sem er 
í heiminum,“ bætir pabbi við.
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„Helena, hversu örugg verður tölvan okkar ef við tengjum hana við Netið?“ spyr mamma með áhyggju-
svip.

Helena útskýrir að tölvur hafi þúsundir tengja (ports) sem vinni líkt og hurðir. Þessar hurðir opnast og 
lokast þegar þær taka við og senda upplýsingar í hvert skipti sem þú ferð á Netið.

„Það er eins og þú sért að vernda risastóran kastala,“ segir hún.

„En hvernig er hægt að gæta allra þessara hurða? Alex gæti það ekki einu sinni,“ segir Anna.

„Ég skal gefa þér nokkur góð ráð,“ segir Helena og byrjar að útskýra. „Til að vera viss um að vera örugg 
þarftu fyrst og fremst að tryggja að tölvan þín sé vel varin...“

TölvAn þín GErð öruGG 
Árásir
„Vissir þú að óvarðar tölvur geta orðið fyrir árás frá illgjörnum notendum 
Netsins hvaðanæva að úr heiminum? Þess vegna þarftu að nota eldveggi  
(Firewall). Eldveggur er eins og landamæraeftirlit. Landamæravörðurinn  
athugar allt sem fer inn og út úr tölvunni þinni. Ég skal setja upp eldvegg  
í tölvuna ykkar núna,“ segir Helena.

Heilbrigð tölva
„Manstu eftir orðinu hugbúnaður? Það er ekki bara til góður hugbúnaður 
heldur líka skaðlegur hugbúnaður sem hægt er að dreifa á Netinu,“ útskýrir 
Helena. „Vírusar, ormar, trjójuhestar og njósnahugbúnaður (spyware) eru hættuleg forrit sem geta sýkt 
tölvuna þína... það er líkt og þegar við mannfólkið fáum kvef eða flensu.“

„Hvernig getum við komið í veg fyrir það að tölvan okkar verði veik, Helena?“ spyr Anna.

Helena gefur góð ráð með ánægju:

„Berjumst gegn vírusum og njósnahugbúnaði með vírusvarnarforritum. Vírusvörn er 
GÓÐUR hugbúnaður sem verndar tölvuna þína. Þú skalt aldrei vafra um á Netinu ef tölvan 
þín er ekki varin. Það er eins og að vera með landamæri án þess að hafa landamæraverði. Ef 
tölvan þín heldur áfram að sýkjast af vírusum þá skaltu hringja í mig,“ segir Helena.

„Ef tölvan þín byrjar að haga sér undarlega þá gæti hún verið sýkt. Ef hún er óeðlilega hæg, ef 
upphafssíðan breytist, ef þú flyst yfir á undarlegar síður eða ef fullt af litlum gluggum byrja að 
birtast á skjánum þá gæti tölvan þín verið með slæmt kvef eða flensu!“

„Þú getur sýkst af vírus með því að opna tölvupóst frá einhverjum sem þú þekkir  
ekki, með því að hlaða niður (download) leikjum eða tónlist af heimasíðu, 
með því að nota sýkta geisladiska (CD rom) eða minnislykla (USB stick) eða ef 
þú vafrar um á Netinu á óvarinni tölvu.“

Helena tekur sér hlé, fær sér smáköku og heldur svo áfram að setja upp tvö mikilvæg 
forrit: vírusvarnarforritið og vörn gegn njósnahugbúnaði. Anna er orðin mjög ringluð af 
öllum þessum nýju upplýsingum. Hún þarf á hvíld að halda og fær sér líka smáköku!



Biddu foreldra þína um að senda þér tölvupóst með viðhengi, eða sendu þér sjálf(ur) tölvupóstinn. 
Æfðu þig á eftirfarandi: Hægrismelltu á viðhengið og vistaðu það á skjáborði (desktop) tölvunnar. Farðu 
yfir á skjáborðið, hægrismelltu á skjalið og veldu að skanna (scan). Þegar þú veist að skjalið er öruggt 
þá geturðu opnað það. Mundu: Hægrismella - VISTA - SKANNA - OPNA.

Mamma færir Helenu drykk og andvarpar: „Hvað getum við svo gert varðandi ruslpóstinn?“ Anna lítur 
upp frá teikningunni sinni: heyrði hún einhvern segja „buslpóstinn“?

vErjumsT ruslpósTI 
Helena segir að 8 af hverjum 10 tölvupóstum sem hringsóli um Netið sé ruslpóstur 
(amapóstur).

„En hvað er þá buslpóstur, ég meina ruslpóstur?“ spyr Anna.

„Við fáum dagblöð, reikninga og póstkort inn um bréfalúguna okkar. Við fáum einnig auglýsingabæklinga 
sem við kærum okkur ekki alltaf um. Venjulega hendum við þessum auglýsingabæklingum beint í endur-
vinnsluna,“ útskýrir pabbi. „Ruslpóstur er tölvupóstur sem þú hefur ekki beðið um,“ bætir mamma við.

„Hvað er þá svona slæmt við ruslpóst?“ spyr Alex.

„Ruslpóstur getur dreift vírusum. Hann getur einnig platað þig til að kaupa óáreiðanlegan eða ólöglegan 
varning eða leitt þig inn á skrítnar heimasíður,“ svarar pabbi.

Alex er virkilega spenntur fyrir því að nota tölvupóst með vinum sínum og skyldmennum sem búa 
erlendis og vill því vita hvernig hann getur greint ruslpóst frá venjulegum tölvupósti.

Helena útskýrir að hann þurfi að hafa augun opin fyrir tölvupósti sem komi frá fólki sem hann þekkir 
ekki, sem innihaldi viðhengi eða sé með fyrirsögn sem lofi öllu fögru. Hann ætti einnig að virkja síu  
(filter) sem flokki tölvupóstinn hans.

Hún segir einnig að með því að nota aðeins eitt netfang fyrir allt sem þú gerir á Netinu aukir þú magnið 
sem þú færð af ruslpósti.

„Er þá ekki nóg að hafa eitt tölvunetfang?“ spyr Anna.

„Ef þú tekur þátt í mörgum mismunandi aðgerðum á Netinu, búðu þá til mismunandi notendaaðganga 
(accounts). Einn aðgang fyrir tölvupóstinn þinn sem þú notar fyrir vini þína, annan fyrir spjallrásir og 
þann þriðja til dæmis fyrir þær síður sem þú notar þegar þú býrð til myndasafn,“ útskýrir Helena.

2.1. 3.
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„Í hvert skipti sem þú gefur upp netfangið þitt á vefnum skaltu reyna að lýsa því í stað þess að skrifa það 
nákvæmlega eins og það er. Þetta gæti forðað netfanginu þínu frá því að verða sjálfkrafa skráð hjá þeim 
sem senda út ruslpóst,“ bætir Helena við.

„Með þessu móti ertu skrefi á undan ruslpóstinum Alex,“ segir Helena.

„Alex er svo klár,“ segir Anna, „ég efast um að buslpósturinn geti platað hann, ég meina ruslpósturinn.“

Ef þið birtið netföng ykkar með eftirfarandi hætti á Netinu geta þau lent á ruslpóstlistum:

 Vicky.Smith@northbell.com Birthday e-card  

 Herbert.Weiler@junkworld.com Funny pictures

 Sonia. Roberts@exporting.jp Hi, how have you been?

Farðu að ráðum Helenu og lærðu hvernig þú getur lýst netfanginu þínu í hvert skipti sem þú þarft að 
gefa það upp á Netinu. Þetta er til þess gert að forða netfanginu þínu frá því að verða sjálfkrafa skráð 
hjá þeim sem senda út ruslpóst.

cybercat.smith@mymail.com = cybercat punktur smith hjá mymail punktur com 

Til að æfa þig, lýstu netföngum allra í fjölskyldunni þinni:

Þitt netfang:  .............................................................................................................................

Netfang fjölskyldunnar:  ...........................................................................................................

Netfang móður þinnar:  ............................................................................................................

Netfang föður þíns:  ..................................................................................................................
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vafrað um á netinu
„Jæja Helena, vöfrum nú á Netinu!“ segir Alex spenntur. Anna hleypur fram í forstofu og klæðir sig í striga- 
skóna en Alex stöðvar hana hlæjandi og útskýrir að svona sé bara tekið til orða þegar fólk fer á Netið.

  
Aðstoðaðu Önnu við að skilja þetta allt saman. Skoðaðu orðin hér fyrir neðan og gerðu hring utan um 
þær aðgerðir sem einungis er hægt að framkvæma ef maður er tengdur við Netið.

     senda tölvupóst                                            spila leiki
 
                     Horfa á myndband                Hlaða niður forriti

         Hlusta á tónlist                                      Hringja  

                 leita að upplýsingum                                   skrifa sögu

             spjalla                                                                    Teikna 

                             Hlaða niður myndum úr stafrænni myndavél

       senda myndir                                 Kaupa hluti     

                                                                  vinna með myndir

Helena útskýrir að hægt sé að vafra um á Netinu á mismunandi heimasíðum til að finna upplýsingar um 
mismunandi efni. Allar heimasíður hafa ákveðið veffang eins og t.d. http://www.saft.is. Vegna þess hve 
mikið er til af mismunandi heimasíðum út um allan heim þá hefur fullt af kláru fólki búið til leitarvélar 
(Google, Lycos, Yahoo o.s.frv.) til að leita að ákveðnum heimasíðum með því að nota leitarorð. Til að 
útskýra þetta betur þá opnar Helena vafra og slær inn veffangið að leitarvélinni: http:/kids.yahoo.com
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„Leitarvélar auðvelda manni að fiska eftir upplýsingum úr hafsjó Netsins,“ segir Helena. „Góðir vafrarar 
gera sér grein fyrir því hvaða fiskar eru góðir og hverjir ekki,“ útskýrir Helena.

Alex er orðinn mjög spenntur fyrir því að byrja og langar að finna upplýsingar um grameðlu (Tyranno-
saurus Rex), kröftugustu risaeðluna af öllum. Hann slær inn „grameðla“ og fær mikið af niðurstöðum. 
Alex verður virkilega forvitinn. Hann finnur þrjár vefsíður með mjög góðum upplýsingum og myndum.

„Þetta er magnað! Ég gæti skrifað bestu ritgerð í heimi í skólanum með þessar upplýsingar,“ segir Alex, 
„og allir myndu verða mjög hrifnir. Þetta yrði alveg frábær ritgerð með myndum og öllu...“

„Þú getur það svo sannarlega!“ segir Helena, „en mundu bara að treysta ekki alltaf fyrstu vefsíðunni sem 
þú finnur. Athugaðu alltaf að minnsta kosti þrjár mismunandi síður og berðu saman upplýsingarnar sem 
þú finnur á þeim. Mundu að hver sem er í heiminum, sem hefur aðgang að Netinu, getur búið til vefsíðu 
og birt hana á Netinu.“

„Þegar þú svo skrifar ritgerð þá áttu alltaf að geta heimilda, það er að segja frá hvar þú fékkst upp- 
lýsingarnar og myndirnar sem þú notar. Þannig vinna alvöru vísindamenn.“

Gerðu þetta verkefni með foreldrum þínum. Skrif-
aðu niður veffangið http://kids.yahoo.com í vafrann 
þinn. Leitaðu nú að upplýsingum um grameðlur 
(Tyrannosaurus Rex) og reyndu að komast að því 
hvenær þessi risaeðla var uppi á jörðinni. Reyndu 
líka að finna góða mynd af grameðlu. Gleymdu ekki 
að finna að minnsta kosti þrjár mismunandi vefsíður 
til að bera saman upplýsingarnar.

Á hvaða tíma var grameðlan uppi?   ...............................……......………………..................................
Heimildir: ……………………….......................................…...................................................................
...............................................................................................................................................................

Hvernig litu grameðlur út? .............................................................................
........................................................................................................................
Heimildir: …………………………....................................................................

Ef þú ert með prentara þá máttu prenta út myndina og setja hana hér fyrir neðan.
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Alex langar til að geyma vefsíðurnar þrjár þannig að með hjálp Helenu vistar hann síðurnar í eftirlætismöppu 
með því að vera á vefsíðunni, velja eftirlæti (favourites) efst í tólaborðinu og bæta þannig vefsíðunni í 
möppuna. Hann getur einnig bætt við nýrri undirmöppu með sínu eigin nafni til að aðgreina sínar 
vefsíður frá uppáhalds síðunum hennar Önnu. Alex er nokkuð stoltur af sjálfum sér. Foreldrar hans eru 
einnig stoltir af honum. Anna er líka stolt af honum, þó svo að hún sé örlítið afbrýðissöm.

Gerðu þetta verkefni með foreldrum þínum. Skrifaðu niður veffangið: http://kids.yahoo.com í vafrann 
þinn. Leitaðu nú að einhverju efni, til dæmis grameðlur (Tyrannosaurus Rex) og vistaðu síðan þær þrjár 
síður sem þér þykja áhugaverðastar í eftirlætismöppuna með því að velja favourites (eftirlæti)  
í tólaborðinu og bættu þeim við. Þú getur einnig búið til þína eigin undirmöppu.

„Munið eitt ungu vafrarar,“ segir Helena, „stundum þegar þið leitið að efni á Netinu þá getið þið fundið 
vefsíður sem hafa ekkert að gera með það sem þið eruð að leita að. Þið gætuð fundið óáhugaverðar 
vefsíður með óviðkomandi upplýsingum og jafnvel vefsíður sem óþægilegt er að skoða. Ef þið rekist á 
óþægilegar vefsíður sem ykkur líst ekki á þá skuluð þið láta foreldra ykkar vita og þeir geta tilkynnt þær.  
Með því að tilkynna leggið þið ykkar af mörkum við að gera Netið að betri stað.“
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HEIlræðI HElEnu

>  Notaðu alltaf vírusvarnarforrit, varnir gegn njósnahugbúnaði og síu til að flokka ruslpóst í tölvunni 
þinni. Vafraðu alltaf um Netið á varinni tölvu.

>  Ef tölvan hjá þér byrjar að haga sér undarlega þá gæti það verið vegna sýkingar. Hafðu strax 
samband við sérfræðing.

> Opnaðu einungis tölvupóst frá fólki sem þú þekkir.

> Gerðu það að venju að skanna ávallt viðhengi í tölvupósti áður en þú opnar þau.

> Passaðu vel upp á netfangið þitt með því að birta það ekki á vefnum.

> Gættu þín á SMS ruslpósti: gefðu einungis fólki sem þú þekkir upp símanúmerið þitt.

HEIlræðI HElEnu þEGAr vAFrAð Er á nETInu
> Berðu saman upplýsingar sem þú finnur á Netinu.

> Hafðu vökult auga með nýjum vefsíðum og möppum.

>  Segðu foreldrum þínum frá ef þú rekst á óþægilegar vefsíður og biddu þá um að tilkynna það.

GAGnlEGAr vEFsíður HElEnu

Anna og Alex geta fylgst með því á Netinu hvernig Niamh og Fionn læra að vafra um á Netinu:

http://www.webwise.ie/index.aspx

Góðar öryggisleiðbeiningar er hægt að finna á makeITsecure vefsíðunni:

http://www.makeitsecure.ie og á http://www.netoryggi.is
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GErðu Könnun á öryGGIsmálum nETsIns HEImA Hjá þér

•  Allar tölvur heima eru með uppsett vírusvarnarforrit, varnir gegn njósnahugbúnaði og síur fyrir 
ruslpóstinn, allt uppfært reglulega. 

 já nei

•  Ef að ég eða foreldrar mínir lendum í vandræðum með tölvuna okkar þá biðjum við alltaf um aðstoð 
frá sérfræðingi.  

 já nei

• Við erum með aðskilda notendaaðganga í tölvunni okkar. 
 já nei

• Við opnum aldrei tölvupóst frá fólki sem við þekkjum ekki. 
 já nei

• Við skönnum alltaf viðhengi í tölvupósti áður en við opnum þau. 
 já nei

• Við notum síu á tölvupóst fjölskyldunnar. 
 já nei

• Þegar við hættum að vinna á Netinu í tölvunni þá aftengjumst við alltaf Netinu. 
 já nei

• Einungis fjölskyldan veit um aðgangsorð í tölvunni, við deilum þeim ekki með neinum. 
 já nei

• Við opnum aldrei eða smellum inn í sprettiglugga (pop-up windows). Þeir gætu innihaldið vírusa. 
 já nei

• Við tökum reglulega afrit (back up copies) af mikilvægum gögnum í tölvunni. 
 já nei

Hversu mörgum spurningum svaraðir þú játandi?

9-10 jákvæð svör: Til hamingju – þú ert sérfræðingur í öryggi á Netinu. Haltu áfram á sömu braut og  
fylgstu vel með upplýsingum sem birtast á www.saft.is og www.netoryggi.is. 

6-8 jákvæð svör: Mjög gott. Það lítur út fyrir það að þú vitir heilmikið um tölvur og Netið. Þú skalt 
þó gefa þér tíma til að fræðast meira um öryggi á Netinu. Heimsæktu heimasíðurnar www.saft.is og  
www.netoryggi.is til að fá frekari upplýsingar.

Færri en 6 jákvæð svör: Þú þarft að bæta þig. Það getur verið gaman og fræðandi að vafra um Netið en 
einungis ef þú veist hvað ber að varast. Leitaðu til foreldra þinna og kennara eftir frekari upplýsingum. 
Ekki gleyma að heimsækja vefsíðurnar www.saft.is og www.netoryggi.is til að fá frekari upplýsingar.
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ErTu mEð HluTInA á HrEInu?

Fylltu í eyðurnar… ef þú ert í vafa kíktu þá á textann hér á undan. 

• Aldrei vafra um Netið ef að tölvan þín er ekki ............................... 

•  Þú getur nælt þér í  ......................  ef þú opnar viðhengi frá  ........................  sem þú þekkir ekki, 
með því að  .........................  niður leikjum eða tónlist af vefsíðu, með því að nota  ........................  
geisladiska (CD rom) eða minniskubba eða með því að vafra um á ...................... tölvu.

• Ef tölvan þín byrjar að haga sér ...................... þá gæti hún verið sýkt.

•  Hafðu augun opin fyrir tölvupósti sem kemur frá fólki sem þú ...................... ekki,  sem innihalda 
.............................  og eru með ...................... sem lofi öllu fögru. 

•  Með því að nota aðeins ......................  netfang fyrir allt sem þú gerir á Netinu mun draga að  
mikið af .......................

•  Ekki treysta  ......................  vefsíðunni sem þú heimsækir.  Athugaðu alltaf a.m.k. ......................   
mismunandi síður og berðu saman upplýsingarnar sem þú finnur á þeim. Mundu: ......................  
sem er í heiminum sem hefur aðgang að Netinu getur búið til vefsíðu og birt hana á Netinu.

•  .....................................  og vörn gegn njósnahugbúnaði eru góð forrit sem hjálpa þér við að verja 
tölvuna þína.

•  Ef þú rekst á óþægilegar vefsíður sem þér líst ekki á þá skaltu láta ................................... þína vita og 
þeir geta ......................... það.
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SamSkipti  ;-D
HluTAr AF HEIlDArmynDInnI
„Hvenær megum við fara á spjallrásir?“ spyr Anna Helenu, hoppandi um af spenningi.

Helena er heima hjá Önnu og Alex að passa þau á meðan foreldrar þeirra eru úti. 
Krakkarnir eru búnir með heimanámið sitt og ákveða að nota tímann sem þau hafa til 
að læra meira um tölvupóst og spjallrásir. Anna er virkilega spennt fyrir því að byrja að 
spjalla þar sem hún hefur nýlega eignast nýja vinkonu, Jónu, sem býr í Englandi. Jóna 
hefur þegar gefið Önnu allar upplýsingarnar varðandi spjallrásina sína.

„Þú mátt byrja að spjalla um leið og við höfum búið til fyrir þig netfang og notendaaðgang að spjallrás,“ 
segir Helena með bros á vör.

„Hvað er notendaaðgangur Helena?“ spyr Anna.

Helena útskýrir: „Í daglegu lífi er fólk sífellt að fylla út ákveðnar upplýsingar um sig þegar það til dæmis 
fær strætókort, verður áskrifandi að tímariti eða skráir sig í ræktina. Til þess að eignast netfang eða skrá 
sig á spjallrás þarf að gera það sama. Maður velur þá þjónustu sem maður vill, til dæmis Yahoo, gmail, 
msn eða icq og svo skráir maður sig og verður þar með meðlimur þeirrar þjónustu sem valin er.“ 

Merktu við hversu persónulegir          Mjög persónulegt         Nokkuð persónulegt         Ekki það persónulegt 
eftirfarandi þættir eru fyrir þér: 

 símAnúmErIð þITT HárlITur þInn 

 nAFn lAnDIð sEm þú Býrð í

 sKólInn sEm þú GEnGur í HEImIlIsFAnGIð þITT

 nAFn GæluDýrsIns þíns  sTörF ForElDrA þInnA

 nETFAnG þITT mynDIr AF þér         

 AlDur þInn

„Þær upplýsingar sem þú gefur um sjálfa þig kallast upplýsingaskrá (profile),“ útskýrir Helena. „Þegar 
þú notar Netið getur upplýsingaskráin þín eða þær upplýsingar sem þú gefur um sjálfa þig náð til tuga, 
hundruða, þúsunda eða jafnvel milljóna manna út um allan heim.“

Anna verður hálfráðalaus á svipinn þannig að Helena  reynir að útskýra þetta nánar.

„Þú manst eftir leiknum „gettu hver ég er“ sem við höfum stundum leikið? Þegar þú spyrð spurninga til 
dæmis um aldur, augnalit eða hárgreiðslu þá ertu í raun að reyna að átta þig á upplýsingaskrá mann-
eskjunnar sem þú vilt komast að hver er.“

„Þannig að fólk er þá að reyna að komast að því hver ég er?“ spyr Anna sakleysislega.

„Stundum er það þannig,“ svarar Helena. „Þú gerir þér kannski ekki grein fyrir því en þú getur auðveldlega 
gefið upp of miklar upplýsingar um sjálfa þig til fólks sem þú þekkir ekki einu sinni. Jafnvel þó þú gefir 
einungis upp gælunafn þitt, netfangið, mynd af þér eða nafn skólans sem þú gengur í þá geta ókunnugir 
vitað heilmikið um þig. Þeir geta í raun vitað mun meira en þeir ættu að gera. Persónulegar upplýsingar 
eru líkt og púsluspil og ókunnugir geta lagt saman litla hluta af púslinu, jafnvel þó þeir séu mjög ólíkir hver 
öðrum, og áttað sig á heildarmyndinni.“
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„Þetta hljómar frekar ógnvekjandi,“ segir Anna hljóðlega. „Hvernig getum við komið í veg fyrir að þeir 
geri þetta?“

„Nú, við þurfum að vera jafn varkár á Netinu og við erum í hinum hefðbundna ótengda heimi,“ út-
skýrir Helena. „Þú myndir ekki gefa upp nafn þitt, aldur, heimilisfang, myndir úr fríum og símanúmer í 
blaðagrein, er það? Þú myndir heldur ekki setja allar þessar upplýsingar á auglýsingaskilti þar sem allir 
gætu séð það, eða hvað?“

„Ég veit!“ segir Anna, „ég get búið til gerviupplýsingar um mig og þóst vera einhver önnur… hvað segirðu 
um það?“

„Það er gott að þetta fær þig til að hugsa,“ segir Helena, „en að vernda friðhelgi þína þýðir ekki endilega að 
þú þurfir að ljúga til um það hver þú ert. Þú ert enn ábyrg fyrir öllu því sem þú segir og gerir á Netinu.“

AnnA Býr TIl upplýsInGAsKrá
„Byrjum nú á því að setja upp aðgang fyrir Önnu að tölvupósti,“ segir Helena. „Við skulum búa til net-
fang sem gefur ekki upp fullt nafn þitt. Vinir þínir og fjölskylda þín kalla þig stundum Nönu, ekki satt? 
Þannig að hvað segir þú um nana@mymail.com?“ spyr Helena Önnu. Anna kinkar kolli.

„Við munum ekki nota fullt nafn þitt eða aðrar persónulegar upplýsingar þegar við fyllum út 
skráningarformið. Þú þarft svo að vernda netfangið þitt með lykilorði sem þú ákveður sjálf. Lykilorðið þitt 
er lykillinn að pósthólfinu þínu.“

„Gott lykilorð er langt, að minnsta kosti átta stafir og inniheldur bæði stóra stafi og litla, tölur og greinar-
merki. Hugsaðu þér einhverja skynsamlega setningu eins og: Alex er stóri bróðir minn og hann er 11 ára. 
Taktu svo fyrsta stafinn úr hverju orði: aesbmohe11a og bættu inn stórum stöfum AesbMohe11a og settu 
svo að lokum inn greinarmerki: Aes!bMohe11a. Mundu einnig að nota aldrei séríslenska stafi, hvorki í 
aðgangsorðum né lykilorðum.“

„Mundu svo eitt Anna, lykilorð er bara gott lykilorð ef enginn annar veit það. Haltu því út af fyrir þig 
nema þú viljir að annað fólk geti lesið tölvupóstinn þinn eða geti þóst vera þú og sagt og gert hluti sem 
þú myndir aldrei gera. “

Hjálpaðu Önnu að búa til gott lykilorð með því að nota ráðin frá Helenu:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Anna velur sér lykilorð og skrifar það niður á blað sem hún ætlar að geyma heima í herberginu sínu.

„Jæja, næsta skref er að útbúa notendaaðgang að spjallrás og gera um leið upplýsingaskrá fyrir Önnu,“ 
stingur Helena upp á. „Ég skal fylla út skráningarformið,” segir Alex, „en þú verður að segja mér hvernig 
á að fylla út í allar eyðurnar. Hvað tákna annars allar þessar *stjörnur*?“ spyr Alex. 

„Stjörnurnar eru settar við þau svæði sem okkur er skylt að fylla út í,“ útskýrir Helena.  

„Notum gælunafnið þitt. Þú getur einnig valið að nota bara fornafnið þitt ef þér finnst það betra en þú 
skalt ekki nota fullt nafn.“
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Nafn: Nana* 

Gælunafn eða skjáheiti: Nana* 



„Gælunafnið þitt ætti að vera einfalt og hlutlaust og ekki gefa til kynna raunverulegt nafn þitt. Anna ákveður að 
nota Nana aftur. Gælunafnið þitt getur einnig verið ,,skjáheiti“ þar sem það er nafnið sem fólk sér á skjánum.“

„Hér er svo splunkunýja netfangið þitt nana@mymail.com.“

„Þú getur gefið upp landið sem þú býrð í en haltu heimilisfanginu þínu, símanúmerinu og skólanum eða 
félagsmiðstöðinni út af fyrir þig.“

 
 

„Við skulum velja fæðingarár þitt en við þurfum ekki að skrá niður fæðingardaginn þinn.“

„Að lokum, Alex, er mikilvægt að stilla aðgang annarra að upplýsingaskránni,“ útskýrir Helena. „Farðu 
í stillingar upplýsingaskrárinnar (profile settings) og veldu að hún sé lokuð eða „PRIVATE“, þannig að 
einungis þeir sem Anna velur geti séð upplýsingaskrána hennar og átt samskipti við hana.“

„Augnablik, ég ætla að gera upplýsingaskrána hennar Önnu persónulegri. Ég ætla að bæta við táknmynd 
fyrir hana,“ segir Alex spenntur og Anna velur af lista táknmynd sem henni finnst flott.

„Jóna verður fyrsta manneskjan sem við bætum við tengslalistann (contact list) þinn,“ útskýrir Alex. 
„Gerðu svo vel Anna. Nei, sjáðu, vinkona þín er tengd (online)!“ 

Farðu eftir því hvernig upplýsingaskráin fyrir Önnu var gerð og útbúðu þína eigin öruggu upplýsingaskrá. 
Útbúðu síðan aðra upplýsingaskrá sem er ekki örugg.
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Nafn: ...........................

Gælunafn eða skjáheiti: ...........................

Netfang: .........................................

Land: ............................

Nafn: ...........................

Gælunafn eða skjáheiti: ...........................

Netfang: .........................................

Land: ............................

Fæðingardagur og ár: ....... / ..... / ........Fæðingardagur og ár: ....... / ..... / ........

Land: Ísland* 

* Fæðingardagur og ár: 01/01/2000

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Netfang: nana@mymail.com* 



mynDIr oG vEFmynDAvélAr
„Nú er komið að mér að nota tölvuna,“ segir Alex. „Geturðu sýnt mér hvernig 
ég get sent frænku minni í Frakklandi myndir úr sumarfríinu okkar, Helena?“

„Sjálfsagt,“ segir Helena. „Það er til hugbúnaður sem þú getur hlaðið 
ókeypis niður af  Netinu og búið til mjög flottar skjásýningar með tónlist 
og öllu. Mundu bara að þú þarft alltaf að treysta fólkinu sem þú sendir 
myndirnar þínar. Með Netinu og farsímum geta myndir ferðast út um allan 
heim á örfáum sekúndum og eru þar með komnar til að vera á Netinu að 
eilífu. Svo ég minnist nú ekki á hversu auðvelt er að vinna með myndir og 
breyta þeim þannig að úr verði falsaðar myndir.“

Skoðaðu þessa mynd og skrifaðu niður hvað þú getur sagt um manneskjuna á myndinni.

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

„Hvað með vefmyndavélar?“ spyr Alex. „Pabbi segir að við megum fá vefmyndavél fyrir jólin svo að við 
getum séð frændfólk okkar í Frakklandi.“

„Nú, það sama gildir fyrir vefmyndavélar,“ segir Helena, „Notaðu þær einungis með fólki sem þú þekkir 
og treystir. Sumir nota vefmyndavélar til að njósna um fólk. Ég slekk alltaf á minni þegar ég er ekki að nota 
hana. Annars finnst mér eins og einhver sé að fylgjast með mér…“ segir Helena og hlær vandræðalega.  

18



Að EIGA sAmsKIpTI vIð óKunnuGA
„Er Netið ekki góður staður til að kynnast nýju fólki sem hefur svipuð 
áhugamál og maður sjálfur?” spyr Alex.

„Að sjálfsögðu,“ svarar Helena. „Þú getur tekið þátt í opnum 
spjallborðum eða byrjað með eitthvert umræðuefni sjálfur. Það er 
góður siður að nota einungis spjallborð fyrir ungt fólk sem hefur skráða 
gæslumenn. Gæslumenn eru raunverulegt fólk sem fylgist með því að 
notendur hagi sér almennilega.“

„Þú verður síðan að vera skynsamur. Það er til fólk sem lýgur til um 
hver það er. Það gæti reynt að lokka þig til þess að gefa upp of mikið af 
upplýsingum um þig og síðan stinga upp á því að þið mynduð hittast. 
Það er alls ekki góð hugmynd að fara og hitta einhvern ókunnugan. Ef þú heldur að þú getir örugg- 
lega treyst vini þínum sem er tengdur við Netið og langar til að hitta þig þá skaltu láta foreldra þína 
vita svo að þeir geti farið með þér. Heiðarlegir sannir vinir sem hafa gott eitt í huga myndu ekki líta á það sem 
vandamál að foreldrarnir kæmu með. Einungis fólk sem hefur eitthvað að fela myndi ekki sætta sig við það.“

„Alex litli í Rauðhettupeysunni,“ segir Anna og hlær en hún er búin að vera að hlusta á samtalið allan tímann. 
„Ætlarðu að láta úlfinn grimma gabba þig alveg eins og Rauðhettu litlu?“ segir Anna stríðnislega.

Farðu eftir heilræðum Helenu og hugsaðu þér þrjú góð ráð sem „Alex litli í Rauðhettupeysunni“ gæti 
fengið frá Helenu til þess að vernda sig frá „vefúlfunum“.

1. ..........................................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................................

3. ..........................................................................................................................................................

nETprýðI  
„Að spjalla á Netinu er frábært í alla staði!“ segir Anna sem er búin að prófa að spjalla við Jónu.

„Veistu hvað það er að vera netprúður?“ spyr Helena.

„Ha, netpúður?“ spyr Anna.

„Að vera netprúður er að koma fram við aðra á Netinu eins og þú vilt að aðrir komi fram við þig,“ segir 
Helena. „Það er „gullna reglan“ á Netinu. Auðvitað fara ekki allir eftir reglunum en þú getur alla vega 
byrjað á því að fara sjálf eftir þessari reglu og hagað þér vel á Netinu.“

„Hefurðu tekið eftir því að við notum broskarla og alls konar táknmyndir þegar við spjöllum á Netinu?“ 
spyr Helena.

„Já, það var það auðveldasta,“ segir Anna sem hefur einungis nýlega lært að lesa og skrifa.

„Anna, vissirðu að þessar litlu myndir eru kallaðar lyndistákn (emoticons)?“ spyr Alex og leikur stóra bróður.

„Vitið þið af hverju þessar litlu táknmyndir eru kallaðar lyndistákn?“ Helena skorar á Alex. Hann er ekki 
alveg viss.
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„Sko, lyndistákn eru litlar myndir sem sýna hvernig fólki líður,“ segir Helena nokkuð ánægð með sig. 
„Þau eru oft notuð þar sem skrifleg skilaboð geta stundum valdið misskilningi…“

„Oft er vandamálið með tölvupóst og spjall á Netinu það að vinir ykkar geta ekki séð hvort þið eruð 
brosandi, vandræðaleg eða eitthvað að gretta ykkur í alvörunni. Þeir geta ekki séð líkamstjáningu ykkar. 
Þeir geta heldur ekki heyrt hvort þið hafið þýða, pirraða eða reiðilega rödd,“ heldur Helena áfram. „Þess 
vegna er oft gott að nota lyndistáknin þegar þið skrifið tölvupóst eða skilaboð. Ef þið til dæmis skrifið 
skilaboð og NOTIÐ HÁSTAFI TIL AÐ SKRIFA ALLA STAFINA ÞÁ GÆTI VINUM YKKAR FUNDIST EINS 
OG ÞIÐ VÆRUÐ AÐ ÖSKRA Á ÞÁ!“ segir Helena og grettir sig. 

„Á hinn bóginn þá ER fólk stundum reitt og andstyggilegt þegar það skrifar skilaboð. Þegar fólk gleymir 
sér og þykist allt best vita og tjáir skoðanir sínar á andstyggilegan hátt, bara af því að það getur gert það 
án þess að skrifa nafn sitt undir, þá köllum við það illskeytahríð.“

Hvernig myndir þú vilja að fólk kæmi fram við þig á Netinu?

1. ..........................................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................................

3. ..........................................................................................................................................................

„Leyfðu mér nú að sýna þér hvernig þú getur búið til þitt eigið lyndistákn,“ segir Helena, „áður en það 
kemur háttatími.”

uppsKrIFTIr HElEnu Að lynDIsTáKnum 

Það sem þú þarft:

• Tölva.
• Teikniforrit (t.d. Paint Shop Pro).
•  Snarskilaboðahugbúnaður (t.d. MSN messenger).
• Ímyndunarafl.
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Undirbúningur:

Teiknaðu mynd í tölvunni með því að nota teikniforrit eins og t.d. Paint Shop Pro, Photoshop, Paint o.s.frv. 
Vertu viss um að stærð skjalsins sé eftirfarandi: hæð og breidd í 20 pixlum. Vistaðu myndina sem jpg, gif 
eða bmp skjal. Ef þig langar til að nota mynd sem þú átt nú þegar (jpg, gif eða bmp) þá þarftu bara að 
breyta stærðinni líkt og sagt er frá hér fyrir ofan.

Nú þarf að setja myndirnar inn í snarskilaboðahugbúnaðinn. Ef þú notar MSN Messenger þá er það gert 
svona:

1. Opnaðu MSN Messenger.

2. Opnaðu [My Emoticons...] í tólaborðinu (tools).

3. Veldu [Create Emoticons].

4. Veldu [Find image]. Það er mikilvægt að þú munir hvar þú vistaðir nýju táknmyndirnar þínar.

5. Þegar þú finnur myndina þá skaltu velja hana með bendlinum.

6. Gefðu nýju táknmyndinni þinni nafn.

7. Staðfestu þetta með því að velja [OK]. Nú bætist nýja táknmyndin þín við o.s.frv. 

8. Veldu [OK] aftur.
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„Gjörðu svo vel, hér er nýja táknmyndin tilbúin til notkunar í spjallinu. Þú getur notað hana sem lyndis- 
tákn eða sem þína eigin táknmynd!“ segir Helena. Alex hefur þegar búið til mynd sem táknar Önnu 
þegar hún er nývöknuð. Hann kallar myndina „svefnpurku“ og Anna verður svolítið pirruð. Helena áttar 
sig á að það er í raun löngu kominn tími á að þau fari í háttinn.

„Svo er það bara eitt að lokum Helena,“ spyr Alex á leiðinni upp í herbergið sitt. „Hvaða skrítnu orð 
eru þetta sem fólk notar þegar það spjallar á Netinu?”

„Aha, þú átt við skammstafanir, stafi sem tákna orð sem eru hluti af setningu. Gnk gæti til dæmis verið 
góð leið til að segja „góða nótt krakkar“,“ svarar Helena.

LEySTu GáTuNA.
Finndu út hvað nokkrar af vinsælustu skammstöfunum þýða með því að tengja þær saman við útskýringuna.

 ^5 tölva 

 bbb  góðan daginn 

 comp  foreldrar nálægt

 egbok sjáumst seinna 

 f2f höfum þetta einfalt kjáni 

 gl  hvað er að frétta?  

 gm  hittumst einhvers staðar 

 hand  elska þig að eilífu 

 ilu, ily  hafðu það gott í dag 

 jj  bæ bæ beibí 

 k, kk  augliti til auglitis 

 kiss  gefðu mér fimm

 l8r  allt verður í lagi/þetta reddast allt

 lmirl  ókei í alvöru! 

 ly4e  ég elska þig 

 np  bara að grínast

 S^, S’uP  ekkert mál 

 POS gangi þér vel 
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Notaðu tákn af lyklaborðinu til að tákna þessi lyndistákn:

 Broskarl:  ..............................................  Andlit sem er hissa:  ........................................

 Sorgmætt andlit:  ..................................  Stórt bros:  .......................................................

 Andlit sem blikkar:  ...............................  Tungan rekin út: ..............................................

HEIlræðI HElEnu

> Vertu alltaf ábyrg(ur) á Netinu – ekki fela þig á bak við skjáinn.

>  Notaðu spjallrásir og snarskilaboðasíður fyrir ungt fólk þar sem gæslumenn eru skráðir.

> Ekki dreifa skilaboðum, myndum eða öðru efni sem gæti sært einhvern.

> Útbúðu öruggar upplýsingaskrár (profiles).

> Deildu myndum einungis með fólki sem þú þekkir og treystir.

>  Lærðu hvernig á að loka á fólk sem þú vilt ekki tengjast.

> Neitaðu alltaf að samþykkja fólk sem þú þekkir ekki.

>  Neitaðu því að hitta fólk sem þú þekkir ekki, jafnvel þótt það sé „netvinir“ þínir.  
Segðu alltaf foreldrum þínum frá. Það er aldrei of varlega farið.

> Þú skalt aftengjast Netinu þegar þú ert ekki að nota það.

>  Notaðu vefmyndavélar einungis með fólki sem þú þekkir og aftengdu þær þegar  
þú ert ekki að nota þær.

GAGnlEGAr vEFsíður HElEnu
Lærðu hvernig þú getur gætt að þínu svæði, verið skapandi, verið þú sjálf(ur)  
og haft hlutina á hreinu.

http://www.saft.is 
http://www.netoryggi.is

Kíktu á netkaffið „Think U Know Cybercafé“ sem er fyrir krakka á aldrinum 8 til 10 ára:

http://www.thinkuknow.co.uk 
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GErðu Könnun á því HvErsu Klár þú ErT á sAmsKIpTAvEFjum

1.  Ég spyr foreldra mína alltaf um leyfi áður en ég gef upp persónulegar upplýsingar á Netinu (nafn, 
símanúmer, heimilisfang, netfang, nafn skóla, greiðslukortaupplýsingar)   

 já nei

2. Ég get einungis séð spjallborð fyrir ungt fólk sem foreldrar mínir hafa athugað fyrir mig.  
 já nei

3.  Þegar ég er á Netinu nota ég alltaf gælunafn/skjánafn sem segir ekkert um mig. 
 já nei

4. Lykilorðin mín eru mitt einkamál. Ég breyti þeim stundum.    
 já nei

5.  Ef ég fæ skilaboð af Netinu sem láta mér líða illa eða gera mig hrædda(n) þá svara ég þeim ekki. Ég 
segi frekar foreldrum mínum frá því eða einhverjum fullorðnum sem ég get treyst.       

 já nei

6.  Ef mig langar til þess að hitta einhvern sem ég hef kynnst á Netinu þá segi ég foreldrum mínum frá því og 
sé til þess að annað hvort foreldrið komi með mér og ákveði hvar við getum hist.

 já nei

7. Ég kem vel fram við annað fólk á Netinu og ég sendi aldrei ljót skilaboð.    
 já nei

8. Ég opna aðeins tölvupóst frá fólki sem ég þekki.    
 já nei

9.  Ef ég fæ óþægilegar eða ofbeldisfullar myndir eða myndbrot þá áframsendi ég það ekki á vini mína.  
 já nei

10. Ef ég fæ óviðeigandi skilaboð á spjallborði þá læt ég gæslumann spjallborðsins vita um það.  
 já nei

Hversu mörgum spurningum svaraðir þú játandi?

9-10 jákvæð svör: Til hamingju – þú ert sérfræðingur í samskiptum á Netinu. Haltu áfram á sömu braut 
og fylgstu vel með upplýsingum sem birtast á www.saft.is og www.netoryggi.is. 

6-8 jákvæð svör: Mjög gott. Það lítur út fyrir að þú vitir heilmikið um samskipti á Netinu. Þú skalt þó 
gefa þér tíma til að fræðast meira um samskipti á Netinu. Heimsæktu heimasíðurnar www.saft.is og  
www.netoryggi.is til að fá frekari upplýsingar.

Færri en 6 jákvæð svör: Þú þarft að bæta þig. Það getur verið gaman og fræðandi að vafra um netið en 
einungis ef þú veist hvað ber að varast. Leitaðu til foreldra þinna og kennara eftir frekari upplýsingum. Ekki 
gleyma að heimsækja vefsíðurnar www.saft.is og www.netoryggi.is til að fá frekari upplýsingar.
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ErTu mEð HluTInA á HrEInu?

Fylltu inn í eyðurnar… ef þú ert í vafa kíktu þá á textann hér á undan.

•  Þegar þú notar Netið getur ...................... þín eða þær upplýsingar sem þú gefur um sjálfa(n) þig náð 
til tuga, hundruða, þúsunda eða jafnvel milljóna manna út um allan heim.

•  Það að vernda ...................... þína þýðir ekki endilega að þú þurfir að ljúga til um það hver þú ert. Þú 
ert enn...................... fyrir öllu því sem þú gerir og segir á Netinu. 

•  Neitaðu því að hitta ...................... sem þú þekkir ekki, jafnvel þótt það séu „netvinir“ þínir. Segðu 
alltaf ......................  þínum frá. Það er aldrei of varlega farið.

•  Að vera ......................... er að koma fram við aðra á Netinu eins og þú vilt að ......................... komi 
fram við þig.

• ...................... eru litlar myndir sem að sýna hvernig fólki líður.

•  Gott ......................... er langt, a.m.k. 8 stafir og inniheldur bæði stóra stafi og litla, tölur og 
.......................... .

• Lykilorð er bara gott lykilorð ef ...................... annar veit það.

•  Ef ég fæ óþægilegar eða ofbeldisfullar myndir eða myndbrot þá ........................ ég það ekki áfram á 
vini mína.

• Deildu myndum einungis með fólki sem þú ......................... og treystir.
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TEIKnAðu mynD AF BoðsKorTI sEm AlEx Fær Frá KEnnurunum  sínum. á því Er mynDmErKI (loGo) oG slAGorðIð sEm sKólInn noTAr  í vIKunnI GEGn EInElTI í sKólAnum.



rafrænt einelti
DæmI um rAFrænT EInElTI í sKólAnum
Alex kemur heim einn daginn úr skólanum og er órólegur. Hann kastar töskunni sinni á gólfið og hendir 
sér í sófann. Foreldrar hans, Anna systir hans og Helena vinur þeirra sem er í heimsókn hjá þeim verða 
öll vör við þetta. Ef Alex er í fýlu þá er örugglega eitthvað að.

Pabbi Alex spyr hann varlega hvort eitthvað sé að. Alex hikar aðeins en byrjar svo að útskýra. Einn af 
vinum hans hafði fengið ljót smáskilaboð frá öðrum vini sínum. Strákurinn lét foreldra sína og kennarann 
vita af því og sagði þeim frá því hver hefði sent þessi ljótu skilaboð. Í dag sagði svo kennarinn öllum 
bekknum frá þessu atviki. Alex tekur svo upp úr töskunni sinni boðsmiða sem hann afhendir foreldrum 
sínum. Vegna þessa atviks þá hafa kennararnir ákveðið að hafa „viku gegn einelti“ í skólanum með mis-
munandi verkefnum.

„Vinur þinn gerði allt rétt þegar hann lét foreldra sína vita,“ segir mamma Alex, „og foreldrar hans sýndu 
mikla ábyrgð þegar þeir töluðu svo við kennarana um þetta.“

„Ég vona að þið gerið ykkur grein fyrir því að þið getið alltaf talað við okkur um svona hluti,“ bætir hún 
við og horfir í augun á Alex og Önnu, „jafnvel þó þið þurfið að segja okkur að þið hafið gert eitthvað 
kjánalegt af ykkur.“

„Einmitt! Það er miklu auðveldara að taka á vandamálum með því að tala saman,“ bætir pabbi Alex við. 
„Það sem gerðist í bekknum þínum gefur okkur foreldrum, kennurum og börnum tækifæri til að tala  
saman um stríðni og einelti og hvernig við getum komið í veg fyrir að það gerist aftur.“

„Mér var reyndar strítt í skóla þegar ég var 10 ára,“ segir Helena. „Þeir sem voru mest að stríða mér gáfust 
yfirleitt upp því að ég hundsaði þá og neitaði að taka þátt í þessum leik þeirra. En auðvitað er það ekki 
alltaf þannig,“ heldur hún áfram. „Ég vildi bara að ég hefði rætt þetta við foreldra mína miklu fyrr vegna 
þess að þegar ég svo gerði það þá leið mér miklu betur. Núna veit ég að það er alltaf betra að takast á við 
vandamál með fólki sem að maður treystir og þykir vænt um mann.“

„Ooh,” andvarpar Anna, „Ég verð svo reið þegar ég hugsa til þess hvernig fólk getur látið og komið illa 
fram við aðra!“

„Vissuð þið það að það sem gerðist í bekknum hjá Alex er gott dæmi um rafrænt einelti?“ 
spyr Helena og Anna horfir á hana forvitnilega, „…það er þegar farsímar og Netið er 
notað til þess að stríða öðrum og senda ljót skilaboð,“ útskýrir Helena.

„Það stendur hér að við eigum öll að skrifa stuttan texta um hvað okkur finnst um stríðni 
og einelti,“ segir Alex. „Ég er nú þegar kominn með hugmynd um hvernig ég ætla að kynna 
þetta. Kannski getið þið gefið mér ykkar álit þegar ég er búinn með það?“ spyr Alex um leið 
og hann sest fyrir framan tölvuna. Allir samþykkja það.

KynnInGIn Hjá AlEx 
Allir eiga rétt á því að líða vel og finna fyrir öryggi hvar sem þeir eru.

„Ímyndið ykkur fótboltaleik. Liðin sem keppa þurfa að fara eftir reglunum. Dómarinn fylgist vel 
með og gætir þess að liðin fari eftir reglunum. Markmiðið hjá leikmönnum er að skora mörk en það 
má ekki með hvaða hætti sem er. Sumar af reglum leiksins fjalla um hegðun leikmanna. Ef leikmaður 
hagar sér illa þá aðvarar dómarinn hann en ef leikmaðurinn heldur áfram að haga sér illa og fær aðra og 
svo þriðju aðvörunina þá þarf leikmaðurinn að yfirgefa völlinn.“
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„Gerandi eineltis eða sá sem stríðir er leikmaður sem fer ekki eftir leikreglunum. Gerendur skemma  
leikinn og gefa öðrum ekki færi á að njóta hans. Við getum öll stöðvað gerendur með því að gera eins og 
dómarar í fótboltaleik, það er sýnt þeim að hegðun þeirra sé óásættanleg og því fái þeir ekki að taka þátt 
í leiknum nema með því að breyta hegðun sinni.“

„Öllum verður einhvern tíma á en það eru ekki allir nógu hugrakkir til að viðurkenna það og biðjast 
afsökunar. Mér finnst að við eigum öll að standa saman með vinum okkar þegar þeir eru í vanda staddir 
og gæta þess að svona hlutir gerist ekki í skólanum okkar.“

Farðu eftir dæmi Alex og hugsaðu þér fimm ástæður fyrir því að þú myndir gefa einhverjum „rauða spjaldið“.

1. ..........................................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................................

3. .........................................................................................................................................................

4. ........................................................................................................................................................

5........................................................................................................................................................

Alex er búinn að lesa kynninguna sína fyrir alla í herberginu.

„Mér finnst þú mjög skýr á því að það er ALDREI afsakanlegt að stríða neinum eða leggja í einelti. Kynn-
ingin þín undirstrikar það líka að gerendur þurfa sjálfir á aðstoð að halda til að læra hvernig á að haga sér 
almennilega og fara eftir reglunum,“ segir mamma Alex.

„Mér finnst samt eins og það vanti eitthvað,“ segir Anna. „Þú gleymir að fjalla um heilræðin!“

HEIlræðI AlEx
Hvernig á að taka á gerendum:

> Hundsaðu þá. Ekki veita þeim þá athygli sem þeir sækjast eftir.
>  Ekki velta þér upp úr því af hverju þeir haga sér eins og þeir gera.  

Þeirra slæma hegðun hefur ekkert með þig að gera. 
> Láttu alltaf einhvern fullorðinn sem þú treystir vita hvað er að gerast. 

Hvernig á að taka á gerendum rafræns eineltis:

> Verndaðu friðhelgi þína. Kíktu á bls. 16 til að læra hvernig á að gera það.
> Ekki svara ljótum skilaboðum.
> Geymdu ljótu skilaboðin sem sönnun.
> Láttu alltaf einhvern fullorðinn sem þú treystir vita hvað er að gerast. 
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GAGnlEGAr vEFsíður HElEnu
Á þessum vefjum má finna upplýsingar um einelti í skólum og hvaða leiðir er hægt að fara til að stöðva það:

http://www.heimiliogskoli.is/einelti/ og http://www.saft.is/
Á þessari heimasíðu getur þú fundið teiknimyndasögur um stríðni og einelti. Einnig eru dæmi um verk-
efni fyrir bekki sem sýna hvernig taka eigi á stríðni og einelti og hvernig hægt sé að stöðva það. 

http://www.stopbullying.org
Hér má líka finna góð ráð til að verjast einelti á netinu: 

http://www.esafetykit.net
Heyrumst.is er vefur með ráðgjafarþjónustu á vegum Barnaheilla - Save the Children á Íslandi, fyrir alla 
sem eru undir 18 ára aldri. :

 http://www.heyrumst.is
Hjálparsími Rauða krossins á Íslandi 1717 er gjaldfrjáls sími sem er opinn allan sólarhringinn. 

Gerðu könnun á netöryggi heima hjá þér

• Allir í fjölskyldunni okkar eru sammála því að stríðni og einelti sé óásættanleg hegðun.     já   nei
•  Foreldrar mínir taka virkan þátt í foreldrafélaginu í skólanum og hafa kynnt sér hvernig koma má í veg 

fyrir stríðni og einelti í skólanum.     já   nei
•  Ég gef einungis fólki sem ég þekki vel upp netfang mitt, skjánafn og símanúmer.   já   nei
• Ég loka á fólk af tengslalistanum mínum ef ég vil ekki hafa það þar.    já   nei 
• Ég sendi aldrei skilaboð áfram sem geta sært aðra.    já   nei
• Ég nota aldrei vefmyndavélar með fólki sem ég þekki ekki vel.   já   nei
• Lykilorð eru einkamál og við deilum þeim ekki með neinum.    já   nei
•  Ég myndi aldrei svara skilaboðum frá geranda eineltis.    já   nei
•  Veistu um góða innlenda vefsíðu þar sem þú getur fundið upplýsingar um það hvernig bregðast eigi við 

stríðni og einelti?   já   nei
•  Ef ég eða vinur minn verðum fyrir stríðni eða einelti þá myndi ég tala um það við einhvern fullorðinn sem ég 

treysti.   já   nei

Hversu mörgum spurningum svaraðir þú játandi?
9-10 jákvæð svör: Til hamingju – þú ert sérfræðingur í að berjast gegn stríðni og einelti. Haltu áfram á 
sömu braut og fylgstu vel með upplýsingum sem birtast á www.saft.is og www.netoryggi.is. 

6-8 jákvæð svör: Mjög gott. Það lítur út fyrir að þér sé annt um að kynna þér forvarnir gegn rafrænu einelti 
og hefðbundnu einelti. Þú skalt þó gefa þér tíma til að fræðast meira um hvernig maður ber sig að í þessum 
aðstæðum. Heimsæktu heimasíðurnar www.saft.is og www.netoryggi.is til að fá frekari upplýsingar. 

Færri en 6 jákvæð svör: Þú þarft að bæta þig. Það getur verið gaman og fræðandi að vafra um netið en 
einungis ef þú veist hvað ber að varast. Leitaðu til foreldra þinna og kennara eftir frekari upplýsingum. 
Ekki gleyma að heimsækja vefsíðurnar www.saft.is og www.netoryggi.is til að fá frekari upplýsingar.
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ErTu mEð HluTInA á HrEInu?
Fylltu í eyðurnar… ef þú ert í vafa kíktu þá á textann hér á undan.  

•  Gerandi eineltis eða sá sem stríðir er leikmaður sem fer ekki eftir ...................... . Gerendur  ......................  
leikinn og gefa öðrum ekki færi á að njóta hans. 

• Það er miklu auðveldara að taka á vandamálum með því að ...................... saman.

• Það er ...................... ástæða fyrir því að stríða neinum eða leggja í einelti.

•  ...................... einelti er þegar farsímar og Netið er notað til þess að stríða öðrum og senda ljót 
skilaboð.

• Ég ........................  á fólk af tengslalistanum mínum ef ég vil ekki hafa það þar.

•  Ég gef einungis fólki sem ég ...................... vel upp netfang mitt, skjánafn og símanúmer.

• Ég myndi aldrei ...................... skilaboðum frá geranda eineltis.

Skemmtun og niðurhal
EKKI Er AllT Gull sEm GlóIr á nETInu  
Helena kíkir í heimsókn til Önnu og Alex eftir að hafa verið á fyrirlestri í háskólanum. Anna kemur spennt 
til hennar.

„Helena, vissir þú að Alex er búinn að finna vefsíðu þar sem þú getur hlaðið niður ókeypis hringi- 
tónum?“ 

„Nei, hann hefur ekki sagt mér frá því en þú gætir hafa sparað þér smá pening með því að segja mér frá 
því,“ segir Helena og hlær. „Til er ókeypis þjónusta á Netinu en hringitónar, veggfóður(wallpapers), mp3 
skrár, táknmyndir og þess háttar er sjaldnast ókeypis.“

„Ef þú skoðar vefsíðuna betur þá sérðu væntanlega einhvers staðar í smáu letri hvað þjónustan kostar í 
raun og veru. Hringitónar, þrautir, leikir og þess háttar er í raun góð leið til að laða að fólk til að skrá sig 
á síðuna sem mun í rauninni kosta peninga að lokum.“



Farðu nú inn á uppáhalds leitarsíðuna þína. Sláðu inn „ókeypis hringitónar” (free ringtones) eða „ókeypis leikir” 
(free games) og sjáðu hvað birtist. Skoðaðu nokkrar mismunandi vefsíður. Geturðu fundið einhverjar gildrur?

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

„Sjáðu hversu vel þetta virkaði, jafnvel á þig og Alex?“ bætir Helena við brosandi. „Ekki er allt gull sem 
glóir,“ segir Helena lágum rómi.

„Hmm, ég skil,“ segir Anna. „Segðu mér meira um þetta svo að ég geti sýnt Alex!“

„Allt í lagi, það skal ég gera með glöðu geði,“ svarar Helena.

„Á Netinu er hægt að kaupa og auglýsa varning. Ef þú ert ekki vanur neytandi þá geturðu auðveldlega 
fallið í gildrurnar. Manstu þegar við ræddum saman um að vernda friðhelgi þína? Eitt sem þú þarft að 
forðast er að fylla út skráningarform á Netinu þar sem beðið er um persónulegar upplýsingar eins og 
nafnið þitt eða netfang. Notaðu einungis skráningarform þar sem þú getur verið alveg viss um af hverju 
verið er að biðja um ákveðnar upplýsingar.“

„Annað sem þú þarft að gera þér grein fyrir bráðlega mín kæra, er að á þessum vefsíðum muntu sjá mikið 
af litlum sprettigluggum sem innihalda stutt skilaboð eða myndir. Aldrei smella með músinni inn í þá 
glugga. Þú skalt alltaf loka þeim með því að smella á rauða x-ið uppi í horninu.“

„Lokaðu alltaf sprettigluggum með því að smella á rauða x-ið uppi í horninu,“ segir Anna alvarlega.

„Já, eða kannski ekki alltaf,“ heldur Helena áfram. „Það eru ekki allir sprettigluggar að auglýsa einhverja 
þjónustu. Vírusvarnarforritið þitt notar líka sprettiglugga til að koma mikilvægum skilaboðum áleiðis til 
þín og þá sprettiglugga máttu ekki hundsa. Enn og aftur þarftu að nota almenna skynsemi.“

„Hvað ef ég er ekki alveg viss?“ spyr Anna.

„Þegar þú ert í vafa þá skaltu spyrja,“ svarar Helena. „Auðvitað áttu alltaf að ráðfæra þig við foreldra þína 
áður en þú verslar á Netinu. Foreldrar þínir eru jú þeir sem halda utan um fjármál fjölskyldunnar. Jæja, 
heldurðu núna að þú sért tilbúin til að sýna bróður þínum hversu fróð þú ert orðin?“ spyr Helena Önnu. 
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Að spIlA lEIKI á nETInu
Á meðan Anna og Helena tala um alla þá hluti sem glóa á Netinu en eru í raun glópagull þá velur Alex 
að nota sinn hálftíma í tölvunni í það að spila leiki sem honum þykja skemmtilegir. Foreldrar hans verða 
forvitnir og spyrja hann um hvað leikurinn snýst sem hann er að spila.

Þeim báðum finnst leikurinn vera nokkuð spennandi en minna hann þó á að gæta friðhelgi sinnar í 
hvert skipti sem hann spilar við annað fólk á Netinu. Þau vilja einnig vita hvaða leiki hann er að spila og  
minna hann á að hlaða aldrei niður leikjum af Netinu án þess að spyrja þau fyrst þar sem það gæti skaðað 
heimilistölvuna þeirra.

„Hvernig þá?“ spyr Alex.

„Leikir sem eru auglýstir sem „ókeypis“ geta stundum innihaldið vírusa sem hlaða sér inn í tölvuna þína 
án þess að þú gerir þér grein fyrir því,“ útskýrir mamma hans.

Hver er uppáhalds tölvuleikurinn þinn? Athugaðu hvort foreldrar þínir þekki þennan leik og geti lýst 
honum. Ef þeir hafa ekki hugmynd þá skaltu fyrst útskýra leikinn og síðan leyfa þeim að skrifa stutta 
lýsingu á leiknum. Höfðu þau rétt fyrir sér? 

uppáHAlDs lEIKur: 
...............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Hversu mörg stig frá einu upp í tíu myndir  
þú gefa þeim? 
                 /10
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Foreldrar skrifa stutta lýsingu á uppáhalds leik 

barnsins. Barnið teiknar mynd af leiknum.



HEIlræðI HElEnu
>  Mundu að þegar þú hleður niður tónlist og kvikmyndum af Netinu þá er það yfirleitt ólöglegt nema 

þú fullvissir þig um að þú sért á löglegri vefsíðu.

>  Ekki treysta neinu sem hljómar of vel til að vera satt.

>  Hafðu alltaf kveikt á vírusvarnarforritinu þínu og notaðu alltaf nýjustu uppfærslur af vírusvörninni 
þegar þú hleður niður löglegum skjölum af Internetinu. 

> Þegar þú hleður niður skjölum, vistaðu skjalið, skannaðu það og opnaðu það svo. 

>  Aldrei hlaða niður leikjum frá vefsíðum sem þú þekkir ekki og láttu vírusvarnarforritið  
alltaf vinna sína vinnu.

>  Verndaðu alltaf friðhelgi þína þegar þú útbýrð upplýsingaskrá og þegar þú spjallar eða spilar  
leiki á Netinu. 

>  Fylltu einungis út skráningarform með persónulegum upplýsingum þegar þú ert 100 prósent  
viss um að þú getir treyst aðilanum. 

>  Ef þú heldur að þú hafir skráð þig á einhverja óprúttna vefsíðu segðu þá foreldrum þínum frá  
því, öllum verður einhvern tíma á.

>  Lokaðu alltaf sprettigluggum með því að velja rauða x-ið uppi í horninu. Aldrei smella inn í þessa 
glugga.
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sAmnýTInG sKráA oG HöFunDArréTTur ©
Mamma Alex og Önnu ætlar að halda upp á fertugsafmælið sitt með því að halda veislu. Þau langar til að 
hafa góða tónlist í veislunni. Eftir að hafa leikið sér í tölvunni sameinast fjölskyldan í stofunni til að ræða 
veisluna. Alex segir þeim að það sé hægt að finna fullt af lögum á Netinu. Mamma kinkar kolli en segir 
að þau vilji ekki hlaða tónlist ólöglega niður af Netinu, þau vilji virða höfundarrétt listamannanna.

„Höfundarréttur, hvað er það?“ spyr Anna.

Mamma hennar reynir að útskýra: „Tónlist, kvikmyndir, myndir, tölvuforrit og annað slíkt er búið til af 
fólki eins og listamönnum, forriturum og öðrum sérfræðingum. Þetta eru höfundarnir. Höfundarnir eru 
þeir sem ákveða hverjir fá að njóta verka þeirra og hvernig.“

„Þegar þú býrð til eitthvað þá getur þú valið á milli þess hvort þú viljir deila því með öðrum eða hafa það 
út af fyrir þig,“ bætir Helena við. „Ef þú semur lag, Anna, þá getur þú ákveðið að deila því með öðrum 
og birta það á Netinu. Í raun hefur þú einungis rétt á því að deila þeim skjölum sem þú hefur búið til 
sjálf.“

„Hvað með alla þá tónlist sem er í boði á Netinu?“ spyr Alex.

„Stærstur hluti þeirrar tónlistar og kvikmynda sem þú finnur á Netinu eru ólögleg eintök,“ útskýrir pabbi 
Alex. „Það þýðir að enginn hefur beðið höfundana um leyfi til að birta efnið á Netinu. Í raun er það sama 
og að stela úr búð. Eini munurinn er sá að það er gert á Netinu.“

„Þar að auki eru þær vefsíður sem innihalda þessi ólöglegu eintök af tónlist og kvikmyndum yfirleitt fullar 
af vírusum og njósnahugbúnaði,“ bætir Helena við. „Má ég samt mæla með nokkrum vefsíðum þar sem 
þú getur hlaðið niður tónlist fyrir litlar fjárhæðir eða jafnvel ókeypis án þess að brjóta lög.“



GAGnlEGAr vEFsíður HElEnu
Það er til fjöldi vefsíðna þar sem þú getur keypt tónlist löglega. Á þessari vefsíðu geturðu fengið upplýsingar: 

http://www.pro-music.org

Sambærilegar vefsíður á Íslandi eru til dæmis: 

http://www.tonlist.is og http://www.gogoyoko.com

Þú getur einnig fundið löglega tónlist ókeypis á Netinu. Dæmi um þetta eru vefsíður þar sem tónlistarfólk vill 
að aðdáendur geti kynnt sér verk sín, fylgst með tónleikadagskrá og auglýst nýjar plötur.
Þú getur leitað að uppáhalds tónlistarmanninum eða hljómsveitinni þinni á Netinu: 

http://www.webwise.ie

GErðu Könnun á því HvErsu Fær þú ErT í Að vAFrA á nETInu 

•  Þegar ég spila leiki á Netinu þá vernda ég alltaf friðhelgi mína með því að útbúa örugga upplýsinga-
skrá.    

 já nei

• Ég forðast að hlaða niður leikjum af mismunandi síðum þar sem þær gætu innihaldið spilliforrit. 
 já nei

•  Ég fylli aldrei út skráningarform þar sem beðið er um persónulegar upplýsingar, nema ég geti treyst 
aðilanum 100%.   

 já nei

• Ég versla aldrei á Internetinu án þess að foreldrar mínir séu með mér og gefi mér leyfi.  
 já nei

• Ég hleð aldrei niður „ókeypis“ hringitónum af Netinu nema með leyfi foreldra minna. 
 já nei

• Ég hleð einungis niður tónlist af Netinu eftir að ég hef athugað með höfundarréttinn.  
 já nei

•  Áður en að við kaupum þjónustu eða vörur á Netinu þá gerum við alltaf verðsamanburð hjá mismun-
andi verslunum. 

 já nei

• Ég loka alltaf sprettigluggum frá ótraustum vefsíðum með því að smella á rauða x-ið uppi í horninu.  
 já nei

• Ég opna aldrei skjöl sem ég fæ send án þess að skanna þau fyrst.  
 já nei

•  Við viljum helst prófa hlutina áður en við kaupum þá af Netinu, ef það er mögulegt.
 já nei
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Hversu mörgum spurningum svaraðir þú játandi?

9-10 jákvæð svör: Til hamingju – Þú kannt að skemmta þér á öruggan máta á Netinu. Haltu áfram á sömu 
braut og fylgstu vel með upplýsingum sem birtast á www.saft.is og www.netoryggi.is.  

6-8 jákvæð svör: Mjög gott. Það lítur út fyrir að þú vitir heilmikið um hvernig á að spila leiki á Netinu 
og að hlaða niður efni af Netinu. Þú skalt þó gefa þér tíma til að fræðast meira um hvernig maður ber 
sig að í þessum aðstæðum. Heimsæktu heimasíðurnar www.saft.is og www.netoryggi.is til að fá frekari 
upplýsingar.

Færri en 6 jákvæð svör: Þú þarft að bæta þig. Það getur verið gaman og fræðandi að vafra um Netið en 
einungis ef þú veist hvað ber að varast. Leitaðu til foreldra þinna og kennara eftir frekari upplýsingum. 
Ekki gleyma að heimsækja vefsíðurnar www.saft.is og www.netoryggi.is til að fá frekari upplýsingar. 

ErTu mEð HluTInA á HrEInu?

Fylltu inn í eyðurnar… ef þú ert í vafa kíktu þá á textann hér á undan. 

• Hringitónar, veggfóður (wallpapers), mp3 skrár, táknmyndir o.þ.h. er sjaldnast ...................... .  

•  Notaðu einungis ...................... þar sem þú getur verið alveg viss um af hverju það er verið að biðja 
um ákveðnar upplýsingar.

•  Á Netinu er hægt að kaupa og auglýsa varning. Ef þú ert ekki vanur neytandi þá geturðu auðveldlega 
fallið í  .......................

• Stærstur hluti þeirrar tónlistar og kvikmynda sem þú finnur á Netinu eru ...................... eintök.

•  Lokaðu alltaf sprettigluggum með því að smella á rauða x-ið uppi í  ...................... .

•  Vírusvarnarforritið þitt notar líka sprettiglugga til að koma mikilvægum skilaboðum áleiðis til þín og 
þá sprettiglugga máttu ekki  .......................

•  Verndaðu alltaf ...................... þína þegar þú útbýrð upplýsingaskrá, þegar þú spjallar eða spilar leiki 
á Netinu.

•  Í raun hefur þú einungis rétt á því að  ...................... þeim skjölum sem að þú hefur búið til sjálf(ur).

•  Aldrei  ...................... niður leikjum frá vefsíðum sem þú þekkir ekki og láttu vírusvarnarforritið alltaf 
vinna sína vinnu.
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