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Ágrip 

Undanfarin ár hefur tölvunotkun og tölvumenning verið æ meira að ryðja 

sér til rúms hérlendis. Flest heimili eru orðin tölvuvædd á einhvern hátt. 

Margt nýtt hefur komið fram og stöðugt er að koma á markaðinn ný og 

endurbætt tölvutækni. Samfara aukinni tölvuvæðingu vex tölvunotkun 

flestra einstaklinga og ekki síst barna. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna tölvunotkun fjögurra til sex ára 

barna á heimilum. Gögnum var safnað með megindlegri rannsóknaraðferð. 

Spurningalistakönnun var lögð fyrir foreldra/forráðamenn barna á 

framangreindum aldri á Norðurlandi vestra og í Hafnarfirði. Voru þátt-

takendur valdir með hentugleikaúrtaki. Sendir voru út 195 spurningalistar 

og skiluðu sér alls 130 til baka. 

Helstu niðurstöður eru þær að á öllum heimilum sem að tóku þátt eru 

tölvur og 82% barnanna fékk að fara í tölvu í frítíma sínum, tvisvar til fjórum 

sinnum í viku og í klukkutíma í senn. Allflestir foreldrar eða 97% töldu að 

það væri þroskandi fyrir börn að fara í tölvur og 58% barnanna fengu að 

ráða sjálf hvað þau gerðu í tölvunni. Flestir foreldrar töldu þroskandi fyrir 

börn að fá að fara í tölvur í ákveðinn tíma. Markmið tölvunotkunar barna á 

aldrinum fjögurra til sex ára er að efla skilning og færni þeirra á ýmsum 

sviðum eins og til dæmis fínhreyfingar og margvíslegan hugtakaskilning sem 

jafnframt eflir málþroska þeirra. 

 Á þessum niðurstöðum má sjá að tölvur skipa stóran sess í lífi 

fjölskyldunnar og almennt eru foreldrar jákvæðir fyrir því að börn þeirra 

kynnist tölvum strax á unga aldri.  
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Abstract 

The use of computers in Iceland and the culture thereof has increasingly 

advanced in recent years. Almost every household has computerized in one 

way or another. A great number of advances in computer technology have 

emerged every year. As computerization increases the use of computers by 

individuals increases also, not least by the younger generation. 

The purpose of the study is to determine the use of computers by 

children in the household in the four to six age range. Data was collected by 

means of quantitative research. Parents / guardians of children in the 

former determined age range in the north-west quarter of Iceland and in 

Hafnarfjörður, were surveyed. The participants were picked by means of 

conveniance sampling. The number of surveyed parents / guardians were 

195 of which a total of 130 responded. 

The main results show that all households of the participants possess 

computers and 82% of the children were allowed to use them in their 

leisure time, between two and four times a week, one hour at a time. Most 

parents, 97% of them, considered it to be maturing for the children to use 

the computer and 58% of the children were allowed to decide for 

themselves what to do in the computer. As mentioned before, most of the 

parents considered it maturing for children to be allowed to use computers 

for a fixed period of time. The objective of allowing children of the age of 

between four and six years old to use the computer is to enchance their 

understanding and skills in various ways for example dexterity and 

understanding a variety of concepts which also enhances their language 

development. 

These findings show that computers do play an significant role in every 

household and that parents are in general positive that their children 

become familiar with computers at an early age. 
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1 Inngangur 

Tölvueign landsmanna hefur aukist mjög mikið á undanförnum árum og 

áratugum (Steinunn Guðnadóttir, 2006). Tölvunotkun hefur orðið sífellt 

algengari og flest ef ekki öll heimili eru nú komin með tölvur. Árið 2001 voru 

tölvur á 73,1% heimila en árið 2011 voru tölvur á 94,7% heimila (Hagstofa 

Íslands, 2011). Í dag hafa því börn greiðari aðgang að tölvum, bæði heima 

og í leik- og grunnskólum en fyrir rúmum 10 árum síðan. 

Tölvan er orðin mikilvægt verkfæri bæði í leik og starfi og er mikilvægt að 

foreldrar og aðrir sem taka þátt í uppeldi barna átti sig á hvaða áhrif þessi 

nýsprottna tölvumenning hefur á félagsleg samskipti barna. Tölvan getur 

bæði verið þroskandi á margan hátt fyrir börn og einnig eru áhættuþættir 

sem huga þarf að. Fjallað verður um rannsóknir sem að sýna fram á kosti 

tölvunotkunar ungra barna og einnig verður fjallað um áhættu sem getur 

verið til staðar ef að börn fá að vera mikið í tölvum. Margar og misjafnar 

skoðanir eru meðal fólks um það hvort að það séu kostir eða gallar sem fylgi 

því að tölvunotkun er mun meira að ryðja sér til rúms.  

Í kjölfar aukinnar tölvunotkunar hefur vaknað umræða um hvort 

tölvunotkun barna geti haft áhrif á samskipti þeirra við foreldra sína. 

Jafnframt eru ákveðnar áhyggjur í gangi um að ef börn eru mikið í tölvu geti 

það komið niður á tíma sem þau annars verja með vinum sínum. Til að leita 

svara við hvort þessar áhyggjur séu á rökum reistar er hér rannsakað hvort 

og þá hversu miklum tíma fjögurra til sex ára leikskólabörn verja í tölvu á 

heimilum sínum. Til að skoða það er litið til ýmissa þátta og má þar nefna 

staðsetningu tölvu á heimilum, hvort að barnið fær að fara í tölvu, reglur 

sem að foreldrar setja varðandi tölvunotkun, hvort að barnið er tilbúið að 

hætta í tölvunni þegar fyrirfram ákveðinn tími er liðinn, hvað það er að fást 

við í tölvunni og hvort að barnið er með félaga sínum eða ef til vill eitt og sér 

í sínu herbergi og hafi hvorki samskipti við fullorðna né önnur börn á meðan 

á tölvunotkun stendur. 

Markmið með verkefninu er að skoða hvernig tölvunotkun fjögurra til 

sex ára leikskólabarna er háttað á heimilum þeirra.  

 Verkefnið hefur hagnýtt gildi fyrir leikskólakennara, foreldra og aðra 

sem vinna með börnum. Lítið er um rannsóknir á tölvunotkun barna í 

heimahúsum og er því mikilvægt að rannsaka hana nánar. 
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Rannsóknarspurningin sem lögð er til grundvallar er: Hvernig er 

tölvunotkun fjögurra til sex ára leikskólabarna háttað á heimilum þeirra? 

Verkefnið skiptist í fjóra meginkafla, auk formála, ágrips, inngangs og 

lokaorða. Í fræðilega kaflanum er fjallað um mikilvægi samskipta 

fjölskyldunnar, um leik og félagsþroska barna, tölvur og tölvuleiki. Í næsta 

hluta er fjallað um rannsóknaraðferðina. Fjallað er um rannsóknarsnið, 

þátttakendur, matstæki, framkvæmd, úrvinnslu gagna og siðfræðileg atriði. 

Því næst eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar bæði með texta og 

myndum. Í lokin eru síðan umræður, samantekt og ályktanir ásamt 

lokaorðum, heimildaskrá og viðauka. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er byrjað á að fjalla um rannsóknir á samverustundum og 

samskiptum fjölskyldunnar. Í framhaldi af því er fjallað um leik barna og 

áhrif hans á félags- og vitsmunaþroska þeirra. Í lok kaflans er fjallað um 

tölvur og tölvuleiki fyrir börn. 

2.1 Samvera/samskipti fjölskyldunnar 

Miklar breytingar hafa orðið á íslensku samfélagi síðan um aldamótin 1900. 

Á þeim tíma bjuggu flestir í sveitum landsins en nú er hlutfall þeirra sem búa 

í þéttbýli um 90% (Svanhildur Kaaber og Heiðrún Kristjánsdóttir, 2008). Fyrr 

á tímum ólust börn upp á heimilum þar sem að stórfjölskyldan bjó saman og 

oft voru á heimilum þrjár kynslóðir eða fleiri. Afar og ömmur skiptu miklu 

máli og voru í mikilvægu hlutverki gagnvart börnunum. Helstu samveru-

stundir fjölskyldunnar voru kvöldvökurnar. Þær voru ógleymanlegar 

samverustundir þar sem börn, foreldrar, ömmur og afar og aðrir þeir sem 

að bjuggu á heimilinu áttu saman. Á kvöldvökunum var lesið, spjallað, 

sagðar sögur ásamt því að margir voru við einhverskonar iðju líka eins og að 

prjóna, spinna og annað sem að gera þurfti (Ólína Jónasdóttir, 1943). Áður 

fyrr voru börn látin hjálpa til við bú- og heimilisstörf og þurftu mörg hver 

mikið að vinna og voru eins og litlir fullorðnir (Loftur Guttormsson, 1983).  

Þær breytingar sem orðið hafa fela í sér að konur eru á vinnumarkaði og 

börn eru farin að vera í leik- og grunnskóla, sum hver mikinn hluta af 

deginum (Ingibjörg H. Harðardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2008). Í dag taka 

börn ekki eins mikinn þátt í daglegu starfi foreldra sinna, þó er meira um 

það í sveitum landsins heldur en í þéttbýlinu. Í dag er lögð meiri áhersla á að 

börn leiki sér, sinni tómstundum og séu með vinum og fjölskyldu. 

Samskipti foreldra og barna geta verið margvísleg. Baumrind (1971) 

skiptir þeim í fjóra þætti, Þeir eru skipandi uppeldisþættir, leiðandi 

uppeldisþættir, afskiptalausir uppeldisþættir og eftirlátssamir uppeldis-

þættir. Með skipandi uppeldisþáttum er átt við að foreldrar eru oft strangir, 

útskýra lítið reglur sem settar eru fyrir börnunum, sýna þeim litla hlýju en 

reyna frekar að sýna vald sitt yfir þeim. Þau börn sem að búa við skipandi 

uppeldisþætti eru oft óörugg í samskiptum, kvíðin og hrædd. Með leiðandi 

uppeldiþáttum er átt við að foreldrar líta á sig sem fyrirmynd barna sinna og 

átta sig á því hversu mikilvægt það er að sýna börnum hlýju og taka mið af 
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því hvernig börnin eru. Þau börn sem alast upp við þessa aðferð eiga 

auðveldara með að takast á við ýmis viðfangsefni, eru sjálfstæð og ráða 

betur við að stjórna eigin hegðun. Með afskiptalausum uppeldisþáttum er 

átt við að foreldrum virðist vera nokkuð sama um hvað börnin þeirra eru að 

gera og eru ekki mikið inní þeirra málum. Oft hafa þessi börn minni 

sjálfsstjórn, þekkja síður mun á réttu og röngu, eiga oft í félagslegum 

erfiðleikum og eiga á hættu að lenda í vandamálum síðar eins og til dæmis 

vímuefnaneyslu og afbrotum. Í síðast nefnda flokknum, þar sem foreldrar 

falla undir eftirlátssama uppeldisþætti, eru foreldrar oft á kafi í lífi barnanna 

sinna en gera ekki miklar kröfur til þeirra. Þau trúa oft engu slæmu upp á 

börnin sín og leyfa þeim að komast upp með allt. Þau börn sem að búa við 

eftirlátssama uppeldisþætti eiga oft erfitt með að virða aðra, stjórna skapi 

sínu og verða oft klár í að skrökva að foreldrunum því þau trúa þeim alltaf. 

Oftast falla foreldrar ekki einungis undir einn flokk og nota yfirleitt allir 

einhvern tímann samskipti sem falla undir alla flokkana. 

Baldur Kristjánsson (2001) kannaði hvað börn á öllum Norðurlöndunum 

væru að gera á vökutíma sínum og um samskipti foreldra og barna. 

Þátttakendur í íslenska hluta rannsóknarinnar voru 122 fimm ára börn 

ásamt foreldrum og leikskólakennurum. Báðir foreldrar voru útivinnandi og 

öll börnin í dagvistun. Gagna var aflað með ítarlegu viðtali við foreldra, þann 

leikskólakennara sem kom mest að barninu og við barnið sjálft og var 

tilgangurinn með þessari rannsókn að reyna að kortleggja dag barnsins. 

Niðurstöður sýndu að oftar höfðu börnin frumkvæði að samskiptum við 

foreldra sína heldur en að foreldrar hefðu frumkvæði að samskiptum við 

börnin sín. Íslenskir foreldrar áttu erfiðara með að gera grein fyrir daglegum 

athöfnum barna sinna heldur en foreldrar í hinum löndunum. Kynjamunur á 

þátttöku í uppeldi barna var mikill og Ísland var eina landið þar sem að börn 

sáu stundum ekki feður sína allan vökutímann. Algengustu samverustundir 

fjölskyldunnar voru kvöldmatartíminn en stundum voru feðurnir ekki heima 

þá. 

Margrét L. Guðmundsdóttir, Álfgeir L. Kristjánsson, Inga D. Sigfúsdóttir 

og Jón Sigfússon (2007) unnu skýrslu þar sem að voru tengdar saman 

rannsóknir, annarsvegar um hreyfingu og líðan barna og hins vegar 

samband foreldra og barna. Í ljós kom að samverustundir foreldra og barna 

eru mjög mikilvægar. Ef að góð tengsl voru á milli foreldra og barna fóru 

börnin og ungmennin síður út í fíkniefnaneyslu, voru ólíklegri til að eignast 

vini sem höfðu slæm áhrif á þau og voru líklegri til að standast hópþrýsting 

jafnaldra sinna. Einnig hafa rannsóknir sýnt að jákvæð tengsl séu á milli 

aðhalds foreldra og árangurs barna í skólum. Síðast en ekki síst hefur sýnt 
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sig að þau börn sem eiga í góðum samskiptum við foreldra sína eiga síður 

við sálræna og félagslega erfiðleika að stríða.  

Ætla má að samskipti foreldra og barna breytist samhliða 

samfélagsbreytingum. Samræður foreldra og barna breytast og þegar rætt 

er um tölvunotkun barnanna gæti skapast ágreiningur ef ekki er hugað að 

hvernig staðið er að tölvunotkun og reglum þar að lútandi. Til dæmis ef 

barnið er ekki sammála hvað það má gera í tölvunni, hvenær það er tilbúið 

að hætta í tölvu og svo framvegis. 

2.2 Leikur og félagsþroski barna 

Líta má á leikinn sem vinnu barnsins, það lærir meðal annars að skilja 

umhverfi sitt. Í leik eru börnin að gera það sem þeim þykir skemmtilegast, 

þau prófa sig áfram án leiðbeininga og án þess að það ógni þeim tilfinninga- 

og líkamlega (Brown, 2009). Í leik læra börn á umhverfi sitt og samskipti við 

aðra, þau læra eftir óformlegum leiðum með því að læra hvert af öðru 

(Haugland og Wright, 1997).  

Lev Vygotsky lagði áherslu á að skoða hvernig barnið notaði félagslega 

þáttinn í gegnum leikinn og hvernig það notaði tungumálið. Hann heldur því 

fram að vitrænn þroski styrkist í samskiptum á milli barna. Vygotsky hélt því 

líka fram að hlutverk hins fullorðna væri lykilatriði í öllu námi barna (Pound, 

2005). Þegar börn eru í leik og þau eru meðvituð um að þeim leyfist að gera 

mistök og að þau fá hvatningu eru þau líklegri til þess að þróa flóknari leiki. 

Leikurinn er mikilvægur í öllu námi barna en ekki endilega eina leiðin (Perry 

og Dockett, 2007). 

Maðurinn er félagsvera og börn þurfa að tileinka sér nægilegan félags-

þroska til að geta átt samskipti hvert við annað. Strax fyrstu mánuðina taka 

börn fyrstu skrefin í félagslegum samskiptum með því að taka þátt í 

einföldum samskiptaleikjum. Um fjögurra til fimm ára aldur eykst þörfin 

fyrir vinasambönd og þau sýna aukið sjálfstæði gagnvart vinum og 

leikfélögum. Með vaxandi aldri eykst síðan færni barna til félagslegra 

samskipta, þau læra að lesa í aðstæður og tileinka sér hinar óskráðu reglur 

samfélagsins (Ingibjörg Gerorgsdóttir, 2008). Mikilvægt er fyrir börn að eiga 

gott samband við fullorðinn einstakling svo að tilfinningar þroskist eðlilega 

en það er ekki síður mikilvægt að þau eigi góð samskipti við jafnaldra sína. 

Börn læra margvíslega hegðun í samskiptum við hvert annað eins og til 

dæmis að gefa og þiggja, skiptast á og deila ásamt því að læra að skilja 

tilfinningar annarra. Oft eru félagar fyrirmyndir og þegar að börn eiga í 

góðum samskiptum læra þau hvort af öðru (Hilgard, 1992). 
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2.3 Tölvur og börn 

Með tölvum er hægt að leysa mörg og mjög ólík verkefni. Í nútímatölvu er 

hægt að forrita á margvíslegan hátt og leysa ólík viðfangsefni eins og að 

stjórna umferðaljósum, reikna út vaktir og spila flókinn grafískan tölvuleik. 

Margt nýtt hefur komið fram á sjónarsviðið í tölvumenningu og enn er að 

koma á markaðinn ný og endurbætt tölvutækni fyrir börn. Dæmi um tölvur 

og það sem tilheyrir þeim eru fartölvur, spjaldtölvur, ýmsar leikjatölvur, 

tölvuleikir sem bæði skiptast í námsleiki og afþreyingarleiki, margmiðlunar-

forrit, leiki og leikjavefir, háhraðanettengingar, netlyklar og svo má lengi 

telja. Þróun í tölvum og tölvuleikjum er eitt af því sem að hraðast þróast. Í 

tölvuleikjum koma ört nýjar útgáfur af leikjum með það að markmiði að ná 

meiri sveigjanleika og tækni (Apostolos og Ioannis, 2010). 

Tölvurnar eru sífellt að verða mikilvægari þáttur í lífi fólks, í námi, í vinnu 

og við tómstundaiðju og leiða má líkur að því að næstu kynslóðir komi til 

með að verja mun meiri tíma í tölvu heldur en nú er. Samkvæmt Hagstofu 

Íslands eru öll heimili, þar sem að börn 16 ára og yngri búa með foreldrum 

sínum, með tölvur og tengingu á veraldarvefinn (Hagstofa Íslands, 2010). 

Börn byrja snemma að kynnast tölvum og fara inn á veraldarvefinn. 

Autumn, Dodge, Husain og Duke (2011) könnuðu hvað börn á aldrinum 

fimm til sjö ára kunna eða kunna ekki varðandi veraldarvefinn. Viðtöl voru 

tekin við þátttakendur sem voru 37 börn, annað hvort voru þau í leikskóla, 

1. bekk eða í 2. bekk. Í ljós kom að mikill munur var á þekkingu barnanna á 

vefnum, yngstu börnin höfðu mjög litla þekkingu á meðan þau eldri voru 

farin að átta sig betur á hvað hægt væri að vinna með á vefnum. Helstu 

niðurstöður voru þær að 78% barnanna gerðu sér ekki grein fyrir því að 

einhver hætta stafaði af því að vera á vefnum. Um 75% barnanna sögðu að 

þau fengju stundum að vera ein á vefnum en það var ekki í samræmi við 

það sem að foreldrar þeirra sögðu. Fimmtíu prósent foreldra sögðu að 

barnið væri alltaf með einhvern fjölskyldumeðlim með sér ef það fengi að 

fara á vefinn. Foreldrar virtust ekki hafa nægilega þekkingu á hvað barnið 

þeirra var að gera á vefnum eða hvað það gat gert þar. Áhugavert var að sjá 

að einungis 23% leikskólabarna notuðu veraldarvefinn. Þegar komið var í 3. 

bekk notuðu 50% barna vefinn. Notkun ungra barna á vefnum eykst því 

mikið á 2-3 árum. 

Haugland (1992) gerði samanburðarrannsókn á tölvunotkun og ávinning 

af henni. Þátttakendur voru alls 49 börn, hópnum var skipt í þrjá hópa sem 

léku með mismunandi gerðir tölvuhugbúnaðar. Í samanburðarhópnum voru 

13 börn sem fengu ekki að fara í tölvu. Ekki var tekið nákvæmlega fram 

hvaða leikir það voru sem að börnin voru að vinna með. Í ljós kom að börnin 
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sem að fengu að fara í tölvu voru með meiri getu á ýmsum sviðum heldur 

en hin. Þar má nefna færni til að leysa vandamál, munnlega færni, 

fínhreyfingar voru betri, skipulag var betra og langtímaminni var meira hjá 

þeim börnum. 

Myron og Margaret (2000) gerðu rannsókn um tölvutíma og tölvunotkun 

barna. Þátttakendur voru 32 börn á aldrinum 8 til 17 ára, átta barnanna 

voru yngri en 12 ára. Börnin sem tóku þátt í rannsókninni voru 1 klst. og 37 

mín. í tölvu á hverjum degi. Sjötíu prósent af foreldrum þeirra töldu að þau 

gætu lært og kannað frábæra hluti í tölvunni. Einnig kom fram í 

rannsókninni að oft voru börn og unglingar færari í tölvu heldur en 

foreldrarnir og unglingar kenndu oftar foreldrum sínum á tölvurnar en 

foreldrarnir þeim. 

Rideout, Vandewater og Wartella (2003) skoðuðu hversu mikið börn á 

aldrinum sex mánaða til sex ára notuðu tölvur heima hjá sér. Úrtakið var 

handahófsvalið og voru rúmlega 1000 foreldrar sem að tóku þátt. Gagna var 

aflað með símakönnun. Tæplega helmingur allra barnanna hafði prufað að 

vera í tölvu og 70% barnanna sem voru á aldrinum fjögurra til sex ára hafði 

aðgang að tölvum og notaði þær heima hjá sér.  

Í skýrslu frá árinu 2012 og er á heimasíðu ofcom.org (2012) segir frá 

helstu niðurstöðum nýjustu rannsókna á tölvunotkun barna og unglinga. Þar 

kemur fram að yngri börn, 5-12 ára voru frekar að horfa á sjónvarp heldur 

en börn á aldrinum 12-15 ára. Eldri börnin voru að eyða meiri tíma á 

veraldarvefnum og líklegri til að vera ein að nota hann, það er að segja, án 

eftirlits fullorðinna. Á árinu 2012 voru 14% barna á aldrinum 5-7 ára, 24% 

barna á aldrinum 8-11 ára og meira en helmingur barna eða 55% á aldrinum 

12-15 ára eftirlitslaus á veraldarvefnum. Tölur sýna að notendafjöldi á 

veraldarvefnum fer fjölgandi á milli ára og einnig tíminn sem að börn nota 

til að vera í tölvum. Árið 2011 var meðaltími sem að 12-15 ára börn voru í 

tölvu 14,9 klst. á viku en árið 2012 var meðaltíminn orðinn 17,1 klst. á viku. 

Það gefur okkur þær upplýsingar að á einu ári eykst meðaltími 12-15 ára 

barna fyrir framan tölvu um 2 klukkustundir á hverri viku. Eitt af hverjum 

þrem börnum á aldrinum 3-4 ára fer á veraldrarvefinn og notar ýmist 

heimatölvu, fartölvu eða spjaldtölvu. Notkun á spjaldtölvum hefur aukist 

mikið og á árinu 2011 þrefaldaðist notkun á þeim hjá börnum á aldrinum 5-

15 ára (ofcom, 2012). 

Eins og fyrr hefur komið fram hefur afþreying barna breyst mikið á 

undanförnum árum. Í frítíma sínum hafa börn oft greiðan aðgang að 

tölvum. McKenney (2010) skoðaði tölvunotkun 167 barna á aldrinum 

fjögurra til sjö ára af mismunandi þjóðerni og með mismunandi bakgrunn. 
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Rannsökuð var tölvunotkun þeirra og hversu miklum tíma þau verja í tölvu. 

Niðurstöður sýndu að flest börnin höfðu aðgang að tölvu í frítíma sínum og í 

ljós kom að 53% barnanna voru í tölvunni 1 klst. eða minna, algengast var 

að þau væru í leikjatölvum eða á veraldarvefnum. Viðhorf barnanna til tölvu 

var jákvætt og eldri börnin voru oftar í tölvu og betur í stakk búin til að 

stjórna henni. Í ljós kom að það var ekki mikill munur á milli kynja þegar litið 

var til áhuga barnanna um tölvunotkun. Niðurstöður rannsóknarinnar geta 

hjálpað foreldrum og kennurum að meta á gagnrýninn hátt núverandi 

starfshætti með því að skoða hvaða forrit eru mest notuð af börnunum og 

markmið og gildi tölvuleikjanna sem þau leika sér með. 

Fiorini (2010) gerði rannsókn í fimm OECD ríkjum, Þýskalandi, Kanada, 

Bretlandi, Ástralíu og Bandaríkjunum og í ljós kom að 90 % heimila voru 

með tölvur og að 88% barna höfðu aðgang að heimilistölvu. Börnin voru að 

meðaltali þrjá tíma á viku í tölvunni, við bættist síðan um tveir tímar á viku 

þar sem þau fengu að vera í sjónvarpsleikjatölvum. Í heildina var því 

tölvunotkun þessara barna um fimm tímar á viku. Rannsóknin tók tvö ár og 

voru þátttakendur börn sem voru fjögurra til fimm ára fyrra árið og sex til 

sjö ára seinna árið. Börnin tóku próf sem var endurtekið tveim árum síðar. Í 

ljós kom að tölvunotkun hafði jákvæð áhrif á vitsmunalegan þroska 

barnanna og þau börn sem voru í tölvu komu betur út heldur en þau sem 

ekki höfðu fengið að vera í tölvu. Niðurstöður sýndu ekki fram á nein 

hamlandi áhrif á félagsþroska þeirra. Helstu gallar tölvunotkunarinnar voru 

að tíminn sem fór í tölvu var tekinn af þeim tíma sem börnin hefðu annars 

varið í að sinna tómstundum eða samveru með foreldrum. Einnig kom í ljós 

að ef börn notuðu tölvur í mun meira mæli heldur en þrjá til fimm tíma á 

viku var hætta á að vantaði upp á ýmsa félagslega örvun sem þau fá þegar 

þau eiga samskipti við foreldra og vini. 

Xiaoming og Melissa (2004) gerðu rannsókn í Bandaríkjunum árin 2001-

2002 um hvort að tölvunotkun hefði áhrif á vitsmuna- og hreyfiþroska 

barna. Þátttakendur voru 122 börn á aldrinum þriggja til fimm ára og voru 

181 fjölskylda sem að komu að rannsókninni. Lagður var fyrir spurningalisti 

sem foreldrar áttu að svara og einnig voru tekin próf á börnunum til að 

meta tengsl á milli vitsmuna- og hreyfiþroska þeirra eftir því hvort að þau 

höfðu aðgang að tölvu eða ekki. Alls voru 53% barna sem höfðu aðgang að 

tölvu, 29% þeirra voru í tölvu á hverjum degi og 44% þeirra voru að vinna í 

tölvu að minnsta kosti vikulega. Niðurstöður sýndu að börnin sem höfðu 

aðgang að tölvu komu betur út í prófunum sem að lögð voru fyrir. 

Gialamas og Nikolopoulou (2010) báru saman viðhorf leikskólakennara 

og verðandi leikskólakennara til upplýsingatækni og tölvunotkunar í 
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leikskólum. Leikskólakennararnir sem að tóku þátt voru 240 en í hinum 

hópnum voru háskólanemendur sem voru í leikskólakennaranámi, alls voru 

þeir 428. Skoðað var hversu jákvætt viðhorf hóparnir höfðu til 

upplýsingatækni í leikskólum og að börn myndu nýta sér tölvur í 

leikskólastarfinu. Gert var ráð fyrir að leikskólakennaranemarnir myndu 

hafa jákvæðara viðhorf en raunin var sú að niðurstöður sýndu að 

leikskólakennarar sýndu meiri jákvæðni við upplýsingatækni og tölvunotkun 

barna í leikskólum.  

Kristín Norðdahl og Svala Jónsdóttir (2005) gerðu rannsókn í sex 

leikskólum. Þar voru tekin viðtöl við alla þá aðila sem voru mest inn í 

tölvumálum á hverjum stað fyrir sig. Í ljós kom að börn áttu í samskiptum 

við félaga í gegnum tölvur og kusu frekar að hafa slíkan félagsskap heldur en 

að vera ein. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að samskipti barna 

gegnum tölvur hafi aukist og er þetta vísbending um að samskipti barna sé 

stór þáttur í tölvunotkun þeirra. Í viðtölunum sem tekin voru við 

leikskólastarfsmenn kom fram að tölvan þótti skemmtileg viðbót við 

leikskólastarfið sem fyrir var. Þeir töluðu um að margt væri hægt að gera í 

tölvunni og komu einnig inn á það að börnunum þætti mjög gaman í 

tölvum. Tölvuforrit bjóða uppá að vinna viðfangsefni með ýmsum leiðum og 

virtist sem að þau forrit sem höfðuðu best til barnanna væru þau sem buðu 

upp á gagnvirkni. Börnin lærðu hvert af öðru, lærðu af foreldrum eða 

öðrum fullorðnum sem voru með þeim og tóku þátt í tölvunotkun þeirra. 

Það virðist því sem að tölvunotkun geti aukið og stutt við þroska barna 

þegar að þau fá að kanna tölvuna með félaga, fá tækifæri til að spjalla 

saman um það sem verið er að leika með í tölvunni. Þau leystu verkefni, 

tóku ákvarðanir og lærðu að átta sig á orsök og afleiðingu. 

Jessen (2001) hefur rannsakað tölvunotkun barna í þremur dönskum 

leikskólum og telur hann að tölvunotkun barna heyri undir óformlegt nám í 

barnahópnum. Rannsóknir Jessen (2001) og Hilgard (1992) sýndu að börnin 

sem höfðu áhuga á tölvunni voru fljót að tileinka sér hana og öðlast færni í 

að nota hana. Börnin lærðu hvert af öðru og yfirleitt lærðu yngri börnin af 

þeim eldri. Þegar að tvö eða fleiri börn eru saman í leik við tölvu eru þau að 

eiga samskipti sín á milli, læra hvert af öðru og styrkja þannig félagsþroska 

sinn í gegnum tölvuleikinn.  

Anna Magnea Hreinsdóttir (2004) gerði rannsókn um tölvunotkun barna 

í tveimur leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. Tekin voru hálfopin viðtöl við 

starfsfólk leikskólanna og einnig tekin hálfopin viðtöl við sex börn á hvorum 

leikskóla, þrjá drengi og þrjár stúlkur. Misjafnt var hvernig tölvunotkun var á 

leikskólunum, á öðrum þeirra var áhersla á frjálsan leik í öllu leikskólastarfi 
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og þar voru tölvur ekki undanskyldnar. Tölvan var staðsett í opnu rými og 

aðstoðaði starfsmaður börnin við að kveikja á henni. Börnin völdu sjálf þau 

forrit sem að þau vildu leika sér í og einnig fengu þau að ákveða hversu 

lengi þau væru í tölvu í senn. Í hinum leikskólanum voru þrjár skipulagðar 

tölvustundir að hausti með starfsmanni. Tölvan var staðsett í rými 

leikskólastjóra og börnin skiptust á að vera í tölvu og fengu hvert og eitt 

jafnlangan tíma. Farið var yfir tölvur og tölvuforrit fyrir börn og síðan fengu 

þau að prufa forritin. Niðurstöður bentu til þess að börn sýndu sjálfstæði í 

tölvunotkun og leituðu oftar eftir aðstoð frá öðrum börnum frekar en 

fullorðnum. Almennt var viðhorf barna og starfsfólks til tölvunotkunar mjög 

jákvætt. 

Dagný B. Jónsdóttir vann skýrslu árið 2011 um hugbúnaðarnotkun fimm 

ára barna í leikskólum í Garðabæ. Skoðað var hversu mikið og hvernig 

börnin notuðu tölvurnar í leikskólanum. Flestir leikskólar voru með 

gagnvirka leiki á geisladiskum sem að boðið var uppá. Þátttakendur voru 

átta starfsmenn úr sjö leikskólum og einn fulltrúi frá framleiðendum þeirra 

kennsluforrita sem mest voru notuð í leikskólunum. Gagna var aflað með 

hálfopnum viðtölum við þátttakendur. Niðurstöður sýndu að fimm 

leikskólar af þeim sjö sem voru heimsóttir buðu upp á tölvur í sínu starfi. 

Þeir tveir sem ekki buðu uppá tölvur telja meðal annars að það sé ekki 

þeirra hlutverk að bjóða upp á tölvur þar sem notkun þeirra sé orðin svo 

mikil á heimilum. 

Lavsund (1993) kannaði hvort að tölvunotkun í kennslu myndi hjálpa 

börnum með misþroska einkenni til aukinna einbeitingar, yki áhuga og hvort 

að það myndi einnig bæta námstækni og skriftarkunnáttu. Rannsóknin var 

gerð í Svíþjóð og stóð yfir í tvö ár. Borinn var saman árangur hefðbundinna 

kennsluhátta og kennslu með notkun tölvu á þessum fjórum þáttum. 

Þátttakendur voru börn á aldrinum sjö til þrettán ára sem hafa misþroska 

einkenni. Athugunin átti sér stað í almennri kennslu í skólanum. Í sex vikur 

var skipst á að nota tölvur og hefðbundið nám, að auki voru tekin viðtöl við 

kennara. Í niðurstöðum kemur fram að nemendur sýndu meiri einbeitingu 

þegar þeir lærðu í tölvu samanborið við þegar þeir lærðu á hefðbundinn 

hátt. Sama var þegar litið var til hvernig nemendur tileinkuðu sér nám og 

námstækni, þá komu nemendur betur út eftir þjálfun í tölvu en á 

hefðbundinn hátt. Rannsóknin bendir því til að notkun tölvu hafi jákvæð 

áhrif á einbeitingu og námstækni barna með misþroska einkenni. 

Á síðastliðnum misserum hefur verið aukning á rannsóknum um 

tölvunotkun barna og margar hverjar eru enn í vinnslu og ekki búið að 

kynna niðurstöður þeirra.  Mest er um að rannsóknir séu gerðar um 
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tölvunotkun í leik- og grunnskólastarfinu og eiga þær það sammerkt að sýna 

fram á hvernig hægt er að nota tölvur í starfi með börnum og það þeim þyki 

áhugavert að fá að fara í tölvu. Minna er um rannsóknir á tölvunotkun 

barna í heimahúsum og er því mikilvægt að rannsaka það meira.  

2.4 Tölvufíkn 

Tölvufíkn felur ekki í sér einhverja alvöru vímu heldur er um að ræða 

hegðun sem að viðkomandi missir stjórn á. Þróunin er sú að fyrst er þetta 

smá skemmtun fyrir einstaklinginn, notkunin eykst síðan stöðugt og talið er 

að tölvufíkn sé til staðar þegar að einstaklingur ver 8-16 tímum á sólarhring 

við tölvuna (ummig.is, e.d.). Tölvufíknin er árátta sem er vaxandi vandamál 

hjá börnum og ungmennum og vex jafnt og þétt með tölvuvæðingunni. 

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á að drengjum er hættara við 

tölvufíkn en stúlkum (Chou, Condron og Bellard, 2005). Tölvufíkn er ekki 

algeng hjá ungum börnum en þó hefur sést tilhneiging til tölvufíknar allt 

niður í fimm til sex ára gömul börn. Þegar að börn eru hætt að vilja fara út 

og vilja sleppa við að hitta vini sína og kunningja í frítíma sínum ættu 

foreldrar að huga að því hvort að of mikil tölvunotkun sé til staðar hjá þeim. 

Einnig ef að börnin eru síþreytt og eiga erfitt með að mæta og sinna 

skólanum. Þessir þættir benda til þess að breyta þurfi tölvutíma barnsins. 

Það er hægt að gera með einföldum hætti eins og til dæmis að færa tölvu í 

aðalrými, ef hún hefur verið í sérherbergi eða í herbergi barnsins, og að 

börn séu í fartölvum á þeim stað sem að foreldrar geta haft betri yfirsýn yfir 

tölvunotkun þeirra (Björn Harðarson, 2004). Þó að tölvufíkn sé ekki til 

staðar hjá ungum börnum getur tölvufíkn komið fram á unglingsárunum og 

Því er mikilvægt frá upphafi að börn hafi reglur og að foreldrar fylgist með 

tölvunotkun barnsins. 

2.5 Tölvuleikir 

Tölvuleikir eru margvíslegir og hægt að skipta þeim mjög gróflega í 

lærdómsleiki og afþreyingarleiki. Með lærdómsleikjum er átt við leiki með 

kennslufræðilegt gildi og markmið þeirra er að þjálfa færni barna í 

ákveðnum þáttum. Afþreyingarleikir hafa ekki sérstakt markmið annað en 

að vera afþreying fyrir barnið og oft skilja þeir leikir ekki mikið eftir sig til að 

auka þekkingu barna. 

Rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum tölvuleikja sem innihalda ofbeldi. 

Ekki eru allir sammála um niðurstöður þessara rannsókna og telja sumir að 

bein tengsl séu á milli ofbeldisfullra leikja og hegðunarerfiðleika, aðrir telja 

að ekki sé hægt að fullyrða um bein tengsl þar á milli (Rhodes, 2000). 
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Funk (2003) greinir frá niðurstöðum rannsóknar sem gerð var í Ohio í 

Bandaríkjunum árið 2003. Þar var skoðað hvort að það hefði áhrif á börn að 

spila tölvuleiki sem innihalda ofbeldi. Þátttakendur voru 66 börn, 31 barn 

var á aldrinum 5-7 ára og 35 börn voru á aldrinum 8-12 ára. Gagna var aflað 

með spurningalista og í honum var meðal annars spurt um hvaða tegundir 

af tölvuleikjum börnin væru að spila, hversu langan tölvutíma þau fengju, 

hvaða áhrif tölvuleikir hefðu á þau og hvaða viðhorf barnið hafði til ofbeldis. 

Niðurstöður bentu til að ef börn fá að spila tölvuleiki sem innihalda ofbeldi 

þá getur það haft áhrif á siðferðiskennd þeirra. Ef litið er til beggja 

aldurshópanna þá var munur á milli eldri og yngri barnanna. Munurinn fólst 

helst í því að eldri börnin fengu að vera án eftirlits og með lengri tölvutíma 

heldur en þau yngri. Einnig var munur á því hvað aldurshóparnir voru að 

gera í tölvunni, þau eldri voru frekar að spila tölvuleiki sem innihéldu ofbeldi 

á meðan  þau yngri spiluðu frekar leiki án ofbeldis. Þau börn sem sýndu 

minnstu siðferðiskenndina og sýndu öðrum ofbeldi voru þau börn sem að 

höfðu fengið takmarkalausan tíma í tölvu og voru án eftirlits að spila 

tölvuleiki sem innihéldu ofbeldi. 

Lydia (2011) gerði rannsókn í Bretlandi á tímabilinu júní til október 2009 

og var tilgangur rannsóknarinnar að skoða áhrif tölvunotkunar á ung börn. 

Þar komu einungis fram jákvæð áhrif tölvunotkunar hjá ungum börnum. 

Þátttakendur voru fjórtán börn, sjö drengir og sjö stúlkur, sem voru þriggja 

ára þegar að rannsóknin hófst. Gagna var aflað með viðtölum og tekið var 

myndband af börnunum þegar þau voru í tölvuleik. Helstu niðurstöður voru 

að börnin voru fljót að öðlast fínhreyfifærni þegar að þau voru að nota 

músina við að spila tölvuleiki, þau voru fljót að tileinka sér þá færni sem til 

þurfti til að kveikja á tölvum, fara í leiki og nýtist það þeim til að skilja 

tæknihlutverk í daglegu lífi. Oftast lærðu þau af einhverjum öðrum með því 

að horfa á aðra og síðan fá að prufa sig sjálf áfram.  

2.5.1 Tölvuleikir í spurningalistanum 

Í spurningalistanum var spurt um nokkra tölvuleiki sem valdir voru af 

handahófi höfundar. Valið byggðist á þekkingu hans í gegnum vinnu með 

börnum á leikskólaaldri. Tölvuleikirnir sem að spurt var um voru leikir sem 

falla undir lærdómsleiki. Hér á eftir verður sagt lítillega frá þeim og tilgang 

þeirra. 

Glói geimvera er gefinn út á geisladiskum og eru þrjár útgáfur til, Glói 

geimvera lærir að lesa, kom út árið 2002, Glói geimvera á lestrareyju, kom 

út árið 2003 og Glói geimvera í stærðfræðiheimi, kom út árið 2006. Í fyrsta 

leiknum er lögð áhersla á að kenna stafi og hljóð og veita þjálfun í 
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hljóðgreiningu sem er undirstaða lestrar. Leikurinn felst í að finna rétt hljóð 

og stafi og lesa stutt orð og setningar. Seinni lestrarleikurinn er 

umfangsmeiri og með fleiri möguleikum. Áherslan er á að börn þjálfist á 

fjölbreyttan hátt í að lesa og stafsetja orð. Ríma, finna andheiti og samheiti, 

raða orðum í merkingarbærar setningar og tengja saman orðbúta. Síðasti 

Glóa diskurinn fjallar um stærðfræði og er ætlaður börnum í fyrsta til fjórða 

bekk grunnskóla. Þar er lögð áhersla á talningu, samlagningu, frádrátt, 

margföldun og einföld brot. Nokkrir leikir eru einnig með oddatölum og 

sléttum tölum ásamt leikjum sem að æfa rökhugsun hjá börnum. 

Bogi blýantur og stærðfræðin kom út árið 2003 og er ætlaður til að 

undirbúa og þjálfa börn fyrir frekara stærðfræðinám. Leikirnir skiptast í 

fimm flokka, fjöldi, form, samlagning, frádráttur og mynstur. Í hverjum 

flokki eru svo þrír undirflokkar. 

Doppa bregður á leik er gefinn út á geisladisk árið 2008. Hann er ætlaður 

fyrir leikskólabörn á aldrinum þriggja til fimm ára. Markmið leiksins er að 

börn læri að þekkja liti, tölur, form, stærðir og ýmis hugtök 

(Námsgagnastofnun, e.d.). 

KidPix studio er tölvuforrit sem ætlað er 3-12 ára börnum og hvetja þau 

til að þroska sköpunarhæfni sína. Í forritinu eru sex mismunandi verkefni 

sem hægt er að velja um. Mikið af verkfærum er til staðar í forritinu til að 

nota og má þar nefna ýmsa bursta, stimpla, myndir, kort, bakgrunna, ýmis 

munstur og hljóð. Einnig geta börnin tekið upp eigin rödd og útbúið stutta 

mynd með því að nota glæruforrit sem í boði er (kidsclick.com, e.d.). 

Króni og Króna í Leikjalandi er geisladiskur sem að Sparisjóðurinn hefur 

gefið út og er byggður upp sem skemmtun og fræðsla. Í leiknum fræðast 

börn um ýmsa hluti, geta æft sig í að versla og þurfa að borga fyrir hluti með 

peningum og læra þannig að átta sig á tölum og magnhugtökum 

(Morgunblaðið, 2011). 

Leikver er tölvuleikur sem hannaður er fyrir yngstu börnin sem eru að 

byrja að vinna í tölvu. Markmið leiksins er að æfa börn í rökhugsun, læra að 

nota tölvumús, vinna með bók- og tölustafi ásamt grunnatriðum í  að reikna 

og vinna með ýmis form (Háskóli Íslands, e.d.). 

Leikskólinn er tölvuleikur sem hannaður er fyrir yngstu börnin eins og 

nafnið gefur til kynna. Leikurinn er hannaður með hliðsjón af 

fjölgreindarkenningu Hovard´s Gardner. Í leiknum æfa börn sig í að hlusta 

og fara eftir fyrirmælum ásamt margskonar skapandi vinnu sem að þau geta 

prufað sig áfram með. 
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Talnapúkinn var gefinn út árið 1999 og fjallar um stærðfræði. Unnið er 

með tölur, talnaskilning og ýmsar stærðfræðiþrautir. 

Stafakarlarnir var gefinn út árið 1997 og var fyrsti íslenski tölvuleikurinn. 

Markmið hans er að þjálfa börn í að læra að þekkja stafina (Jóna Björk 

Jónsdóttir, e.d.). 

Gralli gormur kom út árið 2004 og í honum eru fimm mismunandi leikir. 

Markmiðið með honum er að þjálfa börn í að vinna með stafi og orð. Hægt 

er að vinna bara með stafi og læra þá vel og einnig að nota stafi til að 

mynda orð. Í einum leiknum getur ímyndunarafl barnanna fengið að njóta 

sín og börnin geta sett saman eigin myndir með persónum og bakgrunni 

leiksins (Morgunblaðið, 2004). 

Reiknibíllinn er leikur sem inniheldur þroskandi stærðfræðiverkefni fyrir 

börn á aldrinum fjögurra til níu ára. Markmið hans er að byggja upp 

talnaskilning nemenda og auka færni í ýmsum reikniaðgerðum svo sem 

samlagningu, frádrátt, margföldun, deilingu, flatarmál og mælieiningu 

jafnframt því sem að hann reynir á orðaforða og hugtakaskilning barnanna 

(Háskóli Íslands, e.d.). 

Múmínálfarnir eru byggðir á sögum um Múmínálfana sem að Tove 

Jansson hefur skrifað. Tveir gagnvirkir tölvuleikir um Múmínálfana hafa 

verið gefnir út á Íslandi og nefnast þeir Á siglingu með MS Hafrúnu og Í 

feluleik með múmínálfunum (Sólveig S. Ingvadóttir og Þórey Einarsdóttir, 

1998). 

 



 

25 

3 Rannsóknaraðferð 

Í þessum kafla verður rannsóknarsnið verkefnisins kynnt. Fjallað verður um 

rannsóknarsniðið sem notað var, greint frá þátttakendum og 

bakgrunnsupplýsingum. Matstækið, eða spurningalistinn, er kynntur og 

fjallað um framkvæmd og úrvinnslu hans, að lokum er umfjöllun um 

siðferðileg atriði. 

3.1 Rannsóknarsnið 

Í rannsókninni var stuðst við þekktar aðferðir við gagnaöflun. Til eru bæði 

megindlegar (e.quantitative research) og eigindlegar (e.qualitative 

research) rannsóknaraðferðir og í þessari rannsókn er notast við megind-

lega aðferð. Megindlegar rannsóknaraðferðir byggjast á mælanlegum og 

teljanlegum niðurstöðum og tölum. Þær geta sýnt fram á hvort mynstur sé 

til staðar í gögnunum eða ekki og hvort marktækur munur sé á niðurstöðum 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Í megindlegri rannsókn er gagna aflað á kerfisbundinn hátt. Byrjað er á 

að skilgreina vandamálið og síðan farið í gegnum ferlið kerfisbundið þar til 

niðurstaða er fengin. Oftar en ekki eru niðurstöður magnbundnar eða 

tölulegar, hafa fengist með mælingum og svo verið greindar á tölfræðilegan 

hátt (Polit og Beek, 2006). Spurningalistakönnun er ein aðferð við 

gagnaöflun og varð sú aðferð fyrir valinu við vinnu ritgerðarinnar. Kostirnir 

við að nota spurningalistakannanir eru að hægt er að safna fjölbreyttum 

gögnum á stuttum tíma (Bryman og Bell, 2007). Ókostirnir við það að nota 

spurningalistakönnun er að svarhlutfall getur verið lágt og því ómarktækt. 

Einnig er ákveðin hætta á því að þátttakendur misskilji spurningarnar eða 

þeir þekki ekki þau orð sem notuð eru í spurningalistanum, en jafnframt 

takmarkast niðurstöðurnar við þær spurningar sem spurt er um (Ary, 

Jacobs, Razavieh og Sorensen, 2010; Þorlákur Karlsson, 2003). 

Lýsandi tölfræði er notuð til að greina frá niðurstöðum rannsóknarinnar 

þar sem að töflur, myndir og texti eru í aðalhlutverki (Amalía Björnsdóttir, 

2003). 
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3.2 Þátttakendur 

Í þessari rannsókn voru spurningalistar lagðir fyrir foreldra fjögurra til sex 

ára barna í leikskólum á Norðurlandi vestra og í Hafnarfirði. Þátttakendur 

voru alls 195 foreldrar sem búsettir eru á Norðurlandi vestra og í 

Hafnarfirði, alls voru 98 í Hafnarfirði og 97 á Norðurlandi vestra. Úrtakið var 

hentugleikaúrtak og þá velur rannsakandi þátttakendur sem hagkvæmt er 

að nálgast (Þórólfur Karlsson og Þórólfur Þórlingsson, 2003). Rannsakandi 

fékk leyfi hjá persónuvernd (sjá viðauka A), fræðslustjórum á Norðurlandi 

vestra og í Hafnarfirði (sjá viðauka B og C), og einnig var fengið leyfi hjá 

leikskólastjórum viðkomandi leikskóla (sjá viðauka D). Foreldrar skrifuðu 

einnig undir leyfisbréf til samþykkis þátttöku (sjá viðauka E). Í 

upplýsingablöðum til þessara aðila kom fram hver stóð fyrir rannsókninni, 

hver var ábyrgðarmaður og sérfræðingur rannsóknarinnar og jafnframt kom 

fram í hvaða tilgangi rannsóknin er gerð og að þátttakanda er frjálst að taka 

ekki þátt eða svara einstakri spurningu. Þeim upplýsingum sem aflað er 

verður eytt að lokinni úrvinnslu og ekki verður hægt að rekja rannsóknar-

niðurstöður til einstakra barna eða foreldra því hann er nafnlaus og 

órekjanlegur. 

Hér á eftir er varpað ljósi á bakgrunnsupplýsingar barna og þátttakenda 

sem að tóku þátt í spurningalistakönnuninni. Byrjað er að skoða 

bakgrunnsupplýsingar barna og síðan verður litið til bakgrunnsupplýsinga 

þátttakenda. 

Tafla 1. Þátttakendur í rannsókn í leikskólum á Norðurlandi vestra og í Hafnarfirði 
2012 

  Drengir Stúlkur 

4-5 ára 48 40 

5-6 ára 24 17 

 

Alls bárust 130 svör af 195 og er því svarhlutfallið 67%. 

Þegar að skoðað er kyn barna kemur í ljós að það er mjög sambærilegt, 

bæði hvað kynjahlutfall varðar og hvað landsvæði varðar. Í Hafnarfirði voru 

34 drengir og 30 stúlkur. Á Norðurlandi vestra voru 38 drengir og 28 stúlkur. 

Samkvæmt bakgrunnsupplýsingum sem koma fram þegar að lesið er úr 

svörum spurningalistans og settar eru í töflu 1 hér að ofan má sjá að 

misræmi virðist vera á fjölda fjögurra til fimm ára barna og einnig fjölda 

fimm til sex ára barna. Eftir að bakgrunnsupplýsingar barna hafa verið 
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skoðaðar verður næst litið til bakgrunnsupplýsinga þátttakenda og líkt að 

ofan verður það bæði sett fram í töflum og með texta. 

Tafla 2. Þátttakendur í rannsókninni 

    Norðurland Vestra Hafnarfjörður 

Búseta 
 

64 
 

66 
 Faðir 

 
12 

 
16 

 Móðir 
 

54 
 

48 
 Einhleyp/ur 3 

 
13 

 Í sambúð 
 

28 
 

17 
 Gift/ur 

 
35 

 
34 

 18-25 
ára 

 
2 

 
6 

 26-35 
ára 

 
37 

 
30 

 36-45 
ára 

 
24 

 
24 

 46 ára og eldri 3   4   

 

Áhugavert var að sjá að það voru mæður í miklum meirihluta á báðum 

landsvæðum sem að svöruðu spurningalistanum eða tæp 80%. 

Búseta þátttakenda var mjög jöfn eins og sjá má á töflu 2. Alls voru 49% 

þátttakenda búsettir í Hafnarfirði og 51% þátttakenda búsettir á 

Norðurlandi vestra. Skiptingin var því jöfn á milli svæða. 

Kannað var hver hjúskaparstaða þátttakenda væri og voru flestir 

þátttakendur annað hvort giftir eða í sambúð á báðum landsvæðum. 

Þegar skoðað er á hvaða aldri þátttakendur eru má sjá að flestir eru á 

aldursbilinu 26-35 ára. Næst á eftir kemur aldursbilið 36-45 ára. Það 

samræmist því sem áður kom fram í rannsóknum að það eru frekar tölvur á 

heimilum ef að foreldrar eru ungir. 
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Tafla 3. Menntun þátttakenda 

  Norðurland vesta Hafnarfjörður 

Grunnskólamenntun 22 
 

12 
 Stúdentspróf 8 

 
15 

 Iðnnám 6 
 

17 
 Háskólapróf 14 

 
16 

 M.A. /M.S. /M.Ed. eða sambærilegt 12 
 

2 
 Ph.D. nám eða sambærilegt 1   2   

 

Í spurningalistanum var spurt um menntun foreldra og voru gefnir sex 

valmöguleikar. Ekki var tekið fram í sjálfri spurningunni að einungis ætti að 

merkja við hæstu menntun og höfðu því nokkrir merkt við marga 

möguleika. Við úrvinnslu listans var einungis talið eins og um hæstu 

menntun sem merkt var við væri að ræða. Nokkuð sambærilegar tölur voru 

á báðum stöðum en þó má sjá að í Hafnarfirði er menntun þátttakenda 

heldur meiri og oftar einungis merkt við grunnskólamenntun á Norðurlandi 

vestra. Ekki var þó um neinn afgerandi mismun að ræða. 

3.3 Matstæki 

Matstækið til að afla gagna fyrir rannsóknina var spurningalisti með 22 

spurningum sem bæði voru lokaðar og hálflokaðar. Svarmöguleikarnir eru á 

fimm þrepa raðkvarða (likert kvarða), fjögra liða kvarða og flokkunarkvarða 

(já og nei). Nokkrar spurninganna innihéldu valmöguleika þar sem í boði var 

að merkja við fleira en eitt svar ef við átti. Bakgrunnsspurningar voru fimm 

og sneru að aldri og kyni þess sem svaraði, menntun, búsetu og 

hjúskaparstöðu. Spurningalistinn var forprófaður tvisvar sinnum af átta 

foreldrum sem komu með gagnlegar ábendingar um það sem betur mátti 

fara. Leiðsagnarkennarinn fór yfir spurningalistann og gaf góðar 

ráðleggingar sem nýttust vel við endurbætur listans.  

Tölvuleikirnir sem spurt var um í spurningalistanum (viðauka F) eiga það 

sammerkt að falla undir námsleiki. Þeir voru valdir af handahófi og voru 

helstu leikir sem að höfundur þekkir úr eigin starfi með börnum. Leikirnir 

sem nefndir eru eftirfarandi; Glói geimvera, Bogi blýantur, Doppa, KidPix 

studio, Króni og Króna, Leikver, Leikskólinn, Talnapúkinn, Stafakarlarnir, 

Gralli gormur, Reiknibíllinn og Múmínálfarnir.  
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3.4 Framkvæmd 

Spurningalistinn var prentaður og farið með hann í tiltekna leikskóla 11. 

október 2012. Deildarstjórar hverrar deildar fyrir sig héldu utan um að 

listarnir færu til foreldra og tóku við þeim aftur eftir að svörun lauk. Listarnir 

voru síðan sóttir viku síðar eða 18. október og sama dag voru þeir foreldrar 

sem ekki höfðu skilað inn listanum beðnir um að skila þeim sem fyrst ef þeir 

ætluðu að taka þátt. Önnur ítrekun var 26. október og þá höfðu nokkrir 

listar skilað sér inn. Við þriðju ítrekun sem var 31. október skiluðu sér inn 

tveir listar á Norðurlandi vestra. Þar með var þessari könnun lokið. 

3.5 Úrvinnsla 

Unnið var úr spurningalistunum um leið og þeir bárust í Microsoft Excel 

reikniforriti og unnið var með hverja spurningu fyrir sig. Lýsandi tölfræði var 

notuð við úrvinnslu, og settar voru fram myndir og stuttlega fjallað um 

niðurstöður hverrar spurningar. 

3.6 Siðferðileg atriði 

Eins og áður segir frá var rannsóknin tilkynnt til persónuverndar og sótt var 

um leyfi til þess að framkvæmdin væri í samræmi við ákvæði laga um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 (Persónuvernd, 

2012).  Þátttakendum var gerð grein fyrir að þeir mættu sleppa að taka þátt, 

einnig mætti sleppa einstökum spurningum, það var gert með 

kynningarblaði (sjá viðauka E). Með þátttöku sinni gefur þátttakandi upplýst 

samþykki. Engar persónuupplýsingar um einstaklinginn aðrar en aldur, kyn 

og menntun koma fram í gögnunum til rannsakanda og þar af leiðandi eru 

minni líkur á að hægt sér að rekja svörin til einstaklinga. 

Öllum gögnum verður eytt eftir útskrift. 
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar í myndum og 

ritmáli. Lýsandi tölfræði var notuð til að varpa ljósi á helstu niðurstöður. 

4.1 Tölvur á heimilum 

Í ljós kom að allir sem að tóku þátt í könnuninni, bæði á Norðurlandi vestra 

og í Hafnarfirði voru með einhverja tegund af tölvum á heimilinu hjá sér og 

stundum mismunandi tegundir. 

Þegar að skoðað var hvaða tegundir af tölvum væru á heimilum kom í 

ljós að það er svipað á milli landshluta og einnig svipað í hvernig tölvum 

börnin leika sér helst. Langflest fá að fara í heimilistölvuna og næst á eftir 

kemur að börnin fái að leika sér í leikjum í símum. Einnig sést að langflest 

heimili eru með aðgang að fleiri en einni tölvu fyrir börn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Tegundir tölva á heimilum 4-6 ára barna 

4.2 Tími og reglur um tölvunotkun barna 

Spurt var um hvort að börn mættu fara í tölvu og ef það var jákvætt svar var 

í framhaldi spurt um hversu oft þau fengju að fara í tölvuna og hversu lengi 

þau mættu vera í henni. Niðurstöður leiddu í ljós að þegar að teknar voru 

saman tölur úr báðum landshlutum og úr báðum aldurshópum fengu alls 

82% barna að fara í tölvu og einungis 18% barna fengu ekki að fara í tölvuna 

0
10
20
30
40
50
60
70

Fj
ö

ld
i b

ar
n

a

N.V.

H.fj.



 

32 

(mynd 2). Það sýnir okkur að töluverður meirihluti barna á aldrinum 

fjögurra til sex ára hefur aðgang að og fær að fara í heimatölvu í frítíma 

sínum. 

 

Tafla 4. Fjöldi barna sem fá að fara í tölvu 

  Norðurland vestra Hafnarfjörður Samtals 

Já 50 
 

57 
 

107 

Nei 16   7   24 

 

Þegar spurt var um hversu oft barnið fengi að fara í tölvuna í frítíma sínum 

voru alls 45 einstaklingar sem merktu við svarmöguleikann 2-4 sinnum í 

viku. Alls voru 41 einstaklingur sem svöruðu sjaldnar en 1 sinni í viku. 

Nokkrir slepptu að svara þessari spurningu.  

 

  

 

 

 

 

Mynd 2. Hversu oft fer barnið í tölvu/tölvuleiki? 

Þegar spurt var um hve langan tíma barnið fengi að verja í tölvu í einu í 

frítíma sínum var afgerandi niðurstaða 1 klukkustund í senn eða minna. 
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76%

24%
Já

Nei

Mynd 3. Tími sem börn í tveimur landshlutum eyða í tölvum 

Þegar kannað er hvort að börnin séu sjálf að biðja um að fara í tölvu kemur í 

ljós að meirihluti barna spyr um hvort það megi fara í tölvuna, eða alls 77% 

þeirra sem svöruðu.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Mynd 4. Hlutfall barna í báðum landshlutum sem biðja um að fara í tölvu  

Niðurstöður gefa til kynna að nánast allir foreldrar setja reglur um 

tölvunotkun barnanna sinna. Ef teknar eru saman niðurstöður úr Hafnarfirði 

og Norðurlandi vestra kemur í ljós að 76% foreldra segjast setja reglur um 

tölvunotkun.  

 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Eru settar reglur um tölvunotkun? 

 

Ef svarið var játandi við fyrri spurningu um hvort settar væru reglur um 

tölvunotkun barna var spurt nánar út í þær og gefnir upp þrír valmöguleikar. 

Nokkuð svipaðar niðurstöður komu bæði í Hafnarfirði og á Norðurlandi 

vestra. Margir svöruðu öllum svarmöguleikunum. 
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Mynd 6. Reglur um tölvunotkun barna 

Spurt var um hvort barnið væri tilbúið til að hætta í tölvu þegar fyrirfram 

ákveðinn tími er liðinn. Sú spurning var sett fram til að skoða hvort farið 

væri að bera á tölvufíkn hjá fjögurra til sex ára börnum. Í ljós kom að flestir 

svöruðu þeirri spurningu játandi eða oft og næst á eftir kom svarið 

stundum. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7. Er barnið tilbúið að hætta í tölvu þegar um það er beðið? 

4.3  Hvað er barnið að gera í tölvunni og hvar? 

Eftir að búið var að skoða hvort að barnið mætti vera í tölvu í frítíma sínum 

og skoða reglur þar að lútandi var kannað hvað það væri sem barnið mætti 

gera í tölvunni. Nokkrir svarmöguleikar voru gefnir upp og einnig var boðið 

upp á svarmöguleikann annað og þá gat þátttakandi tjáð sig um hvað annað 

væri í boði. Alls voru 18 sem að nýttu sér þann svarmöguleika og oftast var 

nefnt „youtube“ „word“ og „þroskaleikir“ Höfundur álítur að þar sem að 

þroskaleikir voru nefndir hefði verið hægt að setja svar í annað hvort liðinn 

„leikjaforrit af margmiðlunardiskum“ eða „leikir sem eru innbyggðir í tölvu“.  
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Tafla 5. Hvað er barnið að gera í tölvu? 

  Norðurland vestra Hafnarfjörður 

Leikjaforrit af margmiðlunardiskum 8 
 

19 
 Leikjasíður á veraldarvefnum 34 

 
33 

 Leikir sem eru innbyggðir í tölvu 18 
 

23 
 Leikir úr leikjatölvum 13 

 
21 

 Annað 12   6   

 

Bæði var sett fram tafla og mynd til að skýra frá niðurstöðum úr þessari 

spurningu. Á myndinni má sjá að flest börn fá að fara á leikjasíður á 

veraldarvefnum (sjá mynd 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8. Hvað er barnið að gera í tölvu? 

Spurt var um staðsetningu tölvunnar sem barnið hefur aðgang að. Það var 

gert til að athuga hvort barnið væri í aðalrými þar sem flestir dvelja eða 

hvort að tölvan er staðsett í sérherbergi. Í þessari spurningu voru fjórir 

svarmöguleikar og var einn þeirra annað og var því hægt að skrifa við hvar 

staðsetning væri ef hún væri önnur en tilgreindir möguleikar voru. 

Afgerandi niðurstaða á báðum stöðum var að tölvan væri hreyfanleg og því 

hægt að vera með hana hvar sem var. Tólf skrifuðu við valmöguleikann 

„annað“ og var þá helst nefnt „í holi“ „í svefnherbergi“ og „á gangi“. 
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Mynd 9. Staðsetning tölvu sem að börn hafa aðgang að heima. 

Skoðað var hvort barnið fengi að velja um í hvaða leiki það fer þegar það er í 

tölvu. Teknar voru saman niðurstöðurnar frá báðum landsvæðum það er 

Hafnarfirði og Norðurlandi vestra. Um þriðjungur barna, eða 70% fékk að 

hafa val um í hvaða leiki þau fara. Valmöguleikar í spurningunni voru tveir já 

ef það er við hæfi barnsins og nei.  

 

 

  

  

 

 

 

 

Mynd 10. Hefur barnið val um í hvaða leiki það fer? 

4.4 Tölvuforrit og tölvunotkun 

Þegar búið var að kanna tölvunotkun barna var litið til þekkingar 

þátttakenda á nokkrum tölvuleikjum/forritum ásamt því að kanna lítillega 

viðhorf þeirra til tölvunotkunar barna. Nokkuð sambærilegt var á milli 

landsvæða hvaða forrit þátttakendur þekktu, enda fól spurningin ekki í sér 

hvort að barnið færi í þessa leiki/forrit heldur einungis hvort að þátt-

takendur þekktu til þeirra. Tölvuleikirnir sem að nefndir voru í 
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spurningalistanum voru valdir af handahófi eftir að höfundur hafði skoðað 

nokkur verk um tölvuleiki barna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11. Þekking svarenda á tölvuleikjum/forritum 

Því næst var kannað viðhorf svarenda til tölvunotkunar barna. Spurt var 

hvort svarendur teldu að það væri þroskandi fyrir börn að fá að fara í tölvu 

og hvort að þeir teldu að of mikil tölvunotkun gæti haft áhrif á félagsþroska 

barna.  

Fjórir valmöguleikar voru gefnir upp í spurningunni um það hvort  

þátttakendur teldu að það væri þroskandi fyrir börn að vera í tölvu. Hægt 

var að merkja við fleiri en einn valmöguleika. Meirihlutinn svaraði því 

játandi en þó ber að hafa í huga að tveir af valmöguleikunum sem innihélt 

játandi svar voru með takmörkunum (sjá töflu 6). Á töflunni má sjá að 

meirihlutinn af þeim sem sögðu já vildu annaðhvort að tölvuleikurinn hefði 

kennslufræðilegt gildi og/eða hæfði aldri barnsins. 
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Tafla 6. Telur þú þroskandi fyrir börn að fá að fara í tölvu?  

          
Norðurland 

vestra Hafnarfjörður 

Já 
    

12 
 

16 
 Já, ef leikurinn hefur kennslufræðilegt gildi 41 

 
44 

 Já, ef leikurinn hæfir aldri barnsins 
 

35 
 

34 
 Stundum 

    
14 

 
15 

 Nei         3       

Niðurstöðurnar voru einnig settar upp í stöplarit til nánari glöggvunar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 12. Telur þú að það sé þroskandi fyrir börn að fá að fara í tölvu? 

Þegar að spurt var um hvort svarendur teldu að of mikil tölvunotkun gæti 

haft slæm áhrif á félagsþroska barna var svarið afgerandi. Teknar voru 

saman niðurstöður úr Hafnarfirði og Norðurlandi vestra og í heildina voru 

það 83% svarenda sem svöruðu þeirri spurningu játandi, 14% svöruðu 

spurningunni neitandi og 3% svöruðu stundum. Sambærilegar niðurstöður 

voru úr báðum landshlutum. Hafa ber hér í huga við túlkun að spurningin 

var ekki orðuð á sambærilegan hátt og spurningin að ofan, þegar spurt var 

um þroska barna.  
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83%

3%
14%

Já

Nei

Stundum

 

 

 

 

 

Mynd 13. Áhrif tölvunotkunar á félagsþroska barnsins. 

Í þessum niðurstöðukafla hefur verið reynt að varpa ljósi á niðurstöður um 

tölvunotkun fjögurra til sex ára barna ásamt því að skoða viðhorf forráða-

manna til tölvunotkunar. 

 

4.5 Samantekt niðurstaðna 

Í niðurstöðukaflanum hér að ofan hefur verið reynt að varpa ljósi á 

niðurstöður um tölvunotkun fjögurra til sex ára barna á heimilum ásamt því 

að skoða viðhorf forráðamanna til tölvunotkunar.  

Í þessum kafla verða teknar saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar 

eftir að hafa unnið úr öllum svörum. Alls bárust 130 spurningalistar til baka 

af 195 sem sendir voru út og það gefur 67% svörun. 

Í ljós kom að á öllum heimilum sem spurt var voru einhverjar tegundir af 

tölvum og stundum fleiri en ein tegund. Langoftast var um heimilistölvu eða 

fartölvu að ræða. 82% barna fengu að fara í tölvuna í frítíma sínum tvisvar 

til fjórum sinnum í viku og um það bil eina klukkustund í senn. Alls höfðu 

77% þeirra sjálf frumkvæði að því að biðja um að fá að fara í tölvuna heima. 

Nánast allir forráðamenn settu reglur um tölvunotkun og var það aðeins 

mismunandi hverjar þær væru. Í flestum tilfellum var barnið tilbúið að 

hætta í tölvuleik eftir að fyrirfram ákveðinn tími var liðinn og fylgdi þeim 

reglum sem settar eru. 

Meira en helmingur barnanna hafði val um hvað þau væru að gera í 

tölvunni ef það hæfði barninu og voru mörg hver að nýta sér veraldarvefinn 

á einhvern hátt.  

Forráðamenn töldu það oftast þroskandi að börn nýttu sér tölvur en 

jafnframt töldu þeir að of mikil tölvunotkun gæti haft áhrif á félagsþroska 

barna. 
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5 Umræða 

Tölvumenning er í örri þróun og sífellt er að koma á markaðinn ný tækni 

sem að stuðlar að aukinni tölvunotkun hjá öllum, og eru börn þar ekki 

undanskilin. 

Markmiðið með rannsókninni var að kanna hvernig tölvunotkun 4-6 ára 

barna væri háttað á heimilum þeirra og gaf rannsóknin nokkuð góða mynd 

af tölvunotkun barna í heimilum á Norðurlandi vestra og í Hafnarfirði. Lítið 

er um rannsóknir á tölvunotkun ungra barna á heimilum sínum og er því 

mikilvægt að rannsaka það nánar. 

Rannsóknarspurningin sem lögð er til grundvallar rannsókninni var: 

Hvernig er tölvunotkun 4-6 ára leikskólabarna háttað á heimilum þeirra? 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunni voru sendir út 

spurningalistar til foreldra fjögurra til sex ára leikskólabarna á fyrrgreindum 

landsvæðum. 

Hér á eftir verður fjallað um hvað betur hefði mátt fara í rannsókninni, 

fjallað um helstu niðurstöður hennar og bornar saman við fyrri rannsóknir 

sem gerðar hafa verið um svipað efni. 

5.1 Álitamál 

Í megindlegum rannsóknum er mikið lagt upp úr áreiðanleika (e. reliability) 

það er ef mælingar eru endurteknar á sömu hlutum gætu þær gefið svipaða 

niðurstöðu. Réttmæti (e. validity) rannsóknarinnar er mikilvægt það gefur til 

kynna hvort mælitækið mælir það sem það á að mæla (Ary o.fl., 2010). 

Rannsakandi hefði viljað fá meiri svörun úr rannsókninni en hún var 67% 

sem telst vera nokkuð viðunandi samkvæmt upplýsingum frá 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands (2013) þar kemur fram að yfirleitt sé 

reynt að ná 65 -70% svarhlutfalli í spurningalistakönnunum. 

Nokkur atriði hefðu mátt betur fara varðandi nákvæmni í orðalagi 

spurninga. Betur hefði farið á því að spyrja um fæðingarár og mánuð 

barnsins í stað þess að spyrja hvort barnið væri 4-5 ára eða er barnið 5-6 

ára. Þetta virkaði nokkuð villandi fyrir þátttakendur ef um var að ræða barn 

fætt seint á árinu.    

Vert er að hafa í huga að sá möguleiki er til staðar að ekki sé 

nægjanlegt réttmæti í rannsóknarniðurstöðum. Það gæti verið að foreldrar 
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svari spurningalistanum ekki alveg samkvæmt því sem satt og rétt er heldur 

eins og þeir myndu vilja hafa veruleikann í tölvunotkun barnanna sinna. 

Flest allrir hafa heyrt umræðu um að of mikil tölvunotkun hjá börnum sé 

ekki holl, til dæmis geti of mikil tölvunotkun haft áhrif á samskipti við aðra, 

samskiptin verði minni ef börn eru mikið ein í tölvu, ef tölvunotkun er mikil 

fá börnin ekki mikla hreyfingu og því getur það haft áhrif á bæði andlegan 

og líkamlegan þroska þeirra. Báðir foreldrar eru oft útivinnandi og því lítill 

tími eftir að heim er komið. Þægilegt getur því verið að leyfa börnum að 

fara í tölvu eða horfa á sjónvarp á meðan verið er að sinna heimilisverkum. 

Einungis var spurt um tölvunotkun barna eftir að heim var komið og því ekki 

annað hægt en að vinna niðurstöður út frá því. Gagnlegt hefði verið að 

spyrja nánar út í hvað barnið væri að gera eftir að leikskóladegi líkur. 

Í spurningalistanum var spurt um hvar tölvan væri staðsett. Oft var 

svarað að það væri fartölva, hreyfanleg sem opnar þann möguleika að 

barnið fengi að fara með hana í sitt herbergi eða verið í rými þar sem ekki er 

verið að fylgjast með tölvunotkun þess. Í spurningalistanum hefði verið 

gagnlegt að spyrja út í hvort að börn væru ein að vinna í tölvu eða hvort að 

þau væru með félaga með sér í tölvuleikjum eða við aðra tölvuvinnu. Þegar 

að spurt var um hversu oft börnin fengu að fara í tölvu voru fjórir 

svarmöguleikar, einu sinni í viku, tvisvar til fjórum sinnum í viku, á hverjum 

degi og sjaldnar en einu sinni í viku. Gagnlegt hefði verið að hafa 

svarmöguleikann aldrei með í svarmöguleikunum.  

5.2 Umræður í ljósi niðurstaðna 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að tölvur voru á öllum heimilum allra 

þátttakenda á báðum landsvæðum. Algengt var að það væru fleiri en ein 

tölvutegund á heimilum. Það samræmist bæði því sem Fiorini (2010) og 

McKenney (2010) hafa sett fram um að tölvur séu á langflestum heimilum 

barna á þessum aldri, einnig styðja tölur frá Hagstofu Íslands (2010) sem 

sýna að öll heimili þar sem að eru börn 16 ára og yngri hafa tölvur og 

veraldarvefstengingu þessar niðurstöður.  

Niðurstöður gefa til kynna að 82% barna fá að fara í tölvu í heimahúsum í 

frítíma sínum. Langflest þeirra eru að leika sér í heimilistölvu eða eru í leik í 

síma. Þessar niðurstöður samræmast rannsókn sem að gerð var í 

Þýskalandi, Kanada, Bretlandi, Ástralíu og Bandaríkjunum og sýndi hún fram 

á að 90% heimila væru með tölvur og að 88% barna höfðu aðgang að 

heimatölvu (Fiorini, 2010). 

Reglur eru settar á flestum heimilum um tölvunotkun barna og meirihluti 

barnanna fær ákveðinn tíma til að vera í tölvu. Algengast var að merkt væri 



 

43 

við tvo svarmöguleika af fjórum. Merkt var 45 sinnum við svarmöguleikann 

Tvisvar til fjórum sinnum í viku  og 28 sinnum við svarmöguleikann sjaldnar 

en einu sinni í viku. Afgerandi var á báðum landsvæðum að þegar að börn 

fengu að fara í tölvu fengu þau einungis að vera í klukkustund í senn. Það 

gefur barninu samt sem áður nægan tíma til að vera með félögum sínum í 

leik og vera með foreldrum sínum við leik og störf. Þessar niðurstöður 

samræmast rannsókn McKenney (2010) að foreldrar setja börnum sínum 

mörk varðandi tölvunotkun og algengt er mörkin séu fyrirfram ákveðinn 

tölvutími sem að barnið fær að hafa til að vinna í tölvu.   

Í ljós kom að 77% barna óska eftir því að fyrra bragði að fá að fara í tölvu. 

Má því áætla að þau hafi áhuga á því að fá að fara í tölvu þar sem að þau 

sýna frumkvæði að því að fara í heimatölvu í frítíma sínum. Forvitnilegt 

hefði verið að kanna hvort að börn væru að vinna saman í tölvu með félaga, 

hvort að þau séu að hafa samskipti sín á milli og læra hvort af öðru þegar 

þau eru í leik við tölvu á heimilum sínum. Rannsóknir Jessen (2001) og Önnu 

Magneu Hreinsdóttur (2003) sýna að börn geta verið sjálfstæð í tölvum en 

þó kjósi þau að vera með félaga í tölvu og leiti frekar til félaga sinna heldur 

en fullorðinna ef þau vantar aðstoð. Þegar börnin eru fleiri saman eru þau 

að eiga félagsleg samskipti sem stuðla því að auknum félagsþroska á milli 

þeirra. Það sama kemur fram í rannsókn Kristínar Norðdal og Svölu 

Jónsdóttur (2004) að börn vilji hafa félaga með í tölvu og þeim finnist 

gaman af að vera í tölvum. Rannsóknirnar voru reyndar gerðar í leikskólum 

en aldur barnanna sami og í þessari rannsókn.  

Spurt var um hvort að barnið væri tilbúið að hætta í tölvu þegar að 

fyrirfram ákveðinn tími væri liðinn. Það vart gert með það í huga að kanna 

hvort að þau myndu sýna einhver merki tölvufíknar (Chou o.fl.,2005). 

Niðurstöður sýndu að langoftast var barnið tilbúið að hætta og því lítil merki 

um það að tölvufíkn væri til staðar hjá þessum aldurshópi. Hafa ber í huga 

að svarmöguleikarnir oft og stundum gætu gefið til kynna að sú hætta væri 

til staðar að barnið myndi ánetjast tölvu ef að skýrar reglur væru ekki til 

staðar. Forvitnilegt hefði verið að spyrja í spurningalistanum um hvort að 

foreldrar hefðu áhyggjur af því hvort að tölvufíkn myndi þróast hjá barninu. 

Foreldrar virðast vera vakandi fyrir því að barnið fái ekki takmarkalausn 

tíma í tölvuleikjum og þá eru þeir til vill að huga að því að barnið geti líka 

nýtt frítíma sinn með foreldrum, vinum og við aðra afþreyingu. Það 

samræmist því sem hefur verið skoðað hér á landi að ung börn eru ekki í 

mikilli hættu að ánetjast tölvum en þó hafa komið dæmi að börn allt niður í 

fjögurra til fimm ára sýni merki um tölvufíkn (Björn Harðarson, 2004). 
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Í ljós kom að 70% barnanna höfðu val um hvað þau væru að gera í 

tölvunni. Veraldarvefurinn var mikið notaður til að finna leiki til að vera í og 

einnig kom fram að þau prufa sig áfram með að leita eftir hlutum eins og 

tónlist og fleiru. Það samræmist ekki alveg niðurstöðum rannsóknar sem að 

Autumn o.fl. gerðu árið 2011, hjá þeim kemur fram að einungis 23% 

leikskólabarna notuðu veraldarvefinn en með hækkandi aldri jókst notkun  á 

veraldarvefnum. 

Mörg tölvuforrit/tölvuleikir eru á markaðnum í dag, bæði eru þau 

innbyggð í tölvur og einnig hægt að nálgast þau á veraldarvefnum eða 

kaupa þau og setja í tölvuna. Tölvuleikir skiptast í námsleiki og 

afþreyingarleiki. Sumir leikskólar nýta sér tölvur í starfi með börnum og 

nota þá námsleiki til þess að kenna börnum ýmsa nýja færni og þekkingu. 

Þó flest bendi til þess að foreldrar haldi vel utan um tölvunotkun barna 

sinna og setji þeim reglur varðandi tölvunotkun er vert að huga vel að þeim 

viðfangsefnum sem börn eru að fást við í tölvunni og mikilvægt að stuðla að 

því að börn leiki sér frekar í námsleikjum en afþreyingarleikum.  

Þeir leikir sem taldir eru upp í spurningalistanum í spurningu 13 (viðauka 

F) eiga það allir sammerkt að vera skemmtilegir og þroskandi leikir fyrir ung 

börn. Niðurstöður sýndu að langoftast þekktu foreldrarnir til Glóa geimveru, 

Talnapúkans og Stafakarlana. Þessir leikir eiga það allir sammerkt að vera 

mikið notaðir á leikskóla enda eru þeir með kennslufræðilegt gildi fyrir ung 

börn sem eru að feta sín fyrstu spor í að læra um stafi og tölur. Höfundur 

telur að þetta séu leikir sem óhætt er að mæla með fyrir börn sem fá að 

fara í tölvur í frítíma sínum því þeir eru bæði þroskandi og lærdómsríkir fyrir 

þau.  

Mikilvægt er að foreldrar og börn nýti sér þá tækni sem er til staðar í 

nútímasamfélagi. Tölvustundir geta verið góðar samverustundir foreldra og 

barna. Með því er átt að hugað sé að staðsetningu tölvunnar, hún sé í því 

rými sem að fjölskyldan er oftast, foreldrar gefi sér tíma til að setjast niður 

með börnunum við tölvuna, ræða um hvað barnið er að gera í tölvunni og 

vekji upp umræður um það. Hægt er að ræða um þá leiki sem að barnið er í, 

ræði um hugtök og annað sem að barnið er að leika með í tölvunni og 

jafnvel yfirfæra það í aðrar aðstæður. Þá er átt við til dæmis að Króni og 

Króna leikurinn fjallar um að versla, um peninga og annað sem því 

viðkemur. Hægt er að yfirfæra þá þekkingu sem skapast þar og fara saman í 

búðina, skoða hluti sem eru dýrir og ódýrir og ræða um að ekki er hægt að 

kaupa allt sem hugurinn girnist. 

Von mín er að þessi rannsókn eigi eftir að vekja fólk til umhugsunar um 

mikilvægi þess að börn nýti sér tölvutækni en jafnframt að foreldrar hugi að 
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því hvað börnin eru að vinna með í tölvunum og stuðli að því að barnið vinni 

með þroskandi tölvuleiki frekar en til dæmis afþreyingarleiki. Mikilvægt er 

einnig að forráðamenn hafi í huga að það skiptir máli hvar börnin eru í 

tölvu, hvort þau eru ein eða í aðalrými í grennd við forráðamenn sína svo að 

þeir hafi betri yfirsýn yfir tölvunotkun barnanna. 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar um börn og tölvunotkun í leik- og 

grunnskólum en minna hefur verið gert af rannsóknum um tölvunotkun 

þeirra á heimilum. Fyrri rannsóknir hafa veitt góða innsýn í tölvunotkun 

yngri barna á meðan á leikskóladvöl stendur, ekki hafa verið gerðar slíkar 

rannsóknir hér á landi síðastliðin sex ár utan eina sem að gerð var vorið 

2011 (Dagný Björk Stefánsdóttir, 2011). Því má segja að mikil þörf sé á að 

vinna fleiri rannsóknir  um tölvunotkun barna eftir að leikskóla líkur. 

Hafa ber þó í huga eins og með alla aðra tölvunotkun að gæta ber hófs 

varðandi þann tíma sem að börn fá að fara í tölvur í frítíma sínum. Mikil 

aukning hefur verið á tölvunotkun ungra barna síðastliðin fimm ár og því er 

hægt að leiða líkur að því að vaxandi hætta sé á tölvufíkn hjá þeim þegar 

þau eru komin á unglingsár. 

Hægt er að nýta niðurstöður þessarar rannsóknar til að styðja við þær 

sem áður hafa verið gerðar og telur höfundur að það þurfi fleiri og ýtarlegri 

rannsóknir um tölvunotkun barna í heimahúsum. Einnig væri mikilvægt að 

gera langtímarannsóknir þar sem að fylgst er með ákveðnum árgangi í 

ákveðinn tíma og niðurstöður bornar saman um tölvunotkun þeirra. 

Litið hefur verið til margra þátta til að leita svara við rannsóknar-

spurningunni um hvernig tölvunotkun fjögurra til sex ára leikskólabarna er 

háttað á heimilum þeirra. Ekki fæst eitt afgerandi svar við þeirri spurningu 

en nokkuð skýr mynd hefur komið fram um hvernig tölvunotkun barnanna 

er á heimilum á Norðurlandi vestra og í Hafnarfirði. Þegar á niðurstöður 

þessarar rannsóknar er litið kemur í ljós að sú þekking sem kom fram 

samræmist nokkuð þeirri þekkingu sem fyrir var á viðfangsefninu. 
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6 Lokaorð 

Í þessari rannsókn hefur verið fjallað um tölvunotkun fjögurra til sex ára 

barna á heimilum. Komið var inn á hvað kennimenn segja um leik barna og 

einnig fjallað  um hvað fyrri rannsóknir hafa að segja um tölvunotkun ungra 

barna. 

Höfundur telur að það sé mikilvægt fyrir börn að læra strax að 

umgangast tölvur og það sem þær hafa upp á að bjóða þar sem tölvutækni 

er notuð í æ ríkara mæli, bæði í leik og starfi allra sem lifa í tæknivæddu 

þjóðfélagi. Auk þess sem að niðurstöður rannsókna gefa til kynna að það sé 

þroskandi fyrir börn að vera í tölvum ef ekki er um ótakmarkaðan og 

eftirlitslausan tíma að ræða.  

Mikilvægt er að takast á við þann veruleika að við lifum á tíma 

tækninýjunga og í upplýstum heimi og áhugavert var að sjá hversu stór hluti 

foreldra sem svaraði könnuninni er með háskólamenntun. 

Það hefur verið lærdómsríkt ferli að vinna meistaraprófsritgerð og á sú 

þekking sem skapaðist við vinnuna án efa eftir að gagnast höfundi við önnur 

verk og í starfi sem sérkennslustjóri. Aukin þekking hjá höfundi hvað varðar 

tölvunotkun barna á líka eftir að koma að góðum notum, bæði með eigin 

börn og í vinnu með ungum börnum. 
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Viðauki B 
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Viðauki C 
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Viðauki D 

 

Tölvur og lestur 

Upplýsingablað 

Ágæti leikskólastjóri                                            Sauðárkrókur, september 2012    

Við undirritaðar Guðbjörg Ósk Valgarðsdóttir þroskaþjálfi og Ragnhildur 
Guðrún Júlíusdóttir leikskólakennari erum nemar í sérkennslufræðum við 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Guðbjörg útskrifaðist sem þroskaþjálfi 
árið 2006 og hefur starfað á leikskóla síðan 2005. Ragnhildur útskrifaðist 
sem leikskólakennari 1999 og hefur starfað á leikskóla síðan þá. 

Við erum að vinna að meistaraverkefnum okkar og óskum eftir að fá 
samþykki þitt til þess að leggja spurningarlista fyrir foreldra 4-6 ára barna í 
þínum leikskóla um tölvu og tölvuleikjanotkun annarsvegar sem er hluti 
Guðbjargar og hvernig lestrarvenjum fyrir barnið er háttað sem er hluti 
Ragnhildar. Markmið rannsóknanna er að kanna hvort að lestur í 
heimahúsum fyrir börn sé á undanhaldi og hvernig tölvunotkun barna er 
háttað í dag. Vonast er til fá upplýsingar um hvernig barnið ver tíma sínum 
eftir að leikskóladvöl þess líkur á daginn. 

Leiðbeinandi og ábyrgðarmaður okkar eru Dr. Jóhanna Einarsdóttir Phd. 
talmeinafræðingur og dósent, Háskóla Íslands en Steinunn Torfadóttir 
lektor, Háskóla Íslands er sérfræðingur.  

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til persónuverndar en þátttakendum er 
hvorki skylt að svara spurningalistanum í heild sinni eða einstökum 
spurningum hans. Við heitum fullum trúnaði  og ekki verður hægt að rekja 
rannsóknarniðurstöður til einstakra barna eða foreldra.  

Með kveðju og fyrirfram þökkum 

Guðbjörg Ósk Valgarðsdóttir, gov1@hi.is, s. 848-7499 

Ragnhildur Guðrún Júlíusdóttir, rgj4@hi.is, s. 824-0442 

Undirskrift þín gefur til kynna að þú hafir lesið þetta upplýsingabréf og 
veitir leyfi til að leggja spurningalistana fyrir foreldra á þínum leikskóla. 

Ég samþykki 

_______________________________________ 

                                Ég gef ekki samþykki mitt

mailto:gov1@hi.is
mailto:rgj4@hi.is
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Viðauki E 

 

 

Ágætu foreldrar/forráðamenn                             Sauðárkróki, september 2012 

Við undirritaðar Guðbjörg Ósk Valgarðsdóttir þroskaþjálfi og Ragnhildur 
Guðrún Júlíusdóttir leikskólakennari erum nemar í sérkennslufræðum við 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Guðbjörg útskrifaðist sem þroskaþjálfi 
árið 2006 og hefur starfað á leikskóla síðan 2005. Ragnhildur útskrifaðist 
sem leikskólakennari 1999 og hefur starfað á leikskóla síðan þá. 

Við erum að vinna að meistaraverkefnum okkar og óskum eftir að fá 
samþykki ykkar til þess að svara nokkrum spurningum um tölvu og 
tölvuleikjanotkun annarsvegar sem er hluti Guðbjargar og hvernig 
lestrarvenjum fyrir barnið er háttað sem er hluti Ragnhildar. Rannsóknin 
verður framkvæmd bæði í þéttbýli og dreifbýli. Markmið rannsóknanna er 
að kanna hvort að lestur í heimahúsum fyrir börn sé á undanhaldi og 
hvernig tölvunotkun barna er háttað í dag. Vonast er til að fá upplýsingar 
um hvernig barnið ver tíma sínum eftir að leikskóladvöl þess líkur á daginn. 

Leiðbeinandi og ábyrgðarmaður okkar eru Dr. Jóhanna Einarsdóttir Phd. 
talmeinafræðingur og dósent, Háskóla Íslands en Steinunn Torfadóttir 
lektor, Háskóla Íslands er sérfræðingur.  

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til persónuverndar en þátttakendum er 
hvorki skylt að svara spurningalistanum í heild sinni eða einstökum 
spurningum hans. Við heitum fullum trúnaði  og ekki verður hægt að rekja 
rannsóknarniðurstöður til einstakra barna eða foreldra.  

Það tekur um það bil sjö mínútur að svara spurningunum. Það er 
mikilvægt fyrir okkur að fá sem besta svörun við spurningum okkar svo að 
við fáum sem marktækastar niðurstöður. 

Með kveðju og fyrirfram þökkum 

Guðbjörg Ósk Valgarðsdóttir, gov1@hi.is, s. 848-7499 

Ragnhildur Guðrún Júlíusdóttir, rgj4@hi.is, s. 824-0442 

Undirskrift þín gefur til kynna að þú hafir lesið þetta upplýsingabréf og 
samþykkir að svara fyrirliggjandi spurningum. 

Ég samþykki ___________________________________ 

Ég gef ekki samþykki mitt 

mailto:gov1@hi.is
mailto:rgj4@hi.is
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Viðauki F 

Guðbjargar hluti                   Spurningar fyrir foreldra 

1. Er tölva á heimilinu? 

      Já 

       Nei 

 

2. Ef já, hvaða tegundir? Ef nei svaraðu þá næst spurningu 3 

      Tölva/leikjatölva         

       Leikir í gsm símum          

       Game boy                

       Ipod      

       Nintendo ds      

       Wii 

       Xbox  

       Annað hvað_______________________ 

 

3. Fær barnið að fara í tölvu/tölvuleiki? 

      Já 

       Nei 

 

4. Hversu oft fer barnið þitt í tölvu/tölvuleiki? 

       1 sinni í viku 

       2-4 sinnum í viku 

       Á hverjum degi 

       Sjaldnar en 1 sinni í viku 
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5. Hversu lengi er barnið í tölvu/tölvuleikjum? 

      1 klst. í einu eða minna 

       1-2 klst. á dag 

       2-3klst. á dag 

       3-4 klst. á dag 

       4 klst. á dag eða meira 

 

6. Biður barnið um að fá að fara í tölvu? 

      Já 

       Nei 

 

7. Eru settar reglur um tölvu-/tölvuleikjanotkun? 

      Já 

       Nei 

 

8. Ef já, hverjar eru þær? 

       Ákveðinn tími 

       Fullorðinn fylgist með 

       Fyrirfram ákveðnar síður/leikir 

     9. Er barnið tilbúið að hætta í tölvu/tölvuleik þegar fyrirfram ákveðinn        

tími er liðinn?  

      Já 

       Nei 

      Oft 
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       Stundum 

       Sjaldan 

10. Hvað er barnið að vinna með í tölvu/tölvuleikjum?(merkja við fleira 

en eitt ef við á) 

       Leikjaforrit af margmiðlunardiskum 

       Leikjasíður á Veraldarvefnum 

       Leikir sem eru innbyggðir í tölvu? 

       Leiki úr leikjatölvum? 

       Annað hvað?_______________________   

11. Hvar er tölvan staðsett á heimilinu? 

      Fartalva - hreyfanleg   

       Í aðalrými (stofu, 

       Í tölvuherbergi 

       Annarsstaðar hvar____________ 

12. Hefur barnið val um í hvaða leiki það fer? 

       Já ef það er við hæfi barnsins 

       Nei 

13. Þekkir þú eftirtalin forrit? (merktu við þau sem þú þekkir) 

       Glói geimvera 

       Bogi Blýantur 

       Doppa 

       KidPix studio 

       Króni og Króna 

       Leikver 

       Leikskólinn 

       Talnapúkinn 

       Stafakarlarnir 
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       Gralli gormur 

       Reiknibíllinn 

       Múmínálfarnir 

 

14. Telur þú að það sé þroskandi fyrir börn að fá að fara í tölvu?(merkja 

við fleiri en eitt ef við á) 

      Já 

       Já ef leikurinn hefur kennslufræðilegt gildi 

       Já ef leikurinn hæfir aldri barnsins 

       Stundum 

       Nei 

 

15. Telur þú að of mikil tölvunotkun geti haft slæm áhrif á 

félagsþroska? 

       Já 

       Nei 

       Stundum 

16. Aldur barnsins? (miða skal við afmælisdag barnsins) 

      4-5 ára 

       5-6 ára 

 

17. Kyn barnsins? 

      Drengur 

       Stúlka 

Bakgrunnsupplýsingar 
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18. Hver svarar spurningalistanum? 

      Faðir 

      Móðir 

      Annar, hver þá____________________________________ 

 

19. Á hvaða aldri er þú? 

      18-25 ára 

      26-35 ára 

      36-45 ára 

      46 ára eða eldri 

 

20. Hver er menntun þín? 

    Grunnskólamenntun 

      Stúdentspróf 

    Iðnnám 

    Háskólapróf 

       M.A./M.S./M.Ed.- nám eða sambærilegt 

      Ph.D nám eða sambærilegt 

 

21. Búseta? 

      Hafnarfjörður 

       Norðurland-vestra 

22. Hver er hjúskaparstaða þín ? 

     Einhleyp/ur 

      Í sambúð 

      Gift/ur 
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Viðauki G 

Trúnaðaryfirlýsing 

 

 

 

Við undirritaðar heitum því að farið verður með allar upplýsingar og 

gögn sem við fáum í hendur sem trúnaðarmál og að ekki verði hægt 

að rekja rannsóknarniðurstöður á einn eða annan hátt til þátttakenda 

né leikskóla með fyrirfram þökk og bestu kveðjur.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Dagsetning og ár:______________ 

 

____________________________________________ 

Guðbjörg Ósk Valgarðsdóttir kt: 220675 - 5569 

 

_____________________________________________ 

Ragnhildur G Júlíusdóttir kt: 051256 - 5229 

 

 


