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Útdráttur 

Í ritgerðinni er fjallað um niðurstöður rannsóknar á tölvunotkun og íþróttaiðkun 

nemenda í 9. og 10. bekk í tveimur skólum sem lögð var fyrir í byrjun febrúar 

2011. Unnið var úr spurningalista sem lagður var fyrir 112 nemendur í Gerðaskóla 

í Garðinum og Víkurskóla í Reykjavík. Rannsóknarspurning okkar er: Hversu 

miklum tíma eyða nemendur í 9. og 10. bekk í tölvunotkun, samanborið við þann 

tíma sem þau eyða í íþróttir og hreyfingu? Tilgáta okkar í þessari 

rannsóknarritgerð er sú að nemendur eyði meiri tíma í tölvum heldur en þeir gera í 

íþróttum. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að margir nemendur eyða 

miklum tíma í tölvum og á móti minni tíma í íþróttum og hreyfingu. Hluti 

nemenda stundar enga íþrótt með íþróttafélagi og stundar ennfremur hvorki aðra 

hreyfingu né líkamsrækt. Allir nemendur sem tóku þátt í spurningakönnuninni 

eiga eða hafa aðgang að tölvu og langflestir nemendur eiga tölvu og eru með hana 

inni í herberginu sínu. Flestir nemendur sem tóku þátt í spurningakönnuninni 

hreyfa sig að meðaltali í eina til tvær klukkustundir á dag og á móti eyða flestir 

nemendur tveimur klukkustundum og upp í meira en þremur klukkustundum í 

tölvunni. 
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Abstract 

This thesis discusses the results of a research on computer and sports participation 

of students in 9th and 10th grade. The research done was  accomplished in early 

February 2011. Work was done by using questionnaire, which was presented for 

112 students in Gerðaskóli in Garður and Víkurskóli in Reykjavík. Our research 

question is: How much time do students in the 9th and 10th grade spend by using 

a computer, compared to the time they spend on sports and physical activity? Our 

hypothesis is that students spend more time on computers than they do in sports. 

The main results show that many students spend more time on computers than 

they do in practicing sports and other physical exercises. Part of students do 

neither practice sport in a sports club nor practice other physical activity or 

exercise. All students who participated in the survey own, or have access to 

computers and most students own a computer and have it in their room. Most 

students who participated in the survey are exercising on average between one to 

two hours a day, but on the other hand most students spend two hours and up to 

more than three hours using the computer.  
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1. Inngangur 

Kyrrseta er ört vaxandi vandamál í okkar þjóðfélagi og eyða börn og unglingar 

miklum tíma í sjónvarps- og tölvugláp sem bitnar oft á hreyfingu og íþróttaiðkun 

þeirra. Við þekkjum það bæði frá því að við vorum börn að vera alltaf úti að leika 

okkur í fótbolta, leikjum og vera með vinum. Það varla fannst tími til að koma 

heim og borða kvöldmat, það var rétt skotist heim til að borða og svo farið beint 

út aftur að leika þangað til við áttum að fara að sofa. Það þekktist ekki að sitja inni 

tímunum saman og horfa á sjónvarp eða leika sér í tölvu.  

 Tækniþróunin hefur verið gríðarlega mikil síðustu árin og er margt gott og 

nytsamlegt sem kemur með henni. Með þessari tækniþróun eykst kyrrseta 

Íslendinga og þá sérstaklega hjá börnum og unglingum. Börn eru farin að geta gert 

nánast allt á netinu, spjallað við vini, spilað leiki ein, spilað leiki með og á móti 

vinum á netinu, skoðað fréttir af umheiminum, verið með blogg og margt fleira. 

Með þessu virðist eins og fólk þurfi ekki að hittast því það er í sambandi nánast 

allan sólarhringinn í gegnum tölvurnar. Allt er farið að verða miklu ópersónulegra 

en áður þar sem fólk virðist tala frekar saman á Facebook eða MSN heldur en að 

hringja eða hitta hvert annað. 

 Með aukinni kyrrsetu og lítilli hreyfingu hjá börnum og unglingum 

stefnum við með hraði í það að börn og unglingar verði of feit eða of þung. Með 

reglulegri hreyfingu er hægt að sporna við þessu vandamáli. Það virðist þó eins og 

sumir foreldrar séu ekki alveg með á nótunum þegar kemur að íþróttaiðkun og 

tölvunotkun barna sinna. Margir foreldrar eru mjög virkir og styðja börnin í 

íþróttunum þeirra og hafa reglu á hversu lengi þau megi vera í tölvum hverju 

sinni. En það er alltof algengt að foreldrar spái hreinlega ekkert í því hvað börnin 

séu að gera á netinu og hversu lengi þau séu í tölvunni hverju sinni. Það teljum 

við vera mjög mikið vandamál og eru það þau börn sem við teljum mun líklegri til 

að detta snemma á unglingsárunum alveg út úr íþróttum, vera félagslega 

einangruð og þar með líklegri til að neyta áfengis eða annarra vímuefna (Hera 

Hallbera Björnsdóttir o.fl., 2001, bls. 34).  

 Í þessari rannsókn lögðum við spurningalista með spurningum um bæði 

íþróttaiðkun og tölvunotkun fyrir unglinga í 9. og 10. bekk í tveimur 

grunnskólum. Við tókum fyrir einn grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og annan 

grunnskóla sem er utan höfuðborgarsvæðisins. Bárum við síðan þessa tvo skóla 
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saman til að sjá hvort einhver munur væri á. Nemendum var alveg frjálst að taka 

þátt í könnuninni og sendum við leyfisbeiðni til foreldra áður en við lögðum 

spurningalistann fyrir.  

 

2. Fræðilegur bakgrunnur rannsóknar 

Lýðheilsustöð gaf út bækling með ítarlegum ráðleggingum um hreyfingu árið 

2008. Þar er börnum og unglingum ráðlagt að hreyfa sig í það minnsta 60 mínútur 

daglega og ætti hreyfingin að vera bæði miðlungserfið og erfið. Hreyfing er 

vanalega flokkuð í létta, miðlungserfiða eða erfiða hreyfingu, allt eftir því hversu 

mikla orku hreyfingin útheimtir og hve miklu álagi hún veldur. Miðlungserfið 

hreyfing er hreyfing sem krefst þrisvar til sex sinnum meiri orkunotkunar en 

hvíld. Við miðlungserfiða hreyfingu verða hjartsláttur og öndun heldur hraðari en 

venjulega. Dæmi um miðlungserfiða hreyfingu eru rösk ganga, garðvinna, 

heimilisþrif og að hjóla, synda eða skokka rólega. Erfið hreyfing er hreyfing sem 

krefst meira en sex sinnum meiri orkunotkunar en hvíld. Erfið hreyfing kallar 

fram svita og mæði. Dæmi um erfiða hreyfingu er rösk fjallganga, snjómokstur, 

hlaup og flestar íþróttir og önnur þjálfun sem stunduð er með árangur í huga  

(Lýðheilsustöð, 2008, bls. 3-9).  

 

2.1 Almennt um íþróttaiðkun 

Fjölmargar rannsóknir hafa leitt það í ljós að íþróttaiðkun og líkamsrækt er holl og 

góð fyrir börn og unglinga. Íþróttaiðkun og regluleg hreyfing dregur úr líkum á 

áhættuhegðun þeirra eins og að neyta áfengis og vímuefna (Álfgeir Logason, o.fl., 

2006, bls. 41).  

Börn og unglingar geta stundað fjölbreyttar íþróttir nú til dags. Í Reykjavík 

er að finna 68 aðildarfélög íþróttabandalags Reykjavíkur þar sem boðið er uppá 

fjöldann allan af íþróttum, til dæmis knattspyrnu, kraftlyftingar, fimleika, blak, 

júdó, íshokkí og margt fleira. Í Reykjavík stunda flestir knattspyrnu eða um 36% 

barna og unglinga og fast á eftir koma fimleikar eða með um 31% barna og 

unglinga (Íþróttabandalag Reykjavíkur, 2008, bls. 2-3). Þrátt fyrir að fjölbreyttar 

íþróttir séu í boði í íþróttafélögum fer þátttaka í skipulögðu íþróttastarfi 
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hraðminnkandi á unglingsárunum. Hún er mest hjá börnum á aldrinum 11-13 ára 

en minnkar síðan um tvo þriðju fram að tvítugs aldri. En það hefur samt sem áður 

komið fram að þau börn og unglingar sem falla út úr starfi íþróttafélaga halda 

áfram að stunda íþróttir utan þeirra (Frímann Ari Ferdinandsson, 1997, bls. 14).  

Ein helsta ástæða þess að unglingar falla út úr íþróttum íþróttafélaga er sú að 

íþróttastarfið er oft afar einhæft. Mikil áhersla er lögð á æfingar með keppni og 

afreksárangur sem markmið en lítið er gert fyrir þá sem vilja fyrst og fremst iðka 

íþróttir sér til skemmtunar og heilsubótar. Þessi fábreytni í íþróttastarfi á eflaust 

stóran þátt í því að margir unglingar hætta þátttöku. Auk þess gerir hún það að 

verkum að erfitt er að byrja að iðka nýja íþróttagrein þegar á unglingsárin er 

komið. Þeir sem byrja eru gjarnan langt á eftir jafnöldrum sínum í getu og ef 

ekkert er gert til að veita þessum einstaklingum leiðsögn í samræmi við þarfir er 

líklegt að þeir gefist upp og hætti (Frímann Ari Ferdinandsson, 1997, bls. 14). 

Þegar skoðaðar eru nýlegar rannsóknir, til dæmis Ungt fólk 2009, vekur það 

óneitanlega athygli að hlutfall þeirra sem stunda ekki íþróttir með íþróttafélagi 

hækkar eftir því sem nemendur verða eldri. Þannig segjast um 34% nemenda í 8. 

bekk aldrei stunda íþróttir með íþróttafélagi, 41% nemenda í 9. bekk og þegar litið 

er á niðurstöður fyrir 10. bekk þá segist nær helmingur þeirra aldrei stunda íþróttir 

með íþróttafélagi. Einnig vekur athygli að stelpur eru hlutfallslega líklegri en 

strákar til að stunda aldrei íþróttir og er munurinn hvað mestur þegar litið er til 

niðurstaðna fyrir nemendur í 10. bekk. Að sama skapi er mjög fróðlegt að skoða 

hlutfall þeirra sem stunda íþróttir fjórum sinnum í viku eða oftar. Það eru 40% 

nemenda í 8. bekk sem segjast stunda íþróttir með íþróttafélagi fjórum sinnum í 

viku, á meðan slíkt á við 37% nemenda í 9. bekk og 32% nemenda í 10. bekk. 

Niðurstöðurnar sýna einnig að strákar eru líklegri en stelpur til að stunda íþróttir 

fjórum sinnum í viku eða oftar og á það við um allar bekkjardeildirnar. Ef litið er 

til þess hversu oft nemendur í 9. og 10. bekk stunda íþróttir eða líkamsrækt segist 

rúmur helmingur stráka stunda íþróttir eða líkamsrækt fjórum sinnum í viku eða 

oftar á meðan rétt tæpur helmingur stelpna segist stunda íþróttir eða líkamsrækt 

fjórum sinnum í viku eða oftar. Því er um mjög lítinn mun að ræða á milli kynja. 

Þegar skoðaður er munur á milli stráka á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni 

er lítinn sem engan mun að finna en stelpur á landsbyggðinni eru hins vegar 

hlutfallslega líklegri til að stunda íþróttir eða líkamsrækt fjórum sinnum í viku eða 

oftar heldur en stelpur á höfuðborgarsvæðinu (Álfgeir Logason, 2009, bls. 34-35). 
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Á tímum kreppunnar sem liggur yfir landinu þessi árin eru foreldrar ekki 

alltaf með fjármagn til að halda barni/börnum sínum í íþrótta- og tómstundastarfi. 

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur (ÍTR) hefur tekið upp frístundakort sem er 

styrkjakerfi vegna þátttöku barna og unglinga í æskulýðs-, íþrótta og 

menningarstarfi í Reykjavíkurborg. Meginmarkmið með frístundakortinu er að öll 

börn og unglingar á aldrinum 6-18 ára (miðað við fæðingarár) með lögheimili í 

Reykjavík geti tekið þátt í uppbyggilegu frístundastarfi óháð efnahag eða 

félagslegum aðstæðum. Með frístundakortinu eru einnig önnur afar fjölbreytt 

markmið. Í fyrsta lagi jafnar það aðstöðu barna og tryggir vonandi sem flestum 

börnum aðgang að kennslu og æfingum í listum, íþróttum og öðru uppbyggilegu 

starfi. Ekki síður er frístundakortið mikilvægt þegar horft er til heilsu borgarbúa 

þar sem aukin kyrrseta yngri aldurshópanna eru mikið áhyggjuefni. 

Frístundakortið er þar með hluti af þeirri baráttu að fá fleiri börn til að sinna 

uppbyggilegu starfi en eins og áður hefur komið fram sýna rannsóknir að brottfall 

úr íþrótta- og uppbyggingarstarfi getur aukið til muna líkurnar á því að börn 

leiðist út í óæskilegan félagsskap og jafnvel neyslu fíkniefna. Foreldrar segjast 

vera almennt sáttir með frístundakortin eða um 93% þeirra sem tóku afstöðu. Það 

voru síðan 58,2% foreldra sem nýttu sér frístundakortin fyrir börn sín. 

(Frístundabæklingur Reykjavíkurborg 2011).  

 

2.2 Almennt um tölvunotkun 

Tölvur og upplýsingatækni skipa stóran sess í nútímasamfélagi og eru gerðar 

sífellt meiri kröfur um að fólk kunni á tölvur. Tölvunotkun og tölvufíkn er 

vaxandi vandamál hjá börnum og unglingum. Tölvufíkn er ný árátta sem tengist 

vaxandi tölvunotkun barna og unglinga í nútímaþjóðfélagi. Tölvueign Íslendinga 

er með því mesta sem gerist í heiminum og börn byrja mjög snemma að 

umgangast tölvur (Steinunn Guðnadóttir, 2006).  

 Internetið er sívaxandi samskipta- og afþreyingarvefur sem börn og 

unglingar hafa greiðan aðgang að. Börn geta spjallað við vini, spilað leiki, skoðað 

fréttir, skrifað blogg og það sem virðist vera mesta tískubylgjan í dag er Facebook 

eða Fésbók eins og hún kallast á íslensku. Á netleikjasíðunni Roiworld var gerð 

könnun á 600 unglingum, 300 strákum og 300 stelpum á aldrinum 13-17 ára í 

apríl árið 2010. Kom þar í ljós að unglingar eyða að meðaltali tveimur 
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klukkutímum og 20 mínútum daglega á internetinu og 80% af þessum tíma, eða 

um ein klukkustund og 50 mínútur, fer í notkun félagslegra netsíðna á borð við 

Facebook, Twitter og Youtube (Vefsíðan Mashable, án árs).  

 Ester Rós Gústavsdóttir skrifaði lokaritgerð árið 1998 um tölvunotkun 

barna og unglinga á Íslandi. Í þeirri ritgerð lagði hún spurningalista fyrir 857 

nemendur í Reykjavík, á Akureyri og í Vestmannaeyjum. Þar kom meðal annars 

fram að helmingur af heildarhópnum getur talist til reglulegra tölvunotenda en 

fimmti hver svarandi notar ekki tölvu heima hjá sér og má telja líklegt að sá hópur 

hafi ekki aðgang að tölvu heima. Einnig kom fram í niðurstöðum Esterar að þeir 

sem eiga tölvu heima hjá sér eru líklegri til þess að hafa annaðhvort leikjatölvu 

eða heimilistölvu inni í herberginu sínu.  

 Þegar skoðaður er kynjamunurinn þá var hlutfall kynjanna í 

svarendahópnum mjög svipað. Í hópnum voru 439 piltar (51,2%) og 418 stúlkur 

(48,8%). Fyrirfram bjóst Ester Rós við því að skýr munur yrði á tölvunotkun pilta 

og stúlkna því í tímans rás hafa drengir (eða karlkynið) verið áhugasamari um 

tæki og tól og það sem kallast tækni. Þegar skoðuð er tölvunotkun heima fyrir 

kemur í ljós að munur á milli stúlkna og pilta er talsverður eins og við mátti búast. 

Þeir sem nota tölvur heima fyrir flestalla daga vikunnar eru að miklu leyti strákar 

eða 42% en aðeins 11% stúlkna nota tölvur heima fyrir.  

 Í könnuninni frá 1998 var einnig spurt um tómstundastarf og svaraði 

meirihluti nemenda spurningunni játandi eða um 541 nemendur (63%). Kom í ljós 

að töluverður munur var á kynjunum þar sem hlutfall pilta sem taka þátt í 

einhverskonar tómstundastarfi var 57% en hlutfall stúlkna var um 70%. Þennan 

meirihluta mátti finna í öllum aldurshópum. Niðurstöður þessar hjá Esteri styðja 

því rannsókn Þórólfs Þórlindssonar, Þorláks Karlssonar og Ingu Dóru Sigfúsdóttur 

(1994) um að því eldri sem nemendur verða því minni þátt taka þeir í 

tómstundastarfi.  

 Íþróttir var sú tegund tómstundastarfs sem nefnd var oftast eða um 39% 

nemenda. Hlutfall þeirra svarenda sem stunda eina íþróttagrein var 31%, hlutfall 

nemenda sem stunduðu tvær íþróttagreinar var 7% og svo hlutfall þeirra sem 

stunda þrjár greinar var tæpt 1%. Munurinn var lítill sem enginn á milli kynja. 

Þegar skoðaðir voru þeir sem stunduðu engar íþróttir kom í ljós að 30% þeirra 

sögðust fara í tölvuna flesta eða alla daga vikunnar. Lítill munur var á milli 

tölvunotkunar þeirra sem stunduðu eina íþrótt og þeirra sem stunduðu tvær eða 
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fleiri íþróttir. 22% þeirra sem stunduðu eina íþrótt sögðust fara í tölvuna flesta eða 

alla daga vikunnar á meðan 23% þeirra sem stunduðu tvær eða fleiri íþróttir 

sögðust fara í tölvuna flesta eða alla daga vikunnar (Ester Rós Gústavsdóttir, 

1998).  

 Í þessari könnun kom bersýnilega í ljós að aldur svarenda hafði áhrif á 

íþróttaiðkun þeirra. Því eldri sem nemendur urðu þá dró úr ástundun þeirra í 

íþróttum. Það var mjög áhugavert að sjá að stúlkurnar stunduðu íþróttir í meira 

mæli en piltar því á þessum tíma var mikil umræða um brottfall stúlkna úr 

íþróttum á Íslandi (Þórólfur Þórlindsson, Þorlákur Karlsson og Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, 1994). 

 

2.3 Lífsvenjur 

Tíðni ofþyngdar og offitu barna er ört vaxandi vandamál hér á Íslandi eins og í 

öllum nágrannalöndum okkar. Einn af þeim þáttum sem talinn er orsakavaldur 

þessarar auknu líkamsþyngdar barna er lítil hreyfing (Erlingur Jóhannsson, 2004). 

Breytingar hafa verið á hreyfivenjum þjóðarinnar undanfarna áratugi. 

Tækniþróun síðustu áratugi hefur stuðlað að gríðarlegum framförum á mörgum 

sviðum en um leið hefur hún dregið úr að hreyfing sé eins sjálfsagður og eðlilegur 

hluti af daglegu lífi eins og áður var. Takmörkuð gögn liggja fyrir um hreyfingu 

Íslendinga í gegnum árin og því hefur reynst erfitt að segja til um hvernig þróunin 

hefur verið á síðustu árum og áratugum. Kannanir benda þó til að meirihluti 

fullorðinna hreyfi sig ekki í samræmi við ráðleggingar um hreyfingu og ýmsar 

vísbendingar eru um að kyrrseta landsmanna hafi aukist í daglegu lífi. Hreyfing 

minnkar með hækkandi aldri, stúlkur hafa tilhneigingu til að hreyfa sig minna en 

drengir, taka síður þátt í íþróttastarfi og detta mun fyrr út úr slíku starfi. Ungmenni 

af báðum kynjum hreyfa sig minna um helgar en á virkum dögum og langvarandi 

kyrrseta við sjónvarps- og tölvuskjái er mjög mikið áhyggjuefni (Lýðheilsustöð, 

2008, bls. 3). 

 

2.4 Aðalnámskrá 

Í aðalnámskrá grunnskóla er að finna nána útfærslu á ákvæðum laga og reglugerða 

um nám og kennslu í grunnskóla. Aðalnámskrá tekur til allra nemenda og setur 

sameiginleg markmið náms og kennslu í öllum grunnskólum landsins. Í 



 
 

14 
 

aðalnámskrá grunnskóla er kveðið á um uppeldis- og menntunarhlutverk 

grunnskólans og sett fram meginstefna um kennslu og kennsluskipan.   

 Aðalnámskrá er sett fram af menntamálaráðherra með sama hætti og 

reglugerðir og gegnir margvíslegu hlutverki. Hún er allt í senn, stjórntæki til að 

fylgja eftir ákvæðum laga, fyrirmæli fræðsluyfirvalda um að ákveðinni 

skólastefnu sé framfylgt og safn sameiginlegra markmiða skólastarfs á landinu. 

Aðalnámskrá er ætlað að samræma nám og kennslu að því marki sem þörf er talin 

á og tryggja rétt allra nemenda til tiltekinnar lágmarksmenntunar (Aðalnámskrá 

grunnskólanna almennur hluti, 2006, bls. 10).  

 

2.4.1 Íþrótta-, líkams- og heilsuræktar hluti aðalnámskrár 

Í aðalnámskrá varðandi íþrótta-, líkams- og heilsurækt má finna að samkvæmt 

gildandi viðmiðunarstundaskrá er skylt að veita hverjum nemanda að lágmarki 

þrjár kennslustundir í íþróttum í hverri viku skólaársins. Það eru þá þrír tímar í 

viku fyrir bæði skólasund og skólaíþróttir. Það mun síðan vera val skólastjórnenda 

skólans hvort þeir nýti sér þann möguleika að bæta við kennslustundum í 

íþróttum.  

 Hlutverk íþróttakennslu í skólum er að stuðla að því að nemendur nái þeim 

markmiðum sem sett eru fram og um líkams- og heilsurækt í gildandi lögum um 

grunnskóla. Markvisst íþrótta- og hreyfinám hefur ekki aðeins góð áhrif á 

líkamlega heilsu hvers nemanda heldur hefur það einnig jákvæð áhrif á andlega og 

félagslega líðan. Eitt það mikilvægasta, sem hver skóli getur veitt nemendum 

sínum, er að styrkja sjálfsmynd nemanda og vellíðan. Slíkt er hægt að gera með 

markvissum æfingum og leikjum þar sem þroskaþættirnir eru hafðir að leiðarljósi. 

Jákvæð upplifun íþróttakennslu í skólum getur lagt grunninn að heilsusamlegum 

lífsstíl hvers nemanda. Með jákvæðri upplifun af íþróttum, þar sem gleði og 

ánægja ríkir, eykst einnig vinnugleði og vellíðan sem hefur áhrif á allt 

skólastarfið. Þá getur góð og markviss kennsla einnig styrkt stoðkerfi líkamans og 

bætt líkamsreisn.  

 Það er ekki einungis hagur hvers nemanda að fá markvissa kennslu í 

íþróttum heldur getur það einnig ráðið miklu um heilbrigði þjóðarinnar. Alhliða 

hreyfing og leikir, sem höfða til beggja kynja og allra aldurshópa, eru þeir þættir 
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sem góð íþróttakennsla byggist á (Aðalnámskrá grunnskóla íþrótta-, líkams- og 

heilsurækt, 2007, bls. 5).  

 

2.4.2 Upplýsinga- og tæknimenntar hluti aðalnámskrár 

Í aðalnámskrá grunnskólanna í upplýsinga- og tæknimennt segir meðal annars að 

eitt meginhlutverk grunnskólanna sé að búa nemendur undir starf í því þjóðfélagi 

sem þeir munu tilheyra sem fullorðnir einstaklingar. Það er því skylda 

grunnskólans að horfa fram á veg og reyna eftir fremsta megni að sjá fyrir helstu 

breytingar til þess tíma að nemendur verða fulltíða og bregðast við þeim með því 

að undirbúa nemendur á viðeigandi hátt.  

 Beiting upplýsingatækni og tölvunotkun er verklag sem setur svip sinn á 

allar greinar þjóðlífsins og því er nauðsynlegt að slík tækni og slíkar vinnuaðferðir 

skipi viðeigandi sess í grunnskólum. Kennsla og nám á öllum námssviðum 

skólans þarf að taka mið af því að kennarar velji leiðir að markmiðum einstakra 

greina með það í huga að um leið og nemendur öðlist færni og þekkingu á 

viðkomandi námssviði öðlist þeir einnig reynslu og færni í þeim vinnubrögðum 

sem best eru hverju sinni. Bæði kynin þurfa að öðlast trausta þekkingu á tölvum 

og upplýsingatækni. Sú fræðsla þarf að hefjast strax á yngri stigum grunnskóla til 

að draga úr þeim kynjamun sem þegar er orðinn umtalsverður í efri bekkjum 

grunnskóla þar sem stúlkur standa höllum fæti á þessu sviði. Þess vegna þarf að 

gæta þess að viðfangsefni tölvufræðslu tengist daglegu lífi, áhugasviðum og 

reynsluheimi beggja kynja, þeir sem minni reynslu hafa af upplýsinga- og 

tæknisviði fái hæfilegan stuðning til þess að öðlast sjálfstraust og getu til að vinna 

að verkefnum, jafn aðgangur beggja kynja að tækja- og hugbúnaði sé tryggður í 

skólanum og að frjáls aðgangur að tækjum og hugbúnaði sé nýttur jafnt af báðum 

kynjum, til dæmis með því að skipta frjálsum aðgangi að tölvum þannig að piltar 

hafi ákveðinn tíma og stúlkur annan (Aðalnámskrá grunnskóla upplýsinga- og 

tæknimennt, 2007, bls. 10-11). 

 Í alþjóðlegri rannsókn sem Brynhildur Sch. Thorsteinsson gerði á 

upplýsingatækni og stöðu hennar innan grunnskóla landsins árið 1998 kom fram 

að tölvuvæðing innan íslenskra skóla var lengra á veg komin en víða erlendis. Þar 

kom einnig fram að stjórnendur skólanna töldu fjögur mikilvægustu markmiðin 

með tölvunotkun nemenda í 4. og 8. bekk vera að búa nemendur undir 
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framtíðarstörf, gera námið áhugaverðara, stuðla að virkni námstækni og gera 

námið einstaklingsbundnara (Brynhildur Sch. Thorsteinsdóttir, 2002).  

 Á heildina litið er það markmið grunnskólanna að búa nemendur undir 

starf í þjóðfélaginu. Þjóðfélag okkar verður sífellt tölvu- og tæknivæddara með 

árunum sem líða. Tölvur eru orðnar stór þáttur í daglegu lífi fólks og er það bæði 

kostur og ókostur. Ókostirnir eru auðvitað hvað börn og unglingar eru farin að 

ánetjast tölvunum og eru hætt að nenna að fara út að leika sér því þau eru svo 

upptekin að spila leiki í tölvunni. Þetta auðvitað gerir það að verkum að hreyfing 

og félagsleg tengsl eru sett aftar á forgangslistann og börn verða félagslega 

einangruð heima hjá sér og að öllum líkindum fitna út af hreyfingarleysi. 

Kosturinn við tölvurnar eru auðvitað sá að þær gera fólki auðveldara að eiga 

samskipti við hvert annað, þá eru þeir sem eiga ættingja erlendis í mun nánara 

sambandi við þá heldur en ef tölvurnar væru ekki til staðar. Margur 

starfsvettvangurinn notar tölvukerfi til að stunda viðskipti erlendis sem reynst 

hefur vel. 

 

3. Aðferð 

Í upphafi rannsóknar ákváðum við að leggja fyrir nemendur spurningalista með 

nokkrum spurningum. Ástæða þess var sú að við vildum fá tölulegar niðurstöður 

út úr rannsókninni. Því notum við megindlega aðferðafræði þar sem við ætlum að 

vinna niðurstöður í Excel og fá úr þeim tölulegar niðurstöður. Megindleg 

rannsókn byggir á hlutlægum mælingum og í megindlegum rannsóknum söfnum 

við gögnum frá hópi og köllum við þennan hóp úrtak. Kostirnir við megindlega 

aðferð eru þeir að hún er fljótleg í framkvæmd, auðvelt er að safna miklum 

gögnum og spurningarnar eru staðlaðar og ná því til stærri hóps.  

Við fengum leyfi skólastjórnenda skólanna til að leggja spurningalistann 

fyrir. Við bjuggum til leyfisbeiðni (sjá fylgiskjal 2) sem við síðan sendum heim 

með nemendum.  

 

3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru nemendur í 9. og 10. bekk í Víkurskóla í Grafarvogi og 

Gerðaskóla í Garðinum. Í Gerðaskóla eru 23 nemendur í 9. bekk og 25 nemendur í 
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10. bekk. Í Víkurskóla eru 47 nemendur í 9. bekk og 37 nemendur í 10. bekk. 

Einhver afföll urðu og var svarhlutfall nemenda 85,2%. 21 nemendi svaraði 

spurningalistum í 9. bekk í Gerðaskóla og 22 nemendur í 10. bekk í Gerðaskóla. 

38 nemendur svöruðu spurningalistum í 9. bekk í Víkurskóla og 31 nemendi í 10. 

bekk í Víkurskóla. 

 

3.2 Mælitæki 

Spurningalistar voru lagðir fyrir nemendur með 19 spurningum (sjá fylgiskjal 1). 

Nemendur gátu ýmist svarað með einum eða fleiri valmöguleikum. Tekið var 

fram hvenær mætti haka við fleiri en einn valmöguleika.  

 

3.3 Framkvæmd 

Við höfðum samband við skólastjórnendur bæði í Víkurskóla og Gerðaskóla. 

Fengum við jákvæð viðbrögð frá báðum aðilum eftir að hafa kynnt verkefnið fyrir 

þeim og var því næsta skref að senda leyfisbeiðni til foreldra/forráðamanna 

barnanna. Ef foreldrarnir/forráðamennirnir vildu ekki að barnið sitt tæki þátt í 

könnuninni áttu þau að skila leyfisbeiðninni undirritaðri til viðkomandi 

umsjónarkennara, litum við á það sem samþykki ef bréfin skiluðu sér ekki tilbaka. 

Spurningalistinn var lagður fyrir í byrjun febrúar á fyrirframgefnum tíma sem 

skólastjórnendur og umsjónarkennarar lögðu til. 
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4. Niðurstöður 

Eins og áður hefur komið fram gerðum við spurningakönnun í tveimur skólum, 

Víkurskóla í Grafarvogi og Gerðaskóla í Garðinum. Úrvinnsla úr 

spurningalistanum var gerð í töflum og súluritum í excel.  

 
1. mynd: Munur á fjölda nemenda eftir kynjum í báðum skólunum. 

 

 Á 1. mynd sést að stúlkur og drengir eru fjölmennari í báðum bekkjunum í 

Víkurskóla. Mesti munurinn er á drengjum í 9. bekk þar sem 22 drengir eru í 

Víkurskóla og 13 drengir í Gerðaskóla. Einnig er mesti munurinn á stúlkum í 9. 

bekk þar sem 16 stúlkur eru í Víkurskóla og átta stúlkur í Gerðaskóla. Kom þessi 

munur alls ekkert á óvart þar sem skólar í Reykjavík eru oftast mun fjölmennari 

en skólar út á landi.  

 Á 1. mynd er einnig hægt að sjá að heildarfjöldi nemenda sem tók þátt í 

spurningakönnuninni í Gerðaskóla er 43 eða um 38,4% af heildinni, á meðan 

heildarfjöldi nemenda í Víkurskóla er 69 eða um 61,6% af heildinni.  
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2. mynd: Íþróttagreinar sem nemendur í báðum skólum stunda. 

 

 Á 2. mynd sést að af þeim greinum sem gefnar voru upp sem möguleiki á 

spurningalistanum eru flestir nemendur sem stunda knattspyrnu. Það voru samt 

langflestir sem merktu við Annað möguleikann á spurningalistanum. Þar kom í 

ljós að mikill hluti nemenda fer sjálfur í ræktina, stundar ýmist dans, tennis, 

listskauta, íshokkí eða skíði. Það sem kom okkur mest á óvart var að 31 nemandi 

af heildarúrtakinu (28,5%) segist ekki stunda neina íþrótt yfirhöfuð. Í 9. bekk í 

Gerðaskóla sögðust tólf nemendur af þeim 21 sem svöruðu spurningalistanum 

ekki stunda neina íþrótt með íþróttafélagi. Þetta eru 57% af þeim sem svöruðu í 

bekknum. Þetta er auðvitað mikið áhyggjuefni ef meira en helmingur af bekknum 

stundar enga íþrótt og það strax í 9. bekk. 10. bekkurinn í sama skóla kom samt 

sem áður betur út þar sem aðeins fimm nemendur af 22 (22,7%) segjast enga 

íþrótt stunda. Svo þetta er hugsanlega einstakt tilfelli með nemendurna í 9. bekk í 

Gerðaskóla. Í Víkurskóla eru mun færri nemendur sem segjast enga íþrótt stunda. 

Þegar skólarnir eru bornir saman þá segjast 39,5% nemenda í Gerðaskóla enga 

íþrótt stunda á meðan 21,7% nemenda í Víkurskóla segjast enga íþrótt stunda. 

Þessi munur á skólunum tveimur getur verið sá að nemendur í Víkurskóla hafa 

mun betri aðstöðu til íþróttaiðkunar á höfuðborgarsvæðinu á meðan nemendur í 

Garðinum hafa aðeins um knattspyrnu að velja í sínum heimabæ. Einnig kom 

okkur mjög á óvart að það eru fleiri nemendur í 9. bekk í báðum skólum sem 

stunda enga íþrótt. Við þessari spurningu var hægt að merkja við fleiri en einn 
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möguleika og kom í ljós að þrír nemendur í Gerðaskóla stunda tvær íþróttagreinar 

og í Víkurskóla voru einnig þrír nemendur sem stunda tvær íþróttagreinar.  

   

 
3. mynd: Hreyfing og líkamsrækt nemenda í báðum skólum. 

 

Á 3. mynd sést hvort nemendur stunda einhverja hreyfingu eða 

líkamsrækt. Það sést að nemendur í 10. bekk í Víkurskóla segjast allir, af þeim 

sem svöruðu, stunda einhverja hreyfingu eða líkamsrækt. Það vakti mikla athygli 

okkar að fjórir nemendur af 21 eða 19% nemenda í 9. bekk í Gerðaskóla segjast 

enga hreyfingu eða líkamsrækt stunda. Ef skólarnir eru bornir saman þá kemur 

Víkurskóli örlítið betur út þar sem aðeins einn nemandi af 69 (1,45%) segist enga 

hreyfingu eða líkamsrækt stunda á meðan fimm nemendur af 43 (12%) í 

Gerðaskóla segjast enga hreyfingu eða líkamstækt stunda. Það er mikið gleðiefni 

að þó að nemendur stundi enga íþrótt með íþróttafélagi virðast þó flestir stunda 

einhverskonar hreyfingu eða líkamsrækt.  
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4. mynd: Dagleg íþróttaiðkun nemenda að meðaltali í báðum skólum. 

 

 Á 4. mynd sést meðal íþróttaiðkun nemenda daglega. Þar sést að flestir 

nemendur beggja skólanna stunda íþróttaiðkun í eina til tvær klukkustundir 

daglega. Hvað varðar hreyfingu yfir heildina kemur 9. bekkur í Gerðaskóla verst 

út. Þar eru fimm nemendur sem hreyfa sig í 0 til 30 mínútur daglega og er það 

undir daglegum ráðleggingum Lýðheilsustöðvar sem segir að börn og unglingar 

eigi að hreyfa sig minnst 60 mínútur daglega (Lýðheilsustöð, 2008, bls. 9). Aðeins 

einn nemandi í 9. bekk í Gerðaskóla hreyfir sig í tvær til þrjár klukkustundir 

daglega samanborið við sex nemendur í 10. bekk í sama skóla. 9. bekkur í 

Víkurskóla kemur vel út þar sem enginn nemandi hreyfir sig í minna en 30 

mínútur til eina klukkustund daglega. Þar eru líka flestir nemendur sem stunda 

hreyfingu í eina til tvær klukkustundir daglega og einnig stunda þar flestir 

hreyfingu í tvær til þrjár klukkustundir daglega.  

 Ef allar niðurstöður eru teknar saman um þá sem segjast stunda 

íþróttaiðkun í eina klukkustund eða meira er niðurstaðan sú að 78% nemenda 

hreyfa sig í 60 mínútur eða meira. Þeir nemendur, sem sögðust stunda 

íþróttaiðkun í 0 til 30 mínútur daglega, stunduðu undantekningarlaust enga íþrótt 

með íþróttafélagi. 
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5. mynd: Áhugi nemenda á að stunda fleiri íþróttagreinar. 

 

 Á 5. mynd sést að nemendur í Gerðaskóla eru mun viljugri til að stunda 

fleiri íþróttir en nemendur í Víkurskóla. Hugsanleg ástæða þess gæti verið sú að 

nemendur í Gerðaskóla hafa um fáar íþróttagreinar að velja á meðan nemendur í 

Víkurskóla hafa margar og fjölbreyttar greinar að velja úr. Mjög góð aðstaða er til 

íþróttaiðkunar í Garðinum en aðeins geta nemendur valið að stunda knattspyrnu í 

sínum heimabæ. Ef hugur er hjá nemendum að stunda fleiri íþróttagreinar þarf að 

leita til nágrannabæja. Fyrir nemendur í Víkurskóla er aðstaða í hverfinu hin 

glæsilegasta þar sem nemendur geta stundað knattspyrnu, körfuknattleik, 

handknattleik, fimleika, dans, skauta, sund og margt fleira.  
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6. mynd: Fjöldi tölva á heimilum nemenda. 

 

 Á 6. mynd sést að 81 nemandi af 112 sem  svöruðu spurningalistanum, eða 

um 72% nemenda eru með þrjár eða fleiri tölvur á heimilinu. Niðurstöður sýna 

einnig að allir nemendur sem tóku þátt í könnuninni eiga eða hafa afnot af tölvu 

heima hjá sér. Flestir, eða um 42% nemenda, segjast vera með fjórar eða fleiri 

tölvur á heimilinu. Ef skólarnir eru bornir saman þá var enginn munur þar á. Alls 

segjast 42% nemenda í báðum skólum vera með fjórar eða fleiri tölvur á 

heimilinu. 
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7. mynd: Staðsetning tölvanna sem nemendur nota mest. 

 

 Niðurstöður á 7. mynd sýna að langflestir nemendur eru með tölvuna í 

herberginu hjá sér eða um 51% nemenda. Síðan eru 36% nemenda með tölvuna 

staðsetta hér og þar (fartölvu). Einn nemandi sagðist síðan ekkert nota tölvu. Ef 

skólarnir eru bornir saman þá voru flestir nemendur beggja skóla með tölvuna 

staðsetta inni í herberginu sínu. 52% nemenda í Víkurskóla hafa hana staðsetta 

inni í herberginu sínu og 49% nemenda í Gerðaskóla. Lítill sem enginn munur var 

á milli bekkja. 
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8. mynd: Tölvueign nemenda. 

 

 8. mynd sýnir að 83% nemenda á tölvu, annaðhvort fartölvu eða borðtölvu. 

Það kom á óvart að átta nemendur eiga bæði borðtölvu og fartölvu. 

Niðurstöðurnar eru svipaðar í báðum skólum og eru það flestir sem eiga fartölvu. 

Aðeins 19 nemendur af 112 sem svöruðu eiga svo ekki tölvu. 

 Þegar skólarnir eru bornir saman þá eiga örlítið fleiri fartölvu í Gerðaskóla. 

74% nemenda í 9. og 10. bekk í Gerðaskóla eiga fartölvu og í Víkurskóla eiga 

63% nemenda í 9. og 10. bekk fartölvu. Þegar skoðaðir er þeir nemendur sem eiga 

ekki tölvu er ekki svo mikill munur á skólum þar sem 19% nemenda í 9. og 10. 

bekk Gerðaskóla eiga ekki tölvu á meðan 16% nemenda í 9. og 10. bekk í 

Víkurskóla eiga ekki tölvu. Þegar bekkir eru bornir saman í hvorum skóla fyrir sig 

kemur fram að fleiri nemendur í 10. bekk heldur en í 9. bekk eiga tölvu. Munurinn 

var samt sem áður ekki mikill á milli bekkja.  
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9. mynd: Tölvunotkun nemenda á dag. 

 

 9. mynd sýnir að tölvunotkun dreifist mikið. Flestir nemendur í bæði 9. og 

10. bekk í Gerðaskóla segjast vera í tölvunni í meira en þrjár klukkustundir 

daglega. Það er munur á milli skólanna þar sem 37% nemenda í Gerðaskóla eru í 

tölvunni í meira en þrjár klukkustundir daglega á meðan 20% nemenda í 

Víkurskóla eru í tölvunni í meira en þrjár klukkustundir daglega. Nemendur eru 

almennt mjög lengi í tölvunni hverju sinni því í ljós kom að 84% nemenda í 

Víkurskóla eru í tölvunni í eina klukkustund eða meira daglega. Svipaðar 

niðurstöður var að finna í Gerðaskóla þar sem 76% nemenda eru í tölvunni í eina 

klukkustund eða meira daglega. Þegar skoðaðir eru þeir nemendur sem segjast 

vera í tölvunni í 0 til 30 mínútur daglega eru það 5,8% nemenda í bæði 9. og 10. 

bekk í Víkurskóla en 9,3% nemenda í 9. og 10. bekk í Gerðaskóla. Niðurstöður 

beggja skólanna eru mjög svipaðar þar sem margir nemendur eru mikið í tölvunni 

og að sama skapi eru fáir nemendur lítið í tölvunni. Ef borin er saman hreyfing og 

tölvunotkun þá eru 37% nemenda í Gerðaskóla í tölvunni í þrjár klukkustundir eða 

meira og á móti hreyfa 79% nemenda sig í eina til tvær klukkustundir eða minna 

daglega. Svo meiri tími fer í tölvunotkun heldur en hreyfingu. Í Víkurskóla eru 

20% nemenda í tölvunni í meira en þrjár klukkustundir daglega og á móti hreyfa 

61% nemenda sig í eina til tvær klukkustundir eða minna daglega.  
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10. mynd: Tími í tölvunni í skólanám. 

 

 Niðurstöður á 10. mynd sýna að yfir heildina þá fer mjög lítill tími í 

skólanám í tölvunni hjá nemendum beggja skólanna. 96% nemenda segjast nota 

eina klukkustund eða minna fyrir skólanám í tölvunni. Aðeins einn nemandi segist 

nota meira en tvær klukkustundir að meðaltali daglega í skólanám og þrír 

nemendur sem segjast nota eina til tvær klukkustundir í skólanám. Nemendur í 9. 

bekk í Víkurskóla virðast vera duglegastir með skólanám í tölvunni og eru þar 

flestir sem segjast eyða 30 mínútum til einni klukkustund í skólanám í tölvunni að 

meðaltali daglega. Niðurstöður eru mjög svipaðar í báðum skólum.  
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11. mynd: Það helsta sem nemendur gera í tölvunni. 

 

 Á 11. mynd sést að nemendur í báðum skólum eru helst á Facebook eða 

spjallandi við vini í gegnum MSN. Í þessari spurningu gátu nemendur valið fleiri 

en einn möguleika og í flestum tilvikum völdu nemendur bæði Facebook og að 

spjalla við vini. 89 nemendur af 112 segjast vera helst á Facebook í tölvunni eða 

um 79% nemenda. Aðeins átta nemendur sögðust spila íþróttaleik og voru það 

flestir nemendur í 10. bekk í Gerðaskóla sem sögðust spila íþróttaleiki. 

Undantekningalaust stunduðu þeir nemendur, sem sögðust spila íþróttaleiki, 

íþróttir með íþróttafélagi. Annað sem nemendur sögðu að væri það helsta sem þeir 

gerðu í tölvunni er Youtube, Leikjanet, horfa á þætti og bíómyndir, Skype og spila 

Sims tölvuleik. 
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12. mynd: Það sem nemendum finnst skemmtilegast að gera í tölvunni. 

 

 12. mynd sýnir hvað nemendum finnst skemmtilegast að gera í tölvunni. Í 

þessari spurningu gáfum við enga svarmöguleika, aðeins línu sem nemendur 

skrifuðu á. Hægt var að skrifa fleiri en einn möguleika. Niðurstöður sýna að 

flestum nemendum finnst skemmtilegast að vera á Facebook, spila tölvuleiki og 

vera á MSN að spjalla við vini. Annars var það að vera á Youtube og horfa á þætti 

eða bíómyndir í tölvunni sem nemendur eru helst að gera. Það var síðan einn 

nemandi sem sagðist ekkert gera í tölvunni. Þessi sami nemandi svaraði í 

spurningu á undan að hann notaði ekki tölvu.  
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13. mynd: Sjálfræði nemenda um hversu lengi þeir eru í tölvunni. 

 

 Niðurstöður á 13. mynd sýna hvort nemendur ráða hversu lengi þeir eru í 

tölvunni hverju sinni. Niðurstöðurnar eru augljósar í báðum skólum. Aðeins fimm 

nemendur af 42 í Gerðaskóla segjast ekki ráða hversu lengi þeir eru í tölvunni 

hverju sinni. Einn nemandi í Gerðaskóla svaraði ekki þessari spurningu og því eru 

aðeins 42 nemendur. En það virðist sem nemendur í 9. bekk í Gerðaskóla hafi 

meira svigrúm til að vera í tölvunni eins lengi og þeir vilja því aðeins einn 

nemandi þar segist ekki ráða hversu lengi hann er í tölvunni hverju sinni. Í 10. 

bekk í Gerðaskóla eru aftur á móti fjórir nemendur sem segjast ekki ráða hversu 

lengi þeir eru í tölvunni hverju sinni. Í Víkurskóla er þessu öfugt farið en þar 

segjast fimm nemendur af 38 í 9. bekk ekki ráða hversu lengi þeir eru í tölvunni. Í 

10. bekk í sama skóla eru þrír nemendur af 31 sem ráða ekki hversu lengi þeir eru 

í tölvunni hverju sinni. 
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14. mynd: Reglur á heimilinu um tölvunotkun. 

 

 14. mynd sýnir hvort einhverjar reglur eru hjá nemendum um tölvunotkun 

á heimilinu. Í báðum skólum eru það langflestir sem hafa engar reglur um 

tölvunotkun. Sú regla sem nemendur nefndu helst að væri í notkun heima hjá 

þeim er hversu lengi þau mega vera í tölvunni hverju sinni. Það kom okkur á óvart 

að það væru svona margir nemendur sem hefðu engar reglur um tölvunotkun á 

heimilinu eða 60%.  
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15. mynd: Tölvunotkun eftir miðnætti. 

 

 15. mynd sýnir að nemendur í Gerðaskóla eru líklegri til að vera í tölvunni 

eftir miðnætti heldur en nemendur í Víkurskóla. Í báðum bekkjum í Gerðaskóla 

segjast fleiri nemendur stundum fara í tölvuna eftir miðnætti heldur en ekki. Í 

Víkurskóla er þessu öfugt farið í bæði 9. og 10. bekk, þar eru fleiri nemendur sem 

segjast ekki fara í tölvuna eftir miðnætti. Fleiri nemendur í 9. bekk í bæði 

Gerðaskóla og Víkurskóla heldur en 10. bekk segjast fara stundum í tölvuna eftir 

miðnætti. Stór þáttur í því að nemendur eru stundum í tölvunni eftir miðnætti er 

eflaust sá að nemendur eru með tölvur inni í herbergi hjá sér. 
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16. mynd: Eðlileg tímalengd í tölvunni daglega. 

 

Niðurstöður fyrir 16. mynd sýna að flestir nemendur í bæði 9. og 10. bekk 

í Gerðaskóla finnst eðlilegt að vera í tölvunni í tvær til þrjár klukkustundir 

daglega. Í Víkurskóla finnst nemendum í bæði 9. og 10. bekk eðlilegt að vera í 

tölvunni í eina til tvær klukkustundir daglega. Það eru svo flestir nemendur í 9. 

bekk í Víkurskóla sem finnst eðlilegt að vera í tölvunni í meira en fjórar 

klukkustundir daglega. Einn nemandi í 10. bekk í Gerðaskóla svaraði ekki þessari 

spurningu og einnig skildu tveir nemendur í 10. bekk í Víkurskóla ekki eftir svar 

svo það voru samtals þrjú ógild svör sem töldust ekki með. Heimasíða SAFT 

ráðleggur foreldrum að leyfa börnum og unglingum ekki að vera í tölvunni meira 

en tvær klukkustundir daglega og að gott sé að hafa tölvuna í opnu rými (SAFT, 

2008). Meirihluti nemenda sem tók þátt í spurningakönnuninni er meira en tvær 

klukkustundir daglega í tölvunni og er með tölvuna inni í herberginu sínu. 
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17. mynd: Val á milli vina eða tölvu. 

 

 17. mynd sýnir niðurstöður fyrir spurninguna um hvort nemendur myndu 

frekar velja að vera úti með vinum eða vera inni í tölvunni. Það kom á óvart að 

það voru átta nemendur sem myndu frekar velja að vera inni í tölvunni og voru 

það flestir nemendur í 10. bekk í Víkurskóla eða fimm nemendur sem sögðust 

vilja vera inni í tölvunni. Annars var einn nemandi í 9. bekk í Víkurskóla og 

einnig einn í hvorum bekknum í Gerðaskóla.  
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5. Umræður 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hversu mikill tími hjá nemendum í 9. og 

10. bekk í Víkurskóla og Gerðaskóla fer í tölvunotkun og hversu mikill tími fer í 

íþróttaiðkun. Markmiðið var að bera þessa tvo skóla saman og sjá hvort einhver 

munur væri á milli skólanna.  

Ef við byrjum á að svara rannsóknarspurningunni okkar, Hversu miklum 

tíma eyða nemendur í 9. og 10. bekk í  tölvunotkun, samanborið við þann tíma 

sem þau eyða í íþróttir og hreyfingu?, þá leiddi rannsókn okkar það í ljós að flestir 

nemendur stunda einhverskonar hreyfingu eða líkamsrækt í eina til tvær 

klukkustundir daglega. Meira en helmingur nemenda eða um 56% sem tók þátt í 

rannsókninni eyðir meira en tveimur klukkustundum daglega í tölvunni. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna okkur það að nemendur eyða að jafnaði mun 

meiri tíma í tölvunotkun heldur en hreyfingu eða líkamsrækt.  

 

5.1 Hreyfing og líkamsrækt 

Eins og áður hefur komið fram í ritgerðinni gaf Lýðheilsustöð út bækling sem 

ráðleggur öllum börnum og unglingum að hreyfa sig í minnst 60 mínútur daglega 

og ætti hreyfingin að vera bæði miðlungserfið og erfið. Miðlungserfið hreyfing er 

hreyfing sem krefst þrisvar til sex sinnum meiri orkunotkunar en hvíld. Við 

miðlungserfiða hreyfingu verða hjartsláttur og öndun heldur hraðari en venjulega. 

Erfið hreyfing er hreyfing sem krefst meira en sex sinnum meiri orkunotkun en 

hvíld (Lýðheilsustöð, 2008, bls. 3-9). Niðurstöður okkar leiddu það í ljós að 76% 

nemenda eru að hreyfa sig í meira en eina klukkustund daglega. En aftur á móti 

hreyfa 24% nemenda sig í minna en klukkstund daglega. Nemendur í 9. bekk í 

Gerðaskóla hreyfa sig að meðaltali mjög lítið þar sem fimm nemendur af 21 

hreyfa sig í 30 mínútur eða minna, það gerir 24% af heildarfjölda bekksins. Fjórir 

af þessum fimm einstaklingum sögðust einnig hvorki stunda hreyfingu né 

líkamsrækt svo hægt er að álykta að 19% nemenda í 9. bekk í Gerðaskóla hreyfi 

sig ekkert.  

Skipulagt íþróttastarf með íþróttafélagi fer hraðminnkandi á 

unglingsárunum og er slík ástundun einna mest meðal barna á aldrinum 11-13 ára 

en minnkar hún síðan um tvo þriðju fram að tvítugsaldri (Frímann Ari 
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Ferdinandsson, 1997, bls. 14). Í upphafi rannsóknar ályktuðum við að fleiri 

nemendur í 9. bekk stunduðu hreyfingu eða líkamsrækt heldur en nemendur í 10. 

bekk. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna okkur að 27% nemenda í 9. bekk eða 14 

af 52 hreyfa sig minna en klukkustund á dag. Aftur á móti hjá 10. bekk hreyfa 

20% nemenda, eða tólf af 60, sig minna en klukkustund á dag. Þegar við skoðum 

hvort nemendur stunda einhverskonar hreyfingu eða líkamsrækt eru það fimm 

nemendur í 9. bekk sem enga hreyfingu eða líkamsrækt stunda á meðan aðeins 

einn nemandi í 10. bekk stundar hvorki hreyfingu né líkamsrækt. Þessar  

niðurstöður okkar eru því ekki í takt við niðurstöður þær sem Álfgeir Logason fær 

í rannsókninni Ungt fólk 2009. Þar kemur fram að í 8. bekk eru flestir nemendur 

sem stunda íþróttir, ástundunin fer svo minnkandi í 9. bekk og minnkar svo enn 

meira þegar í 10. bekk er komið.  

Þegar við bárum saman hreyfingu í Víkurskóla og Gerðaskóla var ekki 

mikill munur á þeim sem hreyfa sig í eina klukkustund eða meira. Það er 70% 

nemenda í Gerðaskóla sem hreyfa sig meira en eina klukkustund daglega og í 

Víkurskóla hreyfa 75% nemenda sig meira en eina klukkustunda daglega. Það 

segir okkur þá að 30% nemenda í Gerðaskóla hreyfa sig minna en eina 

klukkustund daglega og 25% nemenda í Víkurskóla hreyfa sig minna en eina 

klukkustund daglega. Þegar við síðan spurðum nemendur hvort þá langaði að 

stunda fleiri íþróttagreinar var munur á skólum. Í Víkurskóla sögðust 38% 

nemenda vilja stunda fleiri íþróttagreinar á meðan 60% nemenda í Gerðaskóla 

sögðust vilja stunda fleiri íþróttagreinar. Þessi munur á skólum getur verið út af 

fábreytni og aðstöðuleysi í Garðinum því þar er aðeins stunduð knattspyrna en í 

Reykjavík hafa nemendur í Víkurskóla um margar íþróttagreinar að velja. 

Frímann Ari Ferdinandsson skrifar í bæklingi sínum Íþróttir barna- og unglinga 

að stór ástæða þess að unglingar falli út úr íþróttum íþróttafélaga sé sú að 

íþróttastarfið sé oft afar einhæft. Mikil áhersla er lögð á æfingar með keppni og 

lítið er gert fyrir þá sem vilja fyrst og fremst iðka íþróttir sér til skemmtunar og 

heilsubótar (Frímann Ari Ferdinandsson, 1997, bls. 14). Þessi fábreytni á eflaust 

stóran þátt í því að margir unglingar í Garðinum hætta þátttöku í íþróttastarfi.  
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5.2 Tölvunotkun 

Steinunn Guðnadóttir segir í grein sinni „Tölvufíkn er vaxandi vandamál meðal 

barna og ungmenna“ að tölvueign Íslendinga sé með því mesta sem gerist í 

heiminum og byrji börn mjög snemma að umgangast tölvur. Niðurstöður okkar 

sýna að 83% nemenda sem tóku þátt í könnuninni eiga annahvort fartölvu eða 

borðtölvu. Tölvur eru farnar að skipa stóran sess í nútímasamfélagi og eru gerðar 

sífellt meiri kröfur um að fólk kunni á tölvur og er tölvunotkun og tölvufíkn orðið 

vaxandi vandamál hjá börnum og unglingum í nútímaþjóðfélagi. Nemendur eru 

farnir að eyða miklum tíma í tölvum og sýna niðurstöður okkar að 56% nemenda 

sem tóku þátt í rannsókninni eru í tölvunni í meira en tvær klukkustundir daglega.  

 Niðurstöður okkar sýndu að allir sem tóku þátt í rannsókninni eiga eða 

hafa afnot af tölvu heima hjá sér. Í lokaritgerð sem Ester Rós Gústavsdóttir 

skrifaði árið 1998 kom í ljós að helmingur af heildarhópnum, sem spannaði 857 

nemendur, gæti talist reglulegir tölvunotendur. Mikið hefur breyst frá árinu 1998 

þar sem fimmti hver þátttakandi í lokaritgerð Esterar notaði ekki tölvu heima hjá 

sér og má telja líklegt að sá hópur hafi ekki haft aðgang að tölvu heima hjá sér. Í 

okkar rannsókn eru 72% nemenda með þrjár eða fleiri tölvur á heimilinu. 

 

5.3 Veikleikar rannsóknar 

Við úrvinnslu niðurstaðna rákumst við á ýmis atriði sem mætti gera betur. Það 

fyrsta sem við sjáum núna er að þegar við sendum leyfisbeiðnina til foreldra þá 

hefði verið gott að láta foreldra skila inn undirrituðu leyfi til umsjónarkennara. 

Við skrifuðum á leyfisbeiðnina að foreldrar þyrftu ekki að skila inn 

leyfisbeiðninni ef þeir vildu að barnið sitt myndi taka þátt í rannsókninni. Það 

getur verið að blaðið hafi ekki skilað sér til foreldra frá barninu og því hafi 

foreldrar ekki verið meðvitaðir um rannsóknina. En við fengum skólastjóra til að 

senda einnig tölvupóst til foreldra til að kynna þeim rannsóknina sem við vorum 

að fara að leggja fyrir.  

 Einnig hefðum við mátt hafa sumar spurningarnar hnitmiðaðri því það var 

eins og nemendur virtust ekki skilja þær spurningar nógu vel. Bæta hefði mátt við 

svarmöguleikum við einstaka spurningar, til dæmis í spurningu þar sem við 

spyrjum nemendur hvort þá langi að stunda fleiri íþróttagreinar. Þar var aðeins 
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hægt að velja já eða nei. Það hefði verið hægt að setja valmöguleikann hvorki né. 

Einnig hefði verið gott að skýra betur út fyrir nemendum hvenær mætti haka við 

fleiri en einn valmöguleika og hvenær mætti ekki haka við fleiri en einn. Það kom 

fyrir að nemendur hökuðu við fleiri en einn valmöguleika þegar átti aðeins að 

haka við einn og gerði það að verkum að sum svörin voru ógild og ekki hægt að 

telja með.  

Það sem getur hafa haft áhrif á útkomu rannsóknarinnar var brottfall 

nemenda þar sem í heildina voru 20 nemendur fjarverandi þegar við lögðum 

spurningalistana fyrir. Þroski nemenda gæti einnig hafa haft einhver áhrif á 

útkomuna þar sem nemendur hökuðu oft við fleiri en einn valmöguleika þegar 

aðeins átti að haka við einn og í sumum tilfellum slepptu nemendur því að svara 

spurningum. Þessi mistök okkar voru þrátt fyrir allt ekki afgerandi og höfðu lítil 

sem engin áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar.  

 

5.4 Áframhaldandi rannsóknir og úrbætur 

Þær rannsóknir sem hægt væri að gera í framhaldi af þessari er að skoða jafnvel 8. 

bekk líka og sjá svo hvernig þróunin verður þegar nemendur eru komnir upp í 

menntaskóla. Sjá hvort þróunin sé þannig að því eldri sem nemendur verða því 

minna stundi þeir hreyfingu og líkamsrækt og eyði meiri tíma í tölvunotkun.  

 Það sem við myndum vilja gera er að kynna niðurstöður okkar fyrir 

foreldrum nemendanna á foreldrafundum; sýna þeim hversu margir nemendur eru 

að eyða miklum tíma í tölvum og litlum tíma í íþróttir. Við vildum gera foreldra 

meðvitaðri um tölvunotkun barna sinna og brýna fyrir þeim hversu miklar hættur 

geti leynst á netinu fyrir börn og unglinga. Einnig væri gaman að kynna 

niðurstöðurnar fyrir íþróttafélögum svo þau gætu gert starf sitt skemmtilegra og 

meira aðlaðandi fyrir alla.  

 Parental Control er forrit sem fylgir Windows stýrikerfinu og gerir 

foreldrum kleift að fylgjast með og stjórna tölvunotkun barna sinna án þess að 

þurfa að standa yfir þeim allan tímann. Parental Control býður foreldrum upp á að 

búa til aðgang fyrir hvert barn og stilla hversu lengi er verið í tölvunni hverju 

sinni. Hægt er að stilla hvaða leiki megi spila á netinu og einnig hægt að „blokka“ 

þær síður sem foreldrar vilja ekki að börn sín fari á. Að lokum geta foreldrar 
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skoðað svokallað activity board til þess að sjá hvað barnið hafi verið að gera í 

tölvunni.  

 

6. Lokaorð 

Markmið með þessari spurningakönnun var að leita upplýsinga hjá nemendum í 9. 

og 10. bekk í Víkurskóla og Gerðaskóla um íþróttaiðkun og tölvunotkun þeirra. 

Við tókum fyrir skóla í Reykjavík og skóla út á landi til að geta síðan borið saman 

skólana.  

 Niðurstöður sýna okkur að mikill meirihluti nemenda er mikið í tölvunni 

og á það við nemendur í báðum skólum. Við héldum að nemendur í 10. bekk væru 

ívið meira í tölvum og minna í íþróttum heldur en nemendur í 9. bekk. 

Niðurstöður sýna að ekki var mikill munur á nemendum í 9. og 10. bekk en í 

nokkrum tilvikum var það svo að nemendur í 10. bekk komu betur út heldur en 

nemendur í 9. bekk hvað varðar daglega meðal íþróttaiðkun.  

 Margir nemendur fara frekar sjálfir í ræktina en að stunda íþrótt með 

íþróttafélagi. Það voru sex nemendur sem stunduðu fleiri en eina íþróttagrein. 

Almennt hreyfðu nemendur sig eitthvað á hverjum degi en það er alltof stór hluti 

nemenda sem æfir enga íþrótt og stundar hvorki hreyfingu né líkamsrækt.  

Þátttakendur tóku þátt í rannsókninni með leyfi foreldra eða forráðamanns. 

Spurningalistarnir voru algjörlega nafnlausir og því er ekki hægt að rekja svör 

beint til einstaklinga. Öllum spurningalistum verður eytt að verkefninu loknu.  
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Fylgiskjöl. 

Fylgiskjal 1. 

 

Könnun á íþróttaiðkun og tölvunotkun nemenda í 9. og 10. bekk.  

 

Vinsamlegast lestu hverja spurningu vandlega og svaraðu eins vel og þú getur. Það eru 

ekki nein „rétt“ eða „röng“ svör við spurningum í þessum lista. Svörin þín eiga að vera 

þau svör sem eru „rétt“ fyrir þig.  

 

Ekki er skylda að taka þátt í könnuninni. Ef þið kjósið að taka ekki þátt þá skilið 

spurningalistanum auðum. 

 

Farið verður með svör þín sem trúnaðarmál. Þakka þér fyrir. 

 

 

Vinsamlegast hakaðu aðeins við einn valkost NEMA annað sé tekið fram. 

 

1) Kyn þitt: 
 

 Karl 

 Kona 
 

 

2) Bekkur: 
 

 9. bekkur 

 10.bekkur 
 

 

3) Búseta: 
 

 Reykjavík 

 Garður 
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4) Hvaða íþrótt æfirðu í íþróttafélagi utan skólatíma? (hægt er að haka við fleiri 
en einn möguleika) 
 

 Enga 

 Knattspyrnu 

 Handknattleik 

 Körfuknattleik 

 Fimleika 

 Annað, hvað? _________________________________________ 
 

 

5) Stundarðu einhverja líkamsrækt eða hreyfingu? 
 

 Já 

 Nei 
 

Vinsamlegast hakaðu aðeins við einn valkost NEMA annað sé tekið fram. 

 

6) Hversu lengi á dag að meðaltali iðkar þú íþróttir í einhverju félagi eða stundar 
annars konar hreyfingu/líkamsrækt? 
 

 0 – 30 mín 

 30 mín – 1 klst 

 1 klst – 2 klst 

 2 klst – 3 klst 

 Meira en 3 klst 
 

 

7) Myndirðu vilja stunda fleiri íþróttir? 
 

 Já 

 Nei 
 

 

8) Hversu margar tölvur eru á heimilinu?  
 

 Engin 

 1 

 2 

 3 

 Fleiri 
 

 



 
 

44 
 

9) Hvar er tölvan sem þú notar staðsett?  
 

  Í stofunni 

 Í herberginu mínu 

 Í sérstöku tölvuherbergi 

 Utan heimilis, hvar? ______________________________ 

 Hér og þar (fartölva) 

 Nota ekki tölvu  
 

 

10) Átt þú þína eigin tölvu?  
 

 Já, borðtölvu 

 Já, fartölvu 

 Nei 
 

 

11) Hversu lengi að meðaltali á dag varir tölvunotkun þín?  
 

 0 – 30 mín 

 30 mín – 1 klst 

 1 klst – 2 klst 

 2 klst – 3 klst 

 Meira en 3 klst 
 

Vinsamlegast hakaðu aðeins við einn valkost NEMA annað sé tekið fram. 

 

 

12) Hversu mikill tími fer hjá þér í skólanám í tölvu? 
 

 0 – 30 mín 

 30 mín – 1 klst 

 1 klst – 2 klst 

 Meira en 2 klst 
 

 

13) Hvað er það helsta sem þú gerir í tölvunni? (hægt er að haka við fleiri en einn 
möguleika) 
 

 Leika íþróttaleik 

 Leika spennuleik 

 Vera á Facebook 

 Taka þátt í hópleikjum (spilaðir á netinu með/við annað fólk) 

 Spjalla við vini 

 Annað, hvað? __________________________________________ 
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14) Hvað finnst þér skemmtilegast að gera í tölvunni?  
 

Svar:________________________________________________ 

 

 

15) Ræður þú hversu lengi þú ert í tölvunni daglega?  
 

 Já 

 Nei 
 

 

16) Eru einhverjar reglur á heimilinu um tölvunotkun? (hægt er að haka við fleiri en 
einn möguleika) 
 

 Hversu lengi þú mátt vera í tölvunni hverju sinni. 

 Hvaða síður þú mátt fara á. 

 Hverja þú mátt tala við á netinu 

 Annað, hvað? _______________________________________ 
 

 

17) Ertu stundum í tölvu eftir miðnætti á virkum dögum? 
 

 Já 

 Nei 
 

 

Vinsamlegast hakaðu aðeins við einn valkost NEMA annað sé tekið fram. 

 

 

18) Hvað finnst þér eðlilegt að vera lengi í tölvu daglega?  
 

 0 – 30 mín 

 30 mín – 1 klst 

 1 klst – 2 klst 

 2 klst – 3 klst 

 Meira en 4 klst 
 

 

19) Ef þú mættir aðeins velja annað hvort, hvort myndirðu velja? 
 

 Vera úti með vinum 

 Vera inni í tölvunni 
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Þökkum þér fyrir að taka þátt í þessari könnun. 

 

 

 

 

Könnun þessi er lögð fyrir af: 

Herði Inga Harðarsyni   

Nema á Íþrótta- og heilsufræðibraut   

 

Margréti Maríu Hólmarsdóttur 

Nema á Grunnskólafræðibraut 

 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Febrúar 2011 
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Fylgiskjal 2. 

 

Leyfisbréf til foreldra  

Reykjavík 2011 

 

Ágætu foreldrar,  

Við erum nemar við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og erum að gera 

rannsókn á íþróttaiðkun og tölvunotkun nemenda í 9. og 10. bekk. Tilgangur 

rannsóknarinnar er að gefa vísbendingar um stöðu grunnskólanema hvað varðar 

tölvunotkun og íþróttaiðkun þeirra í frítíma.  

Með þessu bréfi biðjum við ykkur, kæru foreldrar, um leyfi til að leggja 

spurningalista fyrir unglinginn ykkar, þeim bréfum sem er ekki skilað til baka 

eru tekin sem samþykki fyrir rannsókninni. Ef þið viljið ekki að barnið ykkar 

taki þátt í henni skilið þá blaði undirrituðu til umsjónarkennara í síðasta lagi 

mánudaginn 17. janúar 2011. 

Spurningalistarnir verða nafnlausir og þess gætt að ekki sé hægt að rekja neinar 

upplýsingar til einstaklinga. Nemendur eru beðnir að skrifa hvorki nafn sitt né 

kennitölu á spurningalistann. Hins vegar verður beðið um upplýsingar um 

íþróttaiðkun barnsins eftir skóla ásamt tölvunotkun. Gögnum sem safnað verður er 

vandlega gætt á meðan á rannsókn okkar stendur og enginn mun hafa aðgang að 

þeim nema við og leiðbeinendur okkar í rannsókninni. Gögnunum verður eytt að 

rannsókn lokinni.  

Með vinsemd og virðingu, 

Margrét María Hólmarsdóttir 

Nemi á Grunnskólabraut á Menntavísindasviði Háskóla Íslands  

sími 8686726 

mmh4@hi.is 

 

Hörður Ingi Harðarson 

Nemi á Íþróttafræðibraut á Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

hih16@hi.is 

 

Með undirskrift minni vil ég ekki að unglingurinn minn taki þátt í rannsókninni:  

 _______________________________ 

Undirskrift foreldris  

 _______________________________ 

Nafn barnsins 

mailto:mmh4@hi.is
mailto:hih16@hi.is

