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Ágrip  

”Hjarta völundarhússins: spunaspil” er verkefni til B.Ed.-prófs í 

grunnskólakennslufræðum við Háskóla Íslands. Hjarta völundarhússins er spunaspil sem 

hægt er að nota í kennslu og er ætlað sem spunaspil fyrir nemendur á eldra stigi grunnskóla. 

Spilið byggir á borðspilum, spuna og sögu. Markmið verkefnisins er tvíþætt; annars vegar 

að búa til nýtt spunaspil sem sækir innblástur frá spunaspilinu Pathfinder ásamt hönnun 

reglubæklings og skrímslabókar fyrir nemendur á elsta stigi grunnskóla. Hins vegar að vekja 

áhuga grunnskólakennara á nýtingu spunaspilsins til kennslu.  

 

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

spunaspilið, þ.e. borðspil, spuni og sögur. Fjallað verður um hvernig spunaspil getur hjálpað 

nemendum sem eiga erfitt með að ná tökum á hæfnisviðmiðum námsþátta aðalnámskrá 

grunnskóla. Fjallað verður um hvað fræðimenn og rannsóknir þeirra segja um borðspil og 

nýtingu þeirra í kennslustund. Skoðað er spunaspil og hvernig þeim er háttað, hvað það er 

sem þátttakendur eru að fara í gegnum þegar þeir spila spunaspil og hvaða námsþætti 

þátttakendur efla á því að spila spunaspil. Höfundur notar sína eigin reynslu á spunaspilum 

og kennslu og ber hana saman til þess að hvetja aðra grunnskólakennara til að kynna sér 

spunaspil og notkun þeirra í kennslustundum. 
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Formáli 

Verkefnið Hjarta völundarhússins er hluti af grunnnámi í grunnskólakennarafræði við 

menntavísindasvið Háskóla Íslands og er metið til 10 eininga.   

Hugmyndin að verkefninu kviknaði upp þegar ég notaði spunaspilið Pathfinder: 

Roleplaying Game til þess að kanna viðbrögð spilahóps míns þegar hann var settur inn í 

raunverulegan atburð liðinna tíma. Eftir spilið sá ég fyrir mér þau tækifæri sem spunaspilið 

býður upp á í kennslufræðilegum tilgangi. Nú þegar verkefninu fer að ljúka er vert að ég 

þakki þeim sem hafa aðstoðað mig við verkefnið. 

Ég vill þakka foreldrum mínum fyrir að vera mér innan handar, styðja mig í verkefninu 

og hvetja mig til að gefast ekki upp. Ég vill sérstaklega þakka Sahara Rós sem aðstoðaði mig 

við orðafar og málvillur, Sigurð Inga Jóhannson fyrir allar reynslusögur sínar, spilahópnum 

mínum sem hefur hjálpað mér með þýðingar og gefið mér ábendingar um hvað sniðugt 

væri að nota og hvað ekki. Ég vill þakka félagsmönnum Rimmugýgjar og fólki sem hefur 

tekið þátt í samræðum á vefsíðunni Roleplayers á Íslandi fyrir reynslusögur sínar sem 

hálpuðu mér að betrumbæta spunaspilið. Að lokum vill ég þakka dr. Rannveig Björk, 

leiðbeinanda mínum, sem hefur stutt mig og aðstoðað með heimildir og uppbyggingu 

verkefnisins. 

 

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, Maí 2018 
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1. Inngangur 

  Hjarta völundarhússins og greinagerðin sem henni fylgir er bakkalársverkefni til 

B.Ed-gráðu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Markmið verkefnisins er tvíþætt, annars 

vegar að auðvelda kennurum notkun spunaspila í kennslustundum elstu deildar grunnskóla 

og hins vegar að vekja áhuga grunnskólakennara á notkun spunaspila í kennslustundum. 

Höfundur hefur alltaf haft áhuga á borðspilum og hlutverkaspilum og eftir að hafa kynnst 

spunaspilinu Pathfinder: Roleplaying Game, hefur höfundi lengi dreymt um að nota 

spunaspilið til kennslu í grunnskólum. Pathfinder þykir afar flókið og stórt spunaspil sem 

ekki telst henta í kennslu grunnskóla, en þetta er nánar útskýrt í kafla 3. Von höfundar er 

sú að lokaverkefnið Hjarta völundarhússins örvi áhuga kennara og kennaranema til að 

kynna sér spunaspil betur og hugleiði notkun þeirra til kennslu.  

 Greinargerð þessari er ætlað að varpa ljósi á þá hugmyndafræði sem liggur að baki 

sagna, spila og spuna í kennslu. Farið verður yfir hvaða hæfileika spunaspilið virkjar við 

spilun þess. Einnig verður skýrt nánar frá því hvernig spunaspil eru spiluð og hvað 

nauðsynlegt er að vita og hafa með sér til að geta spilað spunaspil. Spunaspilið Hjarta 

völundarhússins verður kynnt og í lokaorðum kemur fram vangavelta um hvernig hvernig 

hægt væri að nýta spunaspil við kennslu. 
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2. Skapandi kennsluhættir 

 Margbreytileiki og sérþekking í skólastarfi þarf að nýtast sem best. Með 

fjölbreyttum kennsluaðferðum má bæði vekja og viðhalda áhuga nemenda á námi. Með 

skapandi starfi gefst kennurum tækifæri til að nota bæði opna og einstaklingsmiðaða 

kennsluhætti og þannig gera kennurum kleift að mæta nemendum á þeim stað sem þeir 

eru staddir og koma til móts við þá þekkingu, reynslu og þroska sem þeir hafa (Sigrún Björk 

Cortes, 2016). 

 Grunnþættir spunaspils eru byggðir á þremur fyrirbærum: borðspil, spuna og 

söguaðferðir. Hér á eftir verður nánar farið út í hvern lið fyrir sig og útskýrt hvað borðspil, 

spuni og söguaðferð eru og hvernig hægt er að tengja þau við kennsluhætti og 

aðalnámsskrá grunnskóla. Einnig verður gerð grein fyrir því hvernig hægt er að samþætta 

námsefni með spunaspilum.  

 

2.1 Aðalnámskrá grunnskóla - Spunaspil 

Til að átta sig á kennslufræðilegu gildi Hjarta völundarhússins er nóg að velta fyrir 

sér hvað nemendur geti lært á því að spila spunaspil. Spunaspil stuðla að styrkingu 

ákveðinna þátta sem koma fram í aðalnámskrá grunnskóla, en þeir eru sköpun, samvinna, 

samheldni og fylgni reglna. Hér á eftir koma skilgreiningar á þeim þáttum sem spunaspil 

stuðla að. 

2.1.1 Sköpun: Sköpun er ein af sex grunnþáttum aðalnámskrár grunnskóla. 

Grunnþættirnir, ásamt áhersluþáttum grunnskólalaga, eru leiðarljós í almennri menntun og 

starfsháttum grunnskóla Íslands (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Þrátt fyrir að sköpun í almennum skilningi sé nátengd listnámi er sköpun sem grunnþáttur 

ekki einungis bundinn við listgreinar heldur tengist hún öllum öðrum námsgreinum og 

námssviðum. Sköpun sem grunnþáttur í aðalnámskrá grunnskóla skal stuðla að ígrundun, 

persónulegu námi og frumkvæði í skólastarfi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

        Sköpun á sér stað þegar einstaklingur býr til nýja þekkingu með því að tengja áreiti sem 

hann verður fyrir við fyrri þekkingu og þannig öðlast nýja þekkingu (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013). Sköpun felst í því að gera eitthvað nýtt eða öðruvísi frá því sem 
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viðkomandi kann og þekkir. Uppgötvun, nautn, örvun forvitni, virkjun ímyndunarafls, nýr 

hugsunarháttur og áskoranir flokkast allt undir sköpun. Gagnrýn hugsun og aðferðir sem 

opna nýja möguleika eru stoð sköpunar. Gagnrýn hugsun er lykilþáttur læsis og sköpunar 

og fléttist hún saman við hlutverk gagnrýnnar hugsunar í lýðræði (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013). 

Eins og fram hefur komið er sköpun mikilvæg og gengur hún út á að virkja og nota 

ímyndunaraflið. Albert Einstein sagði að ímyndunaraflið er mannkyninu mikilvægt og er 

þekking mannsins takmörkuð við það sem hann þekkir. Á ímyndunaraflinu þekkjast engin 

mörk hvað þekkingu varðar og innan þess getur hvað sem er átt sér stað (Viereck, 1929).  

2.1.2 Samvinna: Samvinna er forsenda þess að ná árangri í spunaspilum. 

Þáttakendur þurfa að vinna saman til að komast áfram í spilinu. Saman þurfa þeir að leysa 

þrautir, sigrast á skrímslum og nota þekkingu sína og færni til að klára verkefnin sem liggja 

fyrir spilendahópnum. Góð samvinna í spunaspili leiðir til góðs árangurs og auknar líkur á 

því að persónurnar sem leikmennirnir leika lifi af hætturnar sem spilið hefur upp á að bjóða. 

Með góðri samvinnu á milli leikmanna og leikjameistara þar sem leikmenn virða reglur og 

ákvarðanir leikjameistarans og leikjameistarinn virðir ákvarðanir leikmannanna, verður til 

gott samstarf þar sem leikurinn nær að halda áfram á góðum hraða og öllum ætti að geta 

orðið skemmt á spilinu. Samvinna víkkar og dýpkar skilning nemenda á siðferði, sjálfbærni 

og ígrundun (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

        2.1.3 Samheldni leikmanna: Ekki er aðeins nóg að leikmenn hafi góða samvinnu heldur 

þurfa leikmenn einnig að hafa góða samheldni. Þótt leikmenn vinni vel saman þurfa þeir að 

standa saman í spilinu, enda leiða söguþræðirnir leikmennina oft í hættur. Söguhetjur lenda 

gjarnan í háska og í vandræði við lögin. Gott dæmi er þegar ein söguhetjan er ranglega 

ákærð í sögunni og því send í fangelsi eða gæsluvarðhald. Samheldni leikmannanna byggist 

á traust á milli þátttakenda í hlutverki leikmannanna og eflir félagsvitund og félagsfærni 

þeirra. Samheldni víkkar og dýpkar skilning nemenda í siðgæðisvitund, sjálfsvitund, 

persónumótun og jafnrétti (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

        2.1.4 Reglur innan spunaspila: Reglur innan spunaspila eru misjafnar, enda hefur 

hver leikur sínar eigin reglur. Með hverju spunaspili fylgir reglubók eða reglubæklingur 

sem útskýrir nánar reglur spilsins, en öll spunaspil eiga það sameiginlegt að það er alltaf 
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einn leikjameistari sem er dómari leiksins og hefur ávallt aðgengi að öllum reglum spilsins. 

Síðan getur verið missjafnt hvort að einhverjar heimabruggaðar reglur séu í spilinu og eru 

þær yfirleitt ákveðnar af leikjameistaranum. Ef upp koma erjur eða ósætti við reglurnar, á 

leikjameistari alltaf lokaorð í þeim samræðum og ber leikmönnum að virða ákvörðun 

leikjameistarans. Leikjameistari og leikmenn eiga alltaf að leita sátta um gildi reglana eftir 

bestu getu. Reglur spunaspilanna hvetja nemendur til að hjálpa þeim að gera sér grein 

fyrir gildum og reglum sem ríkja innan félagsheim þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

 

2.2 Borðspil 

 Borðspil er leikur sem hjálpar ungum börnum meðal annars að ná tökum á 

tungumáli, styrkja félagsleg sambönd og/eða efla grunn stærðfræði kunnáttu sína 

(Newman, 2016). 

Borðspil er spil sem spilað er við borð og í flestum tilvikum er einhverskonar 

spilaspjald sýnilegt fyrir þátttakendur svo þeir geti fylgst með framgangi spilsins og 

framgangi annarra þátttakanda. Í flestum borðspilum eru smáfígúrur sem eru fulltrúar 

leikmannanna og spilaspjöld sem upplýsa þátttakendum um aukareglur leiksins. Oft fylgja 

teningar með borðspilum (Newman, 2016). 

Reglur eru óhjákvæmilegar í borðspilum. Hvert borðspil hefur sína reglubók eða 

reglubækling sem leikmenn nota til að spilið sé ávallt rétt spilað. Borðspil efla félagsvitund 

hvenær sem tveir eða fleiri koma saman og spila borðspil. Lágmarksfjöldi leikmanna í 

borðspilum er ávallt tveir, en svo fer eftir borðspili og reglum spilsins hvort að fleiri geti 

verið með. Skák er dæmi um borðspil þar sem að aðeins tveir geta spilað og Ludo, til dæmis, 

leyfir allt að fjórum leikmönnum (Newman, 2016).  

Borðspilum er yfirleitt skipt í þrjár gerðir:  

Kapphlaupsspil: Kapphlaupsspil gengur út á að vera fyrstur í mark eða fyrstur að 

uppfylla markmið leiksins. Kapphlaupsspil ganga mikið út á heppni þar sem að teningakastið 

ræður örlögum leiksins upp að vissu marki. Dæmi um kapphlaupsspil eru snákaspilið og 

Monopoly (Newman, 2016). 
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Stríðsspil: Stríðsspil ganga út á að sigra eða tortíma andstæðingum sínum. Stríðsspil 

eru góð dæmi um spil sem krefjast rökhugsunar og gagnrýnnar hugsunar þar sem að 

þátttakendur þurfa að spila með herkænsku. Dæmi um samskonar spil er skák, Risk og 

Warhammer (Newman, 2016). 

Uppröðunarspil: Uppröðunarspil er líkt kapphlaupsspili, en í stað þess að komast í 

gegnum spilaborðið gengur leikurinn út á að raða upp herkænskulegum bútum spilsins til 

þess að uppfylla markmið leiksins. Dæmi um uppröðunarspil er Scrabble (Newman, 2016). 

2.2.1 Borðspil í kennslu: Í grein sinni Meet the New School Board fjallar Christopher 

Harris (2009) um það hvernig borðspil geti haft áhrif á námsþátt nemenda í grunnskólum. 

Borðspil eiga margt sameiginlegt með tölvuleikjum, en borðspil hafa meiri möguleika á að 

hafa kennslufræðilegar uppbyggingar (Harris, 2009). Borðspil hvetja þátttakendur til að 

nota rökhugsun (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013) með því að greina aðstæður og leita 

lausna á hindrunum sem verða á vegi þátttakenda (Harris, 2009). 

Samkvæmt rannsóknum Robert S. Siegler og Geetha B. Ramani (2008) efla borðspil 

námskunnáttu barna. Siegler og Ramani gerðu tilraun vegna þess að munur var á 

námshæfileikum barna sem koma frá lágtekju fjölskyldum og barna frá hátekju fjölskyldum. 

Tilraunin fólst í því að láta nemendur frá lágtekju fjölskyldum, sem yfirleitt voru eftirá í 

stærðfræðikunnáttu, spila stærðfræði borðspil sem Siegler og Ramani hönnuðu. Í kjölfar 

tilraunarinnar fór stærðfræðikunnátta barnanna hægt og rólega að samsvara þeirri 

kunnáttu sem börn hátekju fjölskyldna bjuggu yfir (Siegler og Ramani, 2008). 

 

2.3 Spuni í kennslu 

Í stuttu máli á spuni sér stað þegar efni er flutt um leið og það er samið (Jón Hilmar 

Jónsson, 2018). Með þetta í huga má gera ráð fyrir því að spuni geti átt sér stað hvar sem 

er, hvort sem það er í kennslustundum, í leikhúsi, í kvikmyndum, í samtali eða í hópi vina. 

Í kennsufræðilegum tilgangi er spuni hlutverkaleikur þar sem þátttakandi notar 

ímyndunarafl sitt til að taka þátt í sögu og notar hann leikhæfileika sína til að spinna fingrum 

fram og þar með hafa töluverð áhrif á framvindu sögunnar (Anna Jeppensen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2004). Aðstæður og atburðarás spunana eru gjarnan fyrirfram ákveðnar. 
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Einnig er fyrirfram ákveðið um hvað spuninn skal fjalla, hvers vegna tiltekin saga spunans 

varð fyrir valinu og hvernig endir eða niðurstaða spunans á að vera (Anna Jeppensen og Ása 

Helga Ragnarsdóttir, 2004). Í sumum tilfellum er umfjöllunarefni spunans óákveðið og þurfa 

þátttakendur því sjálf að skapa aðstæðurnar eftir því sem líður á framvindu spunans (Anna 

Jeppensen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004). 

 Í bókinni Leiklist í kennslu eftir Ásu Helgu og Önnu Jeppensen stendur að spuni sé 

áhugaverður fyrir áhorfendur ef þátttakendur: 

• Hafa gott samspil sín á milli. 

• Taka hlutverk sín alvarlega. 

• Hlusta á það sem hinir segja. 

• Skapa spennu með því að gera eitthvað óvænt. 

• Forðast að draga spunann á langinn. 

(Anna Jeppensen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004) 

 2.3.1 Hlutverkaleikur: Hlutverkaleikur er þegar þátttakendur setja upp leikþátt og 

fara í hlutverk þar sem þeir setja sig í spor einhverns annars sem þarf að taka ákvörðun um 

eitthvert tiltekið mál. Í leiknum skapast svo umræður og rökræður sem þátttakendur þurfa 

að taka þátt í. Hlutverkaleikir stuðla að því að þjálfa þátttakandendur í að kanna, ræða og 

meta ólíkar lausnir. Þannig læra þátttakendur að skilja ólík sjónarmið, viðhorf og tilfinningar 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013). 

 Það er alkunna að hermileikir og ímynduarleikir eru ráðandi í leikheimi barna. Börn 

fara í leiki og herma eftir því sem fullorðið fólk gerir. Með tímanum fóru hermileikir að taka 

á sig nýja mynd og þegar iðnvæðing og borgarmenning kom til sögunnar þróuðust einnig 

búða-, mömmu- og bílaleikir o.s.frv. Segja má að þannig leikir séu í raun hlutverkaleikir í 

hinni einföldustu mynd (Ólafur Guðmundsson og Elísabet Svavarsdóttir, 2011). 
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2.4 Söguaðferðin 

 Í bók David Booth og Bob Barton sem heitir Story Works (2007) stendur að við 

mannkynið erum dýr sem segjum sögur. Getan til að segja sögu býr innra með öllu 

mannfólki og býr í öllum menningarheimum. Með því að hlusta á sögur annarra lærum við 

ávallt eitthvað. Sögur þjálfa og mennta skynjun okkar og tilfinningalegu svörun okkar (Booth 

og Barton, 2007). Börn njóta sagna. Tilfinningin sem fylgir því að geta sagt sögu eða hanna 

sína eigin sögu veitir börnum ákveðið frelsi innan samfélagsins, en þar geta þau búið til og 

hannað sínar eigin sögur þar sem þeirra reglur og áætlanir fá að ráða (Booth og Barton, 

2007). 

Söguaðferðin eða „skoska aðferðin“ hentar vel í spunaspilum. Söguaðferðin er 

ákveðin kennslutækni þar sem tiltekin saga eða umfjöllunarefni með sögusvið, persónum 

og atburðarrás er kjarni aðferðarinnar (Lilja M. Jónsdóttir, 2001). 

Mikilvægt er að söguaðferð kennara hafi ákveðið skipulag sem að nemendur eru 

ekki meðvitaðir um. Söguþráðurinn sem kennarinn notar þarf að vera afmarkaður með 

köflum sem tengdir eru saman við lykilspurningar sem nemendur þurfa að svara (Lilja M. 

Jónsdóttir, 2001). Nemendur móta lífshætti persónanna sem koma við sögu, setja sig í spor 

þeirra og taka þátt í að leysa þau verkefni sem persónan stendur frammi fyrir. Þannig hafa 

nemendur áhrif á mótun og þróun sögunnar (Lilja M. Jónsdóttir, 2001). 

 Í söguaðferðinni búa nemendur stundum til brúður, líkön eða myndir af persónum 

sögunar. Í spunaspilinu Hjarta völundarhússins þurfa nemendur að búa til sögupersónurnar 

og teikna mynd af sögupersónunum sínum. Þannig tengist söguaðferðin spunaspilum.  

 

2.5 Samþætting námsefna 

 Kennarar geta notað spunaspilið Hjarta völundarhússins til að samþætta námsefni. 

Stærðfræði er ávallt notuð í spunaspilinu, þökk sé tilangi teningsins. Kennarar 

samfélagsfræði- og náttúrufræðigreina geta notað spilið með því að láta þrautirnar snúast 

um námsefni samfélags- og náttúrufræðikennslu. Til dæmis væri hægt að láta þraut snúast 

um náttúruhamfarir og þurfa þá leikmennirnir að velja náttúruhamför við hæfi sem að 

verður til þegar tveir jarðskorpuflekar rekast saman. Ef samþætting á sér staðar á milli 
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samfélagsfræði- og enskugreina er hægt að láta þraut snúast um að finna stafsetningavillur 

eða að skrifa setningar í boðhætti á ensku. Kennarar hafa fullkomið frelsi til að hanna sínar 

eigin hindranir sem verða svo á vegi leikmannanna og því er það í höndum kennara að 

ákveða hvort þeir vilji nota samþættingu námsefna eða ekki.  

 

Samantekt 

Í þessum kafla var útskýrt hvað það er sem felst í borðspilum, spuna og 

söguaðferðum. Einnig var nánár skýrt frá mikilvægi þess að nota skapandi kennsluhætti í 

skólastarfi. Einnig er búið að sýna fram á gildi spunaspila í kennslu og hvaða þætti 

aðalnámskráar spunaspil snertir. Samkvæmt þeim upplýsingum sem veitt voru í kafla tvö 

styður spunaspil við alla þá skemu sem er undirstaða þáttana þriggja þ.e.a.s. spuna, spila 

og sagna. Þar með hefur verið fært rök fyrir því að spunaspil stuðli að virkjun nemanda og 

hvetji hann til þátttöku í félagsheimi og styrki hæfni einstaklinga til að víkka og dýpka 

reynslu- og hugarheim þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).   

Í næsta kafla verður farið nánar út í hvað spunaspil er. 
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3. Spunaspil – Hvað er spunaspil? 

 Spunaspil er ævintýraborðspil þar sem þátttakendur fara í hlutverkaleik og 

hafa þá sjálfir áhrif á framvinda sögunnar. Með þessum hætti taka þátttakendurnir þátt í 

þróun sögunnar. 

Söguþráðurinn getur ýmist verið raunverulegur eða óraunverulegur. Skilgreiningin 

á milli þess hvort að söguþráður spunaspils sé raunverulegur eða óraunverulegur er sá að 

þegar söguþráður spunaspils er raunverulegur þýðir það að saga spunaspilsins eigi sér stað 

einhverstaðar í raunveruleikanum. Saga spunaspils getur átt sér stað á ýmsum tímum. Ef 

þátttakendur fara í hlutverk víkinga gæti sagan átt sér stað á Íslandi á landnámsöld, en ef 

þeir leika hlutverk fólks sem upplifir fyrri heimsstyrjöldina gæti sagan átt sér stað í byrjun 

20. aldar.  

Óraunverulegur söguþráður í spunaspili getur til dæmis leitt til meiri 

fantasíuævintýra og getur sagan þá átt sér stað í uppbyggðum heimi þar sem undraverur 

eiga heima. Þátttakendur neyðast ekki til að leika mannverur, en geta í staðinn til dæmis 

leikið álfa eða orka. Aftur á móti getur óraunverulegur söguþráður til dæmis átt sér stað í 

heimi Hringadrottinnssögunnar eftir J.R.R. Tolkien eða í Stjörnustríði eftir George Lucas, eða 

í uppbyggðum heimi sem leikjameistarinn hefur skapað. Í óraunverulegu spili geta 

aðstæður, pólitík, talsmáti eða jafnvel hegðun fólks verið raunverulegar, en þá gerist sagan 

samt sem áður í óraunverlegum heimi.  

Hjarta völundarhússins er byggt á spunaspilinu Pathfinder: Roleplaying Game. 

Pathfinder er eitt af vinsælustu spunaspilum innan heim borðspila nútímans (Charlie Hall, 

2016). Þátttakendur í Pathfinder þurfa aðeins að hafa reglubókina Pathfinder RPG Core 

Rulebook innan handar til að geta spilað á meðan leikjameistarinn, sem stjórnar leiknum, 

þarf einnig að hafa skrímslabókina Pathfinder RPG Bestiary meðferðis. Vandmálið við 

notkun Pathfinder spunaspilsins í kennslu er að reglubókin hefur 576 blaðsíður af reglum 

og skrímslabókin u.þ.b. 350 blaðsíður af upplýsingum um skrímsli sem getur þá verið 

þrefallt meira efni en aðalnámskrá grunnskóla. Til að einfalda reglur og spilahátt er ætlast 

til að kennarar noti Hjarta völundarhússins til kennslu í stað Pathfinder: Roleplaying Game. 
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3.1 Skilgreiningar 

Í mörgum tilfellum þarf að skilgreina betur nokkur hugtök sem tengjast spunaspilum eins 

og til dæmis leikjameistari, opinn ævintýraheimur, heimabrugg, persónublað og 

griðastaður. Hér á eftir koma útskýringar á ýmsum hugtökum spunaspilsins. 

        3.1.1 Leikjameistari: Leikjameistari er stjórnandi spunaspilsins. Orðið leikjameistari er 

dregið af orðinu ‚gamemaster‘ sem er í spunaspilinu Pathfinder. Leikjameistari gegnir bæði 

hlutverk sögumanns og leikdómara og þarf ávallt að hafa reglubók spunaspilsins innan 

seilingar. Í öllum spunaspilum er ávallt einn leikjameistari þótt að í fáum tilvikum sé hægt 

að hafa fleiri en einn. Restin af þátttakendum gegna hlutverki leikmanna sem leika 

söguhetjur spilsins. Yfirleitt er hlutverk leikjameistara að láta reyna á samheldni leikmanna 

með því að láta handtaka eina söguhetjuna í leiknum á röngum forsendum og sjá þá hvernig 

hinir leikmennirnir bregðast við. Ef spilið gerist í ævintýraheimi þar sem kynþáttur 

söguhetjanna er missjafn er hægt að láta ákveðin skrímsli verða á vegi hetjanna og þannig 

reyna á þær söguhetjur sem eru kynþáttahatarar. Skrímslið gæti þá leyft öllum nema álfum 

að fara yfir brú. Svona aðstæður skora á samheldni hópsins þar sem að hópurinn verður 

saman að ákveða hvernig hann bregst við svona óréttlæti. 

        3.1.2 Opinn ævintýraheimur: Opinn ævintýraheimur í spunaspili þýðir að spilið hefur 

ekki takmarkað svæði sem leikmenn geta vafrað um heldur geta leikmenn farið hvert sem 

þeir vilja fara. Ákvörðunin um hvort að spunaspilið sé opinn ævintýraheimur eða ekki er 

undir reglubókinni komið. Ef hún segir ekki til um hvort að spilið sé opinn ævintýraheimur 

eða ekki er það leikjameistarinn sem ræður förum. Í sumum tilvikum þar sem verið er að 

spila spunaspil sem hefur opinn ævintýraheim, hafa leikmenn farið út fyrir ramma sögunnar 

og farið að gera eitthvað allt annað en sagan ætlast til af þeim. Í þessum tilfellum taka 

leikjameistararnir oft upp á því að setja upp hindranir sem koma leikmönnunum aftur á 

réttan kjöl. 
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Hér er dæmi um atvik þar sem leikjameistari kemur hindrunum fyrir leikmönunnum, sem 

eiga samkvæmt sögunni að stefna suður:  

Leikmaður: Við ætlum að fara norður. 

Leikjameistari: Þegar þið hafið gengið norður í 20 mínútur komið þið að óklífanlegu 

fjalli. 

Leikmaður: Ég nota fluggaldur og flýg upp fjallið. 

Leikjameistari: þú flýgur upp, en risastór dreki fer fljúgandi framhjá þér og slær þig 

með halanum. Þú brotlendir og skaðast svolítið við brotlendinguna. 

Svona getur leikjameistarinn haldið áfram og þar sem að hann er bæði sögumaður og 

dómari leiksins, getur hann valið hvaða hindranir sem honum sýnist og þannig gefið 

vísbendingar um að nú sé kominn tími til að snúa við og halda suður. Ef leikmenn virða 

hinsvegar ekki vísbendingu þess að þeir skuli halda suður, getur leikjameistari ávallt stöðvað 

leikinn og bent spilurum á það að þeir eigi að halda suður. 

        3.1.3 Heimabrugg: Skilgreiningin á heimabrugg í  spunaspili er þegar leikjameistarinn 

hefur sjálfur hannað söguþráðinn, sögupersónurnar, þrautirnar, hætturnar, umhverfið, 

menninguna og ævintýrið sem þátttakendur lenda í spilinu, en á sama tíma stuðst við 

reglubækur spunaspilsins. Leikjameistari getur einnig haft heimabruggaðar aukareglur til 

þess að krydda svolítið upp spilið. Dæmi um heimabruggaða reglu; leikmenn eru ávallt að 

tala í karakter nema þeir haldi á skriffæri fyrir framan andlitið sitt. Með þessa 

heimabrugguðu reglu í huga þyrftu leikmenn að passa sig hvað þeir segja ef þeir hafa ekki 

skriffæri fyrir framan andlitið sitt. Leikjameistari gæti notað þessa reglu til að fá leikmenn 

til að huga betur að leikhætti sínum. Leikmaður sem persónan hans hefur verið fönguð gæti 

í tillitsleysi sínu sagt að hann væri með hníf faldan innan á sér án þess að halda skriffæri 

fyrir framan sig, sem leikjameistari gæti notað gegn leikmanninum og látið verðina fjarlægt 

hnífin þar sem leikmaður gleymdi að halda skriffæri fyrir framan sig. Svona reglur geta 

fengið leikmenn til að vera meiri vakandi fyrir hverju þeir segja.  
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        3.1.4 Persónublað: Spunaspil ganga út á að setja sjálfan sig í fótspor einhvers annars 

eða leika ákveðna persónu sem er í spilinu. Þar sem þátttakendur þurfa að leika aðrar 

persónur í spilinu heldur en þær sem þeir sjálfir eru í raunveruleikanum, fá þátttakendur 

persónublað sem inniheldur þær upplýsingar sem þátttakandi þarf að hafa um persónuna 

til þess að öðlast dýpri skilning á því hver persónan er og hvernig væri best að leika hana í 

spilinu. 

 3.1.5 Griðastaður: Griðastaður (e. Check point) er athvarf þar sem leikmenn eru 

óhultir og geta hvílt sig. Yfirleitt missa persónur líf af völdum bardaga eða gildra og þegar 

þeir koma á griðastað geta þeir endurheimt tapað líf. Í mörgum spunaspilum geta þeir sem 

nota galdra aðeins framkvæmt galdrabrögð ákveðið oft á dag. Þegar þeir hafa notað alla 

galdra sína þurfa þeir að hvíla sig til þess að geta notað þá aftur. Þá hvílast þeir á griðastað. 

Einnig er hægt að nota griðastað sem endurholdgun ef persóna leikmanns er veginn í 

bardaga eða af gildru þannig að leikmaður þarf ekki að byrja aftur upp á nýtt við rásmarkið.  

 

3.2 Pathfinder: Roleplaying Game 

Upphaflegt útgáfuár: 2009 

Hönnuður: Jason Bulmahn 

Útgefandi: Paizo Publishing 

 Pathfinder: Roleplaying Game er spunaspil þar sem þátttakendur fara í hlutverk 

ævintýrahetja og takast á við áskoranir og vandamál sem leikjameistarinn leggur fyrir 

hópinn. Í spunaspilinu Pathfinder skiptast þátttakendur upp í tvo hópa: leikjameistari og 

leikmaður. Í Pathfinder spunaspilinu er aðeins einn einstaklingur sem leikur hlutverk 

leikjameistara sem er bæði sögumaður og dómari leiksins og heldur sögunni gangandi. 

Allir aðrir þátttakendur gegna hlutverki leikmanns og leika söguhetjurnar. Pathfinder er 

opinn ævintýraheimur og byggir mikið á ímyndunarafli og frumkvæði þátttakenda. Til eru 

bækur sem innihalda tilbúna söguþræði og verkefni sem spilahópurinn þarf að takast á við 

og klára, en oft eru söguþræðirnir heimabrugg. Í heimi Pathfinders eru allskonar 

fantasíuverur, skepnur, skrímsli og mannverur og einnig margir guðir og fantasíuheimar 

þar sem guðirnir búa í. Stundum felast verkefni spilsins í því að fara inn í heim guðanna og 

finna sérstakan guð. Allt þetta bendir til mikilvægi þess að nota ímyndunaraflið í 
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spunaspilinu. 

 Spilið inniheldur flóknar reglur sem eru að finna í reglubók spilsins og hjálpa þau 

leikmönnunum að hanna persónur sínar og gefa þær leikmönnunum frelsi til þess að gera 

næstum hvað sem þeir vilja að persónu sínar geri. Leikjameistarinn hefur þessa reglubók 

alltaf innan seilingar, sér til halds og trausts, og einnig skrímslabókina (e. Monster 

Manual) þar sem upplýsingar um öll skrímsli og allar verur eru að finna og reglurnar sem 

gilda fyrir þær. Eins og flest spunaspil byggist Pathfinder á heppni þar sem leikmenn þurfa 

að rúlla teningum til að sjá hversu vel þeim tekst að framkvæma þær aðgerðir sem 

leikmaðurinn vill að persónan sín geri. Í langflestum tilvikum þýða háar tölur betri útkomu 

á aðgerðinni sem leikmaðurinn kveðst framkvæma. 

 Í upphafi spilsins hanna leikmenn persónur sínar með samþykki leikjameistara. 

Leikmenn fá persónublað og fylla það út með upplýsingum um hvað það er sem persóna 

þeirra getur gert og hver hún er. Þegar allir hafa fyllt út persónublað sitt hefst spilið. Í 

gegnum ævintýrið öðlast persónur leikmannanna reynslupunkta (e. Experience points) ef 

þeim tekst að sigra skrímsli eða leysa verkefni. Því fleiri reynslupunkta sem persóna hefur, 

því öflugari verður hún í spilinu og þegar persónan hefur öðlast nógu marga reynslupunkta 

öðlast hún meiri kraft samkvæmt reglubókinni. 

 Næstum allt spilið gerist inni í huga þátttakendanna sem þurfa að nota 

ímyndunaraflið til að sjá fyrir sér hvað er að gerast í kringum persónur þeirra. Leikmenn 

hafa persónublaðið sitt fyrir framan sig og stundum eru smáfígúrur notaðar til að tákna 

leikmennina og kort sem sýnir ákveðna staðsetningu. Með þessum hætti herma 

þátttakendur skák og hreyfa fígúrur sínar eftir reglum og framkvæma aðgerðir eftir því sem 

hentar með samþykki leikjameistarans.  

 

 

 

 

 



21 

3.3 Þróunarferlið 

 Hjarta völundarhússins er spunaspil sem hefur verið í vinnslu í rúmt eitt og hálft ár. 

Um jólin 2016 kom upp sú hugmynd að hanna spunaspil sem hægt væri að nýta til kennslu. 

Höfundur verkefnisins kynntist spunaspilum í september, árið 2014 og hefur verið virkur í 

að spila spunaspil, en þó aðallega sem leikjameistari aðra hverja helgi síðan janúar 2015. 

Hann hefur einungis tekið sér pásu frá spilun þegar lokaverkefna- og próf tímabil háskólans 

byrja (Nóvember-desember og apríl-maí). Íhuganir, reynslusöfnun, prufanir á tæknum og 

reglum og samræður við reyndari leikmenn og leikjameistara hefur staðið yfir í rúmt eitt og 

hálft ár, en skrifleg vinna hófst ekki fyrr en í október 2017. Hjarta völundarhússins er 

spunaspil sem á að hjálpa grunnskólakennurum unglingadeildar að nálgast viðfangsefni 

samfélagsfræðigreina á spennandi hátt þar sem nemendur fá að stunda nám á meðan þeir 

leika. Grunnur spunaspilsins er stórt völundarhús sem inniheldur bæði þrautir og óvættir 

sem spilendur þurfa að glíma við. Hjarta völundarhússins er spunaspil sem er mikið byggt á 

spunaspilinu Pathfinder: Roleplaying Game spilinu. Mikill tími fór í að ákveða hvað eigi að 

nota og hverju eigi að sleppa í spilinu og svo tóku þýðingarnar við. Reynslusögur annarra 

reyndra leikjameistara var safnað saman fyrir uppbyggingu spilsins. Vettfangsnám sem 

höfundur fór í vorönnina 2018 breytti sjónarhorni hans hvað varðar hvernig nemendur haga 

sér í spunaspili sem kennari útbjó til kennslu. Spunaspilið hafði fyrri heimsstyrjöldina sem 

þema og virkni nemenda var misjöfn. Eftir vettfangsnámið hafði höfundur öðlast meiri 

innsæi annarsvegar á notkun spunaspils í kennslu og hinsvegar hversu virk þátttaka 

nemenda elstu deildar er í spunakennsluspili. Í spunaspilinu hjarta völundarhússins fara 

nemendur í hlutverk mannlegra dýrategunda, en það verður útskýrt betur í kafla 4. Í staðinn 

fyrir að leikmenn leika hefðbundnar ævintýraverur, s.s álfar, orkar, menn, hobbitar o.s.frv. 

var ákveðið að nota dýrategundir í þeirri von um að spilið skuli höfða til fleiri nemenda.  
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3.4 Teningar í spunaspili 

 Teningar í spunaspili gegna 

lykilhlutverki í að segja til um útkomu og 

framfærslu spilsins. Eins og flestir þekkja eru 

hefðbundnir teningar einungis með 6 hliðar, 

en teningar spunaspilsins eru yfirleitt 

teningasett sem inniheldur 7 tegundir 

teninga sem eru með tuttugu hliðar, tólf 

hliðar, tíu hliðar, átta hliðar, sex hliðar, 

fjórar hliðar og svo prósentuteningur sem hefur 10 hliðar og er merktur með tveggja stafa 

tölu frá 00 upp í 90. Prósentuteningurinn hefur því hliðarnar 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 

80 og 90. Oft þegar verið er að kasta upp á prósentu er prósentuteningnum og teningnum 

með 10 hliðar kastað þar sem útkoman verður allt frá 1 upp í 99. Prósentuteningurinn mun 

segja til um tuginn og teningurinn með tíu hliðar segir til um eininguna. Þegar þeim er 

kastað og prósentuteningurinn segir 30 og tíu hliða teningurinn segir 7, þá er lokatalan 37. 

Prósentuteningaköst í spunaspilum gegna yfirleitt hlutverki þess að reikna út hækkun eða 

lækkun á verði eða þá að segja til um áhrif galdra.  

 Þegar leikmenn vilja að persóna þeirra framkvæmi ákveðna atburði þarf 

leikmaðurinn að kasta upp á hversu vel persónunni hefur tekist að framkvæma aðgerðina. 

Í langflestum tilvikum þýðir hærri tala betri útkoma á aðgerðinni og oftast þarf persónan að 

ná ákveðinni tölu til að takast aðgerðina. Má nefna dæmi þar sem leikmaður vill að persóna 

hans taki heljarstökk aftur á bak, gæti einstaklingur þurft að ná 18 eða meira á tening. 18 

og hærra þýðir að persóna hans tekst heljarstökkið, 17 og minna þýðir að persónan 

mistókst. Leikjameistarinn getur annahvort einfaldlega sagt að heljarstökkið mistókst eða 

lýst því hvernig persónunni mistókst heljarstökkið og hvernig hún lenti asnalega eða illa. 

 

 

 

 



23 

Samantekt 

 Í þriðja kafla hefur verið útskýrt hvað spunaspil er og hvernig það virkar. Af eftirtöldu 

hefur verið sýnt fram á að spunaspil efli reiknikunnáttu í gegnum teningaköstin. Spunaspil 

reyna vel á sköpunargáfu þátttakenda, hvetur til rökhugsunar og gagnrýnnar hugsunar, eflir 

félagsfærni og félagsvitund og hvetur til tjáningu og samheldni. Allt þetta eru markmið sem 

grunnskólar eru að reyna koma til nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Þar með 

hefur verið sýnt fram á að spunaspil geta gegnt mikilvægu hlutverki innan kennsluhátta. Til 

dæmis var nefnt að leikjameistari gæti reint að skora á samheldni leikmannanna með 

rasisma. Þá fengu nemendur tækifæri til þess að læra að standa gegn kynþáttahatri. 

 Í næsta kafla verður fjallað um spilið hjarta völundarhússins.  
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4. Hjarta völundarhússins 

 Hjarta völundarhússins er reglubæklingur fyrir spunaspil sem er ætlað til notkunar 

við kennslu nemenda á efstastigi grunnskóla. Með reglubæklingnum fylgja tvö skjöl. Í öðru 

skjalinu er persónublað með upplýsingar um hvernig á að fylla út persónublaðið. Í hinu 

skjalinu er skrímslabók með upplýsingar um skrímsli og leiðbeiningar um hvernig á að búa 

til gildrur. Ráðlagt er að hafa aðeins tvo til sex leikmenn og einn leikjameistara þegar spilað 

er hjarta völundarhússins. Hver sá sem notar spunaspilið hefur þó frjálsar hendur til að hafa 

fleiri eða færri leikmenn og/eða leikjameistara. 

 

4.1 Lýsing á spilinu 

 Spilið sjálft er reglubók sem er ætlað til að hjálpa kennurum að leiða námsefni í 

gegnum spunaspil. Spunaspilið gengur út á að leikmenn leika persónur sem þeir hafa 

hannað sjálfir og eru föst inni í völundarhúsi sem þau þurfa að komast út úr. Til að komast 

út úr völundarhúsinu þurfa leikmenn að finna hjarta völundarhússins. Öll spil hafa enda. 

Spunaspil enda yfirleitt vegna þess að þátttakendum tókst áætlunarverk sitt. Markmið 

þátttakenda er að finna hjartastein völundarhússins, í leiðinni myndu þátttakendur þurfa 

að leysa allskonar þrautir hannaðar af kennara. Spilið hefst á því að þátttakendur læsast 

inni í inngangi völundarhússins í hlutverki þeirra sjálfa. Þátttakendur eru að leika sjálf sig í 

upphafi spilsins, en í inngangi völundarhússins umbreytast þau í dýrategundina sem þau 

hafa valið sjálf og öðlast þar með hæfileikana sem fylgja dýrategundinni og fagsviðinu. Til 

að komast út úr völundarhúsinu þurfa leikmenn að finna hjartastein völundarhússins sem 

heldur völundarhúsinu gangandi. Hjartasteinninn er sá sem heldur völundarhúsinu á lífi, 

hjartasteinninn er sá sem gefur völundarhúsinu líf og er upprunni allra gildra og hindranna 

sem verða á vegi söguhetjanna. Þar með er sagt að völundarhúsið sé lifandi og að 

hjartasteinninn sé hjarta völundarhússins. Þaðan er nafn spilsins dregið, hjarta 

völundarhússins, þar sem spilið endar þegar hjartað hefur verið fundið.  

Hjarta völundarhússins hefur engan tilbúinn söguþráð né þrautir sem veitir 

kennurum frelsi til að setja inn sínar eigin þrautir tengdar náminu. Með spilinu fylgir 
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völundarhús sem þjónar þeim tilgangi að vera kort og segir til um hverjar kringumstæðurnar 

eru í spilinu. Kortin eru þó nokkur og eru að finna í viðauka. 

 Þeir sem eru í hlutverki leikmanna hanna persónur sínar á persónublaði sem mun 

geta til hvað persónan er fær um að gera samkvæmt reglum og hvaða tölur á að leggja við 

teningaköstin.  

 

4.2 Leikháttur 

 Leikmenn byrja á því að hanna persónur sínar með persónublöð. Leikmenn þurfa í 

fyrsta lagi að velja sér dýrategund og í seinna lagi fagsvið. Bæði dýrategundin og fagsviðið 

hafa áhrif á grunnfærni og hæfileika persónunnar, en fagsvið hefur einnig áhrif á varnarköst 

og búnaðinn sem persónan byrjar með. Valmöguleikar dýrategunda eru tíu tegundir og 

valmöguleikar fagsviða eru sjö. Það gerir sjötíu valmöguleika sem leikmenn geta valið á milli 

þess að leika. Eftir að leikmenn hafa valið sér hlutverk innan spilsins fylla þeir út 

persónublaðið með öllum þeim upplýsingum sem eiga þar við. Leikmenn nota 

upplýsingarnar í reglubæklingnum til þess að aðstoða sig við að fylla út persónublaðið. 

Leikmennirnir fá í upphafi hæfileikastig sem þeir geta deilt niður á hæfileikalista sinn og þar 

með eflt kunnáttu persónu sinnar. Það er missjafnt hversu mörg hæfileikastig  leikmenn fá 

í upphafi spilsins. Það er undir leikjameistara komið að ákveða hversu mörg stig 

leikmennirnir fá. Allir leikmenn fá jafn mörg hæfileikastig í byrjun leiksins.  

 4.2.1 Dýrategundir: Dýrategundirnar sem þátttakendur geta valið um eru tíu talsins. 

Dýrategundir hafa áhrif á grunnfærni og hæfileika persónunnar. Dýrategundirnar eru: 

elgur, skógarbjörn, uxi, tígrisdýr, úlfur, hreindýr, fjallageit, héri, köttur og refur. 

 4.2.2 Fagsvið: Fagsviðin eru sjö talsins og segja til um hvert fagsvið einstaklings er. 

Fagsvið hefur áhrif á grunnfærni, hæfileika og varnarköst. Fagsviðin eru: berserkur, riddari, 

njósnari, skáti, galdralæknir, munkur og seiðkarl. 

 Framkvæmdar aðgerðir, hreyfiaðgerðir, teninganotkun og hönnun sögupersóna í 

spunaspilinu er nánar útskýrt í reglubæklingnum.   
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4.3 Undirbúningur 

 Þekking kennara á námsefninu er mikilvægur þáttur þegar nota skal Hjarta 

völundarhússins. Kennari þarf að vera búinn að undirbúa hvar þrautir eiga að vera til staðar 

eins og fyrir framan hurð þar sem nemendur þurfa að leysa þrautina til að hurðin opnist, og 

hverjar þrautirnar eiga að vera. Ef að kennari ætlar að nota spunaspilið til þess að styðjast 

við sitt eigið námsefni eða námsefni annarra áfanga verður kennarinn að vera búinn að bera 

saman tilgang þrautanna og spilsins við námsþætti og hæfnisviðmið aðalnámskrá 

grunnskóla. Þrautir þurfa ekki endilega að vera beint upp úr námsefni skólans heldur geta 

þrautirnar verið til þess gerðar að reyna einungis á hæfnisviðmið námsefnisins. Kennari þarf 

að vera búinn að kynna sér vel reglur spilsins, notkun teninga í spilinu og við hvaða 

aðstæður hver hæfileiki á við.  

 Kennari þarf einnig að vera búinn að gera ráð fyrir þeim tíma sem fer í að spila 

spunaspilið þar sem að ákvarðanir og uppátæki nemenda geta haft gífurleg áhrif á 

framvindu spilsins.  

 Þegar kennari hannar þrautirnar og söguna sem þátttakendur eru að spila þarf 

kennari að hafa í huga að saga og atburðir spilsins þurfa að vera raunverulegir í þeim tilgangi 

að það er verið að spila spunaspil en ekki námsspil. Eftir að kennari er búinn að hanna 

söguþráðinn þá getur kennari velt sér fyrir hvort að hann væri til í að spila þetta heima hjá 

sér með vinum sínum. Ef kennari myndi ekki vilja spila þetta heima hjá sér vegna þess að 

þetta er of „skólalegt“ eða „skóla-tengt“ þá er mælt með því að kennari endurhugsi söguna 

og þrautirnar sem kennari hefur skapað. 

 Kennari þarf að vera búinn að velja ásættalega staðsetningu hvar hjartasteininn er 

að finna og hvernig nemendur eiga að geta fundið staðsetninguna. T.d. hvort að steinninn 

sé falinn djúpt í völundarhúsinu, hvort að steinninn sé staðsettur í lokuðu hylki og 

nemendur þurfa að finna lykil. Í öðru tilviki er hægt að láta nemendur finna hjartasteininn 

og fara með hann aftur í rásmarkið til þess að komast út úr völundarhúsinu og þar með 

lengja spilið. 
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 Áður en kennari kynnir nemendum fyrir spunaspilinu er gott að hafa farið yfir 

tiltekinn gátlista: 

□ Ég er búinn að prenta út persónublöð fyrir alla þátttakendur. 

□ Ég er búinn að kynna mér reglur spunaspilsins. 

□ Ég er búinn að kynna mér teningakerfið sem spunaspilið notar. 

□ Allir þátttakendur hafa aðgang að teningum. 

□ Ég hef valið staðsetningu þrautanna. 

□ Ég væri tilbúinn að taka spilið með mér heim og spila það þar. 

□ Þrautirnar styðjast við námsþætti og/eða hæfniviðmiðum aðalnámskrár 

grunnskóla. 

 

Samantekt 

 Í kafla fjögur var fjallað um Hjarta völundarhússins í heild sinni. Útskýrt var hvernig 

spilið virkar, hvaðan heitið á spilinu kemur og hvað kennari þarf að gera til að undirbúa sig 

fyrir að nota spilið til kennslu. 
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5. Lokaorð 

Spunaspil hefur einu sinni verið notað til rannsóknar. Rannsóknin var ekki á vegum 

námskeiða Háskóla Íslands heldur var rannsóknin gerð á vegum forvitninnar. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að sjá hvort að þátttakendur myndu bregðast við eins og vestrænar 

þjóðir gerðu í upphafi þjóðarmorðsins í Rwanda árið 1994. Rannsóknin var gerð þegar 

höfundur var að vinna við haskólaverkefni um þjóðina Rwanda, eftir að hafa lesið sig til um 

þjóðarmorðið árið 1994 og horft á kvikmyndina Hotel Rwanda eftir Terry George sem kom 

út árið 2004. Höfundur var þá í hlutverki leikjameistara hjá vinahópi sínum í spilinu 

Pathfinder og án þess að upplýsa leikmenn ákvað höfundur að láta leikmennina gegna 

hlutverk vestrænna þjóða með því að gera alla í borginni svo kraftlausa og auma að fjórir 

leikmenn gætu tekið með valdi heila borg þar sem rúmar tvær milljónir manna bjuggu. Þar 

komu leikmenn inn í borg sem skiptist í tvo ættbálka og svo notaði höfundur heimildir til 

þess að hafa aðstæðurnar sem raunverulegastar. Leikmenn urðu vitni að pólitískum 

ágreiningi og hvernig annar ættbálkurinn hóf slátrun á hinum ættbálknum. Persónur 

leikmannanna voru búsettir á hóteli sem var skapað í mynd hótelsins sem kvikmyndin Hotel 

Rwanda gerist í og höfðu mikil samskipti við persónuna sem var sköpuð í ímynd Paul úr 

kvikmyndinni. Höfundur notaði setningar og ræður frá kvikmyndinni til að reyna fá 

leikmennina til að stöðva þjóðarmorðið. Á endanum gerðu leikmenn lítið í vandamálinu 

sem átti sér stað í spilinu og forðuðu sér úr borginni vitandi það að þeir hefðu getað tekið 

yfir alla borgina einir og hjálparlausir. 

Eftir að persónur leikmannanna komust úr borginni stöðvaði höfundur leikinn og 

spurði leikmennina hvers vegna þeir gerðu ekkert til að stöðva þjóðarmorðið. Svar þeirra 

var að þeim fannst lýsingarnar og upplifunin óþægileg og þeir vildu helst koma sér úr 

borginni. Eftir það útskýrði höfundur fyrir félögum sínum að hann hafi verið að herma eftir 

viðburðum Rwanda árið 1994 og að þeir hefðu verið í hlutverki vesturlanda.  

Upplifunin sem höfundur og vinahópur hans fóru í gegnum var einstök og fræðandi. 

Eftir þessa spilastund áttaði höfundur sig á því hvað notkun spunaspila getur verið nýtileg í 

kennslustundum. 

Spunaspilið Hjarta völundarhússins er hannað á einfaldan hátt með þeim tilgangi að 

nemendur fara í gegnum völundarhús og þurfa að leysa þrautir til að finna hjarta 
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völundarhússins og þar með uppfylla kröfu til að enda spilið. Newman, Harris, Siegler og 

Ramani færðu allir rök fyrir því að borðspil eru leikir sem geta eflt námshátt nemenda á 

skemmtilegan hátt. Albert Einstein sagði að ímyndunaraflið væri mikilvægt og spunaspil 

virkja ímyndunaraflið að miklu leyti. Hjarta völundarhússins er borðspil með fjölbreyttar 

kennsluaðferðir sem virkjar ímyndunarafl og rökhugsun þátttakenda. Þar sem það eru 

engar skráðar þrautir í spilinu hefur hver sá sem notar spunaspilið frelsi til að velja hverjar 

þrautirnar verða og þar með ákveðið sjálfur hvaða námshæfni þrautirnar skora á. Þegar 

þátttakendur spila spunaspil setja þeir sig í spor annarra. Með því að setja sig í spor annarra 

fær maður nýtt sjónarhorn á heimin og þar með öðlast maður ákveðna reynslu. Ástæðan 

fyrir því að spilið inniheldur völundarhús er til að afmarka landsvæðið sem þátttakendur 

spila inná. Ef notandi vill og treystir sér til, þá getur hann sleppt völundarhúsinu og skapað 

sitt eigið landsvæði með reglur spilsins innan seilingar. Sigrún Björk nefnir að fjölbreyttar 

kennsluaðferðir vekja og viðhalda áhuga nemenda á námi og spunaspilið Hjarta 

völundarhússins býður upp mikla fjölbreytni, bæði í spilahætti, hvernig persónur er hægt 

að leika og hver verkefni spunaspilsins verða. Þar með hefur opnast stór möguleiki fyrir 

kennara að kenna á skapandi hátt. Vonandi hefur þessi greinargerð vakið áhuga þinn á 

notkun Hjarta völundarhússins í kennslustund. 
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Viðauki 

 

Kortin 

Fyrsta kort 

 

Hér er mynd af fyrsta kortinu. Leikmenn byrja á upphafsreitinum sem er efst fyrir miðju. 

Upphafsreiturinn er merktur með bláu og við hann stendur enska heitið start, sem þýðir 

„byrja“. Endastöð í þessu völundarhúsi er við dökka kassann sem hefur skrifað fyrir ofan sig 
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fin, sem þýðir „búið“ eða „klárað“. Á kortinu eru tvö X merkt og eru bæði ætluð sem 

griðastaður. 

Ljósari línurnar eru veggir, á meðan stuttu dökkbrúnu strikin tákna hurðir. Á sumum stöðum 

eru dökkbrúnu strikin sett inn í veggina. Þá er ætlast til að hafa þar leynihurð sem leikmenn 

þurfa að leita að, leikmenn gætu skorað nógu hátt í eftirtektasemd og fundið rofa sem 

opnar hurðina. 

Annað kort 

Hér á korti númer tvö hefur vatni sem umlykur brýr verið bætt við. Leikjameistarinn hefði 

getað stöðvað leikin á korti númer eitt, en ef leikjameistarinn vill hafa spilið lengra þá í stað 
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þess að leikmennirnir finni hjartasteininn þar sem finnst dökkbrúnn kassi á korti eitt, þá 

finna þeir stiga í staðinn sem liggur niður. Þannig hefur leikjameistarinn lengt spilið.   

Þriðja kort 

Síðan er hér kort númer þrjú sem leikjameistari getur notað ef hann kýs að halda ennþá 

lengra áfram með spilið.  

Eins og tekið var fram á undan tákna stuttu dökkbrúnu strikin hurðir. Þegar kennari er að 

undirbúa spilið til kennslu er hægt að hafa þrautir eða gátur við hverja hurð. Einnig getur 

kennari falið lykla sem ganga að hurðum eins og að láta skrímsli birtast í næsta herbergi 

sem nemendur ganga í gegnum og láta skrímslið bera lykil utan um hálsinn sinn sem gengur 

að næstu hurð. Einnig er hægt að hafa falinn lykil ofan í vatni þar sem risa kolkrabbi syndir 
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um. Hér á eftir koma aftur fram sömu kort, en í þetta sinn hafa skrímsli og gildrur verið bætt 

við þar sem einungis er verið að gefa dæmi um hvernig völundarhúsið gæti litið út. 

Grænu blettirnir voru hugsaðir sem gryfjugildrur og brúnu kringlóttu blettirnir voru 

hugsaðir sem gildrur sem koma út úr veggjunum eins og fljúgandi örvar sem dæmi. Hvítu 

kassarnir tákna skrímsli. Fyrir utan bláa ramman sem markar upphafsreitinn tákna bláir 

rammar vatn. 

 

Fjórða kort 
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Fimmta kort 
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Sjötta kort 

 

 


