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Ágrip  

„Teningasögur: Spunaspil sem námsefni“ er verkefni til B.Ed.-prófs í 

grunnskólakennslufræðum við Háskóla Íslands. Teningasögur er spunaspil og á sama tíma 

námsefni sem höfundur hannaði og er ætlað nemendum á yngri stigum grunnskóla. Spilið 

byggir á sögu, spuna og borðspilum. Markmið verkefnisins var tvíþætt; annars vegar að búa 

til nýtt spunapil sem sækir innblástur í gömul spunaspil og borðleiki ásamt hönnun 

leikreglna sem henta nemendum á yngsta stigi. Hins vegar að gera spilið aðgengilegt 

kennurum og sýna fram á kennslufræðilegt gildi þess til að hvetja kennara til að nota þetta 

námsefni. Heimasíðu verkefnisins má finna á slóðinni teningasögur.is. 

 

Í þessari greinargerð er sýnt fram á kennslufræðilegt gildi allra þeirra þátta sem mynda 

spilið, þ.e sögur, spuni og spil. Það er gert með því að tengja þá við rannsóknir og kenningar 

fræðimanna. Fjallað verður um það hvernig spil af þessu tagi getur hjálpað nemendum að 

vinna saman að verkefnalausnum, bætt tjáningu og samskiptatækni í gegnum umræður og 

frásögn ásamt því að auka orðaforða og þar af leiðandi lesskilning sem er forsenda 

áframhaldandi náms. Vægi þess að hafa gaman saman í hópi og hvernig það getur komið í 

veg fyrir félagslega einangrun verður einnig skoðað. 
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Formáli 

Verkefnið Teningasögur – Spunaspil sem námsefni er hluti af grunnnámi í 

grunnskólakennarafræði við menntavísindasvið Háskóla Íslands og er metið til 10 eininga. 

 Hugmyndin að verkefninu kviknaði við vinnu með börnum á frístundaheimili  við 

grunnskóla í Reykjavík þar sem höfundur hefur starfað með kennaranáminu. 

Höfundur fékk þá hugdettu að bjóða nokkrum nemendum að taka þátt í “teningasögu”. 

Reynsla og hrifning af tölvuhlutverkaleikjum, margir byggðir á reglum spunaspila, spilaði 

þar inn í. Þekktir ævintýraheimar J.R.R Tolkien, George R.R Martin, J.K Rowling, Michael 

Kirkbride, George Lucas og fleiri höfunda veita innblástur fyrir flest ævintýrin. Eftir að hafa 

lært af eigin reynslu að sumir félagslega einangraðir einstaklingar áttu tiltölulega auðvelt 

með að taka þátt og virtust njóta sín var auðvelt að réttlæta hugmyndina að gera námsefni 

úr þessu. 

 Ég vil þakka þeim nemendum sem tóku þátt í þróunarferlinu fyrir ómetanlega 

gagnrýni á spilið. Án þeirra hefði þetta verkefni ekki orðið að veruleika. Einnig vil ég þakka 

fjölskyldu minni veittan stuðning og Rannveigu Björk Þorkelsdóttur fyrir góð ráð, leiðsögn 

og tillögur. 

 

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

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) 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 sjálf(ur) ábyrgð á því sem 

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

 

Reykjavík, 6. Maí 2017 
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1 Inngangur  

Leitin að nýjum kennsluaðferðum til að mæta fjölbreyttum nemendahópi er sífellt í gangi. 

Markmið þessa verkefnis er að auðvelda kennurum aðgengi að spunaspili með 

kennslufræðileg gildi að leiðarljósi. Þetta spunaspil ber heitið Teningasögur. Spunaspil 

sameina spuna, sögur og borðspil en í þessari greinargerð verður fjallað um þessa þrjá 

mismunandi lykilþætti. Kennslufræðilegt gildi þessara þátta verður útskýrt og tengt við 

Teningasögur. Jafnframt hefur verið útbúinn vefur fyrir kennara þar sem Teningasögur 

ásamt útskýringum á spilinu eru kynntar og er slóðin teningasögur.is 

Spilið er hannað með það í huga að skapa skemmtilegar og áhugaverðar aðstæður í 

ímynduðum heimi þar sem nemendur af öllum toga geta tjáð skoðanir sínar og liðið eins og 

þeir séu hluti af heild. Spilið hentar því vel fyrir nemendur sem eru ekki mjög félagslyndir 

vegna þess að spilið byggir á samskiptum, ákvarðanatöku og verkefnalausnum í litlum hópi 

þar sem allir meðlimir skipta máli. Í rannsókn Lea Ayers, Suzanne Beyea, Marjorie Godfrey, 

Doreen Harper, Eugene Nelson og Paul Batalden frá árinu 2005 töldu þátttakendur það að 

hafa gaman saman vera áhrifaríka leið til að mynda félagsleg tengsl (bls. 242). 

Hugtakið „að vera hluti af heild“ hefur verið skilgreint sem ferli á milli einstaklinga 

sem hefur áhrif á heilsu fólks samkvæmt Bonnie M. Hagerty, Reg A. Williams, James C. 

Coyne, Margaret R. Early (1996, bls. 235). Einnig talar Hagerty, ásamt öðrum, í fyrri 

rannsókn sem Hagerty o.fl gerðu, að einmanaleiki sé afleiðing þess að upplifa sig ekki sem 

hluta af heild (Hagerty o.fl, 1992, bls. 172-177). Rannsókn Angela L. Duckworth og Patrick 

D. Quinn frá árinu 2007 bendir líka til þess að það séu tengsl á milli vellíðanar og 

frammistöðu í skóla, en þau könnuðu tengsl hamingju og námsárangurs fimmtu bekkinga. 

Þau segja að börn sem standa sig vel í skóla geri það mögulega að hluta til vegna þess að 

þau eru ánægð og að á sama tíma geti góður námsárangur gert börn hamingjusamari. 

Þannig styrkja þessir þættir hvorn annan (Quinn & Duckworth, 2007, bls. 1). Þá hefur 

skemmtanagildi námsleikja þar sem nemendur spila saman verið kannað. Í rannsókn 

Richard Light frá árinu 2002 sem kannaði viðhorf nemenda gagnvart leikjum af þessum toga 

voru viðbrögð nemenda jákvæð, þeim fannst gaman að fara í leiki í skólanum og sumir áttu 

auðveldara með að skilja námsefnið í gegnum leik (bls. 299). 

Greinargerð þessari er ætlað að varpa ljósi á hugmyndafræðina sem liggur að baki 

sagna, spila og spuna í kennslu. Einnig verða spunaspil skoðuð og síðast en ekki síst greint 

frá sérstöðu Teningasagna og kennslufræðilegu gildi spilsins. Markmiðið með spilinu sjálfu 

er að auðvelda kennurum aðgengi að spunaspili með kennslufræðileg gildi að leiðarljósi og 

þannig hjálpa þeim að koma til móts við fjölbreyttan nemendahóp. 
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2 Sögur í kennslu 

Um árabil hafa kennarar notað sögur í kennslu sinni. Jeff Cresswell (e.d) segir sögur vera 

mikilvægan hlekk í reynslu og upplifun okkar af heiminum.  

Saga okkar, trú og menning hafa borist á milli kynslóða með sögum í þúsundir ára. Sögur hafa 

svörin þegar við reynum að skilja heiminn og fólkið í kringum okkur. Þróun söguþráðarins 

gefur náms Tengsl við raunveruleikann er auðvelt að sjá fyrir sér með hjálp sagna og þess 

vegna eru þær hentugar sem kennsluaðferð. (Cresswell, e.d, bls 89)  

David Booth og Bob Barton segja í bók sinni Story Works (2000) að þörfina fyrir sögur sé að 

finna í öllu fólki og að hún birtist í öllum menningarheimum (Booth og Barton, 2000, bls. 7). 

Sögur í kennslu eru ekki bundnar við upplestur kennara úr bók enda hefur það sýnt sig að 

lestur fyrir börn hafi jákvæð áhrif á orðaforða og viðhorf barna til sagna, ásamt því að hjálpa 

þeim að fá tilfinningu fyrir sögum ef þau eru spurð opinna spurninga um þróun mála. 

(Neuman og Bredekamp, 2000, bls. 30).  

2.1 Söguaðferðin 

Til eru kennsluaðferðir sem draga nemendur inn í þróunarferlið og fá þá til að taka virkan 

þátt í mótun námsins. Söguaðferðin er dæmi um kennsluaðferð af þessum toga og kemur 

hún efninu til skila á nemendamiðaðan hátt, þ.e. nemendur hafa áhrif á framvindu 

sögunnar og hún byggir að hluta til á þeirra hugmyndum. „Sagan lýsir umhverfinu og setur 

atburðina í tímaröð. Sagan hefur ákveðna áætlun, með  byrjun, einhverjum atvikum og 

enda. Sagan er tæki sem setur atvikin saman á þann hátt að nemendur skilji“. (Björk 

Eiríksdóttir, 1995, bls 6).   

Steve Bell og Sallie Harkness (2012) eru fræðimenn sem hafa bæði gefið út bækur og 

skrifað greinar tengdar söguaðferðinni. Söguaðferðin notar svokallaða söguramma sem 

kennarar beita til að koma námsefninu til skila en þeir ná yfir ólík málefni og þætti 

menntunar. Þá gæti einn sögurammi fjallað um umferðarreglurnar en annar um 

landnámsmenn eða fugla. Oft er persónusköpun hluti af verkefninu þar sem bekkurinn býr 

til sínar eigin persónur, með ólíkan bakgrunn og persónuleika. Kennarinn spyr opinna 

spurninga um málefnið og nemendur svara með sínum hugmyndum. Kennari tekur þeirra 

svör til greina og þannig hjálpast báðir aðilar við að móta söguna. Hluti af sögurammanum 

er að skapa umhverfið sjálft í skólastofunni (Bell og Harkness, 2012). 
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Gordon Wells talar um hvernig opnar spurningar og umræður geta hjálpað nemendum í 

bókinni sinni The Meaning Makers (2009): 

...á meðan þeir segja frá sinni reynslu eru þeir, kannski í fyrsta skipti, að uppgvöta þeirra eigin 

mikilvægi. Þetta eru skilyrði sem leyfa málþroska að blómstra: þegar einhver hefur eitthvað 

mikilvægt að segja, og aðrir vilja hlusta á það. Það er þá sem tungumál og hugsun virka 

samhliða til að skapa skilning, út frá því sem einstaklingurinn hefur tekið eftir, og tjá þennan 

nýfundna skilning til annarra. (Wells, 2009, bls. 119) 

Bell og Harkness segja einnig að söguaðferðin snúist ekki bara um þekkingu og hæfni, 

heldur líka tilfinningar og viðhorf. Þessi nálgun gefur nemendum tækifæri á að tengjast 

viðfangsefninu á eigin forsendum á meðan þeir skapa eitthvað sjálfir (Bell og Harkness, 

2012). Þetta er einmitt grundvallaratriði í fræðikenningum John Dewey (1938) um 

framsækið skólastarf, það er frelsi og frumkvæði barnsins, virkni þess og áhugi. Hugmyndir 

Dewey hafa verið studdar af öðrum fræðimönnum, eins og Jeff Creswell (e.d, bls. 89-98), 

Jean Piaget (1973, bls. 92-93) og Clarence Edward Beeby (1992, bls. 278). 

Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um sögur í kennslu, söguaðferðina og opnar spurningar sem 

kennari getur beitt til að hjálpa nemendum að skilja efnið. Sögur eru einn af þremur 

lykilþáttum Teningasagna en í næsta kafla verður fjallað um spil í kennslu. 



8 

3 Spil í kennslu 

Spil sem eru ætluð til kennslu, svokölluð námsspil, hafa eins og sögur, verið notuð í kennslu 

í mörg ár. Ingvar Sigurgeirsson talar um námsspil í bók sinni Litróf Kennsluaðferðanna 

(1999) og hlutverk þeirra í skólastarfi. Hann talar um vinsæl borðspil á borð við Scrabble, 

Krossgátuspilið, Pictionary og Trivial Pursuit og þá mismunandi hæfniþætti nemenda sem 

þessi spil styrkja. Ingvar segir einnig að mörg spil sem finna má á almennum markaði geti 

nýst vel í kennslu og að mörg námsspil séu breyttar útgáfur af þeim spilum (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999). 

3.1 Borðspil 

Í grein sinni Meet the New School Board (2009) talar Christopher Harris um gildi 

borðspila og hvernig þau hafa sótt í sig veðrið í skólum. „Ný borðspil byggja á flóknu 

hugsanaferli sem krefst þess af nemendum að þeir hugsi á gagnrýninn máta“ (Harris, 2009). 

Kennarar gætu notað þessi rök Harris til að sýna fram á að borðspil sem krefjist 

gagnrýninnar hugsunar eigi heima í skólastarfi. Það kemur nefnilega fram í Aðalnámskrá 

grunnskóla að sköpun, sem er einn af grunnþáttum menntunar, byggist að hluta til á 

gagnrýninni hugsun (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 24). Að auki minnist Harris (2009) 

á  að nemendur geri sér oft ekki grein fyrir því að þeir séu að læra á meðan þeir spila. 

Sérhæfðari spil eru að líta dagsins ljós eins og kappakstursspil þar sem leikmenn nota 

lögmál eðlisfræðinnar til að færa bíla sína um brautina, en ekki teninga eða lukkuhjól. Ef 

þeir fara of hratt endar bíllinn þeirra út af braut en ef þeir fara of hægt tapa þeir 

kappakstrinum (Harris, 2009). Einnig mætti nefna spil sem snúa að ákveðnum tímapunktum 

í sögu mannkyns og geta hjálpað nemendum að upplifa tímabilið í gegnum leik. Monopoly 

er spil sem margir kannast við en þar koma fram alls kyns hagnýt hugtök eins og leiga, 

skattur, fasteign og fleira. 

Rannsók Robert S. Siegler og Geetha B. Ramani frá 2008 sýndi fram á það hvernig spil 

getur brúað bilið á milli nemenda sem eru mislangt komnir með talnalæsi (Siegler og 

Ramani, 2008, bls. 1). Rannsóknin fjallaði um muninn á milli nemenda frá fátækum 

fjölskyldum annars vegar og nemenda frá ríkum fjölskyldum hins vegar. Þegar nemendur 

frá fátækum fjölskyldum voru látnir spila stærðfræðispilm sem rannsakendur hönnuðu, 

jókst talnaskilningur þeirra til muna. Eftir fjögur skipti í 15-20 mínútna lotum höfðu 

nemendurnir frá fátæku fjölskyldunum náð samnemendum sínum frá ríkum fjölskyldum, 

en fyrir inngripið höfðu nemendur ríkra foreldra staðið mun framar í talnalæsi. (Siegler & 

Ramani, 2008, bls. 1).  
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Þegar börn spila saman eru þau sífellt að tala saman og tjá sig. Í bók Barbara Combs, 

Assessing Literacy Needs (2012, bls. 22), talar hún um að málþroski aukist þegar barnið 

tekur þátt í umræðum sem það telur áhugaverðar. Þetta óformlega nám hefst löngu áður 

en grunnskóli byrjar en byggir upp mikilvægan orðaforða sem barnið nýtir sér síðan við 

byrjun skólagöngu og hefur mikið að segja um nám í framtíðinni. (Combs, 2012, bls. 21-22). 

Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um spil í kennslu. Talað var um möguleika þeirra og nýja kynslóð 

borðspila sem hvetja nemendur til gagnrýninnar hugsunar. Spil eru annar lykilþáttur 

Teningasagna. Í næsta kafla verður fjallað um þriðja og síðasta lykilþáttinn, spuna. 
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4 Spuni 

Áður en hægt er að átta sig á því hvað felst í orðinu „spunaspil“ er mikilvægt að átta sig á 

því hvað spuni er. Julie Sheldon Huffaker og Ellen West (2005) skilgreina spuna sem 

„sjálfsprottið atriði leikið af leikurum á sviði“ (bls. 855). Í bók sinni Impro: Improvisation and 

the Theatre talar Keith Johnstone um ákveðna stöðnun sem hann fann í sínu lífi þegar hann 

eldist en spuni var lykillinn að því að láta heiminn lifna við á ný (Johnstone, 1979, bls. 13). Í 

spunaleikhúsi (e. improvisational theatre) er sagan, sögupersónurnar og samtölin búin til á 

staðnum, í augnablikinu. Leikararnir hafa ekkert handrit og verða sífellt að vera á tánum og 

tilbúnir fyrir hvers kyns króka og u-beygjur í sögunni til að halda flæðinu gangandi. Í 

spunaleikhúsi er algengt að leikarar noti hugmyndir áhorfenda eða finni annan innblástur 

til að byrja spunann. Það sérstaka við þessa tegund leikhúss er að engar tvær sýningar eru 

eins. Spuni byggir á leiklist og hlutverkaleik ásamt því að þjálfa nemendur á mismunandi 

vegu, eins og Rannveig Björk Þorkelsdóttir segir í bók sinni Leikið með listina frá árinu 2012: 

Í gegnum hlutverkaleik læra nemendur að það er hægt að túlka meiningu orða á annan hátt 

en bókstaflega. Þeir læra að takast á við ímyndaðar aðstæður, þjálfast í skipulagðri og 

markvissri samvinnu sem eflir félagsþroska. Þeir þjálfast í notkun talaðs máls, verða 

sjálfstæðari í vinnubrögðum og læra að koma fram. Þegar börn taka þátt í leiklist leitast þau 

við að skilja og viðurkenna samhengi milli menningar og gilda. Þau læra að leita að dulinni 

meiningu og uppgötva mismunandi þætti lífsins. (bls. 6) 

4.1 Spuni í kennslu 

Spuni er ekki bara bundinn við leikhús og getur átt sér stað hvar sem er, meðal annars í 

skólaumhverfinu. Katherine S. Mcknight og Mary Scruggs (2008) telja að;  

Spuni í kennslu sé ekki hvíld eða frávik frá námskrá; heldur er hann viðbót og stuðningur fyrir 

nemendur til að þroska hæfni sína í gagnrýnni hugsun, verkefnalausnum og hugmyndaþróun. 

(McKnight og Scruggs, bls. 17)  

Stór hluti af spuna er sagan sjálf sem er í sífelldri þróun. Stefnan sem hún tekur veltur 

algjörlega á þáttakendum og geta sögurnar breyst á augabragði. Þessi þáttur gerir það að 

verkum að spunasögur byggja yfirleitt á blöndu af fyrri þekkingu þáttakenda. Þetta byggir á 

hugmyndinni um hugsmíðahyggju, en samkvæmt henni skapar fólk nýja þekkingu með því 

að púsla saman brotum af fyrri þekkingu. Hana getur það hafa öðlast annað hvort af eigin 

reynslu eða í gegnum samskipti við annað fólk (Selley, 1999, bls. 3). 
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Eins og fram hefur komið snýst spuni um að skapa sögur, aðstæður og persónur með hjálp 

ímyndunaraflsins. Þátttakendur vita aldrei hvaða beygju leikfélagar þeirra munu taka svo 

þeir verða að vera tilbúnir að bregðast við þegar það gerist. Gordon Wells (2009) heldur því 

fram að: 

Hvergi er viljinn til að kanna heiminn í gegnum orð eins mikill og í þykjustu- og 

fantasíuleikjum. Flest börn hika ekki við að taka þátt í þykjustuleik einsömul eða með öðrum 

börnum. Þau njóta þess líka að leika með fullorðnum á þennan máta, fullorðnum sem geta 

sett sig inn í anda leiksins. (Wells, 2009, bls. 70)  

Í Aðalnámskrá grunnskóla er talað um leiklistarmenntun í grunnskólum og eiga nemendur 

meðal annars að geta beitt töluðu máli í gegnum spuna. Auk þess reynir leiklistin á 

„samvinnu, samskipti, sköpun, tungumál, tjáningu, gagnrýna hugsun og líkams-og 

raddbeitingu. Allt fer þetta fram í gegnum leik og sköpun“. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, 

bls. 145). 

Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um spuna, skilgreiningu hans og not hans við kennslu. Nú þegar 

búið er að skoða alla lykilþættina sem Teningasögur byggja á er hægt að skoða spunaspil í 

heild sinni. Næsti kafli fjallar um þau og önnur spil sem veittu innblástur. 
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5 Spunaspil – hvað eru spunaspil? 

Eins og fram hefur komið eru spunaspil í grunninn blanda af spuna, sögu og spilum. Þessa 

þrjá þætti er búið að útskýra og fjalla um í þessari greinargerð út frá kennslufræðilegu 

sjónarhorni. Þessum kafla er ætlað að varpa ljósi á eiginleika spunaspila og gefa innsýn í 

hvernig mætti nota þau í skólum.  

Flest spunaspil notast við teninga og eru spiluð eins og hefðbundin borðspil, þ.e.a.s 

við borð, uppi í sófa eða á gólfinu. Spunaspil snúast flest um að setja sig í ákveðnar aðstæður 

og vinna saman að einhverju markmiði. Aðgerðir innan spunaspils krefjast þess oftast að 

þátttakandi segi upphátt frá því sem hann vill gera. Dæmi: „Ég príla niður stigann“. Eins og 

önnur spil koma þau með alls kyns gögnum og reglum sem er nauðsynlegt að hafa innan 

seilingar á meðan spilinu stendur. Sagan er lykilatriði í spunaspili en hún breytist sífellt á 

meðan þátttakendur taka ákvarðanir um framvindu mála. Fjöldi þáttakenda getur verið 

breytilegur en oftast er miðað við svipaðan fjölda og í hefðbundnum borðspilum vegna þess 

að þá er auðveldara fyrir einstaka þátttakendur að setja mark sitt á spilið. Ef of margir spila 

í einu getur langur tími liðið á milli þess að fólk fær að gera.  

Algengt er að spil notist við svokallaðan sögustjóra eða spunameistara (e. dungeon 

master eða game master) sem er ekki eiginlegur hluti af leikmannahópnum, heldur hefur 

hann yfirsýn yfir ævintýrið og stýrir því að hluta til. Framvinda spilsins veltur síðan á samspili 

leikmannahóps og sögustjóra. Sögustjóri hefur grunnhugmynd um þróun ævintýrisins og 

leikur persónur sem þátttakendur hitta á ferðum sínum. Hann getur skráð hjá sér 

athugasemdir og glósur til að hjálpa sér að fylgja söguþræðinum. Hann getur stöðvað 

ævintýrið á hvaða tímapunkti sem er og haldið áfram seinna. Þannig geta ævintýri bæði 

verið í mörgum köflum eða stutt og laggóð.  

5.1 Spil sem Teningasögur byggja á 

Spunaspil hafa verið til um árabil, en þau sem Teningasögur byggja á voru gefin út á áttunda 

og níunda áratug síðustu aldar. Spilin sem nýttust við þróun þessa verkefnis hafa hlotið 

stöðugar uppfærslur frá útgáfu og eru nú öll afar fínpússuð. Ekki verður farið djúpt í 

regluverk hvers spils, heldur reynt að varpa ljósi á uppruna innblásturs fyrir Teningasögur. 
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5.1.1 Dungeons & Dragons 

Upphaflegt útgáfuár: 1974 

Hönnuðir: Gary Gygax og Dave Arneson 

Útgefendur: TSR og Wizards of the Coast 

 

Dungeons & Dragons, eða D&D, er vinsælt spunaspil sem var innleitt árið 2016 í frægðarhöll 

(e. hall of fame) leikfanga í leikjasafninu The Strong National Museum of Play. (National Toy 

Hall of Fame, e.d). D&D ævintýri gerast í stórum fantasíuheimi þar sem alls kyns fyrirfram 

ákveðnar tegundir dýra, skrímsla, manna og furðuvera lifa. Sögustjórinn getur annað hvort 

nálgast ævintýri sem einhver annar hefur samið eða búið til sitt eigið. Þegar þátttakandi 

skapar persónu sína verður hann að fylla út afar nákvæmt og nokkuð flókið persónublað. 

Þar koma fram allar upplýsingar um persónu hans sem hafa áhrif á spilið. Mismunandi 

hæfileikar eru í boði og þátttakendur fá ákveðið magn hæfnipunkta til að dreifa á milli 

hæfileika sinna. Því geta persónur sérhæft sig á afar fjölbreyttan máta.  

Eins og flest spunaspil byggir D&D á heppni þar sem teningum er rúllað við hinar ýmsu 

aðstæður. Yfirleitt þýðir hærri tala betri útkoma. Sérhæfing persónu hefur mikil áhrif á 

teningaköst hennar. Sem dæmi þarf sterkbyggður einstaklingur (sem setti marga 

hæfnipunkta í styrkleika) að fá minni tölu í teningakasti til að lyfta stórum steini heldur en 

vanmáttugri einstaklingur. 

D&D fylgir svokölluð skrímslabók (e. monster manual) þar sem sögustjóri getur flett 

upp öllum skrímslum sem til eru í spilinu. Bæði skrímsli og þátttakendur hafa ákveðið sett 

eiginleika sem móta persónu þeirra og hæfni. Spilið státar af öflugu og taktísku bardagakerfi 

þar sem heppni, hæfni söguhetja og ákvarðanataka þáttakenda skipta máli. Flóknar 

bardagareglur gera ráð fyrir öllum möguleikum og hefur sögustjóri reglubókina ávallt sér til 

halds og trausts. Að loknu ævintýri getur spilahópurinn valið um að halda áfram með 

persónurnar sem kláruðu síðasta ævintýri eða búa til nýjar fyrir það næsta. Ef hópurinn 

heldur áfram með sömu persónur geta þær orðið öflugri og öflugri eftir hvert ævintýri. Allir 

nýir kraftar og hæfni eru skráð á persónublöð þeirra. 

 

5.1.2 Generic Universal Role Playing System 

Upphaflegt útgáfuár: 1986 

Höfundur: Steve Jackson 

Útgefandi: Steve Jackson Games 
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Generic Universal Role Playing System (GURPS) var hannað með það markmið að gefa 

notendum frjálst val um sögusvið ævintýra sinna. Fyrri spunaspil höfðu það sameiginlegt 

að vera bundin við ákveðið tímabil eða heim. Sem dæmi er D&D bundið við fantasíuheim 

fortíðar og önnur spil voru bundin við vísindaskáldskap, mafíutímabilið í Bandaríkjunum eða 

villta vestrið svo einhver dæmi séu nefnd. GURPS hafði það markmið að fjarlægja þessar 

hömlur um heima og tíma.  Spilinu var vel tekið en samkvæmt heimasíðu framleiðanda 

hefur enska útgáfan af spilinu selst í yfir 1,500,000 eintökum (Steve Jackson Games, 2017). 

  

5.1.3 Warhammer 40.000 

Upphaflegt útgáfuár: 1987 

Hönnuður: Rick Priestley 

Útgefandi: Games Workshop 

 

Warhammer 40.000 (Wh40k) er borðspil sem byggir á vísindaskáldskap. Framtíðin (árið 

40.000 e.k) er dimm og stríð geisar um vetrarbrautina okkar. Ýmsar geimverur berjast sín á 

milli og við mannkyn. Iðkendur spilsins velja sér kynþátt og safna síðan litlum fígúrum sem 

þeir raða upp og heyja síðan stríð á stofuborðinu heima. Spilið er mjög vinsælt og hafa mörg 

mót verið haldin þar sem keppt er til verðlauna, bæði hérlendis en aðallega erlendis.  

Wh40k er ekki spunaspil en það notast við nokkuð einfalt og skemmtilegt 

bardagakerfi. Hluti af þessu bardagakerfi er notaður í Teningasögum og gefur þáttakendum 

möguleikann á björgunarkasti í bardaga sem gerir þeim kleift að beygja sig, hoppa frá , eða 

verjast höggi frá andstæðingi. Í staðinn fyrir að láta árásaraðilann vera þann eina sem hefur 

áhrif á það sem gerist með sínu teningakasti (eins og í D&D) er hægt að halda nemendum 

meira við efnið með því að gefa þeim möguleikann á því að bjarga sér. Björgunarkastið er 

hægt að nota utan bardaga líka, til dæmis ef aurskriða fellur á söguhetju getur hún reynt 

að forða sér. Haustið 2016 var Wh40k næst mest selda spilið sem byggir á fígúrum í 

heiminum. Það hafði verið í fyrsta sæti í mörg ár samfleytt en 2016 hreppti Star Wars X-

Wing fyrsta sætið, árið eftir að Star Wars: The Force Awakens sló í gegn í kvikmyndahúsum 

um allan heim (ICv2 fréttaveita, 2017). 

Samantekt 

Í þessum kafla var annars vegar fjallað um spunaspil í heild sinni og hins vegar þau spil sem 

höfðu áhrif á þróun verkefnisins. Tilgangurinn með kaflanum var að varpa ljósi á grunninn 

sem verkefnið byggir á. Í næsta kafla verða Teningasögurnar sjálfar útskýrðar nánar ásamt 

þróunarferlinu á bakvið spilið. 
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6 Teningasögur 

Teningasögur er tilbúið spunaspil ætlað nemendum á yngsta- og miðstigi grunnskóla. Þó 

spilið sé hannað með grunnskólanemendur í huga er mögulega hægt að fara enn neðar og 

nota spilið með elstu nemendum leikskóla. Sjá umfjöllun um leikskólanemendur og 

Teningasögur undir flipanum „vangaveltur höfundar“ á vefsíðu spilsins. Leikskólakennarar 

nota nú þegar borðspil sem byggja á teningaköstum svo það ætti ekki að vera nein 

fyrirstaða fyrir innleiðingu Teningasagna í leikskólastarf. Tilgangurinn var að hanna 

spunaspil sem væri aðgengilegt og skemmtilegt fyrir nemendur og kennara, ásamt því að 

hafa kennslufræðilegt gildi. Við prófanir á spilinu veitti jákvætt viðhorf nemenda hvatningu 

til að fínpússa það og koma því á notendavænt form. Spilið er hannað fyrir litla 

nemendahópa (2-5) og einn sögustjóra. Það er líka mögulegt að spila með einum nemanda 

í einkakennslu. 

6.1 Hvað aðskilur Teningasögur frá öðrum spunaspilum? 

Sérstaða Teningasagna er sú að þátttakendur þurfa ekki að kunna einu einustu reglu og 

þurfa engin gögn þegar spilið hefst. Einungis sögustjórinn verður að þekkja reglurnar. 

Þannig getur kennari sem hefur kynnt sér reglurnar gripið í spilið og byrjað á nýju ævintýri 

með hvaða nemendum sem er. Nemendur læra reglurnar hægt og rólega, en hlutverk 

sögustjóra er að kynna þær til leiks þegar við á. Reglurnar eru afar einfaldar og henta 

börnum á öllum aldri. Það er hægt að byrja teningasögu án þess að minnast einu orði á 

reglurnar við þátttakendur sem eru að spila í fyrsta skipti. Það getur líka verið besta leiðin, 

að fanga athyglina og áhugann strax. Þetta frelsi til að segja sögu sem gerist á hvaða tíma 

sem er með hvers kyns heim sem manni dettur í hug er gríðarlega stór hluti af 

Teningasögum. Spilið er hannað með það í huga að geta mætt fjölbreyttum áhugasviðum 

nemenda með því að gefa kennurum möguleikann að sérsníða sín sögusvið. 

6.2 Þróunarferlið 

Teningasögur var í óformlegri þróun í rúmt ár áður en ákveðið var að gera spilið að námsefni 

og aðgengilegt á veraldarvefnum. Starfsvettvangur höfundar á frístundaheimili bauð upp á 

kjörið tækifæri til að setjast niður með nemendum og segja ævintýri þar sem þeir voru í 

aðalhlutverki. Í árslok 2016 var ákveðið að gera lokaverkefni byggt á þessu og hófst formleg 

vinna við gerð kennsluleiðbeininga og ævintýris sem fylgir með. Ævintýrið heitir Flóttinn úr 

Fitjahelli og er tilgangur þess  að aðstoða kennara sem hafa ekki reynslu af spunaspilum 

með sitt fyrsta ævintýri. Spilið var prófað á óformlegan hátt af nemendum á aldrinum 6-10 

ára, af báðum kynjum. Samtals tóku 23 nemendur þátt. Nú hafa reglurnar verið skráðar 

niður og má finna þær á vefsíðu spilsins.  
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Þróunarvinnan átti sér stað nokkrum sinnum í mánuði þar sem ýmis atriði spilsins voru 

prófuð. Upphaflega var notast við hefðbundna sex hliða teninga og skalinn fyrir flest köst 

var því á bilinu 1-6. Ákveðið var að nota frekar tíu hliða teninga til að bjóða upp á 

fjölbreyttari útkomur teningakasta og tengja spilið á sama tíma við tugakerfið. Bardagakerfi 

spilsins var í stöðugri þróun. Í fyrstu var einungis eitt teningakast sem sagði til um hvort 

þátttakandi hitti og sigraði andstæðing. Bardagar áttu það til að taka of stuttan tíma með 

þessari aðferð og því var ákveðið að styðjast við bardagakerfið úr Wh40k (sjá hér að ofan, 

bls. 10) þar sem notast er við þrjú teningaköst fyrir hverja árás. 

Í þróunarferlinu tóku ævintýrin yfirleitt tvær til þrjár klukkustundir í mismörgum 

lotum. Stundum tóku þau enn lengri tíma. Lotur gátu verið allt frá 40 mínútum og upp í 

tvær klukkustundir. Það var sjaldgæft að ævintýri kláruðust á innan við klukkustund en þó 

gerðist það stundum. Þá var ástæðan yfirleitt sú að nemendur „féllu“ allir í bardaga eða 

þeir tóku vafasamar ákvarðanir eins og að kalla fram jarðskjálfta inni í helli. Höfundur 

prófaði nokkur ævintýri sem voru hönnuð til að klárast á innan við klukkustund. Í þannig 

ævintýrum hafa nemendur mjög afmarkað markmið sem er innan seilingar þegar sagan 

byrjar. Þá þurfa þeir einungis að leysa eina eða tvær þrautir til að klára. Þau gætu hentað 

vel þegar kennari hefur ekki tíma til að dreifa ævintýrinu á nokkrar lotur. 

Í lengri ævintýrum gat verið erfitt að fylgjast með þróun allra sögupersóna. Sem dæmi 

mætti nefna ef nemendur fundu nýja hluti fyrir persónurnar sínar, t.d skó sem gera þeim 

kleift að hoppa tvöfalt hærra eða hálsmen sem lýsir í myrkri. Nemendur þurftu stundum að 

minna sögustjórann á hlutina sem þeir höfðu sankað að sér. Til að auðvelda sögustjóra (og 

þátttakendum) að muna alla hæfileika og hluti var ákveðið að notast við a) minnisblöð 

sögustjóra og b) persónublöð þátttakenda. Nánar um þessa hluti í kennsluleiðbeiningum. 

Strax í upphafi kom í ljós að einstaka nemendur gátu tekið það mjög nærri sér ef þeim 

fannst þeir ekki hafa náð að setja mark sitt á söguna. Þetta vandamál hélst í hendur við 

fjölda nemenda. Þegar þróun hófst fengu allir sem vildu að vera með en það kom fljótt í ljós 

að það gat gengið brösulega. Nemendur áttu það til að verða pirraðir ef þeir þurftu að bíða 

lengi eftir að fá að nota hæfileikann sem þeir völdu í upphafi sögunnar. Eftir að hafa tekið 

ákvörðun um fækkun nemenda niður í fimm að hámarki var mun auðveldara að leyfa öllum 

að taka virkan þátt. Yfirleitt tókst best til þegar nemendur voru þrír til fjórir saman. 

Nemendur voru almennt opnir fyrir alls kyns gerðum af ævintýrum. Lista af þeim má 

finna undir flipanum „vangaveltur höfundar” á vefsíðu spilsins. Sögusviðið virtist ekki hafa 

áhrif á vilja nemenda til þátttöku. Nokkrir nemendur kusu frekar að hlusta á ævintýrið eða 

fundu sér eitthvað annað til dundurs, en flestum þótti afar gaman að vera með í 

Teningasögu. 
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Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um Teningasögur í heild sinni og sérstöðu spilsins. Einfaldleiki 

þess aðskilur Teningasögur frá öðrum spunaspilum og gerir það kjörið fyrir kennslu ungra 

barna. Í kaflanum var þróunarferlið líka rakið og ástæður fyrir hinum ýmsu ákvörðunum í 

ferlinu útskýrðar.  



18 

7 Teningasögur sem námsefni 

Teningasögur eru ætlaðar sem námsefni til notkunar í skólum og er því mikilvægt að hægt 

sé að færa rök fyrir kennslufræðilegu gildi þeirra. Auk þess þarf spilið að vera aðgengilegt 

og auðvelt í notkun til að kennarar með engan bakgrunn í spunaspilum veigri sér ekki við 

því að nota það. Spilið er ekki bundið við neitt tímabil eða viðfangsefni og það er hægt að 

nota það til að kenna hvaða námsefni sem er og auk þess nota sem kveikju. Kveikjur eru 

notaðar til að fanga athygli og áhuga nemenda á námsefninu (Ingvar Sigurgeirsson 1999, 

bls 19). 

Til að átta sig á kennslufræðilegu gildi Teningasagna er nóg að hugsa um þættina sem 

liggja að baki þeim. Þessir þættir eru sögur, spuni og spil í kennslu. Um þá hefur verið fjallað 

í þessari greinargerð með tilliti til fræðanna og sýnt fram á gildi þeirra. Bæði öflugir 

námsmenn og þeir sem eiga erfiðara með nám geta haft gott af teningasögum sbr. 

hugmyndina á bakvið samvirkt nám. Í samvirku námi geta nemendur bara náð markmiðum 

sínum ef allir í hópnum þeirra geri það einnig (Árdís Ívarsdóttir, Hafdís Guðjónsdóttir og 

Matthildur Guðmundsdóttir, 2005, bls 69). Nemandi sem er virkur þátttakandi í hópi sem 

er að spila Teningasögu hefur meðal annars tækifæri til að: 

 

• Auka orðaforða sinn og hlustunarskilning sem skilar sér í bættum lesskilningi 

(Combs, 2012, bls. 22, 146 og 148-149) 

• Bæta talnalæsi sitt (Siegler & Ramani, 2008, bls. 1) 

• Beita gagnrýnni hugsun með því að velta fyrir sér afleiðingum gjörða sinna og 

kanna mismunandi möguleika við ólíkar aðstæður innan söguheimsins (Harris, 

2009) 

• Æfa sig í samvinnu við aðra þar sem allir njóta góðs af (Árdís Ívarsdóttir o.fl, 2005, 

bls 69) 

 

Spilið veitir kennurum tækifæri til að ná til nemenda með ólík áhugamál með því að gefa 

svigrúm fyrir mismunandi áherslur og sögusvið að hverju sinni. Kennari getur valið 

nemendahóp til að spila með og skapað grunnhugmynd að sögu í kollinum á sér sem byggir 

á þeirra áhugamálum. Ef áhugamálin eru ólík er hægt að byggja ákveðnar þrautir inni í 

sögunni á mismunandi þekkingarsviðum nemenda. 

Tækifæri til samþættingar námsgreina eru gríðarlega mörg. Til að standast 

viðmiðunarstundaskrá Aðalnámskrár grunnskóla (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 52) 



19 

um fjölda mínútna sem kennarar eiga að kenna hverja námsgrein er nauðsynlegt að 

samþætta námsgreinar. Teningasögur er námsspil sem gefur kennurum þann möguleika.  

Til að mæta kröfum um samþættingu getur kennari mótað sín ævintýri eins og honum 

sýnist. Ævintýri getur verið stútfullt af þrautum, gátum eða opnum spurningum tengdum 

hvaða námsefni sem er. Sögusviðið sjálft getur líka verið litað af námsefninu. Hugmyndir 

tengdar samþættingu má finna undir flipanum „vangaveltur höfundar“ á vefsíðu spilsins. 

7.1 Fyrir hvern eru Teningasögur? 

Teningasögur eru fyrir alla. Eins og fram hefur komið er spilið hannað með aðlögunarhæfni 

og sveigjanleika í huga og því á kennari að geta sniðið spilið að þörfum sínum og nemenda 

sinna. Miðað við rannsókn Siegler og Ramani (2008, bls. 1) sem talað var um í þriðja kafla 

gætu Teningasögur hentað nemendum sem eru eftir á í stærðfræði og nemendum sem eru 

félagslega einangraðir eða í hættu á því að verða það, eins og rannsókn Hagerty o.fl (1992, 

bls. 172-177) bendir til. Miðað við rannsóknir á málþroska og orðaforða (Combs, 2012, bls. 

22) er greinilegt að þær gætu haft góð áhrif á nemendur sem eru slakir í íslensku. Í 

Teningasögu verða nemendur að styðja við hvorn annan þar sem þeir eru langoftast að 

vinna saman að sameiginlegu markmiði. Þetta er jákvætt eins og kemur fram í rannsókn 

Árdísar Ívarsdóttur o.fl. (2005, bls. 69) um samvirkt nám. 

Eins og hefur komið fram hentar spilið litlum hópi nemenda í einu. Því hentar það 

fullkomlega í námsverum landsins í sérkennslu. Einnig hentar það vel til að nota á 

frístundarheimilum, þar sem það var upphaflega spilað. Það gæti hentað í hingekjukennslu 

þar sem Teningasögu-stöðin væri að minnsta kosti ein kennslustund að lengd. Spilið er ekki 

hannað með kennslu inni í bekk í huga vegna þess að það krefst þess að kennarinn sé í 

stöðugu samspili við lítinn hóp nemenda frá upphafi til enda. Að því sögðu hefur ekki verið 

prófað að nota spilið með heilum bekk í einu. Það þyrfti þá að breyta reglunum nokkuð en 

hugmyndir um það má finna undir flipanum „vangaveltur höfundar“ á vefsíðu spilsins. 

7.2 Auðvelt aðgengi kennara 

Til að tryggja auðvelt aðgengi kennara að Teningasögum er hægt að nálgast vef spilsins á 

slóðinni teningasögur.is. Þar má finna lýsingu á spilinu, vangaveltur höfundar, 

kennsluleiðbeiningar sem virka fyrir allar Teningasögur og eitt tilbúið ævintýri sem ber 

heitið „Flóttinn úr Fitjahelli“. Ákveðið var að fara þessa rafrænu leið til að betur sé hægt að 

styðja við spilið eftir útgáfu og einnig til að kennarar geti nálgast spilið úr hvaða nettengdu 

tölvu, spjaldtölvu eða síma sem er. Kennari þarf ekki að kaupa nokkurn skapaðan hlut til að 

geta hafist handa. Eitt af meginmarkmiðum höfundar í hönnunarferlinu var að gera spil sem 

kennarar geti tekið upp og notið góðs af með sínum nemendum. Kennari þarf ekki að hafa 
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reynslu af spunaspilum til að nota spilið og eru kennsluleiðbeiningarnar í samræmi við það. 

Spilið getur verið eins tímafrekt eða fljótlegt eins og notandinn vill. Aðalatriðið var að hafa 

spilið það aðgengilegt að kennarar geti gripið í það án mikils undirbúnings og haft bæði 

gagn of gaman af. 
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8 Lokaorð 

Í þessari greinargerð hafa Teningasögur verið brotnar niður í grunnþætti sína. Þetta er 

spunaspil sem byggir á sögu, spuna og spilum. Sýnt hefur verið fram á mikilvægi þessara þátta 

í skólastarfi. Að því sögðu liggja engin gögn fyrir um bein áhrif spilsins á nemendur enda er 

þetta lokaverkefni af þeirri stærðargráðu að rannsóknarlegur stuðningur þyrfti að teljast sem 

sér-verkefni. Rannsókn á hinum ýmsu þáttum sem snúa að bætingu nemenda gæti verið efni 

í framhaldsverkefni, sérstaklega í ljósi þess hve lítið spunaspil hafa verið rannsökuð. 

Eins og kom fram í formálanum veitti vinnustaður höfundar honum einstakan vettvang til að 

stunda prófanir á spilinu áður en formleg vinna við það hófst. Ákvörðunin að gera þetta að 

alvöru verkefni var tekin eftir að hafa séð hvernig nemendur brugðust við spilinu. Þetta voru 

nemendur sem höfðu verið í grunnskóla í þrjú ár og leikskóla í svipaðan tíma en aldrei kynnst 

neinu þessu líku. Sumir þeirra höfðu verið lokaðir í skelinni sinni og staðnaðir félagslega, eins 

og kræklingar í fjöruborðinu. Allt í einu voru þeir í kastljósinu í umræðum sem sneru að 

drekum, geimskipum, göldrum og sjóræningjum og öllu þar á milli. 

Von höfundar er sú að kennarar sjái sér fært að prófa spilið og skoða möguleikana sem það 

býður upp á. Spilið veitir einstakt tækifæri til að taka þátt í ævintýri með nemendum. Eitt 

tilbúið ævintýri fylgir með spilinu (Flóttinn úr Fitjahelli) en kennarar eru hvattir til að skapa sín 

eigin ævintýri og söguheima. Sýnt hefur verið fram á kennslufræðilegt gildi Teningasagna í 

þessari greinargerð og því ættu kennarar að geta fært rök fyrir því af hverju þær ættu að vera 

hluti af námskrá skólans. Það sem skiptir mestu máli er að kennarar prófi spilið sjálfir og sjái 

hvað það getur verið öflugt kennslutæki. 

Nemendur geta sett sig í ímyndaðar aðstæður þar sem þeir þurfa að leysa vandamál sem þeir 

gætu þurft að glíma við í raunveruleikanum. Þeir geta upplifað sig sem hluta af heild með 

ákveðið markmið. Þeir gætu uppgötvað ný áhugasvið. Þeir hafa möguleikann á því að kynnst 

samnemendum sínum sem þeir eru ekki vanir að eyða miklum tíma með. Þeir geta lagt sitt til 

málanna í hópi jafningja og tekið sjálfstæðar ákvarðanir. Þetta er gott tækifæri fyrir kennara 

til að hvetja nemendur sína til að sýna frumkvæði og kenna þeim að taka málin í sínar eigin 

hendur. Kennari getur dregið fram pælingar nemenda og leyft þeim að viðra þær fyrir framan 

hóp jafningja. Hann getur virkjað nemendur sem hugsandi verur í hvaða samhengi sem er. 

Þetta er það sem Teningasögur snúast um. 
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Viðauki 

 

 

Ingvar Sigurgeirsson skilgreinir kennsluaðferð sem „það skipulag sem kennari hefur á 

kennslu sinni, samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að 

nemendur læri það sem að er keppt“ (Ingvar Sigurgeirsson. 1999. bls 9). Í þessum viðauka 

má finna hugmyndir um tengingu Teningasagna við kennsluaðferðirnar sem Ingvar útlistar 

í bókinni sinni Litróf Kennsluaðferðanna. 

Tenging við aðrar kennsluaðferðir 

Innlifunaraðferðir og tjáning 

Sagnalist 

Í sumum teningasögum lýsir kennarinn sögusviðinu við upphaf sögunnar. Þetta á einkum 

við þegar kennarinn hefur undirbúið meginþráð sögunnar vel og jafnvel smíðað sinn eigin 

heim í kringum hana. Þá gefur kennarinn góða lýsingu á heiminum sem sagan gerist í og 

passar að nemendurnir haldi athygli og sjái fyrir sér söguheiminn. 

Sjónsköpun – að sjá í huganum 

Nemendur eru beðnir um að sjá fyrir sér það sem er að gerast. Hér er sérstaklega verið að 

tala um að nemendur loki annað áreiti út. Þeir geta til dæmis lagst á grúfu eða slakað 

alveg á til að meðtaka söguna betur. Kennari skapar andrúmsloftið með spennandi 

frásögn og getur til dæmis minnkað birtuna í stofunni eða kveikt kertaljós. 

Hugarflug með leiðsögn 

Hugarflug með leiðsögn er ein af tveimur kennsluaðferðum sem höfundur minnist á þegar 

lýsa á Teningasögum í stuttu máli fyrir kennara. Hin kennsluaðferðin eru hlutverkaleikir. 

Nemendur eru fengnir með í hugarflug þar sem kennarinn hefur ákveðna sýn en þeir taka 

ákvarðanirnar. Leiðsögnin felst í því að hjálpa nemendum að hvetja nemendur til þess að 

taka ákvarðanir innan spunaspilsins og veita þeim aðstoð ef þeir eru alveg ráðalausir. 

Skrifleg tjáning – ritun/Myndsköpun – myndræn tjáning 

Teningasögur bjóða upp á möguleikann að notast við persónublöð í gegnum söguna. Þá 

skrifa nemendur niður hæfileika sinnar persónu sem fylgir þeim út ævintýrið. Persónur geta 

öðlast nýja hæfileika á meðan ævintýrinu stendur og því getur verið góð æfing að skrifa þá 

niður jafnóðum. Þar að auki geta þau teiknað sína persónu sína og séð hana betur fyrir sér. 
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Persónur finna oft nýja hluti á ævintýrum sínum og er hægt að bæta þeim inn á myndina 

að hverju sinni. 

Leikræn tjáning 

Leikræna tjáningu er hægt að nota í Teningasögum. Það fer alfarið eftir kennaranum og 

hópnum hans hversu stórt hlutverk þessi kennsluaðferð spilar að hverju sinni. „Leikræn 

tjáning (drama, creative drama, educational drama) er, eins og nafnið bendir til, aðferð þar 

sem nemendur túlka námsefnið með leikrænum hætti (Ingvar Sigurgeirsson. 1999. bls 

102)“. Ingvar segir að helsti kostur aðferðarinnar sé sá að nemendur séu virkir og geti 

nálgast námsefnið með lifandi hætti. Hann talar um að þessi aðferð geti meðal annars eflt 

sköpunargáfu og ímyndunarfl, æft nemendur í því að setja sig í spor annarra, þjálfað þá í að 

tjá sig, stuðla að samvinnu og samkennd í hópi og efla þekkingu, skilning og áhuga á efninu.  

Tónlist, söngur, hreyfing, dans 

Að nota tónlist með Teningasögu getur bætt andrúmsloftið heilmikið. Drungaleg tónlist, 

spennandi, glaðleg eða hvernig sem er. „Tónlist má nota sem kveikju til að skapa ákveðna 

stemmningu, fá nemendur til að slaka á í tengslum við ritun, leikræna-eða myndræna 

tjáningu, eða til tilbreytingar og skemmtunar“ (Ingvar Sigurgeirsson. 1999. Bls 107) 

Kennari getur stýrt tónlistinni eftir sínu höfði og haft töluverð áhrif á upplifun nemenda 

bara með því. Söngur, hreyfing og dans eru allt hlutir sem hægt er að nýta sér. Nemendur 

gætu verið beðnir um að syngja eða dansa til að komast lengra í sögunni. 

Þrautalausnir 

Teikningar við þrautalausnir 

Algengt er að þátttakendur í spilinu verði að leysa einhverja þraut til að komast lengra og 

geta teikningar þá spilað stórt hlutverk. Söguhetjur geta fundið kort, vísbendingar, 

listaverk og alls kyns hluti inni í söguheiminum og stundum eru þeir færðir yfir í 

veruleikann á áþreifanlegu formi. 

Hlutverkaleikur 

Hlutverkaleikir eru einna mest lýsandi fyrir Teningasögur. Leikur (spil) þar sem nemendur 

setja sig í annað hlutverk og framandi aðstæður. 

Gildi þeirra (hlutverkaleikja) er ekki síst fólgið í því að þeir virkja nemendur og eru líklegir til 

að höfða til þeirra og vekja áhuga. Mestu skiptir að í leiknum verður nemandinn að setja sig í 

annarra spor og þannig skapast forsendur fyrir því að hann læri að skilja ólík sjónarmið, 

viðhorf og tilfinningar. Þá má halda því fram að í hlutverkaleikjum felist markviss þjálfun í að 

kanna, ræða og meta ólíkar lausnir og skoða vandamál frá ólíkum sjónarhornum (Ingvar 

Sigurgeirsson. 1999. Bls 117). 
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Umræðu- og spurnaraðferðir 

Samræðuaðferð (stýrð umræða) 

Þegar teningasaga klárast getur verið áhugavert að beita samræðuaðferð til að heyra 

skoðanir nemenda. Kennarinn skapar þá vettvang þar sem allir geti viðrað skoðanir sínar á 

öruggan máta og finni fyrir virðingu og samþykki jafningja sinna. Sögustjórinn (kennarinn) 

hefur áhrif á umræðuna með því að spyrja opinna spurninga um þróun sögunnar. T.d 

„Hvað fannst ykkur um ákvörðunina ykkar um miðbik sögunnar og hvaða áhrif hafði 

hún?“. Með þessu er hægt að fá nemendur til að gagnrýna eigin ákvarðanir og mögulega 

sjá þær í nýju ljósi. 

 

Sjálfstæð, skapandi viðfangsefni 

Þemanám 

Lítið mál er að tengja Teningasögur við eitthvað ákveðið þema. Sem dæmi væri hægt að 

gera víkingasögu sem framhald af umfjöllun um víkingatímabilið eða öfugt og nota spilið 

sem kveikju að umfjöllun um víkingana. 

Söguaðferðin 

Persónusköpunin sem á sér stað innan söguaðferðarinnar má finna í Teningasögum. Það 

er ekki skylda að gera persónublöð eins og talað er um í kennsluleiðbeiningunum. Til 

dæmis væri hægt að hanna fígúrur og nota meiri tíma í sköpun sögusvið eins og er gert í 

söguaðferðinni.  

Raunveruleg viðfangsefni 

Tenging Teningasagna við raunveruleikann er nánast óumflýjanleg.  Oft eiga sögurnar sér 

stað í heimi sem svipar til okkar með öllum þeim tækifærum sem hann býður upp á. 

Nemendur fá að spreyta sig í ímynduðum heimi og afleiðingar gjörða þeirra geta verið 

svipaðar og í raunveruleikanum. Því þurfa þeir að vanda ákvarðanatöku sína en á sama 

tíma takast á við vandamál sem þeir gætu mögulega þurft að leysa seinna í lífinu. 

Reynslan sem nemendur taka úr þessum vandamálalausnum gæti undirbúið þá betur fyrir 

framtíðina. „...hlutverk skólans er að búa nemendur undir alvöru lífsins“ (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999). 

  


