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1 Útdráttur 

           Tilgangur þessa verkefnis er að kanna fjölbreytni og gæði íslenskra fræðslutölvuleikja 

og þróun þeirra. Athuga hvort hægt sé að bæta einhverju við.  

Rannsóknarspurningarnar eru: Eru íslenskir fræðslutölvuleikir fjölbreyttir og í hverju eru 

gæði þeirra fólgin? Hverjir eru þróunarmöguleikar þeirra? 

           Í viðtölum vegna rannsóknarinnar kom fram að skortur væri á fræðslutölvuleikjum 

fyrir íslensk leikskólabörn. Það kom í ljós vöntun á fræðslu um myndlist og leiki sem 

samþætta námsgreinar, bæði við úttekt á íslenskum fræðslutölvuleikjum og í viðtölunum. 

Leikskólanám byggist mikið á myndlistarsköpun og hentar hún því vel sem þema í 

fræðslutölvuleik sem kennir einnig stærðfræði og íslensku.  

           Höfundur telur að gæði fræðslutölvuleikja ákvarðist aðallega af fimm þáttum sem eru: 

fræðslugildi, skemmtanagildi, viðmót, grafík og hljóð. Góður fræðslutölvuleikur er leikur þar 

sem fræðslugildið er tilgangurinn, en skemmtunin virðist vera aðalatriðið, þ.e. fræðsla 

dulbúin sem skemmtun. Útbúinn var mælikvarði til gæðamats og gæðin á íslenskum 

fræðslutölvuleikjum könnuð. 

          Ávöxtur þessarar rannsóknar var gagnvirki námsvefurinn www.myndnam.is þar sem 

hægt er að spila fræðslutölvuleikinn Myndnám með Klóru og Urra. Leikurinn skiptist í þrjá 

litla fræðslutölvuleiki sem fjalla um rými, form og liti. Fræðst er um myndlist, íslensku og 

stærðfræði. Leikurinn var gerður með hliðsjón af þroskamati fyrir 3-6 ára börn, en þetta er 

einmitt aldurshópurinn sem notar mest fræðslutölvuleiki. Gert var hönnunarskjal fyrir 

tölvuleikinn til þess sjá heildarmyndina. Einnig var gerð notendaprófun á gagnvirku 

fræðsluvefsíðunni.  



 

 

2 Abstract 

         The purpose of this project is to explore the variety and quality of Icelandic educational 

computer games and their development. Check whether you can add something to it. 

The research questions are: Are Icelandic educational computer games varied, and where 

does their quality lie? Where are the opportunities in their development? 

        The interviews conducted for this study indicated that there is a lack of educational 

computer games for preschool children. Both the interviews and an evaluation of Icelandic 

educational computer games indicated a lack in art education and lack of a games that 

integrate different subjects. Preschool education is very dependent on art creation and it fits 

well as a theme in an educational computer game that teaches mathematics and Icelandic. 

        The author believes that the quality of educational games is determined primarily by five 

factors: educational value, entertainment value, interface, graphics and audio. A good 

educational video game is a game where the educational value is the purpose, but the fun 

seems to be the main thing, education veiled in the fun. To measure the quality of domestic 

educational games an assessment method was developed. 

        The result of this study is the interactive educational webpage www.myndnam.is where 

you can play the educational game Myndnám með Klóru og Urra. The game is divided into 

three small educational video games that deal with space, form and color. The education is 

about art, Icelandic and mathematics. The game was made with regard to developmental 

assessments for children aged 3-6 years, but this is precisely the age group that uses 

educational video games the most. A design document was made for the videogame to see the 

big picture. A useability test for the interactive educational website was also conducted. 

 



 

 

3 Efnisyfirlit 

1 ÚTDRÁTTUR ............................................................................................................................................. 4 

2 ABSTRACT ................................................................................................................................................. 5 

3 EFNISYFIRLIT .......................................................................................................................................... 6 

4 FORMÁLI ................................................................................................................................................... 7 

5 INNGANGUR.............................................................................................................................................. 8 

6 ORÐSKÝRINGAR ................................................................................................................................... 12 

7 FRÆÐSLUTÖLVULEIKIR .................................................................................................................... 14 

7.1 ÞRÓUN ÍSLENSKRA FRÆÐSLUTÖLVULEIKJA ........................................................................................ 14 

8 AÐFERÐAFRÆÐI ................................................................................................................................... 19 

8.1 RANNSÓKNARAÐFERÐ ........................................................................................................................ 19 
8.2 ÞÁTTTAKENDUR ................................................................................................................................. 20 
8.3 GAGNASÖFNUN OG GREINING GAGNA ................................................................................................ 20 

9 VIÐTALSRANNSÓKN ............................................................................................................................ 22 

9.1 EINKENNI GÓÐS FRÆÐSLUTÖLVULEIKS .............................................................................................. 23 
9.2 ÞRÓUNARMÖGULEIKAR ...................................................................................................................... 26 

10 GÆÐI OG FJÖLBREYTNI ÍSLENSKRA FRÆÐSLUTÖLVULEIKJA ........................................... 28 

10.1 GÆÐAMAT .......................................................................................................................................... 29 
10.2 NIÐURSTÖÐUR GÆÐAMATS ................................................................................................................ 33 

11 MYNDNÁM MEÐ KLÓRU OG URRA ................................................................................................. 36 

11.1 ÞROSKAMAT OG AÐALNÁMSKRÁ LEIKSKÓLA TIL VIÐMIÐUNAR .......................................................... 36 

12 NIÐURSTÖÐUR OG UMRÆÐA............................................................................................................ 39 

13 HEIMILDASKRÁ .................................................................................................................................... 40 

13.1 NETHEIMILDIR .................................................................................................................................... 42 

14 YFIRLIT YFIR TÖFLUR ........................................................................................................................ 45 

15 YFIRLIT YFIR MYNDIR ....................................................................................................................... 46 

16 FYLGISKJÖL ........................................................................................................................................... 47 

      



 

 

4 Formáli 

              Samfélag okkar hefur þróast hratt undanfarin ár. Magn upplýsinga sem þarf að 

meðtaka er orðið svo mikið að fólk þarf að vera vel meðvitað um gæði þeirra. Hraðar 

tækniframfarir knýja á breyttar áherslur á ýmsum sviðum. Þar eru kennsluhættir ekki 

undanskildir. Í drögum að sameiginlegum hluta aðalnámskrár fyrir leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla 2011 er lögð áhersla á læsi í víðum skilningi: „Í læsi felst að búa yfir 

þekkingu og leikni til að skynja, skilja, túlka, gagnrýna og miðla texta í víðum skilningi til að 

mæta kröfum samfélagsins og einstaklingsins. Með texta er hér átt við ritmál, myndmál, 

talmál, tölur og önnur kerfi tákna”1. Nemendur sem eru vanir hraða og fjölbreytileika 

upplýsingatækninnar og nýju miðlanna þurfa það sama við nám, þ.e. aðallega fjölbreytileika. 

Áhugamál barna hefur færst nær tölvunni og er æskilegt að aðilar menntakerfisins móti sér 

einhverja stefnu í þessum málum eins og t.d. skólastjórnendur, kennarar, starfsfólk 

fræðslumála í sveitastjórnum eða menntamálaráðuneyti og styrkveitendur þróunar 

kennslugagna. 

           Tilgangur þessa verkefnis er að kanna fjölbreytni og gæði íslenskra fræðslutölvuleikja 

og þróun þeirra. Athuga hvort hægt sé að bæta einhverju við.  

           Leiðbeinandi verkefnisins var Skúlína Hlíf Kjartansdóttir hönnuður. Benti hún m.a. á 

fjölmargar gagnlegar heimildir sem komu til góða við samningu ritgerðarinnar. Aflað var 

upplýsinga með viðtölum við grafískan hönnuð,  kynningastjóra námsgagnaframleiðanda, 

leikskólastjóra og leikjahönnuð. Var framlag þeirra mikilvægt og kom að góðum notum. 

Sigmundur Sigfússon læknir og Sigfús Þ. Sigmundsson stjórnmálafræðingur lásu ritgerðina 

yfir og komu með góðar ábendingar. Við gerð tölvuleiksins, sem er ávöxtur þessarar 

rannsóknar, aðstoðaði Eggert Ragnarsson grafískur hönnuður við forritun. Þráinn 

Sigvaldason leikari og leiklistarnemarnir Ólöf Hugrún Valdimarsdóttir og Bjarni 

Snæbjörnsson lásu inn texta leiksins. Að lokum er rétt að nefna Hönnu Maríu  Jónsdóttur 

viðskiptafræðinema og tvö börn hennar á leikskólaaldri sem tóku þátt í notendaprófun sem 

nýttist vel við gerð leiksins. 

 

                                                 
1 Menntamálaráðuneytið. SAMEIGINLEGUR HLUTI AÐALNÁMSKRÁR fyrir leikskóla, grunnskóla og 
framhaldsskóla DRÖG. (2011). (Bls. 7). Sótt 20. apríl af http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-
efni/namskrar/drog-ad-nyjum-namskram/leikskolar--namskrardrog 
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5 Inngangur 

               Leikir og sköpun eru áberandi tæki í fyrstu stigum náms á Íslandi þó svo að þau séu 

einnig notuð á efri stigum. Leikskólabörn læra ekki einungis að leika sér heldur þroskast þau 

einnig í gegnum leikinn. Í drögum að aðalnámskrá leikskóla 2011 segir að leikur sé megin 

námsleið barna og að: „Í leik örvast vitrænir og skapandi þættir, tungumálið og hreyfi- félags- 

og tilfinningaþroski. Leikur getur virkjað sköpunarkraft barna og löngun þeirra til að læra og 

afla sér þekkingar”.2 Fjölbreytni leikja þarf einnig að vera til staðar þar sem fjölbreytni 

einstaklinganna er mikil. Fjölbreytileika og fjölbreytt náms- eða afþreyingarefni þarf til að 

koma til móts við mismunandi þarfir einstaklinga. Til eru ýmsir leikir eins og hlutverkaleikir, 

hreyfileikir, spurningaleikir, þroskaleikir, söngleikir og hópleikir. Á síðustu árum hafa 

tölvuleikir bæst við. Það er jákvætt að ung börn noti tölvu svo lengi sem tölvunotkunin er í 

hófi og örugg, og að hún sé gagnleg eða fræðandi á einhvern hátt. Öll fjölbreytni er af hinu 

góða. Tölvan gefur mikla möguleika og er einn möguleikinn að hægt er að samþætta 

námsgreinar með tölvuleikjum. Hún opnar möguleikann til þekkingaröflunar, veitir tækifæri 

til að skoða viðfangsefni frá ýmsum hliðum og býður upp á samþætta nálgun þeirra. Með 

margmiðluninni og tækniþróuninni hefur skapast umhverfi í tölvunni þar sem ungmenni 

dagsins í dag eru að framkvæma marga hluti í einu og tengja þekkingarsvið. Í tölvunni er 

hægt að skapa heim sem sameinar leik og fræðslu.                         

               Þýski sagnfræðingurinn Johan Huizinga setti fram þá kenningu að í leik sé að finna 

uppsprettu allrar menningar og þar með talið lista3, og hafa fleiri fræðimenn í gegnum tíðina 

talið leikathafnir skyldar iðkun æðri lista. Leikur og listir eru tengd hugtök. Í íslenskri 

orðabók er list skilgreind sem: „Sú íþrótt að búa til eitthvað fagurt eða eftirtektarvert og 

einnig sem leikni, færni, hæfileiki eða að einhverjum er eitthvað til lista lagt.” 4 Hugtökin 

eiga einnig það sameiginlegt að hafa geðverndarhlutverk. Listmeðferðir leggja áherslu á 

þennan eiginleika myndlistar: „myndsköpun getur styrkt tilfinninguna fyrir eigin getu, að 

koma hugmyndum sínum í form, að geta búið til verk og hafa áhrif á hvernig það verður. 

Þannig kynnist maður sjálfum sér í gegnum vinnuna með myndlistarefniðviðinn”5 

Listmeðferðir leggja áherslu á þennan lækningareiginleika myndlistar. Er ekki hægt að nota 

þennan lækningarmátt í kennslu? Bent hefur verið á góð áhrif leikja í kennslu og sagt að: 
                                                 
2 Menntamálaráðuneytið. (2011).  Aðalnámskrá leikskóla.  (Bls. 8). Sótt 20. Apríl 2011 af 
http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/drog-ad-nyjum-namskram/leikskolar--namskrardrog/ 
3 Huizinga, Johan. (1958). Homo ludens: Vom Ursprung der Kultur im Spiel. Hamburg. Rowohlt. (Bls. 51). 
4 Árni Böðvarsson. (1983). Íslensk orðabók. Reykjavík. Bókaútgáfa Menningarsjóðs. (Bls. 590). 
5 Íris Ingvarsdóttir. (1997). Tjáning tilfinninga í myndsköpun: Listmeðferð sem meðferðarúrræði. Tourette. (Bls. 
63). 
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„Viðurkennt er að leikir hafi verulegt, margþætt uppeldisgildi og leikir skapa ótæmandi 

möguleika í skólastarfi”.6 Hvernig væri að sameina áhrifamátt þessara tveggja heima, 

myndlistar og leiks? Svissneski sálfræðingurinn Karl Groos benti á að fólk geti fundið frelsi 

frá ánauð vinnunnar og áþján daglegs lífs í leiknum. Hann setti einnig fram þá kenningu að 

leikur hefði mikið þjálfunargildi fyrir börn. Hann sagði að „Ef dýr leikur sér er það vegna 

þess að leikur hefur notagildi í lífsbaráttunni: vegna þess að leikur þjálfar og fullkomnar 

hæfni sem á þarf að halda á fullorðinsárum.”7 Kannski er hægt að líkja því saman þegar  

ljónsungar leika sér og ráðast á og glefsa í hvorn annan og þegar börn fara í læknisleiki, 

mömmuleiki eða bílaleiki. Þau eru þá ef til vill að þjálfa sig í því sem bíður þeirra á 

fullorðinsárunum. Fræðslutölvuleikir er góður vettvangur fyrir börn til að þjálfa sig fyrir 

lífsbaráttuna því að þeir eru þeim kostum búnir að hægt er að gera mistök í þeim. Það eru 

engin óafturkræf mistök í þeim, leikjaspilarinn byrjar hreinlega aftur og það er gott að læra af 

mistökum sínum. Það eru margir jákvæðir möguleikar fyrir hendi í tölvuleikjagerð til þess að 

mennta og ala upp börnin okkar. 

          Leikjahönnuðurinn Jane McGonigal  telur að tölvuleikir geti aukið gáfur fólks og að 

þeir geti jafnvel hjálpað mannkyninu. Hún hannar tölvuleiki sem gerast í sýndarveruleika en 

hvetja samt sem áður leikmenn til þess að gera raunverulega hluti (alternate reality games). 

Einn tölvuleikurinn Evoke sem hún hefur hannað kennir leikmönnum félagslegt 

frumkvöðlastarf. McGonigal heldur því fram að í tölvuleiknum aukist líkur á að fólk verði 

skapandi, forvitnari, endist lengur við að leysa vandamál og maður verði líklegri til að hefja 

samstarf við aðra. Hugmyndin um að fólk einangrist félagslega við það að spila tölvuleiki á ef 

til vill ekki lengur við, því að yfir 65% spilun tölvuleikja á sér stað annað hvort á Netinu eða í 

herbergi með raunverulegu fólki.8 

        Sálfræðiprófessorinn Mark Griffiths hefur skrifað um uppbyggjandi fræðsluþætti sem 

fjalla um tölvuleiki í grein sinni Adolecent Video Game Playing: Issues for the Classroom. Í 

                                                 
6 Ingvar Sigurgeirsson.(2007). Fjölbreyttir leikir sem þroska hugsun. Sótt 17. apríl 2011 af 
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:q-
CFvf_3WKcJ:notendur.hi.is/ingvars/SAS/Leikir/IS.ppt+Ingvar+Sigurgeirsson+um+leiki&hl=is&pid=bl&srcid=
ADGEESgtzj4F9NWDPQCHioUH_anvCLBd5vc6dHHoo8wJ6kE8lvrLPiMtYeIkxQ6DMv5qMGJzf5ORH1SY
_fj-
ZMU9whh6aaff7vBPGu2zZEl2gHfDktahVrR3BYoM95ZZnQyoK3kum_8b&sig=AHIEtbSBhPRWQqmCL11
NcckEGeBQvJS-ww 
7 Groos, Karl. (1898). Þýðandi: Elizabeth L. Baldwin. The Play of Animals. New York. Appleton. (Bls.8). Sótt 
27. febrúar af 
http://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=53ocmUk7Bf8C&oi=fnd&pg=PR3&dq=karl+groos&ots=upTn_
cr0kc&sig=S7eefHyWqMTC_ikePOiAjaHZwk0#v=onepage&q&f=false 
8 McGonigal, Jane. (2011). Jane McGonigal on How Computer Games Make You Smarter. Sótt 8. apríl 2011 af 
http://www.smithsonianmag.com/science-nature/Interview-Jane-McGonigal-Computer-Game-Developer.html 
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þessari grein nefnir hann að tölvuleikir geti verið örvandi og haldið athygli ungra barna lengi 

og hafa þann góða eiginleika að sameina ólíka hópa óháð kyni, aldri eða þjóðerni. Tölvuleikir 

þjálfa börn í að setja sér markmið og geta verið notaðir til þess að athuga persónueinkenni 

eins og t.d. sjálfsmat. Þeir geta stuðlað að frumkvæði, nýjungagirni og forvitni nemandans og 

örvað þannig námsgetu hans. Einnig þjálfa þeir börn í myndvinnslu og geta hjálpað þeim að 

yfirstíga hræðslu við tækni. Sumir tölvuleikja geta líka verið öruggur sýndarveruleiki fyrir 

börn að æfa sig t.d. að keyra bíl, fljúga þyrlu eða að stjórna hvers kyns tækjum án 

raunverulegra afleiðinga.9  

           Það getur verið snúið að flokka tölvuleiki sem fræðslutölvuleiki því þeir innihalda 

flestir einhverskonar fræðslu eða þjálfun. Sérstaklega  er vandinn sá að ekki er hægt að flokka 

alla fræðslu eða þjálfun sem uppbyggjandi samkvæmt vestrænum gildum eins og kom fram í 

viðtalinu við leikjahönnuðinn: 
  

„Allir tölvuleikir hafa á vissan hátt eitthvað fræðslugildi, það er bara spurning: 

„Er þetta uppbyggilegur fróðleikur?”. Ég hugsa það að… það er leiðinlegt að 

segja frá því en megnið af  þessum börnum sem fá að fara í þessa ofbeldisleiki 

myndu alveg kunna að skjóta af Ak-47 riffli ef maður myndi rétta þeim hann. 

Það er t.d. ekki jákvæður fróðleikur en það er fróðleikur engu að síður. 

Spurningin er bara að finna leikina sem eru með þann fróðleik sem þú vilt að 

börnin þín tileinki sér.”10 

 

         En þarna liggur einmitt munurinn á hugtökunum fræðsluleikur og fræðsluskemmtun. Í 

fræðsluskemmtuninni er lögð áhersla á skemmtanagildið og allskonar fræðsla látin fylgja 

með sem aukaatriði og oft ekki búið að skoða ítarlega um hverskonar fræðslu sé að ræða. 

         Það að flokka tölvuleiki sem fræðslutölvuleiki hjálpar foreldrum að velja heppilega 

tölvuleiki fyrir börnin sín ef þau eru í vafa um fræðslugildið.  Það er aðallega á ábyrgð 

foreldra hvort börn þeirra spila ofbeldisfulla fullorðinsleiki, því að það eru til tölvuleikir fyrir 

fullorðna jafnt og börn. Foreldrar geta skoðað umbúðir tölvuleikjanna og eiga þeir að vera 

flokkaðir eftir aldursflokkum. Flokkunin er framkvæmd af óháðum aðila í Evrópu og notast 

er við merkingar PEGI-kerfisins sem gefa til kynna óæskilegt innihald og hæfi leikja fyrir 

                                                 
9 Griffiths, Mark. (2010). Adolescent Video Game Playing: Issues for the Classroom. Sótt 20. apríl af 
http://nottinghamtrent.academia.edu/MarkGriffiths/Papers/410331/Griffiths_M.D._2010_._Adolescent_video_g
ame_playing_Issues_for_the_classroom._Education_Today_Quarterly_Journal_of_the_College_of_Teachers_6
0_4_31-34 
10 Leikjahönnuður. (2011).  Fjórða viðtal um fræðslutölvuleiki. Viðtal tekið á vinnustað viðkomandi 24. mars.  
 (Bls. 9). 
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ákveðna aldursflokka.11 Vakningarátaki hefur verið hrundið af stað um örugga tækninotkun 

barna og unglinga á Íslandi og heitir það SAFT eða Samfélag-, fjölskyldu og tækni. Hægt að 

fræðast um það á http://www.saft.is/. Hina eiginlegu fræðsluleiki mætti skilgreina sem þá 

tölvuleiki sem hafa það að skýru markmiði að fræða, kenna eða þjálfa á uppbyggjandi hátt. 

Gerð hinna eiginlegu fræðslutölvuleikja á Íslandi hefur aðallega verið á vegum 

Námsgagnastofnunar sem er stærsti framleiðandi fræðslutölvuleikja á Íslandi og hefur hingað 

til verið leiðandi á þessu sviði. Á vef Námsgagnastofnunar er hægt að finna megnið af 

íslensku fræðslutölvuleikjunum.       

           Forvitnilegt verður að sjá hversu mikil menntunaráhrif samtvinnun leiks, myndlistar 

og tölvu geti haft á börn, en sá er tilgangurinn með gerð leiksins í þessu verkefni. Tölvan 

verður leikvöllurinn eða kennslustofan, myndlistin verður kennarinn, leikurinn verður 

hvatningin og fræðslan verður tilgangurinn.  

 

                                                 
11 SAFT. Merkingar PEGI. Sótt 17. apríl af http://saft.is/tolvuleikir/merkingarpegi/ 
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6 Orðskýringar 

             Til glöggvunar á ýmsum þáttum verkefnisins er nauðsynlegt að skýra nokkur hugtök. 

 

             Fræðsluleikur: Leikur sem hannaður er sérstaklega til þess að kenna eitthvert visst 

fag, víkka út einhverja hugmynd, styrkja þroska, skilja sögulega atburði eða menningu og efla 

einhverskonar kunnáttu á meðan spilað er. Þetta getur átt við borðspil eða tölvuleiki.12 

             Fræðslutölvuleikur: Kennslu- eða tilsagnarleikur sem leikinn er í tölvu eða 

leikjatölvu. Gagnvirkur tölvuleikur sem gæti kennt námsfag eða þjálfað einhverja 

uppbyggjandi hæfileika í gegnum leik, keppni eða verkefni sem veitir endurgjöf eða umbun 

þegar vel gengur. Hægt að spila í hvers kyns tölvu af diski eða með því að sækja efni eða fá 

aðgengi að því af miðlara á netinu. Getur einnig innihaldið leiki sem kenna margskonar 

námsfög eða sérstaka hæfileika, en þarf þá að vera á sama geisladisk eða sömu vefsíðu þar 

sem grafík eða persónur tengja leikina. 

            Fræðslumargmiðlunardiskur: Geisladiskur með gagnvirku fræðsluefni. 

            Fræðsluskemmtun (Edutainment): Það er fyrst og fremst skemmtun sem hefur 

fræðslugildið sem aukaatriði og oft er það falið í skemmtanagildinu. Þetta hugtak getur átt við 

hvers kyns afþreyingarefni eins og t.d. teiknimyndir fyrir börn, tölvuleiki, teiknimyndasögur, 

listaverk, ljósmyndir, útvarpsþætti, auglýsingar, bíómyndir, tónlist og sýndarveruleika svo 

eitthvað sé nefnt.13 

            Gagnvirk fræðsluvefsíða: Vefsíða sem þar sem hægt er að skoða gagnvirkt 

fræðsluefni. 

            Gagnvirkur námsvefur: Vefsíða með fræðandi efni eða fræðslutölvuleikjum eða 

hvorutveggja. Er aðallega með efni þar sem fólk tekur þátt í fræðslunni en er ekki matað af 

upplýsingum.  

            Nýir miðlar (New Media): Samkvæmt Lev Manovich:  

„Átta staðhæfingar: 

1. Nýjir miðlar eru ekki stýrifræði-menning (Cyberculture). 

2. Nýjir miðlar sem tölvutækni notuð sem dreifingastöð. 

3. Nýjir miðlar sem stafrænar upplýsingar stjórnað af hugbúnaði. 

4. Nýjir miðlar sem blanda af núverandi menningarsiðvenjum og hugbúnaðarsiðvenjum. 

                                                 
12 Education.com. (e.d.). Educational games. Sótt 23. maí af http://www.education.com/definition/educational-
games/&answersPage=9 
13 Chan, Sherman. (2007). Edutainment. Sótt 17. apríl af 
http://sites.wiki.ubc.ca/etec510/Edutainment#Criticisms_of_Edutainment 
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5. Nýjir miðlar sem fagurfræði sem fylgir byrjunarstigum allra nýrra samtímamiðla og 

samskiptatækni. 

6. Nýjir miðlar sem hraðir útreikningar sem áður voru framkvæmdir handvirkt eða með 

annarri tækni. 

7. Nýjir miðlar sem umritun framúrstefnu Módernismans; Nýjir miðlar sem annað stig 

miðlunar (Metamedia).  

8. Nýjir miðlar sem samhliða tjánining svipaðra hugmynda úr eftirstríðslist og úr nútíma 

tölvuheimi.”14 

             „Spilanleiki” (Playability): „Eigindlegt hugtak sem notað er bæði í hönnun og mati 

á tölvuleik. Samskipti leikspilara við leikinn. Fjórir þættir sem lýsa hugtakinu:  

1. Virkni (functional).  

2. Bygging og reglur (structural).  

3. Hljóð- og myndvirkni (audiovidual). 

4. Félagslegslegur spilanleiki (social playability).”15 

             Tölvuleikur: Er hvers kyns leikur sem leikinn er í tölvu eða leikjatölvu. Hægt að 

spila í hvers kyns tölvu af diski eða með því að sækja efni eða fá aðgengi að því af miðlara á 

Netinu. Hann er ekki gerður með það megin markmið að fræða heldur sem afþreying og 

skemmtun. Þjálfar samt sem áður samhæfingu og rýmisgreind. 

             Viðmót: Einskonar vegmót fyrir inntak og úttak, vél –og hugbúnað, spilarann og 

leikinn sjálfan. Viðmótið er hliðið sem spilunin á sér stað í gegnum.Viðmót er stjórnborð 

leikjarins og getur verið takkar, skrunslár og bendlar, en einnig getur orðið átt við um skjá, 

lyklaborð, hátalara, mús eða stýripinna.   

 

                                                 
14 Manovich, Lev. (2001). What is New Media: 8 Propositions. Sótt 17. apríl 2011 af 
http://www.manovich.net/new_media_images.html 
15 Jarvinen, Aki, Heliö, Satu og Mayra, Frans. (2002). Communication and Community in Digital Entertainment 
Services. University of Tampere. (Bls. 17 og 28). Sótt 20. apríl af http://tampub.uta.fi/tup/951-44-5432-4.pdf 
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7 Fræðslutölvuleikir 

            Almennir tölvuleikir eru til margs gagnlegir og notaðir í skólastarfi jafnt sem 

fræðslutölvuleikir. Þó þeir séu oftast einungis hugsaðir útfrá skemmtanagildinu þá geta þeir 

þjálfað rýmisgreind og samhæfingu handa og augna. Árið 2006 gerði Dr. R.K. Mishra 

rannsókn á tölvuleikjanotkun skurðlækna á holsjárspítala í Nýju Delí. Holsjá eða kviðsjá 

(laparascope) er rör með ljósi og myndavélarauga á endanum sem stungið er í kviðarholið á 

sjúklingum þannig að auðveldara er að framkvæma skurðaðgerðir. Rannsóknin sýndi fram á 

það að holsjár-skurðlæknar sem spiluðu tölvuleiki voru mun fljótari í starfi og gerðu færri 

mistök en þeir sem spiluðu ekki tölvuleiki.16  

            Fræðslutölvuleikir eru nær fræðsluleikjahugtakinu en fræðsluskemmtunarhugtakinu 

þar sem þeir eru oftast hannaðir með það að markmiði að fræða en skemmtunin er aukaatriði. 

Fræðsluskemmtunin hefur að aðalmarkmiði að skemmta og hefur oftast fræðslugildið sem 

aukaatriði. Hægt er að gagnrýna fræðsluskemmtunina fyrir það að oftast er erfitt fyrir kennara 

að gera námsmat á slíku efni og kostnaðarsamt að nota það í kennslu þar sem það er oftast 

varið höfundarétti. Fræðslutölvuleikur getur samt sem áður verið blanda af þessu tvennu. 

 

7.1 Þróun íslenskra fræðslutölvuleikja 

           Saga íslenskra fræðslutölvuleikja er ekki ýkja löng. Námsgagnastofnun gaf út fyrsta 

íslenska fræðslumargmiðlunardiskinn árið 1988 og hét hann Tölvuflóra. Byrjað var að gefa 

leikina út á svokölluðum floppy-diskum sem er orðið ansi frumstætt form í dag.  

          Árið 1997 kom út fyrsti íslenski tölvuleikurinn. Er það svolítið merkilegt að það var 

fræðslutölvuleikur, Stafakarlarnir eftir Bergljótu Arnalds sem fyrirtækið Virago framleiddi 

og þjálfar börn í að læra að þekkja stafina. Seinna kom svo Talnapúkinn út árið 1999 eftir 

sömu aðila og fjallar sá leikur um stærðfræði.17  

          Fyrsti íslenski tölvuleikurinn í fullri lengd var einnig fræðslutölvuleikur sem hét 

Tímaflakkarinn og var gerður 1998 af fyrirtækinu Dímon. Í honum eru ýmsir þættir úr 

Íslandssögunni raktir og hægt er að ferðast aftur til tíma landnámsins.18 

            Fyrirtækið Næst hefur verið áberandi í gerð fræðslutölvuleikja á Íslandi síðustu ár. 

Næst var stofnað 1987. Frá upphafi hefur það unnið að grafískri hönnun, hannað auglýsingar, 

                                                 
16 Training department of Laporoscopy Hospital. (2008). Play Video Game to Improve Your Laparoscopic 
Skill. Sótt 17. Apríl 2011 af http://training.laparoscopyhospital.com/ 
17 María Hrönn Gunnarsdóttir. (1997). Stafakarlarnir og óvænt uppátæki. Morgunblaðið. Sótt 23. apríl 2011 af 
http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=356956 
18 Mbl.is. (1998). Frumsaminn íslenskur ævintýraleikur. Sótt 5. apríl 2011 af 
http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=437535 
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ársskýrslur, bókarkápur, bæklinga, dagatöl, merki og pappíra, plaköt og fleira prentefni. Síðar 

bættust við hönnun stafrænna miðla, vefir og margmiðlun. „Fyrirtækið var frumkvöðull á 

sviði tölvuvinnslu í grafískri hönnun á Íslandi og hjá Næst hafa tölvur verið notaðar við slíka 

vinnslu frá upphafi.”19 Á síðustu 20 árum hefur tækniþróun verið hröð. Þegar Næst hóf 

rekstur var tölvuvinnsla á frumstigi en er í dag allsráðandi. Árið 1990 fór margmiðlunin að 

þróast hraðar og sáu margir í henni tækifæri. Breska útgáfufyrirtækið Dorling Kindersley, 

sem hefur gefið út fjölda bóka með fræðandi efni, setti t.d. á fót sérstaka margmiðlunardeild. 

Efni sem áður hafði verið gefið út á bókum var unnið upp fyrir margmiðlun. Tveir þessara 

titla voru þýddir og gefnir út á Íslandi af Námsgagnastofnun árið 2000, „Undur líkama míns” 

og „Svona vinna tækin”.  Næst sá um þýðingu og gerð forritanna á íslensku.20 Árið 2002 

gerði Næst fræðslutölvuleikinn Glói geimvera lærir að lesa. Í leiknum er lögð áhersla á að 

kenna stafi og hljóð og veita þjálfun í hljóðgreiningu sem er mikilvæg undirstaða lestrar. 

Leikirnir felast í að finna rétt hljóð og stafi og lesa stutt orð og léttar setningar. Þegar barnið 

hefur leyst átta atriði rétt verður til furðufarartæki sem svífur út í geiminn. Leikurinn var 

gefinn út á geisladisk á almennan markað af  Næst en Námsgagnastofnun gaf skólaútgáfuna 

út. Í kjölfarið kom út Glói geimvera á lestrareyju árið 2003 sem var umfangsmeiri og með 

fleiri möguleika. Í  honum er lögð er áhersla á að börnin þjálfist á fjölbreyttan hátt í að lesa og 

stafsetja orð, ríma, finna andheiti og samheiti orða, raða orðum í merkingarbærar setningar og 

tengja saman orðbúta. Til að hafa fullt gagn af verkefnunum þurfa börnin því að hafa náð 

tökum á undirstöðuatriðum lestrar, þekkja stafi og hljóð og geta lesið stutt orð og 

setningar. Árið 2006 kom svo út Glói geimvera í stærðfræðiheimi sem var ætlaður 1.-4. bekk 

grunnskóla. Í forritinu er lögð áhersla á talningu, samlagningu, frádrátt, margföldun og 

einföld brot. Leikir með oddatölum og sléttum tölum og leikir sem æfa rökhugsun eru 

ennfremur á disknum. Árið 2008 gaf Næst út af eigin frumkvæði fræðslutölvuleikinn Doppa 

bregður á leik fyrir leikskólabörn.  Um er að ræða leikja- og fræðsluforrit þar sem Doppa 

hjálpar ungum börnum, 3–5 ára, að læra að þekkja liti, tölur, form og stærðir og ýmis hugtök.  

Sá leikur hefur allt sem góður fræðslutölvuleikur þarf að hafa, einfalt viðmót, mikið fræðslu-

og skemmtanagildi, fallegar teikningar og þægileg hljóð. Næst hefur búið til nokkra aðra 

leiki, meðal annars fyrir Námsgagnastofnun. 

                                                 
19 Björn Valdimarsson. (2007). Grafísk hönnun í 20 ár. Reykjavík. Næst.  
20 Grafískur hönnuður. (2011). Fyrsta viðtal um fræðslutölvuleiki. Viðtal tekið á vinnustað viðkomandi 12. 
janúar. 
 (Bls. 7). 
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           Á vefsíðu Námsgagnastofnunar eru ekki einungis fjölmargir fræðslutölvuleikir heldur 

einnig margar gagnvirkar fræðsluvefsíður og hefur stofnunin verið ötul í framleiðslu á 

allskyns námsefni fyrir grunnskóla. En í dag hefur framleiðslan eitthvað dregist saman hjá 

þeim. „Kreppan er að koma til okkar núna fyrst. Það hefur ekki verið neinn samdráttur en 

núna er hann að koma. Auðvitað hefur það áhrif því gagnvirkir leikir og fræðslutölvuleikir 

eru mjög dýrir í framleiðslu.”21   

          Á vefsíðu stofnunarinnar er hægt að fara í fræðslutölvuleiki sem þjálfa stærðfræði, 

íslensku, dönsku, ensku, lífsleikni svo eitthvað sé nefnt. Ekki verður fjallað frekar um þá í 

þessum kafla því að flestir þeirra voru í gæðamatinu, sem gert verður grein fyrir í kafla 10. 

         Í dag er mikil gróska í íslenskri tölvuleikjagerð. Á Íslandi eru tólf fyrirtæki sem 

framleiða tölvuleiki með um 600 starfsmenn og er ársvelta þeirra um 10 milljarðar króna.22 

Margir þessara leikja sem hafa verið framleiddir hafa öðlast viðurkenningu erlendis.  

         Fyrirtækið CCP eða Crowd Control Productions var stofnað 1997 og er án efa 

farsælasta og stærsta tölvuleikjafyrirtækið á Íslandi. Það gaf út fjölþátttökuleikinn EVE 

Online árið 2003 sem hefur unnið til margra verðlauna og fengið lof erlendis. Þessi leikur 

gæti flokkast undir fræðsluskemmtun (edutainment), en notendur fræðast og þjálfast 

óneitanlega á margvíslegan máta með þátttöku í leiknum. Fræðsla hans er af margvíslegum 

toga, en hann gæti ef til vill þjálfað viðskiptavit, félagshæfni og hæfni til að brugga launráð.23  
 

„EVE bauð upp á umhverfi þar sem markaðurinn er alveg frjáls og samfélag 

sem skorti að mestu yfirvald. Hann var því kjörin vettvangur fyrir 

viðskiptafræði-, markaðsfræði- og hagfræðirannsóknir og háskólanemendur 

voru sumir hverjir hvattir til að spila Eve til að fá innsýn og reynslu á 

markaðnum. Einnig hefu

að samfélagið sem myndaðist í leiknum var mun stærra en tíðkaðist í 

sambærilegum leikjum.”24  
 

         Meðalaldur fólks sem spilar EVE Online er 27 ára og eru spilarar um 300-400.000 

                                                 
21 Kynningarstjóri námsgagnaframleiðanda. (2011).  Annað viðtal um fræðslutölvuleiki. Viðtal tekið 
hjá námsgagnaframleiðanda 16. febrúar. (Bls. 3).  
22 Háskólinn í Reykjavík. Íslenskir tölvuleikir velta 10 milljörðum. Sótt 5. apríl af 
http://www.ru.is/haskolinn/frettir/hr-ingar/nr/26121 
23 CCP. EVE Online. Sótt 3. apríl af http://www.ccpgames.com/en/products/eve-online.aspx 
24 Theodór Árni Hansson. (2010). Sigla himinfley-þróun og tilurð Eve online. B.A. ritgerð: Háskóli Íslands, 
Hugvísindadeild. Sótt 1. apríl 2011 af 
http://skemman.is/stream/get/1946/5437/16343/1/Sigla_himinfley._Þróun_og_tilurð_Eve_Online.pdf 
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talsins allstaðar að úr heiminum og fjölgar stöðugt.25 CCP er með annan fjölþátttökuleik í 

smíðum sem heitir World of Darkness og er áætlað að hann komi út árið 2012. 

         Árið 2005 var CADIA stofnað í Háskólanum í  Reykjavík sem er rannsóknarsetur í 

gervigreind og sýndarumhverfi. Fyrirtækið hefur verið í samstarfi við tölvuleikjafyrirtæki 

eins og CCP til þess að auka félagsvitund milli leikspilara og gera leikumhverfið 

raunverulegra.26 

         Íslensk tölvuleikjaframleiðsla hefur þróast eitthvað inn á samskiptavefina en virðist vera 

að fara meira og meira í áttina að hinum svokallaða iOS markaði sem samanstendur meðal 

annars af iPhone-síma, iPad- spjaldtölvu og iPod-touch-tónlistarspilara. Þetta eru allt tæki 

sem hafa snertiskjá og eru leikirnir gerðir með það í huga. Tölvuleikjafyrirtækið Gogogic sem 

var stofnað árið 2006 hefur verið að hasla sér völl með nokkrum leikjum á 

samskiptavefsíðum eins og Facebook og Hi5.  Fyrirtækið hefur gefið út fjölmarga leiki, en 

einn leikur þeirra sem kemst nálægt því að vera kallaður fræðslutölvuleikur heitir Vikings of 

Thule og er fjölþáttakendaleikur sem hægt er að spila á Facebook og Hi5. Hann snýst um að 

vera víkingur og að nema land á Íslandi á landnámsöld. Markmið leiksins er að verða einn af 

39 höfðingjunum sem ráða yfir Íslandi og halda atkvæði sínu á Alþingi. Til að ná þessu þarf 

að berjast í bardögum og snúa á aðra leikmenn. Svo má nefna einn samskiptavefjarleik 

Gogogic sem heitir Know your friend en hann snýst um að þekkja óskýrar myndir af vinum 

sínum og safna þannig stigum. Einnig hefur Gogogic gert nokkra leiki fyrir iOS markaðinn, 

eins og t.d. Symbol 6 Redux, 2010 og Soft Freak Fiesta, 2010. Symbol 6 Redux flokkast undir 

fræðslutölvuleik en hann er púsl-leikur sem hjálpar ungum börnum að þjálfa lita- og 

formskynjun sína.27 

        Tölvuleikjafyrirtækið Dexoris gerði tölvuleikinn Audio puzzle fyrir þennan markað. Í 

leiknum er hægt að breyta tónlistinni sinni í púsl og þannig fá notendur nýja sýn á tónlistina 

sína. Leikurinn var tilnefndur sem einn af 10 bestu tónlistarleikjum ársins 2009 af 

148apps.com sem er virt umfjöllunarsíða fyrir iPhone, iPod touch forrit og leiki.28        

         Tölvuleikjafyrirtækið Fancy Pants Global sem var stofnað árið 2009 hefur einnig byggt 

upp þekkingu á iOS markaðnum og gerði fræðslutölvuleikinn Maximus Músikus árið 2010. 
                                                 
25 Wood, Jon.  (2009). EVE Online: By The Numbers – EVE Statistics. Sótt 3. apríl 2011 af 
http://www.mmorpg.com/gamelist.cfm/game/14/feature/3599/By-The-Numbers-EVE-Statistics.html 
26 Yngvi Björnsson. (e.d.). Interview: Yngvi Björnsson. Edge-Videogame culture.. London. Region specific.  
 (bls. 25). 
27 Jónas Antonsson. (2010). Symbol6 Redux coming this December. Sótt 5. Apríl 2011 af 
http://www.gogogic.com/symbol6-redux-–-coming-to-iphone-ipod-touch-and-ipad-this-december/ 
28 AMX fréttamiðstöð. Íslenskur tölvuleikur tilnefndur sem besti tónlistarleikur ársins 2009. (2010). Sótt 19. 
mars 2011 af http://www.amx.is/vidskipti/13212/ 
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Leikurinn er ætlaður til þess að kynna klassíska tónlist fyrir 4-8 ára börnum og er gerður eftir 

vinsælum bókum um sama efni. Hann er gerður fyrir iPhone, iPad og iPod touch. Þessi leikur 

hefur fengið mjög góða dóma bæði hér heima og erlendis. Nýlega var hann tilnefndur til 

tveggja verðlauna á norrænu leikjahátíðinni Nordic Game í flokkunum besti norræni 

barnaleikurinn og besti norræni „handheld”-leikurinn. Í leiknum er bæði hægt að spila á ýmis 

hljóðfæri og einnig að hlusta á hljóð og giska svo á hvaða hljóðfæri gaf það frá sér.29  

         Í dag er tækni við gerð tölvuleikja orðin mikil og eru Íslendingar framarlega á þessu 

sviði. Því til sönnunar má nefna fyrirtækið Mindgames sem hefur gert tölvuleik fyrir iOS 

markaðinn sem á að vera hægt að stjórna með huganum. Leiknum fylgja tauganemar sem 

leikjaspilari festir á höfuð sitt og svo á hann að geta stjórnað leiknum með því að slaka á og 

einbeita sér til skiptis þannig að með tímanum verður þetta að vana og fólk byrjar að slaka á 

og einbeita sér markvisst.30  

 

                                                 
29 Leikjahönnuður. (2011).  Fjórða viðtal um fræðslutölvuleiki. Viðtal tekið á vinnustað viðkomandi 24. mars.  
(Bls.4). 
30 Mindgames.(2011). W.I.L.D. Sótt 8. apríl 2011 af http://www.mindgames.is/games/ 
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8 Aðferðafræði 

          Könnun mín byggir á fjórum viðtölum við aðila sem tengjast fræðslutölvuleikjum og 

gæðamati á þrjátíu og einum íslenskum fræðslutölvuleik. Einnig var unnið hönnunarskjal og 

framkvæmdar notendaprófanir á leik sem höfundur bjó til. Í viðtölunum var leitað svara við 

rannsóknarspurningunni, hvað þarf til að búa til góðan fræðslutölvuleik. Við val á 

viðmælendum var litið til reynslu og tengsla viðkomandi við viðfangsefnið. Tekin voru 

klukkutímaviðtöl við grafískan hönnuð, starfsmann námsgagnaframleiðanda, leikskólastjóra 

og leikjahönnuð. Þau voru spurð ýmissa spurninga sem tengjast fræðslutölvuleikjum eins og: 

Hvað einkennir góðan leik? Hvað vantar? Hvernig er þróunin? Unnið var úr viðtölunum og 

gæðamatinu. Niðurstöður viðtalana voru greindar með kóðun á aðalatriðum og því sem mátti 

sleppa og niðurstöður gæðamatsins var greint með sérstökum mælikvarða.              

          Fræðslutölvuleikurinn Myndnám með Klóru og Urra var unninn meðfram rannsókninni  

eftir að flest viðtölin voru tekin. Gert var hönnunarskjal fyrir tölvuleikinn þegar frumgerð lá 

fyrir, og þegar 1/3 af leiknum var tilbúinn var gerð notendaprófun á honum.  

 

 

8.1 Rannsóknaraðferð 

          Í þessari ritgerð er aðallega stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð og var hún valin 

vegna þess að höfundur taldi líklegra að fá gildari niðurstöður þannig. Upplýsingar sem afla 

þurfti var ekki hægt að fá með öðrum leiðum en viðtölum við framleiðendur tölvuleikja, þar 

sem lítið hefur verið birt um þróun leikja á Íslandi og reynsla framleiðandanna því ekki 

aðgengileg með öðrum hætti en viðtölum. Höfundur telur að eigindlegar aðferðir hafi hentað 

rannsóknarefninu betur en megindlegar, þar sem ítarlegar frásagnir af reynslu fagfólks á 

þessu sviði hafi meira gildi en tölfræðilegar athuganir. Áður en viðtölin voru tekin var 

spurningarlisti saminn og rannsóknarefnið vel skilgreint. Við gerð mælikvarða gæðamatsins 

var notast við viðmið höfundar á því hvað góður fræðslutölvuleikur hefur upp á að bjóða, en 

sú framkvæmd kann að vera á mörkum þess að vera megindleg og eigindleg rannsókn. 

Hönnunarskjalið var gert í miðju ferli tölvuleiksins til þess að fá heildarmynd af honum. Í 

hönnunarskjalinu er sagt frá hverju smáatriði bæði frá virkni og útliti, líkt og höfundur sé að 

lýsa leiknum fyrir forritara.31 Einnig var gerð notendaprófun og var notast við aðferðir af 

vefsíðunni webcredible. Þar er sagt að svör ungra barna séu oft ómarktæk og því þarf að 

greina svipbrigði og atferli þeirra. Spyrjandi þarf að vera hlutlaus, hjálpa sem minnst og svara 
                                                 
31 Fylgiskjal 2. Hönnunarskjal – Myndnám með Klóru og Urra. (Bls. 2-9). 
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spurningum barnana með spurningum eins og: „Hvað heldur þú?”.32 Börnin prófuðu leikinn 

og höfundur reyndi að vera sem hlutlausastur á meðan og hjálpa sem minnst. Viðbrögð 

barnanna á meðan þau spiluðu leikinn voru tekin upp á video og þau greind og skráð niður.33  

 

8.2 Þátttakendur 

           Viðmælendurnir voru fjórir aðilar sem tengjast íslenskum fræðslutölvuleikjum á einn 

eða annan hátt. Þau sinna störfum sem grafískur hönnuður, kynningarstjóri 

námsgagnaframleiðslu, leikskólastjóri og leikjahönnuður. Kynjahlutfallið var jafnt og voru 

allir aðilar á höfuðborgarsvæðinu. Reynsla þeirra af efninu spannaði frá tveimur árum til 

tuttugu og fjögurra ára. Leitast var við að fá viðmælendur með sem fjölbreyttasta reynslu af 

fræðslutölvuleikjum og gerð þeirra til að fá víðari sýn á viðfangsefnið. Allir þátttakendurnir 

gáfu leyfi fyrir því að viðtölin yrðu notuð í þessari rannsókn og ritgerðarskrifum. Viðtölin 

voru tekin upp á upptökutæki og rituð niður eftir á. Viðtölin voru svo borin saman og kóðuð. 

Aðilarnir eru nefndir eftir starfsheitum þeirra til að gæta nafnleyndar og faglegra 

vinnubragða.  

           Ekki var beðið um leyfi framleiðenda leikjanna sem voru í gæðakönnuninni, en lagðar 

voru spurningar fyrir suma þeirra. Höfundur útbjó matsviðmið til að meta gæði 

fræðslutölvuleikja og prófaði alla leikina, skráði svo niðurstöðurnar í töflu. Viðfangsefni 

gæðamatsins voru aðallega íslenskir fræðslutölvuleikir af vefsíðu Námsgagnastofnunar, auk 

þess nokkrir leikir frá öðrum framleiðendum.  

           Þátttakendur notendaprófunarinnar voru tvö börn á aldrinum 3 og 5 ára. Höfundur 

þekkti öll börnin og foreldranir þeirra voru viðstödd. Nýttust svör barnanna vel við gerð 

leiksins.  

 

8.3 Gagnasöfnun og greining gagna 

           Gagnasöfnun fór fram í viðtölum. Gagnlegra upplýsinga var aflað frá viðmælendum. 

Greining gagna var gerð með því að velja áhugaverð svör viðmælenda og atriði sem komu oft 

fram. Vísað  er í þessi atriði í ritgerðinni þar sem við á. Gæðamatið var sett upp í töflu og 

greint út frá tölulegum niðurstöðum sem fengust með því að meta fimm þætti sem eru 

fræðslugildi, skemmtanagildi, viðmót, grafík og hljóð. Höfundur skilgreindi þessa fimm þætti 

eftir að hafa viðað að sér vitneskju um efnið úr heimildum og viðtölum. Hver þáttur var svo 
                                                 
32 Webcredible. Sótt 3. apríl 2011 af http://www.webcredible.co.uk/user-friendly-resources/web-
usability/testing-children.shtml 
33 Fylgiskjal 3. Notendaprófun- Myndnám með Klóru og Urra. (Bls. 3-5). 
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metinn með fjórum einkunnargildum: Slæmt, sæmilegt, gott og frábært. Fyrir slæmt fékkst 

eitt stig, sæmilegt tvö stig, gott þrjú stig og frábært fjögur stig. Notast var við hönnunarskjalið 

til að skerpa sýnina á gerð tölvuleiksins. Niðurstöður notendaprófunarinnar voru notaðar til 

að bæta leikinn. Viðbrögð þátttakendanna voru gagnleg við gerð tölvuleiksins og leiddu þau 

t.d. til þess að talsetningu  var breytt og auðveldað að finna hluti í lok eins borðsins. 
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9 Viðtalsrannsókn 

                Tekin voru fjögur viðtöl við aðila sem tengjast íslenskum fræðslutölvuleikjum. 

Fyrst var talað við grafískan hönnuð sem hefur gert nokkra íslenska fræðslutölvuleiki, svo við  

kynningarstjóra námsgagnaframleiðanda sem hefur einnig ritstýrt nokkrum 

fræðslutölvuleikjum, þar næst við leiksskólastjóra sem er höfundur gagnvirks námsvefs með 

fræðslutölvuleikjum og síðast var tekið viðtal við tölvuleikjahönnuð sem vinnur hjá ungu og 

ört vaxandi fyrirtæki í útrás. Þessir aðilar voru beðnir um að skilgreina hugtakið 

fræðslutölvuleikur og svör þeirra voru mismunandi eins og sjá má: 

 
 

Grafískur hönnuður: „Fræðslutölvuleikur þarf að innihalda markvissa 

kennslu sem hentar þeim aldurshópi sem leikurinn er ætlaður. Í 

lestrarkennsluleik þarf efnið að vera lagt inn á réttan máta og í 

samræmi við þær kennsluaðferðir sem notaðar eru í skólum, ef nota á 

leikinn þar. Svo þarf að vera nógu mikið af skemmtilegum atriðum til 

að krökkum þyki gaman að fara í leikinn og vilji gera það oft. Að 

lokum verður öll framsetning og útlit að vera þannig að fólk vilji borga 

fyrir hann. Því þarf útlit og virkni að vera góð. Annars verður sala lítil 

sem engin.” 34 

 

Kynningastjóri námsgagnaframleiðslu: „Leikur sem er skemmtun 

með fræðslu og nám að markmiði.”35 

 

Leikskólastjóri: „Fræðslutölvuleikur er í mínum huga tölvuleikur sem 

er hluti af námi. Námið getur verið tengt stærðfræði, móðurmáli, 

umhverfismennt, erlendu máli, náttúrufræði o.s.frv. Markmiðið með 

slíkum leik hlýtur að vera það að þeir sem spila leikinn séu fróðari um 

ákveðið efni eftir að hafa spilað.”36 

 

 

                                                 
34 Grafískur hönnuður. (2011). Fyrsta viðtal um fræðslutölvuleiki. Viðtal tekið á vinnustað viðkomandi 12. 
janúar. 
 (Bls. 7). 
35 Kynningarstjóri námsgagnaframleiðanda. (2011).  Annað viðtal um fræðslutölvuleiki. Viðtal tekið hjá 
námsgagnaframleiðanda 16. febrúar. (Bls. 8). 
36 Leikskólastjóri. (2011).  Þriðja viðtal um fræðslutölvuleiki. Viðtal tekið í leikskóla 9. mars. 
 (Bls. 9). 
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Leikjahönnuður: „Sko, ég myndi skilgreina hann þannig að það sé 

eitthvað sem tengist málefninu nokkuð augljóslega en er samt ekki 

augljós kennsla. Ég á 7 ára strák og ef ég er markvisst að reyna að 

kenna honum eitthvað þá finnst honum það leiðinlegt. En ef ég læt 

hann fá eitthvað spennandi sem er að kenna honum um leið og hann er 

ekki meðvitaður um að það sé verið að kenna honum þá síast það inn. 

Þannig að ég held að góð skilgreining á fræðslutölvuleik sé leikur sem 

hefur mikið skemmtanagildi en ekki augljósan ávinning um fræðslu, en 

hefur ávinning engu að síður.”37 

              Skilgreiningar viðmælendanna eru hugsaðar út frá þeirra sjónarhorni. Skilgreining 

höfundar sem sjá má í kafla 2 um orðskýringar er ögn fræðilegri. Grafíski hönnuðurinn 

skilgreinir leikinn þannig að hann eigi að fræða, skemmta og virka þannig að fólk vilji kaupa 

hann. Kynningarstjórinn nær að þjappa þessu í eina setningu og skilgreinir hann sem leik sem 

er skemmtun með fræðslu og nám að markmiði. Leikskólastjórinn leggur aðal áhersluna á 

fræðslugildi leiksins en nefnir ekkert um skemmtanagildið. Leikjahönnuðurinn leggur áherslu 

á skemmtanagildi leiksins og dulbúna fræðslu. 

 

9.1 Einkenni góðs fræðslutölvuleiks 

              Góður fræðslutölvuleikur er leikur sem er fullkomin blanda af fræðsluskemmtun og 

fræðsluleik. Tölvuleikur þar sem fræðslugildið er tilgangurinn og aðalatriðið, en skemmtunin 

sýnist vera það. Fræðslutölvuleikur þarf að fræða í gegnum skemmtun, en ekki öfugt, og ná 

að dulbúa fræðsluna með skemmtuninni, en samt sem áður að geta sýnt fram á 

fræðsluárangur. Fræðslutölvuleikurinn þarf að ná tilgangi sínum, þ.e. að fræða nemendur um 

eitthvert ákveðið efni. Til þess að ná því fram þarf að hafa hvatningu sem gæti verið í formi 

skemmtunar, forvitnilegra og áhugaverðra atvika, persóna eða hluta og umbunar. 

Viðmælendurnir fjórir sem tengjast íslenskum fræðslutölvuleikjum voru spurðir um hvað 

þyrfti að einkenna góðan fræðslutölvuleik. Hér eru svör þeirra: 

 

Grafískur hönnuður: „Ja sko, hann verður að vera fræðandi. Svo þarf 

náttúrulega viðmótið að vera einfalt og flöturinn stór fyrir t.d. litlu 

krakkana. Maður þarf að hugsa um hvaða aldur er að spila leikinn. Eins og 

                                                 
37 Leikjahönnuður. (2011).  Fjórða viðtal um fræðslutölvuleiki. Viðtal tekið á vinnustað viðkomandi 24. mars. 
(Bls. 6). 



 

 24 

t.d. í Doppu þá er flöturinn sem þau eru að benda á svolítið stór en þegar 

þú ert kominn í hærri aldurshóp þá geturðu haft þetta flóknara og látið 

notendur setja inn tölur og gera miklu flóknara og meira svona nákvæmni 

með músinni.”38 

 

Kynningastjóri námsgagnaframleiðslu: „Sko þú ferð af stað með 

eitthvað markmið, þú ert með eitthvað fyrir framan þig og þú ætlar að ná 

þessum markmiðum. Leikurinn á að hafa einhvern tilgang, að þjálfa 

eitthvað, við horfum á hvað leikurinn á að þjálfa? Er hann að þjálfa 

samhljóða, sérhljóða, frádrátt eða deilingu? Þeir hafa allir eitthvað 

markmið. Ef leikurinn virkar og fólk vill nota hann og fólk er ánægt með 

hann þá er markmiðinu náð. Það þarf bara að meta það hvort maður nái 

markmiðinu eða ekki. En þeir hafa allir eitthvað fræðslumarkmið.  

Þetta þarf að vera fallegt, þess vegna koma grafískir hönnuðir sterkir inn 

og teiknarar skipta gífurlega miklu máli. Forritunin skiptir miklu máli, 

einfaldleikinn, að það sé ekki of mörg smell sko, að það sé ljóst hvar á að 

fara fram og hvar aftur út og inn. Öll svona grafík og forritun skiptir 

rosalega miklu máli um notkun svona vefja. Ef að þeir eru flóknir og þú 

skilur hann ekki þegar þú ferð inn fyrst þá nennirðu þessu ekki. Það er 

bara þannig, þá hættirðu og ferð ekkert í hann aftur. Þannig að fyrsta 

viðmót skiptir gífurlega miklu máli.”39 

 

Leikskólastjóri: „ Já, mér finnst fyrst og fremst að það sé borin 

virðing. Myndirnar þurfa að vera fallegar, eins og þú sérð það sem ég er 

búin að sýna þér þá eru þetta rosalega fallegar myndir. Litríkar og mér 

finnst að það þurfi að leggja vinnu í þetta. Hvort sem það er 

fræðslutölvuleikur eða venjulegur tölvuleikur þá þarf hann að vera 

aðlaðandi. Umhverfið þarf að vera einhvernveginn þannig að það beri 

virðingu fyrir barninu. Það verður að leggja sama metnað í að gera 

tölvuleiki fyrir litla krakka og fullorðna. Hvort sem það er til þess að leika 

sér eða til að fræðast þá er þetta hópur viðskiptavina sem þarf líka að bera 

virðingu fyrir. Það sem við erum að reyna að gera er að hafa leikina 

                                                 
38 Grafískur hönnuður. (2011). Fyrsta viðtal um fræðslutölvuleiki. Viðtal tekið á vinnustað viðkomandi 12. 
janúar. (Bls. 4). 
39 Kynningarstjóri námsgagnaframleiðanda. (2011).  Annað viðtal um fræðslutölvuleiki. Viðtal tekið hjá 
námsgagnaframleiðanda 16. febrúar. 
 (Bls. 6). 
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þannig að krakkarinir geti spilað alveg sjálfir, án aðstoðar fullorðins 

einstaklings. Þannig að ég þurfi ekki að sita við hliðina á barninu og segja 

núna áttu að ýta á þennan takka og svo þennan og þennan. Þess vegna 

verða t.d. hjá okkur takkarnir auðvelt og erfitt í myndrænu formi. T.d. 

auðvelt með broskarli og erfitt með sveittan broskarl. Þannig að allar 

leiðbeiningar séu myndrænar og einfaldar eins og hægt er. Þannig er það 

með spilin, þau eru búin þannig til að þau geta spilað þau sjálf.”40 

 

Leikjahönnuður: „Já, ég held bara að það sé að þetta sé ekki of 

augljóst. Það virkar eins með góð almannatengsl, ef þú ert of augljós þá 

ertu „desperate” og þá hlustar enginn á þig.  

Einn leikur sem ég spilaði með syni mínum á Nintendo Wii var 

skemmtilegur og ekki með augljósa fræðslu. Í þeim leik er maður kafari 

og maður er bara syndandi um undirdjúpin takandi myndir af fiskum. Svo 

gefur maður þeim að borða og þetta eru allt fiskar sem eru til í 

raunveruleikanum. Svo þegar við höfum spilað þennan leik í nokkurn tíma 

þá kemur sonur minn til mín og spyr mig: „Pabbi! Þeir sem vinna við að 

skoða fiska, hvað eru þeir?” Og ég svara honum: „Ætli þeir séu ekki bara 

sjávarlíffræðingar”. Þá segir hann: “Mig langar til að verða 

sjávarlíffræðingur!”. Útfrá þessu fékk sonur minn alveg hrikalegt blæti 

fyrir hákörlum og vildi fræðast allt um hákarla og hvali. Rétt eins og bók 

eða falleg mynd þá geta tölvuleikir sáð fræi sem kveikir áhuga á að læra 

meira. „Beauty-ið” við tölvuleiki er náttúrulega það að þú þarft ekki að 

kunna að lesa til að geta spilað þá. Eins og t.d. í þessum kafaraleik þá 

þarftu ekki að gera neitt nema bara að benda og þá ferðu þangað sem þú 

vilt fara. Þú sérð bara fiskana og : „Vá! Þetta er fallegur fiskur! Pabbi hvað 

heitir þessi fiskur?”… „Þetta er Sleggjuháfur”.  Þú veist, þetta er svo góð 

leið til að sá fræi til að kveikja áhuga og síðan er það bara undir börnunum 

komið hvert þau fara með áhugann.”41 

 

             Það sem þessi svör eiga sameiginlegt er að öll nefna þau einfaldleika og að kostirnir 

séu að barnið geti spilað leikinn sjálft. Fyrsti viðmælandinn nefnir t.d. að viðmótið þurfi að 
                                                 
40 Leikskólastjóri. (2011).  Þriðja viðtal um fræðslutölvuleiki. Viðtal tekið í leikskóla 9. mars. 
 (Bls. 9). 
41 Leikjahönnuður. (2011).  Fjórða viðtal um fræðslutölvuleiki. Viðtal tekið á vinnustað viðkomandi 24. mars.  
 (Bls. 8-9). 
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vera einfalt, annar viðmælandinn segir að forritunin þurfi að vera einföld og fyrsta viðmót 

megi ekki vera of flókið, þriðji segir að mikilvægt sé að börnin geti spilað alveg sjálf án 

hjálpar fullorðinna og fjórði viðmælandinn nefnir að fegurðin við tölvuleiki sé að það þurfi 

ekki að kunna að lesa til að spila þá. 

 

9.2 Þróunarmöguleikar 

           Þessir fjórir aðilar voru spurðir hvernig íslenska fræðslutölvuleiki vanti á markaðinn. 

Það stóð eitthvað á svarinu hjá grafíska hönnuðinum, en hann nefndi þó að hann hefði gert 

fræðsluvef fyrir myndlist og að það væri hægt að bæta hann. Kynningastjórinn nefndi að það 

væri ekki til neinn fræðslutölvuleikur um myndlist en að það væru til fræðsluvefir um 

myndlist. Svo nefndi kynningastjórinn einnig að textílmennt ætti hvorki fræðslutölvuleik né 

fræðsluvef. Leikskólastjórinn sagði að það vantaði leik fyrir leikskólastigið sem myndi örva 

leik og nám. Leik sem myndi örva t.d. þekkingu á stærðfræði og móðurmálið fyrir 

leikskólastigið. Leikjahönnuðurinn sagði að ef hann mætti ráða hvernig fræðslutölvuleik hann 

myndi gera þá myndi hann fjalla um sagnararf Íslendinga, t.d. víkingana.  

Öll hafa þau mismunandi skoðanir á þróunarmöguleikum íslenskra fræðslutölvuleikja sem 

gæti bent til þess að margt vanti, en það sem mestu skiptir er að möguleikarnir eru miklir. 

Leikjahönnuðurinn kom með áhugaverðan punkt varðandi hvað virkar og hvernig hægt sé að 

gera eitthvað sem slær í gegn:  

 

„ Fyrsti gaurinn sem varð eitthvað ríkur af því að gera eitthvað fyrir 

Apple hann gerði Fartapp, sem er sem sagt prumpuforrit. Það var bara 

einn takki og þú ýttir á takkann og síminn þinn prumpaði. Þessi gaur 

þénaði milljónir dollara. Það er vandamálið með þetta, maður veit aldrei 

hvað mun koma til með að virka. Þú veist, ég hef séð stórkostlega leiki á 

þessum tækjum sem eru bara virkilega flottir en seljast ekki neitt, svo sé 

ég algjört rusl sem er að seljast í massavís. Þetta er bara spurning um 

markaðsetningu og heppni.”42 

 

           Þessir fjórir aðilar voru valdir frá sem fjölbreytilegusta sjónarhorni til að fá sem 

víðasta sýn eins og svör þeirra gefa til kynna. Þróunarmöguleikar íslenskra fræðslutölvuleikja 

                                                 
42 Leikjahönnuður. (2011).  Fjórða viðtal um fræðslutölvuleiki. Viðtal tekið á vinnustað viðkomandi 24. mars.  
 (Bls. 11). 
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eru  margir. Það vantar t.d. íslenskan fræðslutölvuleik um landafræði. Það eru einungis til 

íslenskir gagnvirkir námsvefir um landafræði eins og t.d. Myndin af Íslandi sem er á vef 

Námsgagnastofnunar.43 Einnig væri grundvöllur fyrir fræðslutölvuleik sem myndi kenna 

jarðfræði, t.d. um eldfjöll. Ýmsir forvarnarleikir um t.d. eiturlyf eða um kynferðisofbeldi 

gegn börnum væru þarfir og myndu þeir flokkast undir lífsleikni, en það er einnig stór 

óplægður akur.  

 

                                                 
43 Jón Guðmundsson. Myndin af Íslandi. Sótt 17. apríl af http://www.nams.is/dagsins/kort/index.htm 
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10 Gæði og fjölbreytni íslenskra fræðslutölvuleikja 

           Í dag eru íslenskir fræðslutölvuleikir þó nokkuð margir, en höfundur taldi 50 slíka 

leiki, flesta á Netinu. Nokkrir þessara leikja sem taldir voru eru á gráu svæði og flokkast ekki 

undir fræðslutölvuleikjahugtakið eins og t.d. EVE Online sem telst til fræðsluskemmtunar. 

Þeir leikir sem eru á gráu svæði eru ekki með markvissa uppbyggjandi fræðslu og eru því 

ekki í gæðamatinu. Flestir leikjanna í gæðamatinu eru á vef Námsgagnastofnunar, en leikirnir 

þar eru 37 talsins. Útbúið var gæðamat með nokkrum gæðahugtökum þar sem 

fræðsluleikirnir voru flokkaðar frá slæmu í frábært. Kannaðir voru 31 íslenskur 

fræðslutölvuleikur. Einnig var könnuð fjölbreytni þessara leikja. Hér fyrir neðan í töflu 1 er 

hægt að sjá flokkun þeirra eftir fögum og fræðslu.  

 

Námsgrein fjöldi 

Danska 1 

Enska 1 

Íslenska 10 

Leiksskólafræðsla 2 

Lífsleikni 2 

Stærðfræði 12 

Umhverfisfræði 1 

Upplýsingatækni 1 

Tónlist 1 

Tafla 1 -  Skipting 31 fræðslutölvuleiks eftir námsgreinum. 
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10.1 Gæðamat 

             Flestir leikjanna sem gæðamat var lagt á eru af vef Námsgagnastofnunar. Þeir leikir 

voru valdir sem féllu best undir skilgreininguna á fræðslutölvuleik, og eru þeir flestir með 

fremur augljós fræðslumarkmið. Útskýringar á gæðamatshugtökunum sem notuð voru til að 

meta leikina eru í töflu 2.  Það eru fimm þættir sem höfundur telur vera mikilvægasta þegar 

meta á gæði fræðslutölvuleikja: Skemmtanagildi, fræðslugildi, viðmót, grafík og hljóð. Þessir 

þættir eru skilgreindir eftir fremsta megni hér fyrir neðan í töflu 2.  

 

Skemmtanagildi: Er leikurinn fyndinn? Er umbunin fyrir velgengni skemmtileg, áhugaverð eða 

hvetjandi? Eru aðalpersónunar skemmtilegar eða áhugaverðar? Eru hreyfingar teikninganna 

fyndnar? Nær skemmtanagildið að fela fræðsluna?  

Fræðslugildi: Nær leikurinn að þjálfa eða kenna það sem leikurinn gengur út á? Skilur hann 

eitthvað eftir sig? Er leikurinn uppbyggjandi og er fræðslan jákvæð? Nær fræðslugildið að vera 

skemmtilegt? Er uppbygging og markmið tengd og ná fræðslumarkmiðin í gegn vegna markvissra 

leikaðgerða sem útbúnar hafa verið til þess að koma þessum markmiðum til skila?   

Viðmót: Er fyrsta viðmótið fráhrindandi eða aðlaðandi? Er viðmótið of flókið eða er það einfalt? 

Eru takkarnir skýrir? Eru leiðbeiningar skýrar? Er auðvelt að rata eða er auðvelt týnast í leiknum? 

Er flæði leiksins gott?   

Grafík: Hvernig er hreyfing teikninganna (animation)? Er litasamsetningin í lagi?  Eru 

teikningarnar vandaðar og fallegar, eins og t.d. bakgrunnur, persónur eða umhverfi? Er útlit 

persónanna áhugavert eða fráhrindandi?  Passa teikningarnar við leikinn?  Ná teikningarnar að 

skapa rétta stemmningu? Er umhverfið upplífgandi eða þurrt og óáhugavert?  

Hljóð: Passa takkahljóðin við athöfnina sem á að lýsa? Eru takkhljóðin pirrandi eða fín? Er 

tónlistin viðeigandi,  slæm eða góð? Er rödd sögumanns eða persóna áhugaverð, hvetjandi, 

asnaleg, leiðinleg, góð eða slæm? 

Tafla 2 – Útskýringar á gæðahugtökum 
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         Höfundur bjó til grófan mælikvarða á gæði með fjórum gæðaflokkum: Slæmt, sæmilegt, 

gott og frábært.  

         Hægt er að sjá nánari skilgreiningarnar á þessum flokkum hér fyrir neðan í töflu 3. 

 

Slæmt: Lélegt og ekki nógu gott. Hefði mátt gera miklu betur. 

Sæmilegt: Þolanlegt. Nokkurn veginn viðunandi en hefði mátt gera betur. 

Gott: Gæðin nokkuð mikil og fullnægjandi. 

Frábært: Gæðin mikil og sérstaklega vandað til verks.  

Tafla 3– Útskýringar á flokkunarstigum mælikvarða. 

 

            Leikirnir sem voru teknir í gæðamatið voru eftirfarandi: Álfur, Brúsarnir, Doppa 

bregður á leik, Fingrafimi, Frádráttur í undirdjúpunum, Getgátur, Glói á lestrareyju, Glói í 

stærðfræðiheimi, Glói lærir að lesa, Innipúkinn, Leg med dansk, Leikur að íslenskum orðum, 

lestur er leikur, Margföldun í undirdjúpunum, Maximus Músikus, Minnisleikur, Orðakistur 

Krillu, Orðaleikir, Play with English, Reiknum og reiknum, Samhljómar í himingeiminum, 

Samlagning í undirdjúpunum, Skiptu jafnt, Snilliheimar, Sorpa, Stafaleikir Bínu, Stafaleikir 

Búa, Talnahirslan, Teningaspil, Tx-10-það er ég og Tölustafirnir.44 Sjá má dæmi úr 

gæðamatinu um góðan íslenskan fræðslutölvuleik á töflu 4 og mynd 1 á næstu blaðsíðu. 

Einnig er hægt að sjá dæmi um íslenskan fræðslutölvuleik neðan við meðallag á töflu 5 og 

mynd 2 á þar næstu blaðsíðu. 

                                                 
44 Fylgiskjal 1. Gæðamat á íslenskum fræðslutölvuleikjum. (Bls. 3-36). 
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Doppa bregður á 

leik 

    

        Slæmt                  Sæmilegt                 Gott                   Frábært 

Skemmtanagildi   x  

Fræðslugildi    x 

Viðmót    x 

Grafík   x  

Hljóð   x  

Tafla 4 – Góður fræðslutölvuleikur. Mat á fimm þáttum. 

 

 

Mynd 1 -  Doppa bregður á leik. Forsíða. 
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Skiptu jafnt    

         Slæmt                    Sæmilegt                    Gott                   Frábært 

Skemmtanagildi x    

Fræðslugildi   x  

Viðmót  x   

Grafík x    

Hljóð  x   

Tafla 5 –Fræðslutölvuleikur neðan við meðallag. Mat á fimm þáttum. 

 

 

Mynd 2 – Skiptu jafnt. Forsíða. 
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10.2 Niðurstöður gæðamats 

         Niðurstöður gæðamatsins sýna að gæði flestra íslenskra fræðslutölvuleikja eru yfir 

meðallagi. Flestir fá góða umsögn fyrir einstaka matsþætti eins og lesa má í töflu 6 hér fyrir 

neðan. Fáir leikir fá slæma niðurstöðu. 

 

31 íslenskir 

fræðslutölvuleikir 

    

        Slæmt                  Sæmilegt                 Gott                   Frábært 

Skemmtanagildi 4 15 10 2 

Fræðslugildi 1 4 22 4 

Viðmót 2 9 19 1 

Grafík 3 8 13 7 

Hljóð 5 10 12 4 

Tafla 6 –Dreifing á samanlögðu mati fimm þátta í öllum fræðslutölvuleikjunum. 

 

           Framangreindum fimm þáttum fræðslutölvuleikjanna var gefin einkunn á bilinu 1 til 4,  

og þá giltu 

 Slæmt = 1 stig 

 Sæmilegt = 2 stig 

 Gott  = 3 stig 

 Frábært = 4 stig 

 

           Úr samanlögðum stigum voru leikirnir flokkaðir eftir heildareinkunn. Samanlögð 

einkunn fyrir þessa fimm þætti er á bilinu 0-20. Dreifing heildareinkunnanna er sýnd á mynd 

3 á næstu blaðsíðu. Á mynd 4 er öllum leikjunum raðað eftir heildareinkunn. 
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Mynd 3.  Gæðamat á íslenskum fræðslutölvuleikjum. Dreifing heildareinkunna. 

 

 
Mynd 4. Einkunn hvers leiks fyrir sig.  
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          Athygli vekur hve fræðslugildið er hátt en skemmtanagildið síðra. Viðmótið er vel yfir 

meðallagi og grafíkin einnig. Hljóðið er í meðallagi. Fjölbreytni íslenskra fræðslutölvuleikja 

er ágæt en langflestir þeirra tengjast námsfögunum íslensku og stærðfræði. Stærðfræðin er 

algengust og íslenskan kemur þar rétt á eftir. Skýringin á þessu er sennilega sú að innan 

stærðfræðinnar eru margir undirflokkar svo sem samlagning, frádráttur og deiling, og einnig í 

íslensku, svo sem stafsetning, málfræði og rím. Svo eru þetta fögin sem mest áhersla er lögð á 

í grunnskólunum. Tekið skal fram að ekki var gerður neinn samanburður á erlendum og 

íslenskum fræðslutölvuleikjum, en slíkur samanburður yrði örugglega fróðlegur. 
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11 Myndnám með Klóru og Urra 

          Fræðslutölvuleikurinn Myndnám með Klóru og Urra sem er á gagnvirka námsvefnum 

myndnam.is er ávöxtur þessarar rannsóknarvinnu. Við gerð leiksins var tekið mið af 

þroskamati fyrir 3-6 ára börn og miðast hann við þann aldurshóp. Einnig var Brigance 

þroskaskimunin höfð til hliðsjónar varðandi litaskynjun barna. Leikurinn er með 

aðalpersónurnar Klóru sem er köttur og Urra sem er hundur. Leiknum er skipt í þrjá litla leiki 

með sjóræningjavélmenni, víkingageimveru og prinsessudraug. Það er hægt að finna tengingu 

við myndlist í öllum leikjunum.  

 

11.1 Þroskamat og aðalnámskrá leikskóla til viðmiðunar 

          Ákveðið var að nota þroskamat til viðmiðunar til þess að nýta reynslu höfunda 

þroskamats á einföldum spurningum og hafa leikinn þannig sem skýrastan. Höfundi fannst 

vanta íslenska fræðslutölvuleiki sem taka mið af þroskamatsspurningum fyrir börn. Hins 

vegar reyndist vera nóg til af erlendum tölvuleikjum af því tagi. Tilvalið er að notast við 

þessar einföldu þroskaspurningar í fræðslutölvuleik og tengja þær við stærðfræði, íslensku og 

myndlist. Þroskasálfræðingurinn Jean Piaget setti fram kenningu um þroskastig barna og 

skipti hann þroskastigunum í fjögur stig: 0-2 ára  Skyn-hreyfistig (Sensorimotor stage), 2-7 

ára For-aðgerðarstig (preoperational stage), 7-11 ára Aðgerðarstig (Concrete operational 

stage) og 11 ára og eldri Formlegt aðgerðarstig (Formal operational stage). Hann sagði að 2-7 

ára börn á For-aðgerðarstigi öðlist færni í að kynna huglæg myndefni og þá sérstaklega 

tungumál. Þau eru sjálfhverf og miða allt útfrá sér, þ.e. börn á Foraðgerðarstigi geta notað 

kynningarhæfileika sína aðeins til þess að sýna heiminn útfrá sínu eigin sjónarhorni.45  

          Fyrsti leikurinn sem er með sjóræningjavélmenninu fjallar um rýmið og eru þar 

spurningar eins og: „Hver er fyrir framan?” og „Hver er fyrir aftan?” en fyrirmynd þessara 

spurninga er í hefti sem sumir leikskólar nota og heitir Mat foreldra á þroska barna og er 43. 

spurningin sett svona fram þar: „ Hlýðir rétt fyrirmælum sem í er orðið fyrir framan, t.d.: 

Settu bílinn fyrir framan stólinn”. Og einnig í spurningu 106: „Hlýðir rétt fyrirmælum sem 

í er orðið fyrir aftan, t.d.: Settu boltann fyrir aftan stólinn”. Í leik sjóræningjavélmennisins 

eru líka spurninigarnar: „Hver er fyrir ofan?” og „Hver er fyrir neðan?” og í þroskamatinu í 

spurningu 33 er það sett fram svona: „Hlýðir rétt fyrirmælum sem í er orðið undir, til dæmis: 

Settu kubbana undir stólinn” og í spurningu 51 er þetta svona: „Veit hvað fyrir ofan 

                                                 
45 Wadsworth. J. Barry. (1989). Piaget’s Theory of Cognitive and Affective Development. New York. Longman. 
(bls. 25). 
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merkir. Skilur t.d. fyrirmæli eins og: Bókin er fyrir ofan rúmið.”  Í sama leik kemur 

spurningin: „Hver er vinstra megin?” og „hver er hægra meginn?”. Í þroska matinu í 

spurningu 97. er þetta svona: Skilur hvað orðin hægri og vinstri merkja. Réttir t.d. upp hægri 

hönd þegar hún/hann er beðin(n) um það.” Einnig er spurning 189 svipuð: „ Getur farið eftir 

fyrirmælum sem vísa til hægri og vinstri, t.d.: Náðu í pennann í vinstri skúffunni”.46 

          Í leiknum var bætt við spurningum eins og t.d. Hver er nálægt?” og “Hver er langt í 

burtu?”, „Hver er uppi?” og „Hver er niðri?” og „Hver er inni?” og „Hver er úti?”. Höfundur 

ákvað að bæta þessu við til að láta leikinn fjalla meira um rýmið og tengja þannig leikinn við 

myndlistina. Oft er hugtakið rými notað í myndlist eins og t.d. í skúlptúrainnsetningum. 

Þannig þjálfar leikurinn nokkur þroskahugtök sem tengjast rýmisskynjun. Myndlistin 

samþættist þannig inn í þetta með rýminu. Einnig er svolítil þjálfun í litaskynjun í lokin þar 

sem á að finna fjársjóðskistur sem eru mismunandi á litinn. 

         Í leiknum með víkingageimverunni var aðalnámskrá leikskóla 1999 aðallega höfð til 

viðmiðunar. „Fyrstu kynni barns af rituðu máli hefjast oft í leik þess. Margs konar leikir og 

leikföng í leikskóla búa barnið á eðlilegan hátt undir að læra að lesa og skrifa. Ýmsir 

samtengingar-, röðunar- og tölvuleikir skerpa formskyn barnsins og leikir með rím, tóna og 

takt auka hæfni þess til að greina hljóð.”47 Í  einum leiknum sem gerist á víkingaplánetunni á 

að púsla saman púsl með myndum af hlutum sem ríma. Eins og t.d. mynd af húsi og mynd af 

krús. Þegar músarbendillinn fer yfir myndirnar heyrast orðin eins og t.d.: „Bíll” og „fíll”. 

Púslið með myndinni af bílnum passar við púslið með myndinni af fílnum. Þannig læra þau 

um form um leið og að ríma og samþættist þá stærðfræði við íslensku.  

          Í undirleik númer tvö, leik víkingageimverunnar, á að púsla saman púsli með myndum 

af t.d. þremur víkingapeningum við púsl sem er með tölustafinn 3. „Nota má margvísleg 

tækifæri, t.d. í hreyfileikjum, byggingarleikjum og myndgerð, til þess að efla hugtakaskilning 

barns á ýmsu er lýtur að fjölda, magni, þyngd, hæð, lengd og breidd.” 48 Þannig er tölvuleikur 

notaður sem tækifæri til að kynna börnum fyrir því hvað tölustafirnir standa fyrir og er það 

gert í leik víkingageimverunnar. „Barn fær frumreynslu sína af hugtökum, sem tengjast stað, 

stærð og tíma, í mörgu sem lýtur að daglegu lífi. Þessi fyrirbæri og hugtök, sem þeim 

tengjast, eru tekin hér sem dæmi um eflingu orðaforða barna og skilning þeirra á hugtökum. 

                                                 
46 Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson. (1997). Mat foreldra á þroska barna. Reykjavík. 
Rannsóknastofnun uppeldis-og menntamála. (Bls.6-14). 
47 Menntamálaráðuneytið. (2009). Aðalnámskrá leikskóla. (Bls. 21). Sótt 23. febrúar 2011 af 
http://bella.stjr.is/utgafur/ALalmennurhluti.pdf  
48 Menntamálaráðuneytið (2009). Aðalnámskrá leikskóla. (Bls. 21). Sótt 23. febrúar 2011 af 
http://bella.stjr.is/utgafur/ALalmennurhluti.pdf  
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Barn nemur þessi hugtök af ýmsu í daglegu lífi sínu. Það fer smám saman að skilja tímaröð 

og tímahugtök og læra orð yfir þau.”49 

            Í leik prinsessudraugsins var tekið mið af  Brigance þroskaskimuninni bæði fyrir 

tveggja og hálfs árs börn og fyrir fjögurra ára börn. Í kafla 9B - Parar liti í Brigance 

þroskaskimuninni fyrir tveggja og hálfs árs börn eru notaðir tíu trékubbar með fjórum 

mismunandi litum, bláum , appelsínugulum, gulum, rauðum og grænum. Fyrirmælin eru 

„segðu: Þessi kubbur á að vera hérna. Litirnir eru eins” og  „Nú gerir þú þetta. Settu kubbana 

á litina sem eru eins”.50  

          Notast er við sömu liti í tölvuleiknum, en einnig gráan og svartan, sem eru notaðir í 

Brigance þroskaskimun fyrir 4 ára börn í kafla 2B Litaþekking. Þar eru sömu litir notaðir en 

einnig hafa fleiri litir bæst við eins og fjólublár, bleikur, brúnn, grár og svartur. Í 

tölvuleiknum var ákveðið að bæta einungis við gráum og svörtum til að gera hann ekki of 

flókinn þar sem öðrum þáttum er einnig fléttað saman við. Myndmálið í Brigance fyrir 4 ára 

er einnig orðið aðeins flóknara en bæst hafa við allskonar gerðir af boltum og á barnið að 

greina bæði liti kubbanna og liti boltanna. T.d. er einn gulur bolti og einn gulur kubbur. 

Fyrirmælin eru: „Horfðu á kubbana og boltana. Sýndu mér ___(nefndu hvern lit fyrir sig)”51 

          Í tölvuleiknum eru 16 litaspjöld á grúfu. Ef smellt er á eitt af spjöldunum þá kemur í 

ljós einn af þessum litum og reyna á að finna samstæða liti. Ef samstæður litur finnst þá 

hverfa spjöldin og smátt og smátt kemur í ljós mynd af þekktu málverki. Málverkið er 

umbunin en einnig fróðleikur þar sem sagt er frá heiti listaverksins og nafni listamannsins. 

Litaspjöldin eru höfð á grúfu til að þjálfa einnig minnið. Þannig  samþættir leikurinn 

litaskynjun, minnisþjálfun og brot úr listasögu.  

 

                                                 
49 Aðalnámskrá leikskóla. (2009). Menntamálaráðuneytið. Sótt 23. febrúar 2011 af 
http://bella.stjr.is/utgafur/ALalmennurhluti.pdf (Bls. 21). 
50 Brigance. Albert H. (2007). Brigance þroskaskimun fyrir 2 ½ árs börn – EPS II. Reykjavík. 
Námsgagnastofnun. (Bls. 16-17). 
51 Brigance. Albert H. (2007). Brigance þroskaskimun fyrir 4 árs börn – PS II. Reykjavík. Námsgagnastofnun. 
(Bls. 4-7). 
 



 

 39 

12 Niðurstöður og umræða 

            Niðurstöður þessarar rannsóknar leiða í ljós að íslenskir fræðslutölvuleikir eru nokkuð 

fjölbreyttir, þó svo að flestir tengist þeir íslensku og stærðfræði. Það stafar kannski af þeim 

mörgu undirflokkum sem þessar námsgreinar skiptast í, en það var ekki greint sérstaklega. 

Það kom höfundi á óvart hversu mikið er til af íslenskum fræðslutölvuleikjum og hversu 

mikil gróska er almennt í tölvuleikjagerð á Íslandi. Sérstakt gæðamat bendir til að flestir 

leikjanna séu meira en í meðallagi góðir. Gæðamatið var gert útfrá gæðamatsviðmiðum 

höfundar sem er myndlistamenntaður en ekki sérhæfður í tölvuleikjagerð, og er þetta 

heiðarleg tilraun til að meta gæði íslenskra fræðslutölvuleikja frá sjónarhorni myndlistar. 

Sérfræðingar í tölvuleikjaframleiðslu hafa útbúið sérhæfð gæðamatshugtök eins og t.d. 

spilanleika (playability) sem er í fjórum þáttum: virkni, bygging, hljóð-og myndvirkni og 

félagslegur eiginleiki. Þættinum hljóð- og myndvirkni, er  skipt í tvennt í þessari rannsókn, 

sem gerir gæðamatið skýrara, því að sumir leikir hafa slæmt hljóð en góða grafík og öfugt. 

Félagslega eiginleikanum var sleppt, en óvíst er hvort sá þáttur hefði breytt miklu um 

niðurstöður gæðamatsins. Ef það hefði gefist tími til, þá hefði verið forvitnilegt að skoða 

leikina útfrá gæðaviðmiðum eins og spilanleika en það verður að bíða betri tíma. 

            Þróunin virðist vera sú að í framtíðinni verði lögð meiri áhersla á skemmtanagildið og 

dulbúið fræðslugildi. Leikirnir eru yfirleitt með hærra fræðslugildi en skemmtanagildi, þannig 

að það mætti trúlega auka skemmtanagildið, þó þannig að það bitni ekki á fræðslugildinu. Í 

þessu rannsóknarferli kom í ljós að fræðslutölvuleiki vantar um myndlist, textíl, samþættar 

námsgreinar og þroskapróf fyrir börn á aldrinum 3-6 ára. 

           Gerð fræðslutölvuleiksins Myndnám með Klóru og Urra var ávöxtur þessarar 

rannsóknar. Hægt að spila hann á http://www.myndnam.is. Undirleikirnir í þessum leik hafa 

það allir sameiginlegt að fjalla á einhvern hátt um myndlist samþætta öðrum námsgreinum, 

t.d. stærðfræði og íslensku. Þroskamat var haft til hliðsjónar við gerð leiksins. Var það gert til 

að einfalda leikinn til að líklegra yrði að yngstu börnin skildu hann og gætu spilað hann sjálf. 

Notendaprófun á hluta af leiknum benti til að hann þætti nokkuð spennandi og skemmtilegur.  

           Íslenskir fræðslutölvuleikir eru nokkuð margir og fjölbreytilegir. Skemmtanagildið 

mætti líklega vera meira í heildina litið. Fræðslugildið er nokkuð gott og viðunandi. 

Þróunarmöguleikarnir liggja m.a. í gerð þroskandi leikja um myndlist fyrir leikskólabörn. 

Höfundur reyndi að leggja til sinn skerf með gerð fræðslutölvuleiksins Myndnám með Klóru 

og Urra. 
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Gæðamat 

Valdir voru þrjátíu og einn íslenskur fræðslutölvuleikur og fimm eiginleikar þeirra 
gæðametnir. Í eftirfarandi töflu má sjá útskýringar á þeim gæðaþáttum sem metnir 
voru. 

 

Skemmtanagildi: Er leikurinn fyndinn? Er umbunin fyrir velgengni skemmtileg, áhugaverð 

eða hvetjandi? Eru aðalpersónunar skemmtilegar eða áhugaverðar? Eru hreyfingar 

teikninganna fyndnar? Nær skemmtanagildið að fela fræðsluna?  

Fræðslugildi: Nær leikurinn að þjálfa eða kenna það sem leikurinn gengur út á? Skilur hann 

eitthvað eftir sig? Er leikurinn uppbyggjandi og er fræðslan jákvæð? Nær fræðslugildið að 

vera skemmtilegt? Er uppbygging og markmið tengd og ná fræðslumarkmiðin í gegn vegna 

markvissra leikaðgerða sem útbúnar hafa verið til þess að koma þessum markmiðum til skila?   

Viðmót: Er fyrsta viðmótið fráhrindandi eða aðlaðandi? Er viðmótið of flókið eða er það 

einfalt? Eru takkarnir skýrir? Eru leiðbeiningar skýrar? Er auðvelt að rata eða er auðvelt 

týnast í leiknum? Er flæði leiksins gott?   

Grafík: Hvernig er hreyfing teikninganna (animation)? Er litasamsetningin í lagi?  Eru 

teikningarnar vandaðar og fallegar, eins og t.d. bakgrunnur, persónur eða umhverfi? Er útlit 

persónanna áhugavert eða fráhrindandi?  Passa teikningarnar við leikinn?  Ná teikningarnar 

að skapa rétta stemmningu? Er umhverfið upplífgandi eða þurrt og óáhugavert?  

Hljóð: Passa takkahljóðin við athöfnina sem á að lýsa? Eru takkhljóðin pirrandi eða fín? Er 

tónlistin viðeigandi,  slæm eða góð? Er rödd sögumanns eða persóna áhugaverð, hvetjandi, 

asnaleg, leiðinleg, góð eða slæm? 

Útskýringar á gæðahugtökum 
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Álfur. 
http://vefir.nams.is/alfur/index.htm 

Höfundur: Sigrún Edda Björnsdóttir. Forritun: Hildigunnur Halldórsdóttir. Hönnun: 
Kristín Ragna Gunnarsdóttir. Útgefandi: Námsgagnastofnun. Útgáfuár: 2005. 

Þjálfar lífsleikni og er með boðskap um einelti. Nær að koma koma boðskapnum 
ágætlega á framfæri og er því fræðslugildið gott. Skemmtanagildið er gott því 
persónurnar eru áhugaverðar og leikirnir eru nokkuð skemmtilegir en mættu vera 
lengri. Umbunin sem er í formi hjarta passar vel við leikinn. Viðmótið er ágætlgega 
einfalt en stundum virka takkarnir ekki og myndirnar af tökkunum lýsa ekki nógu vel 
tilganginum. Hljóðin eru stundum of ýkt og sögumaður er ekki alveg nógu hvetjandi. 

 

 

Álfur 

    

        Slæmt                  Sæmilegt                 Gott                   Frábært 

Skemmtanagildi   x  

Fræðslugildi   x  

Viðmót  x   

Grafík   x  

Hljóð   x  
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Brúsarnir. 
http://vefir.nams.is/atta-tiu/brusar/index.htm 
 
Höfundur og forritun: Hildigunnur Halldórsdóttir. Hönnun: Kristín Ragna 
Gunnarsdóttir. Útgáfuár: 2005. 
 
Þjálfar stærðfræði fyrir miðstig eða unglingastig. Skemmtanagildið er nánast ekki 
neitt og umbunin er bara einhver brosandi fiskur sem gefur engin hljóð frá sér. 
Fræðslugildið er sæmilegt en nær ekki alveg að koma til skila markmiðinu en gefur 
einungis tilfinningu fyrir námsefninu. Viðmótið er aðeins of flókið og tekur of langan 
tíma að læra inn á það. Grafíkin er ekki nógu vönduð en ágætlega frumleg. Hljóðin 
eru fá og þau sem eru til staðar eru ekki upp á marga fiska. 
 

 

 

Brúsarnir 

    

        Slæmt                  Sæmilegt                 Gott                   Frábært 

Skemmtanagildi x    

Fræðslugildi  x   

Viðmót x    

Grafík  x   

Hljóð x    
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Doppa bregður á leik.  
Höfundur: Arndís Lilja Guðmundsdóttir, Björn Valdimarsson, Halldór Fjalldal.  
Forritun: Næst. Hönnun: Björn Valdimarsson. Útgefandi: Næst. Útgáfuár: 2008. 
 
Þjálfar ýmislegt fyrir krakka á leikskólastigi. Doppa hjálpar ungum börnum,  3 –5 
ára, að læra að þekkja liti, tölur, form og stærðir ásamt  ýmsum hugtökum. Frábær 
leikur sem hefur allt sem góður fræðslutölvuleikur þarf að hafa, einfalt viðmót, mikið 
fræðslu-og skemmtanagildi, fallegar teikningar, skemtilegar persónur,  þægileg hljóð 
og skemmtilegur upplestur. 
 

 

 

Doppa bregður á leik 

    

        Slæmt                  Sæmilegt                 Gott                   Frábært 

Skemmtanagildi   x  

Fræðslugildi    x 

Viðmót    x 

Grafík   x  

Hljóð   x  
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Fingrafimi.  
http://vefir.nams.is/fingrafimi/index.htm 
 
Höfundar: Sigrún Edda Björnsdóttir, Sólveig Friðriksdóttir og Elísabet K. 
Benónýsdóttir. Forritun: Hildigunnur Hallórsdóttir. Hönnun: Inga María 
Brynjarsdóttir. Útgefandi: Námsgagnastofnun. Útgáfuár: 2010. 
 
Þjálfar fingrasettningu sem tilheyrir upplýsingatæknni. Skemmtanagildið er ágætt þar 
sem persónurnar eru áhugaverðar og hressar. Fræðslugildið nær alveg að komast til 
skila og þjálfast krakkarnir í undirstöðum fingrasetningarinnar. Eina sem hægt er að 
setja út á viðmótið er að stundum þarf að bíða of lengi eftir útskýringunum. 
Talsetningin er hvetjandi og áhugaverð. 

 

 

 

Fingrafimi 

    

        Slæmt                  Sæmilegt                 Gott                   Frábært 

Skemmtanagildi   x  

Fræðslugildi   x  

Viðmót   x  

Grafík   x  

Hljóð   x  
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Frádráttur í undirdjúpunum.  
http://vefir.nams.is/undirdjup/fradrattur/index.htm 
 
Höfundar: Hafdís Finnbogadóttir, Hildigunnur Halldórsdóttir og Kristín Ragna 
Gunnarsdóttir. Forritun: Hildigunnur Halldórsdóttir. Hönnun: Kristín Ragna 
Gunnarstóttir. Útgefandi: Námsgagnastofnun. Útgáfuár: 2008. 
 
Þjálfar frádrátt fyrir yngsta stig í grunnskóla.  Þessi leikur er einn af þrem leikjum en 
hinir eru Margföldun og samlagning í undirdjúpunum. Ágætlega fjölbreyttir sex litlir 
undirleikir í leiknum og fræðslugildið því nokkuð mikið. Skemmtanagildið nær 
einhvernveginn ekki að skína í gegn þrátt fyrir fína grafík en það vantar kannski 
áhugaverðari persónur. Viðmótið er gott því sögumaður skýrir vel út leiðbeiningarnar 
fyrir hvern leik. Hljóðin eru til fyrirmyndar og sögumaðurinn fínn. 
 

 

Frádráttur í 
undirdjúpunum 

    

        Slæmt                  Sæmilegt                 Gott                   Frábært 

Skemmtanagildi  x   

Fræðslugildi   x  

Viðmót   x  

Grafík   x  

Hljóð    x 
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Getgátur.  
http://vefir.nams.is/eining/getgatur.htm 
 
Höfundur: Námsgagnastofnun. Hönnun: Ingibjörg Hanna Bjarnadóttir. Útgefandi: 
Námsgagnastofnun.Útgáfuár: 2005. 
 
Þjálfar stærðfræði fyrir yngsta stig og miðstig grunnskóla. Skemmtanagildið er frekar 
slæmt þar sem eina umbunin er að fugl gefur skríkjandi ungum að borða. 
Fræðslugildið er sæmilegt þar sem eina fræðslan er að nemendur vita hvaða tölur eru 
lægri og hverjar eru hærri. Viðmótið er sæmilegt þar sem það tók svolítinn tíma að 
komast að þvi hvernig hann virkar. Ekki hefur verið lögð mikil vinna í grafíkina og 
hljóðin eru fá. Villuhljóðið er frekar óþolandi flautuhljóð og umbunarhljóðið er 
óþolandi fuglaskræk. 

 

 

Getgátur 

    

        Slæmt                  Sæmilegt                 Gott                   Frábært 

Skemmtanagildi x    

Fræðslugildi  x   

Viðmót  x   

Grafík x    

Hljóð x    
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Glói á lestrareyju. 
Höfundur: Arnheiður Borg. Forritun og hönnun: Næst. Útgefandi: 
Námsgagnastofnun. Útgáfuár: 2003. 
 
Þjálfar íslensku og er umfangsmeiri og með fleiri möguleika heldur en fyrri leikurinn 
Glói lærir að lesa en í þessum leik eru 16 leikir. Í  honum er lögð áhersla á að börnin 
þjálfist á fjölbreyttan hátt í að lesa og stafsetja orð með og án samhljóðasambanda, 
ríma, finna andheiti og samheiti orða, raða orðum í merkingarbærar setningar og 
tengja saman orðbúta. Til að hafa fullt gagn af verkefnunum þurfa börnin því að hafa 
náð tökum á undirstöðuatriðum lestrar, þekkja stafi og hljóð og geta lesið stutt orð og 
setningar. Mikið fræðslugildi sem kemst vel til skila. Umbunirnar eru fjölbreyttar og 
nokkuð spennandi. Viðmótið er einfalt og hljóðin eru þægileg og passa við 
athafnirnar. 
 

 

 

Glói á lestrareyju 

    

        Slæmt                  Sæmilegt                 Gott                   Frábært 

Skemmtanagildi   x  

Fræðslugildi    x 

Viðmót   x  

Grafík    x 

Hljóð    x 
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Glói í stærðfræðheimi.  
Höfundar: Björn Valdimarsson, Arndís Guðmundsdóttir og Halldór Fjalldal. Forritun: 
Næst. Útgefandi: Námsgagnastofnun. Útgáfuár: 2006. 
 
Þjálfar stærðfræði fyrir nemendur í 1.- 4. bekk í grunnskóla. Í forritinu er lögð áhersla 
á talningu, samlagningu, frádrátt, margföldun og einföld brot. Leikir með oddatölum 
og sléttum tölum og leikir sem æfa rökhugsun eru ennfremur í forritinu. 
Skemmtanagildið er gott þar sem umbunin var oftast að komast á leiðarenda en 
stundum  langdregnar á köflum. Fræðslugildið er mikið og verkefni skilja þó nokkuð 
eftir sig. Grafíkin er frábær og hljóðin sömuleiðis. 

 

Glói í 
stærðfræðiheimi 

    

        Slæmt                  Sæmilegt                 Gott                   Frábært 

Skemmtanagildi   x  

Fræðslugildi    x 

Viðmót   x  

Grafík    x 

Hljóð    x 
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Glói lærir að lesa. 
Höfundar: Arnheiður Borg og Sylvía Guðmundssdóttir. Útgefandi: 
Námsgagnastofnun. Forritun og hönnun: Næst. Útgefandi: Námsgagnastofnun. 
Útgáfuár: 2002. 
 
Þjálfar lestur fyrir börn sem eru að byrja að læra að lesa. Leikirnir felast í að finna rétt 
hljóð og stafi og lesa stutt orð og léttar setningar. Þegar barnið hefur leyst átta atriði 
rétt verður til furðufarartæki sem svífur út í geiminn. Skemmtanagildið er gott en 
umbunin þegar verkefni er klárað alveg mætti vera aðeins meiri en samt ekkert sem 
hægt er að kvarta yfir. Leikurinn nær fræðslumarkmiði sínu og hjálpar börnum að 
læra að lesa. Viðmótið er einfalt og gott en barn sem kann ekkert að lesa þyrfti að 
hafa fullorðinn með sér til að hjálpa sér samt. Grafíkin er frábær og hjlóðin 
skemmtileg. 

 

 

Glói lærir að lesa 

    

        Slæmt                  Sæmilegt                 Gott                   Frábært 

Skemmtanagildi   x  

Fræðslugildi   x  

Viðmót   x  

Grafík    x 

Hljóð   x  
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Innipúkinn. 
http://www.us.is/page/umferdarleikir 
 
Höfundur: Sigrún Edda Björnsdóttir og fleiri. Forritun: ?. Hönnun: ?. Útgefandi: 
Útgáfuár: 2005. 
 
Þjálfar  lífsleikni og umferðareglur. Skemmtanagildið er mikið þar sem maður  hreyfir 
innipúkann um stórt svæði og kemur að ýmsum hindrunum sem þarf að leysa úr. 
Skemmtilegar persónur og hreyfingar. Fræðslugildið er mikið og leikurinn hefur þann 
góða eiginleika að maður gleymir því að maður er að læra og þannig síast inn meira af 
fræðslu. Viðmótið er mjög gott en á einungis á örfáum stöðum er erfitt með að fatta 
hvað á að gera. Grafíkin er fjölbreytt og með björtum og skemmtilegum litum. 
Hljóðið er nokkuð gott. Talsetningin er hress og hvetjandi. Mætti þó vera fjölbreyttari 
á köflum.  

 
 
 

Innipúkinn 

    

        Slæmt                  Sæmilegt                 Gott                   Frábært 

Skemmtanagildi    x 

Fræðslugildi    x 

Viðmót   x  

Grafík    x 

Hljóð   x  
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Leg med dansk.  
http://vefir.nams.is/leg_med_dansk/ 
 
Höfundar: Aldís Yngvadóttir og Hildigunnur Halldórsdóttir. Forritun: Hildigunnur 
Halldórsdóttir. Hönnun: Jean Posocco. Útgefandi: Námsgagnastofnun. Útgáfuár: 2010 
 
Þjálfar dönsku fyrir unglingastig grunnskóla. Er einn af þremur svipuðum leikjum en 
hinir þjálfa dönsku og ensku. Skemmtanagildið er svo sem ágætt því leikirnir eru fínir 
en það vantar mikið upp á að umbunað sé fyrir velgengni í leikjunum. Fræðslugildið 
er fínt þar sem leikurinn inniheldur marga leiki og margskonar útgáfur af leikjunum. 
Viðmótið er einfalt og útskýringar góðar en takkarnir lýsa stundum illa tilgangi þeirra. 
Grafíkin er vönduð og mikið lagt í hana en eina sem hægt er að setja útá hana er að 
ekki er haldið sama stíl í öllum leikjunum. Hljóðsetningin er góð og sögumaður fínn. 
 

 

 
 
Leg med dansk 

    

        Slæmt                  Sæmilegt                 Gott                   Frábært 

Skemmtanagildi  x   

Fræðslugildi   x  

Viðmót   x  

Grafík   x  

Hljóð   x  
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Leikur að íslenskum orðum.  
http://vefir.nams.is/leikur_ad_islensku/index.htm 
 
Höfundar: Aldís Yngvadóttir og Hildigunnur Halldórsdóttir. Forritun: Hildigunnur 
Halldórsdóttir. Hönnun: Jean Posocco. Útgefandi: Námsgagnastofnun. Útgáfuár: 2010 
 
Hann er til ætlaður málörvunar í íslensku, með nemendum með hægan málþroska og 
ekki síður nemendum sem eru með annað móðurmál en íslensku.  Vefurinn nýtist 
einnig byrjendum í  íslensku á miðstigi. Markmið vefjarins er fyrst og fremst að kenna 
nemendum algeng orð, ritun þeirra, lestur og framburð. Leikirnir eru fínir  en 
umbunin er næstum engin. Fræðslugildið er fínt þar sem leikurinn inniheldur marga 
leiki og margskonar útgáfur af leikjunum. Viðmótið er einfalt og útskýringar góðar en 
takkarnir lýsa stundum ekki tilgang þeirra nógu vel. Grafíkin er vönduð og mikið lagt 
í hana en eina sem hægt er að setja útá hana er að ekki er haldið sama stíl í öllum 
leikjunum. Hljóðsetningin er góð og sögumaður fínn. 
 

 

Leikur að íslenskum 
orðum 

    

        Slæmt                  Sæmilegt                 Gott                   Frábært 

Skemmtanagildi  x   

Fræðslugildi   x  

Viðmót   x  

Grafík   x  

Hljóð   x  
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Lestur er leikur.  
http://vefir.nams.is/lestur_er_leikur/index.htm 
 
Höfundar:  Hafdís Sigurgeirsdóttir,  Ólöf Sigurðardóttir,  Hildigunnur Halldórsdóttir 
og Sylvía Guðmundssdóttir.  Forritun: Hildigunnur Halldórsdóttir. Hönnun: Björn Þór 
Björnsson.  Útgefandi: Námsgagnastofnun. Útgáfuár: 2010. 
 
Þjálfar íslensku fyrir yngsta stig grunnskóla. Í leiknum eru margir frumlegir og 
skemmtilegir leikir. Persónurnar eru ekki mjög áhugaverðar en sögumennirnir eru 
með áhugaverða rödd og vandaðan upplestur. Markmið fræðslunnar ná að komast til 
skila. Viðmótið er nokkuð flókið við fyrstu sýn en lærist fljótt. Hljóðin eru fín en sum 
takkahljóðin passa ekki við athöfnina. 

 

 

Lestur er leikur 

    

        Slæmt                  Sæmilegt                 Gott                   Frábært 

Skemmtanagildi   x  

Fræðslugildi   x  

Viðmót   x  

Grafík   x  

Hljóð   x  

 

 



 
16 

Margföldun í undirdjúpunum.  
http://vefir.nams.is/undirdjup/margfoldun/index.htm 
 
Höfundar: Hafdís Finnbogadóttir, Hildigunnur Halldórsdóttir og Kristín Ragna 
Gunnarsdóttir. Forritun: Hildigunnur Halldórsdóttir. Hönnun: Kristín Ragna 
Gunnarstóttir. Útgefandi: Námsgagnastofnun. Útgáfuár: 2009. 
 
Þjálfar margföldun fyrir yngsta stig í grunnskóla. Vantar svolítið upp á 
skemmtanagildið og er eins með þennan og frádráttinn að persónusköpunin er ekki 
nógu góð. Umbunarhljóðið er ekki skemmtilegt. Fræðslugildið er ágætt. Fyrsta 
viðmót er svolítið flókið og einnig í leikjunum. Grafíkin er nokkuð vönduð en hjlóðin 
eru ekki alveg nógu skemmtileg. 
 

 

Margföldun í 
undirdjúpunum 

    

        Slæmt                  Sæmilegt                 Gott                   Frábært 

Skemmtanagildi  x   

Fræðslugildi   x  

Viðmót  x   

Grafík   x  

Hljóð  x   
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Maximus Músikus.  
Höfundar: Hallfríður Ólafsdóttir og Þórarinn Már Baldursson. Forritun: Fancy pants 
Global. Hönnun: Þórarinn Már Baldursson og Margrét E. Laxness. Útgefandi: Fancy 
pants Global. Útgáfuár: 2010.  
 
Þjálfar tónlist. Skemmtanagildið er þó nokkuð þar sem alltaf er gaman að glamra á 
hljóðfæri. Umbunin er af skornum skammti en hún er einungis í formi texta sem 
birtist einungis nokkrum sinnum. En börn gætu samt auðveldlega gleymt sér í honum. 
Fræðslugildið er gott því að hann kynnir börnum fyrir ýmsum hljóðfærum og kveikir 
þannig ef til vill áhuga þeirra á að fara í tónlistarnám. Viðmótið þar sem börnum er 
t.d. kennt á hörpu er svolítið erfitt, en þar sem leikurinn er hugsaður aðallega fyrir 
börn með fullorðnum sleppur það.. Grafíkin er mjög góð þar sem notast er aðallega  
við fallegar teikningar. Hljóðið er til fyrirmyndar og stendur alveg undir því að vera 
hljóð í tölvuleik sem fjallar um tónlist. 

 

 

 

Maximus Músikus 

    

        Slæmt                  Sæmilegt                 Gott                   Frábært 

Skemmtanagildi   x  

Fræðslugildi   x  

Viðmót   x  

Grafík    x 

Hljóð    x 
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Minnisleikur. 
http://vefir.nams.is/eining/minnisleikur.htm 
 
Höfundur: Námsgagnastofnun. Hönnun: Ingibjörg Hanna Bjarnadóttir. Útgefandi: 
Námsgagnastofnun. Útgáfuár: 2005. 

Er flokkað undir stærðfræði á vef Námsgagnastofnunar sem er svolítið skrítið því 
leikurinn þjálfar minnið en hægt samt hægt að færa fyrir því rök að það tengist 
stærðfræði. Skemmtanagildið er ágætt og umbunarhljóðið er svolítið skerandi en 
teikningarnar virka ágætlega sem umbun. Viðmótið er einfalt og skýrt. Lítið af 
hljóðum en þau sem eru þarna eru stundum ýkt. 

 

 

 

Minnisleikur 

    

        Slæmt                  Sæmilegt                 Gott                   Frábært 

Skemmtanagildi  x   

Fræðslugildi  x   

Viðmót   x  

Grafík   x  

Hljóð  x   
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Orðakistur Krillu.  
http://vefir.nams.is/krilla/index.htm 
 
Höfundur: Gunnar Melsted.  Forritun: Hildigunnur Halldórsdóttir. Hönnun: Kristín 
Ragna Gunnarsdóttir. Útgefandi: Námsgagnastofnun. Útgáfuár: 2004.  
 
Þjálfar íslensku fyrir yngsta stig grunnskóla. Ágætis skemmtanagildi en svolítið 
einhæfir leikir. Fræðslugildið er gott. Viðmótið er mjög einfalt en það vantar takka til 
að fara til baka.  Grafíkin er ekki mjög vönduð en skemmtilega einföld þó. Engin 
takkahljóð og þó svo að rödd sögumanns sé skemmtileg þá er upptakan frekar slæm. 

 

 

Orðakistur Krillu 

    

        Slæmt                  Sæmilegt                 Gott                   Frábært 

Skemmtanagildi  x   

Fræðslugildi   x  

Viðmót  x   

Grafík  x   

Hljóð  x   
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Orðaleikir.  
http://vefir.nams.is/ordaleikir/ 
 
Höfundur: Kristín Gísladóttir. Forritun: Hildigunnur Halldórsdóttir. Hönnun:  Ýmsir. 
Útgefandi: Námsgagnastofnun. Útgáfuár: 2010.  
 
Þjálfar íslensku fyrir yngsta stig grunnskóla. Það er kannski hæpið að kalla þennan 
leik einn leik þar sem svo margir ólíkir leikir eru í honum. Skemmtanagildið er ekki 
mikið þar sem lítil sem engin umbun er í mörgum leikjanna. Fræðslugildið er mikið 
þar sem í leiknum er mikið magn af leikjum eða alls 17 leikir. Viðmótið er sæmilegt 
því stundum virka takkarnir ekki.Grafíkin er góð en mismunandi stíll í leikjunum 
dregur hana niður. Hljóðin eru ágæt og passa vel en spurning hvort gott sé að hafa 
þrjá mismunandi sögumenn í leikjunum. 
 

 

 

Orðaleikir 

    

        Slæmt                  Sæmilegt                 Gott                   Frábært 

Skemmtanagildi  x   

Fræðslugildi   x  

Viðmót  x   

Grafík   x  

Hljóð   x  
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Play with English.  
http://vefir.nams.is/playenglish/ 
 
Höfundar: Aldís Yngvadóttir og Hildigunnur Halldórsdóttir. Forritun: Hildigunnur 
Halldórsdóttir. Hönnun: Jean Posocco. Útgefandi: Námsgagnastofnun. Útgáfuár: 
2010. 
 
Þjálfar ensku fyrir yngsta stig í grunnskóla. Er einn af þremur svipuðum leikjum en 
hinir þjálfa dönsku og íslensku. Skemmtanagildið er svo sem ágætt því leikirnir eru 
fínir en það vantar mikið upp á umbunað sé fyrir velgengni í sumum leikjunum. 
Umbunarhljóðið er oftast það sama sem verður leiðinlegt til lengdar. Fræðslugildið er 
fínt þar sem leikurinn inniheldur marga leiki og margskonar útgáfur af leikjunum. 
Viðmótið er einfalt og útskýringar góðar en takkarnir lýsa stundum illa tilgang þeirra. 
Grafíkin er vönduð og mikið lagt í hana en eina sem hægt er að setja útá hana er að 
ekki er haldið sama stíl í öllum leikjunum. Hljóðsetningin er góð og sögumaður fínn. 
 

 

 

Play with English 

    

        Slæmt                  Sæmilegt                 Gott                   Frábært 

Skemmtanagildi  x   

Fræðslugildi   x  

Viðmót   x  

Grafík    x 

Hljóð   x  
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Reiknum og reiknum. 
http://vefir.nams.is/reiknum/index.htm 
 
Höfundur: Námsgagnastofnun. Forritun: Hildigunnur Halldórsdóttir. Hönnun: Böðvar 
Leóson. Útgefandi: Námsgagnastofnun. Útgáfuár: 2004.  

Þjálfar stærðfræði fyrir miðstig eða unglingastig í grunnskóla. Ef á að gera tölvuleik 
um stærðfræði þá þarf að hafa einhverjar skemmtilegar persónur og umbunin er ekki 
nógu mikil. Það sem heldur nemendum kannski í þessum leik er keppnin við tímann 
og að forðast það að sprengjan springi.  Leikirnir eru nokkuð margir og því fjölbreytt 
fræðsla um stærðfræði í honum. Viðmótið er  ágætt en textinn á tökkunum þyrfti að 
vera stærri. Grafíkin er sæmileg því hún er eiginlega of mínimalísk. Hljóðin eru fá og 
frekar leiðinleg. Sama villuhljóðið og í mörgum öðrum leikjum Námsgagnastofnunar. 

 

 

Reiknum og 
reiknum 

    

        Slæmt                  Sæmilegt                 Gott                   Frábært 

Skemmtanagildi  x   

Fræðslugildi   x  

Viðmót  x   

Grafík  x   

Hljóð  x   
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Samhljómar í himingeiminum.  
http://vefir.nams.is/samhljodar/index.htm 
 
Höfundur: Gunnar Melsted og Arnheiður Borg. Forritun: Hildigunnur Halldórsdóttir. 
Hönnun: Gunnar Kárason. Útgefandi: Námsgagnastofnun. Útgáfuár: 2011. 
 
Þjálfar íslensku fyrir yngsta stig. Áhugaverðar persónur og spennandi leikir. Fín 
umbun og hvatning. Fræðslugildið kemst vel til skila. Viðmótið er til fyrirmyndar þó 
svo að einn takki virkaði ekki. Grafíkin er  fersk og áhugaverð þar sem bjartir og 
sterkir litir eru allsráðandi. Hljóðið er að mestu leyti mjög fínt en stundum heyrast 
klikk í klippingum. 

 

Samhlómar í 
himingeiminum 

    

        Slæmt                  Sæmilegt                 Gott                   Frábært 

Skemmtanagildi   x  

Fræðslugildi   x  

Viðmót   x  

Grafík    x 

Hljóð   x  

 



 
24 

Samlagning í undirdjúpunum.  
http://vefir.nams.is/undirdjup/main.htm 
 
Höfundar: Hafdís Finnbogadóttir, Hildigunnur Halldórsdóttir og Kristín Ragna 
Gunnarsdóttir. Forritun: Hildigunnur Halldórsdóttir. Hönnun: Kristín Ragna 
Gunnarstóttir. Útgefandi: Námsgagnastofnun. Útgáfuár: 2008. 
 
Þjálfar samlagningu fyrir yngsta stig í grunnskóla. Vantar svolítið upp á 
skemmtanagildið og er eins með þennan og margföldunina að persónusköpunin er 
ekki nógu góð. Of flóknar persónur sem segja lítið. Umbunarhljóðið er ekki 
skemmtilegt. Fræðslugildið er ágætt. Fyrsta viðmót er svolítið skrítin þar sem 
takkarnir eru svolítið faldir. Grafíkin er nokkuð vönduð en hjlóðið eru ekki alveg 
nógu skemmtilegt.  

 

 

Samlagning í 
undirdjúpunum 
 

    

        Slæmt                  Sæmilegt                 Gott                   Frábært 

Skemmtanagildi  x   

Fræðslugildi   x  

Viðmót  x   

Grafík   x  

Hljóð   x  
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Skiptu jafnt.  
http://vefir.nams.is/eining/deiling.htm 
 
Höfundur og forritun: Námsgagnastofnun. Hönnun: Ingibjörg Hanna Bjarnadóttir. 
Útgefandi: Námsgagnastofnun. Útgáfuár: 2005. 
 
Þjálfar stærðfræði fyrir yngsta stig grunnskóla. Leikurinn er ekki mjög vandaður. 
Skemmtanagildið er lítið sem ekkert. Ekkert líf í persónunum þar sem það heyrist 
ekkert í þeim og þær alveg kyrrar. Viðmótið virkar stundum ekki en er samt mjög 
einfalt sem er gott. Grafíkin er ekki vönduð og þau hljóð sem eru eru mjög pirrandi. 
 

 

 

Skiptu jafnt 

    

        Slæmt                  Sæmilegt                 Gott                   Frábært 

Skemmtanagildi x    

Fræðslugildi   x  

Viðmót  x   

Grafík x    

Hljóð  x   
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Snilliheimar.  
http://mennta.hi.is/vefir/snilliheimar/lok/forsida.html 
 
Höfundar: Kirsten Lybæk Vangsgaard,  Björg Vigfúsína Kjartansdóttir og Jóna Björk 
Jónsdóttir.  Forritun og hönnun; Jóna Björk Jónsdóttir. Útgefandi: Kennaraháskóli 
Íslands. Útgáfuár: 2001. 
 
Þjálfar ýmislegt fyrir leikskólakrakka. Þemað er fjölgreindarkenning Gardners. 
Fjölbreytilegir og skemmtilegir leikir. Fræðslugildið er fjölbreytt og frumlegt.  
Viðmótið er stundum ruglingslegt og vantar suma takka og maður á það til að týnast í 
leiknum, en samt frumlegt. Grafíkin er vönduð og sæmilegar teikningar. Hljóðið fær 
ekki háa einkunn þar sem það vantar alveg. 

 

Snilliheimar     

        Slæmt                  Sæmilegt                 Gott                   Frábært 

Skemmtanagildi   x  

Fræðslugildi   x  

Viðmót  x   

Grafík  x   

Hljóð x    
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Sorpa. 
http://www.sorpa.is/Um-SORPU/Leikir/ 
 
Höfundur: ? Forritun: ? Hönnun: ? Útgefndi: ? Útgáfuár: ? 
 
Þjálfar umhverfisvitund fyrir yngsta stig grunnskóla. Skemmtanagildið er frábært þar 
sem hægt er að endast í leikjunum.  Fræðslugildið er gott þar sem þetta er eiginlega 
eini leikurinn sem tekur á þessu efni á Íslandi. Viðmótið er mjög gott en mætti vera 
meira um vefinn sjálfan samt. Grafíkin er fín þar sem teikningarnar eru skemmtilegar 
og bjartar. Hljóð vantar. 
 

 
 
 

Sorpa- leikur 

    

        Slæmt                  Sæmilegt                 Gott                   Frábært 

Skemmtanagildi    x 

Fræðslugildi   x  

Viðmót   x  

Grafík   x  

Hljóð x    
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Stafaleikir Bínu.  
http://vefir.nams.is/bina/index.htm 
 
Höfundur: Sylvía Guðmundsdóttir. Forritun: Hildigunnur Halldórsdóttir. Hönnun: 
Björk Bjarkadóttir. Útgefandi: Námsgagnastofnun. Útgáfuár: 2005. 
 
Þjálfar íslensku fyrir yngsta stig í grunnskóla. Ágætlega skemmtileg og hress persóna 
en ekki sérlega vönduð í t.d. hreyfingum. Skemmtanagildið því sæmilegt. 
Fræðslugildið er fínt þó svo að maður kannist nú við marga af þessum leikjum úr 
öðrum leikjum Námsgagnastofnunar.  Viðmótið er skýrt og einfalt. Grafíkin er ekki 
mjög vönduð. Hljóðin eru lítil sem engin á tökkunum en sögumaður er hvetjandi og 
áhugasamur.  
 

 

 

Stafaleikir Bínu 

    

        Slæmt                  Sæmilegt                 Gott                   Frábært 

Skemmtanagildi  x   

Fræðslugildi   x  

Viðmót   x  

Grafík  x   

Hljóð  x   
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Stafaleikir Búa.  
http://vefir.nams.is/bui/index.htm 
 
Höfundur: Sylvía Guðmundsdóttir. Forritun: Hildigunnur Halldórsdóttir. Hönnun: 
Björk Bjarkadóttir. Útgefandi: Námsgagnastofnun. Útgáfuár: 2005. 
 
Þjálfar íslensku fyrir yngsta stig í grunnskóla. Ágætlega hvetjandi leikur. 
Skemmtanagildið því sæmilegt. Fræðslugildið er fínt þó svo að maður kannist nú við 
marga af þessum leikjum úr öðrum leikjum Námsgagnastofnunar.  Viðmótið er skýrt 
og einfalt. Grafíkin er ekki mjög vönduð. Hljóðin eru lítil sem engin á tökkunum en 
sögumaður er hvetjandi og áhugasamur.  

 

 

Stafaleikir búa 

    

        Slæmt                  Sæmilegt                 Gott                   Frábært 

Skemmtanagildi  x   

Fræðslugildi   x  

Viðmót   x  

Grafík  x   

Hljóð  x   
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Talnahirslan.  
http://vefir.nams.is/eining/talnahirslan.htm 
 
Höfundur og forritun: Námsgagnastofnun. Hönnun: Ingibjörg Hanna Bjarnadóttir. 
Útgefandi: Námsgagnastofnun. Útgáfuár: 2005. 
 
Þjálfar stærðfræði fyrir yngsta stig og miðstig. Frekar þurr leikur með engum 
persónum í og umbunarhljóðið er alltaf það sama og leiðinlegt. Fræðslugildið skilar 
sér ekki þar sem leikurinn er of flókinn og ekki sérlega skemmtilegt að raða bókum 
upp í bókahillu. Það tekur svolítinn tíma að skilja hvernig leikurinn virkar þannig að 
viðmótið er slæmt. Grafíkin er óvönduð og lítil vinna lögð í hana. Þau fáu hljóð sem 
eru til staðar eru slæm. 
 

 

Talnahirslan     

        Slæmt                  Sæmilegt                 Gott                   Frábært 

Skemmtanagildi x    

Fræðslugildi x    

Viðmót x    

Grafík x    

Hljóð x    
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Teningaspil.  
http://vefir.nams.is/stae/teningar.htm 
 
Höfundur, forritun og hönnun: Næst. Útgefandi: Námsgagnastofnun. Útgáfuár: 2004. 
 
Þjálfar stærðfræði fyrir yngsta stig. Hefur sæmilegt skemmtanagildi sem heldur manni 
ágætlega við efnið með klassíska ormaspilinu en spurning hvort það sé nógu 
spennandi fyrir börn í dag. Fræðslugildið er nokkuð gott og nær yfir samlagningu, 
frátdrátt og margföldun. Viðmótið er skýrt og einfalt. Grafíkin er sæmileg en hún er 
ekki alveg nógu áhugaverð og litrnir frekar óspennandi. Hljóðin eru ágæt en það 
vantar sögumann sem útskýrir reglurnar. 

 

Teningaspil     

        Slæmt                  Sæmilegt                 Gott                   Frábært 

Skemmtanagildi  x   

Fræðslugildi   x  

Viðmót   x  

Grafík  x   

Hljóð  x   
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Tx-10-það er ég.  
http://vefir.nams.is/smabok/tx/index.htm 
 
Höfundur: Kristín Gísladóttir.  Forritun: Hildigunnur Halldórsdóttir. Hönnun: Brian 
Pilkington og Halldór Baldursson. Útgefandi: Námsgagnastofnun. Útgáfuár: 2006. 
 
Þjálfar íslensku fyrir yngsta stig grunnskóla. Skemmtanagildið er ekki mikið í 
leikjunum þar sem á að skrifa en betra í orðaleikjunum. Fræðslugildið er gott. 
Viðmótið er einfalt og fínt. Grafíkin er góð með skemmtilegum og björtum litum. 
Persónan mætti þó brosa oftar. Fá takkahljóð en sögumaður er skemmtilegur. 

 

 

Tx-10-það er ég 

   

         Slæmt                    Sæmilegt                    Gott                   Frábært 

Skemmtanagildi  x   

Fræðslugildi   x  

Viðmót   x  

Grafík   x  

Hljóð  x   
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Tölustafirnir.  
http://vefir.nams.is/lettstae/index.htm 
 
Höfundur: Námsgagnastofnun.  Forritun: Hildigunnur Halldórsdóttir. Hönnun: Signý 
Kolbeinsdóttir. Útgefandi: Námsgagnastofnun.Útgáfuár: 2004. 
 
Þjálfar stærðfræði fyrir yngsta stig grunnskóla. Sæmilegt skemmtanagildi þar sem 
umbunin er oftast einungis í formi hljóðs nema í einum leiknum. Svo eru engar 
persónur sem halda uppi fjörinu sem er ekki mjög hvetjandi. Viðmótið er einfalt og 
gott. Grafíkin er frekar hrá þó svo að sumar teikningarnar séu góðar.  Hljóðgæðin eru 
ekki nógu góð í upplestrinum. 
 

 

 

Tölustafirnir 

    

        Slæmt                  Sæmilegt                 Gott                   Frábært 

Skemmtanagildi  x   

Fræðslugildi  x   

Viðmót   x  

Grafík  x   

Hljóð  x   
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Inngangur 

Tölvuleikurinn heitir Myndnám með Klóru og Urra og hefur lénið 

http://www.myndnam.is. Leikurinn er fræðslutölvuleikur fyrir leikskólabörn á 

aldrinum 3-6 ára og þema leiksins er myndlist. Aðalpersónurnar eru Klóra köttur og 

Urri hundur. Í leiknum eru 3 litlir leikir. Í fyrsta leiknum heimsækja þau sjóræningja-

vélmennið, fara í einskonar feluleik og læra svolítið um rýmið. Í öðrum leiknum 

heimsækja þau víkinga-geimveruna, púsla og læra um form, stærðfræði og íslensku. Í 

þriðja leiknum heimsækja þau prinsessu-drauginn, fara í minnisleik og þjálfa litaskyn 

og læra listasögu. Leikirnir eru gerðir með hliðsjón af þroskamati fyrir 3-6 ára börn. 

Ákveðið var að hafa aðalpersónurnar hefðbundnar en aukapersónurnar óvenjulegar, 

þannig að spennandi sé að heimsækja þær og spila leikina.  

 

Bakgrunnur verkefnisins 

Fræðslutölvuleikurinn var gerður sem hluti af MA verkefni í listkennslu við 

Listaháskóla Íslands. Höfundur er myndlistamenntaður, og er þungamiðja leiksins því 

myndlist. Myndlistin er samþætt öðrum námsgreinum, íslensku og stærðfræði. Við 

gerð leiksins fór fram rannsóknarvinna sem fólst í því að tekin voru fjögur viðtöl við 

aðila sem tengjast íslenskum fræðslutölvuleikjum. Gert var gæðamat á þrátíu og 

einum íslenskum fræðslutölvuleik. Reynt var að finna hvað einkennir góðan 

fræðslutölvuleik. Svo var gerð notendaprófun á leik höfundar.  Í ritgerðinni sem 

fylgdi leiknum var lagt upp með rannsóknarspurningarnar: Eru íslenskir 

fræðslutölvuleikir fjölbreyttir og í hverju eru gæði þeirra fólgin? Hverjir eru 

þróunarmöguleikar þeirra?  

 

 



2 

 

Lýsing á hugmyndum og hugtökum 

 

Hundur og köttur. 

Aðalpersónurnar eru Urri og Klóra sem eru hundur og köttur. Við fylgjum þeim í 

gegnum leikinn þar sem þau geta valið um að heimsækja 3 skrýtnar persónur og leika 

sér við þær. 

Sjóræningjavélmenni. 

Þessi persóna er í fyrsta leiknum og hún á heima í sjóræningjaskipi. Vélmennið leikur 

við Klóru og Urra leiki sem fjalla um rýmið. Einnig siglir hann með þau til tveggja 

eyja til að leita að fjársjóðskistum. 

Sjóræningjaskip. 

Sjóræningjaskipið kemur fyrir þegar Klóra og Urri leika sér í rýmisleikjunum.  

Eyðieyja. 

Á eyðieyjunni leita Klóra og Urri að fjársjóðskistum. 

Eldfjallaeyja. 

Klóra og Urri leita einnig að fjársjóðskistum á eldfjallaeyjunni. 

Fjársjóðskistur. 

Fyrst eru fjársjóðskisturnar umbun fyrir að vita hvar Klóra og Urri eru í rýminu og 

svo á að finna þær seinna í leiknum á eyjunum tveimur. Kisturnar halda einnig áfram 

að vera umbun fyrir að finna þær.  

Víkinga-geimvera. 

Þessi persóna er í leik númer tvö og á heima í víkingageimskipi. Henni þykir rosalega 

gaman að púsla og læra þannig um leið hvað tölurnar heita og að ríma.   

Víkingageimskip 

Víkingageimskipið er annar púsl-leikurinn af tveimur sem hægt er að velja um hjá 

víkingageimverunni. Hann snýst um að draga saman púsl sem falla hvert að öðru.  Á 

púslunum er t.d. mynd af tveimur sverðum og á því sem passar við er talan 2. Sem 

sagt grunnur í stærðfræði. 

Víkingapláneta 

Víkingaplánetan er hinn púsl leikurinn hjá víkingageimverunni. Þar á að draga saman 

púsl með myndum af orðum sem ríma. Sem sagt grunnur í íslensku. 

Prinsessudraugur. 

Þetta er persóna sem hægt er að heimsækja og leika við. Hún býr í kastala þar sem eru 
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mörg merkileg málverk. 

Málverk. 

Mismunandi málverk eftir þekkta málara birtast þegar búið er að finna alla samstæðu 

litina í minnisleik prinsessudraugsins.  

Kastali. 

Í kastalanum fer maður í málverkaleikinn með prinsessudrauginum. 

Málverkaleikur. 

Þetta er minnisleikur þar sem maður á að finna samstæða liti til að sjá fallegt málverk 

eftir fræga málara. 

 

Lykilþættir og útfærsla leikgerðarinnar  

Í stuttu máli er leikgerðin þannig að fyrst birtist aðalsíða þar sem hægt er að velja um 

þrjá litla leiki. Í fyrsta leiknum kemur inngangur en svo velur maður sex sinnum um 

tvo valmöguleika. Svo þegar það er búið þá koma tveir valmöguleikar og á þeim á að 

leita að 6 valmöguleikum. Þegar það er búið kemur smá teiknimynd og svo er 

leikurinn búinn. 

Í leik tvö kemur upp smá inngangur þar sem eru tveir valmöguleikar og ef annar hvor 

er valinn þá koma upp fjögur púsl sem er hægt að draga saman þannig að þau passi. 

Þegar búið er að raða púslunum fjórum rétt þá er hægt að ýta á taka til að fá ný púsl 

með öðrum myndum. Einnig er hægt að fara til baka eða heim.  

Leikur þrjú byrjar á smá inngangi í formi teiknimyndar og svo kemur upp kassi með 

16 valmöguleikum sem má ýta á og finna samstæður þangað til allir kassarnir hverfa 

og í ljós kemur mynd sem hægt er að smella á til að fræðast um hana. Svo er hægt að 

gera aftur og þá kemur önnur mynd í ljós og þannig koll af kolli. Til að hætta þá 

smellir maður á Heim-takkann eða Tilbaka-takkann.  

Leika við = Spila leik. 

Þegar músin fer yfir takka leikjanna þriggja þá heyrist sagt: Leika við sjóræningja-

vélmennið, leika við víkinga-geimveruna eða leika við prinsessu-drauginn. Með því 

að ýta á einhvern takkann er hægt að spila umræddan leik. Á tökkunum þremur verða 

myndir af persónunum eins og sýnt er á myndinni hér fyrir neðan. 
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Leita að fjársjóðskistum = Smella á merki sem lítur út eins og fjársjóðskista. 

Í seinni hluta sjóræningjaleiksins eiga Klóra og Urri að leita að fjársjóðskistum. Þau 

gera það með því að leita að appelsínugulum, bleikum, bláum gulum, grænum og 

ljósbláum kistum. Þegar smellt er á kistuna þá fær maður umbun í formi hljóðs og 

einnig safnar maður þeim eins og sýnt er á myndinni hér fyrir neðan. 

 

 
 

 

Í litlu leikjunum þremur eru þrjú mismunandi logo eða merki sem persónurnar eiga í 

hverjum leik. Merki sjóræningja-vélmennisins er skrúfubolti með tveim skiptilyklum, 

víkinga-geimveran á merki sem líkist auga með víkingahjálm og í prinsessu-

draugurinn á merki sem er kóróna á þríhyrningi.  

 

Leikgerð 

Aðalsíðan 

Á fyrsta viðmótinu eða á aðalsíðunni er grind með takka-pallettu sem fylgir leikmanni 

í allar undirsíður. Á aðalsíðunni er takkarnir á pallettunni : Um leikinn og Meiri 

fróðleikur. En þegar farið er á undirsíður þá bætist við takkarnir: Heim og Til baka. Í 

fyrsta leiknum birtast líka fjársjóðskistur á pallettunni sem maður hefur safnað.  
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Takka-pallettan. 

Á aðalsíðunni eru myndir af Klóru og Urra sem virka líka sem takkar og ef smellt er á 

þau þá fer maður á undirsíðu með fróðleik um þau.  

Á miðri síðunni  eru þrír takka með myndum af þeim þrem persónum sem hægt er að 

leika við. Með því að ýta á þessa takka opast sjálfir leikirnir.  

 

Sjóræningjavélmennið 

Fyrsti leikurinn er sjóræningjavélmennið. Sá leikur byrjar á smá inngangi þar sem 

Klóra og Urri tala aðeins við spilara. Svo koma 6 spurningar sem birtast í 

tilviljanakenndri röð:  

Hver er undir eða hver er yfir? Klóra stendur á bryggjunni og Urri og sjóræningja-

vélmennið koma með fjársjóðskistu. 

Hver er inni eða hver er úti? Urri er inni í fjársjóðskistu og Klóra fyrir utan.  

Hver er hægra megin eða hver er vinstra megin?  Klóra og Urri uppi í mastrinu að 

skoða útsýnið.  

Hver er nálægt og hver er langt í burtu? Klóra er að horfa á Urra leika sér í sjónum.  

Hver er uppi eða hver er niðri? Klóra og Urri eru að hoppa á trampolíni. 

Hver er fyrir framan eða hver er fyrir aftan? Klóra er fyrir framan fallbyssu og Urri er 

fyrir aftan hana. 

Í þessum atriðum spyr sögumaður spurninganna og spilarinn getur valið annað hvort 

Klóru eða Urra sem rétt svar. Ef það kemur vitlaust svar þá segir sögumaðurinn að 

það verði að reyna aftur. Ef það er smellt á rétt svar þá kemur umbun í formi 

fjársjóðskistu og sögumaður hrósar. Þessi leikur er einskonar feluleikur í rýminu og 

hjálpar spilurum að gera sér grein fyrir því hvar hver er í rýminu.  

Eftir þessa leiki sem gerast á bryggjunni, í skipinu eða í sjónum þá birtast tveir 

valkostir: Eyðieyjan eða Eldfjallaeyjan. Sögumaður spyr: “Hvert eigum við að fara að 

leita að fjársjóðskistum?”. Ef valið er Eyðieyjan þá birtist mynd af strönd þar sem 

Klóra og Urri eru með sjóræningja-vélmenninu að leita að fjársjóðskistum með 

skóflu. Fjársjóðskisturnar eru faldar bakvið allskonar hluti eins og sandkastala, 

krabba, hauskúpu, ofan í sandinum osfr. Fjársjóðskisturnar eru 6, blá, bleik, ljósblá, 

appelsínugul, fjólublá og græn. Ef smellt er á fjársjóðskistu kemur umbun í formi 

hljóðs og leikmaður safnar þeim á pallettunni eins og áður hefur komið fram. Á 

pallettunni er einnig takki sem segir Til baka og ef smellt er á hann þá getur maður 

farið og valið Eldfjallaeyjuna þegar búið er að finna allar fjársjóðskisturnar á 
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ströndinni.  

Eldfjallaeyjan virkar alveg eins, fyrir utan það að nú þarf að leita af fjársjóðskistunum 

á bakvið aðra hluti sem eru t.d. páfagaukur í pálmatréi, hellir, steinn, api osfr. Þarna er 

mynd af Klóru, Urra og sjóræningja-vélmenninu að grafa með skóflum.  

Þegar leikurinn er búinn þá bætist við takkinn Spila aftur á pallettuna. Þau segja bless 

við sjóræningja-vélmennið og takk fyrir daginn. 

 

Víkinga-geimveran 

Þetta er leikur númer tvö og er hægt að komast í hann ef smellt er á myndina af 

Víkinga-geimverunni. Á fyrstu undirsíðunni segja Klóra og Urri að þau ætli að fara í 

ferðalag með víkinga-geimverunni. Svo eru tveir valkostir eða takkar sem hægt er að 

velja: Víkingageimskipið eða Víkingaplánetan.  

 

Víkingageimskipið 

Ef valið er Víkingageimskipið þá er farið á undirsíðu þar sem púslað er saman 

formum sem passa. Á púslunum er mynd af t.d. tveimur sverðum sem á að draga að 

púsli þar sem talan 2 er. Þannig læra spilarar grunn í stærðfræði eða hvað tölustafirnir 

tákna. Þegar spilari púslar rétt þá er honum umbunað í formi hljóðs.  

Víkingaplánetan 

Þessi leikur virkar eins og Víkingaskipið, en í stað þess að púsla saman tölustöfum þá 

er púslað saman hlutum sem ríma. Draga má t.d. púsl með mynd af húsi og ef það er 

dregið að púsli sem er með mynd af krús þá kemur umbun í formi hljóðs. En ekkert 

gerist ef púslað er rangt.  

 

Þegar þessum leikjum er lokið þá kemur smá teiknimynd þar sem Klóra og Urri stíga 

úr Víkingageimskipinu og segja bless og takk fyrir daginn við Víkinga-geimveruna. 

Annað hvort er hægt að ýta á takkann Tilbaka og fara þannig í valmöguleikana tvo um 

Víkingaskipið eða Víkingaplánetuna eða fara heim í aðalsíðu. 

 

Prinsessu-draugurinn 

Í þessum leik sem er þriðji og síðasti leikurinn heimsækja þau prinsessu-drauginn. 

Hann byrjar á því að þau fara inn í kastala með prinsessu-drauginum. Svo fara þau í 

málverkaleikinn sem er minnisleikur þar sem maður á að finna litasamstæður. 

Málverkaleikurinn 
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Fyrir framan spilarann er kassi með 16 litaspjöldum sem liggja á grúfu. Ef smellt er á 

eitt spjald snýst það við og maður sér lit. Ef maður smellir á annað spjald þá sér 

maður annan lit. Ef þetta eru eins litir þá hverfa spjöldin og málverkið kemur smátt og 

smátt í ljós sem er undir. Þegar málverkið kemur allt í ljós þá er hægt að fara með 

músarbendilinn á það og hlusta á fróðleik um málverkið.  Þannig fræðast spilarar um 

falleg málverk eftir þekkta málara og læra þannig um listasöguna. Einnig þjálfa 

spilarar litaskynjun og minni. Þegar hvert spjald hefur verið klárað þá kemur upp 

valmöguleiki um að fá nýtt spjald. Alltaf er hægt að fara til baka eða heim á takka 

pallettunni. Þegar er ýtt á takkann heim þá kemur stutt teiknimynd þar sem Klóra og 

Urri kveðja prinsessu-drauginn og fara úr kastalanum. Og farið er á aðalsíðu þegar 

það atriði er búið. 

 

Á aðalsíðunni eru möguleikar á að fá upplýsingar um leikinn ef smellt er á takkann 

Um leikinn. Þar er einungis texti.  

Einnig er hægt að fá meiri fróðleik með því að smella á takkann Meiri fróðleikur. Þar 

verður texti sem verður lesinn upp af sögumanni. Kannski smá teiknimynd ef tími 

gefst til.  

Ef valin er mynd af annað hvort Urra eða Klóru þá birtist texti um persónuna sem er 

lesin upp af sögumanni. Einnig verða kannski myndir ef tími gefst til.  

 

Umfjöllun um leikjavél eða leikjavettvang 

Leikinn er hægt að spila frítt á internetinu ef farið er á lénið http://www.myndnam.is. 

Hugmyndin með nafni lénsins er að hafa möguleikann opinn til að hægt sé að bæta 

við fleiri leikjum sem tengjast myndlist. Þannig gæti vefsíðan þróast og orðið stór 

gagnvirkur námsvefur með mörgum fræðslutölvuleikjum sem tengjast myndlist.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.myndnam.is/
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Skyssur  
 
 

 
Skyssa af heildarmynd viðmótisins. 
 

 
Fyrstu skyssur af Klóru og Urra. 
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Fyrstu skyssur af sjóræningja-vélmenninu. 

 
Víkinga-geimveran. 
 
 
 
 
 



10 

 
Prinsessu-draugurinn með Klóru og Urra. 
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Framkvæmdaáætlun 

22. mars – Klára mest alla forritun í leikjunum. 

29. mars – Gera notendaprófun á því sem komið er af leiknum. 

30. mars – Vera búinn með alla rannsóknarvinnu í kringum leikinn eins og t.d. viðtöl, 

gæðamat, hönnunarskjal og notendaprófun. 

6. apríl – Vera nokkurn veginn kominn með frambærilega grafík á leikjunum. 

12. apríl – Vera búinn með ritgerðina þannig að ég sé ánægður með hana. 

19. apríl – Vera búinn að leiðrétta allt varðandi ritgerðina og hún tilbúin. 

23. apríl - Búinn með alla teiknimyndagerð í kringum leikinn. 

25. apríl -  Vera búinn að gera tölvuleikinn. 

26. apríl – Fara yfir hann og laga öll smáatriði. 

28. apríl – Skila meistaraverkefninu. 
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Notendaprófun var gerð á fyrsta leiknum af þremur á gagnvirku námsvefsíðunni 

Myndnám með Klóru og Urra. Leikurinn heitir Leika við sjóræningja-vélmennið. 

Tveir bræður fengu að prófa leikinn. Annar er þriggja ára og hinn er fimm ára. 

Notendaprófunin fór fram heima hjá þeim og í þeirra heimilistölvu sem er fartölva. 

Móðir þeirra og litla systir fylgdust með. Höfundur tók upp á video þegar strákarnir 

prófuðu leikinn.  

 

Prófunin 

Sá yngri fékk að byrja en vissi reyndar ekki alveg hvernig átti að hreyfa músina á 

tölvunni. Það hafði gleymst að kenna honum það. Hann átti í svolitlum erfiðleikum 

með leikinn í byrjun en var fljótur að læra inn á leikinn og kunni að hreyfa músina 

eftir að hafa spilaði hann. Á byrjunarsíðunni sást að hann var ekki viss um hvað hann 

ætti gera. Höfundur spurði hann þá hvaða takka hann héldi að hann ætti að ýta á og 

hann svaraði: ”Allavega ekki þennan hér!” og benti á einhvern takka á lyklaborðinu. 

En höfundur meinti takkana á skjánum og benti honum á að hreyfa músina. Hann 

byrjaði að hreyfa músina en upp kom þá sá misskilningur að Urri væri mús en ekki 

hundur. Á endanum þurfti að sýna honum hvernig ætti að hreyfa músina og smella á 

takka sjóræningja-vélmennisins til þess að kenna honum að hreyfa músina. Svo 

byrjaði inngangur leiksins og hann fylgdist spenntur með. Fyrsta spurningin sem kom 

upp var: “Hver er nálægt?”. Hann benti á rétt svar á skjánum en átti í erfiðleikum með 

skilja hvernig ætti að velja það með músinni. Svo byrjaði spurningin aftur þar sem 

hann var of lengi að svara. Spurningin breyttist í: ”Hver er langt í burtu?” Og þá benti 

hann á vitlaust svar með með því að benda á skjáinn. Hann spurði oft hvað hann ætti 

að gera en höfundur spurði á móti: “Hvað heldur þú?”. Þetta gekk erfiðlega nokkrar 

spurningar og snerist bara um að kenna honum að hreyfa músina. Þegar spurningin: 

“Hver er hægra meginn?” kom þá benti hann t.d. á vitlaust á 
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skjánum. Svo kom spurningin: “Hver er fyrir framan?” Þá benti hann á vitlaust svar.  

Fimm ára strákurinn fékk svo að taka við. Hann fékk fyrst spurninguna: “ Hver er 

niðri?” og hann svaraði því rétt án nokkura vandræða. Fékk svo spurninguna:” Hver 

er undir?” og gat hana líka. Svo kom spurningin:” Hver er fyrir framan?” og hann 

valdi vitlaust þar. En svo þegar hann gat rétt þá varð hann mjög ánægður. Næstu 

spurningar átti hann svo auðvelt með að svara. Næst komu svo valkostirnir um að fara 

annaðhvort á eyðieyjuna eða eldfjallaeyjuna og hann valdi eyðieyjuna. Þar átti hann 

að finna allar fjársjóðskisturnar sex á skjánum. Hann varð spenntur og valdi fyrstu 

strax. Hann fann svo tvær aðrar fljótlega en þegar hann átti eftir að finna 2 stjörnur 

byrjaði hann að verða óþolinmóður. Hann setti neðri vörina fyrir ofan efri vörina, 

gretti sig, setti hendur á höfuð sitt og byrjaði að horfa undir borðið með svolítinn 

fýlusvip. Byrjaði að spyrja hvar þær væru en svo tókst honum loksins að finna þær og 

varð ánægður með að hafa unnið leikinn. Svo prófaði hann takkana á aðalsíðunni og 

það var eins og hann heyrði ekki nógu vel í fyrirmælunum úr tölvunni. Kannski var 

hljóðið í tölvunni ekki alveg nógu gott. En svo smellti hann á víkinga-geimveruna og 

sá hana. Hann rataði svo alveg til baka með því að ýta á takkann Heim. Svo valdi 

hann aftur sjóræningja-vélmennið og svaraði tveimur spurningum rétt en leyfði svo 

yngri stráknum að prófa aftur. Þá gekk miklu betur hjá honum. Eins og að hann hefði 

lært af stóra bróður sínum. Svo valdi hann eldfjallaeyjuna og fann nokkrar 

fjársjóðskistur en gafst svo upp eftir frekar langan tíma.  

 

Spurningar 

Strákarnir voru svo spurðir þriggja spurninga eftir leikinn. Þeir voru spurðir hvort þeir 

hefðu einhverjar hugmyndir hvernig væri hægt að bæta leikinn og sá yngri átti í 

erfiðleikum með að svara því og sagði bara að leikurinn væri skemmtilegur. Sá eldri 

svaraði því ekki heldur. En svo voru þeir spurðir hvað þeim finndist skemmtilegast í 

leiknum og sá yngri sagði að það væri skemmtilegast að leita af fjársjóðskistunum. Sá 

eldri sagði einnig að það væri skemmtilegast á eldfjallaeyjunni að leita að 

fjársjóðskistunum. Þetta kom svolítið á óvart þar sem þeir gáfu til kynna þó nokkurn 

pirring þegar þeir fundu ekki fjársjóðskisturnar. Þeir voru einnig spurðir að því hvað 

þeim þætti leiðinlegast og 3 ára stráknum fannst leiðinlegast að svara spurningunum: 

“Hver er nálægt og hver er langt í burtu?”. Þetta kom ekki á óvart því hann átti í 

erfiðleikum með að svara spurningunni. En móðir hans sagði eftir á að hann væri nú 
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búinn að læra muninn á þessu og var mjög ánægð með það. Fimm ára strákurinn sagði 

að Urri væri leiðinlegastur útaf því að hann talaði svo leiðinlega.  

 

Greining á viðbrögðum 

Þar sem að oft er ekki hægt að taka nægilega mark á svörum svo ungra krakka þá var 

myndbandið skoðað eftir á og dregnar ályktanir útfrá andvarpi, brosi, pirringi, geispi, 

óþolinmóðum handahreyfingum, hlátri, ruggi og líkamstöðu.  

Það var greinilegt útfrá, óþolinmóðum handahreyfingum, grettum og leit undir borði, 

að það vakti pirring hjá báðum börnunum þegar þeim tókst ekki að finna 

fjársjóðskisturnar. Verður að skoða það atriði betur. Bæta þarf sýnileika 

fjársjóðskistana.  

Mest brostu strákarnir þegar þeir gátu svarað rétt. Þeir hlógu ekki mikið og þarf að 

koma með fleiri fyndin atriði í leikinn.   

Móðirin sagði: „Þeir eru óðir í að spila leikinn og bíða spenntir eftir hinum sem eru 

ókláraðir” og „hann kunni það ekki en ég get sagt að hann kann það núna! Snilld að 

kenna þeim þetta svona!” 

 

Niðurstöður 

Hægt er að draga ályktanir á þessari notendaprófun að fræðslugildið sé nokkuð gott 

þar sem að yngra barnið lærði muninn á nálægt og langt í burtu. Skemmtanagildið 

þarf hins vegar að bæta þó svo að börnin séu nokkuð spennt fyrir leiknum.  

 

Heimildir 

Webcredible. (2006). Usability testing with children. Sótt 19. mars af  

http://www.webcredible.co.uk/user-friendly-resources/web-usability/testing-

children.shtml 
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