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Ágrip 

Greinagerð þessi er skrifuð um gerð námspilsins Sendiför Haraldar. Það er ætlað fyrir 

kennara og nemendur í grunnskóla sem eru að læra um landnám Íslands. Í spilinu fara 

nemendur í hlutverk persónu sem ferðast til Íslands og rannsaka landið 

Í greinagerðinni er farið yfir kosti þess að nota leiki og spil við kennslu. Vitnað er í 

rannsóknir og reynslu fagfólks til að sýna fram á ágæti leikja, þá sérstaklega hermileikja sem 

spunaspil flokkast undir. Jafnframt er spilið og ferlið við vinnu þess kynnt ásamt því að  

lagðar eru fram vangaveltur hvernig best sé að nota það við kennslu. 

Spunaspil hafa lítið sem ekkert notuð við kennslu á Íslandi fyrir utan örfáa kennara sem 

hafa verið að fikta sig áfram með spilin. Það er því von höfundar að gerð þessa spils og þessi 

greinagerð verði til þess að fleiri reyni við að semja spunaspil sem hægt er að nýta við 

kennslu í skólum landsins.  
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Formáli 

Þetta lokaverkefni er seinasti áfangi minn til B.Ed.-prófs í grunnskólakennslu við Háskóla 

Ísland sem ég hef unnið að að undanförnum árum með hléum. Nú þegar gráðan er loks að 

komast í hús er vert að þakka þeim sem áttu hlut að máli því ekki er maður einn í þessari 

vegferð sem háskólanám er.  

Ég vil þakka öllum kennurum og nemendum sem ég hef starfað með þar sem ég lærði 

gríðarlega mikið af þeim og hjálpaði það mikið við gerð þessa verkefnis. Jafnframt vil ég 

þakka öllum sem aðstoðuðu mig  beint við gerð verkefnisins eins og til dæmis við yfirlestur 

eða þeim sem ég spjallaði við um verkefnið. Hjálp þeirra var ómetanleg. Að lokum vil ég 

þakka fjölskyldu minni allan þann stuðning sem hún hefur veitt mér og þá sérstaklega 

unnustu minni, Þóreyju Rúnarsdóttur, fyrir allan stuðninginn, ráðgjöfina og þolinmæðina á 

meðan á vinnu verkefnisins stóð. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands og fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra 

eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég 

þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því 

sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 10.maí 2016 

 

 Sigurður Sigurðsson  

 Sigurður Sigurðsson (sign.) 



7 

1 Inngangur  

Sendiför Haraldar og greinagerðin sem henni fylgir er lokaverkefni til B.Ed.-gráðu við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég hef alltaf verið áhugamaður um spil. Hvort um sé að 

ræða í formi tölvuleikja, borðspila eða handspila. Það var þó aðeins fyrir nokkrum árum að 

ég prófaði spunaspil fyrst enda var ég uppfullur af fordómum um að þannig spil væru bara 

fyrir hörðustu nörda. Um leið og ég prófaði eitt slíkt féll ég fyrir þeim. 

Fljótlega fór ég að velta því fyrir mér hvort hægt væri að nýta spunaspil sem kennsluefni 

í grunnskólum eins og hefur verið reynt með borðspilum. Því þótti mér upplagt að búa til 

námspil ætlað til kennslu í samfélagsfræði, nánar til tekið til kennslu tengda landnámi 

Íslands. Útkoman var sköpun spunaspilsins Sendiför Haraldar. Spilið fjallar um víkinga sem 

fá það verkefni frá Haraldi hárfagra að rannsaka landnámið sem hefur átti sér stað á Ísland. 

Hægt er að nýta spilið við kennslu á þann veg að kennari er stjórnandi spilsins á meðan 

nemendur setja sig í spor víkinganna sem ferðast til Íslands. 

Í þessari greinagerð verður farið yfir helstu rök fyrir að nota spunaspil til að kenna 

nemendum námsefni og í leiðinni mikilvæga hæfni sem þeir taka með sér út í lífið. Farið yfir 

sögu spunaspila og notkun þeirra við kennslu hér á landi. Spilið Sendiför Haraldar er kynnt 

og í lok greinagerðarinnar eru settar fram vangaveltur um hvernig það nýtist til kennslu. 
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2 Spunaspil 

Spunaspil í líkingu Sendiför Haraldar flokkast til kennsluaðferðarinnar hermileikja. Þau 

uppfylla öll þrjú meginatriða hermileikja sem Ingvar Sigurgeirsson tilgreindi í bók sinni Litróf 

kennsluaðferðanna. Meginatriði hermileikja eru að þeir fylgja ákveðnum reglum, 

nemendur setja sig í spor einhverja og að leikurinn endurspeglar raunveruleikann (Ingvar 

Sigurgeirsson, Litróf Kennsluaðferðanna, 2013, bls. 153).  

Skilgreiningin á hugtakinu spunaspil er sú að þau séu spil sem leikmenn deila 

ímynduðum aðstæðum sem er leiddar áfram af reglum leiksins.  Jafnan fylgir hverju 

spunaspili bæklingur sem ætlaður er stjórnanda spilsins. Segja má að stjórnandinn sé 

leikstjóri aðstæðna og sögusviðs leiksins. Stjórnandinn útskýrir hin ímyndaða heim og 

aðstæður fyrir leikmönnum. Leikmenn taka sér hlutverk persónu sem er þátttakandi í 

þessari deildu ímyndun. Oft á tíðum eru það leikmenn sjálfir sem skapa persónuna sem þeir 

leika. Stjórnandinn þarf að leika alla aukakaraktera á meðan leikmennirnir taka ákvarðarnir, 

tjá sig við aðrar persónur og í raun leika persónu sína (Chung, 2013, bls. 57). 

2.1 Reglur spunaspila 

Spunaspil eru frábrugðin borðspilum að mörgu leyti. Í fyrsta lagi er ekki spilað á spilaborði 

heldur fer spilið fram í hugarheimi spilara. Einn af leikmönnum fær það hlutverk að leiða 

leikinn. Þetta hlutverk gengur undir ýmsum nöfnum en heitið sögumeistari hefur orðið fyrir 

valinu hjá höfundi þessa verkefnis. Sögumeistari hefur handrit við hönd sem er ætlað til að 

hjálpa honum að leiða hina leikmennina í gegnum ævintýrið sem bíður þeirra. Hinir sem 

spil spilið búa sér til persónu sem þeir munu leika og lifa í gegnum ævintýrið. Handritið sem 

sögumeistarinn hefur í höndunum er nokkurs konar leiðarvísir um hvert ævintýrið stefnir 

en það er alls ekki er skilyrði að fylgja því í einu og öllu.  Möguleiki er að leikmenn fara út 

fyrir handritið og þá verður sögumeistarinn að skálda í eyðurnar. Sögusvið spunaspila eru 

yfirleitt þess eðlis að teljast fantasíur eða vísindaskáldskapur. Til dæmis sóttu höfundar 

þekktasta spunaspilsins, Dungeons and Dragons, innblástur sinn að mestu í 

Hringadróttinssögu eftir J.R.R Tolkien (Helgi Þorsteinsson, 1995) 

Teningar eru mikið notaðir í flestum spunaspilum. Oft eru þeir notaði til að búa til 

persónur leikmanna en þá er kastað upp á hæfileika þeirra. Teningakastið ákvarðar til 

dæmis hversu gáfaðar, sterkar eða liðugar persónur leikmanna eru. Jafnframt eru tengingar 

notaðir til að ákveða niðurstöður og örlög leikmanna svo sem þeirra sem hann tekur í 

bardaga eða þegar hann reynir að leysa vandamál sem verða á vegi persónanna (Helgi 

Þorsteinsson, 1995). 
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2.2 Saga spunaspila  

Miðað við önnur spil eiga spunaspil sér ekki langa sögu. Upphaf spunaspila hefur verið rakið 

til ársins 1974 þegar Gary Gygax og Dave Arneson gáfu út spilið Dungeons and Dragons. 

Spilið þótti frábrugðið öðrum spilum á markaðnum þar sem það byggðist nær algjörlega á 

ímyndunaraflinu og reyndi á félagshæfni leikmanna. Dungeons and Dragons og önnur 

spunaspil sem komu á eftir urðu fljótt vinsæl en neikvæð umræða fjölmiðla um spilin á 

níunda áratug síðustu aldar hafði mikil áhrif á ímynd almennings á spilunum (Allison, 2014). 

Í upphafi níunda áratugarins fóru sumir einstaklingar að bendla iðkun spunaspila við 

djöfladýrkun og að það væri í raun stórhættulegt að spila þau. Sumir gengu svo langt að 

kenna spunaspilum um sjálfsmorð sem ungir menn höfðu framið. Fjölmiðlar í 

Bandaríkjunum tóku þessar ásakanir á lofti og varð úr því fjölmiðlafár þar sem reglulega var 

fjallað um að spunaspil væru að spilla æsku landsins. Dæmi um ásakanir voru að ef persóna 

þín í spunaspili mundi deyja myndi það stórauka líkur á því að sjálfur leikmaðurinn fremdi 

sjálfsmorð í kjölfarið (Allison, 2014).  

Þessar ásakanir hafa verið rannsakaðar og hafa rannsóknir sýnt fram á það að 

andstæðingar spunaspila hafi ekki haft mikið fyrir sér með ásökunum sínum og það sé engin 

tengsl milli þess að spila spunaspil og sjálfsmorða (Allison, 2014). Þvert á móti benda 

rannsóknir til að spunaspil búa yfir ýmsum kostum. Í öðrum kafla þessarar greinagerðar 

voru taldir upp fjölmargir kostir hermileikja og spunaspila. Einnig benda rannsóknir til þess 

að þeir sem hafa spilað spunaspil standa sig betur í að finna skapandi lausnir að 

vandamálum en þeir sem spila tölvuleiki og þeirra sem gera hvorugt. Því séu spunaspil 

frábært verkfæri til að auka sköpunargáfu og kenna nemendum að leysa vandamál á 

skapandi hátt (Chung, 2013, bls. 67). 

2.3 Spunaspil á Íslandi 

Talið er að spunaspil hafi borist til Íslands með bandarískum hermönnum sem voru 

staðsettir á herstöðinni í Keflavík árið 1977 og Keflvíkingar hafi svo lært af hermönnunum 

og byrjað að spila sjálfir (Gunnar Hersveinn, 1995). Hér á landi hafa spunaspil náð nokkrum 

vinsældum og má nefna að árið 1995 voru félagar í spunaspilarafélaginu Fáfni um 600 

manns. Spilarar á Íslandi á þessum tíma voru yfirleitt á aldrinum 13-18 ára þó svo vitað var 

um eldri spilara. Jafnframt voru flestir spilarar karlkyns en kynjahlutföll félagsmanna voru 

ein kona á hverja 100 karlmenn (Helgi Þorsteinsson, 1995, bls. 27-28). Segja má að með 

tilkomu tölvuleikja hafi gullöld spunaspila liðið undir lok en samt sem áður hafa tölvuleikir 

gert það gagn að ungu fólki sem er tamt að spila tölvuleiki á auðveldara að setja sig inn í 

spunaspilin (Nemendur verða persónur í námsefninu, 2013). Fyrsta íslenska spunaspilið, 

Askur Yggdrasils, kom út árið 1994 en sögusvið þess var ævintýri sem á sér stað í 
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goðheimum. Spilið var byggt að hluta til á skrifum Snorra Sturlusonar og var markmið þess 

að vekja áhuga á goðafræðinni (Þorsteinn Mar Gunnlaugsson, Askur Yggdrasils – 20 ár frá 

útgáfu eina íslenska spunaspilsin, 2015). 

Fyrir nokkrum árum kom út spunaspil byggt á Íslendingasögunum og öðrum íslenskum 

þjóðsögum. Spilið heitir Mythic Iceland og er eftir Brasilíumanninn Pedro Ziviani. Í spilinu er 

blandað saman fornsögum íslendinga og fantasíuheimi. Spilið vakti athygli út í hinum stóra 

heimi og hreppti verðlaun fyrir framúrskarandi sögusvið ævintýrisins. Framhald Mythic 

Iceland er væntanlegt þar sem leikmenn fá tækifæri að ferðast um Ísland, Noreg, Vínland 

og allt þar á milli. (Þorsteinn Mar Gunnlaugsson, Mythic Iceland – spunaspil byggt á 

Íslendingasögunum, 2015). 

Árið 2007 kom íslenska kvikmyndin Astrópía út en hún fjallar um unga konu sem kynnist 

meðan annars heimi spunaspila og þeim sem spila þau. Myndin fékk góða dóma 

gagnrýnenda (Anna Sveinbjarnardóttir, 2007) og varð hún fjölsótt af kvikmyndahúsagestum 

landsins (Astrópía hafði betur í baráttunni við Bourne, 2007). Kvikmyndin sýndi spunaspil í 

jákvæðu ljósi og vann gegn fordómum sem hafa verið í umræðu um þau á undanförnum 

árum (Gunnar B. Guðmundsson, 2007). Ætla má því að Astrópía hafi haft jákvæð áhrif á 

ímynd spunaspila. 

Í dag er hægt að fylgjast með stefnum og straumum í spunaspilum á umræðu- og 

fréttavefnum spunaspil.com sem opnaði nýlega. Þar má finna greinar um það sem er efst á 

baugi, ráðleggingar fyrir sögumeistara og leikmenn ásamt skemmtilegum greinum. 

(Þorsteinn Mar Gunnlaugsson, spunaspil.com, án dags.) 
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3 Leikir og spil í skólastarfi 

Leikir hafa fylgt manninum alla tíð.  Elstu siðmenningar okkar hafa skilið eftir sig ummerki 

um að þar hafi verið spilaðir leikir. Í Þebu í Egyptalandi má finna veggmynd af Ramses III 

spila borðspil við gyðjuna Ísis og í Dánarbók Egypta er talað um leik sem andar framliðna 

spila í næsta lífi. Leikir hafa einnig lengi verið notaðir sem kennslutækni fyrir börn. Skák, 

leikur sem við þekkjum öll , var í raun bardagahermir sem þjálfaði unga sem alda í 

rökhugsun. Badminton var eitt sinn þjálfunar aðferð fyrir japanska hermenn til að æfa 

viðbrögð sín og snerpu (Grunfeld, Vié, Williams, & Bell, 1985, bls. 10). Hins vegar hafa leikir 

og þá sér í lagi spil ekki verið upp á pallborðinu í skóla 20. aldarinnar. Jafnvel hafa heyrst 

raddir um að spil eigi ekkert erindi inn í grunnskólanna. Sumir kennarar eru á þeirri skoðun 

að það eigi ekki að vera skemmtilegt í skólanum. Þeir geta ekki hugsað sé nemendur séu að 

leika sér þegar þeir ættu að vera að læra. Í öðru lagi er skoðun sumra kennara að með 

spilum er verið að blekkja nemendur með því að dulbúa námið sem spil. Nemendur eiga að 

hafa áhuga á þeim viðfangsefnum sem kennd eru í skólum og því sé óþarfi að hafa spil á 

boðstólnum fyrir nemendur (Ingvar Sigurgeirsson, Nafnorð, fram um þrjá reiti: Um notkun 

spila í kennslu, 1976, bls. 2-3). 

Þrátt fyrir að við teljum okkur öll vita hvað það er að leika sér eru sérfræðingar ekki á 

einu máli um hver skilgreiningin á hugtakinu sé. Ein skilgreining hljómar þannig að leikur sé 

athöfn sem ekki er framkvæmd meðvitað með neinum öðrum tilgangi en að framkvæma 

hana. Önnu skilgreining á leik er að þeir séu athafnir þar sem ánægja, gleði, orka og 

sjálfssprottið frumvæði fylgja með (Salen & Zimmerman, 2004, bls. 302). Auðveldara er að 

skilgreina leiki. Leikir eru líkamleg eða hugræn athöfn eða keppni sem eru með reglur og 

fólk gerir af ánægju (Merriam-Webster dictionary, án dags.). Hugtakið spil hefur einnig 

verið skilgreind á fjölbreyttan og ólíkan hátt. Ein skilgreining stendur uppúr en hún var 

smíðuð að því marki að innihalda meginþemu allra helstu fyrri skilgreininga á hugtakinu. 

Hún hljómar þannig  að spil sé kerfi þar sem leikmenn eigast við í tilbúinni baráttu sem er 

afmörkuð með reglum. Baráttan þarf að gefa mælanlega niðurstöðu við lok spilsins. (Salen 

& Zimmerman, 2004, bls. 80). 

Notkun á spilum eins og Sendiför Haraldar við kennslu telst til kennsluaðferðarinnar 

hermileikir. Þrjú meginatriði einkenna hermileiki. Fyrsta atriðið er að leikurinn eða spilið 

fylgi ákveðnum reglum. Oft eru notuð hjálpagögn eins og teningar, leiðbeiningabæklingar 

og spilaborð. Annað atriðið er að hlutverkaleikir eru tækifæri fyrir leikmenn að setja sig í 

spor annarra. Hvort um sé að ræða einstaklinga, hópa eða jafnvel heilla þjóða. Þriðja atriðið 

er að öll gögn og reglur þurfa að endurspegla raunveruleikann eins vel og mögulegt er. 
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Spilið eða leikurinn á að vera nokkurskonar hermir á þeim raunveruleika sem fjallað er um. 

(Ingvar Sigurgeirsson, Litróf Kennsluaðferðanna, 2013, bls. 153) 

Þrátt fyrir bölsýni eru leikir orðnir viðurkenndar kennsluaðferðir í grunnskólum í dag. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla kemur eftirfarandi fram: 

“Leikur er mikilvæg námsaðferð og opnar víddir þar sem sköpunargleði barna 

og ungmenna getur notið sín. Hamingja og gleði liggja í því að finna 

hæfileikum sínum farveg og fá að njóta sín sem einstaklingur og hluti af heild. 

Sköpun er mikilvægur grunnur að því að horfa til framtíðar og móta sér 

framtíðarsýn, taka þátt í mótun lýðræðissamfélags og skapa sér hlutverk innan 

þess.” (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 23) 

Það er því augljóst að menntayfirvöld á Íslandi sjá hag í að leikir eigi sinn stall í 

grunnskólum landsins. Þrátt fyrir þessu stóru orð í aðalnámskránni sýnir nýleg rannsókn á 

starfsháttum í grunnskólum á Íslandi að námsleikir og spil eru sjaldgæf kennsluaðferð hjá 

Íslenskum kennurum. Í ljós kom að 38% kennara nota námsleiki eða spil einu sinni í viku 

eða oftar og aðeins 7% kennara nota þessa aðferð daglega eða oftar. Um tveir þriðju 

kennara í rannsókninni segjast nota aðferðina sjaldnar en einu sinni í mánuði (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014, bls. 130). Því er ljóst að námsleikir og spil eiga enn langt í land að ná 

þeirri notkun sem þessi mikilvæga kennsluaðferð ætti að vera með miðað við ávinninginn 

sem hægt er að ná með notkun hennar. 

3.1 Ávinningur hermileikja við kennslu 

Fjölmargir kennarar spyrja sig áreiðanlega þeirra spurningar af hverju þeir ættu að nota 

hermileiki við kennslu sína fyrir utan það sem aðalnámskrá segir. Í fyrsta lagi krefjast leikir 

og spil þátttöku nemenda og því áhugi nemenda á viðfangsefninu gæti aukist. Jafnframt er 

notkun á hermileikjum góð tilbreyting frá öðrum verkefnum sem nemendur eru vanir. 

Hermileikir eru einnig hentug aðferð fyrir getuminni nemendur þar sem viðfangsefnin eru 

oft áþreifanleg og því hjálpar það þeim nemendum að komast inn í efnið eins og hinum sem 

eru betri í hefðbundnu bóknámi (Ingvar Sigurgeirsson, Litróf Kennsluaðferðanna, 2013, bls. 

154-155). 

Reynslan á notkun hermileikja hefur sýnt að kennsluaðferðin er góð og gild. Leikirnir 

hjálpa nemendum við að æfa sig á mikilvægum sviðum í menntun þeirra. Sviðum eins og 

læsi, talnalæsi og mannlegum samskiptum. Hermileikir eru frábært tækifæri til að 

samþætta námsgreinar í eina kennslustund. Það er erfitt að takmarka hermileiki við eitt fag. 
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Einn hermileikur getur sýnt nemendum tengsl milli námsgreina eins og til dæmis sögu, 

landafræði og náttúrufræði (Walford, 2007, bls. 13). 

Viðhorfið um ágæti hermileikja við kennslu byggist ekki eingöngu á reynslu kennara því 

einnig hafa verið framkvæmdar rannsóknir á kennsluaðferðinni. Í rannsókn sem 

framkvæmd var við Johns Hopkins háskóla á áttunda áratug síðustu aldar kom í ljós að 

notkun á hlutverkjaleikjum hafði jákvæð áhrif á mætingu nemenda sem áður höfðu mætt 

illa. Í annarri rannsókn framkvæmdri af Glenn Pete og John Mateja í Bandaríkjunum kom í 

ljós að nemendur muna efni sem þeim er kennt með hjálp hermileikja, lengur en það sem 

kennt með fyrirlestrum. Það bendir til þess að upplifun með hjálp hermileikja er 

eftirminnilegri og hefur langvarandi áhrif fram yfir að hlusta á einhvern segja frá efninu 

(Walford, 2007, bls. 13) 

3.2 Spunaspil við kennslu á Íslandi 

Spunaspil og aðrir hermileikir hafa verið notaðir við kennslu á Íslandi og víðsvegar í 

heiminum. Eins og niðurstöður starfendarannsóknarinnar gáfu til kynna eru spil og 

námsleikir ekki vinsælar kennsluaðferðir hjá íslenskum kennurum. Þó er það svo að ef 

kennari notast við spunaspil hér á landi við kennslu þá þykir það fréttnæmt og það ratar á 

síður fjölmiðla. Í fyrsta lagi má nefna að Terry Gunnel sem var enskukennari við 

Menntaskólann í Hamrahlíð nýtti spunaspil við enskukennslu. Hann setti nemendum sínum 

fyrir að spila spunaspil í frítíma sínum og það sem fór á milli leikmanna var tekið upp á 

segulband. Þar sem þetta var enskukennsla áttu nemendur að tjá sig á ensku á meðan spilið 

stóð yfir. Terry segir að spunaspilin séu frábær æfing fyrir nemendur sína (Gunnar 

Hersveinn, 1995). 

Við Verslunarskóla Íslands hefur Ármann Halldórsson ensku- og heimspekikennari 

notað spunaspilið Dungeons and Dragons við heimspekikennslu. Spunaspilin hjálpa 

nemendum að ná tökum á heimspekilegum og siðferðislegum álitamálum ásamt því að gefa 

þeim tækifæri til að kafa dýpra í námsefnið þar sem þeir fái að upplifa það af eigin reynslu. 

(Nemendur verða persónur í námsefninu, 2013) 

Fréttir af notkun spunaspila í grunnskólum hafa ekki verið áberandi en þegar vel er að 

gáð má finna nokkra kennara sem hafa notast við spunaspil við kennslu. Í Facebook hópnum 

Roleplayers á Íslandi skapaðist umræða um notkun spunaspila við kennslu barna. Þeir 

grunnskólakennarar sem gáfu sig fram hafa aðallega verið að nota spunaspil í sérstökum 

hlutverkjaleikjaáföngum sem voru valgrein á unglingastigi. Jafnframt voru kennarar sem 

höfðu notað spunaspil við ensku og íslensku kennslu. Flestir af kennurunum sem tjáðu sig 

töldu reynslu sína og nemenda hafi verið jákvæða og margir höfðu áhuga að að þróa þessa 
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kennsluaðferð frekar.  Jafnframt var nefnt að hægt að að nota spunaspil til að samþætta 

námsgreinar eins og sögu og náttúrufræði. (Haraldur Pálsson, o.fl., 2015) 

 Að lokum má nefna að spunaspil er í vinnslu sem er með það markmið að gera 

kennslu á þjóðsögum og ævintýrum ólíkra menningaheima skemmtilegri. Spilið heitir 

Folklore og mun innhalda yfir 100 þjóðsögur, víðsvegar að úr heiminum, sem leikmenn fá 

að upplifa. (Þorsteinn Mar Gunnlaugsson, Mythic Iceland – spunaspil byggt á 

Íslendingasögunum, 2015) 

3.3 Hermileikir við kennslu um landnám 

Ýmis dæmi eru um hermileiki við kennslu á landnámi líkt og Sendiför Haraldar. Í fyrsta lagi 

má nefna borðspilið Landnámsleik sem kom út árið 1980 en þar setja nemendur sig í spor 

landnema sem undirbúa ferð til Íslands, sigla yfir hafið og nema land. Landnámsleikur er 

ófáanlegur í dag en hann er til í mörgum grunnskólum þó langt sé síðan hann kom út (Ingvar 

Sigurgeirsson, Litróf Kennsluaðferðanna, 2013, bls. 154). 

Hermileikir sem fjalla um landnám eru einnig til í tölvuformi. Dæmi um þannig leiki er 

Oregon Trail. Leikurinn fjallar um landnema í Bandaríkjunum og ferð þeirra á 

vesturströndina frá Miðríkjum landsins. Þar sem leikurinn er á ensku væri hægt að nota 

hann við enskukennslu samhliða því að fræða nemendur um landnám Norður Ameríku 

(Ingvar Sigurgeirsson, Litróf Kennsluaðferðanna, 2013, bls. 154). 

3.4 Hvað kennarar þurfa að hafa í huga við hermileiki. 

Þrátt fyrir alla kosti hermileikja þá eru þeir ekki fullkomin kennsluaðferð. Kennarar sem nota 

hermileiki þurfa að hafa margt í huga þegar þeir nota hermileiki við kennslu. Hermileikir 

geta verið tímafrekir í framkvæmd og það getur tekið tíma að koma sér inn í reglur og 

framkvæmd leikjanna. Kennarar þurfa því að undirbúa sig vel til að ná þeim markmiðum 

sem þeir ætla með kennslu sinni. Kennarar þurfa einnig að vera tilbúnir til að vera 

sveigjanlegir þar sem reglur leikjanna eru ekki heilagar, þannig er hægt að breyta ákveðnum 

reglum ef kennari telur hans útfærsla henti nemendahóp sínum betur en þær reglur sem 

höfundur leiksins lagði upp með (Ingvar Sigurgeirsson, Litróf Kennsluaðferðanna, 2013, bls. 

155-156). 

Kennarar þurfa einnig að vera meðvitaðir fyrir hvaða aldurshópa hermileikir henta best 

við kennslu. Hermileikir eru mögulegir fyrir alla aldurshópa. Þegar börn eru á aldursbilinu 

ellefu til fjórtán ára, þegar kynþroskinn er að hefjast, getur verið erfiðara að nota þessa 

aðferð, en það er ekki ómögulegt. Ef aðferðin er notuð markvisst með nemendum frá unga 

aldri verða nemendur vanir því að fara í hermileiki og auðveldara verður að nota aðferðina 

á meðan börnin fara í gegnum kynþroskaaldurinn (Walford, 2007, bls. 13-14). Að nota 
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hermileiki getur verið mikil áskorun fyrir kennara en ef þeir eru tilbúnir til að leggja á sig þá 

vinnu sem fylgir og fara út fyrir þægindahring sinn þá geta þeir hjálpað nemendum sínum 

að blómstra enn frekar í námi sínu. 

Erfitt getur verið fyrir kennara og nemendur sem ekki eru vanir hermileikjum að stökkva 

beint í djúpu laugina og er þá hætta á að kennslan misheppnast. Hætta er að kennari fælist 

frá kennsluaðferðinni til frambúðar og hallist aftur að aðferðum sem hann er vanur að 

framkvæma. Mælt er með því að byrja á einföldum æfingum þar sem nemendur fara ekki 

meðvitað í hlutverk en þegar líður á æfinguna eru þeir komnir í hlutverk (Walford, 2007, 

bls. 61). Með því að venja nemendur við hermileiki á markvissan hátt aukum við líkurnar á 

að nemendur fá þann lærdóm sem kennarinn stefnir á að veita nemendum sínum. 
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4 Sendiför Haraldar 

Sendiför Haraldar er spunaspil ætlað til kennslu um landnám Ísland í grunnskólum landsins. 

Með spilinu frá nemendur tækifæri til að setja sig í spor víkinga sem rannsaka landnám á 

Íslandi 

4.1 Lýsing á spilinu 

Spilið sjálft er í raun bæklingur ætlaður kennurum eða öðrum fullorðnum einstaklingum til 

að hjálpa þeim að leiða nemendur í gegnum ævintýrið. Í bæklingnum má finna lýsingu á 

ævintýrinu, hvað þarf að hafa í huga áður en það hefst og ráðleggingar hvernig best sé að 

spila það. Jafnframt er söguþráður ævintýrisins í bæklingnum ásamt lýsingu á persónum 

sem verða á vegi nemenda. Spilið spilast best með einum sögumeistara og fimm persónum. 

Með bæklingnum fylgja persónublöð sem ætluð eru fyrir leikmenn spilsins. Áður en 

spilið hefst eiga leikmenn að skapa persónu og setja sig í spor hennar. Persónublöðin hjálpa 

leikmönnum að skapa sína persónu þar sem á blaðinu eru eyður sem þeir fylla inn  atriði 

eins og aldur persónunnar, nafn hennar og hvaða vopn hún ber. Á blaðinu er einnig pláss 

fyrir nemendur til að teikna persónu sína ásamt einu svæði þar sem nemendur geti skrifað 

um bakgrunn hennar. 

Sendiför Haraldar krefst ekki teninga eins og flest spunaspil. Lagt var upp með að hafa 

spilið sem einfaldast og lögð áhersla á ímyndunaraflið í stað flókinna bardaga- og 

hæfileikakerfa sem einkenna mörg spunaspil. Með því að sleppa tengingakasti ræðst 

framvinda ævintýrisins ekki af tilviljunum eða lukku heldur er hún í höndum spunameistara 

og leikmannanna sjálfra.  

4.2 Söguþráður spilsins 

Sagan hefst árið 899 í Noregi og í upphafi spils eru persónur leikmanna lágt settir víkingar 

við hirð Haraldar hárfagra Noregskonungs. Fljótlega fá leikmenn það verkefni að rannsaka 

landnámið sem hefur átt sér stað á Íslandi. Það þarf að undirbúa ferðina og sigla yfir hafið 

til Íslands. Í Færeyjum og á Íslandi fá leikmenn tækifæri til að hitta landnámsmenn, ræða 

við þá og fá jafnvel verkefni frá þeim til að leysa.  

Þegar persónur leikmanna komast til Íslands ferðast þeir um suðurströnd landsins og 

hafa valkosti á að stoppa í Vestmanneyjum, Reykjavík og Hvammi í Breiðafirði. Þegar 

leikmenn hafa rannsakað það sem á vegi þeirra verður snúa leikmenn aftur til Noregs og 

segja Haraldi frá því sem þeir sáu. Það er í höndum leikmanna hvort þeir segja Haraldi 

sannleikann eða ljúga að honum þar sem einn af landnámsmönnum biður þá um að segja 

honum ekki frá hvernig aðstæður eru á Íslandi. Í lok sögunnar fá leikmenn tækifæri til að  
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ákveða örlög persóna sinna. Leikmenn gætu til dæmis ákveðið að persónur þeirra setjast 

að á Íslandi eða verða áfram tryggir þjónar Haraldar hárfagra. 

4.3 Markmið spilsins 

Sendiför Haraldar er fyrst og fremst ætlað nemendum sem eru að læra um landnám Íslands. 

Spilið gefur nemendum tækifæri til að setja sig í spor ferðalanga sem ferðast til Íslands og 

rannsaka landnámið. Því er ætlað að vera viðbót við þá möguleika sem kennarar hafa til að 

fræða nemendur sína um landnámið og þetta tímabil í sögu Íslands. Með spilinu er kafað 

dýpra ofan í efnið og nemendur fá nýja sýn á þetta tímabil. Helsta markmið spilsins er þó 

að gera lærdóm nemenda sem skemmtilegastan og eftirminnilegastan. 

4.3.1 Samþætting Námsgreina 

Kennarar sem nota Sendiför Haraldar hafa tækifæri til að samþætta ævintýrið við hinar 

ýmsu námsgreinar. Til dæmis koma upp aðstæður í spilinu þar sem hægt er að fræða 

nemendur um sjávarstrauma við strendur Íslands. Einnig er umræða um landvættina sem 

eiga að vera verndarar Íslands. Nemendur þurfa einnig að glíma við siðferðisleg álitamál þar 

sem í lok spilsins þurfa nemendur að ákveða hvort þau eiga að ganga bak orða sinna eða 

segja sannleikann. Í þessum þremur dæmum er verið að samþætta sagnfræði við atriði úr 

náttúrufræði, landafræði og lífsleikni. Góðir kennarar gætu veitt þessum atriðum meiri 

athygli en spilið gerir ráð fyrir og notað það sem stökkpall til að rannsaka þessi og fleiri atriði 

með nemendum sínum. 

4.3.2 Aðalnámskrá Grunnskóla 

Það er ekki nóg fyrir námspil að vera skemmtilegt heldur þarf að fylgja Aðalnámskrá 

grunnskóla þannig að Sendiför Haraldar  hafi eitthvað gildi sem námsefni. Eitt af 

hæfniviðmiðum samfélagsgreina samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er að nemendur eiga 

að geta, við lok sjöunda bekkjar, sett sig í spor annars fólks á völdum tímum og stöðum 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 202). Aðalnámskráin fjallar einnig um að nemendur 

eigi að geta unnið saman, tekið þátt í umræðum og rökrætt um málefni af siðferðislegum 

og samfélagslegum toga (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 202)Með því að spila Sendiför 

Haraldar með nemendum sínum geta kennarar hjálpað þeim að ná tökum á þeirri hæfni 

sem talin er upp hér að ofan.  

4.4 Ferli sköpunar spilsins 

Áður en vinna hófst við spilið þurfti höfundur að safna eins miklum heimildum að sér og 

hann réð við. Fljótlega var ákveðið að Íslendingabók Ara fróða yrði aðal heimild spilsins en 

einnig var sóttu innblástur í Landnámabók og Laxdælu. Ekki var farið eftir frásögn heimilda 
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í einu og öllu heldur tók höfundur sér skáldskaparleyfi í örfáum smáatriðum til að gera 

söguna áhugaverðari og skemmtilegri. Við sköpun sögupersóna spilsins þurfti höfundur oft 

á tíðum að nota eigið ímyndunarafl því að í sögunum er oft á tíðum ekki mikið um 

persónulýsingar. Því var þörf á að skálda í eyðurnar þegar kom að því að lýsa persónunum. 

Jafnframt eru persónur sem skáldaðar eru frá grunni.  

Í upphafi var ætlunin að á ferðalagi sínu fengu nemendur að fara alla leið í kring um 

Ísland og koma við á fleiri stöðum en eru nú í spilinu. Það kom fljótlega í ljós þegar skrif 

hófust að í stefndi að spilið yrði allt of langt til þess að teljast sem fýsilegt kennsluefni. Því 

var ákveðið að skera niður í söguþræði spilsins þannig að fjöldi svæða og frægir 

landnámsmenn urðu útundan í sögunni.  

Þegar handrit spilsins var tilbúið var spilið prufað með börnum og fullorðnum. Við 

prufurnar þróaðist persónublaðið sem fylgir með spilinu. Þeir sem tóku þátt í prófununum 

voru spurðir álits á hvað væri nauðsynlegt að vera á blöðunum og hvað mætti missa sín. 

Niðurstaðan var innihald og útlit persónublaðsins eins og það lítur út í dag. Prófanirnar á 

spilinu voru tímamældar og kom í ljós að spilið tók 80 mínútur í spilun að meðaltali. Það er 

með persónusköpun og söguþræði spilsins en athuga þarf að ekki var staldrað við nein 

sérstök atriði. Eftir prófanir var handrit spilsins fínpússað og persónublaðið hannað eftir 

ábendingar leikmanna 
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5 Umræður 

5.1 Hvernig hægt er að nota Sendiför Haraldar við kennslu? 

Þegar kennari notar Sendiför Haraldar með bekk sínum þá gæti hann spurt hvernig best 

væri að nota spilið með börnunum. Í fyrstu þarf að hafa í huga að spilið spilast best með 

fimm leikmönnum. Líklegt er að kennari sé með fleiri börn í bekknum en spilið gerir ráð 

fyrir. Við því vandamáli eru nokkrar lausnir. Í fyrsta lagi væri hægt að láta spilið vera eina 

stöð í stöðvakennslu einnig þekkt sem hringekkja. Þá væri einn fullorðinn með umsjón með 

stöðinni og fengi nokkra nemendur með sér til að spila spilið. Önnur lausn væri, sérstaklega 

ef kennari vill að allur bekkurinn sé með í einu, er að skipta nemendum í hópa og hver hópur 

hefur umsjón með einni persónu fyrir sig. Þannig gætu nemendur í bekknum upplifað spilið 

saman og kennarinn þarf aðeins að leiða nemendur einu sinni í gengum spilið 

Það er einnig tækifæri að gera spilið að ítarefni í námi nemenda og leyfa þeim að spila 

spilið í frístunda- eða félagsmiðstöðum fyrir utan skóla. Þannig stæði spilið til boða fyrir þá 

sem hefðu áhuga á að spila það en þeir nemendur sem hafa ekki áhuga á því geta sleppt 

því. Sá galli er á þeirri aðferð að oft á tíðum vitum við ekki hvort okkur líkar við hluti fyrr en 

við prófum þá þannig nemendur geta misst af gullnu tækifæri á að gera eitthvað 

skemmtilegt og lærdómsríkt þar sem þau höfðu val um þátttöku. 

Í síðasta lagi má nefna að ekki er skylda fyrir nemendur og kennara að fylgja söguþræði 

spilsins í einu og öllu. Kennari getur bætt við breytt og bætt söguna eins og honum listir, til 

dæmis ef hann vill fjalla nánar um landnámsmenn í heimabyggð nemenda. Jafnframt getur 

kennari kafað dýpra ofan í einstaka sögupunkta til að dýpka þekkingu nemenda á ákveðnu 

atriði. 

5.2 Undirbúningur kennara 

Flestir kennarar eru líklega ekki vanir að stjórna spunaspili. Því getur verið erfitt fyrir þá að 

renna blint í sjóinn og nota Sendiför Haraldar við kennslu sína. Í fyrstu er gott fyrir kennara 

að upplifa hvernig það er að vera þátttakandi í spunaspili. Nokkrir kennarar gætu til dæmis 

komið sér saman með vönum spunaspilara og spilað Sendiför Haraldar sem leikmenn. 

Þannig fá kennarar reynslu við að spila spunaspil. 

Áður en kennari spilar spilið með nemendum þarf hann að undirbúa sig vel þar sem 

ímyndunarafl nemenda getur tekið spilið í óvæntar áttir. Ef kennari er vel undirbúinn verður 

það auðveldara fyrir hann að spinna söguþráð og svara spurningum nemenda. Einnig þarf 

kennari að vera vel að sér um landnám Íslands til þess að upplýsingar sem nemendur fá 

verði sem bestar. 



20 

Það getur einnig verið mikilvægt fyrir kennara að undirbúa nemendur sína áður en 

spilið er spilað 

5.3 Framhald 

Það má velta því fyrir sér hvað hægt er að gera í framhaldi þess að Sendiför Haraldar sé 

komið út. Til þess að spilið geti orðið raunhæfur valkostur fyrir kennara sem gott námsefni 

þarf að fræða kennara um kosti spunaspila við kennslu. Hægt væri að fara í skóla og halda 

fyrirlestra þar sem spilið er kynnt ásamt kennsluaðferðinni hermileikir. Með því að vekja 

áhuga kennara aukast líkur á að Sendiför Haraldar nái útbreiðslu og að kennarar kynnast 

því að nota spunaspil við kennslu, sér og nemendum sínum til hagsbóta. 

Ef Sendiför Haraldar yrði gefið út af fullri alvöru þyrfti hugsanlega að betrumbæta 

nokkur atriði. Ef til útgáfu kæmi væri ekki verra ef ævintýrið yrði myndskreytt til þess að 

hjálpa ímyndunarafli spunameistara og leikmanna. Myndir gætu eflaust hjálpað þeim sem 

eiga erfiðara með að sjá fyrir sér hluti og aðstæður 

Auðvelt ætti að vera að bæta við spilið. Hvort sem höfundur gerði það sjálfur eða aðrir. 

Mögulegt er að opna vefsvæði þar sem hver sem er gæti bætt við köflum við ævintýrið enda 

af nægu að taka til að bæta við söguna. Þar gætu kennarar sem vilja spila spilið með 

nemendum sínum fengið möguleika á að stækka spilið eða velja kafla sem henta 

nemendum þeirra betur. Jafnframt væri möguleiki á að draga úr einfaldleika spilsins og 

bæta inn í það bardagakerfi sem krefst teningakasts. Ef það yrði gert væri hugsanlegt að 

spilið tæki of langan tíma í spilun þannig það yrði ekki raunhæfur valkostur innan veggja 

skólans. En á móti kæmi að hægt væri að spila það heima eða í félagsmiðstöðum. 
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6 Lokaorð 

Það er von mín að lestur á þessari greinagerð hafi þér verið hvatning, lesandi góður. 

Hvatning til að prófa að spila Sendiför Haraldar eða að minnsta kosti eitthvað annað 

spunaspil þar sem ljóst er að það er talsverður ávinningur að spila slík spil. Jafnframt vona 

ég ef þú ert að vinna með börnum hefur þú öðlast áhuga að spila spunaspil með þeim. 

Námspil er spennandi kostur fyrir kennara til að fræða nemendur sína um hin ýmsu 

námsefni og ég vona innilega að Sendiför Haraldar verði góður valkostur 

Hermileikir og spunaspil eiga tvímælalaust heima í grunnskólum landsins og vonandi 

munu fleiri kennarar reyna fyrir sér með þessari aðferð sem gefur nemendum þeirra, 

tvímælalaust, mikið í reynslubankann og í leiðinni skemmta sér í námi sínu. Fyrir kennara 

sem vilja efla sjálfan sig í starfi eru spunaspil frábær leið fyrir þá til að vera eins góðir 

kennarar og þeir mögulega geta.  

Ef þú ert vanur spunaspilari hvet ég þig að íhuga að semja sjálfur spil sem getur gagnast 

við kennslu. Það ætti að vera ljóst eftir lestur þessarar greinagerðar að ávinningur af notkun 

hermileikja, spila og spunaspila er mikill því er tækifæri hér og nú til að hefja innreið 

spunaspila inn í skóla Íslands til hagsbóta fyrir nemendur okkar. 
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