
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kudos 

Námsspil í samvirku námi og hlutverkaleik 

 

Sigurður Sveinn Þorkelsson 

 

 

 

 

 

Júní 2017 

Lokaverkefni til M.Ed.-prófs 

Kennaradeild 

 

 





 

 

Kudos 

Námsspil í samvirku námi og hlutverkaleik 

Sigurður Sveinn Þorkelsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til M.Ed.-prófs í grunnskólakennarafræði 

Leiðbeinandi: Michael Dal 

 

 

Kennaradeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kudos: Námsspil í samvirku námi og hlutverkaleik 

Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til M.Ed.-prófs  

í grunnskólakennarafræði við kennaradeild,  

Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

© 2017, Sigurður Sveinn Þorkelsson 

Lokaverkefni má ekki afrita né dreifa rafrænt nema með leyfi 

höfundar. 



 

3 

Formáli 

Ég hef ávallt haft mikinn áhuga á leiklist og hef sjálfur tekið þátt í þó nokkrum leikritum 

og gjörningum. Leiklist hefur þá sérstöðu að vera skemmtileg en á sama tíma vinnur hún 

með þætti eins og ímyndunarafl, sköpunargáfu, samvinnu, samkennd og fleira. Einnig hef 

ég verið virkur hlutverkaspilari í nokkur ár en þannig spil hafa gefið mér tækifæri til að 

sökkva mér í ímyndaðan heim þar sem möguleikar eru endalausir. Ég hafði áhuga á að 

leyfa nemendum að upplifa svipaða reynslu og ég hef fengið í gegnum spilaferil minn en 

því miður eru hlutverkaspil oft flókin og erfið í uppsetningu. Þetta vildi ég laga til þess að 

leyfa öðrum kennurum og framtíðarnemendum að prófa hlutverkaspil í námi, fá tækifæri 

til að setja sig í spor annarra persóna og upplifa heiminn, læra á umhverfið og auka 

skilning á mismunandi aðstæðum.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í 

öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. 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, 31. maí 2017 

 

Sigurður Sveinn Þorkelsson 
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Ágrip 

Í þessu verkefni er fjallað um samvirkt nám og hlutverkaleik í tungumálanámi, með það 

í huga að útbúa námsspil. Markmið verkefnisins er að búa til námsspil sem byggir á 

kenningum um samvirkt nám og hlutverkaleik til notkunar í enskukennslu. Leitast er við 

að svara því hvort hægt sé að nýta samvirkt nám og hlutverkaleik við gerð námsspils 

fyrir nemendur í tungumálanámi. Fyrst er fjallað um samvirkt nám og að því loknu um 

hlutverkaleik. Gagnsemi námsspila í tungumálanámi er lýst og síðan útskýrt hvernig 

spilið virkar. Að lokum er fjallað um hvernig hægt er að nýta námsspilið, um gildi þess í 

enskukennslu, kosti og takmarkanir.  
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Abstract 

Kudos: 

Educational game based on Cooperative learning and Role-Play 

This assignment chronicles the creation of an educational board game called Kudos. 

The game is a crossover between cooperative learning and role-play but the goal is to 

use it to teach English. The researcher wanted to see if it was possible to infuse 

cooperative learning and role-play to create an educational game for students studying 

other languages. At first you will read about cooperative learning and after that you can 

read about role-play. How useful educational games are in teaching languages is 

explained and then there is an in depth explanation of how the game works. In the end 

the researcher talks about how you can use the game, the value of the game in 

language studies, advantages and disadvantages.  
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1 Inngangur  

Í þessu verkefni var ákveðið að skoða samvinnunám og hlutverkaleik með það í huga að 

athuga hvernig hægt væri að yfirfæra þessar kennsluaðferðir í námsspil. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2013) er rætt um notagildi þess að læra um samvinnu og lýðræði og 

hvernig eigi að nota mismunandi kennsluaðferðir. Til að þjálfa munnlega tjáningu er 

meðal annars talað um hlutverkaleiki og hvernig þeir stuðli að því að æfa nemendur í að 

setja sig í spor annarra og takast á við ímyndaðar aðstæður sem og samfélagsleg 

málefni og álitamál. Höfundur hefur ávallt haft mikinn áhuga á leiklist og hefur sjálfur 

tekið þátt í þó nokkrum leikritum og gjörningum. Leiklist hefur þá sérstöðu að vera 

skemmtileg, en á sama tíma vinnur hún með þætti eins og ímyndunarafl, sköpunargáfu, 

samvinnu, samkennd og fleira. Það getur verið gaman að sökkva sér í ímyndaðan heim 

þar sem möguleikar eru endalausir og geta sett sig í spor annarra sem um leið eykur 

skilning á mismunandi aðstæðum (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Leiklist er sjaldan iðkuð 

af einstaklingum heldur frekar af hópum. Hópastarf getur oft hjálpað þegar byggja á 

upp traust og samskiptahæfileika nemenda. Til þess þarf hópastarfið að vera byggt upp 

rétt, en Kagan og Kagan (2009) hafa hannað líkan sem hægt er að fylgja í hópastarfi og 

er því ætlað að hjálpa kennurum við starf sitt. Fjallað verður betur um líkan þeirra 

seinna í greinargerð þessari.  

Með þessu verkefni er ætlunin að skoða hvernig og hvort hægt sé að samþætta leiklist 

við samvirkt nám og vinna úr því hlutverkaspil sem getur hentað til notkunar í 

tungumálakennslu. Mikilvægt er að finna nýjar leiðir til að mæta þörfum nemenda fyrir 

fjölbreyttara kennsluefni og skemmtilegri kennsluhætti (Ingvar, 2013). Fjallað verður 

um kenningar um samvirkt nám, hvað þær fela í sér og hver uppbygging námsins er 

ásamt því að fjallað verður um hvernig hlutverkaleikur getur gagnast í námi. Að lokum 

verður umfjöllun um námsspil sem höfundur hefur hannað. Markmið þess að hanna 

námsspil er að finna nýjar leiðir til að kenna nemendum samvinnu og lýðræðisleg 

vinnubrögð með samþættingu á kennsluaðferðunum samvirku námi og hlutverkaleik. 

Rannsóknarspurning sem lögð er til grundvallar hljóðar svo: Er hægt að nýta samvirkt 

nám og hlutverkaleik við gerð námsspils fyrir nemendur í tungumálanámi? 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Samvirkt nám 

2.1.1 Hvað er samvirkt nám? 

Í samvirku námi þurfa nemendur að leysa verkefni í samvinnu, en allir einstaklingar í 

hópnum bera sameiginlega ábyrgð á verkefninu og þurfa að sjá til þess að allir leggi sig 

fram (Guðrún Pétursdóttir, 2003; Ingvar, 2013; Kagan og Kagan, 2009). Samkvæmt 

Slavin (1995) byggir samvirkt nám á því hugarfari að einstaklingar mynda samfélag með 

samvinnu. Til þess að slíkt samfélag geti myndast þurfa nemendur að læra hvernig 

samvinnu er háttað. Ef samvinna hefði aldrei verið til staðar í samfélaginu, væri það ef 

til vill ekki til í núverandi mynd. Það hlýtur að vera mikilvægt að taka frá tíma í 

skólakerfinu til að kenna nemendum að vinna saman (Johnson og Johnson, e.d.; Kagan 

og Kagan, 2009; Slavin, 1995) en Aðalnámskrá grunnskóla (2013) krefst þess að 

nemendur geti í lok 10. bekkjar nýtt hæfni sína til að vera virkir og ábyrgir borgarar í 

lýðræðislegu samfélagi.  

Margt bendir til þess að í nútíma kennslu sé algengt að nemendur vinni í hópum, en 

Johnson og Johnson (e.d.) segja að áður fyrr hafi hópavinna eins og samvirkt nám verið 

tiltölulega óþekkt og að miklu leyti litið framhjá hópavinnu af kennurum og 

fræðimönnum. Kennsla frá leikskóla alveg upp í háskóla einkenndist af mikilli 

samkeppni og einstaklingsbundinni kennslu. Samfélagið var mjög tregt að taka inn nýjar 

hugmyndir um kennslu. Kenning Darwins um að þeir hæfustu myndu lifa af ríkti ef til vill 

innan skólakerfisins og með þeirri kenningu fylgdi mikil samkeppni (Johnson og 

Johnson, e.d.). Hörð samkeppni getur haft slæmar afleiðingar, en samkvæmt Slavin 

(1995) breytir mikil samkeppni uppbyggingu bekkjar. Nemendur vonast til að öðrum 

gangi illa svo að þeir geti sjálfir komið betur út. Nemendur, sem gengur illa að ná 

efninu, eiga frekar á hættu að falla í skuggann í samkeppnismiðaðri kennslustofu. Geta 

má þess að nemendur gefa stundum hver öðrum uppnefni eftir staðalímyndum, til 

dæmis fá nemendur sem standa sig vel oft á sig uppnefni eins og „kennarasleikja“ eða 

„nörd“, en nemendur, sem gengur illa, geta fengið aðra stimpla eins og til dæmis „tossi“ 

(Slavin, 1995). Í dag virðast hugmyndir um kennslu hafa breyst og nú er algengt að sjá 

hópavinnu á öllum stigum skólakerfisins. Það er erfitt að finna kennslubók eða 

kennsluleiðbeiningar sem ekki minnast á hópavinnu að einhverju leyti (Johnson og 

Johnson, e.d.; Slavin, 1995; Kagan og Kagan, 2009). 
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2.1.2 Uppbygging samvirks náms 

Það er ekki nóg að setja nokkra nemendur saman í hóp, segja þeim að vinna saman og 

þar með sé komið samvirkt nám. Það mun líklega ekki leiða til farsællar samvinnu ef 

hópavinnan er ekki sett upp með skýrum markmiðum. Hvernig nemendur hafa áhrif á 

hver annan og hvernig þeir eiga samskipti er mikilvægur þáttur í samvirku námi. 

Stundum verða þessir þættir útundan hjá kennurum, til dæmis ef nemendur fá tækifæri 

til að hagræða verkaskiptingu og kennarinn skiptir sér ekkert af því (Johnson og 

Johnson, e.d.; Slavin, 1995; Kagan og Kagan, 2009). Margir rannsakendur hafa skoðað 

hvað þurfi að vera til staðar við skipulagningu og framkvæmd samvirks náms, bæði 

Johnson og Johnson (e.d.) og Kagan og Kagan (2009) hafa sett fram nokkur 

grundvallaratriði varðandi samvirkt nám. Æskilegt er að kennarar hafi PIES í huga, 

samkvæmt Kagan og Kagan (2009), en það er skammstöfun fyrir jákvæða samvirkni (e. 

positive interdependence), einstaklingsbundna ábyrgð (e. individual accountability), 

jafna þátttöku (e. equal participation) og stöðug samskipti (e. simultaneous 

interaction). Líkan Johnson og Johnson (e.d.) er byggt upp af fimm grundvallaratriðum, 

en tvö þeirra eru þau sömu og Kagan og Kagan tala um, þ.e. jákvæð samvirkni og 

einstaklingsbundin ábyrgð. Hin þrjú eru náin samskipti (e. face-to-face promotive 

interaction), færni í samskiptum og hópavinnu (e. interpersonal and small group skills) 

og hópmat (e. group processing). 

Jákvæð samvirkni er nauðsynleg til þess að hópurinn geti starfað en markmið 

hennar er að nemendur geri sér grein fyrir því að til þess að ná eigin markmiðum þurfi 

hver og einn að skila sínu. Hér geta nemendur orðið háðir hver öðrum sem oft leiðir til 

þess að nemendur hvetji hver annan áfram og hjálpi hver öðrum. Það ýtir undir áhuga 

nemenda á að aðstoða hver annan og hjálpar til við að byggja upp traust innan hópsins 

og bekkjarins. Góð leið til að styrkja þetta er ef nemendur hafa allir sama markmið 

innan hópsins eða ef allir meðlimir hópsins hafa ólík hlutverk innan hans (Kagan og 

Kagan, 2009; Johnson, Johnson og Holubec, 1993; Good og Brophy, 2003; Hafdís 

Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005; Johnson og 

Johnson, e.d.). 

Einstaklingsbundin ábyrgð segir til um að hver og einn þurfi að bera ábyrgð á 

ákveðnum þáttum innan verkefnisins. Það er undir kennaranum komið að skipuleggja 

verkefni þannig að hver og einn nemandi axli ábyrgð á eigin hluta en láti ekki aðra sjá 

um sinn hluta einnig. Hver og einn nemandi þarf að geta sýnt fram á hverju hann 

áorkaði og hvað hann lærði af ferlinu (Kagan og Kagan, 2009; Johnson o.fl., 1993; Good 

og Brophy, 2003; Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005; Johnson og Johnson, e.d.). 
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Jöfn þátttaka krefst þess að hver og einn taki virkan þátt í verkefninu og er það undir 

kennaranum komið að tryggja að allir taki jafnan þátt. Ef nemendur taka ekki þátt í 

ferlinu er ekki hægt að tryggja að þeir læri af verkefninu. Allir nemendur, hvar sem þeir 

eru staddir í námi, taka þátt. Kennarinn þarf að undirbúa verkefnið þannig að allir taki 

þátt og séu virkir (Kagan og Kagan, 2009). 

Stöðug samskipti skipta miklu máli, en rannsóknir hafa sýnt að í sumum 

kennslustundum talar kennari meirihluta tímans, en samkvæmt Kagan og Kagan (2009) 

tala kennarar að jafnaði 80% kennslustundar. Hér skiptir máli að skipuleggja kennsluna 

þannig að nemendur þurfi meira að ræða saman sín á milli og læra af öðrum en ekki að 

hlusta á kennarann á meðan hugurinn leitar ef til vill annað og lítill lærdómur á sér stað.  

Náin samskipti skipta einnig miklu máli í samvirku námi en það er mikilvægt að 

byggja upp traust meðal nemenda. Þegar nemendur hefja hópastarf þurfa þeir að miðla 

upplýsingum og hvetja hver annan, en árangurinn byggist á samvinnu þeirra. Samskipti 

meðal nemenda verða því oft mjög náin. Gagnlegt getur verið fyrir kennara að finna 

leiðir til þess að nemendur geti hvatt hvern annan. Ef kennarinn hefur lagt góðan grunn 

að jákvæðri samvirkni geta nemendur leyst sín eigin vandamál og orðið að sterkari heild 

(Johnson o.fl., 1993; Good og Brophy, 2003; Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005; Johnson 

og Johnson, e.d.). 

Færni í samskiptum og hópavinnu þarf að byggja upp og kenna, nemendur fæðast 

ekki með þessa færni. Æskilegt er að nemendur skilji hvað felst í góðri hópavinnu og 

velti fyrir sér sameiginlega hvernig best sé að leysa vandamál. Gagnlegt getur verið að 

styðja við þær hugmyndir að nemendur eigi að hvetja hver annan áfram og beri að sýna 

hver öðrum virðingu. Það getur verið gert með því að sýna þeim kosti þess að hlusta á 

aðra og setja mál sitt fram á yfirvegaðan hátt. Ef unnið er markvisst að þessu byrja 

nemendur sjálfir að styrkjast í samvinnu um leið og hópavinnu er beitt (Johnson o.fl., 

1993; Good og Brophy, 2003; Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005; Johnson og Johnson, 

e.d.). 

Hópmat getur verið mikilvægur liður í að hjálpa nemendum að skilja hvað gekk vel í 

hópavinnunni og hvað hefði mátt fara betur. Hér fara nemendur yfir samvirkni hópsins 

og ræða sín á milli hvernig þeim gekk að ná markmiðum sínum. Kennarinn getur séð til 

þess að nemendur meti eigin þátttöku og að hópurinn taki ákvörðun um hvort halda 

eigi áfram á sömu braut eða hvort breytingar þurfi að gerast. Til þess að æskilegur 

lærdómur eigi sér stað þurfa hópar að taka stöðumat reglulega og meta hvernig halda 

eigi áfram með það sem koma skal (Johnson o.fl., 1993; Good og Brophy, 2003; Hafdís 

Guðjónsdóttir o.fl., 2005; Johnson og Johnson, e.d.).  
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Kennarar sem skipuleggja hópastarf vel og passa sig á að byggja upp samskiptahæfni 

nemenda sinna geta haft mikil áhrif á hvernig nemendur læra, hvernig þeim líður í 

skólanum, hvernig þeim líður í kringum aðra nemendur og bætt sjálfstraust þeirra 

(Johnson og Johnson, e.d.; Kagan og Kagan, 2009; Slavin, 1995). Með því að vinna 

saman geta nemendur greint kosti þess að vinna saman í ákveðnum aðstæðum og 

verða því líklegri til að skilja mikilvægi samvinnu í daglegu lífi innan og utan 

skólastofunnar. Ekki er nóg að útskýra mikilvægi þess að vinna saman heldur er æskilegt 

að leyfa nemendum að kynnast því sjálfum og upplifa þannig góðan árangur með 

samvinnu (Guðrún, 2003; Slavin, 1995; Kagan og Kagan, 2009). 

Kagan og Kagan (2009) hafa skoðað hvers vegna samvirkt nám gengur vel og hafa út 

frá nokkrum kenningum, eins og hvatakenningum og félagsnámskenningum, komist að 

þeirri niðurstöðu að samvirkt nám sé æskilegt í skólastarfi. Hvöt þarf að vera til staðar 

svo nemendur sjái fram á að samstarf gagnist sér sem og hópnum. Það má ef til vill vísa 

til þess að besta leiðin til að hópurinn nái markmiðum sínum er ef að allir leggja sitt af 

mörkum. Nemendur aðstoða og hvetja hver annan. Það myndi væntanlega minnka 

innbyrðis samkeppni meðal nemenda og styrkja getu þeirra til að vinna í hópi, en 

margar rannsóknir benda á að ef nemendur sjá kosti þess að vinna sem hópur breytast 

venjur og viðhorf nemenda til hópastarfs (Slavin, 1995; Slavin, 2014; Kagan og Kagan, 

2009).  

Við skipulagningu á kennslustund byggða á kenningum samvirks náms er gagnlegt 

að hafa nokkra hluti í huga, en Kagan og Kagan (2009) tala um sjö lykilatriði sem gæta 

þarf að.  

Fyrsta atriðið, samkvæmt Kagan og Kagan (2009), er að velja formgerð til að vinna 

eftir, eins og til dæmis hvernig kennarinn skipuleggur samskipti innan skólastofunnar og 

hugar að því hvernig samskipti eiga að ganga fyrir sig. Í hvert skipti sem kennari kennir 

myndast ákveðin formgerð, ef kennari er meðvitaður um hvað hann ætlar að gera til að 

stuðla að samvirku námi verður nám markvissara. Það eru til margar gerðir af ólíkum 

formgerðum og þegar þetta er skrifað hafa Kagan og Kagan búið til yfir 200 þeirra 

(Kagan og Kagan, 2009).  

Annað atriðið er að setja saman hópa, en Kagan og Kagan (2009) tala um fjórar 

gerðir af mismunandi hópum. Fyrsta hópagerðin eru misleitir hópar sem eru samsettir 

af nemendum af báðum kynjum og með ólíka getu. Önnur hópagerðin eru einsleitir 

hópar samansettir af nemendum af sama kyni eða með svipaða getu. Þriðja hópagerðin 

er svo sett saman af handahófi með talningu eða einhverjum öðrum hætti. Að lokum er 

fjórða hópagerðin sú að nemendur setja sig sjálfir saman í hópa. Mælt er með því að 
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nota misleita hópa en bæði kenning Vygotsky (Clapper, 2015) um þroskasvæði (e. zone 

of proximal development) og hugmyndir Kagan og Kagan (2009) taka fram að slíkir 

hópar gefi mesta möguleika á því að nemendur sem eru sterkari námslega geti þannig 

hjálpað hinum að læra. Það þýðir ekki að hinar hópagerðirnar séu slæmar, heldur ættu 

þær frekar að vera notaðar sparlega og til tilbreytingar (Kagan og Kagan, 2009). Kagan 

og Kagan (2009) og Lilja M. Jónsdóttir (1996) mæla með því að nota fjögurra manna 

hópa því það hjálpi nemendum að skipta verkum sín á milli í pörum án þess að það 

komi niður á verkefninu, þar sem það vill brenna við í hópastarfi að sumir vinni lítið og 

aðrir meira. Að hafa fleiri en fjóra getur valdið því að meðlimir hóps eigi erfitt með að 

skipta verkum sín á milli og erfiðara verði að hafa heildarsýn á verkefninu. Í þriggja 

manna hópum verða oft minni umræður á milli nemenda og getur það leitt til þess að 

tveir vinni verkefnið og einn fylgist með. 

 Þriðja atriðið sem þarf að hafa í huga er stjórnun, það er mikilvægt fyrir kennara að 

hafa góða stjórnun á hópavinnunni, en reynslan hefur sýnt að þegar kennari ætlar að 

nota hópavinnu reynir kennslan á aðra þætti en hann er vanur. Kagan og Kagan (2009) 

tala um stjórnun á hávaða en það myndast oft meiri hávaði við hópavinnu heldur en 

þegar nemendur glósa af töflu. Nemendur þurfa að ræða saman og komast að 

sameiginlegri niðurstöðu. Það getur verið æskilegt fyrir kennara að beita 

kennsluaðferðum í hópavinnunni sem gera honum kleift að öðlast athygli nemenda 

fljótt og gefa skýr og einföld fyrirmæli. Sætaskipan er oft öðruvísi í kennslustofum í 

hópavinnu, en það þarf að hafa í huga að raða borðum þannig að þau henti hópunum. 

Gott er að gefa hverjum og einum hóp sitt eigið borð en þá getur kennarinn haft góða 

yfirsýn og átt auðveldara með að koma sér á milli borða. Þetta gerir honum kleift að 

taka betur á agavandamálum sem og dreifa gögnum og aðstoða (Ingvar Sigurgeirsson, 

2011). Leiðbeiningar þurfa að vera hagnýtar og markvissar í hópastarfi en með mörgum 

ólíkum hópum geta leiðbeiningar týnst, það getur því verið gagnlegt að hafa möppu 

fyrir hvern hóp þar sem upplýsingar og leiðbeiningar eru settar inn í. Einnig má geta 

þess að vandamál geta komið upp meðal nemenda í hópastarfi og er það undir kennara 

komið að finna leiðir til að sýna nemendum hvernig hægt er að taka á ágreiningi (Kagan 

og Kagan, 2009). 

 Fjórða atriðið er að byggja upp góðan bekkjaranda, þegar kennari hefur stóran hóp 

af ólíkum einstaklingum er mikilvægt að auka samheldni þeirra svo þeir geti unnið 

saman. Ef nemendum líður vel læra þeir miklu frekar. Gagnleg leið til að skapa góðan 

bekkjaranda er að fara með nemendur í hópstyrkingaræfingar þar sem þeir eiga í 

samskiptum á jákvæðan máta. Einnig eru bekkjarfundir góðir til að skapa hlýjan 
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bekkjaranda en þar geta nemendur rætt sín á milli hverju þeir vilja áorka í skólastarfinu 

(Kagan og Kagan, 2009). 

Fimmta atriðið er að byggja upp góðan liðsanda. Ólíkt því að byggja upp góðan 

bekkjaranda snýst þetta ekki um bekkinn sem heild heldur frekar hópinn sem á að vinna 

saman. Hér er tilgangurinn að leyfa nemendum í hópunum að kynnast betur og búa til 

nokkurs konar samræmi. Þegar einstaklingar eyða tíma saman aukast líkurnar á því að 

þeir verði vinir og hafi því áhuga á því að sjá öðrum ganga vel. Einnig mun það hjálpa 

nemendum að vera fljótari að hefja vinnu í verkefnum þegar þeir þekkja þarfir annarra. 

Mælt er með því að gera æfingar sem styrkja liðsanda og færa nemendur nær hver 

öðrum (Kagan og Kagan, 2009). 

Sjötta atriðið er að styrkja félagsfærni nemenda, það þarf að vera skilningur á 

mannlegum samskiptum ef hópurinn ætlar sér að ná að vinna saman. Nemendur þurfa 

að geta hlustað á hver annan, geta leyst ágreining, breytt þeim atriðum sem þeir þurfa 

að vinna í, haldið sér við efnið og hvatt samnemendur áfram. Margar leiðir eru færar til 

að styrkja þessa þætti. Sem dæmi er gott að vita hver markmiðin eru með þeirri 

formgerð sem ákveðið er að nota, en sumar þjálfa mismunandi þætti í félagsfærni. 

Dæmi um félagsþætti sem hægt er að styrkja eru meðal annars heiðarleiki, 

málamiðlanir, að hvetja til framkvæmda eða spyrja spurninga (Kagan og Kagan, 2009). 

Sjöunda og seinasta atriðið var þegar nefnt hér að ofan og kallast PIES, en það eru 

þau meginlögmál sem þurfa að vera til staðar ef hópavinna á að ganga upp (Kagan og 

Kagan, 2009). Eins og áður var nefnt skiptist PIES niður í fjögur meginlögmál: jákvæða 

samvirkni, einstaklingsbundna ábyrgð, jafna þátttöku og stöðug samskipti. Ef þessir 

þættir eru til staðar þá eru miklar líkur á að allir nemendur taki þátt, axli ábyrgð á eigin 

námi, hvetji samnemendur sína og verði virkir þátttakendur í lærdómsferlinu. Mikilvægt 

er fyrir kennara að kunna að ýta undir þessa fjóra þætti, í kennslustundum þegar um 

hópastarf er að ræða (Kagan og Kagan, 2009). 

Leiða má að því líkum að þegar kennarar hafi alla þessa þætti í huga sem einkenna 

samvirkt nám verði nemendurnir þátttakendur í eigin námi og virðing aukist meðal 

þátttakenda. Kennarar verða þá stundum nemendur og nemendur stundum kennarar. 

Fjölbreytileika og framlagi nemenda er fagnað og verkefni og spurningar örva og auka 

vonandi áhuga nemenda. Nemendur byggja á fyrri reynslu og þekkingu og bæta við 

nýrri þekkingu. Vert er að nefna að ágreiningur getur komið upp meðal nemenda, en 

þeir taka á þeim vanda í sameiningu og ná vonandi að leysa hann. Þar sem markmið eru 

sýnileg setja nemendur sig meira inn í eigin lærdóm. 
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2.1.3 Skipulagning hópavinnu 

Þó svo að hópavinna sé orðin algengari í skólakerfinu þýðir það ekki að allir kennarar 

nýti öll þau tækifæri sem þeir hafa til að auka lærdóm nemenda eða ná að bæta við 

þekkingu. Samkvæmt Johnson o.fl. (1993) eru fimm atriði sem geta valdið því að 

kennarar ná ekki utan um hópavinnuna sem skyldi. Fyrsta atriðið er hugtakaskilningur, 

en margir kennarar þekkja ekki muninn á samvirku námi og hefðbundinni hópavinnu. 

Samvirkt nám er ein tegund af hópavinnu en er byggð á ákveðinni hugmyndafræði. Sú 

hugmyndafræði hefur verið sett saman til að bæta ávinning sem fæst af hópavinnu 

(Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005). Í öðru lagi tala Johnson og félagar (1993) um að 

kennarar hafi ef til vill ekki næga trú á hve gagnleg hópavinna geti verið og séu stundum 

fastir í gömlum venjum um að hver og einn nemandi þurfi að læra fyrir sig. Þriðja atriði 

nefna Johnson og félagar að séu erfiðleikar við að deila ábyrgð með öðrum, en margir 

einstaklingar eiga erfitt með það, hvort sem það er að axla ábyrgð á frammistöðu og 

afköstum samstarfsfélaga eða leyfa þeim að axla ábyrgð á eigin gjörðum. Að sama skapi 

eiga kennarar oft erfitt með að láta einn nemanda axla ábyrgð á námi annars nemenda. 

Fjórða atriðið má ekki vanmeta, en það er alltaf nokkur hætta á að hópavinnan virki 

ekki sem skyldi og afköst verði lítil. Kennarar hafa oft efasemdir um hversu gagnlegir 

hópar geta verið og taka því þá ákvörðun að fara öruggu leiðina og sleppa henni. 

Lokaástæðan er svo að til þess að beita hópavinnu rétt þarf að skipuleggja hana vel, en 

það reynist einstaka sinnum vera kennara ofviða (Johnson o.fl., 1993). 

Hópavinna hefur aukist til muna á 21. öldinni, hugsanlegra vegna þess að margir 

kennarar sjá kosti hennar. Það er vinsælt hjá kennurum að prófa hópavinnu með 

nemendum með skilvirkum verkefnum á vettvangi sem svipar til þjóðfélagsins. 

Kennarar vilja í sívaxandi mæli skapa umhverfi sem lætur nemendur sjálfa búa til 

þekkingu í samvinnu við aðra nemendur eða með því að læra af öðrum (Good og 

Brophy, 2003). Þrátt fyrir að umhverfið leyfi hópavinnu gengur hún ekki alltaf upp. Það 

er ekki meðfæddur hæfileiki hjá börnum að kunna að vinna saman þegar þörf er á 

heldur þarf að kenna þeim að vinna saman í hópi. Johnson og félagar (1993) nefna að 

stundum skorti grunn- og menntaskólanema undirstöðu í félagslegum samskiptum, þeir 

eigi erfitt með að skilja tilfinningar annarra, auk þess sem þeir eigi stundum í 

erfiðleikum með að ræða um verkefni á viðeigandi hátt. Samkvæmt Guðrúnu (2003) 

eru alltaf til einhverjir einstaklingar sem eiga erfitt með ágreining, taka honum illa og 

svara með því að gera lítið úr einstaklingum, það sama á við í hópastarfi. Það þarf því að 

vinna markvisst með nemendum sem eiga við slíkan vanda svo þeir geri sér grein fyrir 

hegðun sinni. Ef vandinn er óleystur getur samfélags- og samskiptaskilningur þeirra 
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nemenda sem lenda í slíkum vanda haldist óbreyttur til fullorðinsára (Johnson o.fl., 

1993; Guðrún, 2003).  

Það er ekki hægt að ætlast til þess að nemendur eigi að vinna saman í hópi á 

árangursríkan hátt án þess að þeim hafi verið kennt að vinna saman. Kennarar þurfa að 

leggja línurnar í hópastarfinu. Fyrstu tilraunir kennara með hópastarf geta gengið 

brösuglega aðallega vegna þess að kennarar trúa ekki almennilega á þessa 

kennsluhætti. Samt sem áður er það í aðstæðum þar sem nemendur þurfa að vinna í 

sameiningu sem þeir læra félagsfærni og aðra mikilvæga færni eins og traust, samskipti 

og að leysa ágreining (Johnson o.fl., 1993; Kagan og Kagan, 2009). Stór áhættuþáttur í 

hópastarfi eru svokallaðir einfarar en það eru einstaklingar sem fljóta með hópnum án 

þess að taka mikið þátt í hópavinnunni. Þetta eru einstaklingar sem koma sér oft undan 

vinnu með því að koma henni yfir á aðra, en þetta gerist oftast í hópum sem hafa eitt 

verkefni, t.d. einn fyrirlestur eða eina ritgerð. Þessir nemendur geta verið slakir á 

ákveðnum sviðum í hópastarfinu og þá eru hópfélagarnir oft fljótir að hundsa 

viðkomandi og leyfa honum að leggja lítið til málanna (Slavin, 1995; Kagan og Kagan, 

2009). 

2.2 Hlutverkaleikur 

2.2.1 Hvað er hlutverkaleikur? 

Í hlutverkaleik eru nemendur settir í spor annarra um stundarsakir og eiga að tileinka 

sér þau viðhorf sem hlutverkið krefst. Þannig fá þeir tækifæri til að takast á við ólík 

hlutverk, við ólíkar aðstæður á mismunandi tímum. Hlutverkaleikur getur stuðlað að því 

að styrkja sjálfsmynd nemenda með það í huga að hjálpa þeim að taka réttar ákvarðanir 

í stað þess að láta félaga eða tilfinningar ráða ríkjum. Ýmis erfið málefni geta valdið 

nemendum óþægindum og grípa þeir oft til þess að setja upp grímu, fara í hlutverk. Það 

að hafa grímu, eða vörn, gerir nemendum kleift að tjá sig betur og þar með setja sig í 

aðrar aðstæður (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004; Ladousse, 1987; 

Ingvar, 2013). 

Hlutverkaleikur flokkast undir innlifunaraðferðir og er leikurinn talinn mikilvægur í 

þroskaferli nemenda (Anna og Ása, 2004). Innlifunaraðferðir krefjast þess að nemendur 

„lifi sig inn í“ hlutverkin og tjái sig um þau með einhverjum hætti (Ingvar, 2013). Í 

hlutverkaleik lærir nemandinn á samfélagið með því að bera eigin reynslu af leiknum 

saman við eigin raunverulegar tilfinningar og yfirfæra síðan upplifun sína á samfélagið 

(Anna og Ása, 2004; Ladousse, 1987; Ingvar, 2013). 



 

16 

2.2.2 Ávinningur af hlutverkaleik 

Í hlutverkaleik er hægt að gefa nemendum tækifæri til að takast á við flókna viðburði í 

öruggu umhverfi. Til dæmis er hægt að fjalla um ástandið í seinni heimsstyrjöldinni eða 

hvað sé hægt að gera eftir ýmsar hörmungar. Það er hægt að kanna tilfinningar ásamt 

því að finna lausnir á vandamálum en eins og Anna og Ása (2004) benda á geta slíkar 

æfingar stuðlað að jafnvægi milli tilfinninga og innsæis nemenda ásamt því að bæta 

þekkingu og vitsmunalega hugsun. Ævintýri eru mikilvæg fyrir persónuleikaþróun barna 

og unglinga en það getur verið lærdómsríkt að fylgjast með prófraunum söguhetja og 

læra þar með að standa á eigin fótum (Anna og Ása, 2004; Winston, 2012).  

Hlutverkaleikur er hugsaður sem sameiginleg reynsla fyrir þátttakendur. Í 

hlutverkaleik þurfa nemendur oft að rökstyðja skoðanir sínar og koma þeim á framfæri 

(Anna og Ása, 2004). Guðrún (2003) talar um að taka tillit til mismunandi skoðana 

nemenda. Hún nefnir einnig að mikilvægt sé að nota hlutverkaleik til þess að kenna 

nemendum að hægt sé að horfa á málefni frá ólíkum sjónarhornum og öðlast þannig 

víðsýni. Nemendum finnst þeir oft vera beittir óréttlæti og hægt væri að nota 

hlutverkaleik sem nokkurs konar hjálpartæki til þess að fá útrás fyrir bælda hvöt eins og 

til dæmis hatur og hefndargirni, en ef rétt er farið að geta nemendur lært að greina 

tilfinningarnar, vinna úr þeim og skilja þær (Anna og Ása, 2004; Guðrún, 2003).  

Það er ávinningur af því að nota hlutverkaleik í tungumálakennslu, en nú þegar hafa 

nokkrar rannsóknir sýnt fram á það (Even, 2008; Liu og Ding, 2009; Alabsi, 2016). 

Hlutverkaleikur býður nemendum upp á að æfa tungumálið í „raunverulegum“ 

aðstæðum sem geta mögulega komið upp seinna á ævinni. Hlutverkaleikurinn hvetur 

nemendur til þess að nota orðaforða sinn, reynslu og þann nýja orðaforða sem verið er 

að læra og hjálpar þeim að auka skilning sinn á orðum og hvernig sé hægt að nota þau í 

raunverulegum aðstæðum (Alabsi, 2016). Samkvæmt Even (2008) er hægt að nota 

hlutverkaleik til að ná ýmsum markmiðum í tungumálakennslu, það er hægt að byggja 

upp gagnvirk samskipti, bæta málfræðiskilning og að upplifa bókmenntir á annan hátt 

en að lesa og hafa síðan umræðu um efnið. 

Orðaforði er mjög mikilvægur í tungumálanámi og þá sérstaklega í samskiptum, sum 

orð hafa margs konar merkingu og því þarf skilningur nemenda á málinu að vera góður. 

Góður orðaforði er mikilvægur vegna sambands hans við heildarlærdómsferlið en 

margar rannsóknir benda á að fjölbreyttur orðaforði hjá tvítyngdum geti sagt mikið til 

um hversu góða möguleika þeir hafi í framtíðinni (Alabsi, 2016). Hlutverkaleikur byggir 

upp samskiptafærni nemenda og hvetur þá til að bæta orðaforða og lærdóm í gegnum 

tungumálaæfingar en bæði Even (2008) og Alabsi (2016) tala um vandamál sem fylgja 
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því að reyna að æfa samskiptahæfni nemenda sem eru óöruggir með sig. Orðaforði 

þeirra er oft takmarkaður, þeir nota orð á rangan hátt, nota vitlaus orð, hafa ekki  

góðan framburð og eru feimnir. Með skáldskaparsamhenginu sem fylgir hlutverkaleik fá 

nemendur aftur á móti öruggara umhverfi til að æfa sig í. Það minnkar streituna yfir því 

að aðrir séu mögulega að dæma þá (Even, 2008; Alabsi, 2016).  

Þegar beita á hlutverkaleik þannig að hann verði markviss þarf að hafa nokkur atriði 

í huga. Í grein Liu og Ding (2009) koma fram nokkrar tillögur um hvernig skal vinna að 

því að setja upp hlutverkaleik í kennslustofu. Fyrst þarf að undirbúa nemendur fyrir 

hlutverkaleikinn og gefa þeim tíma til að koma sér í hlutverkin. Passa þarf að verkefnið 

passi fyrir hlutverk nemendanna og að þeir skilji að þeir eigi að leika eins raunverulega 

og þeir geta. Gott er að undirbúa efni sem nemendurnir geta farið yfir en þar getur 

komið fyrir algengur orðaforði sem nemendur þurfa að nota. Nemendur sem eru lengra 

komnir þurfa kannski ekki eins mikinn stuðning fyrir verkefnið. Mikilvægt er fyrir 

kennarann að skapa þægilegt andrúmsloft svo nemendur verði ekki stressaðir (Liu og 

Ding, 2009). 

Á meðan nemendur æfa hlutverkaleikinn er hætta á að þeir stoppi á ákveðnum 

orðum eða frösum. Í fyrstu skrefum ferlisins er í lagi að kennarinn hjálpi nemendum 

með því að skjóta inn orðum sem nemendurnir leita að. Kennarinn virkar þannig eins og 

nokkurs konar gangandi orðabók, sem fylgist vel með bekknum og býður upp á aðstoð 

þegar þess þarf. Sumir kennarar vilja þó ekki veita þessa aðstoð, þeir vilja láta reyna 

meira á sjálfstæði nemenda sinna til að bjarga sér sjálfir. Að þessu loknu er hægt að 

taka nokkurs konar hlé eftir æfinguna og þá geta nemendur notað orðabækur til að 

leita uppi þau orð sem þeir misstu af eða misskildu. Það er algjört grundvallaratriði að 

láta nemendur vita hvaða orð þeir voru að leita að en með því læra þeir nýjan 

orðaforða á náttúrulegan hátt í eftirminnilegu umhverfi (Liu og Ding, 2009). 

Það eru margar leiðir til að leiðrétta villur sem geta komið upp í hlutverkaleik, en 

ekki er talið æskilegt að kennari grípi fram í fyrir nemendum í hvert skipti sem það 

gerist, þar sem það getur dregið úr hvatningu nemenda. Sumum nemendum getur þó 

fundist þægilegt að fá leiðréttingu strax þegar villan kemur upp. Þá tengja nemendur 

leiðréttinguna við villuna og festist hún þannig betur í minni þeirra. Það eru nokkrir 

hlutir sem hægt er að gera til að hjálpa nemendum í leiðréttingaferli: Hægt er að skrifa 

setningar upp á töflu sem nemendur leiðrétta í sameiningu eftir að hlutverkaleiknum 

lýkur. Ef tækni býður upp á það er hægt að taka upp hlutverkaleikinn og síðan geta 

nemendur fengið tækifæri til að hlusta eða horfa á sig aftur og íhugað hvað væri hægt 

að gera betur. Samnemendur geta hjálpað með að leiðrétta mistök en mikilvægt er að 
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þau samskipti séu jákvæð og að allir græði á þeim. Gott er að ræða við nemendur áður 

og spyrja þá hvernig þeir vilja hafa leiðréttingarferlið (Liu og Ding, 2009). 

Kennari er í nokkrum hlutverkum á meðan á hlutverkaleik stendur. Í upphafi hjálpar 

hann nemendum að komast af stað og byrja leikinn. Hann bætir við orðaforða þegar við 

á og hjálpar nemendum með því að vera eins og gangandi orðabók. Því næst fylgist 

hann með eins og áhorfandi og gefur nemendum athugasemdir eftir að 

hlutverkaleiknum lýkur. Stundum er við hæfi að kennarinn taki sjálfur þátt í 

hlutverkaleiknum (Liu og Ding, 2009). 

2.2.3 Hlutverkaspil/Námsspil 

Ingvar (2013) hefur fjallað um kennsluaðferðir eins og hermileik en það er leikur 

byggður á ákveðnum reglum og gögnum eins og teningum og spilaborði. Hermileikir eru 

oft nátengdir hlutverkaleik en þeir eru nokkurs konar líkan af tilteknum veruleika þar 

sem nemendur þurfa að leysa vandamál og eru teningar notaðir til að ákvarða 

niðurstöður. Stór kostur við námsspil er að nemendum finnst ekki eins og þeir séu að 

læra og ýtir spilið því undir þátttöku og áhuga nemenda (Ingvar, 2013; Anna 

Kristjánsdóttir, Ingvar Sigurgeirsson, Jacqueline Friðriksdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir, Stella Guðmundsdóttir, Þóra Kristinsdóttir, 1987). Námsspil geta verið 

mismunandi en yfirleitt þurfa nemendur að eiga í samskiptum sín á milli. Nemendur 

þurfa að læra á mismunandi reglur, taka tillit til annarra og eiga náin samskipti. Mikill 

hiti getur færst í leikinn, en sumir spilarar eiga erfitt með að tapa og því er þarna kjörið 

tækifæri til að þjálfa nemendur í að leysa ágreining sem getur myndast (Þóra 

Kristinsdóttir, 1981; Johnson o.fl., 1993; Kagan og Kagan, 2009).  

Fyrir nemendur sem eiga erfitt með nám og þá sem læra á mismunandi hraða þá 

geta námsspil aðstoðað við að ná betri árangri og jafnvel hjálpað slíkum nemendum að 

standa jafnfætis þeim sem eiga auðveldara með bóknám (Ingvar, 2013; Anna 

Kristjánsdóttir o.fl., 1987). Nemendur geta orðið helteknir af spilum, þeir geta orðið 

aðstoðarmenn kennarans í spilatímanum og haft hönd í bagga með að skipuleggja 

kennsluna þannig hún henti sem flestum. Kennarinn setur sér markmið með spilinu og 

miðar við mismunandi áhuga nemenda, getu og hæfileika hvers og eins en alltaf er 

hægt að þjálfa ákveðin atriði, rifja upp eða dýpka skilning. Einnig geta námsspil reynt á 

innsæi og ályktunarhæfni nemenda og þar með hvatt þá til að leita nýrra leiða sem 

leiðir til þess að nemendur geta örvað skapandi hugsun (Anna Kristjánsdóttir o.fl., 

1987).  
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Ármann Halldórsson (2012) fjallar um enskukennslu í gegnum hlutverkaspil eins og 

Dungeons and Dragons og segir frá hvernig hægt sé að nýta spilið til að kenna skrift og 

bókmenntir. Hlutverkaspil hafa ekki náð að festa sig í sessi sem kennsluaðferð á Íslandi 

að mati Ármanns en hann nefnir að hægt sé að nýta spil í kennslu eins og Terry Gunnell 

fyrrverandi enskukennari úr Menntaskólanum við Hamrahlíð gerði. Gunnell notaði 

hlutverkaspil til að æfa munnlega færni og til að ýta undir ímyndunarafl nemenda sinna. 

Ármann (2012) nefnir einnig leiðir til að æfa skrift þegar spilað er, allt frá því að skrifa 

upplýsingar um sína persónu, deila um hvað sé hægt að gera í stöðunni með 

samspilurum, skrifa ræður sem persónan þarf að fara með í spilinu eða skrifa um hvað 

gerðist í spilinu sem sögu. Botturi (2010) hefur einnig fjallað um notkun Dungeons and 

Dragons í tungumálakennslu en hann útskýrir hlutverkaleik sem tækifæri til að prófa 

mismunandi hlutverk sem er eðlilegt fyrir nemendur á unglingastigi. Hann útskýrir 

hvernig hægt sé að búa til mismunandi nútímaaðstæður þar sem nemendur þurfi að 

nota lykilhugtök eða orðaforða til að ná markmiðum sínum. Í hlutverkaspilum fara 

samskipti aðallega fram munnlega og því passa þau vel inn í tungumálakennslu. 

Námsspil sem nota hlutverk eru yfirleitt ekki hlutverkaspil eins og Dungeons and 

Dragons heldur snúast frekar um að að láta nemendur keppa á móti öðrum nemendum. 

Slík spil setja á svið mögulegar ímyndaðar aðstæður og yfirleitt þurfa nemendur að 

keppa sín á milli til að sigra leikinn. Þetta reynir á aðra þætti námsins eins og rökræður 

eða lausnaleitarnám. Aftur á móti snúast hlutverkaspil meira um liðsheild og áherslan 

er á að þjálfa samvinnu og kunnáttu til að ná sameiginlegum markmiðum (Adams, 

1973; Keller, 1975; Maidment og Bronstein, 1973). Ásamt því að vinna sem teymi fá 

nemendur að upplifa ævintýri á eigin vegum en stór þáttur hlutverkaspila er að upplifa 

ákveðna sögu. Ævintýri bjóða nemendum upp á að læra af söguhetjunum (Anna og Ása, 

2004; Winston, 2012) en í hlutverkaspilinu bregða nemendur sér í hlutverk 

söguhetjanna og fá því sjálfir að upplifa söguna, leysa vandamálin og taka afleiðingum 

gjörða sinna (Bowman, 2010). 

2.3 Samtenging samvirks náms og hlutverkaleiks 

2.3.1 Hvaða tenging er milli samvirks náms og hlutverkaleiks? 

Nútíma samfélag krefst mikils af nemendum og er mikilvægt að skólar kenni 

nemendum hæfni sem gerir þeim kleift að vinna saman. Sú hæfni sem þarf að vera til 

staðar er færni til að aðlagast kringumstæðum, að kunna að taka þátt í árangursríku 

hópastarfi, taka réttar ákvarðanir og eiga árangursrík samskipti við hópfélaga (Mancera, 
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Baldiris, Fabregat og Huerva, 2009; Kagan og Kagan, 2009). Í grein Mancera o.fl. (2009) 

kemur fram að til þess að lærdómur eigi sér stað þurfi nemendur að hafa samskipti við 

kennara og bekkjarfélaga. Nemendur þurfa að uppgötva þekkinguna, setja saman, 

umbreyta og víkka hana út en þessir þættir þróast best í hópastarfi.  

Mancera o.fl. (2009) fjalla um hlutverkaleik í hlutverkaspili en það eru spil sem 

einblína á samvinnu og stuðla að lestri, byggja upp orðaforða, hvetja til samvinnu og ýta 

undir hæfnina til að leysa ágreining og þrautir. Hlutverkaleikurinn reynir mikið á 

sköpunargáfu og ímyndunarafl nemenda en hér þurfa þátttakendur að bregða sér í 

ímynduð hlutverk þar sem þeir takast á við sögu og vandamálin sem hlutverkinu fylgja. 

Nemendur taka sínar eigin ákvarðanir og standa og falla með þeim. Leikurinn gerir 

söguna oft dýpri og minnisstæðari fyrir þátttakendur en sagan verður persónulegri 

þegar nemandinn sjálfur uppgötvar hana (Mancera o.fl. 2009; Even, 2008; Bowman, 

2010). Tilgangur spilsins er ekki að keppa við aðra þátttakendur heldur að yfirstíga í 

sameiningu þrautir sem settar eru upp í leiknum. Til þess að nemendur geti leyst úr 

þeim vandamálum sem koma upp þurfa að vera samskipti og samvinna milli þeirra 

(Mancera o.fl., 2009; Adams, 1973; Keller, 1975; Maidment og Bronstein, 1973).  

Samvirkt nám og hlutverkaleikur eiga margt sameiginlegt en þetta tvennt þjálfar 

samskiptahæfni og samvinnu nemenda. Í hlutverkaspilum þurfa nemendur að trúa því 

að til þess að þeir nái að afreka það sem þeir vilji þurfi allir að taka þátt og standa sig 

vel. Hópurinn þarf einnig að axla ábyrgð á eigin markmiðum og allir þurfa að vera 

ábyrgir og eiga sinn hlut í samvinnunni. Í hlutverkaspili hvetja nemendur hver annan 

áfram, hjálpa hver öðrum og hrósa ef vel gengur. Félagsfærni þarf að vera til staðar svo 

að hópurinn geti unnið saman en góð leið til að þjálfa hana er í gegnum hópastarf. 

Hópar í hlutverkaspilum ræða oft saman um hvernig þeir geti náð markmiðum sínum, 

hvað þeir þurfi að gera og hvernig þeim hefur gengið hingað til en með smá leiðsögn 

getur þessi þáttur orðið að bitastæðri ígrundun.  

2.3.2 Hvernig er hægt að nota samvirkt nám og hlutverkaleik við gerð námsspils? 

Eftir að hafa skoðað tengingar á milli samvirks náms og hlutverkaleiks ákvað höfundur 

að notfæra sér þær tengingar til að búa til spil. Spil sem gæti komið að notum í 

tungumálakennslu. Kennsluleiðbeiningar fylgja þar sem farið er yfir hvernig spilið er 

spilað. Kennsluleiðbeiningarnar eru byggðar á hugmyndum um samvirkt nám, um 

hópastarf og hvernig best sé að skipuleggja það. Nýttar verða kenningar Kagan og 

Kagans (2009) til þess að setja upp hópavinnu á skilvirkan hátt. Nemendur eru beðnir 

um að vera í misleitum fjögurra manna hópum, en reynt verður að fara eftir kenningum 
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Kagan og Kagan um PIES til þess að gera hópavinnuna betri. Nýttar verða 

hópstyrkingaræfingar til að koma hópnum saman. Ásamt því fá nemendur tækifæri til 

að búa sér til persónur sem þeir nota í spilinu. Snert verður á hvernig best sé að útbúa 

persónurnar en mikilvægt er að nemendur fái tíma til að koma sér inn í hlutverkin áður 

en spilað er (Liu og Ding, 2009). Í kennsluleiðbeiningunum verður farið yfir hvað sé 

hægt að nýta spilið í og hvernig sé hægt að samþætta það með öðrum námsgreinum en 

mikilvægt er að undirbúa þann orðaforða sem nemendur þurfa að vinna með áður en 

hafist er handa við að spila. Mörg orð hafa oft mismunandi merkingu en námsspil af 

þessum toga mun vonandi hjálpa nemendum að læra orðaforða og beita honum betur 

(Alabsi, 2016; Even, 2008).  
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3 Námsspilið Kudos 

3.1 Gagnsemi námsspils í tungumálakennslu 

Höfundur ákvað að skýra spilið Kudos en það þýðir heiður eða að lofsyngja, oft notað í 

þeim tilgangi að hrósa fólki til hamingju. Kudos er fyrst og fremst hugsað sem námsspil 

til notkunar í tungumálakennslu þó það sé hægt að samþætta það með mörgum ólíkum 

námsgreinum. Til þess að nemendur geti náð markmiðum sínum í spilinu þurfa þeir að 

tala á því tungumáli sem verið er að kenna. Í þessu tilfelli er einblínt á ensku en hægt 

væri að nota spilið einnig í kennslu annarra tungumála. Í spilinu eru settir upp 

hversdagslega atburði þar sem nemendur þurfa að notfæra sér ákveðin lykilhugtök til 

að ná markmiðum sínum (Botturi, 2010). Samkvæmt Mello (2006) er hægt að læra 

mikið af hlutverkaleik en hún framkvæmdi rannsókn þar sem niðurstöður gáfu til kynna 

að nemendur þjálfuðu þar orðaforða, félagsfærni, sögu, innlifun, rannsóknarhæfileika, 

skrif, forystuhlutverk og ræðumennsku. Námsspil eiga að vera óaðskiljanlegur hluti af 

tungumálakennslu en ekki skemmtileg tilbreyting í enda annar. Lærdómurinn sem fæst 

af námsspilum er fjölþættur en býður aðallega upp á tækifæri til raunverulegra 

samskipta með frjálsu ívafi í lærdómsríku umhverfi (Hadfield, 1996). 

3.2 Lýsing á Kudos 

3.2.1 Reglur 

Kudos er hlutverkaleikur sem spilast mestmegnis í huga leikenda þar sem ímyndunarafl 

nemenda og stjórnanda gegnir lykilhlutverki. Reglur leiksins taka fram hvernig 

nemendur notfæra sér hæfileika sína til þess að ná markmiðum sínum en persónur 

þeirra eru búnar til í byrjun leiksins af þeim sjálfum. Svona spil taka sjaldan eina 

kennslustund í framkvæmd en lengd spilsins fer samt eftir því sem stjórnandi spilsins 

hefur ákveðið. Í spilinu er notast við tíu hliða tening sem ákvarðar hvaða niðurstöður 

nemendur fá út úr aðgerðum sínum. 

Hlutverk kennara og nemenda: Í leiknum eru spiluð mörg mismunandi hlutverk en 

stærsti munurinn er á hlutverki kennara og nemenda. Hlutverk kennara er að vera 

stjórnandi spilsins. Hann sér um að setja upp heiminn og söguna sem spilarar upplifa og 

býr til aðstæðurnar sem þeir þurfa að takast á við. Stjórnandi spilar allar aukapersónur 

sem spilarar hafa samskipti við og hefur einnig það hlutverk að ákveða hversu erfið 

ákveðin viðfangsefni eru. Nemendur eru aftur á móti spilarar í spilinu en þeir eru 

nokkurs konar söguhetjur spilsins. Þessar persónur eru búnar til af nemendum og er 
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markmið þeirra að sigra leikinn. Spilarar eru yfirleitt fjórir saman og þeir þurfa að vinna 

saman og skipuleggja sig til þess að ná fram þeim markmiðum sem þeir vilja í spilinu. 

Að nota teninginn: Eins og margir hermileikir þá ákvarðast niðurstöður aðgerða 

nemenda á bæði teningakastinu og þeirra eigin túlkun. Það fer sem sagt eftir aðstæðum 

hvort aðgerðin krefjist þess að eingöngu teningur sé notaður eða hvort nemandi þurfi 

að tjá sig og síðan sé teningur notaður til að ákvarða hvernig það heppnast. Það eru því 

tvær leiðir til að ákveða hvað skal gera og það fer eftir aðgerð nemenda. Ef aðgerðin 

snýst um að klifra þá ákvarðar stjórnandi spilsins hversu erfið sú aðgerð er en hann býr 

til viðmið miðað við það sem á að klifra. Spilarar kasta teningi, leggja það saman við 

færni sína til að klifra og einnig við hæfni sína í styrk. Það gefur okkur tölu sem 

stjórnandi spilsins ber saman við viðmið sitt. Til dæmis ef þarf að klifra upp brattan 

klettavegg myndi erfiðleikastig vera 20 en að klifra yfir girðingu væri kannski 10. Það 

þýðir að kast spilarans ásamt því sem þarf að leggja saman við þarf að gilda 10 eða 

hærra fyrir girðingu en 20 og hærra fyrir klettavegginn.  

Sumar aðgerðir snúast aftur á móti ekki endilega einungis um að kasta teningi. 

Samskipti á milli spilara og aukapersóna ákvarðast einnig á teningaköstum. Ef spilari vill 

fá persónu til að veita sér upplýsingar með hótunum eða sannfæra hana um að gefa 

upp yfirmann sinn þá þarf spilarinn að segja það sem persóna hans myndi segja í 

alvörunni. Byggt á því sem hann segir hefur svo áhrif á hversu erfitt er að sannfæra 

persónuna. Það er undir stjórnanda komið að búa til aukapersónur og hann ákvarðar 

hvernig hver og ein persóna hagar sér og hvað hún myndi segja. Spilarar þurfa því að 

hugsa áður en þeir framkvæma og reyna að fara bestu leið sem þeir geta til að ná því 

sem þeir vilja. Byggt á því sem spilarinn segir gæti gert það ólíklegra eða líklegra að 

aukapersónan gefi upp upplýsingarnar, en stjórnandi ákveður það.  

Stundum þarf að bera teningakast saman við annað teningakast en ekki við viðmið 

sem stjórnandi ákvarðar. Ef spilari reynir að hlera eða ætlar að fela sig fyrir óvini þá kýs 

hann að framkvæma kast tengt því. Það sem stjórnandi gerir er að hann kastar upp á 

fyrir aukapersónuna til að ákvarða hvað gerist. Dæmi um þetta er að spilarar kasta upp 

á að fela sig fyrir óvini. Nemendur kasta teningi, leggja saman við hæfileikann að fela sig 

og síðan getuna greind. Í þessu dæmi fá spilararnir fjórir tölurnar 22, 18, 17 og 12 en 

aukapersónan kastar þá upp á að leita en fær töluna 16. Það myndi þýða það að þrír af 

spilurunum myndu ná að fela sig en þessi sem fékk 12 myndi finnast. Það er algjörlega 

undir stjórnanda komið að ákveða hvernig hann lætur nemendur leysa vandamálin en 

hann þarf að velja það sem hentar best hverju sinni.  



 

24 

Stór þáttur í teningakasti í Kudos er að geta sprungið eða klúðrað kasti. Það sem átt 

er við með þessu er að spilari sprengir teninginn þegar hann fær hæsta mögulega 

valkost í kasti, sem er í þessu tilfelli 0 eða 10 á teningnum. Þá fær spilarinn að kasta 

teningnum aftur áður en hann leggur allar tölurnar saman. Hægt er að springa eins oft 

og maður getur en þetta þýðir líklegast að spilari muni ná að takast kastið sem hann 

reynir að fá. Aftur á móti ef spilari kastar og fær lægstu mögulega útkomu eða 1 á 

teningnum þá klúðrast aðgerðin sem reynt er að framkvæma. Þá þarf að kasta að nýju 

til að sjá hve illa málum var klúðrað. Hægt er að finna töflu í kennslubókinni sem gefur 

viðmið um hvernig klúðrið virkar. 

Bardagar: Hægt er spila Kudos þar sem einblínt er á útsjónarsemi og klókindi til að 

forðast hættulegar aðstæður. Það fer gjarnan eftir spilurum, söguþræði og stjórnanda 

en stundum er þó ekki hægt að komast hjá átökum. Í spilinu hefur verið útbúið 

bardagakerfi þar sem nemendur þurfa að nota eigin hæfileika til þess að koma sér í 

gegnum bardaga. Bardagar gerast í lotum þar sem allir fá eina aðgerð í hverri. Kastað er 

upp á hver fær að byrja en flestir bardagar eru upp á líf og dauða og því er mikilvægt 

fyrir spilara að sigra.  

Bardagakerfið skiptist í tvær mismunandi aðferðir en það fer eftir því hvernig árás er 

beitt hvor þeirra er notuð. Fyrst er talað um árásir sem gerast með vopnum eins og 

boga og skotvopnum. Til þess að einstaklingur geti hitt þá þarf hann að ná ákveðinni 

tölu í kasti sem fer eftir því hversu langt viðkomandi óvinur er í burtu. Stutt færi sem 

eru nánast í návígi þurfa 10, nálægar árásir þurfa 15 og því lengra í burtu sem farið er 

því hærri er talan. Hin aðferðin til að slást er þegar bardaginn gerist í návígi. Hér er 

notast við slagsmál, sverð eða önnur vopn sem þarf að nota nálægt. Nú dugar ekki að fá 

ákveðna tölu heldur fær andstæðingurinn tækifæri til að verjast þegar leikmaður reynir 

árás. 

Kudos: Til að auka samvirkni og samstarfsvilja hópsins fá spilararnir nokkra Kudos 

spilapeninga. Hópurinn fær einn fyrir hvern spilara og svo einn fyrir stjórnanda en það 

þýðir að í flestum spilum með fjórum spilurum fær hópurinn fimm Kudos spilapeninga. 

Þessa spilapeninga á hópurinn saman og þurfa spilarar að ákveða í sameiningu hvenær 

þeir vilja nota þá. Spilapeningarnir virka eins og nokkurs konar guðdómlegt inngrip en 

aðeins er hægt að nota þá í ákveðnum kringumstæðum: 

 Þegar spilarar rotast og þurfa að kasta aftur til að ranka við sér. Hægt er að eyða 

Kudos spilapeningi til að sleppa því að vera rotaður en það þýðir að spilarinn 

missir ekki af aðgerð í bardaga. Þetta þýðir samt að spilarinn lendir í skaða. 
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 Hægt er að forðast skaða með því að eyða Kudos spilapeningi en samt þarf að 

kasta upp á hvort spilari rotast í næstu lotu.  

 Þegar spilari klúðrar kasti með því að fá 1 á teninginn er hægt að losna við slæmu 

afleiðingarnar sem fylgja því með því að nota Kudos spilapening, en hann fær 

ekki að kasta teningnum aftur. 

 Ef spilari kastar teningnum og fær útkomu sem hann er ekki sáttur við þá má 

eyða Kudos spilapening í að fá að kasta aftur. Það má þó aðeins áður en 

stjórnandi spilsins upplýsir um afleiðingar kastsins. 

Til þess að geta notað spilapeninga þarf hópurinn að ákveða hvenær þeim finnst 

rétt að nota þá. Það krefst þess að spilarar ræði saman og geri málamiðlanir um hvaða 

aðstæður henti til að nota þá í. Spilahópurinn ræður því hvort þeim sé öllum eytt í 

spilinu eða eyði engum en þegar haldið verður áfram með spilið í næsta skipti fá þeir 

sama fjölda af spilapeningum og því er engin sérstök ástæða til þess að spara þá of 

mikið. Stjórnandi spilsins getur líkað verðlaunað spilahópinn með Kudos spilapening 

fyrir að standa sig vel eða að lifa sig inn í hlutverkaleikinn. 

3.2.2 Persónur og leikendur 

Mikið er lagt upp úr því að búa til persónur og baksögur þeirra. Eins og kom fram hér að 

ofan þá spilar stjórnandi spilsins flestar aukapersónur á meðan nemendur fá að spila 

sem söguhetjur spilsins. Allar persónur spilsins hafa ákveðna eiginleika sem nemendur 

þurfa að ákvarða hvað þeir vilja hafa mikið af. Þessir eiginleikar eru snerpa (e. agility), 

gáfur (e. intelligence), styrkur (e. strength), þrek (e. vigor), innlifun (e. empathy) og 

sérhæfing (e. speciality). Á meðan fyrstu fimm af þessum eiginleikum eru þeir sömu hjá 

öllum þá er seinasti flokkurinn sérhæfing sem er mismunandi eftir hverjum spilara fyrir 

sig. Sérhæfingin ákvarðar hvernig persóna spilarinn er og í hverju hann er sérstaklega 

góður. Nemendur fá 45 stig til að fylla inn í þessa eiginleika en mest mega fara 10 stig í 

hvern flokk og lægst 1 stig.  

Allir af ofantöldum eiginleikum, nema sérhæfingin, hafa svo margs konar ólíka hæfni 

sem þarf að fylla út. Hæfni birtist í aðgerðum sem spilarar þurfa að beita meðan á 

leiknum stendur. Nemendur þurfa að útskýra aðgerðir sínar og svo er hæfnin sem 

tengist því valin. Hæfni persóna nemenda fer eftir því hvernig þeir hafa ákveðið að búa 

persónu sína til. Nemendur fá 40 stig til að setja í mismunandi hæfniflokka en mest 

mega 6 stig fara í ákveðna hæfni. Það er ekkert lágmark en sú hæfni sem þeir hafa núll 

stig í neyðir spilara til þess að draga 3 frá hverju kasti sem þeir gera sem tengist þeirri 

hæfni. Þegar spilað er í langan tíma eru spilarar gjarnan verðlaunaðir með því að gefa 
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þeim stig til að gera sig sterkari. Þannig geta spilarar bætt við hæfni sína og gert sig 

sterkari og reiðubúnari fyrir næstu átök.  

Hver og ein persóna hefur ákveðna sérhæfingu en þessi sérhæfing er það sem 

greinir persónur í sundur. Þessi sérhæfing er byggð á því hvað persóna þeirra hefur að 

atvinnu, eins og til dæmis flug-, lögreglu- eða blaðamaður. Stjórnandi spilsins þarf 

mögulega að setja spilurum ákveðin takmörk við val á sérhæfingu eftir því hvert 

sögusviðið er. Því þurfa spilari og stjórnandi að ákveða í sameiningu í hverju er æskilegt 

að sérhæfa sig. Þegar spilari er með sérhæfingu á ákveðnu sviði fær hann lagt saman 

við þegar hann kastar tening um hæfni sem tengist sérsviði sínu. Í stað þess að leggja 

einungis saman tening, eiginleika og hæfni þá bætist einnig við sérhæfing í þessa jöfnu. 

Gríðarlega miklu máli getur skipt að nota sérhæfinguna sína rétt en hún gerir hvern 

spilara að fagmanni á sínu ákveðna sviði.  

Mikilvægur þáttur í gerð persóna fyrir spilið er að útbúa baksögu fyrir hana. Hver 

persóna á að hafa sögu, hver hún er, hvaðan hún kemur, hverju hún vill ná fram í lífinu 

og svo framvegis. Að vita baksöguna áður en spilað er skiptir máli af því að það gefur til 

kynna hver markmið persónunnar eru og hvernig hún hagar sér í ákveðnum 

kringumstæðum. Ef nemendur vinna mikið í persónu sinni áður en spilið hefst eru meiri 

líkur á að þeir tengist henni og fari að halda með henni. Einnig ættu þeir léttara með að 

spila hlutverk sín af innlifun og vilja ná markmiðum hópsins. Það eru margar leiðir til að 

vinna með persónuna fyrirfram eins og að taka stutta hlutverkaleiki með persónunum 

eða skrifa um baksögu persónunnar og líf hennar áður en spilið hefst. Mikilvægt er að 

passa engu að síður að persónan sem sköpuð er passi inn í umhverfið sem stjórnandi 

hefur ákveðið að nota. 

3.2.3 Að setja upp og stjórna Kudos 

Heimasíða spilsins hefur verið sett upp svo einfalt sé að nálgast hana í símum og 

spjaldtölvum. Þannig geta spilarar fylgst með reglunum og lesið sér til um hvað 

hæfileikar þeirra gera á meðan þeir hugsa sinn næsta leik. Það eru margar mismunandi 

leiðir til að stjórna spili eins og Kudos en það er gott að setja sér ákveðnar 

grundvallarreglur. Hægt er að stjórna á mismunandi hátt, það er hægt að setja spilið 

upp þannig að það sé mjög opið með miklum möguleikum en það er líka hægt að hafa 

spilið mjög takmarkað með fáum leiðum til að fara út fyrir efnið. Stjórnandi þarf að hafa 

í huga tilgang spilsins hverju sinni og hvernig sagan á að þróast. Ef óreyndur stjórnandi 

ætlar að prófa spilið þá er mælt með því að gera minni sögur til að byrja með en það er 

besta leiðin til að læra inn á hvernig hægt er að stjórna spili líkt og þessu.  
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Fyrst þarf að ákveða hver sagan er og í hvaða umhverfi sagan gerist. Út frá því er svo 

hægt að skipuleggja hversu mörg skipti það tekur að spila það. Spilarar spila svo 

söguþráðinn og lenda í atvikum sem þeir þurfa að leysa úr en það þarf að undirbúa þessi 

atvik fyrirfram. Spilurum á að líða eins og þeir séu drifkraftur sögunnar og að atvikin sem 

koma upp séu þrautir sem þeir þurfi að leysa til að komast að endamarkmiðum sínum. Ef 

söguþráðurinn snýst um að þeir séu fastir í dýflissu sem spilarar þurfa að sleppa úr er 

hægt að láta þá leysa gátur til að koma sér áfram. Sum atvik geta jafnvel verið litlir 

bardagar þar sem spilarar þurfa að sleppa úr eða erfiður fangavörður sem þarf að 

rökræða við. Eftir að hafa unnið atvik sem spilarar lenda í á leið sinni til að klára söguþráð 

spilsins þarf stjórnandi að hafa í huga hvernig persónur spilarar muni hitta á leið sinni í 

gegnum spilið. Gott er að búa slíkar persónur til áður en spil hefst en þá er vitað hvar 

styrkleikar þeirra liggja. Kannski tekst spilurum að vingast við persónuna eða lenda í 

slagsmálum og því er gott að hafa allar upplýsingar fyrirfram til að einfalda spilið.  

Á meðan lærdómsferli gerist við það að spila spilið sjálft, þar sem nemendur þurfa að 

vinna saman, gera málamiðlanir og æfa tungumálið með því að nota það, eru nokkrar 

fleiri leiðir til að tryggja lærdóm enn frekar. Stjórnandi getur sett upp aðstæður þar sem 

spilarar þurfa að nota ákveðinn orðaforða til að komast á leiðarenda. Gott er að kynna 

nemendum þennan orðaforða fyrir spilið en svo þurfa nemendur að beita honum rétt í 

spilinu. Þetta geta til dæmis verið leiðbeiningar um hvar sé hægt að finna hús sem falið 

sé út í skógi eða atvinnuviðtal þar sem persóna þarf að lýsa sjálfri sér og koma ákveðnum 

upplýsingum á framfæri. Hægt er að koma fyrir gátum sem nemendur þurfa að leysa til 

þess að geta komist áfram. Einnig er gott að setja nemendur í hættulegar aðstæður þar 

sem þeir þurfa að rökræða og sýna fram á sakleysi sitt með því að halda ræðu fyrir framan 

kviðdóm. 
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4 Umræða 

Markmiðið með því að búa til námsspilið Kudos var að búa til fleiri leiðir til þess að 

stuðla að lærdómi í gegnum leik ásamt því að svara rannsóknarspurningunni um hvort 

hægt væri að samþætta samvirkt nám og hlutverkaleik í námsspili. Kudos er sett upp 

eins og hlutverkaspil þar sem útkoma ræðst af samspili teningakasts, ákvörðunum 

spilara og hlutverkaleik þeirra.  

Eftir að höfundur hafði klárað uppsetningu spilsins Kudos var komið að því að setja 

upp fyrsta sýnidæmið. Út úr því kom sagan Thornwood Mansion en í henni hefur 

Jonathan Patton týnst og fjórir einstaklingar koma saman til þess að finna hvað hefur 

orðið um hann. Spilið var prófað 27. mars af fjórum spilurum á aldrinum 14-16 ára. 

Markmiðið var að sjá hvernig spilið myndi þróast, hver upplifun spilara væri og hvort 

höfundur þyrfti að gera endurbætur á spilinu. Spilið gekk eins og í sögu og urðu spilarar 

ákafir og kátir á meðan á spilinu stóð. Höfundi var þó ljóst nokkuð snemma í spilinu að 

spilarar voru allt of sterkir. Hver og einn spilari bjó til sérhæfingu fyrir sína persónu en 

sérhæfingin bætir alla þá hæfni sem tengist henni sérstaklega. Spilarar urðu allt of 

sterkir meðal annars vegna þess að engin takmörk voru sett um hversu mikið af hæfni 

var hægt að tengja við sérhæfinguna. Því voru sett takmörk í kjölfarið að aðeins megi 

velja fjóra hæfniflokka til að tengja við sérhæfingu. 

Höfundi fannst mikilvægt að heyra skoðanir annarra fagaðila með kennslureynslu. 

Rætt var við Rannveigu Kristjánsdóttur en hún starfar sem umsjónarkennari í Salaskóla í 

Kópavogi. Rannveig hefur mikla reynslu af því að nota hlutverkaleik í kennslu og hafði 

mikinn áhuga á að læra meira um Kudos og hvernig það virkaði. Eftir að hafa kynnt 

henni spilið var rætt hvernig hún sæi fyrir sér að nota spilið, hversu gagnlegt henni 

þætti það og hvort hún notaðist mikið við samvirkt nám. „Ég er fylgjandi hópavinnu 

vegna þess að þá ná nemendur að vinna saman og styrkja hver annan. Styrkleikarnir fá 

að njóta sín en oft þegar þú vinnur í hóp færðu fleiri hugmyndir“ (Rannveig 

Kristjánsdóttir, munnleg heimild, 29. mars 2017). Í spilinu Kudos er einblínt á að allir 

hafi mismunandi styrkleika og spilarar notfæra sér sérhæfingu sína til að áorka því sem 

þeir þurfa til að klára spilið. Í prufuspilinu sást greinilega að spilarar voru fljótt búnir að 

átta sig á því hverjir voru góðir í hverju. Á meðan einn var góður í því að leita var annar 

góður í því að opna læstar hurðir, sá þriðji var góður í að slást en sá fjórði leiddi hópinn 

áfram. Allir tóku þátt í samskiptum við aukapersónuna Riff Raff og fóru öll samskipti 

fram á ensku. Einstaka sinnum áttu spilarar það til að skipta yfir í íslensku en þá gerði 

höfundur athugasemd og leiðréttu spilarar það. Eftir því sem leið á spilið fóru spilarar 



 

29 

einnig að passa upp á aðra spilara og bentu á þegar skipt var yfir í annað tungumál en 

ensku. 

Eitt af markmiðum Kudos er að setja upp spil þar sem nemendur nái að lifa sig inn í 

spilið og hlutverk sín. Samkvæmt Önnu og Ásu (2004) er hlutverkaleikur mikilvægur í 

þroskaferli nemenda en hann stuðlar að því að nemendur læri á samfélagið í gegnum 

leik. Rannveig (munnleg heimild, 29. mars 2017) hefur mikið notað hlutverkaleik í 

bókmenntum og tungumálanámi en með því verður námið skemmtilegt og áhugavert. 

Samkvæmt henni finnst flestum nemendum gaman að leika sér og bregða sér í ólík 

hlutverk en mikill lærdómur getur komið fram í leik. Kudos er skipulagt þannig að það 

byggir upp samskiptahæfni nemenda en með því að vinna saman tekst nemendum að 

leysa þrautir og markmið spilsins. Ef vel tekst mun þetta hjálpa nemendum að læra 

betur inn á samfélagið með því að bera saman eigin reynslu af leiknum við þeirra eigin 

raunverulegu tilfinningar. Samkvæmt Önnu og Ásu (2004), Ladousse (1987) og Ingvari 

(2013), ættu nemendur að geta yfirfært þessa upplifun sína á samfélagið.  

Við prófun spilsins Kudos komu einmitt upp aðstæður þar sem hópurinn þurfti að 

hjálpast að við að skilja orðaforðann sem kom fyrir í spilinu. Í einu tilfelli fundu spilarar 

miða sem skilinn var eftir af Jonathan Patton en þar stóð hvaða starfsframa hann gæti 

séð fyrir sér í framtíðinni. Þar voru notuð ensk hugtök, starfsheitin mannfræðingur (e. 

anthropologist) og mannúðarmaður (e. philanthropist). Spilarinn sem fann miðann og 

þurfti að lesa textann bar orðin ekki rétt fram auk þess sem hann þekkti þau ekki. Tók 

hópurinn sig þá saman og fór að útskýra hugtökin fyrir öðrum spilurum og þar með átti 

sér stað lærdómur án þess að spilarar áttuðu sig á því. Stór kostur við námsspil er að 

nemendum finnst ekki eins og þeir séu að læra heldur eru þeir aðeins að reyna að taka 

þátt í leiknum (Ingvar, 2013; Anna Kristjánsdóttir o.fl., 1987). Áhugi vaknaði hjá 

spilurum á að að reyna að skilja svo að þeir gætu tekið virkan þátt í spilinu. Í viðtali 

höfundar við Rannveigu (munnleg heimild, 29. mars 2017) talaði hún ítrekað um að 

læra í gegnum leik og hvernig nemendur gætu gleymt sér, haldið að þeir væru í raun og 

veru bara að leika á meðan nám ætti sér stað. Rannveig lýsir þessu vel: „Nemendur í 

dag eru svo uppteknir af því að nám fari fram við að fylla í eyður í vinnubók en svo 

ótrúlega mikið nám gerist í gegnum leiki. Þá geta kennarar líka laumað inn svo mörgu.“ Í 

prufuspilinu þurfti höfundur ekki að aðstoða spilara heldur sáu þeir sjálfir um það. Í 

grein Mancera o.fl. (2009) kemur fram hvernig hlutverkaleikur í hlutverkaspili, eins og 

Kudos, byggir upp orðaforða, hvetur til samvinnu og ýtir undir hæfni til að leysa 

ágreining og þrautir.  



 

30 

Það fylgja margir kostir því að nota misleita hópa í hópavinnu en það eru hópar sem 

settir eru saman af nemendum af báðum kynjum og með ólíka getu. Kenning Vygotskys 

(Clapper, 2015) um þroskasvæði (e. zone of proximal development) og hugmyndir 

Kagan og Kagan (2009) tala um hvernig slíkir hópar geti gefið mest færi á því að 

nemendur geti hjálpast að. Í dæminu hér að ofan var talað um hvernig spilarar í 

prufuspilinu fóru að kenna hver öðrum orðaforða sem ekki allir þekktu. Það var nokkur 

getumunur á spilurum spilsins en það má meðal annars rekja til mismunandi aldurs 

spilara. Á meðan sá sem hafði mestan orðaforða gat leiðbeint hinum var sá sem hafði 

minnstan orðaforða með bestu framsögnina og túlkun. Rannveig (munnleg heimild, 29. 

mars 2017) er mjög fylgjandi hópavinnu og talaði um hvernig mismunandi nemendur 

gætu unnið saman með því að einblína á styrkleika hvers og eins. Sumir eru einfaldlega 

betri í að framkvæma en fá fáar hugmyndir á meðan aðrir fá mikið af hugmyndum en 

eiga erfitt með að framkvæma þær. Í misleitum hópi, eins og settur var saman í 

prufuspilinu, komu styrkleikar hvers spilara fram og hjálpaði það mikið við framvindu 

spilsins. Bæði Kagan og Kagan (2009) og Rannveig (munnleg heimild, 29. mars 2017) 

taka fram að mikilvægt sé að breyta til þegar kemur að samsetningu hópa og stundum 

sé líka gott að nota aðrar hópagerðir eins og einsleita hópa, handahófskennda hópa og 

sjálfsamsetta hópa. 

Eftir að prufuspilinu lauk vildi höfundur fá að heyra hver upplifun spilara hefði verið 

og hvort þeir myndu vilja fá fleiri tækifæri til að spila spil eins og Kudos. Spilarar voru 

sáttir við spilið og sögðust hafa haft gaman af því. Það sem spilarar hrósuðu mest var 

hvernig þeir gátu treyst á aðra spilara og hversu gaman var að leysa ráðgátu spilsins. 

Miklar vangaveltur áttu sér stað meðan á spilinu stóð um hvað væri í raun og veru að 

gerast. Spilarar voru mjög óvissir um það, urðu spenntir að vita meira og rökræddu um 

stöðuna eftir hverja einustu vísbendingu sem þeir fengu. Höfundi fannst ánægjulegt að 

sjá hvernig spilurum tókst að leysa þrautir spilsins en þó voru hlutir sem gátu farið 

betur. Tveir af spilurum spilsins áttu erfitt með að muna nákvæmlega hvað öll hugtök 

varðandi hæfni þýddu og fundu þeir fyrir því þegar þeir völdu aðgerðir og bjuggu til 

persónurnar. Ef höfundur hefði haft meiri tíma þá hefði hann viljað geta kennt spilurum 

betur allan orðaforðann sem þurfti til að skilja hverja og eina tegund af hæfni. Einföld 

lausn á þessu væri að gefa spilurum einfaldlega aðgang að reglubókinni. Reglubókin er 

sett þannig upp að nemendur geta lesið um allar ólíkar gerðir hæfni og því náð betri 

skilningi á hvað hver og einn gerir á meðan spilað er. Höfundur mælir því með að gefa 

spilurum ávallt aðgang að reglubókinni svo að þeir geti kynnt sér allar reglurnar betur á 
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meðan spilinu stendur og áður en spilað er. Allir spilararnir lýstu samt yfir áhuga á að fá 

að geta spilað námsspil líkt og Kudos í skólanum og fannst þetta áhugaverð reynsla. 

Hlutverkaspil eins og Dungeons and Dragons hafa ekki náð að festa sig í sessi sem 

kennsluefni á Íslandi þó einstaklingar hafi prófað sig áfram eins og Terry Gunnell 

fyrrverandi enskukennari úr Menntaskólanum við Hamrahlíð gerði (Ármann, 2012). 

Margar ástæður kunna að liggja að baki því en spil eins og þessi eiga það til að vera 

flókin og erfið í uppsetningu, sérstaklega ef kennarinn hefur ekki reynslu af þess háttar 

spilum. Höfundur vill einmitt reyna að lagfæra það með Kudos, að gera einfalda útgáfu 

af hlutverkaspili svo hægt sé að nýta sér ávinning þess án þess að tefjast í flóknum 

smáatriðum. Þegar höfundur ræddi við Rannveigu (munnleg heimild, 29. mars 2017) 

um hvernig hún gæti séð fyrir sér að nota Kudos talaði hún um að hún gæti ímyndað sér 

ýmis dæmi. Hún taldi spilið kjörið til samþættingar með öðrum námsgreinum og talaði 

um allt frá samfélagsfræði til heimilisfræði. Dæmin sem hún kom með voru meðal 

annars hvernig hægt væri að kenna nemendum landafræði með að láta þau ferðast um 

landið og sjá hin ýmsu kennileiti. Einnig nefndi hún hvernig nemendur gætu verið 

staddir erlendis og þar með þurft að upplifa menninguna sem ríkti þar á meðan þeir 

leystu úr vandamálum sögunnar. Að lokum talaði hún um hversu opið spilið væri og 

þetta snerist allt um hugmyndaflug kennarans og hvernig hann nýtti sér grindina sem 

væri til staðar. Þegar höfundur spurði hvort hún teldi að ákveðinn aldurshópur hentaði 

betur í þetta spil en annar þá taldi hún ekki svo vera. Þó höfundur hafi aðallega haft 

mið- og unglingastig í huga fyrir spilið þá taldi Rannveig að hægt væri að útfæra þetta 

spil á svo fjölbreyttan máta að hægt væri að nýta sér það allt frá fyrsta upp í tíunda 

bekk. Stjórnandi þyrfti einungis að einfalda spilið fyrir yngri nemendurna og gæti svo 

gert það flóknara fyrir þá eldri. Að auki nefndi Rannveig að spilið gæti verið sniðugt fyrir 

sérkennslu en höfundi hafði ekki dottið það í hug fyrr. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er mikið fjallað um þá hæfni sem nemendur þurfa 

að hafa eftir að skólagöngu þeirra lýkur. Lykilhæfni er síðan sett fram sem hæfniviðmið 

og matsviðmið fyrir einkunnagjöf en mikilvægt er að kennarar geri sér grein fyrir hvað á 

að þjálfa hverju sinni og hvernig eigi að meta vinnu nemenda á réttan hátt til 

einkunnargjafar. Þegar höfundur settist niður með Rannveigu (munnleg heimild, 29. 

mars 2017) var rætt hvaða færni væri hægt að þjálfa í Kudos. Að hennar mati sá hún 

fram á að það væri nánast hægt að þjálfa allt sem Aðalnámskrá grunnskóla bæði um en 

þetta færi aðallega eftir því hvað stjórnandi spilsins vildi þjálfa hverju sinni. Hún kom 

einnig með nokkur dæmi en hún talaði mikið um hvernig ætti að vera hægt að vinna 

með samskipti nemenda eða tengingu tungumála við menningu hvers og eins lands. 
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Það færi þó eftir námsgreininni líka. Rannveig kom með góðan punkt varðandi 

hæfniviðmiðin: „Ég vil bara benda á að hæfniviðmiðin eru fjölbreytt og eflaust eru mörg 

þeirra sem passa mjög vel í þennan leik“. Mello (2006) rannsakaði hvað hægt væri að 

læra af hlutverkaleik í spili en þær niðurstöður bentu til að spilarar þjálfuðu orðaforða, 

félagsfærni, sögu, innlifun, rannsóknarhæfileika, skrif, forystuhlutverk og 

ræðumennsku. Allir þessir þættir koma meðal annars fram í Aðalnámskrá grunnskóla 

(2013) og telur höfundur að hægt væri að nýta sér Kudos til þess að þjálfa þá. 

Það geta ýmis vandamál fylgt því að nota námsspil í kennslu. Meðal annars hafa 

rannsóknir sýnt fram á að þó spil geti aukið áhuga, virkni og samvinnu sé ekkert sem 

bendi til að þau stuðli að betri námsárangri en hefðbundnar kennsluaðferðir (Anna 

Kristjánsdóttir o.fl., 1987). Ásamt þessu ýta spil oft undir samkeppni milli nemenda en 

of mikil samkeppni getur haft slæmar afleiðingar fyrir uppbyggingu bekkjar. Í 

samkeppnismiðaðri kennslustofu fara nemendur að vonast til að öðrum gangi illa svo 

að þeir geti sjálfir komið betur út og þar með geta myndast átök og ágreiningur (Slavin, 

1995). Því miður ýta sum spil undir samkeppni milli nemenda (Anna Kristjánsdóttir o.fl., 

1987) og geta leitt til þess að nemendur sem eiga erfitt með að tapa verða tapsárir en 

þetta er einnig kjörið tækifæri til að takast á við þann vanda (Þóra, 1981; Johnson o.fl., 

1993; Kagan og Kagan, 2009). Samt sem áður reynir spil eins og Kudos að æfa 

nemendur í því að vinna saman í hóp. Það er gert með þeim hætti að spilið er byggt upp 

samkvæmt kenningum Kagan og Kagan (2009) um samvirkt nám og Mancera o.fl. 

(2009) um hlutverkaleik í hlutverkaspili. Kudos er hlutverkaspil sem snýst um liðsheild 

og er áherslan einmitt á að þjálfa samvinnu og kunnáttu til að ná sameiginlegum 

markmiðum (Adams, 1973; Keller, 1975; Maidment og Bronstein, 1973). 

Þegar höfundur spurði Rannveigu (munnleg heimild, 29. mars 2017) um hvort hún 

notaði mikið af námsspilum í kennslu, og þá sérstaklega í tungumálanámi, svaraði hún 

játandi. Hún hefur látið nemendur sína spila alls konar spil eins og Alias og önnur 

borðspil. Einnig hefur hún búið til leikferla þar sem nemendur þurfa að fylgja ákveðnum 

leikreglum á meðan kennarinn leiðir þá í gegnum söguna. Rannveig lýsti yfir áhuga á að 

prófa Kudos en henni fannst mikilvægt að finna nýjar leiðir til að kenna og skemmtileg 

spil vektu alltaf áhuga hennar. Höfundur spurði næst hvort það væru einhverjar 

hindranir sem gætu stöðvað hana í að nota Kudos í kennslu. Rannveig tók undir það 

sem höfundur hafði hvað mestar áhyggjur af en það er tímaleysi kennara. Rannveig 

orðaði þetta vel:  

Þú ert ekkert endilega með algjörar leiðbeiningar í höndunum sem þú gætir 

fylgt og farið eftir, heldur þarft þú að búa til sögu sjálfur og setja hana upp og 
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þá getur tímaleysi og þekkingarleysi stoppað kennara frá því að nota þetta 

spil.  

Höfundur hefur sjálfur velt því fyrir sér hvort kennarar sem hafa litla þekkingu á 

hlutverkaspilum og hlutverkaleikjum geti nýtt sér spilið. Til að bjarga því hefur höfundur 

búið til ný spil ásamt prufuspilinu sem finna má á heimasíðu spilsins. Sá staður er 

hugsaður sem gagnabanki fyrir spil í Kudos en þar ætlar höfundur sér að halda áfram að 

setja inn spil sem hann hefur búið til. Einnig verður stofnað netfang þar sem aðrir 

kennarar geta sent inn sín spil sem þeir hafa búið til. Þannig ætti vonandi að halda 

áfram að safnast upp stór banki af spilum og þá geta óreyndir kennarar prófað sig 

áfram í spilum sem aðrir hafa búið til, áður en þeir búa til spil sjálfir.  

Höfundur setti sér það markmið að búa til námsspil sem gæti fjölgað leiðum til þess 

að stuðla að lærdómi í gegnum leik ásamt því að svara rannsóknarspurningunni um 

hvort hægt væri að samþætta samvirkt nám með hlutverkaleik í námsspili. Rannveig 

(munnleg heimild, 29. mars 2017) var sammála því að hægt væri að samþætta 

hlutverkaleik og samvirkt nám í námsspil. Hún sagði:  

Það er miklu skemmtilegra að vinna saman og þú þorir jafnvel meira í 

hlutverkaleik. Allt er auðveldara í hóp og allt gengur mikið betur þegar 

krökkunum líður vel og krökkum líður almennt betur þegar þau fá stuðning 

frá hver öðru.  

Höfundur telur að samvirkt nám og hlutverkaleikur passi vel saman en þetta tvennt 

þjálfar bæði samskiptahæfni og samvinnu (Kagan og Kagan, 2009; Johnson og Johnson, 

e.d.; Even, 2008; Alabsi, 2016). Kudos býður upp á að vinna með þessa þætti og á sama 

tíma fá nemendur að bregða sér í hlutverk söguhetja sem fá að upplifa söguna, leysa 

vandamál og taka afleiðingum gjörða sinna (Bowman, 2010).  
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5 Lokaorð 

Ég hef ávallt viljað finna nýjar leiðir til þess að læra í leik og hef reynt að sanka að mér 

fullt af mismunandi hugmyndum og útfærslum í gegnum kennaranám mitt. Ég tel að 

Kudos sé afurð fimm ára náms í umhverfi sem hefur gefið mér tækifæri til að skoða 

óhefðbundnar leiðir til að nálgast nám. Nemendur geta lært í leik á öllum aldri og það 

er eitt af markmiðum Kudos. Ég hef ávallt verið mjög fylgjandi hópavinnu en sjálfur hef 

ég lent í óheppilegum hópum. Hópavinna er verkfæri sem þarf að vinna markvisst með 

en ef uppbyggingin er ekki rétt og hugmyndafræðin röng getur farið illa fyrir henni. 

Sjálfur hef ég þurft að upplifa vinnu í hópum þar sem einfarar sleppa í gegn eða þar sem 

ágreiningur hefur komið fram sem erfitt er að leysa. Til að fyrirbyggja þetta þarf að 

vinna með hópnum, stuðla að samheldni og setja fyrirmæli rétt upp. 

 Kudos er hlutverkaspil þar sem nemendur fara í hlutverk söguhetja og leysa 

ráðgátur. Spilið hefur verið sett upp á heimasíðu en hugmyndin er að nemendur geti 

haft hana til hliðsjónar þegar það er spilað. Þá þarf stjórnandi ekki að kenna nemendum 

jafn mikið á spilið en nemendur geta lesið sér til um reglur sjálfir. Ég hef sjálfur spilað 

fjölda hlutverkaspila yfir ævina en þar má helst nefna Dungeons & Dragons og Savage 

Worlds. Einkenni þeirra eru að stundum geta þau verið flókin í framsetningu en oft gefa 

þau ótal mörg tækifæri til lærdóms. Kudos er einfaldari útgáfa hlutverkaspils, hugsuð 

sem verkfæri sem kennari getur nýtt sér til að leyfa nemendum að læra á heiminn í nýju 

umhverfi.  
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