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Ágrip 

Borðspil eru mögulega vannýtt verkfæri í kennslu og skólastarfi nú á tímum. Tilgangur 

þessarar starfendarannsóknar var að kanna hvaða gildi borðspil hefðu fyrir höfund sem 

verðandi kennara og hvaða ávinning mætti hafa af notkun þeirra í kennslustofunni. 

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst vorið 2017 með gerð flokkunarkerfis fyrir spil til nota í 

kennslu og þróun umgjarðar til þess að hægt væri að spila spil ætluð fáum leikmönnum með 

stærri hópum. Haustið 2017 vann höfundur að rannsóknardagbók um tilraunir með spil í 

kennslu, bæði í vettvangsnámi og sem leiðbeinandi við kennslu. Að lokum var tekið rýniviðtal 

við nemendur á miðstigi vorið 2018 og hannað spil sem byggði á þeirri reynslu sem aflað 

hafði verið í starfendarannsókninni. 

Eigindlegar starfendarrannsóknir hafa þann kost að hlutverk kennarans sem einstaklings er í 

fyrirrúmi og í rannsókninni var hægt að skoða áhrif borðspilanotkunar á ólíka þætti 

kennarastarfsins. Spilanotkun hafði jákvæð og öflug áhrif á agastjórnun með krefjandi 

nemendahópi og opnaði augu rannsakanda fyrir þeim fjölbreytilega félagslega ávinningi sem 

að fylgt getur notkun hópspila. Spilin höfðu sterk mótunaráhrif á starfskenningu 

rannsakanda og niðurstöður starfendarannsóknarinnar leiddu í ljós mikilvægt samspil á milli 

kennara og þeirrar innri hönnunar sem ræður gangi nútímalegra spila. Notkun spilanna varð 

til þess að auka á árangur höfundar við agastjórnun og almennt í því skólastarfi sem við var 

að eiga. Að lokum leiddi af starfendarannsókninni tækifæri til þess að hanna námsspilið 

Snorraúlf, byggt á þeirri reynslu sem aflað hafði verið. 
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Abstract 

The board game man: Action research on the usage of board games in education 

Board games of the modern era are a potentially under-utilized tool in education and with 

that in mind the purpose of this action research was to examine what value board games 

could have for me as a teacher and what utility they could have when used as an 

instructional tool in education.  Preparation for this research began in early 2017 with the 

design of a sorting metric for the potential utility of various board games and with the 

development of a framework for utilizing games intended for only a few players with much 

larger numbers of concurrent participants. In the fall of 2017 I kept detailed diaries of my 

experiments with the usage of board games while teaching both as a student teacher under 

tutelage and independently as a professional teacher.  Additionally, a focus group interview 

was carried out with the participation of mid graders in 2018 and an educational game was 

designed based on the research of the action research.  

Action research has the added advantage that the role of the practitioner is paramount to 

the research itself so it became possible to examine different facets of my work as a teacher 

in relation to the chosen topic. The usage of board games had a strong positive impact on 

maintaining classroom discipline with a very challenging set of students and it unexpectedly 

opened up new avenues for the exploration of the social utility of games. The usage of 

games had a strong impact on the professional identity of the researcher and the action 

research showed the importance of the role of the teacher in combination with the internal 

design of board games to achieve success with the usage of board games in education. A 

combination of different results from the action research lead to the development of an 

educational game called Snorraúlfur that embodies the principles learned.   
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1 Inngangur  

Áhugi minn á borðspilum hefur ávalt verið mikill og ég tel að borðspil gætu verið vanmetið 

verkfæri innan kennarastéttarinnar. Þá hef ég áformað að hanna í framtíðinni námsspil sem 

byggja á þeirri reynslu sem ég hef af borðspilum og þó einkum þekkingu minni á spilum 

þessarar aldar. Til þess að geta unnið skilvirkt að þessu markmiði skorti mig reynslu af notkun 

spila í skólastarfi og sú þörf leiddi til þessarar starfendarannsóknar þar sem glímt er við 

notkun borðspila í starfi grunnskóla. Hér í inngangi verður fyrst lýst reynslu minni af 

borðspilum áður en kom að þessu verkefni en síðan greint frá markmiðum með þeirri 

rannsókn sem hér er lýst og uppbyggingu þeirrar ritgerðar sem hér fer á eftir. 

 

1.1  Ég og borðspilin – Gömul kynni og ný 

Áður en ég lét verða af því að fara í kennaranám á meistarastigi hafði ég árið 2003 lokið BA-

námi í bæði sagnfræði og stjórnmálafræði við kanadíska háskólann University of Western 

Ontario og í kjölfarið unnið ýmis ólík störf. Í gegnum árin hef ég fengið að upplifa allt frá 

hefðbundinni skrifstofuvinnu til þess að taka þátt í að bjarga mannslífum sem starfsmaður 

hjá Neyðarlínunni 112. Þrátt fyrir þessa fjölbreyttu starfsreynslu hefur mig alltaf langað til að 

nýta þann þekkingarforða sem ég bý yfir og miðla honum til þeirra sem notið gætu góðs af 

því. Fyrsta skrefið á þessari braut var eflaust vitundarvakning sem hófst árið 2011 þegar ég 

hóf sambúð með eiginkonu minni og tveimur stjúpdætrum, skyndilega var ég umkringdur 

börnum sem vildu vita hvaðan rigningin kemur, hvar alheimurinn endar og annað eftir því. 

Þessi breyting var mjög gefandi og fór, án þess að ég tæki beinlínis eftir því, að veita mér 

drifkraft til að íhuga hvort ég ætti ekki að fara að nýta þá umtalsverðu þekkingu, sem ég 

hafði aflað mér, á skipulagðari hátt. Það var samt ekki fyrr en haustið 2016 að ég byrjaði nám 

mitt á Menntasvísindasviði Háskóla Íslands, nánar tiltekið á námsleiðinni Kennslufræði 

grunnskóla en hún tekur á framhaldsstigi tvö ár og leiðir til M.Ed.-gráðu og kennsluréttinda í 

grunnskóla. 

Ég fór einnig að gera mér grein fyrir því hversu gefandi það er að eiga saman á heimilinu 

fjölskyldustundir sem oft snerust um að setjast yfir borðspil. Borðspilin reyndust bæði góð 

samvera með börnum og gott tækifæri til þess að efla hæfni þeirra á ýmsum sviðum 

þekkingar, samskipta og rökhugsunar. Áhugi minn á spilunum sjálfum jókst einnig með 

árunum og nú geymir spilasafnið á heimilinu vel á annað hundrað spil. Sum þau einföldustu 

bíða þess að sonur minn, sem fæddist snemma árs 2017, nái aldri til þess spila þau með 

okkur hinum á meðan þau flóknari koma í góðar þarfir eftir að stelpurnar komust báðar á 

unglingsaldur. Ég hafði lengi tekið þátt í netumræðum um leiki og spil og árið 2013 stofnaði 

ég hóp með heitinu Iceland til þess að halda utan um íslenskt áhugafólk á stærsta vef 
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áhugamanna um borðspil, vefsetrinu BoardGameGeek (án ártals). Í þeim hópi eru enn um 

sextíu manns. Þátttaka mín í netumræðum um ýmis spil varð líka til þess að ég fékk tækifæri 

til að prufukeyra óútgefin spil fyrir fyrirtækið Fantasy Flight Games en það er í hópi stærstu 

útgefanda borðspila um þessar mundir.  Þannig gafst dýrmætt tækifæri til að kíkja á bak við 

tjöldin og kynnast hönnun spila þó að þau kynni hafi fremur falist í prófun en hönnun á þeim 

spilum sem þarna hafa verið í mótun. 

Í æsku hafði ég haft mikinn áhuga á borðspilum og ég hef fyrir löngu áttað  mig á því 

námsgildi sem að spilin höfðu fyrir mig. Ég hafði til dæmis aldrei verið mikill áhugamaður um 

landafræði né staðið mig vel í þeirri námsgrein en fyrir tilstuðlan spila eins og Risk 

(Lamorisse, 1959) og Axis and Allies (Harris, 1981) fór ég að muna og bera kennsl á bæði 

heimsálfur og lönd, nánast án þess að verða var við það. Þegar ég fór í byrjun framhaldsnáms 

fyrir kennara haustið 2016 að skrifa niður mínar fyrstu hugmyndir um eigin starfskenningu 

varð líka áberandi hversu mikilvægt mér fannst að geta miðlað nemendum af þekkingu minni 

á félagslegum og sagnfræðilegum viðburðum. Það getur verið mikill kostur fyrir kennara og 

fært honum drifkraft að búa yfir traustri þekkingu á sérsviði en stór hluti starfsins felst 

jafnframt í því að finna leiðir til þess að miðla þeirri þekkingu á sem skilvirkastan hátt.  Ég 

taldi snemma að námsspil gætu verið tilvalin leið til þess að vekja áhuga nemenda, veita 

þeim þjálfun og miðla til þeirra ýmsum fróðleik og fór fljótlega að spyrja mig hvernig mætti 

finna og hanna námsspil sem hefðu sem mest inntak og menntagildi fyrir nemendur.   

Fyrir mig hafa spil, tölvuleikir og bækur ávalt orðið til þess að losa um taumhaldið sem ég 

hef á mér sjálfum og efla með mér ímyndarafl þó að með árunum hafi áherslur breyst hægt 

og rólega. Í æsku voru bækur í aðalhlutverki en ég fór fljótlega að tengja lestraráhugann við 

hlutverkaleikinn Dungeons and Dragons (Mentzer, 1984 [4. útgáfa]) en það spilakerfi kallaði 

á mikinn lestur og varð þess eflaust valdandi að í ensku var ég ávallt á undan jafnöldrum 

mínum í grunnskóla. Með tímanum fór ég svo að spila með vinahópnum fleiri borðspil en 

eftir að ég flutti til útlanda, kominn á framhaldsskólaaldur, færðist áhuginn nánast alfarið yfir 

á tölvuleiki þar sem ekki þurfti að finna spilafélaga. Margir af þessum tölvuleikjum voru með 

svipuðu sniði og borðspilið Europa Universalis (Andersson, Berndal, Strandberg og Thibaut, 

2000) þar sem leikmenn stýra landi í gegnum sögu Evrópu og borðspilið Civilization (Shelley 

og Meier, 1991) þar sem stýra þarf þjóð í gegnum alla mannkynsöguna. Aðrir leikir, eins og 

Red Baron 3D (Tunnell og Slye, 1998), gáfu mér hins vegar tækifæri til þess að upplifa hluti á 

borð við flug í fyrri heimstyrjöld og með árunum færðist áhuginn hægt og rólega frá leikjum 

sem byggðu á fyrirmynd borðspila yfir á breiðara svið leikja. 

Hönnun nýrra borðspila svaf samt engum Þyrnirósarsvefni á meðan á þessu gekk. Nýir 

straumar í hönnun spila á tuttugustu og fyrstu öld höfðu eflt stöðu borðspila og áhugi á þeim 

tók að vaxa að nýju. Árið 2005 sá ég vinnufélaga opna spilakassa sem hann hafði fengið í 
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afmælisgjöf og gat ekki beðið eftir að opna. Í stað þess að bíða þess að komast heim ákvað 

hann að opna kassann í matartíma og skoða hvað hann hefði að geyma. Spilið var Twilight 

Imperium (Petersen , 2005 [3. útgáfa]) og ég fann fyrir spennu sem ég kannaðist við úr æsku 

þegar félagi minn fór að flokka meira en 200 plaststykki sem spilinu fylgdu: geimskip, tungl, 

hermenn, kaupskip og fleiri hluti. Ég fékk svo tækifæri til þess að spila spilið í góðum hópi þá 

um kvöldið og við þetta allt vaknaði gamall neisti sem ég hafði gleymt. Ólíkt tölvuleikjum er 

eitthvað sérstakt við að halda á spilum eða hlutum sem tengjast þeim og félagsskapurinn við 

spilamennskuna bætir við ákveðinni vídd.  Næstu helgi keypti ég mér þetta spil ásamt spilinu 

Arkham Horror (Launius og Wilson, 2005) og við tók nýtt tímabil í mínu lífi. 

Arkham Horror-spilið varð til þess að ég tók að spila með mörgum vinnufélögum mínum 

hjá stóru fyrirtæki þar sem ég var starfandi á þessum tíma og um sama leyti fór ég að safna 

spilum. Þar sem spilið telst býsna flókið en byggir á samvinnu þar sem nægir að einn 

leikmaður þekki reglurnar vel varð ég fljótlega þó nokkur sérfræðingur um leikreglurnar. 

Þetta varð líka til þess að ég skráði mig til þátttöku á vefsetrinu BoardGameGeek (án ártals) 

þar sem umræður um spilið voru umfangsmeiri og dýpri en á síðu framleiðanda. Þetta lagði 

grunninn að tengslum mínum við borðspil eins og þau urðu síðar og sérstaklega þeim áhuga 

sem ég hef lengi haft á hóp- og samvinnuspilum. 

1.2 Tilgangur rannsóknar og uppbygging ritgerðar  

Tilgangur rannsóknarinnar sem hér verður lýst var að kanna notagildi borðspila í starfi 

grunnskóla og athuga hvaða ávinningur gæti verið af notkun þeirra við nám og kennslu. 

Sérstaklega var ætlunin að kanna hvaða áhrif innri hönnun nýlegri spila hefði á þetta 

notagildi þar sem straumhvörf hafa orðið í hönnun spila undanfarna áratugi. Rannsóknin 

byggði á þeirri forsendu að leitast yrði við að spila vel valin og jafnvel sérhönnuð spil undir 

leiðsögn kennara og með þátttöku allra nemenda í bekkjarhópi í hverju spili. 

Rannsóknarspurningin var þessi: Hvaða gildi hafa borðspil fyrir mig sem verðandi kennara 

og hvaða ávinning má hafa af þeim sem verkfæri í kennslu? Skráning á athugunum mínum og 

tilraunastarfi—sem meðal annars ólu af sér flokkunarkerfið SPIL, umgjörð um notkun 

borðspila með stórum hópi nemenda og frumútgáfu af spilinu Snorraúlfi—fólst í 

dagbókarfærslum sem ég skrifaði á meðan ég kenndi á miðstigi og unglingastigi, bæði sem 

kennaranemi og leiðbeinandi við kennslu. Einnig er byggt á viðtali við rýnihóp eldri nemenda 

á miðstigi og litið til ýmissa heimilda um nám og kennslu, borðspil og leiki.  

Ritgerðin sem hér er kynnt skiptist í sex kafla. Fyrst er inngangur um það sem leiddi mig 

að þessu verkefni  og í grófum dráttum þá rannsókn sem hér er lýst. Í kafla tvö er litið til 

heimilda um borðspil og námsspil og sagt frá því hvernig leitast var við að flokka spil í ljósi af 

því hvernig þau eru notuð en jafnframt rætt hvernig líta má á spil sem kennsluaðferð og 
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viðfangsefni starfskenninga og fagmennsku. Kafli þrjú fjallar um rannsóknarspurninguna, 

aðferðafræði starfendarannsókna, vettvang rannsóknarinnar og þátttakendur, gögn og 

gagnagreiningu ásamt siðferðilegum atriðum sem hafa þarf í huga við rannsóknina. Fjórði 

kafli greinir frá niðurstöðum, þar er leitast við að lýsa og ræða það helsta sem fram fór á 

þeim tíma sem fengist var við tilraunastarf og athuganir á vettvangi náms og kennslu. Í kafla 

fimm er rætt um notagildi flokkunarkerfisins sem ég hef kosið að kalla SPIL, umgjörð um 

notkun spila í stórum hópi nemenda, notagildi spila fyrir mig sem kennara og hönnun á 

spilinu Snorraúlfi. Í kafla sex er svo rætt um verkefnið í heild og bent á leiðir til að fylgja því 

eftir eða hafa af því gagn. 
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2 Um spil til nota í kennslu og við þróun starfskenningar 

Það er til ótrúlegur fjöldi af spilum og og þau eru útfærð á óteljandi vegu. Sum spil henta 

betur en önnur til kennslu og því mun þessi kafli byrja á almennri umræðu um borðspil og 

námsspil. Þar á eftir verður rætt um notkun spila sem kennsluaðferð í fræðilegu ljósi og að 

því loknu greint frá hönnun og skipulagi flokkunarkerfis sem ég hef kosið að kalla SPIL og 

nýtist við skipulag kennslu og val á spilum. Að lokum fylgir umræða um starfskenningar og 

fagmennsku og eðli starfendarannsókna í því ljósi. 

2.1 Borðspil og nám á nýjum tímum 

Notkun leikja og spila við kennslu á sér langa sögu og þrátt fyrir ýmislegt notagildi spila í námi 

getur verið misjafnt hvernig þau eru nýtt í kennslu. Sem dæmi má nefna sjónarmið um 

námsspil í handbókinni Litróf kennsluaðferðanna: Handbók fyrir kennara og kennaraefni 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013) þar sem rætt er um þá fordóma sem námsspil verða fyrir þegar 

foreldrar og kennarar líta á þau sem leik í stað kennslu. Frjáls leikur hjá börnum þarf ekki að 

tengjast námi eða skipulegri aðferð en spil undir leiðsögn kennara hefur að jafnaði 

markvissari áherslur og þarf að lúta ákveðnu skipulagi. Reglur í vel hönnuðu spili þjóna oftast 

einhverjum tilgangi, hvort sem að sá tilgangur er augljós í upphafi leiks eða ekki, og það þarf 

að virða. Sem dæmi má nefna, að ef nemendur fengju að færa peð í skák í hvaða átt sem er 

og jafn langt og skákmaðurinn kýs sjálfur yrði líklega enginn ávinningur af því að láta 

nemendur leika skákina, leik sem annars er til þess fallinn að efla ákveðna tegund 

rökhugsunar. Börn geta farið í ýmsa leiki með taflmenn og haft gaman og gagn af en þá eru 

þau ekki lengur að tefla í klassískum skilningi. Bera þarf virðingu fyrir hönnun og notkun 

flestra spila til þess að þau gangi upp og þjóni þeim tilgangi sem þeim var ætlað að þjóna. 

Samt eru kennarar í umræddri handbók hvattir til að breyta spilum ef illa gengur að nýta þau 

með nemendum og þá í þeim tilgangi að laga spilið að kringumstæðum í kennslunni hverju 

sinni. Hægt er að einfalda spil fyrir yngri nemendur, stytta spilatíma með því að fækka stigum 

og gera aðrar breytingar sem þykja henta. Svo framarlega sem kennari þekki reglur og gang 

spils vel og beri fyrir þeim tilhlýðilega virðingu er þetta ákjósanlegt og stundum nauðsynlegt 

fyrirkomulag. Þá þarf að hafa í huga að umhverfi námsspila hefur breyst mikið undanfarin ár 

með aukinni notkun snjalltækja í hópi nemenda. Þolinmæði nemenda, bæði á yngri og eldri 

stigum, gagnvart lélegri hönnun í námsspilum hefur einfaldlega minnkað þar sem nemendur 

hafa ríkari samanburð við spil og leiki sem eru hönnuð samkvæmt strangari stöðlum en áður 

tíðkuðust (McGonigal, 2012).   

Með fyrrgreindar forsendur í huga tel ég að notkun og hönnun borðspila til kennslu þurfi 

fyrst og fremst að snúa að því að nýta þær miklu framfarir sem orðið hafa á hönnun 
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borðspila með því að taka í notkun spil sem eru gagnvirk (stýrast af ákvörðunum spilara) og 

byggja á samvinnu eða samkeppni (án þess að spilari geti orðið úr leik). Með því að tefla 

þessu tvennu saman má efla gagnrýna hugsun, styrkja nemendur félagslega og gefa þeim 

hvata til þess að leggja sig fram. Til þess að hægt sé að nýta kosti þessara spila þarf þó oftast 

sérstaka umgjörð sem er sniðin að kennaranum og skólaumhverfinu, það þarf að spila spilið 

með ákveðnum hætti sem gerir kleift að nota það í stórum hópi nemenda í tiltekinn tíma. 

Kennarinn getur nýtt þema spilsins til þess að leggja inn efni því tengt og þannig fært sér í nyt 

að nemendur verða oftast áhugasamir þegar spil eru annars vegar, spil geta verið til mikillar 

skemmtunar, kveikt áhuga, tengt alla þátttakendur og haft mikið skemmtanagildi. 

Hugmyndin um aðra umgjörð en þá viðteknu er sem sagt sú, að borðspil megi spila af heilum 

bekk í einu undir leiðsögn kennara, frekar en að láta nemendur spila spil í litlum hópum eins 

og oftast hefur verið gert. 

Um mitt ár 2018, á  meðan ætlunin var enn að klára hönnun á námsspili, lagði ég mikla 

vinnu í að bera saman eldri og nýstárlegri hönnun á ýmsum náms- og borðspilum og fljótlega 

var hægt að greina ýmis vandkvæði við að nota eldri spil við kennslu. Gott dæmi um þetta er 

námsspil úr minni eigin æsku sem heitir Landsnámsspilið (Námsgagnastofnun, 1988) og var 

beinlínis búið til með það fyrir augum að styðja við nám og kennslu um landnám Íslands. 

Hönnun þess er dæmigerð fyrir mörg vinsæl spil frá tíunda áratug síðustu aldar en henni 

fylgja ýmis vandkvæði þegar kemur að skólastarfi. Reyndin var líka sú að þrátt fyrir 

spennandi viðfangsefni var Landsnámsspilið ekki nýtt við kennslu í grunnskólanum þar sem 

ég var við nám á sínum tíma. Verandi áhugamaður um landnám og víkingaöld þótti mér 

nokkuð leitt að sjá þær takmarkanir sem þetta ákveðna spil hafði fyrir mig og hversu erfitt 

það yrði að nýta það í kennslu í dag.  Mörg vinsælustu spil síðustu aldar byggðu á 

teningakasti sem nokkurs konar aflvél til þess að drífa leikinn áfram og halda honum 

gangandi en líka til að brydda upp á nýjum aðstæðum fyrir spilara. Oft hafði þetta þau áhrif 

að lítið varð úr gagnvirkni þar sem spilarar höfðu áhrif á þróun mála því teningakastið sat í 

stýriklefanum á meðan spilari og leikmaður á spilaborði skoluðust til eftir því sem upp kom á 

teningnum eða teningunum hverju sinni. 

Mörg spil sem urðu vinsæl á almennum markaði hérlendis á síðustu öld byggðu á þessu 

fyrirkomulagi og má þar nefna Monopoly (Darrow, Charles og Elizabeth Magie, 1935), 

Útvegsspilið (Haukur Halldórsson, 1977), Íslenska Rallýspilið (Haukur Halldórsson, 1978) og 

Ludo. Námsspil sem búin voru til hér á landi sóttu í sömu hönnunarstrauma og nefna má til 

dæmis Landnámsleikinn (Ingvar Sigurgeirsson, Ólafur H. Hóhannsson og Guðmundur Ingi 

Leifsson, 1980) og Umferðarspilið Hringvegurinn (Snorri Rútsson, 2003) því til sönnunar. Öll 

þessi spil búa yfir einhverri breytu eða breytum sem knýja spilara til að taka ákvarðanir en 

hlutverk teninganna er samt sem áður alltaf í fyrirrúmi. Umferðarspilið Hringvegurinn er 
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sérstaklega lýsandi dæmi um hversu fátækleg gagnvirknin í spilinu getur orðið þegar ekki er 

gætt að henni við innri hönnun á borðspilum. Spilið býður upp á það að einhver geti unnið 

þökk sé heppni í teningakasti þrátt fyrir að einhver annar standi sig betur í því að svara 

spurningum. Spilið er ætlað efri bekkjum grunnskóla og svo virðist sem hlutverk gagnvirkni í 

spilum hafi verið gróflega vanmetin við hönnunina. Telja verður líklegt er að börn og 

unglingar fái fljótlega leið á því að stýrast af duttlungum teninganna og afskiptaleysi 

kennarans sem gegnir engu hlutverki innan ramma spilsins. 

Notkun hlutkestis og teninga er ekki alfarið slæm þegar tryggt er með góðri hönnun að 

spilarar hafi ákveðnar breytur að vinna með í spilinu. Borðspilið Risk (Lamorisse Albert, 1959) 

er gamalt og gott dæmi um spil sem nýtist vel í landafræðikennslu þar sem nemendur þurfa í 

spilinu að leita uppi lönd og heimsálfur. Spilið eflir einnig hæfni í líkindareikningi þar sem 

heppni stýrist af fjölda teninga samkvæmt aðstæðum sem leikmenn skapa. Þegar slík spil eru 

vandlega hönnuð hafa þau oft eitthvað að bjóða nemendum. Samt geta verið ýmis 

vandkvæði við að nýta þau við nám og kennslu. Yfirleitt er ekki gert ráð fyrir hlutverki 

kennara í ferli þessara spila og spil af eldri kynslóð spila, eins og Risk, eiga það oft 

sameiginlegt að spilatími er langur og að leikmenn geta fallið úr leik. 

Taka má fram að borðspilið skák hefur þó nokkra sérstöðu. Þar er um sígilda hönnun að 

ræða og stuðningur hins opinbera við skákkennslu hefur verið umtalsverður í gegnum árum 

(Friðrik Ólafsson, 1980).  Þó að spilið líki eftir herkænsku og efli agaða rökhugsun þá er það 

ætlað tveimur leikmönnum og talsvert erfitt að leika skák með stórum hópi þar sem yfirleitt 

þarf að hugsa sem flesta leiki fram í tímann. Leikurinn hentar því betur einstaklingum enda 

væru þeir sem eru sem hæfastir í skák líklegir til þess að taka yfir ákvarðanir hópsins ef hún 

væri leikin af tveimur stórum hópum. Skákin sannar þó að vissu leyti gagnsemi borðspila fyrir 

uppeldisstéttir sökum vinsældanna og opinbers stuðnings sem hún nýtur. 

Nýrri spil (yfirleitt frá tuttugustu og fyrstu öld) gæta betur að gagnvirkni en eldri spil og 

gott dæmi um nútímalega hönnun er er hægt að finna í spilinu Agricola (Rosenberg, 2007).  

Agricola er af tegund tegund spila sem eru óformlega kennd við svokallaðan Evrópustíl og á 

að hluta rætur að rekja til svokallaðra byggingarspila sem oft eru kennd við Þýskaland 

(Rosenberg, 2008). Uwe Rosenberg hefur hannað mörg vinsæl spil frá því að Agricola kom út 

en það það á sér sérstakan sess fyrir að auka vinsældir spila í Evrópustíl með stílhreinni 

hönnun og vel útfærðu þema. Í spilinu er keppt um að byggja bóndabæ og fá fyrir það sem 

flest stig, spilarar velja reiti sem gefa annað hvort afurð eða tækifæri til þess að ráðast í 

einhvers konar skipti. Í hvert skipti sem að einhver leggur skífu á valinn reit fækkar 

valmöguleikum annarra spilara. Með þessu lagi þurfa spilarar að skipuleggja vel í hvaða röð 

þeir taka ákvarðanir og huga vel að því hvað aðrir spilarar gætu gert (Rosenberg, 2008). 
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Agricola er einstaklega gott dæmi um góða hönnun þegar skólastarf er haft í huga. Þó að 

spilið sé ekki hannað sem námsspil býður það strax upp á spennandi möguleika fyrir kennslu 

eða góða samverustund með nemendum. Allir þátttakendur fá tækifæri til þess að beita 

rökhugsun við að taka ákvarðanir með hliðsjón af stöðu spilsins skref fyrir skref og þeim 

áformum sem að spilarar hafa ákveðið að fylgja. Spilið byggir á samkeppni en þar sem enginn 

fellur úr leik geta einstakir spilarar reynt að bæta eigin stigamet óháð þvi í hvaða sæti þeir 

lenda.  Höfuðmáli skiptir að spilið býður upp á þátttöku allt til enda og gerir þátttakendur að 

gerendum sem að stýrast ekki af kasti teninga. Nemendur sem spila spil með þessum 

eiginleikum fá að upplifa sig sem gerendur og að allar ákvarðanir þeirra séu mikilvægar, 

engar ákvarðanir eru alslæmar en samt sem áður er það ákveðin þraut að vinna sem best úr 

spilinu. Þessir eiginleikar ásamt þeim eiginleikum sem að samvinnuspil hafa munu vonandi 

nýtast við hönnun námsspila í framtíðinni. 

Stundum eru spil beinlínis gefin út til nota í kennslu og við fræðslu (Dorminy, 1995) án 

þess að mikilli athygli sé beint að þætti hönnunar á spilinu sjálfu, þeim lögmálum og gildum 

sem ráða ferð í spilamennskunni. Stundum eru þó þekkt spil sem þykja hafa sannað sig nýtt 

og löguð að ákveðnu kennsluefni (Ehlen og Shanklin, 2017). Svo eru dæmi um spil sem eru 

hönnuð í skýrt afmörkuðum tilgangi, þar sem bæði hönnun og inntaki er ætlað að miðla 

annars flóknu kennsluefni og þykir sú tegund spila hafa gefið góða raun (Eterovic og Santos, 

2013). Því miður felur þessi afmörkun í sér talsverða vinnu og kostnað og því er það sjaldgæft 

að hægt sé að sérhanna spil fyrir ákveðna kennslu. Þessi rannsókn leiddi meðal annars til 

hönnunar á nýju spili, Snorraúlfi sem nýtist bæði í afmarkaðri kennslu og við hópeflandi 

tómstundastarf. Þar var farinn millivegur og byggt á þekktri hönnun, nánar tiltekið spilinu 

Werewolves of Millers Hollow sem ég kalla stundum Varúlf og notið hefur töluverðra 

vinsælda undanfarin ár. Þeir sem stunda spil hér á Íslandi tala oft um varúlfaspil þegar um er 

að ræða spil þessarar gerðar en hönnunin á rætur að rekja til spils sem nefnist Mafia og var 

hannað 1986 af Dmitry Davidoff og varð vinsælt í Rússlandi þrátt fyrir að hafa aldrei verið 

gefið formlega út. 

2.2 Flokkun og val á spilum til náms og kennslu – Flokkunarkerfið SPIL 

Við val á borðspilum vegna vinnu að þessari rannsókn var að mörgu að hyggja. Úrval þeirra 

spila sem komu til álita byggðist á því framboði sem til var í grunnskólanum þar sem ég var 

við vettvangsnám og kennslu ásamt eigin spilasafni sem hefur náð töluverði stærð. Við 

athugun á spilum skólans kom í ljós að þau voru ekki á vegum bókasafns skólans og engin 

skrá til um þau. Í þess stað voru eintök á dreif um skólann, ýmist í geymslum eða í 

skólastofum þar sem einstakir kennarar nýttu þau af og til.  Við nánari skoðun kom í ljós að 

oft voru þessi eintök illa farin og ekki óalgengt að nauðsynilega muni vantaði í kassana. 
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Ég ákvað því að nýta eigið safn spila þrátt fyrir að hafa talsverðar áhyggjur af því að þau 

myndu enda í svipuðu ásigkomulagi eins og spil skólans. Kostur var þó að ég hafði úr 

töluverðu úrvali spila að velja en samkvæmt vefsetrinu BoardGameGeek (Eðvarð Hilmarsson, 

2018) taldi heildarsafnið mitt 148 skráð spil. Þessi spil höfðu öll ýmist verið valin af því að 

efnisþemu þóttu áhugaverð eða vegna gæða hönnunar og góðra dóma þegar spilin voru 

gefin út. Því má segja að einkasafnið geti talist sæmilegt úrtak af vinsælum borðspilum á 

seinni árum eða í byrjun tuttugustu og fyrstu aldar. Þess má þó geta að undir þessa skráningu 

falla einnig ýmsir viðaukar við spil þannig að heildartala einstakra spila eftir að aukapakkar, 

viðbætur eða hliðstæð spil höfðu verið grisjuð út reyndist 85.  Næsta skref var svo að finna út 

hvað af þessum spilum gæti gengið upp að spila með stórum hópum. Ég ákvað því að 

fjarlægja öll þau spil sem einungist hentuðu tveimur spilurum þar sem ég gerði ráð fyrir að 

hópar yrðu of stórir ef þau yrðu reynd. Við þessa fækkun urðu eftir 73 spil sem koma þóttu til 

greina. 

Þrátt fyrir að mikið úrval gæti talist kostur varð ekki hjá því litið að talsverð vinna felst í 

því að læra og muna leikreglur ólíkra spila. Því þótti mér nauðsynlegt að þrengja valið frekar 

áður en hægt yrði að byrja á tilraunastarfsemi með spilasafnið í skólastarfi. Á listanum voru 

nokkur spil frá tuttugustu öldinni og þar sem í verkefninu átti að leggja áherslu á spil með 

nútímalegri hönnun þótti mér rétt að velja þau eldri frá. Eftir sátu 65 spil á listanum yfir 

möguleg spil til athugunar og prófana. 

Spil fela yfirleitt í sér einhvers konar keppni hvort sem um er að ræða samkeppni eða 

ekki. Ef allir spilarar keppa saman gegn spilinu sjálfu er um samvinnuspil að ræða en vel 

hönnuð spil blanda oft saman samkeppni og samvinnu. Hlutverk spilara þarf ekki að vera 

eins, en góð hönnun þarf að tryggja sanngirni og möguleika allra til þess að vinna spilið með 

sem flestum stigum eða með því að ná því lokatakmarki sem spilurum er gert að ná (Salen og 

Zimmerman, 2003). Hægt er að líta á spilið sjálft sem nokkurs konar þraut og segja má að 

spilið sé í nokkurs konar aðalhlutverki hvort sem um ræðir samkeppni á milli spilara eða ekki.   

Spilunum var raðað í tvo flokka eftir því hvort í spilunum var lögð áhersla á samvinnu eða 

samkeppni en samvinnuspil geta þjónað öðrum félagslegum tilgangi en samkeppnisspil.  

Þegar spil bauð upp á samvinnu með þeim möguleika að einhver spilaranna hefði dulið 

móthlutverk eða tæki að sér að spila á móti hópi var spilinu samt sem áður raðað með 

samvinnuspilum. Við þessa greiningu kom í ljós að 25 spil buðu upp á einhvers konar 

samvinnu og að 40 spil gerðu ráð fyrir mikilli samkeppni spilara.  

Til þess að flokka spilin eftir notagildi var byggður upp einfaldur kvarði og spilum gefin 

einkunn á nokkrum sviðum. Það fyrsta snerist um flækjustig innri tenginga (e. element 

interactivity) sem er hugtak tengt kenningu um hugrænt álag (Paas, Renkl og Sweller, 2003).  

Spilum var raðað í þrjá hópa eftir því hversu mikilli athygli spilarar þurftu að beina að 
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flóknum tengingum í  spilinu. Spil í fyrsta flokki teljast svo einföld að auðvelt á að vera fyrir 

spilara að sjá hvað er að gerast án þess að þekkja vel flóknar reglur. Spil í öðrum flokki kalla á 

aukna athygli nemenda en bjóða líka upp á fleiri möguleika. Að lokum er þriðji flokkur þar 

sem spilið telst talsvert flókið og spilarar þurfa oftast að búa að talsverðri reynslu til þess að 

geta nýtt möguleika í spilinu sem best. Þessi kvarði var kallaður Pressa þar sem segja má að 

með honum sé það álag sem spilið leggur á spilara mælt. 

Næsti kvarði snerist um menntagildi og þar var spilum raðað í flokka eftir því hversu vel 

mátti tengja þau við almennt námsefni í grunnskólum eða grunnþætti menntunar. Í fyrsta 

flokki eru spil sem auðvelt er að tengja við bæði námsefni og grunnþætti. Í öðrum flokki eru 

spil sem að auðvelt er að tengja námsefni eða grunnþáttum og svo er að lokum þriðji flokkur 

spila þar sem erfitt er að mynda slíkar tengingar með beinum hætti. Þessi kvarði var 

einfaldlega nefndur Inntak. 

Þar næst var flokkað eftir því hversu líklegt þema spils þótti til þess að höfða til nemenda 

í grunnskóla. Í fyrsta flokki eru þau spil sem að nemendur annað hvort þekkja mjög vel fyrir 

eða byggja á þema sem líklegt þykir til þess að höfða til nemenda. Í öðrum flokki eru þau spil 

sem byggja á þemum sem almennt þykja nokkuð vinsæl þó að það sé ekki algilt og að lokum 

er þriðji flokkur þar sem þema spils þykir ólíklegt til þess að vekja áhuga nemenda. Þar sem 

hér var verið að mæla hversu mikinn áhuga eða spenning þema spils gæti mögulega vakið í 

hópi nemenda var þessi kvarði nefndur Spenningur tengdur þema. 

Að lokum voru spilin flokkuð eftir spilatíma og þeim raðað í flokka eftir því hvort fært 

þótti að klára þau á einni, tveimur eða fleiri kennslustundum. Þessi kvarði var kallaður Lengd. 

Skammstöfunin SPIL fellur vel að þessu fyrirkomulagi flokkunar (Spenningur tengdur 

þema, Pressa, Inntak, Lengd) og verður notuð hér til að auðkenna þetta kerfi. Kerfið var 

notað við val á spilum við ólík tækifæri og til að auðvelda framsetningu á niðurstöðum þar 

sem spil koma við sögu. Tölur í svigum aftan við heiti spila, þar sem þær koma fyrir, gefa til 

kynna hvernig spil raðast í fyrrgreinda flokka. Flokkuninni er einnig lýst í Viðauka A. 

2.3 Spil sem skipulögð kennsluaðferð 

Notkun leikja eða námsspila hefur ákveðna styrkleika sem kennsluaðferð, leikir þykja oft 

spennandi, ekki síst þegar um er að ræða börn eða unglinga og samkeppni (í hófi) getur verið 

mjög hvetjandi fyrir nemendur. Þá búa spil oft yfir öðrum kostum, sem hægt er að nýta, eins 

og til dæmis þeim hversu auðvelt getur verið að samþætta námsgreinar notkun ýmissa 

efnistengdra spila, hvernig spil geta eflt gagnrýna hugsun og sjálfstæða ákvörðunartöku sem 

byggir á því að skoða vandamál frá ólíkum sjónarhólum (Ellington, Gordon og Fowlie, 1998).  

Þrátt fyrir fjölbreyttan ávinning af því að nota spil eða leiki við kennslu geta fylgt slíkri 

notkun ýmis þekkt vandkvæði. Ef til vill er augljósasta vandmálið tengt skipulagi á kennslu 
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þar sem byggt er á notkun spila. Finna þarf spilunum stað bæði í tíma og rúmi þar sem 

kennari er oft bundinn af námsefni sem þarf að ljúka, námskrármarkmiðum sem þarf að 

mæta og afmörkuðum tímaramma til kennslu. Einnig þarf að tryggja athygli, áhuga og 

samstarf nemenda þar sem bein þátttaka þeirra er nauðsynleg forsenda þess að spil sem 

kennsluaðferð gangi upp. Börn og unglingar hafa misgaman af spilum þannig að ekki er 

tryggt að kennsluaðferðin höfði til allra. Það þarf að huga að því hvort spilið geti tengst 

æskilegu kennsluefni fyrir nemendur og svo getur verið íþyngjandi fyrir kennara að þurfa að 

öðlast þá hæfni og sérþekkingu sem að spilið krefst þegar ætlunin er að beita því við kennslu 

(Ellington, Gordon og Fowlie, 1998). 

Sem rannsakandi byggjandi á sæmilegri þekkingu á kennsluefni, langri spilareynslu og 

nokkuð ríkulegu einkasafni af borðspilum við tilraunakennslu þurfti ég ekki að hafa áhyggjur 

af sérþekkingu á spilunum eða því kennsluefni sem að ég reyndi að tengja þau við. Áhyggjur 

af skorti á tíma og góðri aðstöðu til þess að spila spilin voru mér ofarlega í huga í fyrstu en 

þökk sé jákvæðu viðhorfi starfsmanna við skólann þar sem kennslan fór fram fékk ég nokkuð 

frjálsar hendur við að skipuleggja og prufukeyra ýmis spil við ákjósanlegar aðstæður. 

Einfaldir leikir eins og forni leikurinn sem kallast stundum Símon segir krefjast ekki 

búnaðar og veita kennara tækifæri til þess að vinna í samstarfi við alla nemendur á sama 

tíma en flóknari borðspil eru oftast spiluð af nokkrum spilurum í litlum hópum. Til þess að 

geta alltaf veitt nemendahópum sameiginlega leiðsögn, þróaði ég fyrirkomulag eða umgjörð 

sem gerir kennaranum kleift að stýra spili eða spila sjálfur með öllum nemendum samtímis. 

Þar sem erfitt getur reynst fyrir kennara að hafa umsjón með dreifðum hópum af tveimur til 

fjórum spilurum bjó ég til einfalt kerfi sem að felst í því að sameina allan bekkinn í sama spili 

með því að láta litla hópa taka ákvarðanir um hvern leik eins og um staka spilara væri að 

ræða. Þessi útfærsla er dæmi um samvirkt nám (e. collaborative learning) þar sem nemendur 

vinna saman sem teymi eða heild en styðja og styrkja á sama tíma hver annan (Schmuck, 

2001). Þó að hægt sé að skipuleggja samvirkt nám á margan hátt svipar fyrirkomulaginu eða 

umgjörðinni til svokallaðs rannsóknarleiks (e. progressive investigation game) þar sem 

samvinna innan hóps stýrir þeim ákvörðununum sem að hópurinn tekur. Kosturinn er sá að 

hægt er að virkja alla nemendur en hafa þarf í huga að ef ekki verður gott samkomulag um 

ákvarðanir getur það í fyrstu reynst erfitt þeim sem erfitt finnst að standa á eigin skoðunum 

(Bielaczyc, Collins og Kapur, 2013).   

Ef aðstæður krefjast velur kennarinn einn leiðsögumann fyrir hvern hóp, einhvern sem að 

kennarinn treystir til þessa að ganga um og sinna sínu hlutverki án inngripa af hálfu 

kennarans. Leiðsögumenn hvers hóps hafa leyfi til þess að ganga um kennslustofuna á 

meðan spilið er í gangi og þeirra hlutverk er að fylgjast með öðrum hópum og aðstæðum á 

þeirra heimaborðum eða á aðalborði spilsins eftir því sem þörf krefur og við á. Hægt er að 
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minnka þörfina fyrir þetta hlutverk ef unnt er að varpa mynd af spilinu upp á tjald eða 

upplýsa nemendur um gang spilsins án þess að þeir þurfi að skoða sérstaklega aðstæður í 

borði en þetta á betur við sum spil en önnur. 

Sá sem tekur að sér hlutverk leiðsögumanns fylgist með spilinu og þarf að geta rætt við 

félaga sína næstu ákvörðun hópsins. Ef meirihluti hóps verður sammála um næsta skref er 

tekin sameiginleg ákvörðun en ef það gerist ekki hefur einn nemandinn í hópnum úrslitavald 

og þarf að taka ákvörðun fyrir sinn hóp. Þetta hlutverk gengur á milli spilara svo að allir fái 

tækifæri til þess að hafa bein áhrif á spilið. Þetta má gera á táknrænan hátt með því að láta 

peð ganga á milli spilara. Leiðsögumaður er þó undanskilinn og hefur hópeflandi hlutverki að 

gegna, hann á að leiða saman sjónarmið í hópnum. Kennari þarf þá aðeins að leita eftir svari 

hóps með því að spyrja þann sem er í forsvari fyrir hópinn og það flýtir fyrir spilun þegar um 

heilan bekk eða stóran nemendahóp er að ræða. 

Spjöld og borð spilara, í spilum þar sem um þau er að ræða, eru á borði hjá nemendum 

en hlutverk kennara er að hafa umsjón með aðgerðum á aðalborði. Ef aðstæður leyfa er 

hægt að varpa upp borði, glæru eða einfaldri vefsíðu en annars má láta nægja aðstoð 

nemenda í leiðsagnarhlutverki. Hlutverk kennara er að leiða nemendur í gegnum spilið, 

passa leikreglur, hvetja nemendur til ákvarðanatöku og benda á samhengi við kennsluefnið 

þegar það á við. 

Ef þörf er á eða spilið býður upp á það er tilvalið að mynda fleiri störf eða embætti til 

þess að efla samstarf nemenda. Þau störf geta verið fjölbreytt og farið eftir aðstæðum en 

gætu til dæmis snúið að viðhaldi á heimaborði, upplýsingum tengdum þeim eða annarri 

skráningu. Kennari getur valið nemendum mismunandi hlutverk í spilinu og þarf ekki að láta 

hendingu ráða hver fær hvað heldur getur hann einfaldlega ákveðið hvaða hlutverk henta 

hverjum hverju sinni án þess að nemendur verði varir við að hlutverkum er ekki deilt af 

handahófi. Þetta á sérstaklega vel við um spil þar sem faldir óvinir geta leynst á meðal 

spilara. 

2.4 Starfskenning og fagmennska – Borðspil í verkfæratösku verðandi kennara 

Starfendarannsóknir í kennslu einskorðast ekki við eina tegund af rýni heldur fela þær í sér 

möguleikann á að skoða hluti út frá mörgum ólíkum áherslupunktum, hvort sem um ræðir 

kennslurýni, sjálfsrýni, þekkingarrýni eða jafnvel stéttarrýni þar sem reynsla er færð frá 

einstaklingi yfir á fagmennsku og sjálfsvirðingu kennarastéttarinnar (Hafþór Guðjónsson, 

2011). Þrátt fyrir að hægt sé að afmarka og skilja að niðurstöður þessara ólíku þátta er 

mikilvægt að skoða það samspil þeirra sem myndast þegar ein rannsókn snertir þá alla. Sú 

áhersla sem í þessari rannsókn er lögð á val á borðspilum til miðlunar á þekkingu og 

notkunar í kennslu leiðir af sér talsverða ígrundun um hlutverk bæði kennslu og þekkingar. 
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Sjálfsrýni hins vegar skoðar hvernig val á þessari leið við kennslu og sú reynsla sem af því 

hlaust mótar heildarmyndina. Í raun má segja að rannsóknin mótist af mér og að ég mótist af 

rannsókninni. Þennan mótunarferil má skilgreina sem þau skref sem ég tek í kennslu og þær 

breytingar sem verða á minni fagvitund (e. professional identity) en hana má skilgreina sem 

þá sjálfsvitund kennara sem tengist þeim í starfi, vitund sem geymir tilfinningar, hugsun og 

félagsleg samskipti (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015). 

Starfskenning er hins vegar sú kenning sem að hver kennari byggir starf sitt á og þá ber 

að hafa í huga að starfskenningar eru sífellt í mótun. Það er ákveðið samspil fagvitundar og 

starfskenningar sem leiðir kennara áfram í þróun í starfi. Fagvitundin og sú ígrundun sem 

tengist henni stuðlar að vitundarvakningu um hvar kennari eða nemi er staddur hverju sinni 

á meðan að starfskenning og ígrundun tengd henni geta verið til leiðbeiningar um hvert skuli 

stefna. Starfendarannsóknir styðja þennan feril þar sem markvisst er unnið að því að greina 

þessa þætti í gegnum skipulagða sjálfsrýni. Ein af þeim leiðum sem hægt er að nýta til þess 

að greina reynslu á skipulagðan hátt er myndrænt líkan þar sem litið er svo á að rannsakandi 

standi innstur líkt og kjarni í lauk og umhverfið sé þar yst og að í raun eigi sér stað ákveðið 

flæði sem þarf að virka frá innsta kjarna og út í ystu lög. Hægt er að líta á þær breytingar sem 

verða frá kjarna til ytri laga sem nokkurs konar útgeislun eða flæði frá einstaklingum til 

umhverfis (Korthagen, 2013). 

Starfsþróun kennara stýrist að vissu leyti af hví hvaða kenningu um fagmennsku þeir 

aðhyllast og hægt er að skilgreina þær á marga vegu.  Ein vinsæl leið er að skipta tegundum 

fagmennsku í þrjá flokka; ósjálfstæða fagmennsku, sjálfstæða fagmennsku og samvirka 

fagmennsku (Trausti Þorsteinsson, 2003). Grundvallarmunur á þessum kenningum um 

fagmennsku liggur í því á hvaða forsendum kennarinn nálgast starfið og þar af leiðandi hvaða 

áherslur móta starfsþróun þeirra í starfi. Ósjálfstæð fagmennska byggir á því að nálgast 

starfið með því hugarfari að hægt sé að uppfylla þær kröfur og ábyrgð sem fylgja 

kennarastarfinu með því að fylgja forskriftum aðalnámskrár, sérhæfni í þeim kennslugreinum 

sem fengist er við að kenna og fylgja stöðlum í flestöllu. Sjálfstæð fagmennska byggir hins 

vegar á þeirri forsendu að kennarinn sem fagmaður sé betur í sveit settur og til þess fallinn 

að tryggja hag nemenda heldur en þeir sem móta ytri kröfur eins og til dæmis samræmd 

próf. Þetta sjónarmið einkennist af valdeflingu kennarans gagnvart stjórnendum, foreldrum 

og nemendum þar sem kennarinn lýtur á sig sem lokavald og endanlegan ábyrgðaraðila þar 

sem nám og kennsla eru annars vegar. Að lokum er hægt að flokka fagmennsku undir 

samvirka fagmennsku þar sem kennarinn lítur aðallega á sig sem fagmann í samstarfi á 

jafnréttisgrundvelli við alla þá sem eiga hagsmuna að gæta þar sem nám og kennsla eru 

annars vegar. Þrátt fyrir ákveðna valdreifingu er kennarinn samt sem áður sá sem ábyrgð ber 

á ákveðnum lykilþáttum og gegnir mikilvægu hlutverki hvað það snertir að halda samstarfinu 
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við (Trausti Þorsteinsson, 2003). Hugmyndir um ósjálfstæða fagmennsku voru ríkjandi hjá 

höfundi í upphafi rannsóknar og áætlanir um hvernig spil skildu notuð í kennslu byggðu á 

þeim forsendum. 
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3 Aðferðafræði 

Þessi kafli fjallar um rannsóknaraðferðina, lýsingu á vettvangi hennar og þátttakendum, 

skráningu og greiningu gagna ásamt umræðu um siðferðileg atriði sem hafa þurfti í huga við 

rannsóknina. 

3.1 Rannsóknaraðferðin 

Áhugi minn á borðspilum varð til þess að ég ákvað fljótlega eftir að ég hóf kennaranám að 

velja hönnun á námsspili sem lokaverkefni til meistaragráðu. Eins og áður kom fram hafði ég 

útskrifast með BA-gráðu í bæði stjórnmálafræði og sagnfræði og langaði að nýta borðspil 

sem miðil til þess að kom einhverju af þeirri þekkingu sem ég bý yfir á greinasviði 

samfélagsgreina til nemenda. Þó að þetta hafi í sjálfu sér verið ágætis hugmynd gerði ég mér 

snemma grein fyrir því að ég þekkti aðstæður á vettvangi skólastarfs afskaplega lítið, hafandi 

nýhafið tveggja ára nám til kennararéttinda. Þrátt fyrir jákvætt viðhorf og mikinn stuðning 

leiðbeinanda og annarra starfsmanna á Menntavísindasviði Háskóla Íslands fann ég það 

fljótlega að ég taldi þörf á frekari reynslu af borðspilum á vettvangi áður en ég legði fulla 

vinnu í að hanna nýtt námsspil. 

Ég gerði mér ljóst að ég þyrfti að afla mér reynslu af kennslu, reynslu af spilum sem 

kennurum standa til boða í kennslu og reynslu af spilum sem kennslutæki áður en ráðist yrði 

af fullum þunga í þróun á námsspili. Þar sem tímarammi var talsvert þrengri en ég hefði 

viljað til þess að afla mér reynslunnar og hanna námsspilið fór ég að leita að nýjum 

útfærslum á lokaverkefninu sem gætu leitt til reynslu og þekkingar á þessum nótum. Haustið 

2017, á mínu öðru ári í kennaranáminu, hóf ég námskeiðið Nám og kennsla: Fagmennska í 

starfi og þar var nánast í upphafi námskeiðs greinargóð umfjöllun um starfendarannsóknir (e. 

action research). Ég gerði mér líka grein fyrir því að ég hafði veturinn áður kynnst einhverju 

af þeirri aðferðafræði í námskeiði sem heitir Aðferðafræði rannsókna – eigindleg 

aðferðafræði og sá að á fyrrnefnda námskeiðinu yrði stór hluti helgaður vettvangsnámi í 

grunnskóla. Þarna sá ég strax tækifæri til þess að vinna markvisst að því að afla á einu bretti 

reynslu af kennslu og notkun borðspila í kennslustofunni. 

Starfendarannsóknum hefur verið lýst sem leið til þess að læra í starfi og vaxa í starfi. Þær 

henta því vel því tilraunaumhverfi sem að vettvangsnám býður upp á þó að þær nýtist ekki 

síður kennurum með mikla starfsreynslu . Við leit að rannsóknaraðferð þótti mér eftirfarandi 

lýsing eiga vel við þær aðstæður sem að ég var í: 
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Kennarar sem stunda slíkar rannsóknir beina athyglinni að eigin kennslu og 

áhrifum hennar á nemendur, prófa til dæmis nýjar kennsluaðferðir og kanna 

hvernig til tekst ... (Hafþór Guðjónsson,  2011) 

Ólíkt hagnýtum rannsóknum (e. applied research) sem reyna að mæla og finna lausnir 

óháð einstaklingsbundnum aðstæðum reyna starfendarannsóknir að skoða 

einstaklingsmiðaðri vandamál og gera það oft á þróunarmiðaðan hátt (Cohen og Manion, 

1994). Þó svo að borðspil sem verkfæri séu ákveðinn kjarni í þessari rannsókn var ég ekki að 

rannsaka borðspil ein og sér heldur sjálfan mig sem verðandi kennara sem beitir borðspilum 

sem ákveðnu verkfæri í kennslu. Fagleg sjálfsrýni var mér nauðsynlegur hluti af því að læra 

um sjálfan mig sem kennara og nemendur sem samstarfsaðila í gegnum þann miðil sem að 

borðspilin eru. Endurtekin fagleg sjálfsrýni og ígrundun eru kjarni aðferðafræðinnar og það 

er í gegnum þessar aðferðir sem að starfendarannsóknir skapa þekkingu (McNiff og 

Whitehead, 2002). McNiff og Whitehead (2002) lýsa þessu ferli á nokkuð einfaldan hátt; 

vandamál er greint, tilraunir um umbætur eru síðan framkvæmdar, niðurstöður ígrundaðar 

og tilraunastarfsemi haldið áfram þangað til að ásættanleg niðurstaða er komin. Þetta form 

hefur aðallega verið gagnrýnt fyrir að líta svo á að starfendarannsóknir verði að vera 

lausnamiðað ferli þrátt fyrir að beita megi þessari aðferð án þess að taka fyrir ákveðið 

vandamál (Burton og Bartlett, 2005). 

Snemma á kennaranámsferlinum greindi ég það vandamál að ég þyrfti leið til þess að 

miðla í kennslu sem mest af þeirri sérþekkingu sem ég hef í farteskinu. Þetta var í raun leit að 

kennsluháttum eða aðferð sem gæfi mér sem best kleift að vekja áhuga nemenda á þeim 

fróðleik sem ég hef upp á að bjóða. Fljótlega fór ég að átta mig á því að svarið fyndist líklega í 

fjölbreyttum kennsluháttum frekar en einni ákveðinni leið. Samt var þarna kominn vísir að 

þeim áhuga sem ég hef á notkun borðspila í kennslu og skólastarfi. Reynsla mín af spilum og 

tengsl við þau vöktu með mér mikinn áhuga á þeim sem kennsluleið. Ég nýtti því þá hugmynd 

sem oft er beitt í eigindlegum rannsóknum að hafa rannsóknarspurninguna eins opna og 

hægt er þó að henni sé beint að afmörkuðu atriði (Creswell, 2007).  Rannsóknarspurningunni 

„Hvaða gildi hafa borðspil fyrir mig sem verðandi kennara og hvaða ávinning má hafa af 

notkun þeirra sem verkfæri í kennslu?“ var ætlað að veita mér sem mesta innsýn í notkun 

borðspila í skólastarfi en um leið gera mér fært að sækja og ígrunda þá dýrmætu þekkingu 

sem mér tækist að skapa um eigin starfshætti. 

3.2 Vettvangur og þátttakendur 

Á námskeiðinu Nám og kennsla: Fagmennska í starfi haustið 2017 fór í ég vettvangsnám í 

grunnskóla sem ég mun kalla Miðgarðsskóla og kenndi þar í 7. bekk, til að byrja með undir 

leiðsögn leiðsagnarkennara sem hafði umsjón með 16 nemendum. Ég nýtti tækifærið sem 
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kennaranemi til þess fá munnlegt leyfi frá leiðsagnarkennara og stjórnendum til þess að 

halda dagbækur og vinna þannig að þessu lokaverkefni á meðan á vettvangsnáminu stóð.  

Fleiri tækifæri til rannsóknar buðust svo fljótlega þar sem starfsfólk við skólann tók almennt 

vel í áhuga minn á notkun borðspila. Þannig fékk ég tækifæri til þess að spila með öðrum 7. 

bekk, bekkjarhópi sem leiðsagnarkennari minn var ekki með á sinni könnu. Aðstæður á 

vettvangi breyttust svo enn frekar þegar mér var boðið hlutastarf við forfallakennslu. Þannig 

fékk ég fleiri tækifæri til þess að prófa notkun spila, að þessu sinni með nemendum í 3. og 6. 

bekk og kenna um borðspil vikulega valtíma fyrir nemendur í 8. til 10. bekk. Síðar tók ég að 

mér kennslu í 7. bekk án leiðsagnarkennara. Má segja að ég hafi verið óvenju heppinn að fá 

að prófa mig áfram í ýmiss konar aðstæðum með mörgum og ólíkum hópum nemenda. 

Nemendahópurinn var í heildina fjölbreyttur og þar voru börn sem greind höfðu verið 

með ýmiss konar frávik eða sérþarfir. Einnig var í hópnum nokkur fjöldi af tvítyngdum 

nemendum. Ég hóf samstarf við einhverfudeild skólans og nokkrir nemendur sem tengdust 

þeirri deild fengu að njóta sín í valtíma sem að ég kenndi óháð námslotum. Þar sem ég 

kenndi 7. árgangi talsvert meira en öðrum aldurshópum, bæði sem nemi og í forföllum, voru 

nemendur úr þeim hópi beðnir um að taka þátt í rýniviðtali vorið 2018. 

Ég sjálfur gegni að sjálfsögðu ákveðnu hlutverki sem þátttakandi í rannsókninni enda um 

starfendarannsókn að ræða og ég kem þar að bæði sem óreyndur nemi, nýr og lítt reyndur 

leiðbeinandi og svo að lokum sem verðandi kennari, sem fullur bjartsýni vinnur úr þeirri 

reynslu að hafa kennt fjölbreyttum hópum nemenda og notað borðspil sem kennslutæki.  

3.3 Gögn og gagnagreining 

Starfendarannsóknir bjóða kennurum tækifæri til þess að meta eigin reynslu og starfsemi án 

aðstoðar utanaðkomandi aðila. Þær tegundir gagna sem verða fyrir valinu í hveri rannsókn 

hafa áhrif á hvers konar ljósi er varpað á rannsóknarspurninguna (Hafdís Guðjónsdóttir, 

2011). Við gerð eigindalegra rannsókna og í því ferli að meta og ígrunda eigin reynslu á 

vettvangi eru rannsóknardagbækur ómetanlegar (Lichtman, 2013). Engu að síður styrkir það 

allar rannsóknir að byggja á fleiri en einni tegund gagna og því ákvað ég að styðjast einnig við 

rýniviðtal við nokkra nemendur úr þeim hópi sem ég kenndi sem oftast. Framkvæmd 

eigindlegra rannsókna gerir ráð fyrir því að þekking sé sameiginlegur skilningur sem þróast í 

samskiptum fólks (Helga Jónsdóttir, 2003) og því þótti mikilvægt að taka viðtalið með það 

fyrir augum að kanna hlutverk spilanna sem miðils í samskiptum á milli kennara og nemenda. 

3.3.1 Rannsóknardagbók 

Hluti af vettvangsnámi mínu haustið 2017 var að halda dagbók á meðan að ég prófaði mig 

áfram í kennslu undir leiðsögn leiðsagnarkennara. Vettvangsnámið og dagbókarskrifin voru 
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hluti af námsvinnu minni á námskeiðinu Nám og kennsla: Fagmennska í starfi en það er 25 

eininga skyldunámskeið sem er almennt tekið á lokaári kennaramenntunar. Ég hafði áður 

notað dagbækur á námskeiðum á Menntavísindasviði en aldrei eins markvisst né eins lengi 

og á því tímabili sem að þetta námskeið stóð yfir. Hugmyndir mínar um lokaútfærslu á 

starfendarannsókninni voru ekki fullmótaðar á þessum tíma en ég var ákveðinn í því að prófa 

sem mest spilun borðspila og að skrá samviskusamlega hvernig gengi. Dagbókin snerist samt 

sem áður um allt það sem ég upplifði í kennarastarfinu og hugleiðingar mínar um ýmsa hluti 

sem á þeim tíma virtust ótengdir spilum, eins og agastjórnun og að ná góðri tengingu við 

nemendur.  Einnig vann ég á sama tíma fjölda verkefna sem byggðu á þeirri reynslu sem ég 

var að afla og snertu fjölbreyttar áherslur kennarastarfsins, hvort sem um var að ræða 

starfskenningu mína eða samstarf við foreldra. Sökum umfangs námskeiðsins voru þessi 

verkefni bæði fjölmörg og fjölbreytt og byggðu oft á minnispunktum úr dagbók eða öllu því 

sem ég hafði verið að ígrunda við dagbókarskrifin. Eftir að vettvangsnámshlutanum lauk hélt 

ég áfram að skrá persónulegar athugasemdir mínar um árangur, líðan, áhuga og tilraunir í 

kennslu, bæði eftir að ég hóf störf við vikulega kennslu borðspilavalstíma og í einstaka 

forföllum. Þau verkefni sem ég vann á þessum tíma teljast einnig til dagbókarinnar sem hér 

er lögð til grundvallar rannsókninni. Þarna átti sér stað markviss ígrundun og ég vann lítið 

starfsþróunarverkefni sem snérist sérstaklega um notkun spila. Öll slík reynsla og eigin skrif 

komu sér vel þegar lengra var komið við útfærslu á rannsókninni. 

3.3.2 Viðtöl 

Þar sem vel var tekið áhuga mínum á borðspilum í Miklagarðskóla þá tók ég nokkur óformleg 

viðtöl um rannsókn mína við bæði leiðsagnarkennara minn og aðstoðarskólastjóra. Þessi 

viðtöl nýttust mér vel þökk sé þeirri innsýn sem þau veittu og þeirri jákvæðni í garð þess sem 

ég var að gera sem þar birtist. Umræður sem þarna fóru fram urðu stundum hluti af 

rannsóknardagbókinni. Hálfopið rýniviðtal var svo tekið við nokkra nemendur í 7. bekk og 

það var gert bæði til þess að kanna hugmyndir þeirra um notkun borðspila og staðfesta eigin 

ígrundanir og niðurstöður í rannsóknardagbókinni. Valið á rýnihópaviðtali sem aðferð hentar 

vel við þessar aðstæður (Sóley S. Bender, 2016) og það reyndist vel í framkvæmd. Spurningar 

sem stuðst var við í viðtalinu má sjá í Viðauka B. 

3.3.3 Gagnagreining 

Greining gagna hófst vorið 2018 og lesið var nokkrum sinnum yfir það efni sem safnast hafði 

áður en  greining hófst. Stuðst var við þemagreiningu (e. thematic analysis) þar sem helstu 

þemu dagbókar og viðtals voru greind áður en frekari vinna gat haldið áfram.  Mikilvægt er 

að gefa sér tíma til þess að fara yfir, ígrunda og skoða aftur þegar þessari aðferð er beitt 

(Braun og Clarke, 2006). Nokkur þemu sem tengdust vel rannsóknarspurningunni voru síðan 



26 

valin og gögnum sem tengdust þeim safnað saman þannig að hægt væri að greina þau frekar 

í samhengi. Að lokum mynduðust ákveðnir kaflar sem endurspegla eða geyma kjarna þeirrar 

reynslu sem um var að ræða og tengsl hennar við mikilvæg atriði rannsóknarinnar. Sú 

kaflaskipting sem þannig varð til var svo notuð í niðurstöðuhluta þeirra greinargerðar sem 

hér er lögð fram. 

3.4 Siðferðileg atriði 

Siðferðilegir þættir sem tengjast upplýstu samþykki, trúnaði, leynd, vernd, tengslum og 

samskiptum eru ávalt mikilvægir í rannsóknum en hafa þó en stærra vægi þegar kemur að 

rannsóknum með börnum (Jóhanna Einarsdóttir, 2006). Vegna stöðu minnar sem 

kennaranema í upphafi rannsóknar var bæði nemendum og foreldrum þeirra gert ljóst af 

hálfu umsjónarkennara og skólastjórnenda að ég myndi halda dagbækur um kennsluna og 

vinna að verkefnum sem tengjast kennslu með nemendum. Þessar dagbækur og verkefni eru 

eigin gögn um mína upplifun á tilraunum mínum til kennslu og í skólastarfi almennt og í 

öllum tilfellum þar sem nemendur eru ræddir er þess gætt að það sé undir nafnleynd og að 

aðstæður séu ekki auðþekkjanlegar. Þessi gögn urðu síðar undirstaða þessara 

starfendarannsóknar en við hana bættist einnig rýniviðtal sem tekið var við sjö nemendur í 7. 

bekk vorið 2017 eftir að ég var ekki lengur á vettvangi sem nemi eða sem starfandi kennari á 

því aldurstigi. 

Eyðublað um upplýst samþykki var sent heim með öllum nemendum sem ég hafði kennt 

sem kennaranemi í samráði við umsjónarkennara þeirra og eftir að stjórnandi hafði sent 

rafræn skilaboð til foreldra um viðtalið. Einungis var tekið viðtal við nemendur sem skrifað 

höfðu undir upplýst samþykki eftir fræðslu um það og fengið upplýst samþykki frá foreldrum. 

Þó að líta megi svo á að ég hafi verið í ákveðinni valdastöðu gagnvart nemendum sem 

fullorðinn einstaklingur og fyrrverandi afleysingarkennari þeirra vegur þar á móti að skýrt var 

eins vel og mögulegt var fyrir nemendum að viðtalið hefði engin áhrif á þátttöku þeirra í 

skólastarfi, tengdist ekki einkunnum með nokkru móti eða né væri það hluti af þeirri 

námsvinnu sem ætlast væri til af þeim í skólanum. Tekið var mið af meginatriðum siðaregla 

um virðingu, skakleysi, velgjörðir og réttlæti í öllum samskiptum og samstarfi við nemendur 

(Sigurður Kristinsson, 2003). 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla er helstu atvikum á rannsóknarferlinum lýst og greindar í lýsandi máli helstu 

niðurstöður sem af þeim voru dregnar. 

4.1 Fyrsta reynslan 

Fyrsta tækifærið til þess prófa notkun spila í kennslustarfi kom fyrr en ég hafði ætlað þar sem 

Miklagarðskóli heldur í upphafi skólaárs nokkurs konar skemmtidaga fyrir nemendur.  

Skipulagið er þannig að nemendur eru settir í tíu manna hópa með einum nemanda úr 

hverjum árgangi. Síðan ferðast nemendur um skólann og fá að kynnast ýmsum vinnustofum 

sem að kennarar hafa sett upp.  Hver hópur eyðir um 15 mínútum á hverjum stað og heldur 

svo áfram. 

Ég hafði mætt á starfmannanámskeið daginn áður en þetta voru í raun mín fyrstu kynni af 

nemendum og starfsemi skólans. Það vildi svo heppilega til að leiðsagnarkennarinn minn 

hafði undirbúið starfstöð þar sem borðspil voru í boði fyrir nemendur. Þetta var safn af 

gömlum spilum frá síðustu öld í eign skólans og þau voru misvel farin. Hugmyndin var að 

nemendur myndu einfaldlega setjast og læra á eða um þessi spil með því að prófa sig áfram í 

þeim. 

Ég hafði hitt leiðsagnarkennarann í fyrsta skiptið daginn áður og minnst á að ég hefði 

áhuga á spilum í skólastarfi. Þar sem ég var kennaranemi hvatti leiðsagnarkennarinn mig til 

þess að taka beinan þátt í dagskránni á mínum eigin forsendum. Ég ákvað því að reyna einfalt 

spil sem ég taldi að hefði hátt námsgildi við kennslu á líkindareikningi. Hugarfar mitt á 

þessum tíma var að finna fyrir hvert spil sem mesta tengingu við námsefni og að reyna að 

komast að því hversu vel myndi ganga að miðla því efni til nemenda. Ég valdi því spilið 

Zombie Dice (Steve Jackson Games, 2010) (SPIL: 1/1/2/1), þar sem það hefur sterk tengsl við 

námsefni og er einfalt í notkun svo hægt er að kynna það og spila á mjög stuttum tíma. 

Reglur spilsins eru nokkuð einfaldar, í spilinu er notast við 13 litaða teninga. Þar af eru 6 

teninganna grænir og gefa helmingslíkur á stigum, 4 gulir sem gefa þriðjungslíkur og svo loks 

3 rauðir sem eru þannig úr garði gerðir að líkur á stigum er bara einn á móti sex. Áhætta við 

að nota teningana eykst líka eftir því hversu litlar líkur eru á stigum, þar sem 1 hlið á grænum 

teningi geymir svonefnt skot, 2 hliðar á gulum og loks 3 hliðar á rauðum. Leikmaður fær alltaf 

í upphafi spils þrjá teninga af handahófi úr teningabauk og kastar þeim, síðan tekur hann frá 

þá teninga sem sýna skot og einnig þá sem gefa stig. Að lokum ákveður viðkomandi hvort 

hann vill kasta aftur þeim teningum sem gáfu ekki skot eða stig. Ef þeir eru færri en þrír er 

bætt við nýjum teningum til að fylla þá tölu, kasta á þremur teningum í hvert sinn. Spilið 

gengur út á að ákveða hvenær rétt er að hætta að taka frekari áhættu og geyma þess í stað 
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stigin sem að leikmaðurhefur unnið sér inn. Ef leikmaður fær á sig þrjú skot er viðkomandi úr 

í þeirri umferð og fær ekki að halda þeim stigum sem búið var að safna í henni. Spilið er 

kapphlaup og því lýkur um leið og einn leikmaður er kominn með 13 stig. Enginn leikmaður 

getur fallið alveg úr leiknum og spil sem að fela í sér létta samkeppni eins og þessa eru oft 

vinsæl í hópi nemenda (Ellington, Gordon og Fowlie, 1998). 

Ég fékk tækifæri til þess að kynna mig fyrir tæplega helmingi af nemendum skólans, 

skemmtidagarnir voru tveir og ég tók aðeins þátt í öðrum þeirra. Yfirleitt voru 3–5 úr 

hverjum hópi sem vildu prófa og læra spilið. Talsverður fjöldi nemenda ákvað einnig að 

fylgjast með spilinu og það kom mér á óvart að krakkar af báðum kynjum og á öllum aldri 

vildu taka þátt. Ég spilaði spilið með tíu hópum alls og í aðeins einu þeirra tilfella náðist að 

leika spilið allt til enda. Samkvæmt dagbók var ég almennt ánægður með hvernig gekk að 

útskýra líkindareikning fyrir fjölbreytilegum nemendahópunum og hversu vel gekk að ná og 

halda áhuga nemenda. Á því þarf þó að hafa þann fyrirvara að ég spilaði einungis með þeim 

nemendum sem sýndu áhuga frá byrjun og vildu taka þátt.   

Þetta voru mín fyrstu beinu kynni af skólanum og þó að ég hafi ekki gert mér grein fyrir 

því þá voru þetta einnig fyrstu kynni skólasamfélagsins af mér. Ég sá fyrir mér að ég gæti 

reynt að nýta spil sem ekki eru hönnuð sem námsspil eða hafa ekki verið nýtt í kennslu áður 

og ég hafði talsverðar áhyggjur af því hvernig því yrði tekið af nemendum, samkennurum og 

stjórnendum. Guðrún Kristinsdóttir (1998) ræðir þetta þegar hún talar um þróunarstarf í 

skólum: „Sjaldnast er óhefðbundnum hugmyndum fagnað. Oftar en ekki er þeim mætt með 

fyrirvara, tregðu eða jafnvel andstöðu“ (Guðrún Kristinsdóttir, 1998). Þrátt fyrir brennandi 

áhuga á því að nýta borðspil í sem flestum útfærslum í kennarastarfinu og vilja til að leita að 

leiðum til þess að nýta spil sem mest hafði ég varann á og gætti þess að binda mig ekki of 

mikið við þetta sérsvið í kennslunni. 

Hugmyndafræði mín á þessum tíma byggðist á þeirri starfskenningu sem ég hafði um að 

reyna að nýta spil sem nokkurs konar kveikju til þess að geta miðlað einhverju af þeirri miklu 

sérþekkingu sem ég taldi mig hafa á sviði samfélagsfræðigreina og þá sérstaklega á sviði 

sagnfræði og stjórnmálafræði.  Ég var að leita að verkfæri sem myndi virka eins og forskrift 

að kennslustund og samkvæmt dagbókum þá hafði ég enn miklar áhyggjur af því hvort ég 

gæti réttlætt notkun spila og hvort með þeim mætti vinna að markmiðum gildandi 

aðalnámskrár og skólanámskrár við Miklagarðskóla. Í raun má segja að viðhorf mitt í upphafi 

hafi borið með sér ýmis einkenni ósjálfstæðrar fagmennsku (Trausti Þorsteinsson, 2003). 

Þessi tilraun gekk nokkuð vel þar sem ég hafði skýra og vel afmarkaða hugmynd um það 

efni sem ég var að reyna að miðla. Líkindareikningur í spilinu er nokkuð einfaldur og þar sem 

teningar eru litaðir eftir því hversu hættulegir þeir eru spilurunum var bæði auðvelt að skapa 
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spennu og útskýra hverjar líkurnar verða þegar meira en einn hættulegur teningur er kominn 

í borð. 

Ég spilaði þetta spil án þeirra umgjarðar sem ég hafði hannað fyrir spil með stærri hópum 

þar sem skipulag var mjög óformlegt, hóparnir urðu litlir og nemendur höfðu aðra valkosti í 

boði. Við greiningu á dagbók kemur í ljós að þó að ég væri ánægður með árangur í því að 

miðla námsinntaki til nemenda var ég ekki síður upptekinn af viðbrögðum nemenda í 

framhaldinu. Sumir nemendur heilsuðu mér með nafni næstu daga á göngum og vildu ýmist 

ræða spilið eða fá að vita hvar það væri fáanlegt. Við greiningu viðtals við rýnihóp nemenda 

kom í ljós að spilið var nemendum minnisstætt og vinsælt í hópi þeirra nemenda sem það 

höfðu spilað. Helsta ástæðan virtist sú að spilið þótti spennandi í spilun. 

4.2 Hugarfarsbreyting 

Skipulag vettvangsnáms var þannig að ég var í Miklagarðskóla frá byrjun skólaársins í ágúst 

2017 og fram í miðjan nóvember á sama ári.  Á þessu tímabili fór ég að kenna bekk á miðstigi 

í samstarfi við leiðsagnarkennara og annan kennaranema sem var í sama vettvangsnámi og 

ég en með aðra sérgrein. Skipulag skólastarfsins var þannig að tveir kennarar kenndu 

árganginum og unnu saman sem teymi utan kennslu. Hinn kennarinn hafði stuðningsaðila 

með sér en leiðsagnarkennari okkar ekki. Leiðsagnarkennarinn vissi að ég vildi prófa mig 

áfram með spil þannig að hann eða öllu heldur hún hvatti mig til þess að byrja fyrsta tímann 

á því að prófa spil með bekknum. Samkvæmt dagbókum mínum var ég nokkuð óviss um 

hvaða spil ætti að velja, ég hafði ákveðna hugsjón um að öll spil sem að ég myndi nýta þyrftu 

að hafa ákveðið innbyggt menntagildi fyrir þann tíma og það efni sem að ég væri að kenna 

hverju sinni. Ég hafði samt meiri áhyggjur af bekkjar- og agastjórnun þar sem þetta var mín 

fyrsta kennslustund í Miklagarðskóla og þar á ég samleið með flestum kennaranemum í 

sömu stöðu (Lilja M. Jónsdóttir, 2012; Þuríður Jóhansdóttir, 2013) og ég gerði mér grein fyrir 

því að ég væri að prófa mig áfram í nýjum aðstæðum.  

Ég ákvað því aftur að nýta ekki umgjörðina sem að ég hafði hannað um spil til að laga þau 

að stórum hópi nemenda og valdi spilið Werewolves of Millers Hollow (Pallières og Marly, 

2001) (SPIL: 1/1/3/1) sem er hannað fyrir stóran hóp. Hugmyndin var að nota spilið sem 

ísbrjót til þess að kynnast nemendum en samkvæmt dagbók hafði ég talsverðar áhyggjur af 

því hversu erfitt það yrði að sýna fram á menntagildi spilsins. Þar sem fyrsta tilraun mín með 

Zombie Dice (Jacksson, 2010) hafði leitt til jákvæðra samskipta við nemendur ákvað ég að 

prófa spil þar sem allir nemendur gætu spilað í einu undir minni leiðsögn. 

Spilið byggir á því að hver þátttakandi fær í hendur spilaspjald sem færir þeim leikmanni 

ákveðið hlutverk. Flestir fá hlutverk venjulegra þorpsbúa sem eru allir saman í liði en nokkur 

spjaldanna (allt eftir fjölda leikmanna) færa sumum af þeim hlutverk varúlfa. Varúlfarnir eru 
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miklu færri en þorpsbúarnir en eiga að reyna að yfirbuga þá. Þar sem hlutverk hvers og eins 

er falið vita þorpsbúar ekki hverjum þeir geta treyst né hverja ber að varast. Leiðsögumaður 

sem að þarf að vera til staðar til þess að leiða spilið áfram en er annars hlutlaus lætur alla 

leikmenn standa í hring og hylja augu en varúlfar fá að opna augun til þess að velja þorpsbúa 

úr leik með bendingu. Síðan fær einn úr hópi þorpsbúa að opna augun. Sá er kallaður 

spákona og hefur spil sem er öðruvísi á litinn en spil annarra þorpsbúa. Spákonan velur í 

hljóði eitt spil hjá öðrum  til þess að skoða. Síðan lætur leiðsögumaður alla opna augun og 

leikmenn koma sér saman um eða greiða um það atkvæði hverjum þeir treysta ekki. 

Viðkomandi er þá úr leik. Spilið heldur svo áfram þangað til að einungis þorpsbúar (sem að 

spákona tilheyrir) eða einungis varúlfar eru eftir. Hægt er að auka fjölbreytni leiksins með því 

að leggja inn ýmis aukahlutverk þorpsbúa en að þessu sinni lét ég duga að spila spilið í sinni 

einföldustu mynd. 

Samkvæmt dagbókarfærslu var mér enn mjög ofarlega í huga að tengja spilið við 

námsefni og þar sem ég hafði nýlega í samfélagsfræðitíma kennt þessum hópi um lýðræði 

ákvað ég að hafa í spilinu eina reglu sem ég lýsti ekki að ofan og þá með það fyrir augum að 

fræða nemendur. Samkvæmt þeirri reglu fær einn leikmaður hlutverk fógeta sem ekki er 

falið og því fylgja ávallt tvo atkvæði þegar kosið er að degi til en ekki nóttu. Ég dró fram 

tengsl við lýðræði með því að láta nemendur kjósa um hver fengi þetta hlutverk og nýtti 

tækifærið enn fremur til þess að útskýra hvað það er að vera í forsvari fyrir aðra og hvaða 

ábyrgð því fylgir. Þetta þykir mér ágætt dæmi um þann kost spila að þau geta nýst vel þegar 

reynt er að samþætta ólíka námsþætti (Ellington, Gordon og Fowlie, 1998). 

Þessi fyrsta tilraun um notkun spila í bekkjarkennslu reyndist erfiðari en ég átti von á. Til 

þess að hægt væri að byrja þurfti að ná þögn í bekknum þannig að allir gætu heyrt leikreglur.  

Talverður galsi var í nemendahópnum og erfiðlega gekk að fá nemendur til þess að þagna.  

Sú staðreynd að ég var með spil en ekki námsefni að leggja fyrir nemendur gaf mér samt 

talsvert sjálfstraust þar sem ég gerði ráð fyrir því að áhugi nemenda myndi kvikna fyrr eða 

síðar. Nemendahópurinn hafði verið talsvert krefjandi undanfarin ár þrátt fyrir að hafa 

reynda kennara. Leiðsagnarkennari átti samt sem áður nokkuð gott með að ná aga í 

kennslustofunni og mér fannst það vera merki um eigin reynsluleysi hversu hægt mér gekk 

að fá þau til samvinnu. 

Viðbrögð nemenda létu samt ekki á sér standa þegar spilun gat loks hafist. Nemendur 

voru almennt einkar áhugasamir um spilið og leiðsagnarkennarinn var fljótur að láta þau vita 

að með góðri hegðun gætu þeir fengið að spila oftar. Bein umbun getur hvatt til betri 

hegðunar ef að hún er vel fram reidd og þessi tenging við spilin sem eitthvað jákvætt og 

eftirsóknarvert hvatti meira að segja mig sjálfan til dáða (Cameron, 2005). Samkvæmt 

dagbókinni hafði ég talsverðar áhyggjur af nemendum sem voru háværir, gripu inn í leikinn 
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og áttu erfitt með að trufla ekki spilið þegar þeir voru fallnir úr leik.  Ég tók eftir því að 

nemendur notuðu spilið til þess að kjósa háværa nemendur úr leik og gerði mér grein fyrir 

því að ég þyrfti að laga spilið að þessari staðreynd með einhverjum reglubreytingum. Ég 

leysti þetta með því að veita fógeta friðhelgi fyrstu nóttina í hverju nýju spili og með því að 

láta alltaf þann, sem fyrstur hafði verið valinn úr í leiknum á undan, fá það hlutverk. Þótt 

nemendur með truflandi hegðun væru settir úr leik þurfti ég sífellt að fá þá til að halda ró 

sinni og trufla ekki aðra. 

Varúlfaspilið varð mjög vinsælt strax í upphafi og ég held að það hafi ekki liðið sá dagur 

sem að ég kenndi þessum bekk sem ég var ekki spurður hvort að við gætum tekið spilið í 

tíma eða í lok dags. Sökum þessara vinsælda var ég einnig beðinn um að mæta og taka spil 

með hinum bekknum í sama árgangi enda þótti þörf á hvatningu þar til að ýta undir betri 

hegðun. Vinsælt varð að veita spilastund með þessu spili í verðlaun fyrir góða hegðun. Á 

þessum tíma var ég nokkuð spenntur yfir þeim viðbrögðum sem spilið fékk, mér fannst það 

sýna nokkuð vel að rétt hafði verið valið en það kom mér á óvart að ég var beðinn um að 

koma og spila með nemendum en ekki að lána spilið eða sjá til þess að skólin keypti eintak. 

Þetta endurspeglar vel það vandamál sem fylgir notkun spila að hún kallar á sérþekkingu 

kennarans á spilinu. Ekki er hægt að ætlast til þess að kennarar séu viljugir til þess að leggja 

mikinn tíma í að læra spil (Ellington, Gordon og Fowlie, 1998). 

Ígrundun um aðgreiningu á spilinu sem verkfæri og mér sjálfum sem fagmanni fór eftir 

þetta að verða meira áberandi í dagbókarskrifunum enda áttaði ég mig loks á því að ég væri 

sjálfur að leggja eitthvað persónulegt til málanna og eflaust að nýta þekkingu og hæfileika 

sem að ég hafði aflað ótengt allri spilamennsku.   

4.3 Spilaumgjörðin prófuð 

Ég hafði ávallt sett mér það markmið að spila aðeins á eitt eintak af hverju spili sama hversu 

stór nemendahópurinn yrði og taka að mér leiðsagnarhlutverk fyrir bekkinn sem eina heild.  

Ég taldi að þetta myndi bjóða upp á betri tækifæri til þess að miðla þekkingu til nemenda og 

að tengja spilin við námsefni þeirra á markvissan hátt. Einnig taldi ég mig geta nýtt þá kosti 

sem samvirkt nám hefur upp á að bjóða. Varúlfaspilið var heppilegt að því leyti að það gerir 

ráð fyrir því að stór hópur spili en það hefur einnig sína ókosti eins og þá að nemendur geta í 

spilinu fallið úr umferð. Stuttur spilatími leysir þetta að einhverju leyti en mér fannst á 

þessum tíma æskilegast að reyna að halda mig við spil sem væru hönnuð með það í huga að 

enginn félli úr leik. 

Leiðsagnarkennarinn benti mér á hversu vel hefði gengið að spila varúlfaspilið og ná til 

hópsins og hvatti mig til þess að prófa í kennslutíma annað spil með sömu nemendum. Ég var 

hins vegar efins og samkvæmt dagbókum hafði mér fundist fyrsta tilraunin að mestu leyti 
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ganga illa enda hafði það tekið mig langan tíma að ná ró hjá bekknum. Samkvæmt 

athugasemdum nemenda í viðtali fundu þeir aftur á móti fyrir hópefli og samstarfsvilja í 

hópnum, áhuga á að ná að spila meira eftir fyrsta spilið. Ég vildi láta reyna á samvinnuspil 

með bekknum og ákvað að velja spil sem byggir á teiknimyndaseríu sem ég vissi að væri 

vinsæl í hópi nemenda. Spilið heitir Rick and Morty: Total Rickall Card Game (Hyra, 2016) 

(SPIL: 1/2/3/2) og samkvæmt dagbók var ég fullviss um að það hefði lítið sem ekkert 

menntagildi. Hins vegar vonaði ég að það myndi gefa mér tækifæri til þess að prófa 

umgjörðina sem ég hafði hannað í kringum spilun í stórum hópi. Varúlfaspilið er eins og áður 

kom fram mjög einfalt spil og í ljósi þess tíma sem það tók að kenna það í fyrsta skiptið hafði 

ég töluverðar áhyggjur af auknu flækjustigi í stærra og flóknara spili. Ég hafði einnig gert ráð 

fyrir því að geta varpað upp mynd af spilum þannig að allir nemendur sæju en hafði þegar til 

kom ekki aðgang að réttum tækjabúnaði til þess. 

Spilið er hannað fyrir 2–5 leikmenn sem vinna saman að því að fjarlægja spil úr borði. Á 

spilunum eru myndir af ýmsum furðuverðum sem koma úr ákveðnum þætti úr 

teiknimyndaseríunni en tilheyra líka einum af þremur litahópum (rauðum, bláum eða 

grænum). Í þættinum þykir vafamál hvaða verur eru raunverulegar og hvaða verur eru 

geimverur (sníkjudýr) og í spilinu ríkir óvissa um hvaða hópi hver vera í borði tilheyrir. Undir 

hvert spil er lagt annað spil sem segir til um þetta en leikmenn fá ekki að sjá. Hver leikmaður 

fær í hendur nokkur spil sem gera honum fært að framkvæma ýmsar aðgerðir þegar röðin 

kemur að honum að gera. Þannig gæti eitt spilanna til dæmis leyft leikmanni að fjarlægja spil 

úr borði eða að fá að skoða hvaða spil liggur undir öðru spili. Oft eru líka takmarkanir eða 

skilyrði sem fylgja, til dæmis leyfir ákveðið spil leikmönnum að skoða öll spil sem tilheyra 

ákveðnum lit en að því búnu þarf að stokka spilin áður en þeim er skilað. Þetta veldur því að 

leikmenn þurfa að vinna saman til þess að halda utan um síbreytilegar upplýsingar og henda 

reiður á því sem er vitað um verurnar, ýmist með vissu eða byggt á líkindum. Til þess að 

halda leikmönnum á tánum er þeim refsað fyrir að fjarlægja veru sem er með spil sem að 

segir að hún hafi verið raunveruleg og spilinu lýkur fyrir alla þátttakendur ef að þetta er gert 

of oft. Það sem gerði spilið erfiðara en önnur samkvæmt viðtali við nemendur var að lesa 

þurfti texta og skilja hann áður en ljóst varð hvað ætti að gera í hverri umferð. Skemmtigildi 

spilsins virðist þó hafa trompað þessi vandkvæði þar sem enginn viðmælandi nefndi þetta 

spil sem það flóknasta sem prófað hafði verið.   

Nemendur voru 14 í þessari fyrstu tilraun og þeim var skipt í fjóra hópa líkt og fjórir  væru 

að spila. Umgjörðin snérist um að láta nemendur í þessum hópum fá einföld hlutverk til þess 

að gera það mögulegt að allir gætu verið með. Hlutverk í hverjum hópi skiptust á þennan 

hátt: 
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Leiðsögumaður: Hefur leyfi til þess að standa upp frá borði hópsins til að kanna 

spilaborðið og sér um að halda utan um þau spjöld sem hópurinn ræður yfir.  

Hann er aldrei í forsvari fyrir hópinn. 

Forsvarsaðili:  Ber tákn sem gengur á milli nemenda og felur þeim ábyrgð  

á lokasvari hópsins við val á spilum og aðgerðum tengdum þeim. 

Samkvæmt dagbók fannst mér nauðsynlegt að tengja þessa tilraun við námsefnið sem ég 

hafði verið að kenna nemendum. Ég gerði það með því að kynna fyrir nemendum þau 

ábyrgðarsvið sem tengdust hlutverkum í leiknum og útfærslu á honum. Að því búnu fór ég 

ýtarlega yfir hugtakið lýðræði og hvað felst í því að vera í forsvari fyrir aðra.  Nemendum var 

boðið að vinna með þær reglur sem settar voru fyrir samstarfið en engar uppástungur komu 

um breytingar á þeim. 

Ég hafði verið vonlítill um að þessi tilraun myndi ganga upp þar sem flækjustig spilsins 

væri nokkuð hátt og erfitt yrði fyrir nemendur að sjá leikborðið. Leiðsögumenn úr hverjum 

hópi yrðu því mikilvægir og ég valdi í það hlutverk nemendur sem ég taldi að hefðu áhuga á 

spilinu og stuðluðu að ró. Árangurinn kom mér hins vegar á óvart og nemendur lögðu sig 

fram við að fá félaga sína til þess að halda ró svo heyra mætti lýsingar og reglur. Ég hafði 

vonast til þess að geta notað rafræna smásjá eða vefmyndavél til þess að varpa spilaborðinu 

upp á tjald en þar sem ég hafði ekki viðeigandi búnað tók ég að mér að lýsa furðuverunum 

sem voru í borði og ræða þær. Þema spilsins vakti bæði áhuga og kátínu nemenda þar sem 

hver furðuveran var annarri ólíklegri til þess að eiga fótfestu í raunveruleikanum. Nemendur 

lögðu sig nokkuð vel fram við að aðstoða aðra innan og utan hópa með það fyrir augum að 

vinna spilið. Áður en ég vissi var kennslustundin liðinn og leiðsagnarkennarinn leyfði 

nemendum að halda áfram í næsta tíma sem ég hafði upprunalega ekki umsjón með. Flest 

allir nemendur höfðu fengið að njóta sín en tvær stelpur sem bættust seint í hópinn og einn 

drengur sem skilur takmarkaða íslensku höfðu ekki eins gaman af þessu og aðrir nemendur.  

Ég áttaði mig á þessu eftir að hafa rætt við leiðsagnarkennara og lærði að vera betur vakandi 

yfir þörfum einstakra nemenda. 

Eftir spilið ræddi ég aftur með nemendum hvað það þýðir að vera í forsvari, hvernig 

ábyrgð virkar og tengdi það við bæði almenna hópvinnu og lýðræði í framkvæmd. Síðan 

fengu nemendur að leggja fram spurningar um hvaðeina tengt leiknum eða þessum 

viðfangsefnum. Í ljós kom að geimverur voru þeim ofarlega í huga og vildu þeir fá að vita 

hvort að slíkar verur væru mögulega til. Ég nýtti því tækifærið til þess að tala um þær 

aðstæður sem líf virðist þurfa til að þrífast, stærð alheimsins og tilraun fræðimanns til þess 

að reikna út líkur á því að líf sé að finna í geimnum, hina svokölluðu Drake-jöfnu (e. Drake 

Equation). Einnig var rætt um algengar kenningar sem eru ekki rökstuddar og að varast ber 

að trúa kenningum sem engin vísindi styðja. Spilið virtist hafa virkað vel sem kveikja og vakið 
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nemendur til umhugsunar um áhugavert efni þó að þema leiksins hafi ekki verið valið með 

það í huga. 

4.4  Með varúlf í vasanum 

Þar sem báðir kennarar í árganginum unnu saman í teymi kom fyrir að ég fékk tækifæri til 

þess að vinna með hinum bekkjarhópnum í 7. bekk. Í fyrstu var þetta sökum vinsælda 

Varúlfaspilsins hjá bekknum sem ég hafði kennt og þess hversu mikinn áhuga spilið virtist 

vekja hjá hinum bekknum. Ég mætti þar oftast í lok miðvikudags og spilaði með bekknum en í 

því áttu að felast verðlaun fyrir góða hegðun. Í fyrstu reyndi ég skipulega að vefja spilinu 

saman við samfélagsfræðikennslu eins og ég hafði gert í upphafi með mínum bekk en með 

tímanum fór ég að sjá aðra kennslufræðilega möguleika en þá sem ég hafði upprunalega haft 

í huga. 

Einn af þessum möguleikum var agastjórnun þar sem mér þótti greinilegt að kennararnir 

tveir sáu tækifæri þar með því að biðja mig um að bjóða upp á spil í verðlaun fyrir krefjandi 

nemendahóp. Ég ákvað því að prófa mig áfram og nýta spilið þegar ég tók að mér 

forfallakennslu á yngri stigum. Fyrsta tilraun var með bekk sem var þremur árum yngri en 

miðstigsbekkurinn sem ég kenndi reglulega og ég hafði í forfallakennslu í tvær 

kennslustundir. Það varð mér talsvert áfall hversu erfiðlega þetta gekk, ég hafði greinilega 

vanist því að ég þekkja nemendur og kunna að fá þá til að sýna samstarfsvilja. Ég gerði einnig 

þau mistök að hafa það frjálst hvort að nemendur tækju þátt í spilinu enda leit ég á þetta 

sem nokkurs konar verðlaun í lok tíma. Svo fór að þeir nemendur sem ekki vildu vera með 

trufluðu mikið þá sem völdu að spila. Börnin þekktu ekki spilið og þau skorti því þann hvata 

til þess að vilja taka þátt. Ég tók ekki með í reikninginn hversu mikla vinnu ég hafði lagt í 

fyrstu spilun með miðstigsbekknum og hversu litla reynslu ég hafði af þessum nýja 

aldurshópi. Dýrmætasti lærdómurinn sem ég tók með mér frá þessu var að bjóða ekki upp á 

spil sem val ef ég ætlaði að vinna með öllum bekknum og að best væri að allir tækju þátt 

þegar spil ætti að vera á dagskrá. 

Síðar spilaði ég með bekk sem var aðeins einu ári yngri en miðstigsbekkurinn og þá gætti 

ég betur að því að ég þyrfti að vinna inn áhuga nemenda og í þetta sinn gekk spilið betur 

þrátt fyrir að þetta væru nemendur sem ég var að kenna í fyrsta sinn. Tilraun með bekk á 

yngsta stigi gekk einnig ágætlega, þar sem ég gætti þess að hafa alla með og einfaldaði reglur 

spilsins, nýtti aðeins varúlfa og þorpsbúa. Helsta áhyggjuefnið var að ungum börnum fyndist 

gaman að svindla og lagði ég áherslu á að kenna þeim þá samvinnu og sameiginlegu ábyrgð 

sem þarf til að allt fari rétt fram og allir geti notið þess að spila. 

Aðstæður í vettvangsnámi breyttust á tímabilinu og ég fékk mörg tækifæri til þess að 

vinna sjálfstætt án leiðsagnar. Í fyrstu voru þetta einstaka dagar en á tímabilinu sem í hönd 
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fór tók ég að mér bæði forfallakennslu og tímabundna umsjón með bekknum sem ég átti að 

sinna sem kennaranemi. Upprunalega var gert ráð fyrir meira samstarfi við stjórnendur en 

aðstæður kölluðu óvænt og tímabundið á sjálfstæð vinnubrögð. Nemendahópurinn sem ég 

sá um kennslu fyrir var mjög fjölbreyttur og gat verið mjög krefjandi að eiga við hann, bæði 

fyrir mig og þá kennara sem að höfðu kennt honum áður. Ég starfaði án stuðningsfulltrúa í 

kennslustundum og fékk gott tækifæri til þess að æfa bekkjar- og agastjórnun með því að 

standa á eigin fótum frammi fyrir erfiðum bekk. Mér til halds og trausts var Varúlfaspilið og 

ég mætti með það bókstaflega í brjóstvasanum alla þá daga sem ég kenndi. Bæði var gott að 

hafa það á mér þegar nemendur byrjuðu daginn á því að spyrja hvort að við gætum spilað ef 

að allt gengi vel og einnig reyndist það vel þegar ég lenti einstaka sinnum í óvæntum 

aðstæðum þar sem önnur kennsla hafði fallið niður eða ég þurfti að sinna nýjum hópi 

nemenda. 

4.5 Borðspilamaðurinn! 

Sem kennaranemi sem í upphafi rannsóknar og vettvangsnáms átti ennþá eftir að afla 

reynslu af kennslustörfum hafði ég frekar ómótaða starfskenningu. Ég hafði upprunalega lagt 

mikinn metnað í það að nýta sem best þá sérþekkingu sem ég hafði áunnið mér með því að 

afla mér BA-gráðu í bæði sagnfræði og stjórnmálafræði og því var ég bæði meðvitað og 

ómeðvitað að leita að sem bestum leiðum til þess að miðla þessari sérþekkingu til nemenda 

á sem skilvirkastan hátt. Ofarlega í huga var sú nauðsyn að vekja þarf áhuga nemenda á 

námsefni og námi og mig grunaði að ég gæti nýtt námsspil til þess eftir að ég hefði aflað mér 

reynslu sem kennari. 

Sem áhugamaður um borðspil frá unga aldri hafði ég vanist ákveðinni tortryggni fólks af 

eldri kynslóð gagnvart spilunum og ég hafði af því vissar áhyggjur hvernig mér myndi ganga 

að réttlæta notkun þeirra fyrir ýmsum aðilum tengdum skólastarfinu, eins og til dæmis 

foreldrum, stjórnendum, samkennurum og nemendum á eldri stigum. Það kom mér því á 

óvart hversu jákvæðir nemendur reyndust þegar notkun spila í skólastarfi var annars vegar.  

Ungir nemendur heilsuðu mér með nafni á göngum og spurðu um spil og hvar væri hægt að 

fá þau og nemendur sem tilheyrðu þeim hluta hluta árgangsins sem að ég kenndi ekki 

reglulega laumuðust stundum inn í kennslustofu hjá mér þegar forfallakennari var að sinna 

þeim. Þó að ég hafi þurft að binda enda á þá hegðun nemenda var traustvekjandi fyrir mig 

hversu mikinn áhuga árgangurinn í heild hafði á því að ég kenndi þeim. Að vera í hlutverki 

kennara á ekki að vera nein vinsældakeppni en það auðveldar óneitanlega samskipti og 

agastjórnun þegar nemendur eru mjög jákvæðir í garð kennara. Það var sérstaklega gefandi 

að heyra nemendur láta hver annan vita með tilhlökkun að ég væri að fara að kenna þeim.  

Samkvæmt dagbók tileinkaði ég þessa jákvæðni því að ég notaði einstaka sinnum spil við 
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kennslu og ég gerði ráð fyrir því að spilin væru aðalástæða fyrir þessum vinsældum. Með 

tímanum fór ég hins vegar að gera mér grein fyrir því að margt annað þurfti til. Í rýniviðtali 

kom til dæmis fram að nemendum fannst mjög spennandi að geta spurt mig ýtarlega út í alls 

konar hluti sem að þeir höfðu áhuga á, og þá út frá spilum eða annarri kveikju.   

Ég varð fyrst var við nafngjöfina „Borðspilamaðurinn“ í matartíma þegar ég settist hjá 

kennurum og starfsmönnum sem ég þekkti lítið og einn af þeim benti á mig og sagði: „Þetta 

er borðspilamaðurinn sem að ég var að tala um.“  Mér fannst heitið nokkuð skondið en stóð 

undir nafni þar sem ég var með þrjú vel valin spil í tösku þegar ég settist þarna við borðið. 

Sérdeild skólans hafði ákveðið að fá starfsmann til þess að spila með tveimur drengjum með 

einhverfu og ég gat leiðbeint þeim starfsmanni talsvert um gott val á spilum miðað við aldur 

og áhugasvið. Það kom mér samt á óvart að starfsmenn skólans væru farnir að taka eftir 

notkun minni á spilum og það var sérstaklega ánægjulegt fyrir mig að heyra hversu jákvæð sú 

umræða átti eftir að verða. Stjórnendur og samkennarar reyndust álíka jákvæðir eins og ég 

komst betur að síðar þegar ég fékk tækifæri til þess að kenna valáfanga um borðspil. 

Það kom mér hins vegar enn meira á óvart þegar ég frétti af umræðu um 

„Borðspilamanninn“ utan veggja skólans. Konan mín fór í atvinnuviðtal í skólahverfinu og 

minntist á að ég væri að kenna sem kennaranemi í grunnskóla í nágrenninu. Hún var þá strax 

spurð hvort að ég væri „Borðspilamaðurinn“! Nemendur reyndust þá hafa verið að ræða á 

jákvæðum nótum um kennsluna heima fyrir og ég vera kominn með jákvætt orðspor sem 

náði út fyrir veggi skólans. Fyrir mig sem kennaranema var þetta ákveðin styrking þó að í 

upphafi hafi mér fundist að þetta væri að draga athygli frá þeirri miklu vinnu sem ég hafði 

lagt í að afla mér háskólamenntunar um stjórnmál og sögu. Hugtakið eða heitið 

„Borðspilamaðurinn“ var samt komið til að vera í huga mínum og í framhaldinu fór ég að 

flétta það inn í eigin starfskenningu um kennarastarfið. 

4.6 Spilatími á miðstigi 

Ég fékk það tækifæri snemma í vettvangsnámi mínu við Miðgarðsskóla að hafa eina 

kennslustund á viku á miðstigi tileinkaða borðspilum. Fyrirkomulagið var þannig að 

leiðsagnarkennarinn minn hafði séð um eina vinnustöð í hringekjukerfi þar sem einn fjórði 

hluti nemenda úr báðum bekkjum spilaði vinsæl spil síðustu aldar. Nemendur fengu frjálsar 

hendur og máttu spila spil eins og Scrabble (Butts, 1948) og Labyrinth (Kobbert, 1986). Mér 

var boðið að taka þessa tíma yfir á meðan á vettvangsnámi stóð og ég nýtti strax tækifærið 

til þess að prófa nýrri spil með nemendum. Nemendahópurinn var blanda af nemendum úr 

báðum bekkjum en samt voru nemendur talsvert færri en í hefðbundinni kennslu þar sem 

þeim var dreift á fjórar vinnustöðvar. Þetta gaf mér tækifæri til þess að prófa spil með 6–10 

nemendum í einu.  Auðveldasta fyrirkomulagið reyndist í flestum tilfellum að hafa tvo og tvo 
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nemendur saman og láta hvern tveggja manna hóp taka ákvarðanir líkt og um einn leikmann 

væri að ræða. Í fyrstu tvö skiptin valdi ég spilið Timeline: Historical Events (Henry, 2012) 

(SPIL: 2/1/1/1) þar sem það var auðvelt í spilun með litlum hópum og hafði vegna áherslu 

þess á sagnfræði töluvert hærra menntagildi en flest þau spil önnur sem ég hafði til 

ráðstöfunar. 

Reglur spilsins eru mjög einfaldar, allir leikmenn fá ákveðinn fjölda spilaspjalda sem á að 

koma fyrir í réttri röð á miðju borði. Á hverju spjaldi er mynd og einhver texti sem lýsir því 

sem hún á að endurspegla, til dæmis „Fyrsta flug yfir Atlantshafið“ eða „Risaeðlur deyja út“. 

Viðeigandi ártal er svo að finna á bakhlið spilaspjaldanna (sem leikmenn fá ekki að sjá fyrr en 

eftir að þeir hafa giskað á ártalið). Spilum í borði er raðað í eina röð og hver leikmaður setur 

út spil þar sem hann telur að það eigi heima í röðinni. Ef því er komið fyrir á réttum stað í 

röðinni fær það að vera þar áfram, spilum á hendi fækkar og spilum í borði fjölgar, annars er 

spilið lagt til hliðar og leikmaður þarf að draga nýtt spil. Sá sem fyrstur losnar við öll spil á 

hendi hefur unnið leikinn.  

Samkvæmt dagbók fannst mér menntagildi spilsins skipta aðalmáli og ég hafði mikinn 

áhuga að nýta það sem kveikju til að vekja áhuga nemenda á sagnfræðilegum atburðum. 

Nemendur brugðust nokkuð vel við spilinu og ég fann mörg tækifæri til þess að fræða 

nemendur um ýmiss konar sagnfræðiþekkingu. Það kom mér sérstaklega á óvart hversu 

mikinn áhuga nemendur höfðu á myndunum á spilinu og hversu oft spurningar vöknuðu 

tengdar þeim. Mín eigin sérþekking á sagnfræðilegum atburðum og framvindu sögunnar 

kom hér að miklu gagni og það var ánægjulegt að geta nýtt þá þekkingu til þess að fræða 

áhugasama nemendur. Þessi útfærsla hentaði starfskenningu minni á þessum tíma vel og ég 

varð strax vongóður um að með nútímalegum borðspilum hefði ég fundið heppileg verkfæri 

til nota í kennslu. Það kom mér einnig ánægjulega á óvart að nemendur með flóknar 

greiningar eða sögu um hegðunarerfiðleika virtust dafna og njóta sín í þessum tímum. 

Eftir að hafa reynt að spila með nemendum spil með hátt menntagildi vildi ég reyna að 

spila samstarfspil með þessum sama hópi nemenda. Fyrir valinu varð Forbidden Island 

(Leacock , 2010) (SPIL: 2/1/3/2). Spilið er ætlað 1–5 leikmönnum og því var tilvalið að setja 

nemendur í hópa þar sem 2–3 nemendur gegndu hlutverki eins leikmanns og skiptust á um 

að ákveða næsta leik að höfðu samráði við félagann eða félagana í hópnum. Búin er til eyja 

með spjöldum og að því loknu stýrir spilastokkur því hvernig eyjan sekkur hægt og rólega. 

Fyrst er vatnslitaðri bakhlið á spjöldunum snúið upp og svo eru spjöldin tekin úr borði. Reyna 

á að ná fjársjóði af eyjunni með því að vinna saman og koma í veg fyrir að flóttaleiðin sökkvi 

áður en að allur fjarsjóðurinn hefur verið fundinn. Oft þarf að taka tillit til þess hvað aðrir eru 

að reyna að gera og allir vinna eða tapa í sameiningu. 
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Þessi nemendahópur var eins og áður blandaður hópur úr árganginum, börn með og án 

greininga úr tveimur bekkjum. Nemendur tóku þessu spili vel og sýndu því mikinn áhuga. 

Eina teljanlega óánægjan spratt af því að ekki náðist að ljúka spilinu á 40 mínútum, oftast 

tekur spilun rúmlega klukkustund. Nemendur virtust áhugasamari en áður um að fylgjast 

með því sem aðrir voru að gera þar sem markmið allra fóru saman. Ég lét það í fyrsta skiptið 

ógert að reyna að flétta spilið saman við námsefni sem að nemendur höfðu verið að læra. 

Eflaust væri hægt að ræða með nemendum loftlagsbreytingar og hækkun sjávarmáls en mér 

fannst samkvæmt dagbók skipta mestu að nemendur unnu saman án þess að þrasa og sýndu 

talsverðan áhuga á því að aðstoða hver annan. Síðar kom í ljós í rýniviðtali að þar sem þessi 

hópur samanstóð af nemendum úr tveimur bekkjum varð það þeim minnistætt hvernig þeim 

tókst að vinna allir saman með tilstuðlan spilsins. Þeir höfðu ekki áttu ekki von á góðu 

samstarfi þegar lagt var upp í þennan leiðangur. 

Lokaspilið sem ég spilaði með þessum hópi eins og hann var saman settur var Zombie 

Dice og það var í fyrsta skiptið sem að ég notaði það spil með hópum en ekki stökum 

spilurum.  Spilið, eins og rætt var áður, gengur út á að meta og stýra áhættu og það kom á 

óvart hversu varkárir hópar af nemendum reyndust í samanburði við staka spilara. Ég 

útskýrði hlutverk líkindareiknings eins og venjulega þegar þetta spil er annars vegar en 

samkvæmt dagbók gerði ég mér nú betri grein fyrir því hlutverki spilsins að leggja grunn að 

samverustund með nemendum. Þarna gætir þess í fyrsta skiptið í dagbókarskrifunum að ég 

virðist gera mér grein fyrir því að spil geta hafa mikið gildi í kennslu eða skólastarfi þó að 

þeim sé ekki beitt sem beinu kennsluefni. 

Skipulag á þessum tímum breyttist í frjálsa tíma þegar aðstæður breyttust og ég fór 

sjálfur að hafa umsjón með bekknum. Ég vann í samráði við kennarann í hinum bekknum og 

hópurinn sem gat tekið þátt í spilamennskunni stækkaði. Oftast var farið í varúlfaspilið með 

þeim nemendum úr árganginum sem vildu frekar spila en fara út að hreyfa sig. 

4.7 „Það gerist ekki verra ...“ 

Röð slæmra tilviljana á einum degi varð til þess að ég áttaði mig á því hversu mikilvægt 

verkfæri spilin geta verið þegar mynda þarf tengsl við nemendur og hversu sterk áhrif notkun 

þeirra hafði á sjálfstraust mitt þegar kom að því að hafa agastjórnun á krefjandi hópi 

nemenda. Atvikið átti sér stað eftir að ég tók að mér sjálfstæða kennslu um nokkurn tíma.  Ég 

var nokkuð óöruggur í upphafi þar sem ég hafði ekki mikla reynslu af þeim námsgreinum sem 

ég var nú að fara að kenna í fyrsta sinn en með jákvæðu hugafari og góðu skipulagi taldi ég 

að sú kennsla yrði dýrmæt reynsla fyrir mig. 

Starfskenning mín byggði á mikilvægi þess að ég bý að sérþekkingu í ákveðnum greinum. 

Ég var því talsvert óöruggur þegar kom að því að kenna þær greinar sem ég þekkti minna og 
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hafði ætlað að treysta á skipulag sem búið var að leggja upp. Dagurinn byrjaði á nokkuð 

hefðbundinn hátt og ég kenndi bekknum, sem ég hafði nú umsjón með, samfélagsfræðitíma 

sem byggði á þeirri þekkingu sem ég hef á því námsefni. Eftir þann tíma átti stuðningsfulltrúi 

að sækja helming nemenda þannig að þeir gætu farið á sérstakt námskeið sem verið var að 

halda þann daginn. En nú bar svo við að bæði aðilinn sem átti að halda námskeiðið og 

stuðningsfulltrúinn voru fjarverandi sökum veikinda. 

Árgangurinn sameinaðist eftir fyrstu kennslustund og ég tók að mér forfallakennslu og að 

finna út úr því hvernig best væri hægt að vinna úr deginum á þessum nýju forsendum. Þrátt 

fyrir að hafa aðeins kennt hluta nemenda í hefðbundinni kennslu fann ég fljótlega að 

nemendurnir höfðu allir vanist mér og voru jákvæðir gagnvart mér sökum þess að ég hafði 

spilað með þeim öllum á einverjum tímapunkti. Þessi nemendahópur er mjög krefjandi og 

árgangurinn var ekki vanur að vinna saman sem ein heild en ég fann ég fljótlega að það eitt 

að hafa spilað spil með þeim öllum, þó að sumum hefði ég aldrei kennt í hefðbundnum 

skilningi, hafði skapað einhver tengsl sem að ég gæti nýtt mér í samstarfi við hópinn. Ég fékk 

því þögn hjá þessum stóra hópi og biðlaði til nemenda að haga sér vel svo að ég gæti tekið 

spil með þeim síðar um daginn með góðri samvisku. Þar sem nemendur voru ekki vanir því 

að vera saman í svona stórum hópi og ég svona óvanur sjálfur að vinna með nemendum kom 

mér á óvart hversu vel mér gekk að ná til þeirra. Ég lét þá vita að enginn hefði gert ráð fyrir 

þessum aðstæðum og að við yrðum bara að vinna úr því í sameiningu. Ég var með 

Varúlfaspilið í brjóstvasanum eins og alltaf og skyndilega fannst mér ég vera vel búinn undir 

hvaða aðstæður sem væru. Ég skipulagði því daginn og kenndi báðum bekkjum en þegar 

liðsauki barst skipti ég þeim aftur upp í bekki og valdi tvo nemendur af þeim sem buðu sig 

fram úr mínum bekk til þess að spila Varúlf með hinum bekknum og vera þar í 

leiðsagnarhlutverki þar sem nemendur í þeim bekk höfðu sjaldnar fengið að njóta þess að 

spila. Þetta gaf mér tíma til þess að ljúka hefðbundinni kennslu með bekknum sem að ég 

hafði umsjón með.    

Það að vera með Varúlfaspilið við höndina alla daga hafði reynst mér ótrúlega dýrmætt.  

Fyrri reynsla af spilinu hafði gefið mér ákveðið öryggi þegar kom að því að eiga samskipti við 

nemendur sem ég hafði ekki kennt áður. Þessar aðstæður voru sérstakar og það getur ekki 

talist algengt að kennaranemar lendi óundirbúið í að kenna undir svona kringumstæðum. 

Einn samkennari benti mér á að ég gæti verið nokkuð sáttur við hversu vel mér gekk 

óundirbúnum í óvæntum aðstæðum: „Það gerist ekki verra.“  Ég komst frá þessari reynslu 

með vaxandi sjálfstraust og trú á eigin getu til þess að ná stjórn á fjölbreytilegum 

nemendahópi. 
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4.8 Félagslega hliðin uppgötvuð 

Á þeim tíma sem að ég notaði spil í kennslustundum með miðstigi urðu mikilvægar 

áherslubreytingar hjá mér. Upprunalega vildi ég helst geta notast við spil sem að hefðu hátt 

námsgildi eða sem sterkast efnisþema sem að gæti nýst sem kveikja að frekari fræðslu. Ég 

hafði lítið sem ekkert leitt hugann að þeirri félagslegu vídd sem að þessi spil gætu haft. Ég 

hafði samt sem áður byrjað að tengja notkun spila við agastjórnun. Varúlfur hafði nýst mér 

vel í ólíkum aðstæðum og virtist oftast vera góð leið til þess að ná fyrstu tengslum við 

nemendur enda tók ég mér leiðsagnarhlutverk þegar spilið var spilað.   

Með tímanum fór ég að kynnast einstökum nemendum betur og átta mig betur á 

félagslegum styrkleikum þeirra eða því sem þar þurfti að efla. Nemendahópurinn var mjög 

krefjandi og þörf var á fjölbreyttum stuðningi. Þegar ég áttaði mig á því hvað Varúlfaspilið gat 

leitt til mikilvægra samverustunda fyrir nemendur fór ég að nýta stjórn mína á spilinu til þess 

að setja upp mismunandi aðstæður í kennslustundum. Gert er ráð fyrir að spil séu stokkuð 

og hlutverkum skipt af handahófi á milli leikmanna en ég gat auðveldlega valið hver fengi 

hvaða hlutverk án þess að nemendur yrðu þess varir.   

Fyrsta formlega breytingin sem ég gerði á Varúlfaspilinu var að láta hlutverk fógeta, sem 

venjulega er valinn eða kosinn af spilurum, ganga í arf til þess leikmanns sem fyrstur var úr 

leik í næsta spili á undan. Einnig var bannað að viðkomandi yrði valinn úr leik í fyrstu umferð.  

Þetta gaf þeim nemendum sem oftast völdust út snemma mikilvægt hlutverk og friðhelgi til 

þess að sinna því í upphafi leiks og hafa með því áhrif á spilið því fógeti fer með fleiri atkvæði 

en aðrir. Að vera fyrstur úr leik hætti því að vera refsing og ég gat komið í veg fyrir óæskilega 

mismunun í nemendahópnum. Stjórn mín á því hver fengi hvaða hlutverk án vitundar 

nemenda gerði mér líka fært að leyfa hlédrægum eða óöruggum nemendum að fá hlutverk 

sem gátu orðið til að efla með þeim sjálfstraust, annað hvort með þeirri sérstöðu sem fylgdi 

því að fá hlutverk sem ekki hafði verið notað áður eða með því að stuðla að sigri sem varúlfur 

í fámennu liði. Ef spiluð voru mörg spil í röð geymdi ég einfaldlega valin spil neðst í 

spilastokknum og dreifði þeim svo á einn til tvo leikmenn, allt eftir þörfum og án þess að það 

vekti sérstaka eftirtekt. 

Samvinnuspil eins og Rick and Morty: Total Rickall Card Game (Hyra, 2016) (SPIL: 

1/2/3/2) og Forbidden Island (Leacock ,2010) (SPIL: 2/1/3/2) gáfu mér stjórn á því hverjir 

væru settir saman í hópa og síðan gat ég stuðlað að samvinnu á milli hópana og hvatt þá sem 

voru í forsvari í þeirri umferð til þess að ræða málin. Spilið sjálft virkaði eins og þraut eða 

sameiginleg áskorun fyrir allan hópinn en ég gat samt sem áður unnið markvisst að því að 

styrkja ákveðna nemendur, hvetja þá til að taka virkan þátt í leiknum, til dæmis með því að 

vísa í góðar ákvarðanir sem þeir höfðu tekið þegar leysa þurfti vandamáli í borði. 

Samvinnuspilin hafa einnig þann kost að virka sem ákveðin hópefling og þá sérstaklega þegar 
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spilið gengur vel og nemendur ná að sigra það sameiginlega. Viðtal við nemendur leiddi í ljós 

að þeim fannst almennt gaman í samvinnuspilum þegar umgjörðin var notuð og allir voru 

látnir vinna saman í litlum hópum sem mynduðu eina stóra heild. 

 

4.9 Spilaval skipulagt 

Þrátt fyrir þau mörgu tækifæri sem ég hafði fengið til þess að prófa mig áfram með spil með 

nemendum mínum á miðstigi og þegar ég tók að mér forfallakennslu leitaði ég áfram að fleiri 

leiðum til að nýta spil í kennslu. Svo heppilega vildi til að það losnaði hlutastarf sem fólst í að 

kenna valtíma á unglingastigi og mér var boðið að hafa þar frjálsar hendur við að skipuleggja 

valnámskeið með áherslu á borðspil. Upprunaleg áætlun var sú að ég myndi kenna þetta í 

einni lotu frá 1. nóvember til 10. janúar með þeim nemendahópi sem valið hafði tímann, eins 

og hann var upprunalega skipulagður, en svo fór að ég hélt áfram með kennslu í þessum 

valtíma út skólaárið.  

Ég taldi  mögulegt að hafa allt að 16 nemendur í þessum tímum og ég vissi að hópurinn 

yrði aðeins eldri en þeir nemendur sem að ég hafði kennt áður enda valtímar aðeins opnir 

fyrir nemendur á unglingastigi. Ég kenndi þennan tíma í nokkrum lotum þar sem 

nemendahópur var endurnýjaður á nokkurra vikna fresti.  Fyrsti hópurinn hafði þá sérstöðu 

að meirihluti þessa hóps samanstóð af nemendum á lokaári. Ég byggði námskeiðið á 

áherslum og markmiðum sem sett eru fram í núgildandi aðalnámskrá.   

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

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

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

mikilvægur grunnur að því að horfa til framtíðar og móta sér framtíðarsýn, taka 

þátt í mótun lýðræðissamfélags og skapa sér hlutverk innan þess. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013) 

Við þessa vinnu fór ég að átta mig á því að viðhorf mitt í upphafi, að líta á það sem algera 

nauðsyn að finna bein tengsl við námsefni sem að nemendur voru að fást við í skólanum, var 

ekki eins þýðingarmikið og ég hafði haldið. Ný áhersla var sú að ég vildi efla hæfni nemenda 

til þess að vinna saman á lýðræðislegan hátt og beita til þess spilum, gjarnan samvinnuspilum 

þar sem nemendur vinna að því að finna lausnir saman í hópum frekar en að vinna hver á 

móti öðrum. Samvinnuspil veita einstaklingum oft sérstök hlutverk eða hæfileika og þá reynir 

á einstaklinginn að vinna með þarfir hópsins að leiðarljósi og fara sem best með þau verkfæri 

sem viðkomandi fær í hendur. Þá vildi ég líka hafa spil þar sem nemendur geta unnið hver á 
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móti öðrum, ýmist í hópum eða sem einstaklingar eftir að góð reynsla er komin á félagslegt 

samstarf innan hópsins. 

Börnum er leikur sjálfsprottin leið til náms og þroska. Í grunnskóla er mikilvægt 

að viðhalda þessari aðferð í skólastarfi og þróa hana eftir því sem nemendur 

eldast. Leikur er 15 ára nemanda jafn árangursrík leið til þroska og skilnings og 

sex ára barni. Leik má koma við innan allra námsgreina og námssviða í fjölbreyttu 

náms- og starfsumhverfi og í félags- og tómstundastarfi. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013) 

Þar sem námskeiðið var skipað nemendum á elsta aldursstigi voru spilin valin með tilliti til 

aukins þroska og getu nemenda og þeim gert að vinna úr flóknari aðstæðum en eldri 

kynslóðir af námsspilum hafa oftast gert ráð fyrir. Því voru spilin yfirleitt valin með tilliti til 

nýrra hönnunarstrauma og þemu spilanna gjarnan valin til að kveikja áhuga á ólíkum 

félagslegum eða menningarlegum aðstæðum. 

Leikurinn er leið ungra barna til að læra á heiminn og læra um heiminn. Miklu 

skiptir að leiknum sem námsaðferð sé gert hátt undir höfði í grunnskóla og sú 

áhersla einskorðist ekki við yngstu nemendurna. Í þessum rétti felst einnig að 

bernsku- og æskuárin hafa tilgang í sjálfu sér en eru ekki eingöngu undirbúningur 

frekara náms og starfa.  (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013) 

Kennsluáætlun byggði á því að eitt borðspil var valið og spilað í hverri viku með það að 

leiðarljósi að á námskeiðinu fengju nemendur að upplifa sem fjölbreyttastar aðstæður sem 

eflt gætu félagslega hæfni og gagnrýna hugsun. Áætlunin gerði ráð fyrir því að byrja með 

samvinnuspil og blanda svo spilum með meiri samkeppni þar inn en þar sem nemendur 

fengu að skoða talsvert úrval spila var hafður opinn sá möguleiki að leyfa þeim að velja spil ef 

mikill áhugi væri á því. 

4.10 „Hann brosir aldrei“  

Ég hafði lært af fyrri reynslu að Varúlfur hentaði vel sem ísbrjótur þegar ég var að kynnast 

nýjum nemendahópum og því ákvað ég að ég myndi nýta það spil í fyrsta tíma. Ég hafði ekki 

kennt þessu aldurstigi í Miklagarðsskóla áður og því var ég að hitta flesta nemendurna í 

fyrsta sinn. Skipulag á þessum fyrsta tíma (ein og hálf kennslustund) var þannig að ég byrjaði 

á að kynnta mig, spurði síðan nemendur um nafn og bað þá að lýsa því hvaða áhuga þeir 

hefðu á borðspilum en nefndi líka tölvuleiki til þess að fá fleiri svör. Að því búnu kynnti ég 

fyrir þeim það safn af spilum sem að ég hafði komið með þannig að þeir hefðu einhverja 

hugmynd um hvernig valnámskeiðið færi fram. Þar sem lýsing á námskeiðinu hafði verið 
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samin af kennara sem upprunalega hélt utan um það voru sumir nemendur í hópnum 

vonsviknir og ég þurfti að ná til þeirra og vekja áhuga þeirra á ný. 

Nokkrir úr hópnum könnuðust við einfaldari útgáfu af Varúlfaspilinu og fannst útgáfan 

sem að ég var með of flókin enda býður hún upp á töluverðan fjölda aukahlutverka. Ég gerði 

mér fljótlega grein fyrir því að þessi hópur var mjög ólíkur þeim sem ég hafði tekið spil með 

áður en ég ákvað að láta reyna á samstarfið með þeim í spilinu sem ég hafði gert ráð fyrir að 

yrði tekið í fyrsta tíma. Það kom mér á óvart þegar í upphafi að þrátt fyrir aldur og þroska 

nemendanna þurfti ég að beita mér til að fyrirbyggja skemmdir á spilum. Nemendur skólans 

virtust margir líta á spil í eigu skólans sem einnota spilastokka og þó að það sé slæmt hlýtur 

það að vera á ábyrgð þeirra sem leiðbeina um notkun spila að bæta það viðhorf. Öll þau spil 

sem ég nýtti við þessa kennslu voru einkaeign mín þannig að það var nokkuð auðvelt að 

útskýra fyrir nemendum af hverju þetta skipti mig svona miklu máli. Í framhaldinu lagði ég 

það í vana minn að ræða alltaf umgang um spil og sérstaklega mikilvægi þess að ganga vel 

um eignir skólans þar sem allir nemendur njóta sameiginlegs ávinnings af því að það sé gert.  

Þessi fyrsta stund var nýr tími fyrir nemendur en þetta var einnig fyrsta skiptið þar sem ég 

skipulagði kennslustund sem var alfarið á mína ábyrgð. Viðhorf nemenda var greinilega að 

það væri æskilegt að þau fengju spil í hendur og frjálst val um hvað yrði gert í tímum en 

hugsjón mín var að leiða þau saman í gegnum spil sem hóp. Varúlfur var ætlaður sem 

nokkurs konar upphitun fyrir flóknari spil, hópurinn spilaði það spil nokkrum sinnum í fyrsta 

tíma og nemendur urðu jákvæðari eftir fyrstu tilraun. Á þessum tímapunkti kom upp atvik 

sem að styrkti áhuga minn á að festa notkun spil enn frekar í sessi. Starfsmaður úr sérdeild 

kom í heimsókn rétt fyrir lok tímans og ræddi við mig um nemanda sem hafði verið greindur 

með sérstök einkenni sem meðal annars lýstu sér þannig að nemandinn brosti nánast aldrei. 

Ég varð strax spenntur yfir því að fá þennan nemanda í tíma og vildi fá að vita hvort að 

viðkomandi yrði með næst. Það kom mér því skemmtilega á óvart þegar mér var sagt að 

hann væri í tímanum og ljóst varð að hann hafði verið brosandi allan tímann sem hann tók 

þátt í spilinu. 

Þetta varð byrjun á samstarfi mínu við sérdeildina þar sem nemendur á hennar vegum 

tóku þátt í spilatímum og fengu síðar að halda áfram í næstu vallotu með nýjum 

nemendahópi. Fyrir mig varð mjög gefandi að geta óvænt komið að gagni með því að beita 

spilum sem kennslumáta og þetta efldi trú mína á að notkun spila byggi yfir fleiri 

möguleikum en ég hafði gert ráð fyrir í upphafi.  

4.11 Gangur námskeiðs og reynsla af völdum spilum 

Einhverjar breytingar urðu á nemendahópnum snemma á námskeiðsferlinum og ég áttaði 

mig fljótlega á því að spil höfða ekki eins sterkt til allra og ég hafði vonað. Þrátt fyrir það 
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myndaðist á námskeiðinu ákveðinn kjarni áhugasamra nemenda. Oftast nær þurfti ég að 

leiða allan hópinn áfram með því að láta litla hópa vera í hlutverki stakra leikmanna. Í öðrum 

tíma varð fyrir valinu samvinnuspilið Rick and Morty: Total Rickall Card Game (SPIL: 1/1/3/2)  

þar sem mér þótti það líklegt til þess að vekja mikinn áhuga án þess að reynast of flókið fyrir 

nemendur. Menntagildið var vissulega lágt en mér þótti spilið henta vel til þess að ná 

nemendum í samstarf. Í seinni vallotu prófaði ég í öðrum tíma samkeppnisspilið King of 

Tokyo (2011) (SPIL: 1/1/3/1) í stað Rick and Morty: Total Rickall Card Game þar sem það 

getur tekið svolítið langan tíma (er í flokki 2 fyrir lengd) og ég komst fljótlega að því að með 

því að velja samkeppnisspil frekar en samvinnuspil svona snemma á námskeiðsferlinum varð 

hópandi ekki jafn góður.  Þegar ég svo lagði inn Rick and Morty: Total Rickall Card Game í 

þriðja tíma þessarar lotu varð hópandinn ekkert siðri en hann hafði verið í fyrri hópnum. 

Í báðum tilfellum fylgdi ég eftir góðum hópsamstarfi með því að spila næst Forbidden 

Island (2010) (SPIL: 2/1/3/2) og það spil varð nokkuð vinsælt sökum góðrar hönnunar þrátt 

fyrir að þema spilsins (fjársjóðsleit) höfði ekki jafn vel til unglinga og þemu ýmissa annarra 

spila. Spilið leggur meiri áherslu á samstarf en Rick and Morty: Total Rickall Card Game þar 

sem leikmenn fá fleiri tækifæri til að hafa áhrif á gang leiks hjá öðrum. Samkvæmt dagbók 

varð ég þess var í bæði skiptin sem spilið var notað að hópurinn þjappaði sér saman þegar 

nemendur þurftu að treysta hver á annan til þess að spilið gengi upp, óvænt fannst mér 

einnig að einstaka nemendur, sem tekið höfðu þátt án þess að sýna mikinn áhuga í fyrri 

spilum, voru farnir að sýna meiri drifkraft og áhuga í þessu spili. Eftir að hafa ákveðið að hafa 

þessi fyrstu tvö spil (Varúlf og Rick and Morty) sem kjölfestu í upphafi námskeiðs eða lotu 

voru í framhaldinu valin spil sem hentuðu fjölda nemenda á hverjum tíma með hæfilegri 

blöndu af samvinnu og samkeppni. 

Deception: Murder in Hong Kong (Ho, 2014) (SPIL: 1/2/2/1) virðist vera það spil sem að 

nemendur voru hvað jákvæðastir yfir og það var spilið sem nemendur vildu spila í lokatíma 

vallotunnar. Einnig þótti það vinsælt eftir að það var reynt með miðstigi. Hér blandast 

áherslur þar sem spilið býður upp á samvinnu en rétt eins og í Varúlfi eru í leiknum faldir 

óvinir sem reyna að koma í veg fyrir að stærri hópinn vinni spilið í samvinnu. Spilun er 

nokkuð einföld í framkvæmd og kennari getur tekið að sér sérstakt hlutverk aðalrannsakanda 

og tekið fullan þátt í spilinu án þess að vera leikmaður sem er að keppast um að vinna eins og 

hinir. Hver nemandi fær átta spil í borð fyrir framan sig, fjögur sem eru vísbendingar og 

fjögur sem eru morðvopn. Sá sem dregur hlutverk morðingja lætur aðalrannsakanda vita 

hvaða vísbendingu og morðvopn hann og þeir sem eru vitorði með honum velja án þess að 

aðrir leikmenn verði þess varir og síðan er takmarkið hjá þeim sem eru ekki samsekir að 

reyna að komast að því hver sé morðinginn, hvaða vísbending sé rétt og hvaða morðvopni 

hafi verið beitt. 
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Aðalrannsakandi leiðir síðan rannsóknina með því að velja og leggja fram vísbendingar 

tengdar vettvangi morðsins annars vegar og tegund morðs hins vegar auk valinna 

vísbendinga sem tengjast þáttum eins og tíma, klæðnaði, árstíma og fleiru. Vísbendingar 

birtast nokkrar saman og eiga sumar við og aðrar ekki. Nemendur ræða málin í þremur 

umferðum þar sem allir fá að tala um sínar kenningar, síðan dregur kennarinn nýtt spjald 

sem að hann setur út á sama tíma í stað annars í borði til þess að reyna að fá nemendur til að 

giska rétt. Aðalrannsakandi er því ekki alveg hlutlaus en getur samt ekki tjáð sig nema með 

því að setja út vísbendingar á réttum tíma. Kennari í þessu hlutverki getur þó rætt reglur 

spilsins og veitt nemendum hvatningu eftir því sem þörf krefur. 

Hlutverk leikmanna eru ólík og þar sem sumir eru samsekir morðingjanum reyna þeir að 

villa fyrir hinum með því að mynda kenningar sem passa ekki en gætu virst líklegar. 

Meirihlutinn keppist við að leysa ráðgátuna en gerir sér ljóst að ekki er hægt að treysta 

öllum. Allir fá einn möguleika í hverjum leik til þess að koma með tilgátu um hvaða 

vísbending og morðvopn passa og ef leikmenn vinna saman má, ef á þarf að halda, reyna að 

tengja meira en eina vísbendingu við líklegt morðvopn. Þessi blanda af samkeppni og 

samvinnu virðist hrífa nemendur og flestallir eru áhugasamir þegar þeir spila. Sama spil var 

einnig reynt með miðstigi og í viðtali kom fram að spilið var þar í talsverðu uppáhaldi, 

nemendum á því aldursstigi fannst það betra en varúlfaspilið, hins vegar tóku þeir undir að 

ekki væri ráðlegt að spila svo flókið spil fyrr en góður hópandi og samvinna væri til staðar. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla verða dregnar saman helstu niðurstöður og rætt um notagildi SPIL-kerfisins, 

sem ég útbjó til að flokka borðspil eftir nokkrum kvörðum, þá umgjörð spila eða útfærslu að 

nota eitt borðspil í stórum hópi nemenda, gildi spila fyrir mig sem kennara og áhrif 

rannsóknarinnar á mína starfskenningu, auk umræðu um hönnun á nýju spili, Snorraúlfi, 

byggðu á þeirri reynslu sem aflað var í þessari rannsókn og lauslega tengdu námsbókinni 

Snorra sögu. 

5.1 Notkun á flokkunarkerfinu SPIL 

Við þessa rannsókn var flokkunarkerfið SPIL bæði hannað og prufukeyrt í fyrsta sinn til þess 

að einfalda og greina val á spilum sem notuð voru við rannsóknina. Þeir einföldu 

mælikvarðar sem stuðst var við nýttust vel við val á spilum og þar má sérstaklega nefna 

kvarðann lengd sem snerist um spilatíma. Óraunhæft er fyrir kennara að ætla að spila í einni 

kennslustund spil sem hafa langan eða óútreiknanlegan spilatíma. Notkun á flokkunarkerfinu 

kemur í veg fyrir að þessi spil verði fyrir valinu þegar aðstæður henta illa. Hins vegar var 

greinilegt á meðan rannsókn stóð yfir að ekki þurfti að ljúka öllum spilum til þess að árangur 

næðist. Mögulega mætti bæta inn kvarða eða auðkenni sem gæfi til kynna að spilatími skipti 

ekki máli, ekki þurfi nauðsynlega að ljúka spilinu. 

Inntak var sá kvarði sem að rannsakandi taldi allra mikilvægastan í upphafi rannsóknar en 

vægi inntaks fór minnkandi eftir því sem meiri reynsla af fjölbreytni í notkun spila aflaðist.  

Þegar spil er notað sem kennslutæki við kennslu um tiltekið efni getur inntak verið mikilvægt 

og námsspil eru oftast hönnuð með efnislegt inntak í huga og nota á tilteknum greinasviðum 

eða um valin efnisleg viðfangsefni. Greining spila byggð á flokkunarkvarða fyrir inntak virðist 

því eiga rétt á sér og sá kvarði mun eflaust nýtast áfram verði flokkunarkerfið þróað frekar. 

Pressa getur verið bæði jákvæður og neikvæður eiginleiki spila til nota í skólastarfi en á 

þeim kvarða eru spilin flokkuð eftir því hugræna álagi sem notkun þeirra fylgir. Sumir 

nemendur gáfu til kynna að flókin spil væru síðri en önnur en aðrir að þau væru talsvert betri 

en önnur spil sem stóðu til boða. Einföld spil þar sem nemendur geta haft athyglina hver á 

öðrum virðast stuðla vel að samvinnu og samkennd innan hópa og henta því vel þegar 

nemendur og kennari eru að kynnast. Spil sem taka meiri orku frá nemendum í greiningu og 

eftirfylgni virðast aftur á móti efla rökhugsun og sjálfsaga og nemendur virðast njóta þeirra 

þegar þeir hafa kynnst sæmilega vel og eru orðnir vanir því að spil séu nýtt í skólastarfinu. 

Mögulega mætti flokka sérstaklega álag að þessu leyti, mikil pressa getur haft góð eða slæm 

áhrif eftir aðstæðum og því hvort um er að ræða vel eða illa heppnaða hönnun. 
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Að lokum þarf að skoða matskvarðann spennandi þema því þó að nemendur hafi gefið 

nokkuð ákveðið til kynna hvaða spil höfðuðu til þeirra virtist matið of huglægt til að falla vel 

að kvarðanum. Mögulega þarf að breyta þessum þætti flokkunarkerfisins í eitthvað sem 

auðveldara er að skilgreina eins og það hvaða aldurshópi spilin henta eða tilhöfðun eftir innri 

hönnun fremur en efni. Efnislegt þema spils hefur áhrif en þau áhrif fara dvínandi eftir því 

sem spilið er prófað lengur. Spil eru spennandi fyrir nemendur af mörgum ólíkum ástæðum 

og eflaust væri hægt að mæla ólíka þætti sem þar skipta máli frekar en að hafa þá alla undir 

sama hatti. 

Sú hugmynd að nota flokkunarkerfi til að henda reiður á spilum til nota í skólastarfi kom 

sér vel við framkvæmd rannsóknarinnar en til þess að þetta tiltekna flokkunarkerfi gæti nýst 

öðrum kennurum þyrfti að fjölga matskvörðum og skilgreina matsþætti betur. 

5.2 Notagildi spilaumgjarðarinnar 

Hugmynd mín hefur ávalt verið að hægt sé að hanna námsspil þar sem bekkurinn sem heild 

spilar undir leiðsögn eins kennara með aðeins eitt eintak af námsspilinu í notkun. Til þess að 

koma henni í framkvæmd gerði ég margar tilraunir með þá umgjörð sem rætt var um og 

greint frá í kafla hér að framan. Hún nýttist við bekkjarkennslu með stórum hópi nemenda og 

með minni hópum í spilatímum og spilavali. Upprunalega átti þessi umgjörð að fylgja 

námsspili sem ég hugðist hanna og ætlað var til nota með heilum bekk en hluti af þessari 

rannsókn, eftir að horfið var frá þeirri hönnun, var að prófa kerfið á spilum sem ekki voru 

hönnuð með slíka notkun í huga. 

Þegar kennari ætlast til þess að allir taki þátt í sama verkefni, í samvinnu og á sama tíma, 

myndast ákveðin pressa á bæði kennarann og nemendur. Umgjörðin léttir á þessu með því 

að dreifa ábyrgð á milli nemenda og láta þá starfa saman í smærri hópum en gera samt ráð 

fyrir því að allir taki fullan þátt í verkefninu, gegni sérstöku hlutverki eða skiptist á um að taka 

ábyrgð á næstu umferð í spilinu. Þeir hópar sem eiga ekki að gera geta þá rætt sín á milli 

mögulega næstu leiki. Kennarinn er tengdur við allan hópinn enda allir nemendur 

þátttakendur í spilinu. Hlutverk kennarans sem leiðbeinanda auðveldar spilun þar sem hann 

getur útskýrt gang spilsins fyrir öllum hópnum á sama tíma en gerir honum einnig auðvelt að 

nýta tækifærið og fræða nemendur um hluti tengda efnisinntaki eða þema spilsins. 

Notkun umgjarðirnar gekk almennt vel og hægt er að gera ráð fyrir að hún virki svo 

framarlega sem að kennari nær að halda athygli nemendahópsins svo vel fari. Efra mark 

hópa í mínum tilraunum var yfirleit um 16 nemendur en mögulega er hægt að vinna með 

stærri hópum ef samstarfsvilji er fyrir hendi. Samstarfsvilji nemenda skiptir þó ávallt sérstöku 

máli þar sem spil kallar á þátttöku allra sem að því koma. Ekki er ráðlagt að reyna að nota 

umgjörðina með stórum hópum ef að kennari á enn í vandræðum með agastjórnun. Til 
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dæmis er það slæmt ef nemandi leggur sig fram um að svindla, trufla eða tefja spilið og 

kennari þarf að stöðva sína leiðsögn til þess að sinna þeim truflunum. Önnur tegund spila, 

sem virka vel fyrir stóra hópa án umgjarðar, henta betur við þær aðstæður og eru varúlfaspil 

ágætt dæmi um það. 

Á heildina litið virðist spilaumgjörðin virka vel og þá sérstaklega þegar henni er beitt með 

samvinnuspilum eins og rætt var í fyrri köflum. Hún getur verið hópeflandi og hún getur 

virkjað nemendur sem að annars gætu setið hjá. Hún veitir einnig einstakt tækifæri til þess 

að ná athygli nemenda þegar kennari býr yfir námsefni sem að tengist spilinu og hann vill 

kynna fyrir nemendum. Vonandi mun hún nýtast áfram á sömu forsendum sem hér var lagt 

upp með og sem hluti af hönnun námsspila sem ætluð eru til nota við bekkjarkennslu. 

5.3 Sérstaða hópspila eins og Varúlfs 

Eins og rætt hefur verið er spilaumgjörðin, sem hér hefur verið lýst, nokkuð erfið í 

framkvæmd með stórum nemendahópum sem kennari þekkir lítið eða er enn að ná að 

tengjast. Sum spil eru hins vegar sérstaklega hönnuð með það í huga að stórir hópar geti 

spilað þau og þar má sérstaklega nefna svokölluð varúlfaspil sem sagt hefur verið frá hér að 

framan. Þessi spil eru sum hönnuð þannig að yfir hundrað þátttakendur geta spilað á sama 

tíma en afbrigðið sem ég notaði við kennslu er hannað fyrir 12 til 18 þátttakendur. 

Í upphafi var ætlunin að nota varúlfaspilið einungis sem fyrstu tilraun með spil í nýjum 

hópi nemenda og nýta svo í framhaldinu umgjörðina sem áður var nefnd með nokkrum vel 

völdum spilum. Varúlfaspilið varð strax mjög vinsælt og reyndist hafa ákveðna sérstöðu.  

Einfalt er að skipuleggja það og lítinn tíma tekur að setja það upp. Auðvelt er fyrir alla að taka 

þátt og nemendur ráða því sjálfir hversu mikið þeir tjá sig, það nægir að benda á aðra spilara 

til að tjá ákvarðanir í leiknum. Í upphafi hafði ég ákveðnar efasemdir og áhyggjur af því að ég 

væri að „eyða“ of miklum tíma í svo einfalt spil og það án umgjarðarinnar en vinsældir 

spilsins á meðal nemenda urðu þess valdandi að ég spilaði það oftar og oftar, bæði með 

nemendum sem ég kenndi reglulega og í forfallakennslu þegar það átti við. 

Eins og fram hefur komið kom mér á óvart að ég var beðinn um að spila með ýmsum 

nemendahópum en ekki að lána samkennurum spilið. Spilið reyndist einfalt í notkun og 

þegar aðstæður voru óvenju krefjandi og samstarf við nemendur erfitt í fyrstu tilraun var 

nokkuð auðvelt að fara strax í spilið aftur þar sem spilatími er nokkuð stuttur eða rétt um 

10–15 mínútur. Í öllum þeim tilfellum sem ég spilaði með nýjum hópum gekk seinni tilraun 

vel og nemendur höfðu flestir mikinn áhuga á spilinu eftir það. 

Notkun varúlfaspilsins varð til þess að ég áttaði mig á þeirri félagslegu vídd sem spil geta 

haft fyrir nemendur og einnig því að spilið gat verið farvegur sem nota mátti til þess að 

tengjast nemendum. Eins og fram kom i niðurstöðukafla hér að framan gekk ég bókstaflega 
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um, alla þá daga sem ég kenndi við Miðgarðsskóla, með spilið í brjóstvasanum. Spilið 

auðveldaði mér til muna bekkjar- og agastjórnun og varð mikilvægt haldreipi fyrir mig allan 

þennan tíma. Þrátt fyrir marga kosti ber þó að taka fram það sem helst má finna að 

varúlfaspilum í námi og kennslu en það er hversu litla tengingu þau flest hafa við almennt 

námsefni. 

5.4 Gildi spila fyrir mig sem kennara 

Í þessari rannsókn var leitast við að svara spurningunni: Hvaða gildi hafa borðspil fyrir mig 

sem verðandi kennara og hvaða ávinning má hafa af þeim sem verkfæri í kennslu? 

Niðurstöður reyndust margslungnari en búist var við. Það kom mér til að mynda nokkuð á 

óvart hversu mikil og mótandi áhrif það samspil sem varð á milli mín sem kennara, spilanna 

sem verkfæra og nemenda sem spilara gat haft á mig sem fagaðila. Ég hafði vonast til þess að 

sýna fram á að spil gætu nýst mér sem verkfæri til þess að miðla þeirri sérþekkingu sem að 

ég bý yfir en í þessu ferli öllu kom í ljós að ég hafði margar aðrar aðferðir til þess þótt að spil 

hafi hentað vel í einhverjum tilfellum. Ein og sér gerðu spilin takmarkað gagn hvað það 

snertir að miðla efni  til nemenda enda nýtti ég ekki námsspil sérstaklega hönnuð með 

ákveðið kennsluefni í huga. Þar sem mínar tilraunir snerust mest um spil sem höfðu ekki 

mikið menntagildi hvað snerti efnislegt inntak fór ég fljótlega að verða var við aðra jákvæða 

þætti tengda notkun þeirra. 

Í upphafi rannsóknar einkenndist fagvitund mín af ósjálfstæðri fagmennsku þar sem ég 

lagði alla áherslu á að geta réttlætt notkun spila með því hversu vel þau uppfylltu ytri kröfur 

um menntun. Spilin voru fjölbreytileg og prófuð undir alls konar kringumstæðum. Oft var ég í 

samstarfi við aðra kennara, stjórnendur eða nemendur sjálfa og meðtók mikla endurgjöf frá 

öllum þessum aðilum. Þetta leiddi af sér þróun þar sem ég fór líta á sjálfan mig sem þann 

sem bæri lokaábyrgð á minni kennslu en samt með því hugafari að aðstæður og sjónarmið 

annarra hagsmunaaðila skiptu þar máli. Börn eiga til dæmis rétt á leik og að fá að vera börn á 

eigin forsendum í skólastarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Það hugarfar mitt 

í upphafi, að finna þyrfti sem skilvirkasta leið til að mata börn og unglinga á námsefni, 

reyndist ekki nema lítill hluti af þeirri heildarmynd sem hafa þarf í huga innan veggja 

kennslustofunnar. Tilraunir mínar með spil og þau jákvæðu viðbrögð sem þær vöktu hjá 

stjórnendum, kennurum, foreldrum og nemendum leiddi til ákveðinnar vitundarvakningar 

um áhrif mín sem kennara á þessa hópa sem allir eiga hagsmuna að gæta. Í upphafi hafði ég 

verið í talsverðri vörn vegna áhuga míns á að nýta spil við kennslu en með tímanum lærði ég 

að spil sem verkfæri eru ekki einnota miðill til þess að færa nemendum upplýsingar heldur 

fjölbreyttur samskipta- og fræðslumiðill sem getur haft áhrif innan og utan kennslustofunnar.  

Þessar nýju áherslur bera einkenni samvirkar fagmennsku (Trausti Þorsteinsson, 2003). 
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Notkun spilanna og þau jákvæðu viðbrögð sem hún vakti áttu stóran þátt í þeirri 

hugarfarsbreytingu sem þarna varð. 

Sá leið þeirra sem fást við starfendarannsóknir að prófa nýjar aðferðir og meta og ígrunda 

hvernig til tókst varð fljótlega mjög mótandi fyrir mig sem nýjan og verðandi kennara. Ég 

byggði upprunalega á starfskenningu þar sem miðlun á sérþekkingu minni var í aðalhlutverki 

og tilgangur þessarar rannsóknar var ekki síst að kanna hvernig mér gengi að miðla henni 

með borðspilum sem verkfæri. Hér er um að ræða bæði innri hvata og persónulega þekkingu 

sem þurftu að fá að flæða út í umhverfið og mótast af því í síkviku ígrundunarferli 

(Korthagen, 2013). Þessi sífellda ígrundun og söfnun gagna varð þess valdandi að ég tók að 

mótast af þeirri reynslu sem ég var að afla á uppbyggilegan og skipulagðan hátt. Í stað þess 

að festast í því að finna þröngt afmarkað notagildi fyrir hvert spil opnaðist hugurinn og beindi 

athygli að þeim fjölbreytilega ávinningi sem að spilin buðu upp á. Því er heldur ekki að leyna 

hversu hvetjandi það var komast að því að foreldrar sem ég hafði ekki hitt væru að lýsa 

ánægju sinni með kennsluaðferðirnar utan veggja skólans. Einnig var það jákvætt þegar ég 

fékk að heyra frá stjórnendum að skólinn liti á þekkingu mína á spilum sem mikil verðmæti. 

Að lokum voru það viðbrögð nemenda sem höfðu úrslitaáhrif á vilja minn til þess að þróa 

nýtingu spila frekar. Um leið reyndi ég að gæta þess að draga saman seglin þegar spilin 

gengu misvel eða hentuðu tilteknum hópum ekki eins vel og öðrum. 

Ég hef ávallt verið nokkuð stoltur af því að hafa aflað mér menntunar á háskólastigi á 

tveimur aðskildum greinasviðum og mér fannst það nokkuð undarlegt að aðrir virtust fyrst 

og fremst sjá styrkleika minn í notkun spila en ekki þeirri sérþekkingu sem ég bý yfir eftir 

fyrra nám. Markviss ígrundun yfir langan tíma opnaði hins vegar augun mín fyrir þeim 

möguleikum sem hér voru að birtast frekar en að setja mig í vörn. Þetta varð til þess að ný 

starfskenning mótaðist á rústum þeirra eldri. Það margþætta hlutverk sem kennari hefur 

með höndum þegar honum er falið að sjá um nemendur skiptir mig nú talsvert meira máli en 

fræðslan ein og sér. Ég lít nú þannig á hlutverk mitt sem kennara að það felist fyrst og fremst 

í því að huga að vellíðan nemenda og hlúa að áhuga þeirra á námi. Sérþekking mín á 

stjórnmálum og sögu og áhugi minn á spilum geta komið þar að góðu gagni en hvorugur 

þátturinn í mínu fari þarf að vera þar í stöðugu aðalhlutverki. Í stað þess getur þekking mín á 

námsefni og áhugi minn á ólíkum kennsluaðferðum orðið til að efla skólastarfið. Aðstæður í 

skólastarfi munu ávalt verða fjölbreyttar og síbreytilegar, starf mitt snýr að samvinnu við 

nemendur, foreldra, kennara og stjórnendur en ég hef fundið leiðir sem henta mér betur en 

aðrar til þess að kenna á skilvirkan hátt og mun halda áfram að þróa þær. 
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5.5 Snorraúlfur verður til 

Varúlfaspilið sem ég og fleiri kalla svo varð fljótlega ákveðin kjölfesta í kennarastarfinu hjá 

mér. Það nýttist mér vel sem ísbrjótur með nýjum nemendum og það hjálpaði mér einnig við 

agastjórnun þar sem samstarfsvilji nemenda var yfirleitt talsverður þegar spilið var í gangi.  

Eins og áður kom fram litu nemendur á spilið sem leið að betra samstarfi innan árgangsins og 

það varð kveikja að áhuga nemenda á spilum sem voru spiluð síðar. Ég hafði tengt spilið við 

umfjöllun um lýðræði í tengslum við kennslu í samfélagsfræði en spilið í framkvæmd var í 

litlum tengslum við námsefni. Kostir þess voru samt sem áður töluverðir og áhugi nemenda 

fyrir því var mikill. Auðvelt var að spila spilið innan ramma kennslustundar og hægt var að 

spila það með nokkuð stórum hópum án þess að grípa til sérstakrar útfærslu. 

Sú útgáfa af varúlfaspilinu sem að ég notaði var hins vegar bara ein af mörgum spilum 

svipaðrar gerðar sem hafa komið út, spilum með líku þema eða svipuðum spilareglum þó að 

efnisþemað sé annað. Mér varð fljótlega umhugað um að finna útgáfu sem hefði skýrari 

tengingar við námsefni í skólanum en gerði mér fljótlega grein fyrir því að spilin eru flest öll 

svipuð að þessu leyti, byggja á völdu þema sem ekki er í nánum tengslum við námsefnið. Ég 

hafði líka með tímanum þurft að gera einfaldar reglubreytingar á spilinu til þess að bregðast 

við hlutum eins og eineltistilburðum og þannig varð til vísir að því að hanna eigin útgáfu af 

spili þessarar gerðar, minni eigin útgáfu af varúlfaspili. 

Til þess að auka fræðslugildi spilsins byggði ég það á Sturlungaöld og þó einkum 

atburðum í kennslubókinni Snorra sögu eftir Þórarinn Eldjárn (2003) en hún hefur verið 

vinsæl til kennslu á miðstigi grunnskóla hér á landi. Þar sem varúlfaspil eru þekkt og nokkuð 

vinsæl á meðal barna nefndi ég spilið Snorraúlf með vísun í þá gerð spila. Spilið eins og flest 

önnur spil af sömu ætt byggir á því að tveir hópar slást um yfirráð og keppast við að senda 

alla leikmenn úr hinu liðinu úr leik. Í þessari útgáfu eru þessi lið „bændur“  sem reyna að 

halda sjálfstæði og „höfðingjar“ sem reyna að ná völdum yfir þeim og öðrum. Þar að auki eru 

í spilinu fjölbreytt hlutverk byggð á þjóðþekktum einstaklingum frá Sturlungaöld sem að 

kennari getur bætt við eða tekið út eftir þörfum. 

Hugmyndin er sú að auka notagildi spilsins, það virkar þá sem grunnur að tómstundastarfi 

og samverustundum líkt og önnur varúlfaspil en hefur þar að auki þann kost að kennari getur 

tengt það kennslu um efni sem er á dagskrá flestra grunnskóla. Þetta má gera á einfaldan 

máta með því að stilla upp hlutverkum úr því lesefni eða öðru námsefni sem kennari vill 

vekja á áhuga. Hægt er að gera þetta skipulega með því að fylgja kaflaskiptingu kennsluefnis 

og bæta við og fjarlæga hlutverk eftir þörfum en einnig er hægt að velja þau hlutverk sem 

helst þykja höfða til nemenda. Hægt er að spila spilið með öllum hlutverkum í einu en þar 

sem af því leiðir óþarflega hátt flækjustig fer yfirleitt betur á því að nota færri spil í hvert 
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sinn. Hverju hlutverki fylgja ákveðnar reglur sem byggja á sérkennum þeirrar persónu eða 

þeirra hópa sem að hlutverkið vísar til og á að endurspegla. 

Með þessari útfærslu á spilinu er sameinaður sá ávinningur sem hafa má af spilum af 

þessari tegund við hefðbundna kennslu þar sem tiltekið námsefni er undir. Það hefur verið 

prufukeyrt á miðstigi með nemendum sem þekkja varúlfaspil og í stuttri kynningu í 

námskeiðinu Kennsla í margbreytilegum nemendahópi við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. Árangur af þeirri framkvæmd virtist svipaður og af tilraunum með önnur varúlfaspil. 

Nánari upplýsingar um spilið má sjá í Viðaukum C, D, E og F. 
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6 Lokaorð 

Þetta verkefni hófst sem draumur um að hanna gott námsspil en úr því varð nokkuð 

ævintýralegt ferðalag. Í upphafi árs 2017 var ég ákveðinn í því að byggja á þeirri þekkingu 

sem ég hafði aflað mér í fyrra námi og hanna námsefni sem tengdist fræðslu um lýðræði og 

ábyrgð. Þar sem ég var rétt nýfarinn að kynna mér færar leiðir í M.Ed.-verkefni ákvað ég að 

athuga, án þess að mér væri full alvara, hvort mögulega mætti hanna spil og hafa þá vinnu 

fyrir lokaverkefni. Mér til óvæntrar ánægju kom í ljós að það var í boði eftir að ég hafði lagt 

fram lýsingu á því spili sem ég hafði í huga. Eftir það hófst langt ferðalag sem leiddi mig frá 

þessari hugmynd en endaði engu að síður á því að til varð annað spil en ég hafði ætlað í 

upphafi. 

Í byrjun febrúar 2017 eignaðist ég son og heimilislífið tók talsverðum breytingum.  

Endurskipuleggja þurfti heimilið og ég missti þá aðstöðu sem ég hafði notað til þess að fást 

við hönnun og setja upp tilraunaspil. Svefn var líka eitthvað sem reyndist mikilvægara fyrir 

sköpunargáfuna en ég hafði ætlað áður og þó að sonurinn væri mikill sólargeisli í lífi okkar 

foreldranna þurftum við að venjast því að sinna honum að næturlagi. Ég hafði ætlað að nýta 

sumarið 2017 til þess að móta eða nálgast frumgerð að spilinu en án góðrar aðstöðu og með 

athygli mína á stráknum varð minna úr verki á þessu tímabili en ég hafði vonað. 

Haustið 2017 tók við umfangsmikið vettvangsnám og mikil vinna tengt því og ég fór að 

endurskoða uppsetninguna á lokaverkefninu. Ég gerði mér grein fyrir því að án frumgerðar af 

spili væri tímaramminn orðinn ansi tæpur til þess að hanna spil og prófa. Ég gerði mér einnig 

grein fyrir því að ég hafði litla sem enga reynslu af notkun spila í kennslu. Í samtali við 

leiðbeinanda lýsti ég þessu tímabili þannig að mér liði eins og ég ráfaði um í myrkri. Ég vissi 

að ég hafði ákveðna hugsjón að fylgja eða hugmynd að stefna að en ótti við tímaskort var 

farinn að hafa lamandi áhrif á framkvæmdina. Leiðbeinandi minn var samt eins og alltaf 

jákvæður og benti mér á þær mörgu leiðir sem ég gæti tekið og ég fór í þá vinnu að afla mér 

reynslu af notkun spila. Úr því varð fyrst vísir að reynslu af spilum í kennslu og svo var tekin 

stefna á starfendarannsókn um frekari tilraunir og reynslu á því sviði. Sú aðlögun var ekki án 

erfiðleika og ég hafði af því talsverðar áhyggjur að ég myndi rýna eigin störf án þess að sjá 

nokkuð markvert gerast. Ég lagði samt sem áður mikinn metnað í að ögra sjálfum mér, prófa 

nýjar aðstæður og nýta spil við öll tækifæri sem ég gat fundið. 

Starfendarannsóknin varð að nokkurs konar ævintýri fyrir mig.  Ég aflaði mér 

ómetanlegrar reynslu, bæði við notkun spila og kennslustörf. Séreinkenni mitt í skólastarfinu 

varð að ég var nefndur „Borðspilamaðurinn“ og lærði að setja upp kennslustundir byggðar á 

eða tengdar spilum, ég skipulagði valtíma eða valnámskeið sem ég ber ábyrgð á og kenni og 

ég náði tengsum við stóran nemendahóp sem þykir erfitt að ná góðu samstarfi við. 
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Rannsóknin og ég sem persóna runnu saman á jákvæðan hátt og ég lærði margt um það sem 

ég gat gert með notkun spila. 

Ég mótaði flokkunarkerfi fyrir spil til nota í kennslu, prófaði ýmsar tegundir spila undir 

ýmiss konar kringumstæðum og þróaði leiðir til að nota eitt borðspil í stórum hópi nemenda. 

Þökk sé þeirri fjölbreyttu reynslu sem ég aflaði mér við þessa rannsókn tókst mér svo að 

hanna spil sem byggir á þeim aðstæðum og þörfum sem finna má í kennslustofunni á 

miðstigi grunnskóla. Spilið Snorraúlfur á að geta nýst öðrum kennurum við kennslu og 

nemendum í grunnskóla eða tómstundastarfi. Spilið á eldri hönnun mikið að þakka en er 

sniðið að íslenskum aðstæðum. Það er von mín að það eigi eftir að þróast frekar og verða 

það fyrsta af mörgum spilum sem ég mun hanna og vonandi koma út á næstu árum. 
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Viðauki A: Flokkun spilasafns eftir SPIL-kerfinu 
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Runewars (2010) SPIL: 2/3/3/3 

Scythe (2016) SPIL: 2/2/2/3 

Small World (2009) SPIL: 1/2/3/2 

Smash Up (2012) SPIL: 1/2/3/2 

Star Wars: X-Wing Miniatures Game (2012) SPIL: 1/2/3/2 

StarCraft: The Board Game (2007) SPIL: 1/3/3/3 

Terror in Meeple City (2013) SPIL: 1/1/3/2 

Timeline: Historical Events (2011) SPIL: 2/1/1/1 

Twilight Imperium (3. útgáfa) (2005) SPIL: 2/3/2/3 

Twilight Struggle (2005) SPIL: 3/3/1/3 

Vikings (2009) SPIL: 2/2/2/2 

War on Terror (2006) SPIL: 2/3/2/3 

Zombie Dice (2010) SPIL: 1/1/2/1 

Zombies!!! (2001) SPIL: 1/1/3/2 

 

Samvinnuspil (25) 

Arkham Horror (2005) SPIL: 2/3/3/3 

Conquest of Planet Earth: The Space Alien Game (2010) SPIL: 1/2/3/2 

Deception: Murder in Hong Kong (2014) SPIL: 1/2/2/1 

Descent: Journeys in the Dark (2005) SPIL: 1/3/3/3 

Descent: Journeys in the Dark (2. útgáfa) (2012) SPIL: 1/2/3/3 

DOOM: The Board Game (2016) SPIL: 1/2/3/3 

Eldritch Horror (2013) SPIL: 2/3/2/3 

Forbidden Island (2010) SPIL: 2/1/3/2 

Gears of War: The Board Game (2011) SPIL: 1/2/3/3 

Ghost Stories (2008) SPIL: 2/3/3/2 

The Grizzled (2015) SPIL: 2/2/1/1 
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Legendary: A Marvel Deck Building Game (2012) SPIL: 1/2/3/2 

Letters from Whitechapel (2011) SPIL: 2/1/2/2 

The Lord of the Rings: The Card Game (2011) SPIL: 2/3/3/3 

Mansions of Madness (2011) SPIL: 1/2/3/3 

Mice and Mystics (2012) SPIL: 1/2/3/3 

Mage Knight Board Game (2011) SPIL: 2/3/3/3 

Pathfinder Adventure Card Game: Rise of the Runelords – Base Set (2013) SPIL: 2/2/3/3 

Red November (2008) SPIL: 2/2/2/2 

Rick and Morty: Total Rickall Card Game (2016) SPIL: 1/2/3/2 

Robinson Crusoe: Adventures on the Cursed Island (2012) SPIL: 1/3/2/3 

Shadows over Camelot (2005) SPIL: 1/2/2/2 

Star Trek: Frontiers (2016) SPIL: 1/3/3/3 

Super Dungeon Explore (2011) SPIL: 1/2/3/3 

The Werewolves of Miller's Hollow (2001) SPIL: 1/1/3/1 
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Viðauki B: Spurningar úr viðtali við rýnihóp 

1.  Hvernig fannst ykkur fyrsta spilið sem þið spiluðuð í tíma? 

2.  Voru sum spil erfiðari en önnur fyrir ykkur og ef svo, hvers vegna? 

3.  Lærðuð þið eitthvað nýtt við það að spila? 

4.  Af hverju voru sum spil skemmtilegri en önnur? 

5.  Hvað finnst ykkur um námsspil sem að þið hafið spilað áður? 

6.  Hvað finnst ykkur um þá hugmynd að breyta Varúlfi í námsspil um Snorra sögu? 

7.  Hvaða öðrum spilum gætuð þið breytt í námsspil? 

8.  Hvernig var að spila alltaf í einum stórum hópi? 

9.  Er eitthvað sem þið viljið segja eða ræða um tengt spilunum? 
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Viðauki C: Námsspilið Snorraúlfur: Lýsing 

Þetta námsspil byggir á þema Snorra sögu og Sturlungaaldar. Það er hannað sem 

kennslutæki fyrir kennara og virkar vel samhliða kennslubókinni Snorra sögu (Þórarinn 

Eldjárn, 2003). Einnig er hægt að nýta það við kennslu um lýðræði þar sem Sturlungaöld 

einkenndist af valdabaráttu þar sem höfðingjar tókust á og kepptust sumir við að ná stjórn á 

landinu í heild sinni.  Að lokum má nýta spilið í almennu skólastarfi, frístundastarfi og sem 

dægradvöl utan menntastofnana. 

Spilið á rætur í rússnesku spili sem að Dmitry Davidoff hannaði árið 1986 og kallað er 

Mafía á íslensku.  Spilið Mafía var spilað með venjulegum spilastokki og var í upphafi ekki 

gefið út á formlegan hátt. Snorraúlfur sækir einnig talsverðan innblástur í afbrigði af Mafia 

sem kallast Werewolves of Millers Hollow (Philippe Pallières og Hervé Marly 2001). 

Snorraúlfur er spilaður af 8 til 18 leikmönnum ásamt einum þátttakanda sem annast 

umsjón með spilinu og kallast sögumaður. Sögumaður er hlutlaus og getur því hvorki unnið 

spilið eða né tapað því og telst því ekki leikmaður í hefðbundnum skilningi. Aðrir leikmenn 

geta unnið spilið ef að allir höfðingjar finnast og eru úr leik eða tómir höfðingjar eru eftir í 

spilinu. Spilið er spilað í lotum þangað til að því er lokið og í hverri lotu eru tvær umferðir 

sem kallast ráðabrugg og ögurstund. Sögumaður leiðir spilið áfram. 
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Viðauki D: Námsspilið Snorraúlfur: Leikreglur 

Undirbúningur: Safnað er saman þeim spilum sem á að nota. Spilið sem er nafnlaust og 

merkt með kórónu sem táknar umboð Noregskonungs er fyrst sett til hliðar. Síðan eru spil 

merkt Höfðingjar sett saman í spilastokk eftir fjölda leikmanna, tvö spil eru sett í stokkinn ef 

að leikmenn eru færri en 12, þrjú spil eru sett í stokkinn ef leikmenn 12 til 17 en öll fjögur 

spilin notuð ef leikmenn eru 18 eða fleiri. Síðan er bláa spilið merkt Snorri sett í stokkinn 

ásamt þeim sérspilum sem sögumaður ákveður að nota (mælt er með því að nota Snorra 

einan úr hópi sérspila þegar spilað er með nýjum leikmönnum). Að lokum eru græn spil 

merkt Bændur sett í stokkinn svo að spilafjöldi í stokknum verði sá sami og fjöldi leikmanna. 

Spilin eru stokkuð vandlega og allir nema sögumaður fá úr stokknum eitt spil með hlutverki 

sem að þeir halda leyndu. Sögumaður getur þó alltaf fengið að sjá spil hjá einstaka 

leikmönnum telji hann þörf á því. 

Allir leikmenn mynda hring og halda spilinu, sem að þeir fengu, við brjóstkassa og gæta 

þess að aðeins bakhlið spilanna sjáist. Þá fær sá leikmaður sem fyrstur var úr leik í næsta spili 

á undan (ef spilað hefur verið áður) umboð Noregskonungs. Sá leikmaður sem fær það spil 

heldur á því þannig að það verði sjáanlegt öllum, einfaldast er að leggja það yfir spilið sem 

leikmaður hefur nú þegar fengið. Ef spilið hefur ekki verið spilað áður þarf að kjósa hver fær 

umboðið eða láta sögumann ákveða hver fær umboðið og spara með því tíma. 

 

Spilun: Spilið er spilað í lotum sem sögumaður stýrir og hver lota á sér tvo aðskilda hluta. Í 

fyrri hluta, sem kallast ráðabrugg, loka allir leikmenn augum undir leiðsögn sögumanns og 

sögumaður kallar upp þá sem eiga að opna augu að hverju sinni. Leikmaðurinn sem fékk 

Snorraspilið er beðinn að opna augun og velja annan leikmann í hljóði með því að benda á 

viðkomandi. Sögumaður tekur þá spilið frá þeim leikmanni og sýnir þeim sem leikur Snorra 

hvaða hlutverk er á þeirri hlið spilsins sem áður var falin. Með þessu getur sá sem leikur 

Snorra aflað sér upplýsinga í hverri umferð, reynt að átta sig á hverjir höfðingjar eru og 

aðstoðað aðra við að ná þeim úr leik. Eftir að Snorri er búinn að leika sinn leik lokar sá 

leikmaður aftur augum og sögumaður heldur áfram að láta þá sem hafa sérhlutverk sem 

leika þarf í laumi opna augu einn í senn, leysa sitt hlutverk af hendi samkvæmt reglum sem 

þeim eru ætlaðar (sjá lýsingar spila) og loka aftur augum þar til allir sem gegna sérhlutverki 

hafa lokið sínum leik. Að lokum biður sögumaður þá sem eru með rauð höfðingjaspil að opna 

augun og þeir fá að sjá hver annan. Þar með hafa þeir myndað leynilegt lið sem reynir að 

vinna spilið. Höfðingjar kjósa síðan leikmann úr leik með bendingu og hér gilda flest atvæði 

eða úrskurður sögumanns ef atkvæði falla jafnt. Í fyrstu umferð er bannað að velja úr þann 

leikmann sem fer með umboð Noregskonungs, það er hins vegar leyft eftir það. 
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Næst tekur við sá hluti sem kallaður er ögurstund og sögumaður fær alla leikmenn til 

þess að opna augun. Niðurstaða ráðabruggs er kynnt með því að tilkynna hvaða leikmann 

höfðingjar völdu úr leik og sá fær umboð Noregskonungs í næsta leik. Sögumaður greinir 

einnig frá því sem leiddi af leik leikmanna í sérhlutverkum eftir því sem við á (sjá lýsingar 

spila). Að því búnu reyna allir leikmenn að finna út hver ber ábyrgð á mannfalli í röðum 

bænda eða annarra leikmanna sem ekki eru höfðingjar. Kosið er með því að benda á aðra 

leikmenn annarri hendi. Hver sá sem fer með umboð Noregskonungs bendir hins vegar með 

báðum höndum og fer með tvö atkvæði sem þurfa bæði að beinast að sama leikmanni. 

Höfðingjar taka þátt í þessum hluta líkt og aðrir. Sá leikmaður sem fær flest atvæði er gerður 

útlægður úr leiknum og er úr leik eins og þeir sem falla úr leik vegna ráðabruggs. Þar með er 

fyrstu umferð lokið og leiknar eru nýjar umferðir af ráðabruggi og ögurstundum þangað til 

að allir höfðingjar eru úr leik (það er vitað í upphafi hvað þeir eru margir) eða þar til einungis 

höfðingjar standa eftir. Það lið sem á eitt leikmenn eftir vinnur leikinn. Ef tveir standa eftir á 

ögurstund og eru hvor úr sínu liði hljóta atkvæði að falla jafnt. Þá vinna höfðingjar. 

Mikilvægt er að hafa í huga að þegar kemur að ögurstund kann sá sem fékk hlutverk 

Snorra að vita um einn eða fleiri í hópnum hvort þeir eru sekir eða saklausir af ráðabrugginu. 

Hins vegar þarf sá leikmaður að gæta sín á því að láta þá vitneskju koma of skýrt fram. 

Öðrum sérhlutverkum fylgja svo reglur sem auka á fjölbreytni í leiknum og veita fleiri 

leikmönnum fleiri tækifæri til að sýna skarpskyggni og kænsku. 
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Viðauki E: Námsspilið Snorraúlfur: Hlutverk 

 

 

Umboð Noregskonungs:  Þetta er eina spilið sem gefur ekki til kynna falið hlutverk og allir 

sjá. Sá sem er fyrstur úr leik fær þetta í næsta spili á eftir til viðbótar spili sem lýsir földu 

hlutverki viðkomandi leikmanns. Engu skiptir hvaða hlutverk þar er um að ræða. Spilið 

endurspeglar áhrif erlendra afla á íslensk stjórnmál á tímum Sturlungaaldar og sá leikmaður 
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sem á því heldur nýtur í fyrstu umferð þeirrar friðhelgi að ekki má velja hann úr leik, hvorki í 

ráðabruggi né á ögurstund. Ef leikmaður með umboð konungs fellur úr leik lætur hann 

umboðið ganga til einhvers í því spili sem enn er í gangi. Umboðið færir leikmanni rétt til að 

greiða tvö atkvæði á ögurstund. Þau þurfa að beinast að einum leikmanni og eru greidd með 

því að benda með báðum höndum á annan leikmann. 
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Höfðingjar:  Þetta spil stendur fyrir höfðingja sem á Sturlungaöld lögðu undir sig stór 

landsvæði. Því er í leiknum líst á óbeinan hátt. Sjálfstæðum bændum, sem sumir gátu verið 

forystumenn í sinni sveit, fækkar jafnt og þétt á meðan höfðingjarnir brugga sín ráð og sölsa 

undir sig sem mest völd. Leikmenn í hlutverki höfðingja fá í ráðabruggi hverrar umferðar að 

kjósa úr leik einn leikmann sem er ekki úr þeirra eigin röðum. Þeir mynda eigið lið og annað 

hvort vinna eða tapa saman. Höfðingjar eru ekki skilgreindir sem ákveðinn ætt eða hópur þar 

sem frægar sögupersónur munu birtast í liðinu sem að vinnur á móti þeim. 
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Bændur:  Þetta spil stendur fyrir bændur sem á tímum Sturlungaaldar áttu að geta valið þá 

höfðingja sem þeir vildu fylgja. Enginn einn leiðtogi réði yfir landinu öllu og spilið lýsir baráttu 

bænda fyrir því að ráða því sjálfir hverjum þeir fólu forystu sinna mála. Leikmenn sem eru 

bændur reyna á ögurstundu að velja höfðingja úr leik og ryðja þannig höfðingjum úr vegi 

áður en þeir ná öllum völdum í leiknum. 
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Snorri:  Hlutverk Snorra í þessum leik er sérstakt. Á Sturlungaöld var hann sjálfur í hópi 

helstu höfðingja en hér reynir hann að leiða bændur með einstökum fróðleik sínum og mikilli 

útsjónarsemi. Sá leikmaður sem fær hlutverk Snorra fær í hverri umferð leyfi til þess að sjá 

hlutverkaspil hjá einum öðrum leikmanni á meðan ráðabruggi stendur, áður en höfðingjarnir 

í leiknum taka sína leynilegu ákvörðun. Leikmaður nýtir hlutverk og hæfileika Snorra best 

með því að fara varlega og láta ekki bera of mikið á þeirri visku sem hann býr einn yfir. 

Annars er hætta á að aðrir höfðingjar leggi hann að velli og taki hann úr leik. 
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Hvamm-Sturla:  Ef hlutverk Hvamm-Sturlu föður Snorra er falið leikmanni fær sá leikmaður í 

ráðabruggi að velja tvo aðra leikmenn með leynd. Hann fær að opna augun og benda á þessa 

tvo áður en hann lokar augum aftur. Sá fyrri af þessum tveimur er þá tilneyddur að kjósa 

hinn úr leik á ögurstundu.  Eftir að leikmaður í hlutverki Hvamm-Sturlu hefur valið sína tvo 

menn og lokað augunum er sá fyrri af þeim tveimur sem Hvamm-Sturla valdi beðinn um að 

opna augun og fær um það bendingu á hvern hann á að benda á næstu ögurstundu. Á 

þennan hátt er því óbeint lýst hvernig Hvamm-Sturla beitti klókindum og notaði aðra þegar 
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það hentaði honum. Ekki má ráðskast með atkvæði hvers leikmanns nema einu sinni en 

leyfilegt er að láta kjósa sama leikmann á ögurstundu eins oft og verða vill. 

 

 

Guðný:  Móðir Snorra fær á meðan ráðabrugg stendur yfir að að velja með leynd einn 

leikmann. Sá leikmaður nýtur þá verndar hennar og friðhelgi á næstu ögurstund. Sá sem 

varð fyrir valinu fær um það bendingu eftir að sá leikmaður sem leikur Guðný hefur lokað 

augum aftur. Verði sá leikmaður sem verndarinnar nýtur kosinn úr leik á ögurstundu gilda 
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þau atkvæði ekki. Þetta ber vott um umhyggju Guðný fyrir börnum sínum, fjölskyldu og 

vinum. Hún fær þó ekki velja saman leikmann tvisvar í röð enda átti hún í mörg horn að líta 

og þurfti að hugsa um hag allra sinna barna, ættingja og vina. 
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Myndskreyting fyrir spilið Þorbjörg er ekki til í núverandi útgáfu en samt sem áður er hægt 

er að nota annað spil og fylgja reglum um hennar hlutverk í stað þeirra sem eiga venjulega 

við það spil. 

 

Þorbjörg: Þorbjörg varð á Sturlungaöld kunn fyrir að svara Hvamm-Sturlu fullum hálsi og 

reyna að stinga hann í augað. Hlutverk hennar í leiknum er hefðbundið að öðru leyti en því 

að þegar hún er kosin úr leik með ráðabruggi fær hún að svara fyrir sig og velja einhvern 

annan úr leik líka. Þetta er gert í upphafi ögurstundar um leið og niðurstaða ráðabruggs 

hefur verið kynnt.  
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Jón Loftson:  Segja má að Jón Loftson hafi áhrif andstæð áhrifum Hvamm-Sturlu. Hann getur 

í ráðabruggi fært öðrum leikmanni tvö atkvæði til ráðstöfunar á næstu ögurstundu. Þetta er 

byggt á persónu Jóns þar sem hann var ekki bara voldugur höfðingi á sinni tíð heldur líka 

gjafmildur maður, rausnarlegur og stór í sniðum. 
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Viðauki F: Námsspilið Snorraúlfur: Umræða 

 

Þegar spilið Snorraúlfur er notað sem verkfæri við kennslu er best að byrja fyrsta leik án 

sérhlutverka annarra en hlutverks Snorra til þess að hafa spilið sem einfaldast í sniðum á 

meðan nemendur eru að læra það. Ef nýta á spilið sem kennslutæki til þess að fjalla með 

nemendum um kennslubókina Snorra sögu er best að bæta við hlutverkum í tímaröð og 

gæta þess að það séu ekki of mörg sérhlutverk í notkun hverju sinni. Til dæmis er tilvalið að 

taka út hlutverk Hvamm-Sturlu þegar leggja á inn hlutverk Jóns Loftsonar þar sem bæði 

hlutverk lengja þann tíma sem að spilið tekur. Ef einstakir nemendur eiga erfitt með að halda 

athygli eða tjá sig er betra að kennari raði spilum í spilastokkinn áður þeim er deilt út og þá 

án þess að láta nemendur vita. Þannig er með lagni hægt að setja einstaka nemendur í 

hlutverk sem henta þeim, styrkja þá og koma í veg fyrir að þeir fái of flókin eða krefjandi 

hlutverk á meðan þeir eru að læra ganginn í spilinu. 

Snorraúlfur er enn í þróun. Spilin eru myndskreytt af Karinu Olivu Haji Birkett og 

fyrirhugaðar eru talsverðar breytingar á útliti og hönnun núverandi spila, fjöldi spila hefur 

ekki verið ákveðinn og von er á því að prufukeyra níu persónur úr Snorra sögu til viðbótar 

haustið 2018 eftir að vinnu við reglur um þær hefur verið lokið. Þá er ráðgert að sýna 

fjölskyldu á spili höfðingja líkt og á spili bænda. Spilið hefur samt verið reynt í núverandi 

mynd með góðum árangri í kennslu með krefjandi og fjölbreyttum hópi nemenda og vonir 

standa til að hægt verði að gefa út umfangsmeira spil sem fengið hefur meiri tíma til 

prófunar. 


