Fréttatilkynning
Niðurstöður úr SAFT könnun 2013 um netnotkun barna og
unglinga - Samfélagsmiðlar

Inngangur
• SAFT 1 stóð fyrr á árinu 2013 fyrir gerð könnunar á netnotkun barna og unglinga hér á landi.
Markmið könnunarinnar er að afla upplýsinga um notkun barna og unglinga á netinu og
nýta í kjölfarið þær upplýsingar til vitundarvakningar um möguleika netsins og örugga
netnotkun barna og unglinga. Capacent Gallup sá um framkvæmd könnunarinnar og
úrvinnslu niðurstaðna. Niðurstöður könnunarinnar verða kynntar á næstu vikum.
• Meginviðfangsefni SAFT könnunarinnar er að kortleggja notkun barna og unglinga á netinu
og öðrum skyldum miðlum. Sambærilegar kannanir undir merkjum SAFT hafa verið gerðar
hér á landi árin 2003, 2007 og 2009 og líkt og áður voru nú lagðar spurningar fyrir bæði
börn og foreldra. Framkvæmdin í ár var þó með töluvert breyttu sniði frá því áður og
niðurstöðurnar því ekki fyllilega samanburðarhæfar við fyrri mælingar á öllum þáttum.

•
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SAFT – Samfélag, fjölskylda og tækni, er vakningarátak um örugga og jákvæða tölvu- og nýmiðlanotkun barna og unglinga á Íslandi. Verkefnið er hluti
af Safer Internet Programme, aðgerðaáætlun Evrópusambandsins um öruggari netnotkun og er styrkt af framkvæmdastjórn ESB. Samningsaðili við ESB
er Heimili og skóli – landssamtök foreldra, sem sér um að annast útfærslu og framkvæmd verkefnisins í formlegu samstarfi við Rauða krossinn,
Ríkislögreglustjóra og Barnaheill – Save the Children Iceland. SAFT er 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 spornar gegn
neikvæðum hliðum upplýsingatækninnar. Nánari upplýsingar á www.saft.is.
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Framkvæmdalýsing
Lýsing á könnun
Markmið
Framkvæmdatími
Aðferð

Stærð úrtaks og svörun
Úrtak
Svara ekki
Fjöldi svarenda

Að fá upplýsingar um net- og farsímanotkun barna og unglinga auk þess að skoða breytingar frá fyrri
mælingum.
Fyrirlögn: Maí - júní 2013
Net (Börn og foreldrar): 2. júlí - 27. ágúst 2013
Fyrirlögn í skólum: Börn úr 4.-10. bekk í grunnskólum víða um land svöruðu spurningalista í skólastofu
Net: Haft var samband við 1500 foreldra barna á aldrinum 10-16 ára með tölvupósti þar sem þeim var
kynnt könnunin með ítarlegum hætti og óskað eftir þátttöku þeirra og barna þeirra. Þeir sem samþykktu
þátttöku fyrir sig og barnið fengu sendar með tölvupósti tvær slóðir sem vísuðu annars vegar í
foreldrakönnunina og hins vegar í barnakönnunina. Foreldrar sem haft var samband við eru þátttakendur í
Viðhorfahópi Capacent Gallup.

Fyrirlögn í skólum
585
60
525

Net - Svör barna
1500
1071
429

Net - Svör foreldra
1500
974
526
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Tæplega 78% íslenskra barna með síðu/prófíl á Facebook
• Þegar börn og unglingar í 4.-10. bekk grunnskóla voru spurð hvort þau væru með eigin
síðu/prófíl á samskiptasíðum eins og Facebook eða Twitter sögðust tæplega 78% vera með
síðu/prófíl á Facebook og rúm 13% með síðu/prófíl á Twitter.
• Fimmtungur sagðist ekki vera með síðu/prófíl á síðum eins og Facebook eða Twitter.
• Nánast öll þeirra barna/unglinga sem eru með síðu/prófíl á Twitter eru líka með síðu á
Facebook.
• Eftir því sem börnin eru eldri eru þau líklegri til að vera með síðu/prófíl á Facebook eða
Twitter. Tæplega þriðjungur nemenda í 4. bekk sagðist vera með Facebook síðu en 99%
barna í 10. bekk. Eins eykst vinafjöldi á Facebook með aldri meðal þeirra sem eru með
síðu/prófíl á Facebook.
• Fjórðungur barna í 10. bekk er með síðu/prófíl á Twitter en nær enginn í 4. og 5. bekk.
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Ert þú með þína eigin síðu/prófíl á samskiptasíðu? / Er barn þitt með síðu/prófíl
á samskiptasíðum eins og Facebook eða Twitter?
77,8%
Já, Facebook
79,0%

13,4%
Já, Twitter
6,8%

Já, á öðrum/ótilgreindum
samskiptasíðum

1,7%
8,2%

20,2%
Nei

Svör barna og unglinga
20,0%

Svör foreldra
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Hvað átt þú marga vini á Facebook/Twitter? - Svör barna og unglinga
Twitter

Facebook

Færri en 100

13,8%

100-199

15,4%

300-399

14,5%

400-499

600-699

10-19

16,1%

20-49

17,8%

50-99

17,8%

11,0%
8,6%
5,3%

700-799

2,2%

800-899

2,7%

900 eða fleiri

22,9%

20,2%

200-299

500-599

Færri en 10

6,3%

Meðalfjöldi vina

348,6

100-199

12,7%

200 eða fleiri

12,7%

Meðalfjöldi ,,followers“

77,8
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Hvernig er síðan þín/prófíllinn þinn á Facebook stilltur? - Svör barna og unglinga

12,6%

32,3%

55,0%

Alveg opinn, allir geta skoðað
Að hluta til lokaður, aðeins vinir vina minna og vinir geta skoðað
Lokaður, aðeins vinir geta skoðað

• Meirihluti þeirra barna sem voru með síðu/prófíl á Facebook sagði síðuna/prófílinn vera
lokaðan, þ.e. að aðeins vinir gætu skoðað. Tæpur þriðjungur sagði síðuna/prófílinn vera að
hluta til lokaðan þ.e. að aðeins vinir vina og vinir gætu skoðað. Tæplega 13% sögðu
síðuna/prófílinn vera alveg opinn þ.e. að allir geti skoðað.
• Þegar niðurstöður spurningarinnar eru greindar eftir kyni má sjá marktækan mun á svörum
stráka og stelpna og benda þær til þess að stelpur séu varkárari en strákar þegar kemur að
því að stilla síðuna/prófílinn. Strákar eru líklegri en stelpur til að vera með síðuna/prófílinn
alveg opinn þannig að allir geti skoðað.
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Börn gefa upp rangan aldur til að komast hjá aldurstakmörkum á Facebook

• Þegar kemur að upplýsingum sem börn gefa upp um sig á prófílnum sínum er
algengast að börn gefi upp mynd sem sýnir greinilega andlit þeirra (88,8%) og nafn
(83,6%). 65% gefa upp í hvaða skóla þau eru og tæp 45% raunverulegan aldur sinn.
• Um 39% gefa upp aldur sem ekki er raunverulegur aldur þeirra. Líklegra er að yngri
börn gefi upp rangan aldur en eldri börn enda uppfylla þau ekki aldurstakmörk
Facebook. Töluvert færri gefa upp símanúmer (16,3%) eða heimilisfang (10,3%) .
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Hvaða upplýsingar gefur þú upp um þig á prófílnum þínum á samskiptasíðum
eins og Facebook eða Twitter? - Svör barna og unglinga
Mynd sem sýnir greinilega andlit þitt

88,8%

Fullt nafn

83,6%

Í hvaða skóla þú ert

65,0%

Raunverulegan aldur þinn

44,6%

Aldur sem er ekki raunverulegur aldur
þinn

Símanúmer

Heimilisfang

38,8%

16,3%

10,3%
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• Nánari upplýsingar um SAFT könnunina veita:
• Guðberg K. Jónsson, verkefnisstjóri SAFT (gudberg@saft.is) s. 516 0100
• Jóna Karen Sverrisdóttir, Capacent Gallup (jona.sverrisdottir@capacent.is) s. 540 1000
• Hrefna Sigurjónsdóttir, verkefnastjóri, Heimili og skóli (hrefna@heimiliogskoli.is) s. 516 0100
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