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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna áhrif tölvuleikjaspilunar á námsárangur nemenda í 10. 

bekk grunnskóla á Íslandi. Þar að auki var athugað hvort munur væri á milli kynja og hvort 

munur væri á milli tölvuleikjaspilunar á virkum dögum og um helgar. Úrvinnslan kemur úr 

gagnasafni Health Behaviours in Schoolaged Children (HBSC) rannsókninni sem er styrkt af 

alþjóðarheilbrigðismálastofnun (WHO). Rannsókn þessi notast við íslenska útgáfu HBSC 

(Heilsa og lífskjör skólanema) og inniheldur úrtak sem nær yfir 3.618 unglinga sem voru í 10. 

bekk árið 2013-2014; þar af eru 1.731 stelpur og 1.783 strákar. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýna fram á samvirkni milli tölvuleikjaspilunar og námsárangurs. Því lengri tíma sem 

einstaklingur ver í tölvuleikjaspilun, þeim mun verri námsárangur uppsker hann. 

Fjölbreytudreifigreining sýndi fram á fylgni milli námsárangurs og tölvuleikjaspilunar virka 

daga óháð kyni (F(8,333) = 18,50 , p = 0,00); auk námsárangurs og tölvuleikjaspilunar um 

helgar óháð kyni (F(8,332) = 15,41 , p = 0,00). Kynjamunur sagði ekki til um að kyn hafi áhrif 

á einkunnir á virkum dögum (F(1,333) = 5,48 , p = 0,19) eða um helgar (F(1,332) = 6,63 , p = 

0,10). Samvirkni fannst ekki á milli tölvuleikjaspilunar virka daga og kyns (F(8,333) = 1,01 , p 

= 0,43); en marktækt var á milli tölvuleikjaspilunar um helgar og kyns (F(8,332) = 2,93 , p = 

0,03). 

 

Lykilorð: tölvuleikjaspilun, námsárangur, kynjamunur, tölvuleikir í námi. 
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Abstract 

The objective of the current study was to examine the effects of computer gaming on learning 

outcomes among Icelandic students in tenth grade. Gender differences were investigated, as 

well as potential differences between computer gaming use on weekdays and weekends. The 

dataset was the Icelandic set from the Health Behaviours in Schoolaged Children (HBSC) and 

is run by World Health Organization (WHO). This research focuses on the Icelandic version of 

HBSC that includes 3.618 Icelandic students in tenth grade in 2013-2014 and divides into 1.731 

girls and 1.783 boys. The results show correlation between computer gaming and learning 

outcomes. The longer time spend in computer games the worse learning outcomes will be. 

Univariate ANOVA showed correlation between learning outcomes and computer gaming on 

weekdays regardless of gender (F(8,333) = 18,50 , p = 0,00) and the same on weekends 

(F(8,332) = 15,41 , p = 0,00). The gender difference does not indicate that gender affects grades 

on weekdays (F(1,333) = 5,48 , p = 0,19) or on weekends (F(1,332) = 6,63 , p = 0,10). 

Correlation between computer gaming on weekdays and gender was not found (F(8,333) = 1,01 

, p = 0,43); but there was correlation between computer gaming on weekends and gender 

(F(8,332) = 2,93 , p = 0,03). 

 

Keywords: computer gaming, academic results, gender differences, computer games in 

education. 
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Áhrif tölvuleikjaspilunar á námsárangur 

Þegar börn eru komin á sjötta aldursár hefja þau grunnskólagöngu; flest börn hafa náð 

sex ára aldri en þó eru sum þeirra enn fimm ára þegar þau hefja skólagöngu og gætu því verið 

aðeins á eftir í þroska vegna aldurs. Börn eru í skóla fram á sextánda aldursár og eru skyldug 

til skólanáms í 10 ár eða líkt og aðalnámskrá grunnskólanna segir „samkvæmt lögum nr 

91/2008, um grunnskóla, er grunnskólinn 10 ára skóli (Menntamálaráðuneytið, 2015)“. 

Nemendur ljúka því námi eftir 10 ár sama hvernig námsárangur þeirra eða staða er að öðru leyti 

(Menntamálaráðuneytið, 2015); og því er mikilvægt að nemendur sinni námi sínu vel og 

skipuleggi það til að ná fram sem bestum árangri og geti hafið framhaldsnám seinna meir ef 

þeir þess kjósa. 

Í nútíma heimi skipta tölvur miklu máli enda hefur tæknin farið töluvert fram og tæknin 

er orðin ómissandi hluti af daglegu lífi fólks sem og skólabarna. Tölvur gegna ýmislegra 

hlutverka og innihalda margt líkt og ritvinnslu, reiknisforrit, myndaforrit, skipulag og margt 

fleira. Tölvan getur gegnt hlutverki sem afþreyingartæki sem er vinsælt meðal barna og 

unglinga, þá aðalega í tengslum við tölvuleiki. Tölvuleikir eru skemmtilegir, veita ánægju, eru 

krefjandi og einhver styrking/verðlaun fást við það að spila þá (Prensky, 2001). Tölvunotkun 

hefur aukist mikið undanfarin ár auk þess sem tölvuleikir hafa lengi haft áhrif á mismunandi 

þætti í samfélaginu (Newman, 2004) og til að mynda er farið að nota tölvuleiki sem kennslutæki 

í leikskólum og grunnskólum. Sú mikla tækni sem komin er í heiminn gerir nemendum og 

kennurum kleift að þurfa ekki að nota einungis prentmál, heldur geta þeir notað fleiri mál til að 

auka nám og kennslu til hins betra. Gert er ráð fyrir því að grunnskólar hafi upplýsinga og 

tæknimenntun í boði sem getur hjálpað til í framtíðinni og má þar nefna miðlamennt, 

skólasafnsfræði, tölvunotkun, upplýsinga og samskiptatækni og margt fleira 

(Menntamálaráðuneytið, 2015).  
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Tölvutengd efni í aðalnámskrá grunnskólanna 

Í aðalnámskrá grunnskólanna er gert ráð fyrir því að nemendur hafi ákveðna hæfni og 

geti til að mynda sett fram tákn, leyst stærðfræðitengd mál og nýtt sér þau hjálpartæki sem til 

eru til þess og þar má sem dæmi nefna tölvutækni (Menntamálaráðuneytið, 2015). Námskrá 

grunnskólanna segir til að mynda frá því að nemendur sem ljúka fjórða bekk þurfi að geta 

skrifað á tölvu og getað notað einföldustu aðgerð ritvinnslu; við lok sjöunda bekkjar þurfa 

nemendur að geta skrifað á tölvu, haft góða þekkingu á ritvinnslu, getað vísað í heimildir og 

skrifað texta á annað hvort blað eða tölvu (Menntamálaráðuneytið, 2015). Við lok 

grunnskólanáms eða í tíunda bekk er gert ráð fyrir því að nemendur geti skrifað ritgerðir, 

skýrslur og frásagnir, auk þess að kunna að hafa samskipti á tölvur (Menntamálaráðuneytið, 

2015). Það má því sjá að tölvur eru orðnar nokkuð stór partur af skólastarfinu í heild. 

Tölvunotkun barna nær þó ekki eingöngu til skólastarfs þeirra, heldur er hún orðinn partur af 

þeirra daglega lífi og þá sérstaklega í tengslum við tölvuvæðingu heimsins sem fer ört vaxandi. 

 

Leikjatölvur og tölvuleikir 

Tölvuleikjaheimurinn heldur áfram að þróast og má segja að heimurinn þróist bæði til 

hins betra og til hins verra þegar kemur að tækni. Leikjatölvur og tölvuleikir eru alltaf að verða 

betri og nýjar útgáfur af leikjatölvum og leikjum koma út með nokkurra ára millibili eða jafnvel 

stundum með árs millibili, s.s. þá er leikur eða leikjatölva gefinn út og ári síðar er komin 

endurbætt útgáfa af sama leiknum eða tölvunni. Sem dæmi um Leikjatölvur sem mikið eru 

notaðar til að spila tölvuleiki má einna helst nefna borðtölvur og leikjatölvur sem tengjast 

netinu. Oftast er tengst netinu í þessum tölvum til að spila tölvuleiki tveir eða fleiri saman í hóp. 

Hægt er að spila tölvuleiki á fleiri tölvum og sem dæmi má nefna leikjatölvurnar: Xbox 360s, 

PS3, PlayStation auk fleiri tegunda (Huizinga,  1938, 1955; Schell 2008).   
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Rannsókn sem gerð var á 595 nemum á aldrinum 14-20 ára sýndi að skotleikir eru 

vinsælustu leikirnir eða í um 19% tilfella, þar á eftir koma hernaðarleikir og uppbyggingarleikir 

sem eru í um 14% tilfella (Daníel Þór Ólason, Guðmundur Á Skarphéðinsson, Sigurgrímur og 

Soffía Elísabet Pálsdóttir, 2007). Flestir af þessum nýju leikjum og þá sérstaklega þeim sem 

koma oftar en einu sinni út í endurbættri útgáfu eru þeir leikir sem hægt er að spila á netinu með 

öðrum. Fólk tengist þá í gegnum netið og þarf ekki að fara neitt, þetta getur haft ýmis áhrif. 

Þegar spilað er í gegnum netið þá sitja börn jafnt sem fullorðnir lengur fyrir framan 

tölvuskjáinn, það getur haft áhrif á námsárangur barna og þegar lengri tíma er varið fyrir framan 

tölvuna; þá verður að fórna einhveru öðru í staðinn líkt og svefni, vinnu eða skóla (Choi, o.fl., 

2007). Tölvusetan getur síðar leitt til einhverra annarra kvilla hvort sem þeir eru sálfræðilegir, 

líkamlegir eða félagslegir. 

 

Kyn og kynjamunur 

Einkunnir kynja eru mjög misjafnar, það sem einkunnir gefa til kynna er hvernig 

einstaklingur hefur undirbúið sig undir próf og kennslustund næsta dag, hvort hann geri 

heimavinnuna sem hann á að gera og hvernig hann stendur sig á verkefnum hvort sem þau eru 

gerð heima eða í skólanum (Duckworth og Seligman, 2006). Margar rannsóknir hafa komist að 

þeirri niðurstöðu að stelpur standa sig almennt betur en strákar í skóla og því sem honum fylgir 

(Epstein o.fl., 1998; Wong o.fl., 2002), það á við um flest skólastig óháð áföngum (American 

Association of University Women Educational Foundation, 1998; N. S. Cole, 1997; Pomerantz, 

Altermatt, og Saxon, 2002). Kynjamunur einkunna hefur sést í mörgum löndum (Epstein, 

Elwood, Hey. og Maw, 1998; Wong, Lam. og  Ho, 2002; Van Houtte, 2004) og verið 

rannsakaður víðsvegar eins og í Jordan háskólanum (Khwaileh og Zaza, 2011). Jordan 

háskólinn gerði rannsókn árið 2002-2007 þar sem rannsakað var stúdenta og niðurstöður sýndu 

að stelpur eru yfirleitt hærri en strákar hvað einkunnir varðar (Khwaileh, Zaza, 2011).  
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 Önnur rannsókn var framkvæmd af Steinmayr og Spinath (2008) þar sem þeir 

rannsökuðu námsframmistöðu útfrá nokkrum þáttum. Þátttakendur voru 204 konur og 138 

karlar, stjórnað var fyrir áhrifum greindar og niðurstöður gáfu í ljós að stelpur standa sig betur 

heldur en strákar í skóla. Rannsókn sem innihélt 2.099 þátttakendur sem voru nemendur úr 

menntaskóla og framhaldsskóla í bandaríkjunum kom fram með þá niðurstöðu að stelpur hafi 

hærri einkunnir heldur en strákar (Wolley og Grogan-Kaylor, 2006). Alþjóðleg próf gefa 

almenna yfirsýn yfir árangur nemenda og hér á landi hafa samræmd próf og PISA rannsóknir 

komið með þá niðurstöður að stelpur og strákar fá ekki sömu einkunnir (Námsmatsstofnun, 

2009). Þessar rannsóknir gefa til kynna að töluverður munur er á námsárangri kynjanna, stelpur 

standa sig almennt betur í námi og fá hærri einkunnir heldur en strákar og margar ástæður geta 

verið fyrir þessum mun og ein af þeim er líklega tíð tölvunotkun drengja. Ekki er þó munur á 

milli kynja hvað varðar að eiga tölvu sjálf/ur; en strákar byrja almennt fyrr að nota tölvur og 

nota þær að jafnaði í lengri tíma í senn heldur en stelpur (Lupart og Cannon, 2002). Strákar nota 

tölvur í miklum mæli til að stunda tölvuleikjaspilun. Þegar einstaklingar verja tíma sínum í 

tölvuleikjaspilun þá er sá tími að taka tíma frá námi og þeim þáttum sem einkunnir byggjast á 

(próf, undirbúningur, heimanám og verkefni í skólanum) (Duckworth og Seligman, 2006); það 

getur verið að hafa áhrif á námsárangur nemandans hvort sem um ræðir stelpur eða stráka.  

Kynjamunur er töluverður varðandi fjölda klukkustunda sem einstaklingar verja í 

tölvuleikjaspilun. Töluvert fleiri strákar en stelpur spila tölvuleiki og strákar spila oftar 

tölvuleiki og verja meiri tíma í það heldur en stelpur (Fisher, 1994; Griffiths, 1997; Phillips, 

o.fl., 1995; Salguero og Morán, 2002). Sömu niðurstöður sjást í fleiri erlendum rannsóknum 

um kynjamun á tölvuleikjaspilun (Griffiths og Hunt, 1995,1998; Colwell og Payne, 2000;  

Durkin og Barbe, 2002). Þegar horft er til meðaltals þá spila stelpur að jafnaði í fimm 

klukkutíma á viku en strákar í um 13 klukkutíma á viku (Gentile, Lynch, Linder og Walsh, 
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2004; Anderson, o.fl., 2007; Gentile, o.fl., 2004). Þar að auki byrja strákar yngri heldur en 

stelpurnar að spila tölvuleiki eða í raun tölvur almennt (Lupart og Cannon, 2002). 

Stóri kynjamunurinn getur verið útfrá því að karlkynshlutverk í leikjum er alltaf mun 

meira og það höfðar betur til stráka en stelpna (Daníel Þór Ólason o.fl., 2007). Nýleg rannsókn 

gaf til kynna að ef leikur inniheldur áhugamál sem bæði stelpur og strákar hafa áhuga á að þá 

er spilun kynjanna næstum jöfn í þeim leikjum, þetta eru oftast ævintýraleikir og 

uppbyggingarleikir sem hafa ekki endilega karlmenn í aðalhlutverki (Bucman og Fung, 1996; 

Griffiths, 1997).  

Námsmatsstofnun framkvæmdi rannsókn um tölvunotkun á 812 börnum á aldrinum 9-

12 ára sem voru í samræmdum prófum í fjórða og sjöunda bekk árið 2006, þar kom í ljós að 

strákar spila frekar tölvuleiki heldur en stelpur; 9% stráka og 2% stelpna spila tölvuleiki í fjóra 

klukkutíma eða meira á dag (Daníel Þór Ólason o.fl., 2007). Dagleg spilun tölvuleikja var líka 

skoðuð eftir kyni og aldri og var hópunum skipt í þrennt (14-15 ára, 16-17 ára, 18-20 ára). 

Strákar spila að jafnaði í 1,64 klukkutíma á dag og stelpur í 0,47 klukkutíma á dag. Ekki var 

fundinn samvirkni milli kynja og aldurs, en í ljós kom að munur var á milli aldurs á þann hátt 

að 14-17 ára spila meira en 18-20 ára nemendur (Daníel Þór Ólason o.fl., 2007). Útfrá þeim 

niðurstöðum má segja að tíma sem varið er í tölvuleikjaspilun fer lækkandi með aldrinum en er 

þó alltaf einhver.  

 

Aldur og tíðni í tengslum við tölvuleikjaspilun 

Það skiptir litlu hvaða aldurshópar eru skoðaðir varðandi tölvuleikjaspilun. Það virðist 

vera sem svo að allur aldur spili að einhverju leiti tölvuleiki og meðal amerískra barna þá spila 

2-17 ára börn tölvuleiki að meðaltali í sjö klukkustundir á dag sem er alveg töluvert (Gentile og 

Walsh, 2002). Foreldrar þeirra barna sem spila tölvuleiki og eru á aldrinum 2-7 ára segja börnin 

verja allt að 43 mínútum á dag í tölvuleikjaspilun og börn á leikskólaaldri (2-5 ára) spila 
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tölvuleiki í 28 mínútur á dag (Woodard og Gridina, 2000). Þessar tölur eru mjög háar miðað 

við að börnin eru ekki eldri en sjö ára. Það er ekki beint hægt að kenna ungum börnum um 

tölvuleikjaspilunina sína, en nokkrar rannsóknir hafa skoðað takmörkun foreldra við tölvuleiki 

og tölvuleikjaspilun. Alþjóðleg rannsókn sýndi fram á að aðeins 55% foreldra segjast alltaf eða 

oft setja takmörk á tímann sem barnið fær að spila tölvuleiki og 40% sögðust alltaf eða oft skoða 

flokkun (e. rating) á leikjum áður en barnið fær að kaupa eða spila leikinn (Gentile og Walsh, 

2002); það eru því 45% foreldra sem fylgjast lítið sem ekkert með tölvuleikjaspilun barna sinna 

og þeim tíma sem þau verja í spilun þess í staðinn fyrir lærdóminn, ef fleiri foreldrar myndu 

fylgjast með að þá myndi líklega námsárangur barna þeirra skána að einhverju leiti. Börn sem 

nota tölvueiki sér til skemmtunnar eða afþreyingar hafa verri námsframmistöðu heldur en börn 

sem nota tölvuna einungis fyrir hluti sem tengjast skólanum líkt og heimanám (Lieberman o.fl, 

1988). Ef barn leikur sér að meðaltali í sjö klukkutíma á viku í tölvuleikjum þá er barnið í þessa 

sjö klukkutíma ekki að nota tímann í lestur, heimavinnu eða þátttöku í öðrum athæfum (Gentile 

o.fl., 2004). Þetta endurspeglast í slakari námsárangri eða verri útkomu í öðrum þáttum sem 

skipta meira máli en tíminn sem fór í tölvuleikjaspilun. Þegar foreldrar eru með virka 

takmörkun fyrir vali á leikjum barna sinna og þeim tíma sem það fær að leika sér í tölvunni er 

mikilvæg svo hægt sé að stjórna því hvaða áhrif barnið verður fyrir vegna annað hvort 

tölvuleiksins eða tölvuleikjaspilunarinnar (Gentile o.fl., 2004). 

SAFT er ein af fáu rannsóknum hérlendis sem hefur rannsakað tölvuleikjaspilun (SAFT, 

Heimili og skóli, 2003a, 2003b); þau framkvæmdu símakönnun á börnum á aldrinum 9-16 ára 

þar sem 800 börn tóku þátt. Foreldrar sem og barn voru spurð um tölvuleikjaspilun viðkomandi 

og í ljós kom að fjórðungur barna spila tölvuleiki í 3-14 klukkutíma á viku og 3,2% spiluðu í 

15 klukkutíma eða meira á viku (SAFT, Heimili og skóli, 2003a, 2003b). Svo eru 5,5% 

nemenda sem spila í fjórar klukkustundir eða meira á dag og 2% sem spila í sex klukkustundir 

eða meira á dag (Daníel Þór Ólason o.fl., 2007). Fisher (2004) rannsakaði 467 unglinga á 
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aldrinum 11-16 ára og þar voru 66% sem spiluðu tölvuleiki í tölvuleikjasölum einu sinni í viku. 

Salguero og Morán (2002) gerðu spænska rannsókn á 223 unglingum 11-18 ára þar sem kom í 

ljós að flestir spila tölvuleiki heima hjá sér, 73% þeirra spiluðu í leikjatölvum (xbox, playstation 

og fleiri), 37% spiluðu í tölvu (pc eða mac) og 8% spila tölvuleiki í tölvuleikjasölum. Hér á 

landi spila 68% barna tölvuleiki heima hjá sér (SAFT, Heimili og skóli, 2003a, 2003b).  

Könnun gerð af námsmatsstofnun leiddi í ljós að 99,3% þátttakenda eru með tölvu á 

heimilinu, 31,8% nota tölvuna mjög mikið, 21,2% nota tölvuna lítið og 47% nota tölvuna frekar 

lítið (Daníel Þór Ólason o.fl., 2007). Erlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið á Spáni, í 

Englandi og Japan hafa sýnt svipaðar niðurstöður (Colwell og Payne, 2000; Colwell og Kato, 

2003; Salguero og Morán, 2002; Marshall o.fl., 2006) og námsmatsstofnun sýndi hvað varðar 

fjölda einstaklinga sem spilað hafa tölvuleiki, hér á landi eru það 84% (Daníel Þór Ólason o.fl., 

2007), í Bandaríkjunum og Evrópu eru það í kringum 68% sem spila á hverjum degi (Marshall 

o.fl., 2006). 

Líkt og sést á þessum rannsóknum þá er tölvuleikjaspilun mjög stór hluti af heiminum 

og þá sérstaklega heimi barna, þetta getur haft mikil áhrif á líf einstaklings. Niðurstöður hafa 

sýnt að „tölvuleikjanotkun unglinga tengist slakari námsárangri og minni þátttöku í öðrum 

tómstundum (Daníel Þór Ólason o.fl., 2007)“. Bandarísk rannsókn sýndi fram á þessi áhrif og 

samband milli þess tíma sem varið er í tölvuleikjaspilun og þeirra einkunna sem einstaklingur 

fær (Gentile, Lynch, Linder og Walsh, 2004). Önnur rannsókn hefur einnig komið inná áhrif 

tölvuleikjaspilunar og námsárangurs, það er rannsókn Chan og Rabinqitz (2006). 
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Tölvuleikir í námi 

Nám og kennsla með tölvuleikjum hefur verið í tali síðan 1980 (Malone, 1980; 

Bowman, 1982) en þá vantaði enn mikið uppá gæðin (Egenfeldt-Nielsen, 2007). Maður að nafni 

Squire rannsakaði árið 2005 hvort hægt væri að aðlaga (e. integrate) algenga leiki á borð við 

Civilization III inn í menntaskóla (e. High school) kerfið. Squire sagði að leikurinn hefði nýja 

hugræna nálgun sem veiti hvatningu menntaskóla nema til að skilja eitthvað sem sagt var vera 

leiðinlegt viðfangsefni áður fyrr í sögu heimsins (Squire, 2005). 

Tölvur geta verið mjög gagnlegar en þær hafa líka skaðað nám og tíma barna sem þau 

gefa tölvunni frekar en náminu. Hér á landi eru til vefsíður sem gera leiki og annað efni á 

tölvutæku formi sem hjálplegast til að auka þekkingu og námshæfni barna, þessi efni eru svipuð 

og tölvuleikir en beinast að því að hjálpa börnum við nám. Þær vefsíður sem um ræðir eru 

Menntamálastofnun sem áður bar nafnið Námsgagnastofnun (mms.is, 2015) og Skólavefurinn 

(skólavefurinn.is, 2000). Flestir grunnskólar landsins nota þessar síður enda er hægt að finna 

efni þar allt frá leikskóla stigi upp í framhalsskóla. Þegar börnum finnst eitthvað skemmtilegt 

þá er líklegra að þau haldi sér við það efni og læri eitthvað á því. Börnum finnst líklega 

skemmtilegra að spila tölvuleikina inná Menntamálastofnun og Skólavefnum heldur en að sitja 

við borð og rýna í bækur; auk þess sem þau læra betur í þokkabót. Á þessum síðum 

(Skólavefnum og Menntamálastofnun) geta börnin leikið sér í tölvuleikjum, hlusta á 

fræðsluefni og gert gagnvirkar æfingar sem auka þekkingu þeirra og bæta nám.  

Nám gefur mestan árangur þegar það inniheldur markmið, er í samhengi, er áhugavert, 

eða inniheldur áskoranir og er gagnvirkt (Quinn, 2005). Börn hafa áhuga á tölvuleikjum og 

spila þá mikið í dag og því gætu þeir verið að hafa góð áhrif þegar sú aðferð er notuð að læra í 

gegnum tölvuleiki. Sumir rannsakendur vilja einnig halda því fram að tölvuleikja heimurinn sé 

mjög lærdóms miðaður og sé því góður grunnur til náms (Egenfeldt-Nielsen, 2002; Gee, 2003). 
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Börn hafa mikinn áhuga á tölvuleikjum eins og fram hefur komið og því er möguleiki 

að nota þá við nám (Simkova, 2014). Tölvuleikir eru í raun vanmetnir en meginmarkmið 

tölvuleikja í tengslum við menntun er hvati og skemmtun, svo að börn ættu að hafa gaman á 

meðan þau eru að leika sér (Simkova, 2014).  Það hafa verið hannaðir sérstakir tölvuleikir fyrir 

spjaldtölvur og borðtölvur sem leggja áherslu á stærðfræði (Simkova, 2014). Oft hefur heyrst í 

fólki að því finnst stærðfræði hundleiðinleg og það er líklegast vegna þess að það vantar ánægju, 

skemmtun og áhuga til þess að stunda hana að krafti. Fólk getur verðið stressað í kringum 

stærðfræði og getur því ekki einbeitt sér að því sem það er að gera. Rannsóknir hafa sýnt að 

ánægja og skemmtun sé eitt af mikilvægustu ferlunum í tengslum við nám, þegar þeir þættir 

eru til staðar verður námið meira afslappandi auk þess sem meiri hvatning og vilji verður fyrir 

því að læra (Bisson og Lunckner, 1996; Cordova og Lepper, 1996). Þróun þess að læra 

stærðfræði í gegnum tölvuleik getur haft áhrif á hvernig fólk horfir á stærðfræðina. Fólk mun 

frekar vilja læra hana og mun muna betur það sem þau læra og um leið aukið námsárangur sinn 

í tengslum við stærðfræðina. Það er að sjálfsögðu ekki hægt að alhæfa yfir á öll fög sem kennd 

eru, en þetta gefur þó góða innsýn inn í henntugleika þess að nota tölvuleiki við nám.  

Tölvuleikir eru þróaðir fyrir spilarann til að skemmta sér. Tölvuleikir eru í raun tengdir 

menntun þar sem sá sem spilar tölvuleikinn þarf að læra eitthvað til að ná markmiðum sínum 

(Simkova, 2014). Það eru samt sem áður enn slæm viðhorf og fordómar kennara gagnvart 

notkun leikja í námi, en tölvuleikir til kennslu sjá til þess að ímyndunarafl sé notað (Simkova, 

2014). Þegar tölvuleikir eru spilaðir þá setja þeir fram skemmtun. Tölvuleikir eru form af spilun, 

hafa reglur, hafa markmið, eru gagnvirkir, eru aðlaðandi, hafa niðurstöður og viðbrögð, leysa 

vandamál, hafa fulltrúa og sögu, hafa samskipti/átök/samkeppni/áskorun/afstöðu og síðast en 

ekki síst þá er hægt að vinna leikinn (Simkova, 2014). Ef þessir þættir yrðu heimfærðir yfir á 

nám þá væri það mjög gott þar sem nám ætti að vera skemmtilegt. Nám inniheldur þar að auki 

reglur, markmið, lausnir á vandamálum og svo þarf að „vinna leikinn“ sem er að leysa verkefnið 
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rétt. Allir þættir sem tölvuleikir hafa er því líka að finna í námi og sterkara samband yrði þar á 

milli ef námið væri í tölvuleikjum.  

Þrátt fyrir allt hefur tölvunotkun í sambandi við kennslu líka kosti og galla (Simkova, 

2014). Kostir þess að nota tölvu við kennslu og jafnvel líka tölvuleiki er sá að það verður aukin 

sköpunargáfa meðal nemenda og skemmtilegra fyrir nemendur. Hafa þarf þó í huga að 

nemendur gera sér oft ekki grein fyrir því að þeir séu að læra þegar tölvutækni er notuð og 

nemendur nota mismunandi skilningarvit á við sjón og heyrn sem hjálpar þeim við að muna 

betur. Nemendur geta sjálfið valið þann tíma sem þeir vilja læra og kennslan verður gagnvirk 

auk þess sem meiri aðlögun verður á hraða og getu nemenda og kennsla með tölvu er meira 

lýsandi en hefðbundin kennsla.  

Gallar þess að nota tölvu við kennslu eru hinsvegar þeir að það getur valdið vandamáli 

á heilsu í tengslum við stoðkerfið, fíkn (tölvufíkn) getur þróast með nemendum, hvatning til að 

lesa bækur hverfur og nemendur fjarlægast hvor öðrum í beinum samskiptum. Neikvæðir þættir 

tölvunotkunar við nám geta þar að auki haft afleiðingar á stöðu menntunar þeirra sem fátækari 

eru, tölvur hafa háan viðhaldskostnað og það þarf undirbúning fyrir upplýsingatækni auk þess 

sem bilanir geta komið fram. Auknar kröfur verða um kennslu getu skóla, það verða 

samskiptaörðugleikar í tengslum við tungumál, kennarar eru oft ekki undirbúnir fyrir að nota 

tölvur auk þess sem internetið getur verið með eða valdið óviðeigandi virkni og innihaldið 

óviðeigandi efni (Simkova, 2014).  

 

Tölvuleikjaspilun og áhrif hennar 

Notkun tölvuleikja hefur farið ört vaxandi undanfarin ár og virðist hafa aukist mikið 

eftir að hægt varð að spila tölvuleiki í gegnum netið og þá líka eftir að hægt var að spila tveir 

eða fleiri saman. Sá möguleiki að geta spilað á netinu virðist ýta undir óhóflega netnotkun og 

tölvuleikjaspilun (Choi, Lee, Choi og Kim, 2007; Chappell, Eatough, Davies og Griffiths, 2006; 
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Lee, Ko, Song, Kwon, Lee, o.fl., 2007; Smyth, 2007). Stór hluti tölvuleikja spilara eru börn og 

unglingar, en að sjálfsögðu eru líka fullorðnir sem spila tölvuleiki (Daníel Þór Ólason, 

Guðmundur Á Skarphéðinsson og Soffía Elísabet Pálsdóttir, 2008). Það virðist vera sem svo að 

börn byrji að spila tölvuleiki fyrir sjö ára aldur en þau börn eru talin eiga við tölvuleikjavanda 

að stríða; þá í samanburði við þau börn sem ekki eru með mögulegan tölvuleikjavanda. Börn 

sem ekki eru með tölvuleikjavanda byrja í það fyrsta að spila tölvuleiki við 9. ára aldur 

(Griffiths og Hunt, 1998).  

Markaður tölvuleikja hefur farið vaxandi undanfarin ár og áratugi (DeMaria, 2003; 

Herman, Horwitz, Kent og Miller, 2002; Marshall, Gorely og Biddle, 2006). Ef litið er á 

niðurstöður úr rannsókn eftir Daníel, Guðmund og Soffíu (2008) sem fjallar um mat á 

tölvuleikjavanda og náði yfir 380 þátttakendur má sjá að 70-90% barna og unglinga spili 

tölvuleiki og 60-90% spila tölvuleiki í hverri einustu viku (Daníel Þór Ólasono.fl., 2008), en 

þetta sýnir að flest börn eyða miklum tíma í að spila tölvuleiki. Könnun sem gerð var á 

nemendum í 5-7 bekk grunnskóla leiddi í ljós að um 78-86% drengja væru með leikjatölvu á 

heimilinu sínu hvort sem hún væri í þeirra eigu eða annarra fjölskyldumeðlima, en á móti voru 

einungis 48-53% stúlkur sem höfðu aðgang að leikjatölvu í sínu heimili (Álfgeir Logi 

Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Sigfússon og Margrét Lilja Guðmundsdóttir, 2007).  

Fjöldi einkatölva á heimilum barna yngri en 16. ára hefur farið ört vaxandi. Árið 1994 

var hlutfall einkatölva á heimilum 47,6% en jókst árið 2007 uppí 97% sem er töluverð hækkun 

(Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl.2007). Tölvuleikjaspilun hérlendis hefur aukist samhliða 

leikjatölvu fjölgun heimilanna og þess má geta að árið 2001 seldust hér á landi um 132.414 

eintök af tölvuleikjum sem er 11% aukning frá því árið 2000 (Hagstofa Íslands, 2006). 

Leikjatölvur hér á landi voru á í kringum 12.8% heimila árið 1994 og árið 2007 var hlutfall 

þeirra komið upp í 43%, tölvuvæðing og tölvuleikjavæðing fer því ört vaxandi (Hagstofa 

Íslands, 2006). Í tengslum við tölur Íslands má nefna að í Bandaríkjunum seldust tölvuleikir 
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árið 1996 fyrir um 3.7 milljarða dali sem eru um 105 milljón eintök, árið 2004 hafði sala á 

tölvuleikjum aukist upp í 7.3 milljarða dali sem eru að jafnaði 248 milljón eintök (Entertainment 

Software Association, 2007). Heimssala (e. World sale) tölvuleikja árið 2000 var orðin 

gríðarlega há og var kominn upp í 20 billjón bandaríkja dala (Cohen, 2000) sem gefur aftur til 

kynna að umtalsverð hækkun verði á milli ára í sölu á tölvuleikjum og um leið aukinn 

tölvuleikjaspilun meðal barna, unglinga og fullorðna einstaklinga og aukinna áhrifa af þeim.  

 

Áhrif varinna klukkutíma í tölvuleikjaspilun á námsárangur 

Áhrif varinna klukkutíma í tölvuleikjaspilun á námsárangur hafa oft verið rannsökuð og 

hefur verið rannsakað víðsvegar um heiminn og þær rannsóknir staðfesta og koma flestar fram 

með sömu niðurstöðu sem sýnir neikvætt samband milli þess tíma sem varið er í 

tölvuleikjaspilun og námsárangurs barna, unglinga og framhaldsskóla nema (e. college 

students) (Anderson og Dill, 2000; Creasey og Myers, 1986; Harris og Williams, 1985; 

Lieberman, Chaffee og Roberts, 1988; Paschke, Green og Gentile, 2001; Roberts, Foehr, 

Rideout og Brodie, 1999; Van Schie og Wiegman, 1997; walsh, 2000). Gentile o.fl. (2004) 

framkvæmdu rannsókn á 607 einstaklingum úr fjórum skólum sem voru í áttunda og níunda 

bekk grunnskóla, niðurstaða þeirrar rannsóknar var að einstaklingar sem spila mikið af 

ofbeldisleikjum lenda oft í riflildum við kennarann sinn og standa sig almennt verr í skóla sem 

hefur á endanum áhrif á námsárangur þeirra (Gentile o.fl., 2004).  

Tölvuleikjaspilun hefur þau áhrif að einstaklingur þarf að fórna einhverju í staðinn fyrir 

að spila tölvuleikinn og tölvuleikjaspilun getur gefið af sér fíknlíka hegðun og haft áhrif á svefn 

og daglega þreytu (Griffiths, 2000; Griffitsh, 2008; Griffiths o.fl., 2004; Grusser o.fl., 2007; 

Hussain og Griffiths, 2009; Ng og Wiemer-Hasting; Anderson og Bushman, 2001; Brownie og 

Hamilton-Giachritsis, 2005; Van den Bulck, 2004). Griffiths, Davies og Chappell (2004) gerðu 

rannsókn til að kanna hverju einstaklingar fórna fyrir tölvuleikina og þar eru lang flestir sem 
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fórna náminu (27,7%), þeir sem fórna svefni eru (19,3%), svo eru 19,3% sem fórna öðrum 

áhugamálum og 21,6% fórna engu til að geta varið lengri tíma í spilun tölvuleikja (Griffiths, 

Davies og Chappell, 2004). Fórnun náms getur haft enn frekari afleiðingar í för með sér. 

Rannsókn Chan og Rabinwitz (2006) og rannsókn Gentile o.fl (2004) segja að þegar 

einstaklingar eru farnir að spila mikið  af tölvuleikjum þá mælist verri námsárangur og þeir eru 

líklegir til að hætta námi snemma á lífsleiðinni eða gefa sér minni tíma til að gera heimavinnuna 

sína heldur en þeir sem spila ekki tölvuleiki (Cumming og Vandewater, 2007). 

Áhrif tölvuleikja á notendur þeirra sýna bæði fram á jákvæðar og neikvæðar afleiðingar 

þess að spila tölvuleiki og sem dæmi má nefna þá þarf að skoða kennslugildi tölvuleikja (Kato 

og Beale, 2006; Yoon og Godwin, 2007). Það er ekki eingöngu tölvuleikjaspilunin sjálf sem 

hefur áhrif  á notendur heldur geta aðrir þætti tengdir henni haft áhrif. Rannsókn á menntaskóla 

(e. high school) nemendum sýndi að þeir sem verja meiri tíma í tölvuleikjaspilun eða eyða meiri 

peningum í tölvuleiki uppskeri í lægri einkunn í ensku tíma (e. english classes)(Harris og 

Williams, 1985). Tölvuleikir eru hins vegar ekki allir að hinu illa heldur geta þeir hjálpað til við 

þróun á menntun, félagsgetu og fleiru (Griffiths, 2008; Lager og Brember, 2005; Paraskeva 

o.fl., 2010). Innihald þeirra leikja sem spilaðir eru hafa áhrif á samband á milli þess tíma sem 

varið er í spilun og námsframmistöðu. Námsleikir hafa til dæmis aðra virkni en herkænskuleikir 

en ef börn spila bara námsleiki þá eru þau líklegri til að læra eitthvað á þeim og sýna 

samsvarandi minni halla á námsframmistöðu (Gentile o.fl., 2004). Þegar börn spila 

herkænskuleiki má tengja það við rannsóknir sem fundið hafa samband á milli ofbeldisfullra 

tölvuleikja og árásagjarnar hegðunar (Gentile o.fl., 2004). Neikvæðu þætti tölvuleikjaspilunar 

þarf að taka alvarlega og þá sérstaklega þegar tölvuleikjaspilun er orðinn einn stærsti partur af 

lífi unglinga (Anderson o.fl., 2004; David-Ferdon og Hertz, 2007; Ko o.fl., 2005). 
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Tilgangur þessarar rannsóknar verður að kanna hvort notkun tölvuleikja hafi áhrif á 

námsárangur nemenda (mældur í einkunum). Þar að auki verður skoðað hvort munur sé á milli 

kynja í tölvuleikjaspilun og einkunum, í lokinn verða kynin borin saman sem heild. Gögn 

rannsóknarinnar miðast við börn sem voru í 10. bekk skólaárið 2013-2014 og tóku þátt í HBSC 

könnun sem gerð er fjórða hvert ár í grunnskólum víða um heim. 

Rannsóknarspurning rannsóknarinnar: „Eru tengsl á milli tölvuleikjaspilunar nemenda 

og námsárangurs þeirra?“. „Með aukinni tölvuleikjaspilun, mun einkunn nemenda lækka?“. „Er 

munur á milli kynja?“. 

Í rannsókninni eru lagðar fram tvær tilgátur sem eru: 

1. Eftir því sem nemandi eyðir fleiri klukkutímum á dag í spilun tölvuleikja að því slakari 

verður námsárangur nemandans.  

2. Munur er á milli kynja hvað varðar tölvuleikjaspilun og námsárangur. 
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Aðferð 

Gagnasafnið HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) var notað í þessari 

rannsókn, það er styrkt af WHO sem er alþjóðaheilbrigðismálastofnun. Gagnasafnið í þessari 

rannsókn var íslenska gerðin og heitir hún „Heilsa og lífskjör skólanema“. Rannsóknin er gerð 

í um 40 löndum á yfir 200.000 unglingum í Evrópu og Norður-Ameríku fjórða hvert ár frá því 

árið 1983. Hér á landi er það Rannsóknarsetur forvarna við Háskólann á Akureyri sem sér um 

framkvæmd rannsóknarinnar, en hún var gerð fyrst á Íslandi mánaðarmótin febrúar/mars árið 

2006 (Candace, Saoirse, Emmanuelle, Chris, Rebecca, Dorothy o.fl., 2005/2006). Vorið 2006 

tóku í kringum 13.000 nemendur í 6, 8 og 10 bekk grunnskóla landsins þátt í rannsókninni 

(HBSC.is). Sex einstaklingar sjá um umsjón rannsóknarinnar, en Ársæll Már Arnarsson 

prófessor við Háskólann á Akureyri stjórnar framgangi hennar hér á landi (HBSC.is). 

Gagnagrunnur HBSC rannsóknarinnar inniheldur þætti líkt og heilsu, matarvenjur, skólann, 

hreyfingu, kynferði, eineltismál, slys, líðan í skóla, lífstíl, vímuefni, tölvunotkun, vinatengsl, 

félagslegt umhverfi, samfélagsmál og almenna líðan auk fleiri atriða. Þessi rannsókn styðst við 

gagnasafnið frá árunum 2013-2014. 

 

Þátttakendur 

Spurningarlisti er lagður fyrir alla grunnskóla landsins sem fá boð um að taka þátt í 

HBSC rannsókninni á Íslandi árið 2013-2014. Staðlaður spurningalisti er lagður fyrir alla 

nemendur sem eru í 6, 8 og 10 bekk. Þessi rannsókn styðst við svör nemenda sem voru í 10. 

bekk skólaárið 2013-2014 og samanstendur af 3.618 nemendum; þar af 1.731 stelpur eða 47,8% 

og 1.783 strákum eða 49,3%, það má sjá að kynjahlutfallið er þokkalega jafnt og kynjamunur 

aðeins 2,5%. 
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Mælitæki 

Spurningarlisti HBSC er mælitæki rannsóknarinnar, hann inniheldur 112 spurningar um 

heilsu og lífskjör skólanema og er gagnasafn frá árinu 2013-2014. Notaðar voru þrjár spurningar 

úr þessum 112 spurningalista til að komast að því markmiði sem sett var í þessari rannsókn. 

Þær spurningar sem notast var við snúa að tölvuleikjaspilun nemenda á virkum dögum og helgar 

dögum, það var svo tengt við námsárangur og einnig athugað hvort kynjamunur væri á milli 

tölvuleikjaspilunar stráka og stúlkna auk námsárangurs þeirra. Spurningarnar sem notaðar voru 

úr gagnasafninu til úrvinnslu má sjá í töflunni hér að neðan (sjá töflu 1). 

 

Tafla 1 

Spurningar úr gagnasafni HBSC 

Flokkur   Spurning     Svarmöguleikar 

Almennt  1. Ertu strákur eða stelpa?   Strákur, Stelpa 

 

Skólinn   17. Hvaða einkunn lýsir best   Um 5 eða lægra, um 6, um 7, 

   meðaleinkunn þinni í skólanum   um 8, um 9, um 10 

 

Félagslegt  104. Hversu marga tíma á dag af  Ekkert, um hálftíma á dag, um  

umhverfi  frítíma þínum spilar þú leiki í tölvu,  1 tíma á dag, um 2 tíma á dag, 

   leikjatölvu, snjallsíma, spjaldtölvu  um 3 tíma á dag, um 4 tíma á 

   eða öðrum tækjum (ekki taka með  dag, um 5 tíma á dag, um 6 

leiki þar sem þú þarf að hreyfa þig   tíma á dag, um 7 tíma á dag 

þegar þú spilar)     eða meira 

 

a) Virkum dögum 

b) Um helgar 
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Framkvæmd 

Spurningarlisti HBSC (Heilsa og lífskjör skólanema) var lagður fyrir nemendur í 10. 

bekk í grunnskólum landsins á skólatímabilinu 2013-2014. Listinn er lagður fyrir á 

hefðbundnum skólatíma og sitja kennarar yfir á meðan nemendur svara listanum. Áður en 

listinn er lagður fyrir þá þurfa nemendur að koma með upplýst samþykki sem 

forráðamaður/menn skrifa undir og veita þar með viðkomandi barni leyfi til að taka þátt í 

rannsókninni eða ekki. Þegar komið var að því að bera spurningarlistann undir börnin þá var 

farið yfir allt það helsta, líkt og trúnaðarmál og að engin muni get rekið svör viðkomandi. 

Nemendu var gert skýrt fyrir að skrifa ekki nafnið sitt á spurningalistann. Nemendum var einnig 

greint frá því að þeir væru ekki skyldugir til að taka þátt í rannsókninni, þeir þyrftu ekki að 

svara öllum spurningunum og gátu sleppt þeim spurningum sem voru að þvælast fyrir eða voru 

erfiðar. Nemendur voru þó hvattir til að svara sem flestum spurningum og helst öllum en 

einungis eftir bestu getu. Að rannsókn lokinni létu nemendur spurningarlistann í umslag og 

límdu vel fyrir innsiglið. Að lokum var öllum spurningarlistum (innsigluðum) safnað saman og 

opnuð á sama tíma og rennt til lesturs í tölvu. 

 

Úrvinnsla 

Notast var við 20. útgáfu tölfræðiforritsins SPSS Statistict við vinnslu ganganna í 

rannsókninni. 
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Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna áhrif tölvuleikjaspilunar á námsárangur 

nemenda í 10. bekk grunnskóla á Íslandi. Þar að auki var athugað hvort munur væri á milli 

kynja og hvort munur væri á milli tölvuleikjaspilunar á virkum dögum og helgum. 

Tölfræðiforritið SPSS (20. útgáfa) var notað við úrvinnslu gagna þar sem skoðað var lýsandi 

tölfræði, tíðnitöflur, krosstöflur, aðhvarfsgreining, einföld dreifigreining (e. one-way ANOVA), 

Tukey próf  og fjölbreytudreifigreining. Miðast var við öryggismörkin 0,05. 

Byrjað var á því að skoða lýsandi tölfræði sem sjá má í töflu 2 hér að neðan. Taflan 

inniheldur meðaltal, miðgildi, staðalfrávik, skekkju, ferilsris og spönn tölvuleikjaspilunar bæði 

á virkum dögum og um helgar.  

Tafla 2  

Lýsandi tölfræði – Tölvuleikjaspilun á virkum dögum og um helgar 

Breytur    Meðaltal       Miðgildi     Staðalfrávik      Skekkja   Ferilsris   Spönn 

Tölvuleikir - virkir dagar 3,35          3,00   2,09    0,89         0,19      8  

Tölvuleikir – helgar  3,94          4,00   2,49    0,55        -0,79     8  

 

Tölvuleikjaspilun er nokkuð jöfn á milli virkra daga og helgar líkt og sjá má á 

staðalfráviki; meðaltalið segir að það sé aðeins meira spilað um helgar heldur en á virkum 

dögum og fleiri spila tölvuleiki um helgar. Ferilsrisið er jákvætt á virkum dögum en ekki um 

helgar; það er minni dreifing á tölvuleikjaspilun á virkum dögum heldur en um helgar. Spönnin 

er sú sama hvort sem um ræðir helgar eða virka daga og það er því jafn langt frá hæsta til lægsta 

gildis í báðum tilvikum. Lýsandi tölfræði gefur til kynna að nokkuð jafnt hlutfall sé á milli 

spilaðra tölvuleikja um helgar og á virkum dögum. Meiri dreifing er um helgar og því aðeins 

fleiri  sem spila tölvuleiki um helgar. 



TÖLVULEIKJASPILUN OG NÁMSÁRANGUR  19 
 

Tíðni tölvuleikjaspilunar 

Það eru 93% þátttakenda sem svara spurningunni um tölvuleikjaspilun. Kynjahlutfall 

svarenda er mjög jafnt og munar eingöngu 0,02%; þar af eru 50,2% stráka og 49,8% stelpna. 

Langflestar stelpur spila ekki tölvuleiki eða um 79% en það eru einungis um 20% stráka sem 

ekki spila tölvuleiki (sjá mynd 1). Það er áhugavert að hlutfall stráka virðist hækka eftir því sem 

klukkutímum fjölgar, en hlutfall stelpna minnkar eftir því sem klukkutímum fjölgar. 

 

 

Mynd 1. Tíðni tölvuleikjaspilunar meðal stráka og stelpna á virkum dögum 

 

Mynd 1 hér að ofan sýnir að á virkum dögum eru 75% stráka sem verja fimm til sex 

klukkutímum á dag í spilun tölvuleikja en einungis 22% spila enga tölvuleiki. 65% stelpna eyða 

mest hálftíma í spilun tölvuleikja en lang flestar (78%) spila ekki tölvuleiki.  
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Mynd 2. Tíðni tölvuleikjaspilunar meðal stráka og stelpna um helgar 

 

Myndi 2 hér að ofan sýnir að um helgar eru flestir strákar (79,8%) sem verja sjö klukkutímum 

eða meira í tölvuleiki en einungis 20,1% spila enga tölvuleiki. 72,8% stelpna eyða mest hálftíma 

í að spila tölvuleiki en lang flestar (79,9%) spila ekki tölvuleiki.  

Myndir 1 og 2 sýna töluverðan munur á milli kynja hvað varðar tölvuleikjaspilun. 

Strákar spila að jafnaði mun meira og lengur heldur en stelpur og stelpur hafa eingöngu hærra 

hlutfall en strákar í tengslum við að spila ekki tölvuleiki eða að spila í hálftíma. 

Tölvuleikjaspilun stráka er meiri og lengri heldur en tölvuleikjaspilun stelpna. Þegar litið er á 

tölvuleikjaspilun óháð kyni; má sjá að eftir því sem klukkustundirnar aukast að þá lækkar 

hlutfall einstaklinga jafn óðum hvort sem um ræðir virka daga eða helgar (sjá töflu 3). 
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Tafla 3 

Fjöldi klukkutíma sem varið er í tölvuleikjaspilun 

Tölvuleikjaspilun (virkir daga) Þátttakendur  Tölvuleikjaspilun (Helgar) Þátttakendur 

    (N=3372)      (N=3362) 

Ekkert    21,9%   Ekkert    21,3% 

Um hálftíma á dag  20,7%   Um hálftíma á dag  15,9% 

Um 1 klst á dag   16,4%   Um 1 klst á dag   12,4% 

Um 2 klst á dag   15,1%   Um 2 klst á dag   12,7% 

Um 3 klst á dag   10,6%   Um 3 klst á dag   10,9% 

Um 4 klst á dag   6,1%   Um 4 klst á dag   9,0% 

Um 5 klst á dag   3,9%   Um 5 klst á dag   6,3%  

Um 6 klst á dag   1,8%   Um 6 klst á dag   4,2% 

Um 7+ klst á dag  3,4%   Um 7+ klst á dag  7,4% 

 

Fæstir spila tölvuleiki sex klukkutíma á dag og langflestir spila tölvuleiki í hálftíma á 

dag, það er að segja þegar þeir sem spila ekki tölvuleiki eru teknir út. Um helgar spila 

einstaklingar tölvuleiki lengur. Það eru færri sem spila tölvuleiki í tvær klukkustundir eða 

minna og fleiri sem spila tölvuleiki í þrjár klukkustundir eða meira. Mesta aukning verður á 

þeim sem spila sjö klukkutíma eða meira um helgar (7,4%) miðað við á virkum dögum (3,4%) 

(sjá töflu 3). 

 

Tölvuleikjaspilun og einkunnir 

Einföld dreifigreining sýndi tengsl á milli tölvuleikjaspilunar á virkum dögum og um 

helgar; auk einkunna, kyns og tölvuleikjaspilunar milli kynja. Niðurstöður voru allar marktækar 

og þar með standast prófanir. Niðurstöður voru eftirfarandi: einkunnir og virkir dagar 

(F(8,34)=29,51,p<0,05), einkunnir og helgar (F(8,34)=28,55,p<0,05), einkunnir og kyn 
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(F(1,35)=82,31,p<0,05), kyn og virkir dagar (F(8,34)=80,86,p<0,05) og kyn og helgar 

(F(8,33)=107,01,p<0,05). 

Þess má einnig geta að aðhvarfsgreining í tenglsum við einkunnir og tölvuleikjaspilun var 

marktæk: (F(1,34)=215,38,p<0,05) ; (F(1,34)=220,17,p<0,05) . 

Tukey eftirápróf var gert í kjölfarið til að sjá hvar mesti munurinn lægi á milli 

klukkustunda sem varið er í tölvuleikjaspilun. Þegar Tukey prófin eru borin saman sést mikill 

munur. Mesti munurinn sést á þeim sem spila ekkert tölvuleiki og þeim sem spila í þrjár, fimm, 

fjórar, sex og sjö klukkustundir eða meira á dag (sjá mynd 3). Í tengslum við kyn og virka daga 

sést minnsti munurinn á þeim sem spila tölvuleiki í þrjár og fjórar klukkustundir. 

Fjölbreytudreifigreining var gerð til að athuga mun og fylgni milli tölvuleikjaspilunar á 

virkum dögum, kyni og einkunn. Það sem sást í tengslum við virka daga var að spilun 

tölvuleikja hefur áhrif á einkunn óháð kyni F(8,33) = 18,50 , p = 0,00. Kyn hafði ekki áhrif á 

einkunnir F(1,33) = 5,48 , p = 0,19. Samvirkni var ekki á milli tölvuleikja virka daga og kyns 

F(8,33) = 1,01 , p = 0,43. Áhrif tölvuleikjaspilunar virka daga á einkunnir er mismunandi milli 

kynja sem sjá má útfrá því að tölvuleikjaspilun hefur áhrif á einkunn hvort sem skoðað var útfrá 

stelpum eða strákum. 

Mynd 3 hér að neðan sýnir fjölbreytudreifigreiningu fyrir tölvuleikjaspilun virka daga 

myndrænt, þar sést að kynin eru ekki jöfn. Stelpur hafa hærri einkunnir en strákar og eyða minni 

tíma í tölvuleikjaspilun. Strákar hafa lægri einkunnir en stelpur og eyða lengri tíma í 

tölvuleikjaspilun. Þegar spilað er tölvuleiki í sjö tíma á dag þá eru kynin alveg jöfn hvað 

einkunnir varðar. Því minna sem einstaklingar spila tölvuleiki; því hærri einkunn má búast við 

af þeim. Stelpur hækka í einkunn þegar þær spila tölvuleiki í fjórar eða sex klukkustundir á dag, 

en líkt og sjá má á myndi 3 þá er þar stórt stökk meðal stúlkna. Bæði kynin virðast hrasa mikið 

í einkunn á milli þess að spila í tvær og þrjár klukkustundir á dag. 
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Mynd 3 Samvirkni tölvuleikjaspilunar virka daga og kyns á einkunnir 

 

Fjölbreytudreifigreining var gerð til að rannsaka mun og fylgni á milli 

tölvuleikjaspilunar um helgar, kyni og einkunn. Það sem sást í tengslum við helgar var að 

tölvuleikjaspilun hefur áhrif á einkunn óháð kyni F(8,33) = 15,41 , p = 0,00. Kyn hefur ekki 

áhrif á einkunnir um helgar F(1,33) = 6,63 , p = 0,10. Samvirkni er á milli tölvuleikjaspilunar 

um helgar og kyns F(8,33) = 2,93 , p = 0,03. Áhrif tölvuleikjaspilunar um helgar á einkunnir er 

mismunandi milli kynja sem sjá má útfrá því að tölvuleikjaspilun hefur áhrif á einkunn hvort 

sem skoðað er útfrá stelpum eða strákum. 

Mynd 4 hér að neðan sýnir fjölbreytudreifigreiningu fyrir tölvuleikjaspilun um helgar 

myndrænt, þar sést að kynin eru ekki jöfn frekar en á virkum dögum (mynd 3). Einkunnar 

dreifing um helgar er jafnari en á virkum dögum, en stelpur eru enn með betri einkunnir heldur 

en strákar og strákar spila lengur tölvuleiki heldur en stelpur. Kynin fá sömu einkunn ef spilað 

er í tvær klukkustundir á dag. Töluvert fleiri stelpur en strákar fá hærri einkunn ef enginn 
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tölvuleikjaspilun er. Einkunnir kynja lækka þegar farið er að spila í hálftíma á dag. Strákar 

hækka í einkunn ef þeir spila í einn klukkutíma. Þegar spilað er í meira en einn klukkutíma þá 

hrasar einkunn kynjanna töluvert með hverjum klukkutímanum sem líður. Stelpur hækka í 

einkunn þegar þær spila tölvuleiki í fjórar og sex klukkustundir; en fara svo lækkandi þar á 

milli. Strákar falla línulega í einkunn þegar tölvuleikjaspilun er í fjóra klukkutíma eða meira.  

 

Mynd 4 Samvirkni tölvuleikjaspilunar um helgar og kyns á einkunnir 
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Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna áhrif tölvuleikjaspilunar á námsárangur 

(einkunnir) og hvort munur væri á milli virka daga, helgar og kyns. Tvær rannsóknartilgátur 

voru settar fram við gerð rannsóknarinnar. Fjölbreytudreifigreining gaf til kynna að spilun 

tölvuleikja hefur áhrif á námsárangur óháð kyni, kyn hefur ekki áhrif á námsárangur og 

samvirkni er ekki á milli tölvuleikjaspilunar virka daga og kyns, en samvirkni er á milli 

tölvuleikjaspilunar um helgar og kyns. 

Rannsóknin sem hér um ræðir var greining á gögnum úr HBSC könnuninni sem gerð 

var meðal barna í 10. bekk skólaárið 2013-2014. Námsárangur var mældur sem meðaleinkunn 

nemenda og hann síðan borinn saman við tölvuleikjaspilun um helgar og virka daga auk þess 

sem rannsakaður var munur á milli kynja. Þátttakendur í HBSC rannsókninni hérlendis voru 

3.618 talsins og þar af voru 1.731 strákar og 1.783 stelpur. Af þeim 3.618 einstaklingum sem 

svöruðu könnuninni voru 93% sem svöruðu spurningunni um tölvuleikjaspilun og mjög jafnt 

kynjahlutfall var þar á milli eða 50,2% strákar og 79,8% stelpur.  

Menntun hefur afgerandi áhrif á framtíð einstaklings í tengslum við framhaldsnám, 

vinnu, félagslíf og fleira. Kynslóðir nútímans sinna námi sínu ekki af sama áhuga og sömu 

ákefð eins og þær kynslóðir sem á undan komu; auk þess sem náms aðferðir hafa breyst mikið 

og þær fylgja þróun heimsins eftir hvað varðar tækni og þróun. Nú til dags eru tölvur mikið 

notaðar í skólum og þar að auki er tölvutæknin kominn inn í aðalnámskrá grunnskólanna þar 

sem allt niður í fjórða bekk grunnskóla er gerð krafa um að börn kunni að rita á tölvu 

(Menntamálaráðuneytið, 2015).  

Tölvur hafa ýmsa kosti; þær hjálpa, auðvelda, flýta fyrir, stytta stundir og margt annað. 

Tölvur hafa líka galla og það eru einmitt þeir sem yfirleitt eru verri. Börn eru farin að verja 

minni tíma í námið sitt auk fleiri þátta sem áður fyrr þóttu sem eðlilegastir. Börn eyða meiri 

tíma innilokuð í herberginu sínu að spila tölvuleiki hvort sem það er í gegnum netið eða ekki.  
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Með tækninni í dag er hægt að spila og tala við vini sína í gegnum netheimana og því 

þurfa börnin ekki einu sinni að fara út úr herberginu sínu til að „leika“ við vini sína og geta þar 

með varið lengri tíma í tölvunni. Það mætti í raun segja að samskipti barna nú til dags fari fram 

fyrir framan tölvuskjáinn.  

Tölvuleikir eru til á fleiri tölvur heldur en borðtölvur og fartölvur. Tölvuleikir eru til á 

hinar ýmsu leikjatölvur líkt og Xbox 360s, PS3 og PlayStation eitt, tvö, þrjú og fjögur 

(Huizinga, 1938, 1955; Schell 2008). Hundruðir tölvuleikja eru til fyrir hverja og eina tölvu og 

eru allt frá því að vera þroskaleikir, ævintýraleikir og háskaleikir upp í það að vera blóðugir og 

ógeðslegir ofbeldisleikir sem geta haft enn frekari afleiðingar í för með sér líkt og 

afbrotahegðun.  

Tölvuleikir eru ekki einungis til skemmtunar heldur geta þeir verið notaðir í námi og 

með því geta börn farið að rugla saman hvað sé nám og hvað sé tölvuleikjaspilun eða jafnvel 

haldið að þau séu að læra eitthvað á því að spila tölvuleiki en fatta ekki að um skaðleg áhrif geti 

verið að ræða líkt og kvilla sem geta verið sálfræðilegir, líkamlegir og jafnvel félagslegir. Börn 

gera sér ekki grein fyrir því að þegar þau velja tölvuna að þá verða þau að fórna einhverju öðru 

í staðinn líkt og svefni, vinnu, skóla eða félagsskap (Choi, o.fl., 2007); og um leið er það farið 

að hafa áhrif á námsárangur þeirra.  

Fyrsta rannsóknartilgáta rannsóknarinnar beindist að því að rannsaka hvort fjöldi 

klukkutíma sem varið er í tölvuleikjaspilun endurspeglist sem slakari námsárangur og hún var 

studd. Það fer eftir fjölda varinna klukkustunda í tölvuleikjaspilun hver námsárangur 

einstaklings verður og því fleiri klukkustundum sem varið er í tölvuleikjaspilun að því slakari 

verður námsárangurinn.  

Önnur rannsóknartilgátan rannsakaði hvort munur væri á milli kynja hvað varðar 

tölvuleikjaspilun og námsárangur, hún var studd. Það er kynjamunur hvort sem um ræðir 

tölvuleikjaspilun eða námsárangur, en hann er ekki mikill og í raun hefur kyn ekkert að segja 
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um námsárangurinn einan og sér. Stelpur hafa að jafnaði hærri einkunn og verja minni tíma í 

spilun tölvuleikja heldur en strákar og strákar fá að jafnaði lægri einkunn og verja lengri tíma í 

spilun tölvuleikja heldur en stelpur.  

Ef litið er á myndir 1 og 2 þá sést að strákar spila töluvert meira tölvuleiki heldur en 

stelpur, það er þó munur á milli tölvuleikjaspilunar um helgar og á virkum dögum. Á virkum 

dögum eru flestir strákar (75%) sem verja fimm til sex klukkustundum á dag í að spila 

tölvuleiki; en flestar stelpur (78%) sem spila ekkert tölvuleiki. Um helgar hækkar prósentan 

örlítið auk þess sem fjöldi varinna klukkustunda í tölvuleikjaspilun eykst hjá báðum kynjum. 

Flestir strákar (79,8%) fara að spila í sjö klukkustundir eða meira en stelpurnar halda áfram að 

vera með hæstu tíðnina (79,9%) útfrá því að spila ekki tölvuleiki. Tíðni tölvuleikjaiðkunar 

drengja vex samhliða auknum klukkutímum í spilun; s.s. fleiri strákar sem spila í sjö klukkutíma 

heldur en í hálftíma á dag og með hverjum klukkutímanum sem bætist við þar á milli þá fjölgar 

strákunum sem spila í þann tiltekna tíma. Hjá stelpunum er það akkurat öfugt. Tíðni stúlkna 

dvín samhliða auknum klukkutíma í tölvuleikjaspilun; s.s. fleiri stelpur sem spila ekkert 

tölvuleiki heldur en þær sem spila í sjö klukkutíma á dag og með hverjum klukkutímanum sem 

bætist við þar á milli þá fækkar stúlkum sem spila í þann tiltekna tíma. Óháð kyni eru færri sem 

spila tölvuleiki samhliða auknum klukkutímum; s.s. færri sem spila tölvuleiki í sjö klukkutíma 

og fleiri sem spila ekkert tölvuleiki.  

Munur var á einkunnum eftir tölvuleikjaiðkun, bæði í tengslum við virka daga og helgar; 

en kyn hefur eitt og sér ekki áhrif á einkunn hvort sem um ræðir virka daga eða helgar. 

Tölvuleikjaspilun hefur áhrif á einkunnir hvort sem um er að ræða stráka eða stelpur. Mesti 

munurinn liggur á milli þeirra sem spila ekkert tölvuleiki og þeirra sem spila tölvuleiki í þrjár, 

fjórar, fimm, sex eða sjö klukkustundir á dag. Einnig var að finna mesta muninn á milli kynja 

og virka daga þegar um þrjár eða fjórar klukkustundir er að ræða.  
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Samvirkni tölvuleikjaspilunar á virkum dögum og um helgar í tengslum við kyn og 

einkunnir sést á myndum þrjú og fjögur, þar sést að kynin eru alls ekki jöfn hvort sem um ræðir 

einkunnir eða varða klukkutíma í tölvuleikjaspilun. Stelpur hafa hærri einkunnir og þær verja 

minni tíma í tölvuleikjaspilun heldur en strákar, einkunnardreifingin er þó aðeins jafnari um 

helgar en á virkum dögum. Á virkum dögum eru einkunnir kynjanna jafnar þegar tölvuleikir 

eru spilaðir í sjö klukkustundir eða meira, um helgar eru kynin jöfn þegar tölvuleikir eru spilaðir 

í tvær klukkustundir. Stelpur hækka í einkunn þegar þær spila tölvuleiki í fjórar eða sex 

klukkustundir og þegar þær spila ekkert tölvuleiki um helgar. Strákar hækka í einkunn þegar 

þeir spila í 30-60 mínútur. Einkunnir beggja kynja hrasar töluvert þegar spilað er í tvær og þrjár 

klukkustundir á virkum dögum og þegar spilað er í hálftíma um helgar auk þess sem einkunn 

kynja hrasar töluvert þegar farið er að spila tölvuleiki í meira en eina klukkustund á dag. 

Einkunnir stráka hrasa línulega þegar þeir eru farnir að spila tölvuleiki í fjóra klukkutíma eða 

meira. Það er því hægt að segja að því færri klukkutímum sem varið er í tölvuleikjaspilun að 

því hærri einkunn má búast við; auk þess sem kynin eru ekki jöfn hvort sem um ræðir einkunnir 

eða tíma sem varið er í tölvuleikjaspilun.  
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Framhald, takmarkanir og tilgangur rannsóknar 

Áhugavert væri að skoða hvort sömu niðurstöður komi fram í fleiri HBSC rannsóknum 

sem gerðar hafa verið og bera þær allar saman til að fá eina alsherjar niðurstöðu um hvort 

tölvuleikir hafi svona mikil áhrif á námsárangur. Líkt og rannsókn Kato og Beale (2006) og 

rannsókn Yoon og Godwin (2007) gefa til kynna þá hafa tölvuleikir sýnt bæði fram á jákvæðar 

og neikvæðar afleiðingar í tengslum við námsárangur. Þeir segja að það þurfi að skoða 

kennslugildi tölvuleikja og áframhaldandi rannsóknir gætu skoðað það; hvort sem tölvuleikir 

séu notaðir í beinni kennslu eða bara tölvuleiki almennt. Það væri einnig áhugavert að rannsaka 

hvort almenn tölvunotkun, þá ekki tölvuleikjaspilun hafi sömu áhrif og gera skil á milli hvort 

tölvunotkun almennt sé að hafa áhrif á námsárangur en ekki tölvuleikjaspilunin ein og sér. 

Síðast en ekki síst væri áhugavert að rannsaka fleiri þætti sem tölvuleikjaspilun gæti verið að 

hafa áhrif á; hvort sem það væru jákvæðar eða neikvæðar afleiðingar. Forvitnilegt væri að kanna 

ástæðu þess að börn velji tölvuna fram yfir aðra hluti líkt og námið og af hverju börnin stundi 

tölvuleiki, er það vegna umhverfisþátta, leti, skemmtunar eða annað.   

Takmarkanir finnast í rannsókninni og í kringum hana; það hefði verið mjög gott að 

hafa meira og dýpra aðgengi að gögnum og geta spurt þátttakendur hvað það sé sem lætur þau 

velja tölvuleiki fram yfir annað og geta spurt þau beint hvort að þeim finnist tölvuleikjaspilunin 

vera að hafa áhrif á námsárangur þeirra. Þegar þátttakendur svara spurningakönnun á borð við 

HBSC þá getur verið að þau vanmeti sjálfan sig, líkt og í sambandi við tölvuleikjaspilun og 

námsárangur þá gæti verið að þau hafi látið sjálfan sig líta betur (nota fegrun) eða verr út eða 

hafa ekki nennt að svara könnuninni og merkt bara við einhvern dálk til að klára 

spurningarlistann. HBSC spurningarlistinn er nokkuð langur og líklegt að ekki allir hafi 

þolinmæði til að sitja við í langan tíma og svara heiðarlega hverri einustu spurningu og líklegt 

er að það hafi endað á spurningunni um tölvuleikjaspilun þar sem hún er númer 104 í 

rannsókninni. Þar sem rannsóknin einblínir á 10. bekk grunnskóla og hefur stórt úrtak, þá er að 
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öllum líkindum hægt að alhæfa þessar niðurstöður yfir á alla nemendur sem eru í 10. bekk 

grunnskóla en ekki hægt að alhæfa yfir á fleiri aldurshópa án frekari rannsókna.  

Tilgangur rannsóknarinnar var að rannsaka áhrif tölvuleikjaspilunar á námsárangur 

nemenda sem voru í 10. bekk skólaárið 2013-2014. Það kom í ljós að með aukinni 

tölvuleikjaspilun verður námsárangur slakari hvort sem um stelpur eða stráka sé að ræða og 

hvort sem skoðað er útfrá tölvuleikjaspilun um helgar eða virka daga. Undantekning á 

námsárangri var þó hjá stelpum þegar þær spiluðu tölvuleiki í fjórar eða sex klukkustundir; þá 

hækkaði einkunn þeirra og sama má segja um strákana þegar þeir spiluðu tölvuleiki í hálftíma 

til klukkutíma í senn. Það sést einnig að mikill munur er á milli kynja hversu miklum tíma er 

varið í spilun tölvuleikja; en strákar verja mun lengri tíma í tölvuleikjum heldur en stelpur og 

það endurspeglar niðurstöður rannsóknarinnar þar sem stelpur eru með hærri einkunnir en 

strákar. Að lokum yrði áhugavert að framkvæma eftirfylgni rannsókn nokkrum árum eftir að 

einstaklingur líkur 10. bekk og rannsaka hvort tölvuleikjaspilun sé enn stunduð og hvort hún sé 

að hafa áhrif á einhverja þætti í því lífi einstaklings, hvort sem það sé meira nám, vinna eða 

félagslíf. 
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