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Útdráttur 
Í þessari ritgerð er fjallað um tölvuleiki með það að markmiði að gefa innsýn í heim 
tölvuleikja og tölvuleikjanotkunar barna og unglinga. 
 Tölvuleikir eru í dag orðinn mikilvægur þáttur í tómstunda lífi margra barna og í 
auknum mæli einnig mikilvægur hluti af menningunni í heild. Hér áður fyrr var ekki litið 
á tölvuleiki sömu augum og heimanám eða leik utan dyra. Í dag eru hins vegar kennarar 
og rannsakendur farnir að spyrja sig að því hvernig nota megi þennan miðil til að styðja 
við nám barna. Tölvuleikir virðast hafa möguleika á að auka ánægju barna í námi, áhuga 
á námi m.a. í gegnum reynslu og samvinnunám. 
 Í ritgerðinni er gert grein fyrir athugun sem var gerð á tölvuleikjanotkun nemenda 
í Grunnskóla Blönduós og Húnavallaskóla og var úrtakið nemendur í 7. og 9. bekk. 
Megin niðurstöður þeirrar athugunar benda til að flestir nemendur hafi áhuga á tölvum þó 
hann dvíni aðeins með árunum. Strákar meta kunnáttu sína sem mikla á meðan stelpur 
telja sig kunna lítið. Nemendur Húnavallaskóla spila skemur í einu en nemendur í 
Grunnskóla Blönduós. Strákar virðast hrifnastir af bardagaleikjum á meðan stelpur kjósa 
fantasíuleiki. Kennsluforrit virðast vera meira notuð í yngri bekkjum á Húnavöllum en í 
þeim eldri í Grunnskóla Blönduós. Á Húnavöllum eru þau mest notuð í stærðfræði en í 
tungumálum í Grunnskóla Blönduós. 
 Börnum virðist líka best við verkefni sem innihalda áskorun á þau sjálf, það er að 
þau geti nýtt sköpunargáfuna til að uppgötva hið óvænta og margbreytilega. En auðvitað 
þarf verkefnið einnig að vera leysanlegt.   
 

Abstract 
This essay is about computer games, where the main issue is to give an insight into the 
world of computer games for children and teenagers.  

Computer games are today an important part of children’s and teenagers leisure 
lives and an increasingly important part of our culture as a whole. In the past, computer 
games have been dismissed from more “worthy” activities, such as homework or outside 
play. To day teachers and researchers, are asking themselves how it might be possible to 
use this source to support children education. Computer games seem to have the 
possibility to increase children enjoyment while studying, for example trough 
collaborative experience and teamwork.  

This essay reports a survey, which was carried out in tow primary schools, 
Grunnskóla Blönduós and Húnavallaskóla, on use of computer games. The sample was 
children in 7 and 9 grades. The findings indicate that most of the students have interest in 
computer though it looks as if the interest fades away as they get older. The boys believe 
their knowledge is great while the girls think their knowledge is too little. The students in 
Húnavallaskóli play for a shorter period of time, than the students in Blönduós. The boys 
seem to prefer action games for the most part, while the girls prefer adventure games. 
Teaching programs appear to be more used in the 7 grades in Húnavallaskóli than in the 9 
grades in Blönduós. They are mostly used in mathematics in Húnavallaskóli but in 
Blönduós they are used in foreign languages classes.  

The children seem to like computer programs that are challenging, and involve 
creative discovery. 


