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Ágrip 

Meginmarkmið þessa verkefnis er að skoða notagildi hlutverkaleikja í kennslu. Einnig vakti 

fyrir mér að búa til hlutverkaleiki sem einfalt og þægilegt væri fyrir kennara að grípa til og 

nota í kennslu, eða nota til innblásturs við eigin hlutverkaleikjagerð. Þar sem ég er 

sagnfræðingur í grunninn og hlutverkaspilari í frístundum þá bera leikirnir keim af þessu 

tvennu. Ég álít mikilvægt að hafa kennslu skemmtilega og áhugaverða þar sem ég held að 

nám beri alltaf mestan árangur fylgi því einhver ánægja. Leikir eru mannkyninu eiginlegir og 

því nærtækt að nota aðferðir þeim tengdar við kennslu námsefnis. 

Ritgerðin skiptist í fræðilegan kafla þar sem fjallað er um leiki, hlutverkaleiki og leiklist í 

kennslu með samantekt. Þar verða nefndir til sögunnar ýmsir af helstu áhrifavöldum í 

uppeldis og menntunarfræðum í gegnum tíðina. Á m.a. er rætt um hugmyndir Platóns um 

kennslu, farið er örstutt í hugmyndir Locke, Kant, Fröbels, Vycotskys og Piaget ásamt fleirum 

sem ég álít mikilvæga áhrifavalda innan fræðanna. Markmið mitt er að sýna fram á að 

tenging á milli náms og leikja er ekki ný af nálinni. Þar á eftir fylgja almennar 

kennsluleiðbeiningar fyrir hlutverkaleiki og nokkurs konar leikjabanki með hlutverkaleikjum 

af ýmsu tagi. Umræður og lokaorð fylgja í kjölfarið. Í viðauka fylgja einnig hugmyndir að 

matsaðferðum sem hægt er að nota þegar um hlutverkaleiki er að ræða. 



 

5 

Abstract 

Practical use of roleplay-games in education. 

The main emphasis of this thesis is to look at practical uses of role-playing games in teaching. 

There will be mentioned many of the most influential thinkers on education through history. 

I also wanted to create role-playing games which would be simple and practical for teachers 

to use in their teaching, or to use as an inspirational tool in making their own role-playing 

games. Being a historian and a role-player influences the making of the games that follow. 

Accoring to my opinion it is important to make teaching fun and interesting, because I think 

that learning is most effective when you can enjoy it. Playing games is a natural part of 

human behavior so it makes sense to use games in teaching. 

The thesis is divided into academic chapter where games, role-playing games and drama 

in teaching are the subject and the chapter concludes with a summary. Some of the most 

influencial thinkers in education through the times will be mentioned. The ideas of Plato 

about education, and a short summary of the ideas of Locke, Kant, Fröbel, Vygotsky and 

Piaget among others that I consider important. My goal is to demonstrate that ideas about 

the connections between learning and games is far from new. Then follows general teaching 

instructions for the use of role-playing games and a small game bank with role-playing 

games of various kinds. Then follows discussions and final words. In an appendix are a few 

ideas on evaluations to be used when teaching with role-playing methods. 
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1 Inngangur  

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða kosti þess að nota hlutverkaleiki í kennslu. Einnig að 

búa til litla hlutverkaleiki sem hægt er að nota í kennslu ekki síst þar sem ég hyggst sjálf nota 

hlutverkaleiki talsvert mikið í kennslu. En markmiðið er einnig að geta deilt þessum leikjum 

með öðrum kennurum í von um að geta sýnt fram á að notkun hlutverkaleikja í kennslu þarf 

ekki að vera flókin eða erfið. Skólakerfi nútímans gerir miklar kröfur til bæði kennara og 

nemenda en erfitt virðist vera að standa undir þeim kröfum. Kennarar tala um að sífellt 

bætist við atriði sem kenna eigi en ekkert virðist vera tekið út í þeirra stað. Einnig er 

hegðunarvandi nemenda oft nefndur sem mikil hindrun í daglegu skólastarfi og kennurum 

finnst einnig erfitt að eiga að geta mætt hverjum nemanda fyrir sig þar sem hann er staddur 

og veitt honum það sem hann þarfnast. Oft er skuldinni skellt á skóla án aðgreiningar og 

heyrast raddir bæði kennara og almennings um að slíkt sé falleg draumsýn en illa 

framkvæmanleg. Eiga slíkar fullyrðingar við rök að styðjast? Við fyrstu sýn mætti ætla það en 

ef betur er rýnt í málin þá kemur ýmislegt í ljós. Þegar skóli án aðgreiningar er nefndur þá 

virðast margir tengja hann beint við nemendur með sérþarfir, þ.e.a.s. þá nemendur sem 

áður fyrr voru almennt í sérdeildum eða sérskólum. Oft heyrist sagt að þessir nemendur taki 

of mikinn tíma kennarans og það bitni á „venjulegu“ nemendunum. En er það svo? Ef talað 

er við kennara þá nefna þeir margir hverjir að það séu „erfiðu og óþekku“ nemendurnir sem 

taki mestan tíma og orku. Og hafa slíkir nemendur ekki alltaf verið til staðar í almenna 

skólakerfinu?  

Hvers vegna virðist kennurum þá finnast starfið sífellt erfiðara og illa virðist ganga að 

mæta þörfum nemenda? Er svarið að hluta til að finna í breyttum kröfum samfélagsins og 

þeirri staðreynd að kennsla í grunnskólum helst að miklu leyti áfram óbreytt. Áður voru 

erfiðu nemendurnir bara „óþekkir“ og ekki lögð mikil áhersla á að finna orsakir, þeir 

skammaðir, sendir til skólastjóra og enduðu kannski á að klára grunnskóla án mikils lærdóms. 

Nú eru gerðar mun meiri kröfur um að þessir nemendur nái árangri og setur það aukið álag á 

kennara og mögulega einnig á nemendur. Nútímasamfélag gerir einnig aðrar kröfur til fólks á 

vinnumarkaði en voru fyrir nokkrum áratugum og þurfa skólarnir því að reyna að undirbúa 

nemendur sína undir þátttöku í samfélaginu á annan hátt en áður. Merki um þetta sjást í 

aðalnámskrá en spurning er hvort þau markmið nái almennt inn í kennslustundir. Eru til 

aðferðir sem geta sameinað hin mörgu markmið og kröfur sem skólakerfið stendur frammi 

fyrir? Getur hlutverkaleikur verið ein af lausnum þessa vanda? 

Ýmsar ástæður eru fyrir því að ég kaus þetta efni. Ein þeirra er sú að ég hóf sjálf að spila 

hlutverkaspil þegar ég var 35 ára og fann mig strax í því. Ég hef spilað með sama hópnum 

síðan, í tíu ár og samanstendur hópurinn af fjölskyldu og vinum. Hlutverkaspilin hafa gefið 
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okkur tækifæri til að nota ímyndunaraflið, komast aðeins frá hversdagsleikanum og fá 

ákveðna útrás. Ég fór fljótlega að íhuga gildi hlutverkaleiki í kennslu, ekki síst eftir að ég hóf 

nám í kennsluréttindum. Eitt af því sem fékk mig til að spá mikið í hlutverkaleiki í vinnu með 

börnum er að ég hef í gegnum tíðina þekkt talsvert af börnum með sérþarfir og þá oft skerta 

félagslega færni. Ég fór því fljótt að sjá hversu notadrjúgir hlutverkaleikir gætu verið með 

slíkum börnum. Ég þjáðist sjálf á yngri árum illa af alvarlegri félagsfælni og álít að 

hlutverkaleikir af ýmsu tagi geti verið góð leið til að leiða börn út úr slíkum aðstæðum og 

tilfinningum. Hér að ofan nefni ég hlutverkaspil en vert er að taka fram að ég lít á 

hlutverkaspil og hlutverkaleiki sem nánast sama fyrirbærið í mörgum tilfellum. Ef skoðaðar 

eru skilgreiningar á spilum (e.game) annars vegar og leik (e. play) hins vegar þá má sjá að í 

„game“ semsagt spilum eru ákveðnar reglur sem spilað er eftir, þar er til staðar kerfi með 

ákveðið markmið. Má þá nefna að ná ákveðnum fjölda slaga, máta eða komast í mark. Leikir 

hins vegar eru flokkaðir sem sjálfsprottið atferli sem á sér ekki neitt ákveðið markmið 

(Deterding, Dixon, Khaled og Nacke, 2011). Ef hlutverkaspilið sem ég spila, Warhammer 

fantasy roleplaying er skoðað nánar út frá fyrrnefndum skilgreiningum, þá myndi ég segja að 

skilin á milli spils og leiks væru ekki svo greinileg. Spilað er eftir ákveðnum reglum, notaðir 

eru teningar og spilinu er að vissu marki stýrt. Þú færð nokkurs konar stig eftir því hvað gert 

var á hverju spilakvöldi og getur notað þau stig til þess að kaupa aukna hæfni fyrir þann 

karakter sem verið er að spila. Hins vegar er ekki neitt sérstakt lokamarkmið, spilið eða 

leikurinn getur haldið áfram árum saman án nokkurs lokamarkmiðs. Það sem spilið snýst um 

er að lifa sig inn í þá atburði sem eiga sér stað, vera þátttakandi í ævintýri. Ævintýrið getur 

farið í nær hvaða átt sem er eftir þeim ákvörðunum sem spilarar og stjórnandi taka, oft 

óvænta átt. Því tel ég að Warhammer fantasy dansi á mörkum spils og leikjar og að það gildi 

um mörg önnur hlutverkaspil og leiki.  

Leikir eru manninum eðlislægir og góð leið til að læra nýja hluti eða kafa dýpra ofan í 

eitthvað sem þú þekkir eitthvað fyrir, a.m.k, ef marka má kenningar Schillers, Fröbels, Piagets 

og Deweys sem ræddar verða í kaflanum sem hér fer á eftir. Það er mín einlæga skoðun að til 

þess að nám skili sem bestum árangri þá þurfi það að vera skemmtilegt, þurr 

utanbókarlærdómur getur skilað ágætis árangri á prófum en ekki djúpri eða góðri þekkingu 

til lengdar. Í næsta kafla er fjallað um mikilvægi leikja og kenningar um þá, í kafla þar á eftir 

fylgja stuttar skilgreiningar á mismunandi hlutverkaleikjum, þá fylgir kafli um notkun 

hlutverkaleikja í kennslu, svo kafli um af hverju nota ætti hlutverkaleiki í kennslu, þar á eftir 

kafli um stöðuna í dag og síðan samantekt. Þar á eftir fylgja hlutverkaleikir sem ég hef sjálf 

búið til. Hugmyndir að leikjum um Versalasamninga og frönsku byltinguna fékk ég eftir 

heimsókn mína í Skólaþingið á vorönn 2017 og eru þeir um margt svipaðir fyrirkomulaginu 

þar, sem nánar er lýst í umfjöllun um Skólaþing. Hugmyndin að stærðfræðileiknum um tröllið 
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Grendel fæddist í samstarfi mínu og eiginmanns míns sem er stærðfræðikennari og einnig 

maðurinn sem kynnti mig fyrir hlutverkaspilum fyrir rúmum 10 árum. Ævintýri og goðsagnir 

eru okkur hugleikin og fannst okkur Grendel tilvalin persóna til að kynna nemendum 

líkindareikning á skemmtilegan hátt. Hugmynd að leiknum um drekann Gramm er fengin frá 

Mallory Kessen, bandarískum kennara sem heldur úti bloggsíðu með alls kyns hugmyndum, 

en hugmyndin er útfærð af mér sjálfri (Kessen, 2015). Hugmyndir að hlutverkaleikjum í 

líffræði kviknuðu í vettvangsnámi mínu á haustönn 2017 þegar ég fylgdist með kennslu í 

líffræði í 6. bekk. Þar sá ég að nemendur áttu oft á tíðum erfitt með að átta sig á alls kyns 

ferlum sem eiga sér stað í líkamanum og fannst mér þá tilvalin hugmynd að reyna að gera 

efnið meira lifandi. Ég náði því miður ekki að prófa þessa leikjaaðferð þá þar sem ný lota var 

hafin í bekknum og annað námsefni tekið við. Einnig tók það hugmyndirnar dálítinn tíma að 

gerjast og stóð það ferli yfir í nokkra mánuði. Ég leitaði fanga í ýmsum bókum og efni á 

netinu við gerð þessa lokaverkefnis en einnig nýtti ég viðtöl sem ég tók við vinnslu B.A. 

ritgerðar minnar en hún fjallaði um sögu hlutverkaspila á Íslandi.  
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2 Mikilvægi leikja og kenningar um þá  

Leikir hafa ávallt fylgt mannkyninu og einnig sést glögglega í dýraríkinu hvernig afkvæmi dýra 

stunda leik sem býr þau undir líf fullorðinsáranna. Hugmyndir manna um leiki, tilgang þeirra 

og mikilvægi hafa verið breytilegar í gegnum tíðina. Hægt er að líta allt aftur til Forn- Grikkja 

til að finna hugmyndir um leiki. Í samfélagi þeirra var litið svo á að það væri börnum 

eðlislægt að leika sér og það var jafnvel ýtt undir leik barna. Börn voru álitin ómótuð, 

hjálparlaus, að þau væru glaðlyndari og blíðari en fullorðnir. Því var álitið að það væri 

hlutverk fullorðinna að leiðbeina börnum til að þau gætu orðið virkir og ábyrgir þátttakendur 

í samfélagi manna ásamt því að leyfa þeim að njóta barnæsku sinnar og þeim áhugamálum 

og leikjum sem henni fylgdu (Barrow, 1976).  

Það var þó einn af þekktustu heimspekingum Forn-Grikkja sem hélt því fram að of mikil 

afskipti fullorðinna af börnum gætu haft skaðleg áhrif á þau, en það var Platón (427-347 f.k). 

Að hans mati gat of stíft uppeldi jafnt og of eftirlátsamt uppeldi haft skaðleg áhrif á þroska 

barna. Platón hélt því fram að til að kennsla í greinum eins og rúmfræði, talnakerfum, 

reikningi og málfræði bæri árangur, til að raunverulegt nám gæti átt sér stað þá þyrfti að 

kynna þessi efni fyrir börnum þegar þau væru enn mjög ung. Slíkt ætti ekki að gera í formi 

þvingraðrar kennslu enda eigi enginn frjáls maður að læra í formi þrældóms. Platón hélt því 

einnig fram að þekking sem fengin er fram með því að þvinga börn til að læra festist ekki í 

minni barnsins. Þar af leiðandi ætti að hjálpa börnum að læra með leik og að slíkt hjálpaði 

einnig við að koma auga á hæfni hvers barns fyrir sig (Barrow, 1976).  

Í hinum vestræna heimi var almennt viðurkennt að börn hefðu sérstætt eðli sem aðskildi 

þau frá fullorðnum, allt frá upphafi kristinnar trúar til miðalda eða u.þ.b. 11. öld eftir Krist. 

Kristin trú leit svo á í upphafi að börn væru mjög mikilvæg í augum Guðs, þau hefðu sál og 

mættu fullorðnir því ekki misbjóða þeim á nokkurn hátt. Partur af hlutverki kirkjunnar var að 

viðhalda velferð barna. Þrátt fyrir að ekki væri hægt að vernda börn gagnvart hörmungum 

þeirra eigin samtíma þá var ekki litið á þau sem litla fullorðna (slíkt gerðist þó síðar) og var 

litið á leik barna sem viðeigandi athafnir (Hughes, 1995). 

Eins undarlega og þann kann að hljóma þá breyttust hugmyndir manna um börn til hins 

verra á Endurreisnartímanum (1300-1600 e.K.). A.m.k. ef litið er til þeirra frá sjónarhóli 

nútímafólks. Ef litið er til þess að Endurreisnin var tímabil nýrra og framsækinna hugmynda, 

opins hugarfars þá er einkennilegt að viðhorf gagnvart sérstæðum þörfum barna s.s. leikjum 

urðu neikvæðari en áður, áherslan á velferð barna minnkaði. Aðgreining á milli barna og 

fullorðinna minnkaði en þó voru fullorðnir álitnir mikilvægari en börn, þeir voru álitnir 

sterkari bæði þegar kom að vitsmunum og útsjónarsemi. Börn voru látin byrja að vinna eins 

snemma og mögulegt var enda var iðjuleysi álitið rót alls ills. Það voru einungis börn úr vel 
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stæðum fjölskyldum sem gengu í skóla en þar ríkti strangur agi og lítið virðist hafa verið um 

leiki. Þeir leikir sem stundaðir voru virðast einna helst hafa verið ætlaðir fyrir alla aldurshópa 

og engin sérstaða barna þar. Ef litið er á málverk frá Endurreisnartímanum þá sést að 

börnum er þar upp stillt eins og litlum fullorðnum (Hughes, 1995). 

Breytingar urðu á hugmyndum manna um börn og leiki og viðhorfum gagnvart þeim á 

tímum Upplýsingar (1770-1820) og Rómantíkur (1820-1880). Þá stigu fram á sviðið 

kennismiðir eins og John Locke, Immanuel Kant svo og Friedrich von Schiller sem litu á 

manninn út frá annarri hugmyndafræði en þeirri sem ríkjandi hafði verið öldum saman. Þeir 

vörpuðu frá sér hugmyndafræði trúar og hófu í staðinn að skoða mannshugann út frá 

skynsemi, hvað við vitum og hvernig við vitum það. Þeir skoðuðu leik en út frá mismunandi 

sjónarhornum og verður hér gerð örlítil grein fyrir þeim. Segja má að Upplýsingin hafi að 

miklu leyti mótað nútímann eins og hann er í dag og í stað þess að trúarlegar hugsjónir 

stýrðu hlutum eins og menntun og völdum þá kom mikil trú á vísindi og á manninn sjálfan 

(Garrard, 2006).  

2.1 John Locke 

John Locke (1632-1704) var breskur heimspekingur en hann setti fram kenningar um það 

hvernig hið ytra mótaði einstaklinginn. Locke velti fyrir sér hvaðan skynsemin kæmi og setti 

hann fram kenningu sem þekkt er undir heitinu Tabula rasa, eða óskrifað blað. Samkvæmt 

þeirri kenningu fæðist sérhvert barn sem óskrifað blað og mótast það af umhverfinu allt frá 

fæðingu. Hugur barnsins og svo fullorðna einstaklingsins þróist þannig út frá allri reynslu 

hans en ekki með einhvers konar dulrænni úrvinnslu. Kjarni kenningarinnar er sá að 

maðurinn sé það sem hann hefur lært og meðtekið með reynslu. Þessar kenningar Locke 

hafa haft áhrif á kennslu og uppeldisfræði og kenningar hvað þær varðar allt frá hans 

samtíma til dagsins í dag. Locke áleit að leikur af ýmsu tagi væri mikilvægur partur af 

reynsluheimi barna og í raun nauðsynlegur partur barnæskunnar. Að mati Locke byggði 

leikur þó ekki upp skynsemi eða hugann sem slíkan en hann taldi leikinn þó eðlislægan 

börnum og til þess fallinn að byggja upp andlega og líkamlega vellíðan (Frost, Wortham og 

Reifel, 2005). 

2.2 Immanuel Kant  

Immanuel Kant (1724-1804) tilheyrir tíma Upplýsingar og eru kenningar hans einnig 

áhrifaríkar þegar kemur að uppeldis og menntunarfræði nútímans. Kant var umhugað um að 

komast að því hvernig vitum við það sem við vitum. Hann var að ýmsu leyti undir áhrifum frá 

hugmyndafræði Forn- Grikkja um leiki. Kant var þó ekki umhugað um áhrif leikja á börn og 

var ekki að rannsaka þau, heldur skoðaði hann áhrif leikja á fullorðna. Hann áleit að með því 
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að nota ímyndunaraflið þ.e. ímynda sér hluti og aðstæður þá væri hugmyndaflugið virkjað og 

að slíkt hefði jákvæð áhrif bæði á þekkingu og skynsemi. Kant sagði ímyndanir vera fyrirbæri 

sem sæktust eftir því að verða skiljanleg og því leitaði hugur viðkomandi upp upplýsingar 

sem gætu skýrt það sem hann væri að ímynda sér. Þannig sprytti upp þekkingarþörf sem 

líkur væru á að viðkomandi einstaklingur leitaðist við að uppfylla. Kant tengdi leiki síður við 

líkamlegar athafnir, hann áleit að leikur ætti sér fyrst og fremst stað í huganum nema þegar 

um einhverjar listrænar athafnir væri að ræða. Þar sem ímyndunaraflið og leikir áttu sér stað 

í huganum og voru óáþreifanleg áleit Kant að slíkt efldi skilning á mannlegum hliðum og 

siðferði sem einnig væru fremur óáþreifanleg efni (Frost, Wortham og Reifel, 2005).  

2.3 Friedrich Schiller  

Friedrich Schiller (1759-1805) heimspekingur og rithöfundur, var einnig áhrifaríkur á tímum 

Upplýsingar. Schiller athugaði hlutverk leiks hjá bæði börnum og fullorðnum. Hann hafði 

áhuga á að skoða hvernig vinna og leikur skarast. Schiller áleit að orka fari í vinnu sem ætluð 

sé til að uppfylla líkamlegar þarfir. Maðurinn vinnur til að komast af og ákveðin orka fari í 

þær athafnir. Eftir sé umframorka sem einhvern vegin þarf að nýta. Leikurinn sé því leið til að 

nota þá umframorku sem er til staðar eftir vinnu. Schiller talar um tvenns konar leik, annars 

vegar líkamlegan leik og hins vegar táknrænan. Íþróttir og aðrar líkamlegar athafnir sem 

reyna á séu líkamlegur leikur. Schiller lagði þó meiri áherslu á táknrænan leik sem tengist þá 

sköpun t.a.m. listum. Umframorka hugans nýtist því í skemmtilegar athafnir og fagurfræði. 

Slíkt hjálpi manninum að komast á æðra stig í hugsun og hugsa út fyrir rammann. Táknrænn 

leikur hjálpi manninum að losna úr viðjum hversdagsleikans, láta sig dreyma og sé því 

uppspretta vonar og frelsis (Frost, Wortham og Reifel, 2005). Schiller segir ennfremur að það 

sé leikurinn einn sem sé eina ástandið og einu aðstæður mannsins sem gera manninn heilan 

og leyfa hans tvíeina eðli að njóta sín. Að maðurinn sé aðeins heill þegar hann leikur sér 

(Schiller, 2006). Þetta er stór staðhæfing en mögulega er það rétt að í leik öðlumst við frelsi 

til að vera við sjálf að fullu.  

2.4 Friedrich Fröebel  

Friedrich Fröebel (1782-1852) var þýskur kennari sem var uppi á tíma Rómantíkur, en hann 

var undir miklum áhrifum frá kenningum Schillers. Fröbel áleit að ekki ætti að kenna börnum 

með utanbókarlærdómi, fremur ætti að leyfa þeim að læra af sjálfum sér með hlutbundinni 

vinnu. Fröbel var frumkvöðull í starfi með börnum en hann hefur oft verið nefndur faðir 

leikskólans. Hann var einn af þeim fyrstu til að gera námskrá sem byggð var á leik. Hann leit 

svo á að leikur sem kennsluaðferð þar sem leikföng væru notuð á viðeigandi hátt gæti aukið 

bæði skilning og námshæfni barna. Fröbel skipti skilningi á heiminn í þrjá hluta: Það er hinn 
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áþreifanlegi heimur (náttúran), stærðfræði (aðferðin til að skilja eiginleika náttúrunnar) og 

listir (fegurð og smekkvísi). Hann áleit að í gegnum leik þá kynntust börn þessum þremur 

hlutum og það gerði þeim kleift að sjá hina „Guðlegu heild“ í lífinu og finna þannig sinn 

eiginn sess í þeirri heild. Fröbel áttaði sig á því að með því að tengja saman leiki og fræðslu 

þá er hægt að sjá hvernig umhverfið hefur áhrif á nám barna. Leikir geta verið af ýmsum toga 

og haft mismunandi gildi og áhrif en fræðandi leikir sem virka sem nám þurfa að eiga sér stað 

í skipulögðu námsumhverfi. Kenningar Fröbels hafa haft talsverð áhrif á viðhorf kennara til 

skipulagningar náms (Frost, Wortham og Reifel, 2005). Fröbel áleit að með leik væri hægt að 

samþætta eðli barnsins við þau viðfangsefni og áhöld sem það fæst við þannig að skilningur 

barnsins á efninu verði dýpri (Heiland, 1994).  

2.5 Herbert Spencer 

Herbert Spencer (1820-1903) kom fram með kenningar um leik. Þar fléttar hann saman 

ýmsum hugmyndum Schillers um notkun umframorku svo og hugmyndum Charles Darwin 

(1809-1882) um þróun lífs og aðlögun dýra. Spencer segir að umframorkan sem eytt sé í leik 

fullnægi ákveðnum eðlishvötum og séu leikir í raun ákveðin aðferð til náttúruvals þ.e.að hinir 

hæfari komist af. Leikir líki eftir lífinu og þjálfi þannig hæfni, slagsmálaleikir tengist þörf fyrir 

yfirráð, samvinnuleikir tengist þörf fyrir félagsleg samskipti og alls kyns skapandi leikir eins og 

að segja sögur, byggja efli táknræna færni (Frost, Wortham og Reifel, 2005). Í táknrænni 

færni felst að geta ímyndað sér eitthvað sem þú hefur ekki fyrir framan þig, eitthvað sem er 

ekki til staðar. Ef táknræn færni er efld þá gerir það greind barna og hugsun ítarlegri og 

sveigjanlegri. Börn byrja, þegar þau hafa náð vitsmunalegum þroska til þess að geta ímyndað 

sér, að hlutur geti táknað eitthvað annað en hann í raun er, á þykjustuleikjum. Leikirnir geta 

verið af ýmsu tagi, kubbur eða steinn getur hæglega orðið að bíl eða bát og kassi getur orðið 

að húsi, virki eða kastala svo dæmi séu tekin. Með tímanum geta táknrænu leikirnir orðið 

flóknari eftir því sem börnin efla hæfni sína í táknrænni hugsun og hlutir fá fleiri eiginleika og 

víddir (Turner & Helms, 1995). Táknræn færni er t.a.m. mikilvæg í stærðfræði þar sem tengja 

þarf saman tölur og tákn en einnig í lestri þar sem tákn og hljóð tvinnast saman.  

2.6 John Dewey 

Þegar rætt er um leiki í tengslum við nám þá er óhjákvæmilegt að nefna kenningar John 

Dewey (1859-1952) en hann rannsakaði áhrif leikja á börn. Kenningar Deweys hafa t.a.m. 

verið notaðar til grundvallar námskrárgerðar leikskóla í Reykjavík (Brákarborg, 2009). Dewey 

talaði um tvenns konar tilgang eða hlutverk leiks, annars vegar væri leikur leið til að afla 

ungum börnum þekkingar á afmörkuðum sviðum og hins vegar frjáls leikur sem virkilega 

áhugaverð leið til að kanna samfélagið og náttúruna. Hugmyndir Deweys bjuggu til ákveðinn 
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ramma eða leið fyrir rannsóknir á börnum og hvernig hægt væri að nýta leiki sem námstæki. 

Dewey sagði að börn næðu ekki fullum tökum né skilningi á nýjum hugmyndum fyrr en þau 

hefðu prófað þær sjálf. Þau prófi fyrst og öðlist þannig dýpri skilning á viðfangsefninu. Í 

gegnum leik fái börn einnig fleiri hugmyndir og aukinn skilning varðandi ýmislegt sem er inni 

á þeirra áhugasviði. Dewey fjallaði einnig um muninn á milli vinnu og leiks. Hann skilgreinir 

leik á þann hátt að hann sé leið til þess að kanna persónuleg og sameiginleg áhugamál og að 

hann sé frjáls athöfn sem stýrt sé af eðlislægum hvötum hvers og eins. Dewey hélt því fram 

að yngri börn gerðu ekki greinarmun á vinnu og leik á meðan eldri börn geri sér ágæta grein 

fyrir muninum á þessu tvennu. Með þessu er Dewey að skilgreina eðlislægan mun á milli 

þroskastiga (Frost, Wortham og Reifel, 2005).  

Dewey ræðir einnig um að lærdómur sem fer nær eingöngu fram í einangrun eins og hann 

orðar það, þ.e.a.s. í lokuðu umhverfi skólastofu þar sem nemendur tileinka sér fyrirfram 

ákveðið magn af námsgreinum s.s. stærðfræði, landafræði o.fl. skili sér illa til framtíðar. Að 

margir kannist við þá tilfinningu að hafa týnt niður þekkingu sem þeir hafi tileinkað sér á 

skólabekk. Þekkingin skili sér þó oft við sömu aðstæður t.d. ef viðkomandi sest aftur á 

skólabekk þá rifjast námsefni að einhverju leyti upp. Vandinn sé að tengja þekkinguna við líf 

og störf og því þurfi að læra námsefni í samhengi við aðra hluti (Dewey, 2000). Dewey segir 

einnig að hugsa þurfi skóla út frá því að hann sé samfélag í stað þess að hugsa hann sem stað 

þar sem veita eigi ákveðna þekkingu, læra ákveðnar lexíur og móta ákveðnar venjur. Hann 

bendir einnig á að orka og áhugi barna gagnvart námsefni sé allt annar fái þau að reyna sig 

við efnið á verklegan hátt en ef einungis sé um bóklegt nám að ræða. Hann tekur sem dæmi 

börn sem séu að læra matreiðslu, þá séu þau ekki óvirkir viðtakendur eins og reyndin sé oft 

þegar þau sitja kyrr í skólastofu heldur full af orku og áhuga. Dewey bendir á að sé farið inn á 

starfsstað s.s. verkstæði þá sitji menn ekki þöglir með krosslagðar hendur heldur sé þar ys og 

þys og ýmislegt um að vera. Það að ætlast til að nemendur sitji þöglir og óvirkir sé því eitt 

dæmi um það hvernig skólinn er slitinn frá samfélaginu í stað þess að endurspegla það 

(Dewey, 2010).  

2.7 Lev Vygotsky  

Lev Vygotsky (1896-1934) lagði stund á ýmis fræði s.s. heimspeki, sálfræði, málvísindi, 

félagsvísindi og listir. Framlag hans í kennslufræði er umtalsvert þrátt fyrir stutta starfsævi en 

virkustu starfsár hans voru frá 1924 til andláts hans 1934. Hann varð fljótt þekktur í 

heimalandinu Sovétríkjunum en verk hans bárust þó ekki til vesturlanda fyrr en um miðjan 6. 

áratuginn þar sem þau voru í vörslu sovéskra yfirvalda. Vygotsky skoðaði það sem hann 

flokkaði sem tvö grundvallaratriði leiks. Það fyrra, uppruni leiks, hvernig verður hann til og 

hvernig þróast hann. Það seinna var hvort leikur væri ríkjandi athöfn hjá börnum. Vygotski 
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komst að þeirri niðurstöðu að leikur væri ekki ríkjandi athöfn hjá börnum en að leikurinn 

væri þó grundvallarþáttur alls þroska. Með leik nái börn að hugsa út fyrir sína eigin reynslu 

og hugsanir þeirra nái þannig á hærra plan en ella. Leiðin til framfara og aukins þroska liggi 

þar af leiðandi í gegnum leik. Líklega er þekktasta kenning Vygotskys og rauði þráðurinn í 

verkum hans kenning sem kallast Zone of Proximal Development eða þroskasvæði. Með því á 

hann við að barn eða nemandi sé á ákveðnu þroskasvæði og séu viðfangsefni of erfið eða of 

einföld, þ.e. fari út fyrir þroskasvæði viðkomandi nemanda þá fari lítill eða enginn lærdómur 

eða þroski fram. Sé viðfangsefnið hins vegar viðeigandi og nægilega krefjandi miðað við 

þroskastig nemanda þá fari fram lærdómur og möguleiki sé á að þroski aukist. Þar af leiðandi 

þurfi kennari að skipuleggja leiki út frá þroska hvers nemanda og þurfi þeir að vera hæfilega 

ögrandi til að nám eigi sér stað (Frost, Wortham og Reifel, 2005). Segja má að aðalnámskrá 

byggi að hluta til á þessari kenningu þar sem kennurum er ætlað að mæta nemendum þar 

sem þeir eru staddir og fjallar 2. grein laga um grunnskóla sérstaklega um að nám fari fram á 

forsendum hvers og eins nemanda. Í Aðalnámskrá segir einnig að nám í grunnskóla eigi að 

taka mið af þroska og áhugasviðum hvers nemanda fyrir sig (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, greinasvið 2013).  

2.8 Jean Piaget  

Jean Piaget (1896-1980) byggði sínar kenningar á því að uppbygging hugans hljóti 

óhjákvæmilega að vera afleiðing reynslu. Hann leit á börn sem þekkingasmiði sem nálguðust 

umhverfið út frá þeim þekkingargrunni sem þau hefðu þegar tileinkað sér. Ný þekking fer því 

inn í það sem kalla má skema sem barnið hefur í huganum og gerist slíkt annars vegar með 

samlögun og hins vegar aðlögun. Samlögun er það þegar barnið hefur áhrif á umhverfið en 

aðlögun er áhrifin sem umhverfið hefur á barnið. Skemað breytist þegar jafnvægi kemst á 

milli samlögunar og aðlögunar. Í leik er samlögunarþátturinn sterkari en aðlögunarþátturinn 

en Piaget leit svo á að leikur væri fremur afleiðing þroskastiga en orsök þeirra. Þó geti leikur 

haft þau áhrif að börn komist á næsta þroskastig en þá sé leikurinn einn og sér ekki aðal 

orsökin.  Piaget skipti leik sem vitsmunalegri samlögunarreynslu upp í þrjú stig. 

 Fyrsta stig:  Kallast Könnunar og skynhreyfistig t.d. grípa í hringlu eða annað dót, henda 

hlutum endurtekið niður. 

Annað stig:  Táknrænn leikur sem felst m.a. í að byggja úr kubbum eða móta leir. 

Leikrænir leikir (þykjustuleikur) sem felst í að herma eftir athöfnum 

fullorðinna, gefa dúkku að borða o.fl. 

Þriðja stig:  Alls kyns leikir með reglum t.d. þrautaleikir, boltaleikir og feluleikir (Frost, 

Wortham og Reifel, 2005). 
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2.9 Jerome Bruner  

Jerome Bruner (1915- 2016) leit svo á að leikur væri barnslegt atferli sem hjálpaði börnum að 

skoða og kynnast þeim hæfileikum sínum sem þau þyrftu á að halda á fullorðinsárum, leikur 

hefði því praktísk gildi. Leikur leyfi börnum einnig að gera mistök og læra af þeim áður en 

þau þau þurfa að takast á við sambærilega hluti í raunverulegum aðstæðum. Leikir gefi 

börnum einnig tækifæri til að upplifa hluti og atburði sem aldrei gætu átt sér stað undir 

raunverulegum kringumstæðum. Hægt er að tengja saman undirstöðuatriði alls kyns stærri 

viðfangsefna í leik og auka skilning á þeim. Samkvæmt Bruner er leikur samband á milli hluta 

og verkfæra til þess að leysa þrautir eða vandamál og hægt er að nota hann til að kenna 

félagsleg samskipti og tákn. Til að leikur skilji eftir sig kunnáttu þarf að fara í gegnum ferli 

sem sem er frá því að „vita“ hvernig yfir í að „skilja“ hvernig hlutir virka. Leikur getur krafist 

þess að við aðskiljum huglægar athafnir frá samhenginu sem þær venjulega eiga sér stað í og 

leiðir það samkvæmt Bruner til þess að hugurinn leitar í nýjar áttir. Bruner leit á leik sem 

náttúrulegt fyrirbrigði sem bæði sé mótað af umhverfinu svo og erfðaþáttum. Leikur sé ein af 

þeim leiðum sem maðurinn hefur þróað í þeim tilgangi að læra að nota verkfæri og leysa alls 

kyns vanda og þrautir sem hann standi frammi fyrir hverju sinni. Einnig skapi leikur vettvang 

til þess að þroska samskiptafærni. Leikur er því samkvæmt kenningum Bruners 

óumdeilanlega ein af leiðum okkar til að skilja framfarir og þróun þroska (Frost, Wortham og 

Reifel, 2005). Bruner áleit einnig að vitund mannsins væri marksækin og sæktist því eftir að 

finna merkingu í tilverunni, vitund mannsins beindist því að því sem hefur merkingu. Með því 

tengdist þekking því sem hefði merkingu og það gerði að verkum að manneskjur skildu og 

upplifðu tilveruna og lífið á merkingabæran hátt. Því dugi ekki að þylja upp staðreyndir til að 

efla þekkingu þar sem þekking þurfi að hafa merkingu fyrir þann sem lærir, eigi skilningur að 

nást á efninu (Bruner, 2017).  

2.10 Barbara Rogoff  

Barbara Rogoff er sálfræðingur sem hefur unnið áfram með hugmyndir Vygotsky um 

þroskasvæðin. Hún færir rök fyrir því að þroski barna verði til með framkvæmd sem heitir 

„vörðuð þátttaka“ en þar vinni kennarar (eða aðrir leiðbeinendur) og börn saman eftir 

samkomulagi sem þau hafa gert með sér og þannig styðji leiðbeinandinn börnin í að læra 

ýmis konar kunnáttu og færni, ásamt því að læra gildi samfélagsins. Börn læri einnig af 

óformlegum samskiptum við fullorðna. Hugsun barna og vitrænn þroski mótist þegar þau 

fylgist með öðrum, eru með í alls kyns félagslegum og menningarlegum athöfnum, leikjum og 

störfum. Rogoff segir að vörðuð þátttaka leiði af sér tvo þætti sem tengist innbyrðis. Annars 

vegar þann að búa til brú frá þeim skilningi og kunnáttu sem þegar er til staðar yfir í nýjan 

skilning og nýja kunnáttu og hins vegar þann að barnið verði virkur þátttakandi í lærdómnum 
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sem svo þróast eftir því hvaða hlutverk barnið hefur. Rogoff heldur því fram að lærdómur 

einn og sér hafi ekki í för með sér þroska en hins vegar leiði skipulagður lærdómur til aukins 

andlegs þroska og setji af stað ýmis konar þroskaferli sem annars myndu ekki eiga sér stað 

(Frost, Wortham og Reifel, 2005). Rogoff bendir einnig á að foreldrar, kennarar og aðrir sem 

komi að lífi og störfum barna s.s. námi og leik hafi mikil áhrif þegar kemur að því hvað börn 

hafa möguleika á að læra. Það er því í raun val foreldra og kennara sem stýrir því hvað börn 

læra og hvernig þau þroskast a.m.k. að miklu leyti. Rogoff talar þó um samspil foreldra og 

barna þar sem börnin sjálf geta haft mikil áhrif sjálf oft á tíðum á hvaða athafnir þau fást við 

en það fer þó eftir ákvörðun foreldra hversu mikið af eigin vilja börnin ná að framkvæma 

(Rogoff, 1990). Spurning er þó hvort áhrif barna á myndun eigin þekkingu og reynslu séu ekki 

hverfandi í skólakerfinu sem stýrt er og skipulagt af fullurðnum.  

Það er merkilegt að sjá hversu snemma hugmyndir um leik sem lærdómsaðferð voru 

komnar upp. Það er því umhugsunarvert hvers vegna ekki sé meira notað af leikjatengdum 

aðferðum í kennslu almennt. Þó skólakerfið sé sífellt að þróast, ekki sístu síðustu ár og 

áratugi þá hefur kennsla þó að mest verið bundin við þá venju að nemendur sitji þægir og 

taki á móti upplýsingum sem kennari veitir. Samkvæmt þeim kenningum sem hér hefur verið 

rætt um ætti það einmitt að vera einna sísta aðferðin til kennslu og lærdóms. Mér finnst því 

enn mikilvægara að auka vægi leikja, ekki síst hlutverkaleikja sem krefjast aðgerða, þess að 

upplifa, setja sig í spor og framkvæma það sem verið er að vinna með hverju sinni. Hægt er 

að nýta sér þessar kenningar í flestu ef ekki öllu skólastarfi t.a.m. annars þurru efni eins og 

stærðfræði, eins og sést hér síðar í þessari ritsmíð minni í kafla sem inniheldur hlutverkaleiki.  
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3 Skilgreining á hlutverkaleikjum 

Samkvæmt orðabók Collins er skilgreiningin á hlutverkaleik sú að aðili setur sig í hlutverk og 

spor annars aðila t.d. í æfingarskyni (Collins orðabókin, á.á.). 

Tilgangur hlutverkaleikja getur verið mismunandi, hann getur verið eingöngu til 

skemmtunar, haft fræðslugildi, virkað sem undirbúningur fyrir ýmsar aðstæður o.s.frv. 

Hefur þú einhverntíman lifað þig svo inn í ævintýri að þig hefur langað að vera 

þátttakandi í því? Hlutverkaspil gerir þér kleift að gera einmitt þetta. 

Hlutverkaspil byggist á því að tveir eða fleiri spilarar taka þátt í söguþræði sem 

stjórnandi setur upp. Stjórnandinn er sögumaður, hann sér um gangverk 

heimsins, ákveður hvaða afleiðingar verða af gjörðum spilara og sér til þess að 

spilarar fari eftir settum reglum spilsins. Spilarar stjórna söguhetjum í ævintýri 

stjórnandans og eru örlagavaldar í sögunni. Afurð samspils stjórnanda og spilara 

er ævintýri þar sem hetjurnar berjast í gegnum hættur, leysa þrautir, reyna að lifa 

af og öðlast reynslu sem svo hjálpar þeim að takast á við meira krefjandi 

aðstæður. Ævintýrin geta verið allt frá einu spilakvöldi yfir í tugi spilakvölda. 

Markmið spilsins er að hafa gaman að því, hitta aðra og leysa þær þrautir sem 

stjórnandinn hendir í spilarana. (Anna Guðrún Guðjónsdóttir, 2014) 

Þarna er vísað í viðtal við Þorstein Kristjáns Jóhannsson sem hefur margra ára reynslu af 

hlutverkaleikjum og spilum og var einn af frumkvöðlum í rekstri verslana með hlutverkaspil á 

Íslandi ásamt því að reka spilafélag sem hélt úti spilamótum í hlutverkaspilum. Þó Þorsteinn 

sé þarna að tala um hlutverkaspil sem afþreyingu þá er vel hægt að nýta þau til fræðslu. 

Þorsteinn lýsir þarna innlifun, samvinnu og ánægju og þetta væri hæglega hægt að nota í 

kennslu, ekki síst í sögukennslu og samfélagsgreinum. Ef það er manninum eiginlegt og 

jafnvel nauðsynlegt að leika sér eins og Bruner, Vygotsky og fleiri hafa haldið fram þá er 

rökrétt að álykta sem svo að leikur sé góð og gagnleg kennsluaðferð. 

Ef hlutverkaleikir til skemmtunar eru teknir til skoðunar þá kemur maður að nafni Gary 

Gygax fljótt upp. Gary Gygax og félagi hans Dave Arneson gáfu árið 1974 út hlutverkaspil sem 

kallaðist Dungeons and dragons. Gygax hafði fyrir samstarf þeirra búið til önnur spil, en þau 

byggðust á raunverulegum orustum úr mannkynssögunni. Kallaðist eitt þeirra Little Big Horn 

og byggði á þekktri orustu í amerískri sögu (Anna Guðrún Guðjónsdóttir, 2014). Gygax hafði 

einnig  búið til spil sem kallaðist Chainmail, en samkvæmt viðtali Jon Birnbaum við Gygax átti 

Chainmail uppruna sinn í leikjum með litla plast hermenn, svokallaðar Elastolin fígúrur 

framleiddar af þýsku fyrirtæki sem nefndist Hauser. Kunningi Gygax hafði búið til einfaldar 

bardagareglur  sem þeir félagar notuðust við þegar þeir settu á svið bardaga með 
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plasthermönnunum ásamt því að notast við kastala. Smám saman þróuðust þessar reglur í 

meðförum Gygax, hann bætti við drekum, hetjum og alls kyns göldrum og þannig varð 

Chainmail til (Birnbaum, 2004). Gygax segir það þó hafa verið félaga sinn Dave Arneson sem í 

raun átti upphafið að því sem síðar varð Dungeons and dragons. Arneson hafi útfært 

Chainmail reglur á þann hátt að í stað þess að hver spilari væri með her á spilaborði þá hefði 

hver spilari aðeins eina fígúru eða karakter á borðinu. Þetta vakti áhuga Gygax sem í 

framhaldinu bjó til spilareglur í þessum dúr en það varð að lokum hið þekkta spil Dungeons 

and dragons (Rausch, 2004). Aðspurður segist Gygax alltaf hafa hrifist af miðöldum og að það 

hafi haft áhrif á þann heim sem hann skapaði í spilinu. Hann nefnir einnig nokkra rithöfunda 

á sviði fantasía og vísindaskáldskapar sem áhrifavalda, má þar nefna Robert E. Howard og L. 

Sprague de Camp. Þegar viðmælandi hans líkir spilaheimi hans við heim Tolkiens vill Gygax 

ekki meina að Tolkien hafi haft mikil áhrif á sköpun Dungeons and dragons, þó játar hann að 

hafa lesið bækur Tolkiens (Rausch, 2004). Spil á borð við Little Big Horn gætu til að mynda 

haft kennslufræðilegt gildi þar sem raunverulegir atburðir eru þar teknir fyrir. Hugsanlegt 

væri að gera slík spil, bæði sem borðspil og hlutverkaleik eða blöndu af báðum sem 

kennsluefni í sögu, t.d. Snorrasögu, Egilssögu, byltingarsögu Frakklands, Síðari heimsstyrjöld 

og mætti lengi áfram upp telja. Spil Gygax og Arneson, Dungeons and dragons er löngu orðið 

þekkt og er enn spilað víða um heim, það er fyrirmynd margra annarra hlutverkaspila og 

leikja og gefur spilurum tækifæri til að lifa sig inn í aðra veröld eins og Þorsteinn bendir á.  

LARP eða live action roleplaying er heiti sem nær yfir ýmsar tegundir af leik og er því ekki 

auðvelt að skilgreina hugtakið. LARP líkist að sumu leyti því ferli sem fer fram í 

spunaleikhúsum en er þó frábrugðið því þar sem LARP er leikur (e. Game) en ekki sýning eins 

og þegar um er að ræða spunaleikhús, þó segja megi að í leiksýningunni fari einnig fram 

leikur. Hér á eftir fer skilgreining sem nær nokkurn veginn yfir helstu atriði sem einkenna 

LARP. 

1. Kjarni leiksins er hlutverkaleikur sem spilaður er eftir reglum. Hver spilari (eða leikari) 

tekur sér hlutverk einnar eða fleiri persónu (þó nær alltaf eingöngu einnar persónu). 

Persónan er skálduð og reynir spilarinn að leika hana. 

2. Sá sem spilar persónuna hefur alla jafna fulla stjórn yfir ákvarðanatöku sinnar eigin 

persónu í leiknum. Það er ekki einhvers konar höfundar-áhorfenda samband: Hver 

spilari á sinn hlut í að skapa sögu sinnar persónu eins og hann skynjar hana.  

3. Leikurinn fer oftast fram í skálduðu umhverfi sem er lýst og rætt um samkvæmt 

fyrirfram ákveðnu samkomulagi og skilningi þátttakenda.  
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4. Með fáeinum undantekningum þá er leiknum yfirleitt stýrt af leikstjórnanda (e. Game 

master eða GM), sem ber ákveðna ábyrgð á leiknum. Hlutverk hans getur þó verið 

breytilegt og fer það eftir tegund leiks eða stíl til að mynda (a) stýra flæði leiks, (b) 

bera ábyrgð á og lýsa umhverfi, (c)sjá til þess að farið sé eftir leikreglum og (d) 

fylgjast með þátttöku og skemmtanagildi leiks. Í sumum gerðum LARPS er hlutverk 

stjórnanda lítið og er hann þá frekar þátttakandi í leiknum og grípur aðeins inn í gang 

leiksins ef þörf er (Tychsen, Hitchens, Brolund & Kavakli, 2006). 

Sérfræðingskápan eða Mantle of the expert eins og aðferðin kallast á frummálinu er ein 

þeirra aðferða sem hægt er að telja til hlutverkaleikja. Aðferðin er runnin úr smiðju Dorothy 

Heathcote, prófessors við Háskólann Newcastle upon Tyne í Bretlandi á áttunda áratugnum 

(Johnson, Liu & Goble, 2015). Sérfræðingskápunni er ætlað að umsnúa hefðbundnum 

hlutverkum kennara og nemenda þar sem kennari tekur að sér hlutverk og stendur að hluta 

til fyrir utan það sem nemendur gera. Kennari setur nemendur í hlutverk sérfræðinga í því 

efni sem verið er að skoða hverju sinni. Samkvæmt Heathcote á að vera hægt að nota 

aðferðina til kennslu á öllum námsgreinum og námsstigum. Hún nálgist kennslu frá 

félagsfræðilegum og mannfræðilegum sjónarhornum þar sem alltaf sé unnið í samfélagi en 

ekki sem einstaklingur. Verkefni séu því ávallt leyst af hópi nemenda þar sem þeir þurfa 

sjálfir að koma fram með lausnir. Í hefðbundinni kennslu er kennarinn sjálfur almennt 

sérfræðingurinn, sá sem miðlar þekkingu til nemenda sem séu fremur passívir móttakendur 

þeirrar þekkingar. Nemendur séu þannig meðhöndlaðir sem nokkurs konar 

þekkingarneytendur með litla valdeflingu. Hlutverk nemenda sé þannig einna helst fólgið í 

því að sitja hljóðir í tímum ásamt hópi annarra nemenda þar sem þeir hlusti á kennarann 

tala. Með notkun sérfræðingskápunnar er þessum hlutverkum að hluta snúið við. Kennari 

gegnir þá fremur hlutverki aðstoðarmanns sem er hluti af hópnum en nemendur verða virkir 

í þekkingar og lausnaleit. Mikilvægt er að kennarinn stígi af stalli sínum sem einráður 

stjórnandi og þekkingarmiðlari og veiti þannig nemendum ákveðið vald yfir eigin námi, 

annars fellur aðferðin um sjálfa sig (Heathcote & Herbert, 1985). 

Eins og fyrr segir er hægt að nota sérfræðingskápuaðferðina við kennslu mismunandi 

námsefnis, kennari ákveður efni og fer með það í ákveðið ferli. Kennari þarf að gæta þess að 

gefa nemendum ekki beinar upplýsingar um efnið heldur leiða þá að þeim á þann hátt að 

þeir upplifi sjálfa sig sem sérfræðinga. Þó spilar kennarinn veigamikið hlutverk þó það sé 

kannski á annan hátt en við eigum að venjast. Það eru nokkur lykilhugtök sem kennarar þurfa 

að þekkja til vilji þeir beita aðferðinni. Aitken hefur skilgreint tíu flokka lykilhugtaka og eru 

þeir eftirfarandi: 

Hinn ímyndaði heimur (e. fictional context) 
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Ímyndaður heimur eða umhverfi sem kennari og nemendur sammælast um að gildi í 

verkefninu og þurfa þar af leiðandi að geta séð fyrir sér eða gert sér í hugarlund. 

Fyrirtæki (e. company, enterprice, responsible team) 

Nemendur og kennari taka saman að sér hlutverk starfsmanna eða forsvarsmanna fyrirtækis, 

stofnunar eða annars sem á sér sameiginlegt markmið og tilgang. 

Rammi (e. frame) 

Rammi eða reglur sem unnið er eftir. „Fyrirtækið“ hefur skýra stefnu um hvert hlutverk þess 

er og hvert þarf að stefna og hvað að gera. 

Verkefni (e. commission) 

Fyrirtækið er beðið af einhverjum utanaðkomandi aðila (skjólstæðingi) um að taka að sér 

mikilvægt verkefni. 

Skjólstæðingur (e. client) 

Verkefnið sem fyrirtækinu er fólgið að framkvæma kemur frá skálduðum skjólstæðingi sem 

spilar mikilvægt hlutverk fyrir verkefnið.  

Skipulagning náms (e. curriculum framed) 

Skipuleggja þarf verkefnin sem fyrirtækið (nemendurnir) framkvæma þannig að það sé 

viðeigandi miðað við gefnar aðstæður þ.e. markmið fyrirtækisins en einnig þannig að það 

uppfylli hæfniviðmið námskrár.  

Valdatilfærsla (e. powerful repositioning) 

Þrátt fyrir að nemendur fari í hlutverk sérfræðinga þá eru þeir samt sem áður þeir sjálfir, þ.e. 

þeir fara ekki í hlutverk annarrar persónu heldur taka að sér starf sem sérfræðingar ef svo 

má að orði komast. Þar sem nemendurnir verða sérfræðingar þá standa þeir jafnfætis 

kennaranum.  

Leiklist (e.drama) 

Ásamt því að vera í hlutverki sérfræðinga þá geta nemendur verið settir í önnur hlutverk af 

kennara þar sem þeir eiga að skoða önnur sjónarmið, sjá hlutina frá mismunandi 

sjónarhornum. Leiklist spilar þó nokkuð stóran hluta af sérfræðingskápunni því þrátt fyrir að 

vera þeir sjálfir þá taka nemendur sér hlutverk sérfræðinga, þeir þurfa að lifa sig inn í það 

hlutverk. 

Spenna (e.tensions) 
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Kennarinn býr til einhvers konar hindranir eða erfiðleika sem nemendur þurfa að fást við og 

er það gert til að skapa spennu í verkefninu.  

Hugleiðing (e, reflection)  

Kennari tekur tíma, bæði í hlutverki og utan til að nemendur nái að ræða og hugleiða 

ýmislegt sem tengist verkefninu til að draga megi betri lærdóm af því (Aitken, 2013). 

Heathcote og Herbert taka í grein sinni dæmi sem lýsir sérfræðingskápu aðferðinni ágætlega. 

Þar eru nemendur settir í hlutverk sagnfræðinga og mannfræðinga sem fá það verkefni að 

búa til bronsaldarsamfélag á meðan kennarinn fer í hlutverk opinbers starfsmanns sem á að 

vera tengiliður á milli „sérfræðinganna“ annars vegar og ríkisstjórnar hins vegar. Verkefnið 

hefst á því að kennari segir nemendum að nú ætli þeir að hefja rannsókn á einhverju alveg 

nýju. Kennarinn spyr nemendur hvort þeir séu tilbúnir til að samþykkja hann sjálfan í öðru 

hlutverki eftir augnablik og einnig sjálfa sig. Til að taka á sig annað hlutverk yfirgefur kennari 

stofuna augnablik og kemur svo inn sem önnur persóna, í þessu tilfelli sem fulltrúi 

ríkisstjórnarinnar. Kennarinn talar því með örlítið breyttri rödd (public voice) til að auðvelda 

nemendum að samþykkja hann sem aðra persónu. Kennarinn eða „fulltrúinn“ þakkar 

nemendum fyrir að mæta á þennan skyndilega en mjög áríðandi fund og segir nemendum að 

upp hafi komið vandamál hjá skipulagsdeild bæjarins sem þurfi að leysa. 

Þarna er kennarinn búinn að búa til ramma til að vinna eftir. Kennarinn tilkynnir svo 

nemendum að þeir hafi verið valdir sérstaklega í þetta verkefni vegna sérfræðikunnáttu 

sinnar. Kennarinn segist munu rifja upp fyrir þeim efni auglýsingar sem birt var og tengist 

verkefninu, með þeim hætti kynnir hann markmiðin fyrir nemendum. Í auglýsingunni segir að 

leitað sé eftir þátttakendum til að taka þátt í rannsóknum á áhrifum umhverfis á hegðun, 

skoðanir og samfélag fólks. Því þurfi þáttakendur að fallast á að búa um ákveðinn tíma í 

tilbúnu umhverfi sem líki eftir lífi á bronsöld. Viðtöl verði tekin reglulega við þátttakendur til 

að meta áhrif búsetunnar á þá. Tilgangur tilraunarinnar sé sá að meta áhrif mismunandi 

búsetuskilyrða á fólk og muni niðurstöður gagnast við framtíðarskipulag bæjarins. Kennarinn 

gegnir einnig hlutverki nefndarmanns í þeim hópi sem sérfræðingarnir (nemendurnir) skipa 

og býr hann þannig til hlekk á milli sérfræðinganna (nemendanna) og hins opinbera valds.  

Nemendur fá í hendur umsóknir frá uppskálduðum mögulegum þátttakendum í rannsókn 

og eiga að sjá um að meta þá. T.a.m. er ein umsókn frá 27 ára gömlum manni sem hefur 

verið í fjórum mismunandi störfum. Kennari kastar fram spurningu um hver möguleg orsök 

fyrir þessu geti verið, á hann t.d. erfitt með að tolla í starfi eða er hann svona fjölhæfur? 

Hentar hann í verkefni þar sem hann þarf að lifa fábreyttum lífstíl og vinna sama starfið í sex 

ár? Kennari vekur einnig athygli nemenda á því að gott geti verið að íhuga umsækjendur með 
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þekkingu sem nýtist í því umhverfi sem þeir muni búa í t.d. dýralækni, skógarhöggsmann eða 

slíkt.  

Í framhaldi af þessu fá nemendur í hlutverkum sínum sem sérfræðingar ýmis önnur 

verkefni eins og að finna hentugan stað fyrir bronsaldarþorpið, nemendur þurfa þá að 

komast að samkomulagi um hvað geri stað hentugan t.d. aðgengi að vatni, hentugur 

jarðvegur til ræktunar, aðgengi sagn og mannfræðinga að svæðinu og fleira. Hvaða vandamál 

gætu komið upp varðandi þá staðsetningu (á t.d. einhver landið) o.s.frv. Nemendurnir þurfa 

því að gerast sérfræðingar í þessum málum, vega og meta upplýsingar og finna lausnir 

(Heathcote & Herbert, 1985). Með því að gera nemendur að sérfræðingum er hægt að efla 

trú þeirra á eigin getu og vinnubrögð. Þeir vinna saman að sameiginlegu markmiði og þjálfast 

því í samvinnu og samskiptum. 

Hlutverkaleikir af ýmsu tagi hafa verið og eru notaðir í kennslu bæði hérlendis sem og 

annars staðar í heiminum eins og dæmi koma um hér á eftir með umfjöllun um Skólaþing hér 

í Reykjavík og Østerskov efterskole í Danmörku. Svokallaðir hermileikir (e. simulation games) 

eru t.a.m. víða notaðir við kennslu ýmissa greina. Hermileikjum er oft lýst sem blöndu af 

mismunandi kennsluaðferðum s.s. leiklist og hlutverkaleikjum en margir telja þó að 

hlutverkaleikur sem slíkur sé aðeins lítill partur hermileikja (Heyman, 1975). Aðrir líta á 

hermileiki og hlutverkaleiki sem aðskilda hluti (Adams, 1973). Í hermileikjum er oft verið að 

fjalla um raunverulega atburði og aðstæður og felast þá hlutverk nemenda oft í því að leika 

og túlka skoðanir hóps eða ákveðinnar týpu fremur en að skapa einstakan persónuleika sem 

mótast í leiknum. Aðalatriði hermileikja er því að endurleika raunveruleikann (Heyman, 

1975).  

Þrátt fyrir að Adams og Heyman setji ákveðin skil á milli hermileikja og hlutverkaleikja þá 

er að mínu mati talsverð skörun á þessu tvennu og má í mörgum tilfellum segja að 

hermileikir séu hlutverkaleikir. Þó nemendur fái í hermileikjum tilbúna hópa eða persónur 

sem þeir eiga að vera fulltrúar fyrir þá er þess oftast krafist að þeir setji sig í spor þessara 

hópa eða persóna, reyni að átta sig á tilfinningum, sjónarmiðum og rökum viðkomandi. Með 

því eru þeir að setja sig í hlutverk viðkomandi og eru þar af leiðandi í hlutverkaleik. McSharry 

og Jones halda því fram að hugtakið hlutverkaleikur feli í sér marga mismunandi þætti s.s. 

leiklist, hermileiki og aðra leiki (McSharry & Jones, 2000). 
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4 Hlutverkaleikir í kennslu  

Dæmi um hlutverkaleik sem hefur ákveðin hermileikjaeinkenni er t.a.m. Skólaþing sem 

margir ef ekki flestir íslenskir skólar taka þátt í. Á heimasíðu Skólaþings segir að þar fari 

nemendur í elstu bekkjum grunnskóla í hlutverkaleik og fylgi þar í stórum dráttum 

starfsreglum Alþingis. Nemendur setja sig í spor þingmanna og leiða fram ákveðin málefni 

sem hafa verið útbúin fyrir þá, á þingfundum, þingflokksfundum og nefndarfundum. 

Nemendur hlusta einnig á rök sérfræðinga sem kallaðir eru til að veita þingmönnum ráðgjöf 

og eiga nemendur í hlutverki þingmanna að vega og meta þær ráðleggingar. Tilgangur 

Skólaþingsins er að veita nemendum innsýn í störf Alþingis, sambandið á milli atburða í 

samfélaginu, skoðanamyndunar, starfa Alþingis og pólítískra ákvarðana. Einnig er 

tilgangurinn að sýna nemendum fram á áhrif almennings, sérfræðinga, hagsmunaaðila og 

fjölmiðla á löggjafarstarfið. Nemendum er ætlað að komast að lýðræðislegri niðurstöðu eftir 

að hafa hlustað á og metið álit og rök annarra og skipst á skoðunum (Vefur skólaþings, á.á.). 

Ég heimsótti Skólaþing í mars 2017 með nemendum úr 10. bekk en þá var ég í 

vettvangsnámi í unglingaskóla í Reykjavík. Nemendur fengu smá kynningu á störfum Alþingis 

og var hverjum fyrir sig fengið hlutverk þingmanns innan ákveðins þingflokks. Var það 

uppspunninn þingmaður og fékk hver nemandi fyrir sig spjald með lýsingu á sínum 

þingmanni. Nemendur eða þingmenn fara því næst á þingflokksfund þar sem rætt er um þrjú 

ný frumvörp sem ætlunin er að leggja fram. Formenn flokkanna (leiknir af leikurum og birtast 

á skjá í þingflokksherbergi) leggja línurnar um stefnu flokks síns. Nemendur eru svo ýmist 

með eða á móti frumvörpum eftir því hver stefna þess flokks sem þau tilheyra er.  

Mælt er fyrir málunum á þingfundi sem fram fer í eftirlíkingu af þingsal. Málum er vísað 

til 2. umræðu og nefndar. Þeir nemendur sem tilnefndir eru til nefndarstarfa fara á 

nefndarfund þar sem leitað er álits sérfræðinga og hagsmunaaðila (sérfræðingar og 

hagsmunaaðilar birtast á skjá og eru það leikarar sem túlka þá). Nefndirnar skila nefndaráliti 

og nemendur kynna svo niðurstöður nefnda sinna fyrir samflokksmönnum á öðrum 

þingflokksfundi. Annar þingfundur er haldinn og þar er mælt fyrir nefndarálitum og 

breytingartillögum (2. Umræða). Þetta er borið undir atkvæði og vísað til 3. umræðu. Næst 

tekur við þriðji þingflokksfundurinn og þar koma óvænt tíðindi, þingmenn fá þá tækifæri til 

að endurskoða afstöðu sína. Þriðji þingfundur er haldinn og þar fer fram umræða (3. 

Umræða) og atkvæðagreiðsla um þau mál sem liggja fyrir. Þá getur breytingatillaga komið 

fram við eitt málanna. Greidd eru atkvæði um málin í heild og tillögur og málin ýmist 

afgreidd sem lög eða þau felld. 

Það var athyglisvert og spennandi að fylgjast með nemendum á Skólaþinginu. Flestir voru 

mjög áhugasamir og tóku málin alvarlega. Sumir nemendur þurftu að taka afstöðu algjörlega 
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gegn sínum eigin persónulegu skoðunum t.d. einn nemandi sem var mikill kattavinur og 

þurfti að leggja fram frumvarp um herta löggjöf gagnvart útigangsköttum. Almennt lögðu 

nemendur fram góð rök bæði með og á móti málum og það var sérstaklega áhugavert að 

fylgjast með nefndarstörfum þar sem nemendur eða „þingmenn“ ólíkra flokka þurftu að 

komast að sameiginlegri niðurstöðu. Þeir nemendur sem ég fór með lýstu yfir ánægju með 

heimsóknina og sögðust flestir skilja mun betur en áður hvernig þingstörf virka.  

Nemendurnir voru mjög spenntir fyrir framhaldsverkefni sem umsjónarkennarar þeirra 

höfðu skipulagt en það fólst í því að búa til sína eigin stjórnmálaflokka með stefnuskrá, lógói, 

formanni og kynningum á því. Ég var því miður hætt á vettvangi þegar það starf hófst en 

kennarar skólans höfðu verið með þetta verkefni árlega í kjölfar heimsóknar í Skólaþing og 

sögðu það hafa gefið góða raun. Þar taka nemendur hlutverkaleikinn í sínar hendur og skapa 

sjálfir sínar persónur og flokka og byggja framkvæmdina á þeirri reynslu sem þeir öðluðust á 

Skólaþingi. 

Annað dæmi um notkun hlutverkaleikja í kennslu er skóli í Danmörku sem heitir 

Østerskov efterskole en það er fremur óhefðbundinn skóli með heimavist. Samkvæmt 

yfirlýsingu á heimasíðu skólans er honum ætlað að undirbúa nemendur fyrir áframhaldandi 

menntun og fyrir lífið í gegnum leiki þar sem nemendur öðlist þá færni sem nauðsynleg sé á 

21. öldinni (Østerskov efterskole, á.á.). Hugmyndirnar á bak við skólastarfið koma frá 

stofnendum skólans Mads Lunau og Malik Hyltoft en skólinn var stofnaður árið 2006. Lunau 

og Hyltoft höfðu starfað saman í hlutverkaleikjum í Danmörku síðan á áttunda áratugnum og 

höfðu því kynnst því hversu mikinn áhuga og eldmóð er hægt að kveikja í gegnum 

hlutverkaleiki. Þeir fengu því þá hugmynd að þetta væri hægt að hagnýta í kennslu. 

Nemendur taka þátt í ævintýri eða sögu (yfirleitt er orðið ævintýri notað í íslensku og 

campaign í ensku um söguna sem á sér stað í hlutverkaleik eða spili) og getur bakgrunnur 

ævintýrisins verið næstum hver sem er.  

Dæmi sem tekið er fyrir á heimasíðu skólans er að nemandi setur sig í hlutverk 

þingmanns (e. senator) í Róm til forna. Námsgreinar eru fléttaðar inn í ævintýrið, stærðfræði 

felst t.d. í því að rannsaka hvernig hægt var að byggja vatnsleiðslur/vatnsveitubrýr (e. 

aquaduct) í hinni fornu Róm. Kennari lætur nemendum í té grunnupplýsingar um aðferðir 

sem hægt er að nota en nemendur finna lausnina í sameiningu, þeirra hlutverk er að finna 

leið til að útvega Rómverjum ferskt drykkjarvatn. Eðlis og efnafræðikennsla getur átt sér stað 

með því að nemandi í hlutverki rómversks þingmanns lærir um málma og námuvinnslu í 

þeim tilgangi að vopnavæða rómverska herinn. Nemendur læra einnig tungumál í gegnum 

hlutverk sitt sem þingmanns. Á þennan hátt er námsgreinum fléttað inn og verða partur af 

skemmtilegum leik. Vikuna eftir getur nemandinn verið í allt öðru ævintýri t.d. í geimnum 

o.s.frv.  
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Skólinn leggur mikla áherslu á að nemendur séu virkir í námi sínu og þekkingarleit og 

vinni saman. Einnig er lögð mikil áhersla á að byggja upp sjálfstraust og jákvæða sjálfsímynd í 

gegnum leik og nám. Nemendur eru gerendur í námi sínu en ekki aðeins viðtakendur 

þekkingar (Østerskov efterskole, á.á.). Þarna eru nemendur að mestu leyti að stunda þann 

kima hlutverkaleiks sem áður hefur verið nefndur og kallast LARP (live action role playing eða 

lifandi hlutverkaleikur). Ætla má að margir sem sjá umfjöllun um Østerskov skólann eða 

heimsækja hann álíti að erfitt sé að kenna námsgreinar vel á þennan óhefðbundna hátt og 

efist um árangur þess að nota nær eingöngu LARP sem kennsluaðferð.  

En er skólinn að standa sig illa? Samkvæmt grein James Clasper í Financial Times þá er 

ekki ástæða til að óttast að aðferðir skólans beri lítinn árangur. Clasper talar um að oft sé 

hæðst að Larp, það þyki nördalegt en bendir á að það njóti þó meiri virðingar í Skandinavíu 

en víða annars staðar. Það sé t.a.m. þriðja vinsælasta skipulagða tómstundaiðjan í Danmörku 

á eftir fótbolta og handbolta. Hann nefnir einnig Nordic Larp það er í raun sérstök 

skandinavísk gerð af Larp. Þar er mikil áhersla lögð á að spilarar lifi sig alveg inn í leikinn og 

hlutverk sitt, hafi t.d. útlitslýsingar á persónum sínum eins líkar þeirra eigin líkamlega útliti og 

hægt er til að gera leikinn meira sannfærandi. Nordic Larp snýst um samvinnu og það að 

skapa áhrifaríka og spennandi sögu, það snýst ekki um að sigra, sagan skiptir mestu máli 

(Nordic Larp, á.á.). Clasper álítur að Nordic Larp spili þátt í að vaxandi áhugi er á því í 

Skandinavíu að nota hlutverkaleiki í kennslu.  

Mads Lunau annar stofnanda Østerskov efterskole segir í viðtali við Clasper að venjulega 

sé það hlutverk skóla að þjálfa nemendur í að sitja kyrrir og hlusta á leiðbeiningar og 

upplýsingar, það henti kannski vel sértu að undirbúa fólk undir verksmiðjuvinnu en ekki ef þú 

ert að undirbúa nemendur undir það sem bíður þeirra í lífinu. Lunau fór í framhaldi af 

pælingum hans og Hyltoft félaga síns að útbúa hlutverkaleiki með kennslugildi en slíkt hlaut 

lítinn eða engan hljómgrunn í hinu hefðbundna skólakerfi. Lunau sótti um leyfi til 

menntamálaráðuneytis Danmerkur til að setja á laggirnar „efterskole“, að hluta til 

ríkisstyrktan og að hluta til einkarekinn heimavistarskóla. Um fimmtíu nemendur sóttu 

skólann þegar hann opnaði árið 2006 en þegar grein Claspers er skrifuð í febrúar 2017 eru 

þeir um níutíu, flestir á aldrinum 14-18 ára.  

Lunau segir að þó slíkt kunni að hljóma undarlega þá virki það vel að kenna nemendum 

alls kyns 21. aldar hæfni í gegnum leiki sem gerast í Róm til forna, á miðöldum eða öðrum 

þemum sem tekin eru fyrir í hlutverkaleikjum. Þeir þjálfist í skapandi hugsun, lausnamiðun, 

samvinnu og samskiptum. M..ö.o. séu nemendur að þjálfast í nákvæmlega því sem við viljum 

að þeir séu færir um að gera sem þátttakendur í samfélaginu. Larp sé þó einnig notadrjúgt í 

að kenna hefðbundnar greinar eins og stærðfræði. Notagildið felist m.a. í því að nemandi 

sem segist engan áhuga hafa á stærðfræði sé samt áhugasamur þegar kemur að því að 
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hanna vatnsveitubrú í hlutverki rómversks þingmanns. Í því samhengi hafi hornafræðin 

merkingu þar sem verið sé að nota hana til að veita ímynduðum íbúum aðgengi að vatni í 

stað þess að vera bara tölur á blaði.  

Vitnað er í nemendur skólans í greininni (Clasper,2017) og tala þeir um að skilningur 

þeirra á ýmsu námsefni hafi aukist með því að læra það í gegnum hlutverkaleik. Þessi 

kennsluaðferð virðist virka alveg sérstaklega vel fyrir nemendur sem glíma við námserfiðleika 

af einhverju tagi en um fjórðungur nemenda Østerskov hafa verið greindir með asperger, 

ADHD eða lesblindu. Skólinn er einnig athvarf fyrir marga nemendur sem upplifa sig annars 

sem utangarðs vegna þess að þeir falla ekki inn í „normið“.  

Nemendum í skólanum er almennt að ganga vel í félagslegum og tilfinningalegum þáttum 

en er kennsluaðferðin að nýtast vel þegar kemur að hefðbundnum mælikvörðum fyrir 

menntun? Algengast er að nemendur séu við nám í Østerskov í tvö ár, flestir byrja í 8. eða 9. 

bekk (14-15 ára) og þeir taka því samræmd próf í skólanum. Samkvæmt rannsókn Lisu 

Gjedde prófessors við Rannsóknarsetur Álaborgarháskóla sem gerð var 2015 þá koma 

nemendur Østerskov jafn vel út úr prófum og nemendur í hefðbundnum skólum og í ljós kom 

að nemendur Østerskov eru yfir meðaltali í sumum greinum. Niðurstaða rannsóknar Gjedde 

var sú að með því að flétta námskrá inn í kennslu gegnum hlutverkaleik þá næðist 

menntunarlegur árangur sem væri sambærilegur eða jafnvel betri en sá árangur sem næðist 

með hefðbundnum kennsluaðferðum og umhverfi. Í kjölfar rannsóknarinnar hefur áhugi á 

svokölluðu edularp (educational larp) sem gæti kallast menntalarp á íslensku, aukist, annar 

skóli hefur verið settur á stofn í Danmörku og í Bandaríkjunum eru ýmsir aðilar að reyna að 

opna huga fólks gagnvart aðferðinni (Clasper, 2017).  

Í Washington fylki í Bandaríkjunum hefur Larp verið notað fyrir nemendur með sérþarfir 

og hafa hugmyndir að þvi verið sóttar í smiðju Lunau. Þar er minni áhersla lögð á akademískt 

gildi Larps en meiri á að byggja upp daglega færni. Þar hefur Larp t.a.m. verið notað til að 

þjálfa nemendur með sérþarfir í að nota almenningssamgöngur með því að setja þá í 

hlutverk Agents of S.H.I.E.L.D. úr heimi Marvel teiknimyndanna þar sem þeir fá sérstakt 

verkefni sem felst í að koma upp um illvirki illmenna. Með þessu móti er hversdagleg og 

kannski leiðinleg þjálfun í daglegum athöfnum orðin að eftirsóknarverðum og skemmtilegum 

leik. Í umfjöllun Vice Channels um Østerskov og bandaríska úrræðið kemur fram að þrátt fyrir 

að Larp hafi haft orð á sér fyrir að vera „nördalegt“ þá hefur komið í ljós að notkun þess hafi 

mjög jákvæð áhrif á getu nemenda með sérþarfir til að hafa eðlileg og góð samskipti við 

aðra. Hawke Robinson sem stýrir úrræði í Washington fylki segir að ein af þeim aðferðum 

sem nýttar eru af þeim sé að setja fullorðna með börnum í erfiðar aðstæður í gegnum 

hlutverkaleik þar sem allir vinni saman að sameiginlegu markmiði. Það styrki grunnfærni á 

þann hátt sem ekki gerist í venjulegri kennslustofu né við spilun leikja í tölvu (Pearl, 2015). 
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Ólafur Guðmundsson og Elísabet Svavarsdóttir geta Østerskov í bók sinni um hlutverkaleiki 

og nefna þar að aðsókn að skólanum hafi aukist mikið þannig að biðlistar hafi myndast. Þau 

nefna einnig Rødkildeskólann í Vanløse sem notar hlutverkaleiki með skipulögðum hætti en 

þar hafa 9 ára nemendur m.a. nýtt söguna um Ronju ræningjadóttur eftir Astrid Lindgren 

sem efnivið í hlutverkaleik. Kennslustofa nemenda Rødkildeskólans er færð út í náttúrulegt 

umhverfi Hareskov einu sinni í viku allt skólaárið en þá er unnið í gegnum hlutverkaleik þar 

sem nær allar kennslugreinar skólans eru samþættar. Fljótlega eftir að hlutverkaleikur 

byrjaði sem tómstundagaman í Hareskov árið 1985 voru stofnuð félög utan um leikina og 

síðar voru stofnuð fyrirtæki til að halda námskeið um hlutverkaleiki og efna til hlutverkaleikja 

bæði innan skóla og meðal almennings. Uppeldisfræðingurinn Komyo Sebastian Gundel 

stofnaði eitt þessara fyrirtækja árið 1999 en nefnist það Inpersona, Københavns Rollespils 

Teater eða Rollespilsskólinn í Kaupmannahöfn eins og hann er oftast kallaður. Fyrirtæki þetta 

eða skóli hefur síðan efnt til námskeiða fyrir grunn- og framhaldsskóla og einnig almenning 

allar götur síðan (Ólafur Guðmundsson og Elísabet Svavarsdóttir, 2011). Sjá má ýmis líkindi á 

milli fyrirtækis Gundel annars vegar og Nexus noobs hins vegar sem Soffía Elín Sigurðardóttir 

stendur fyrir hér á landi ásamt fleirum (Guðrún Erlendsóttir, 2018). 

Í gegnum tíðina hafa íslenskir kennarar sumir hverjir nýtt sér hlutverkaleiki í kennslu í 

gegnum tíðina. Ármann Halldórsson kennari við Verslunarskóla Íslands hefur t.d. notfært sér 

þá í heimspekikennslu og bjó hann til kennsluspil að nafni Klappland sem er í anda 

hlutverkaspila (Nanna Elísabet Jakobsdóttir, 2013). Terry Gunnel prófessor í þjóðfræði við 

Háskóla Íslands notaði Dungeons and dragons við enskukennslu í valáfanga sem hann kenndi 

í Menntaskólanum við Hamrahlíð á árunum 1983-1998. Terry hafði áður notað hlutverkaleiki 

í kennslu (í viðtali við Terry flokkar hann Dungeons and dragons sem spunaspil en það er þó 

einnig hlutverkaspil) en hann hafði sjálfur lært leiklist (Magnús Guðni Kuwahara Magnússon, 

2010).  

Hann lét nemendur sína einnig lesa Tolkien og fleiri höfunda á ensku og áttu nemendur 

þá að setja sig í hlutverk sögupersóna bókanna. Terry segir að hlutverkaleikurinn/spunaspilið 

hafi auðveldað mörgum nemendum sínum að tjá sig á ensku, ekki síst strákum sem oft hefðu 

verið bældari en stelpur. Lokaverkefni áfangans var að skrifa um endalok persónu sinnar í 

leiknum og nota við það góðan orðaforða. Terry hafði einnig farið með nemendum í gegnum 

alls kyns hetjusögur og goðsögur sem nemendur gátu í mörgum tilfellum tengt sínar 

persónur við að einhverju leyti. Terry álítur ekki að fantasíur eins og Dungeons and dragons 

henti endilega sem kennsluleið fyrir alla nemendur, það fari eftir áhugasviði hvers og eins 

hvort það virki. Hann segir þó að hlutverkaleikir af einhverju tagi ættu að henta öllum 

nemendum (Magnús Guðni Kuwahara Magnússon, 2010). Þorsteinn Mar Gunnlaugsson 

kenndi einnig hlutverkaleiki/spunaspil sem áfanga í grunnskóla í einn vetur og valdi hann þar 
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inn nemendur sem þurftu m.a. þjálfun í félagslegum samskiptum. Honum þótti það bera 

ágætis árangur þó enginn mælikvarði væri lagður á það, nemendur áttu auðveldara með 

samskipti a.m.k. við hver annan og það hlýtur að teljast jákvætt (Þorsteinn Mar 

Gunnlaugsson, 2018).  

Það er ekkert sem mælir á móti því að bjóða upp á hlutverkaspil eða leiki sem byggja á 

ævintýrum sem valáfanga á sama hátt og Þorsteinn gerði. Þó sögusviðið sé óraunverulegt og 

ævintýralegt á borð við það sem gerist í spilum eins og Dungeons and dragons og 

Warhammer þá dregur það ekki úr félagslegu gildi þess sem getur verið jafn mikilvægt í 

skólastarfi og bóklegar námsgreinar. Þegar tenging er gerð á milli spilanna annars vegar og 

tungumáls og bókmennta hins vegar eins og Terry Gunnel framkvæmdi það þá má sjá 

margvíslegt gildi þess að nota spilin í kennslu, eins undarlegt kennslutæki og þau kunna 

annars að virðast við fyrstu sýn. 
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5 Hvers vegna ætti að nota hlutverkaleiki í kennslu?  

Ef við snúum okkur aftur að kenningum um leiki og skoðum fullyrðingar Platóns um að börn 

læri best í gegnum leik, Locke um að leikir séu börnum eðlislægir og auki vellíðan og Scillers 

um umframorku sem nýtist til sköpunar og tengjum það síðan við skólastarf nútímans þá 

ættum við að finna tengingu. Ef Aðalnámskrá grunnskóla er skoðuð þá stendur skýrum 

stöfum í henni í kafla 7.2 sem fjallar um jöfn tækifæri til náms, að skólinn eigi að vera 

griðarstaður barna þar sem þau eigi að fá tækifæri til að njóta bernsku sinnar. Að mikilvægt 

sé að leik sem námsaðferð sé gert hátt undir höfði í grunnskóla og að sú áhersla eigi ekki að 

einskorðast við yngstu nemendurna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Einnig er hægt að sjá notagildi hlutverkaleikja í kennslu þegar skoðuð eru hæfniviðmið í 

ýmsum námsgreinum. Má taka sem dæmi hæfniviðmið í íslensku, talað mál, hlustun og áhorf 

en þar er m.a. eitt af hæfniviðmiðum 7. bekkjar að nemandi geti tjáð eigin skoðanir og 

tilfinningar og haldið athygli áhorfenda t.d. með aðferðum leikrænnar tjáningar. Annað að 

nemandi geti tekið þátt í samræðum og rökræðum eftir ákveðnum reglum svo og átt góð 

samskipti, hlustað, gætt tungu sinnar og sýnt kurteisi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls 101). Hæfniviðmið fyrir 10. bekk í íslensku, talað mál, 

hlustun og áhorf er t.d. að geta nýtt þær aðferðir sem hann hefur lært til að taka virkan þátt í 

samvinnu, samræðum og rökræðum, einnig tjáð skoðanir sínar með ýmsum hætti, rökstutt 

þær og valið þeim miðil sem hentar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls 101). 

Ef athuguð eru hæfniviðmið fyrir erlend tungumál, nánar tiltekið samskipti þá er hægt að sjá 

góða tengingu við notagildi hlutverkaleikja. Þar er m.a. talað um að við lok 2. stigs eigi 

nemandi að geta tekið þátt í óformlegu spjalli, rætt um áhugamál og bjargað sér við ýmsar 

daglegar aðstæður t.d. í verslunum, á ferðalögum og veitingastöðum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls 127). Oft vill svo verða að nemendur séu feimnir við að 

tjá sig upphátt á öðru tungumáli en móðurmáli sínu og getur það að fara í hlutverk mögulega 

dregið nemandann út úr skelinni. Að auki er hann ekki eingöngu að þylja upp setningar ef 

verið er að vinna í hlutverkaleik, hann þarf þá að hafa samskipti við aðra og gæta samhengis í 

samræðum.  

Einnig er hægt að tengja hlutverkaleiki við hæfniviðmið í náttúrugreinum, í Aðalnámskrá 

segir m.a. í hlutanum geta til aðgerða að við lok 10. bekkjar eigi nemandi að geta greint 

stöðu mála í sínu eigin umhverfi og skipulagt þátttöku í aðgerðum til úrbóta (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls 169). Þarna myndi sérfræðingskápuaðferð Heathcote 

vafalaust geta nýst til að uppfylla þetta markmið ásamt fleirum. Hægt er að tengja 

hlutverkaleiki mjög auðveldlega við hæfniviðmið samfélagsgreina en ef þau eru skoðuð þá 

eru t.a.m. markmið í reynsluheimi að við lok 7. bekkjar eigi nemandi að geta lýst einkennum 
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lýðræðislegra samfélagshátta, gert grein fyrir hlutverki nokkurra helstu stofnana 

samfélagsins, velt fyrir sér ýmsum þeim þáttum sem samfélagið hefur mótast af eins og 

samfélagsskipulagi, umhverfi og þjóðfélagshreyfingum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls 199-200). Til að ná þessum markmiðum ættu leikir eins 

og þeir sem fjalla um Versalasamningana og frönsku byltinguna og fylgja með hér síðar í 

þessari ritsmíð að geta reynst notadrjúgir. Markmið við lok 7. bekkjar í félagshæfni eru m.a. 

að nemandi geti rökrætt um ólík málefni af siðferðislegum og samfélagslegum toga, sýnt 

sanngirni og virðingu í samskiptum við aðra og metið og brugðist við skoðnum annarra á 

fordómalausan hátt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls 202-203). Þar sem 

hlutverkaleikir snúast um samskipti og auðvelt er að nýta þá til að fá nemendur til að setja 

sig í spor annarra þá ætti að vera leikur einn að ná þessum markmiðum í gegnum 

hlutverkaleik.  

Síðasta námsgreinin sem hér verður tengd við hlutverkaleiki er stærðfræði en í 

Aðalnámskrá segir um vinnubrögð og beitingu stærðfræðinnar að við lok 7. bekkjar eigi 

nemandi að geta, bæði einn og í samvinnu við aðra að því að rannsaka, greina og túlka, setja 

fram tilgátur ásamt því að finna lausnir á alls kyns viðfangsefnum sem tengist umhverfi og 

samfélagi með fjölbreyttum aðferðum og kynnt niðurstöður sínar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls 213). Með því að nota fyrrnefnda 

sérfræðingskápuaðferð Heathcote er hægt að setja nemendur í hlutverk sérfræðinga sem 

eiga að finna lausn á einhverjum vanda í samfélaginu eða nánasta umhverfi með 

stærðfræðilegum aðferðum svo dæmi sé tekið. Ekki verður farið nánar yfir mögulega 

tengingu hlutverkaleikja við markmið Aðalnámskrár enda þyrfti líklega sérstaka ritsmíð undir 

slíkt. 

Kant og Schiller álitu leik ekki síður mikilvægan fyrir fullorðna en börn og því ætti að vera 

eðlilegt að notast einnig við leiki sem kennsluaðferð á eftstu stigum grunnskóla en ekki 

aðeins yngsta og miðstigi. Í rannsókn Ásu Helgu Ragnarsdóttur og Rannveigar Bjarkar 

Þorkelsdóttur Skapandi nám í gegnum leiklist (SNÍGL) sem gerð var á árunum 2007-2009 

kemur fram að leiklist í kennslu gagnast best þeim nemendum sem glíma við námsörðugleika 

og einnig nemendum sem hafa íslensku sem annað mál (Ása Helga Ragnarsdóttir og 

Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010). Þetta eru einmitt tveir hópar sem mikið eru í 

umræðunni og kennarar hafa oft mestar áhyggjur af.  

Í rannsókn sem gerð var á kennsluháttum og var hluti af viðamikilli rannsókn sem ber 

heitið „Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldarinnar“ vísar Ingvar Sigurgeirsson 

ásamt fleirum í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2007 þar sem verið er að fjalla um æskilegar 

kennsluaðferðir við kennslu erlendra tungumála. Þar er lögð áhersla á að hlutverkaleikir, 

hermileikir og leikræn tjáning eigi vel við á hvaða stigi sem er í tungumálanámi (Ingvar 
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Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014). Þar 

af leiðandi ætti að vera auðvelt að rökstyðja notagildi leiklistar og þá hlutverkaleikja í 

kennslu. Þó Ása Helga og Rannveig tali um leiklist og hér séu hlutverkaleikir til umræðu þá á 

þetta tvennt það sameiginlegt að nemendur setja sig í hlutverk, inn í aðrar aðstæður en þær 

sem raunverulega eru til staðar og þurfa að vinna saman, mikil samskipti fara fram. Þess 

vegna er vel hægt að yfirfæra hugleiðingar um leiklist í kennslu yfir á hlutverkaleiki í kennslu.  

Í fyrrnefndri rannsókn Ásu Helgu og Rannveigar kom fram að kennarar og nemendur voru 

alla jafna ánægðir með að nota aðferðir leiklistar í kennslu. Þó fundu stöku kennarar til 

óöryggis gagnvart aðferðinni í byrjun og nefndu sem aðra annmarka plássleysi og óöryggi 

stöku nemanda. Þrátt fyrir það var mikil jákvæðni hjá þeim kennurum sem tóku þátt í 

rannsókninni og fannst þeim kennsluaðferðin veita ákveðið frelsi og sveigjanleika og einnig 

fannst þeim hún víkka sjóndeildarhring nemenda (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk 

Þorkelsdóttir, 2010).  

Ekki er óeðlilegt að sumir nemendur upplifi óöryggi þar sem feimni og slök félagsfærni 

getur t.d. haft þau áhrif að nemendur vilji láta sem minnst fyrir sér fara. Þá getur verið 

óþægilegt að eiga skyndilega að fara í hlutverk og tjá sig. En að sama skapi má færa rök fyrir 

því að þeir nemendur sem þetta gildir um hafi einna mest not fyrir kennsluaðferðina. Eins og 

einn kennari í rannsókninni sagði: 

Af því að þú ferð í hlutverk. Þú ert ekki lengur þú sjálfur, þú getur opnað þig á allt 

annan hátt heldur en þú gerir. Þú ert ekki lengur þessi manneskja heldur einhver 

allt annar og þá getur þú einhvern veginn gert miklu meira en höftin á sjálfum 

þér eru. Þegar maður er að vinna með barn eða börn inni hjá sér sem allt í einu 

fara að opna sig, barn sem á ofboðslega erfitt með lestur og allt í einu verður 

hann aðalnúmerið. Þetta finnst mér vera svo frábært. (Ása Helga Ragnarsdóttir 

og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010, bls 7) 

Þetta gildir ekki eingöngu þegar um feimni eða slaka félagsfærni er að ræða. 

Hlutverkaleikur getur veitt mörg tækifæri til að upplifa hluti sem annars eru ekki mögulegir. 

Dæmi um slíkt má finna í viðtali við Einar Erlendsson guðfræðing sem tekið var árið 2014. 

Einar spilar ásamt þeirri sem hér skrifar hlutverkaspil eða leik sem kallast Warhammer 

fantasy roleplaying og minnir heimurinn sem spilað er í um margt á veröld Tolkiens í 

Hringadróttinssögu og Hobbitanum. Einar spilar persónu í leiknum sem er prestur og hefur í 

grundvöllinn sömu lífsskoðanir og Einar sjálfur. Hann sagðist hafa gaman af að geta leikið sér 

svolítið með ýmis trúarstef í gegnum leikinn, en Einar var í guðfræðinámi þegar viðtalið var 

tekið. Persóna hans í leiknum er því úthugsun blanda af hans eigin persónuleika og þeim 

fyrirmyndum sem hann hefur úr trúarbrögðum (Anna Guðrún Guðjónsdóttir, 2014).  
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Eitt af því sem heillaði Einar við hlutverkaleiki, í þessu tilfelli Warhammer er að hann 

hefur alltaf heillast af fantasíum og lesið og horft á mikið af slíku efni, þarna upplifir hann 

tækifæri til að skapa sína eigin fantasíu. Einar segir gott að fá hvíld frá raunveruleikanum í 

smá stund og í stað þess að vera óvirkur áhorfandi eða lesandi að skapa sína eigin sögu. 

Hann lýsir því sem svo að stjórnandi (e. game master) komi með ákveðna beinagrind þ.e. 

heiminn sem spilað er í og ákveðna atburði þar sem spilarar setji svo holdið á beinin ásamt 

stjórnanda. Einar kallar hlutverkaspil/leik „hér og nú“ söguform þar sem sá sem tekur þátt 

þarf að geta séð hlutina fyrir sér í huganum og tekið þátt í sköpun (Anna Guðrún 

Guðjónsdóttir, 2014).  

  

Það sem gerir upplifun Einars af leiknum kannski aðeins frábrugðna upplifun félaga hans í 

hópnum er sú staðreynd að Einar er með meðfædda hreyfihömlun. Hann talar um að 

hlutverkaleikir gefi sér tækifæri til að prófa sig áfram með hluti sem hann getur ekki gert 

dags daglega á sama hátt og ófatlaðir. Hans persóna eða karakter í spilinu er ófatlaður og er 

því fær um að gera það sama og aðrir karakterar. Þarna getur hann verið hvatvís, tekið 

áhættur og stýrt öllu sjálfur. Persóna Einars tekur því oft skyndiákvarðanir sem hafa oft á 

tíðum leitt til mikillar spennu og óvæntra ævintýra. Einar segir að persónan sem maður spilar 

eða leikur í hlutverkaleik sem þessum hljóti óhjákvæmilega að mótast af persónu spilarans 

og nefnir hann t.a.m. dæmi um það hvernig tilraun til björgunar barns í ævintýrinu sem 

hópurinn hans spilar hafi veitt honum tækifæri til að gera eitthvað sem hann hefði viljað geta 

gert í raunveruleikanum þegar hann hefur upplifað missi nákominna. Þarna fer fram ákveðin 

tilfinningaleg úrvinnsla (Anna Guðrún Guðjónsdóttir, 2014).  

Þetta kemur ágætlega heim og saman við það sem segir í rannsókn Ásu Helgu og 

Rannveigar sem greint var frá hér áður um að það að fara í hlutverk getur losað um hömlur 

og gert ýmislegt mögulegt sem nemendur annars ekki þora eða geta. Það má því ætla að 

hlutverkaleikur gæti nýst vel nemendum sem glíma við líkamlegar hamlanir þar sem þeir fái 

tækifæri í sínum hlutverkum til að geta hluti til jafns við aðra þátttakendur. Einnig má þarna 

sjá tækifæri til að vinna með alls kyns tilfinningalega erfiðleika s.s. einelti, ósamkomulag og 

margt fleira í gegnum hlutverkaleik þar sem nemendur geta mögulega fengið útrás fyrir 

tilfinningar og sagt skoðanir sínar og geta þá gert það í gegnum hlutverk. Hlutverkið getur þá 

bæði veitt kjark en einnig gefið nemandanum tækifæri til að taka sjálfan sig svolítið út fyrir 

jöfnuna, þó það séu hans tilfinningar sem koma fram þá virkar það mögulega betur í 

hlutverki.  

Eins og áður sagði þá kom fram í rannsókn Ásu Helgu og Rannveigar að leiklistaraðferðin 

gagnaðist einna best nemendum með námsörðugleika og einnig tvítyngdum nemendum. 
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Kennarar töluðu um að nemendur sem ættu erfitt með bóklegt nám blómstruðu margir í 

leiklistinni. Aðferðin væri því að virka vel til að hjálpa þeim nemendum sem áttu erfitt með 

að fylgjast með eða væru ekki góðir í lestri (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk 

Þorkelsdóttir, 2010).  

Eins og Hyltoft sagði þá er erfitt að sýna lítinn áhuga á námsefninu ef þú ert t.d. 

rómverskur þingmaður sem horfist í augu við múg af þyrstum Rómverjum, þá þarftu að 

hugsa um verkefnið sem er fyrir hendi og leysa það. Lunau segir einnig frá nemanda með 

lesblindu sem stóð sig framar vonum í prófi þar sem útskýra átti gangverk og virkni 

rómverska þingsins. Þegar nemandinn var spurður að því hvernig stæði á yfirgripsmikilli 

þekkingu hennar á efninu þá svarar nemandinn „Nú, ég var þar“ (James Clasper, 2017).  

Með því að verða þátttakandi og skapari í námsefninu og lifa sig inn í það þá eykst 

skilningur og þekking á efninu. Rannsókn var gerð á áhrifum menntalarps (e. edularp) í 

kennslu vísinda á unglingastigi í skóla einum í Los Angeles þar sem nemendur koma úr 

fremur fátæku umhverfi. Tilgangur rannsóknarinnar var að reyna að komast að því hversu 

mikil áhrif notkun menntalarps hefði á atriði eins og innri hvata, mat nemenda á eigin hæfni, 

námsáhuga, hæfni í hópavinnu og leiðtogahæfni. Meginniðurstöður rannsóknarinnar voru 

þær að nemendur upplifðu sig færari í vísindum, höfðu meiri áhuga á vísindum og fannst 

skemmtilegra að vera í skólanum vegna menntalarpsins. Flestir nemendur mátu það einnig 

svo að hæfni þeirra í hópastarfi svo og leiðtogahæfni hefði aukist með notkun þessarar 

aðferðar. Nemendur höfðu flestir áhuga á að læra í gegnum menntalarp í framtíðinni. 

Rannsakendur viðurkenna að vegna þess að þetta var lítið úrtak og ekki var hafður 

samanburðarhópur þá séu niðurstöðurnar ekki mjög áreiðanlegar en þær gefi þó ákveðna 

vísbendingu og þörf sé á fleiri rannsóknum (Bowman & Standiford, 2016).  

Vaxandi áhugi er víða um heim á að nota aðferðir sem þessa og eru hlutverkaleikir af 

ýmsu tagi (menntalarp, hermileikir o.fl.) notaðir bæði sem hluti af menntakerfum og einnig 

af fyrirtækjum og stofnunum t.a.m. í hugvísindum, læknavísindum, fyrirtækjum sem nota 

hlutverkaleiki sem aðferð til að þjálfa starfsmenn fyrir þjónustu, teymisvinnu og margt fleira 

(Bowman & Standiford, 2016). Því ekki að byrja að beita þessum aðferðum snemma í 

grunnskóla og halda þeim áfram út skólagönguna? 

5.1 Almenn markmið aðalnámskrár grunnskóla 

Í Aðalnámskrá er talað um að ákveðna þætti skuli lögð áhersla á í námskrám grunnskóla. Þeir 

eru eftirfarandi: 

Sjálfsvitund: Að nemandi öðlist raunsæja og heilbrigða sjálfsímynd. Hann þekki 

tilfinningar sínar, sínar sterku og veiku hliðar og hafi trú á eigin getu. 
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Siðgæðisvitund: Að nemandi efli siðferðisþroska sinn og sé fær um að setja sig í spor 

annarra. Þar spili tilfinningar og reynsla nemenda stóran þátt. Nemandi þarf að læra að taka 

siðferðislega afstöðu til álitamála og virða rétt hvers og eins til að láta skoðanir sínar í ljós. 

Félagsvitund, borgaravitund: Hæfni til að skynja, skilja og bregðast við tilfinningum 

annarra og hvað felist í því að búa í samfélagi með öðrum. 

Félagsfærni: Felst í því að geta átt jákvæð og árangursrík samskipti við aðra. Heilbrigð 

sjálfsmynd er grundvöllurinn fyrir góðri félagsfærni. Börn sem hafa góða félagsfærni eru 

líklegri til að hafa frumkvæði að samskiptum við aðra, geta viðhaldið þeim og aðlagast 

breyttum aðstæðum. 

Líkamleg og andleg velferð hvers og eins: Mikilvægt er að hvetja nemendur til heilbrigðs 

lífstíls og ábyrgrar umgengni við umhverfi og allt líf í kringum sig. 

Færni í að nýta íslensku í námi: Einnig í leik og starfi. Áhersla skal lögð á að þjálfa 

nemendur í íslensku. Það gildir jafnt um alla nemendur, þá sem hafa íslensku að móðurmáli, 

þá sem eru af erlendum uppruna og einnig nemendur sem hafa táknmál að móðurmáli.  

Efla ber rökhugsun og gagnrýna hugsun: Mikilvægt er að efla gagnrýna hugsun og 

rökhugsun hjá nemendum svo og skapandi hugsun og lausnaleit. Nemendur þurfa að þjálfast 

í að rökræða og rökstyðja mál sitt, bæði í ræðu og í riti. Það er mikilvægt að nemendur læri 

að ígrunda sínar eigin hugsanir og gera sér jafnframt grein fyrir því hvaða áhrif tilfinningar 

kunna að hafa á hugsanir þeirra og dómgreind ásamt hæfileika til að bregðast við nýjum 

aðstæðum. 

Leggja áherslu á frjótt, skapandi starf, verklega færni, nýsköpun og frumkvöðlanám: 

Þannig öðlist nemendur dýpri skilning á þeim atriðum sem þeir eru að fást við í námi sínu. 

Hvetja þurfi til frumkvæðis og sjálfstæðis í vinnubrögðum ásamt hagnýtingu í skólastarfi og 

daglegu lífi.  

Gæta þarf jafnvægis á milli bóklegs náms og verklegs: Hugur og hönd hafa hvoru tveggja 

mikilvægu hlutverki að gegna í þroska nemenda. Gæta skal að ekki halli á verklegt nám. 

Leikur: Er sjálfsprottin leið til þroska og náms. Mikilvægt er að viðhalda leik í skólastarfi 

og þróa eftir því sem nemendur eldast. Það er 15 ára nemanda jafn árangursríkt að læra í 

gegnum leik eins og það er 6 ára nemanda. Hægt er að koma leik við innan allra námsgreina í 

fjölbreyttu námsumhverfi. 

Viðfangsefni daglegs lífs: Nám þarf að gera nemanda kleift að takast á við viðfangsefni 

daglegs lífs ásamt því að undirbúa hann undir frekara nám og starf að loknu skyldunámi. 

Ávallt skal lögð áhersla á alhliða þroska og gefa nemendum tækifæri til að nýta áhuga sinn og 

styrkleika til menntunar og þroska.  
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Búa bæði kynin jafnt undir virka þátttöku í samfélaginu: Leggja áherslu á að jafnt sé 

búið að báðum kynjum. Nemendur séu undirbúnir fyrir þátttöku í atvinnulífi, fjölskyldulífi og 

einkalífi. Nota kynjafræði til að gera nemendur meðvitaða um stöðu kynjanna í samfélaginu. 

Námshæfni-afla þekkingar og leikni eftir margvíslegum leiðum: Námshæfni byggist m.a. 

á sjálfsskilningi nemandans og getu hans til að þekkja eigin veikleika og styrkleika þannig að 

hann sé fær um að taka ákvarðanir á þeim grunni. Hægt er að fara margar leiðir til að auka 

námshæfni s.s. að ná tökum á tæknimiðlum, kunna að leita þekkingar á margvíslegan hátt 

s.s. rafrænt, á söfnum og gagnabönkum. Nýta reynslu nærsamfélagsins s.s. fjölskyldu og nýta 

sér náttúruna í kennsluskyni t.d. með útikennslu. 

Náms og starfsfræðsla: Nemendur verði búnir undir áframhaldandi nám eða störf með 

markvissri náms og starfsfræðslu, kynningu á atvinnulífi og hvernig nám býr fólk undir þau. Ef 

litið er til notagildis hlutverkaleikja út frá þessum áhersluatriðum sem talin eru upp í 

Aðalnámskránni þá má segja að notagildið sé æði mikið og margvíslegt.  

5.2 Tengsl hlutverkaleikja við markmið í 5.1 

Eins og kom fram í viðtali við Einar Erlendsson hér að framan þá hefur hlutverkaleikur gert 

honum kleift að gera hluti sem hann vildi óska að hann hefði getað gert í raunveruleikanum. Í 

þessu felst ákveðin sjálfsvitund sem er einmitt fyrsta áhersluatriðið sem talið er upp í 

námskrá. Með því að geta tekist á við sjálfan sig og eigin vankanta eða vanmátt í hlutverki þá 

er oft á tíðum auðveldara að fást við vandamálin. Viðkomandi getur farið svolítið út fyrir 

vandann ef svo má segja og tekist á við hann. Þannig er hægt að styrkja sjálfsvitund og 

sjálfstraust, sætta sig við vanmátt eða breyta þeim tilfinningum. Hægt er að æfa sig á þennan 

hátt í að takast á við viðfangsefni daglegs lífs.  

Siðgæðisvitund er annað áhersluatriði sem er að mínun mati hægt að tengja markvisst 

við hlutverkaleiki. Hlutverkaleikir eru notadrjúg aðferð ef setja á sig í spor annarra og taka 

siðferðislega afstöðu til álitamála. Auðvelt er að nota þá til að kenna nemendum að virða rétt 

annarra til að láta skoðanir sínar í ljós. Það skiptir ekki öllu máli í hvaða veröld er spilað, hvort 

leikurinn fer fram í aðstæðum búnum til út frá raunverulegu lífi eða í veröld vampýra. Alltaf 

ætti að vera möguleiki á því að búa til aðstæður sem bjóða upp á gagnrýna hugsun og 

umhugsun varðandi siðferðisleg mál. Að fara í gegnum alls kyns aðstæður og atburði í 

hlutverkaleik, bæði aðstæður sem viðkomandi gætu hæglega upplifað í eigin lífi á 

einhverjum tímapunkti svo og aðstæður sem ekki eru líkur á að viðkomandi lendi í getur veitt 

innsýn inn í alls kyns siðferðileg álitamál og haft þroskandi áhrif (Simkins & Steinkuehler, 

2008).  

Félagsvitund og borgaravitund er einnig auðvelt að efla í gegnum hlutverkaleiki. Með því 

að setja nemendur í mismunandi hlutverk (t.d. getur sami nemandi í eitt skipti verið í 
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hlutverki manneskju úr minnihlutahóp og í annað skipti hlutverki manneskju með völd) er 

hægt að hjálpa þeim að öðlast innsýn inn í mismunandi lög samfélagsins og átta sig á 

réttindum og skyldum hvers og eins.  

Félagsfærni er nokkuð sem er tilvalið að vinna með í hlutverkaleikjum. Með því að setja 

sig í önnur hlutverk þá eiga margir auðveldara með samskipti og eins og segir í rannsókn Ásu 

Helgu og Rannveigar þá losnar oft um höft í hlutverkaleik og tjáning verður frjálsari (Ása 

Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010). Hér á landi starfa tveir 

sálfræðingar sem nota hlutverkaleiki sem hluta af félagsfærniþjálfun, þau Soffía Elín 

Sigurðardóttir og Eyjólfur Arnar Jónsson. Frá árinu 2014 hefur Soffía Elín ásamt Gísla 

Einarssyni eiganda verslunarinnar Nexus staðið fyrir námskeiðum í hlutverkaspilum/leikjum 

og öðrum spilum í spilasal Nexus, kallast námskeiðin Nexus noobs. Námskeiðin hafa verið vel 

sótt og gefið góða raun. Í mars 2018 var farið af stað með sérstakan hóp Nexus noobs 

unlimited en þar samanstendur hópurinn af ungmennum með sérþarfir. Þar er mikill 

stuðningur, fleira fagfólk kemur að námskeiðunum með meiri stýringu og er mikil áhersla 

lögð á að þjálfa upp frumkvæði og sjálfstæði hjá þeim ungmennum sem sækja námskeiðið. 

Soffía Elín sem sérhæfir sig í að vinna með börnum og ungmennum segir að í spilum eins og 

Dungeons and dragons þá reyni mikið á sköpunargáfu, ímyndunarafl, samskipti, samvinnu og 

kænsku svo eitthvað sé nefnt (Guðrún Erlendsóttir, 2018). 

Líkamleg og andleg velferð er einnig áhersluatriði í Aðalnámskrá. Hér áður er búið að 

fara aðeins yfir andlega velferð enda hljóta sjálfsvitund og félagsfærni að flokkast undir 

andlega velferð. Auðvelt er að koma líkamlegri þjálfun inn í hlutverkaleiki, ekki síst ef Larp 

eða kvikspuni eins og það er stundum kallað á íslensku er notað sem kennsluaðferð. Þá er 

mögulega hægt að virkja nemendur sem finna sig illa í íþróttum en eru frekar „nördar“. 

Þannig er möguleiki á að fá nemendur sem annars myndu lítið hreyfa sig til að vera virkari. 

Með því að fara yfir mannkynssögu, bókmenntir eða önnur atriði þar sem sögusviðið býður 

upp á hreyfingu er auðvelt að vinna með líkamlega velferð.  

Færni í að nýta íslensku í námi, svo enn sé vísað í rannsókn Ásu Helgu og Rannveigar þá 

kemur þar fram að nemendur af erlendum uppruna höfðu sérstaklega mikið gagn af notkun 

leikrænnar tjáningar eða hlutverkaleikja. Slíkar aðferðir hvettu til tjáningar og einnig aukist 

hugtakanotkun og skilningur vegna mismunandi aðstæðum sem upp koma í slíkum leikjum 

(Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010).  

Rökhugsun og gagnrýnin hugsun, skapandi hugsun og lausnaleit, kennarar í rannsókn 

Ásu Helgu og Rannveigar töluðu einnig um að leiklist í kennslu, það að fara í hlutverk hristi 

nemendahópinn saman. Þeir þyrftu að ræða og vinna saman og finna lausnir í sameiningu 

(Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010).  
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Frjótt, skapandi starf, verkleg færni, nýsköpun og frumkvöðlanám þar sem leggja beri 

áherslu á að nemendur öðlist sem dýpstan skilning á viðfangsefnum, það er ekki furða þó 

lögð sé áhersla á slíkt í Aðalnámskrá þar sem slíkt er mikið til umræðu í atvinnulífinu og 

samfélaginu almennt. Hlutverkaleikir ættu að vera sérlega hentugir til að örva slíkt starf. 

Sérfræðingskápan sem áður hefur verið nefnd gæti t.a.m. hentað vel sem aðferð til slíks þar 

sem nemendur verða sérfræðingar í því efni sem þeir taka fyrir hverju sinni. Þar er mikil 

áhersla lögð á sjálfstæð vinnubrögð og lausnaleit. Ýmsar tilraunir hafa verið gerðar til 

notkunar hlutverkaleikja sem snerta verklega færni og er ein slík mjög áhugaverð en þar voru 

þeir notaðir við kennslu frumulíffræði á háskólastigi. Þar komu upp hugmyndir um að 

fyrirlestrar, hversu góðir sem þeir annars kynnu að vera væru ekki fullnægjandi aðferð til að 

auka raunverulegan skilning á efninu. Það þótti henta að nota hlutverkaleiki til kennslu þar 

sem þeir byggjast á samvinnu, allir vinna saman að sama markmiði. Tilraun var því gerð í 

brasilískum háskóla. Niðurstöðurnar voru þær að aðferðin virtist skila örlítið betri árangri til 

lengri tíma en hefðbundnari kennsluaðferðir, nemendur áttuðu sig betur á því að alls kyns 

ferlar eigi sér stað á sama tíma en ekki í röð, og skilningur nemenda á efninu varð dýpri en 

annars (Randi & Carvalho, 2013). Þó að þarna sé um að ræða nám á háskólastigi þá er ekkert 

sem segir að aðferðir sem þessar nýtist ekki jafn vel í grunnskóla.  

Jafnvægi á milli bóklegs náms og verklegs. Hlutverkaleikir geta hentað vel í þessu 

samhengi þar sem auðvelt er að hefja yfirferð námsefnis á þann hátt að það sé lesið yfir og 

síðan er skilningur dýpkaður með hlutverkaleik. Einnig er hægt að nýta verklegar 

kennsluaðferðir vel í hlutverkaleik t.a.m. með því að láta nemendur fá verkefni s.s. 

búningagerð, vopnagerð, bókagerð og aðra leikmunagerð. Ólafur Guðmundsson og Elísabet 

Svavarsdóttir koma með ágætt dæmi í bók sinni um hlutverkaleiki þar sem þau benda á að 

nemendur þurfi eftir að sögusvið hlutverkaleiks hafi verið valið, að afla sér upplýsinga í 

bókum og á netinu og ýmislegt sem tengist sögunni og umhverfi hennar. Þau þurfi að lesa sér 

til um fatnað, vopnabúnað og þær verur sem koma fyrir í sögunni t.d. hobbita, álfa og fleiri 

furðuverur ef svo ber undir. Nemendur búi til búninga í textílmennt, vopn eða aðra leikmuni í 

smíðum o.s.frv. Með þessu sé hægt að samþætta handavinnu, móðurmál, ritun og 

upplýsingatækni (Ólafur Guðmundsson og Elísabet Svavarsdóttir, 2011).  

Leikur er sjálfsprottin leið til náms og þroska segir í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls 38). Þessi setning er að mínu mati eins og steyptur 

grunnur undir stoðir hlutverkaleikja í kennslu. Hægt er að nýta leik svo miklu víðar í kennslu 

en gert er nú þegar og ætti hann að vera grundvöllur náms samkvæmt kenningum Platóns 

(Barrow, 1976). 

Viðfangsefni daglegs lífs, hægt er að nota hlutverkaleiki á nær óendalega vegu til að 

þjálfa nemendur upp í að fást við viðfangsefni daglegs lífs. Álftanesskóli hefur t.a.m. verið 
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með verkefni fyrir nemendur 8. bekkjar þar sem þeir þurfa að setja sig í hlutverk fyrirvinnu 

fjölskyldu. Þar voru námsgreinar eins og stærðfræði og íslenska samþættaðar þó færa mætti 

rök fyrir að aðrar greinar væru einnig þar inni í (lífsleikni kemur ósjálfrátt upp í hugann). 

Nemendur bjuggu til persónulýsingar fyrir sig og tilbúnar fjölskyldur sínar þar sem þau lýsa 

áhugamálum og högum. Þau áttu svo að finna út úr því hvað það kostaði að reka fjölskyldu í 

desembermánuði þar sem ýmis auka kostnaður bættist þá ofan á kostnað í venjulegum 

mánuði. Foreldrar voru beðnir um að aðstoða nemendur við að finna út kostnað við 

heimilisrekstur, halda til haga auglýsingabæklingum og senda með börnum sínum í skólann 

o.s.frv. Verkefni sem þetta ætti að nýtast nemendum vel og undirbúa þá að einhverju leyti 

undir sitt eigið heimilishald í framtíðinni. Ekki er hægt að vísa í skriflegar heimildir varðandi 

þetta verkefni, ég fékk upphaflega upplýsingar um það frá foreldri barns í skólanum sem lýsti 

mikilli ánægju með verkefnið og fékk nánari upplýsingar í tölvupósti frá Steinunni 

Sigurbergsdóttur, deildarstjóra í Álftanesskóla. Hún tjáði mér að ekkert efni hefði verið sett á 

netið varðandi verkefnið en veitti mér upplýsingar um helstu atriði þess.  

Búa bæði kyn jafnt undir virka þátttöku í samfélaginu er nokkuð sem auðvelt er að setja 

inn í hlutverkaleikjaform. Það væri hægt að fjalla um hugmyndir um kynin fyrr og nú og búa 

til hlutverkaleik í kringum það. Einnig væri hægt að taka fyrir launamun kynjanna og láta 

nemendur setja á stofn ímyndað fyrirtæki sem endurspeglar kynjahlutföll og launamun 

nútímans. Þá væri svo dæmi sé tekið, hægt að láta kynin skipta um hlutverk, stúlkur gætu 

fyrst verið í hlutverki kvenna og drengir í hlutverki karla en svo yrði skipt yfir. Umræður eftir 

leikinn væru mikilvægur partur. Margt annað væri hægt að taka fyrir s.s. kynímyndir í 

íþróttum, bókmenntum og fjölmiðlum þar sem hlutverkaleikur væri aðlagaður að hverju efni 

fyrir sig. Upplifun í hlutverki sem er þér ekki eiginlegt gæti mögulega brotið upp 

staðalímyndir sem nemendur hafa af fólki sem vekur athygli.  

Námshæfni-afla þekkingar og leikni eftir margvíslegum leiðum. Þar sem námshæfnin 

byggir að miklu leyti á sjálfskilningi nemandans og þekkingu hans á eigin styrkleikum og 

veikleikum þá ættu hlutverkaleikir að vera góð leið til að efla námshæfni. Með því að takast á 

við hlutverk, hvort sem þau líkjast þínum eigin persónuleika eða lífi eður ei og eiga þannig 

markviss samskipti við aðra þar sem tekist er á við verkefni, áskoranir og vanda þá hlýtur þú 

að læra smám saman inn á þína eigin styrkleika og veikleika. Með því að setja sig í hlutverk 

fær maður einnig tækifæri til að skoða hlutina frá öðru sjónarhorni en sínu eigin og finnur 

mögulega á þann hátt leiðir til lausna sem annars hefðu ekki komið upp í hugann. Ingvar 

Sigurgeirsson flokkar hlutverkaleiki t.a.m. til þrautalausna en þrautalausnir hljóta að flokkast 

sem mikilvægur þáttur námshæfni. Ingvar nefnir að mismunandi sé hvort viðfangsefni séu 

opin eða lokuð þ.e.a.s hvort þau eigi sér ákveðnar lausnir eða margar mögulegar lausnir. 

Ingvar nefnir sem dæmi um opið viðfangsefni spurninguna um hvernig maðurinn fann upp 
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eldinn (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Í slíku efni væri t.d. hægt að skipta nemendum upp í 

hópa sem setja sig í hlutverk fornmanna sem lærðu að nota eldinn. Þeir þurfa að reyna að 

ímynda sér kringumstæður og finna í sameiningu út hvernig líklegast sé að maðurinn hafi 

áttað sig á að hægt væri að beisla eld og jafnvel búa hann til.  

Náms og starfsfræðsla er enn eitt atriðið sem lögð er áhersla á í námskránni. Vel er hægt 

að sjá fyrir sér notkun hlutverkaleikja í kjölfar heimsókna í fyrirtæki. Nemendur gætu t.a.m. 

nýtt sér þá reynslu sem þeir hafa öðlast í starfskynningu á vettvangi til þess að stofna 

ímyndað fyrirtæki. Þá þyrftu nemendur að setja sig í hlutverk forstjóra/framkvæmdarstjóra, 

annað starfsfólk sem vinnur í fyrirtækinu (eftir eðli og starfsemi fyrirtækis) og einnig gætu 

nemendur farið í hlutverk umsækjenda um störf hjá fyrirtækinu. Þá þyrftu þeir að útbúa 

ferilskrár og fara í starfsviðtöl og þeir nemendur sem hafa hlutverk innan fyrirtækisins fengju 

það verkefni að fara yfir ferilskrár og ákveða hverja skal ráða. Jafnvel væri hægt að láta 

einhverja í þá hlutverk að taka nýráðna „starfsmenn“ í starfsþjálfun. Þarna myndi 

sérfræðingskápuaðferð Dorothy Heathcote henta vel enda er innifalið í henni stofnun 

fyrirtækis eða stofnunar eins og fjallað er um fyrr í þessari ritgerð. 
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6 Staðan í dag  

Er verið að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum í grunnskólum í dag? Í bókinni Starfshættir í 

grunnskólum við upphaf 21. aldarinnar eru teknar saman margar yfirgripsmiklar rannsóknir á 

skólastarfi og gerð gein fyrir niðurstöðum þeirra. Í rannsókn Ingvars og fleiri um kennsluhætti 

í grunnskólum er vísað í ýmsar úttektir og rannsóknir sem gerðar hafa verið síðastliðin ár en 

þar kemur fram að kennsluhættir í íslenskum grunnskólum virðast byggja einna mest á 

beinni kennslu og vera mjög kennaramiðuð. Með beinni kennslu er átt við að kennarinn sé í 

aðalhlutverki, þegar nemandinn er í virkara hlutverki kallast það óbein kennsla. Hugtökin 

kennaramiðuð og nemendamiðuð eru í raun og veru önnur heiti á sömu fyrirbærum og liggur 

merkingin í heitunum. Til nánari útskýringar má segja að kennaramiðaðar kennsluaðferðir 

eru t.d. fyrirlestrar og sýnikennsla en ef um nemendamiðaðar kennsluaðferðir er að ræða þá 

eru það t.d. leitaraðferðir og efniskönnun sem notaðar eru. 

Einnig kemur fram að einstaklingsmiðun er fremur takmörkuð en með einstaklingsmiðun 

er átt við að kennarar reyni að koma til móts við nemendur með því að bjóða þeim 

mismunandi viðfangsefni t.a.m. eftir áhuga eða þyngdarstigi, gefa þeim svigrúm til að læra 

með ólíkum hætti og veita þeim meiri ábyrgð fyrir eigin námi. Vísað er til skólastefnu 

nokkurra bæjarfélaga þar sem rauði þráðurinn er áhersla á nemandann og þroska hans. Í 

skólastefnu Reykjavíkurborgar er ennfremur lögð áhersla á einstaklingsmiðað nám, 

fjölbreyttar námsleiðir, að hæfileikar hvers og eins fái notið sín, námsframboð sé fjölbreytt 

og nái yfir verklegar greinar jafnt sem bóklegar, listir og menningu (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 

2014). Rannsókn Ingvars og félaga leiddi í ljós að sú kennsluaðferð sem hafði vinninginn ef 

svo má að orði komast var bein kennsla með samræðum, en um 73% kennara beittu þeirri 

aðferð daglega, jafnvel oft á dag. Fast á hæla hennar fylgdi bein kennsla með fyrirlestrum og 

útskýringum kennara en um 61% kennara sögðust beita þeirri aðferð daglega. Notkun 

vinnubóka var einnig oft nefnd og var hún notuð daglega af 45% kennara. Sýnikennsla og 

útskýringar voru einnig talsvert mikið notaðar kennsluaðferðir en 38% kennara sögðust nota 

þær daglega. Hópavinna og samvinna voru notaðar daglega af 27% kennara en svör 

nemenda við sömu spurningu og vettvangsathuganir sýndu lægra hlutfall af notkun 

hópavinnu. Lesið saman með samræðum og skrifleg verkefni voru nokkuð algeng aðferð. 

Tilraunir og verklegar æfingar voru nýttar daglega af 16% kennara. Kennsluaðferðir þar sem 

nemandinn er í forgrunni þ.e. nemendamiðaðar voru mun minna notaðar, er þá t.d. átt við 

þemavinnu og sjálfstæð verkefni. Leikir og leikræn tjáning reyndust fremur lítið notuð svo og 

tölvu og upplýsingatækni (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014).  

Talsverðan mun mátti sjá á notkun kennsluaðferða á milli aldursstiga. Notkun beinnar 

kennslu er mest á unglingastigi en minnst á yngsta stigi. Hún virðist fara stigvaxandi með 
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hækkandi aldri nemenda. Notkun námsleikja og spila, leikrænnar tjáningar og verklegra 

viðfangsefna fór stigminnkandi eftir því sem leið á skólagöngu nemenda (Ingvar 

Sigurgeirsson o.fl., 2014). Þetta er ekki í samræmi við það sem Aðalnámskrá leggur upp með 

og það er umhugsunarvert hvers vegna kennsluaðferðir virðast verða fábreyttari á 

unglingastigi en á öðrum stigum grunnskólans. Ætla mætti að nauðsyn þess að nota 

fjölbreyttar aðferðir, sérlega þær sem stuðla að gagnrýninni hugsun, samvinnu og þátttöku í 

lýðræðissamfélagi væri jafnvel enn meiri á þeim mótunarárum sem unglingsárin eru. Ekki er 

síður mikilvægt að hugsa þetta út frá námsáhuga barna og unglinga svo og vellíðan þeirra í 

skólastarfinu en samkvæmt innlendum og erlendum rannsóknum virðist þetta tvennt fara 

dvínandi með aldrinum.  

Eitt sem athygli vekur í rannsókn sem framkvæmd var árið 2008 er hversu mikið áhugi 

nemenda á list og verkgreinum virðist dvína á unglingastigi. Mikill munur mældist á áhuga 6. 

bekkinga annars vegar og 9. bekkinga hins vegar á hönnun og smíði en það munaði um 40% á 

áhuga þessarra aldurshópa. Velta rannsakendur fyrir sér hver orsökin sé, hvort mögulegt sé 

að val viðfangsefna í þessum greinum höfði mögulega ekki til unglinga. Bent er á að lengi hafi 

ríkt áhyggjur af því hversu fáir sæki í verknám á framhaldsskólastigi og þykja niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa vísbendingar um á hvaða aldri fari að draga úr áhuganum. Áhugi á 

bóklegum greinum virðist líka minnka en ekki að því marki sem sést með áhuga á verklegum 

greinum (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2008). Ef íhuguð er 

spurningin um hvort val viðfangsefna höfði ekki til unglinga þá kemur upp sú hugsun að 

kannski væri vænlegt að reyna að finna út hvar áhugi nemenda liggur og gefa þeim meira 

frelsi til að velja hvað þeir læra. Þó starfsháttarannsóknin sem áður hefur verið vísað til hér 

gefi vísbendingar um að heldur fábreyttir kennsluhættir séu algengastir þá er vonarglætu að 

sjá í mörgum skólum.  

Hér verða nefnd tvö dæmi. Norðlingaskóli er yngsti skóli í Reykjavík en hann hefur starfað 

frá árinu 2005. Mikil áhersla er lögð á teymiskennslu í skólanum og samþættingu 

námsgreina. Einnig er kennt í aldursblönduðum hópum. Gerðar eru einstaklingsbundnar 

námsáætlanir í samráði við hvern nemanda fyrir sig. Norðlingaskóli hefur staðið að 

þróunarverkefni um smiðjur en smiðjurnar byggjast á því að samþættar séu list, verk og 

bóklegar greinar með það að markmiði að börn nái að uppfylla markmið Aðalnámskrár í 

þeim greinum sem um ræðir á þriggja ára tímabili. Náminu er þannig skipt upp í 

námseiningar sem eru 1.-4. bekkur, 5.-7. bekkur og 8.-10. bekkur. Hugmyndafræðin á bak við 

starf skólans er m.a. sótt til kennslufræðingsins Carol Ann Tomlinson en hún álítur að 

kennarar þurfi að geta mætt nemendum þar sem þeir eru staddir út frá því hvernig henti 

þeim best að læra, hver áhugi hans og áform séu. Einnig sækir skólinn hugmyndir til Howards 

Gardners og fjölgreindarkenningu hans. Að lokum má nefna hugmyndir sálfræðingsins 
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Mihaly Csikszentmihalyi um flæði þar sem hann talar um mikilvægi þess að manneskja geti 

sökkt sér niður í viðfangsefnið. Smiðjunum er ætlað að mæta þessari hugmynd (Ingvar 

Sigurgeirsson, Ágúst Ólason, Björn Gunnlaugsson, Hildur Jóhannesdóttir og Sif Vígþórsdóttir, 

2010). Kenningar um flæði geta átt vel um hlutverkaleiki sér í lagi ef þeir fá góðan tíma líkt og 

í Østerskov þar sem nemendur ná að sökkva sér vandlega ofan í viðfangsefnin.  

Grunnskólinn í Bakkafirði er annað dæmi um skólastarf þar sem nemendur eru í 

brennidepli og fá að bera þó nokkra ábyrgð á eigin námi. Í elstu deild skólans eru svokallaðar 

vinnustofur en þar eru nemendur á aldrinum ellefu til sextán ára. Nemendur eru beðnir um 

að koma með hugmyndir að viðfangsefnum sem tengjast námsgreinum og hafa verið gerð 

ýmis konar þemaverkefni. Nemendur hafa einnig unnið verkefni byggð á eigin hugmyndum 

s.s. stúlka með sykursýki sem bjó til bækling um sykursýki og hélt fyrirlestur um sjúkdóminn. 

Einn nemandi fjallaði um Manga - teiknimyndasögur, muninn á þeim og öðrum 

teiknimyndasögum, þróun þeirra og fleira ásamt því sem nemandinn samdi og teiknaði sína 

eigin sögu. Ein stúlka sem hafði áhuga á hönnun nýtti sér saumavél sem hún hafði fengið í 

fermingargjöf, hannaði fatnað úr gömlum fatnaði, saumaði og hélt tískusýningu (Ingvar 

Sigurgeirsson, María Guðmundsdóttir og Bylgja Dögg Sigurbjörnsdóttir, 2013). Þetta mættu 

fleiri skólar taka upp og eru t.a.m. fjölmargir möguleikar fólgnir í notkun hlutverkaleikja hvað 

þetta varðar. Í hlutverkaleik þar sem nemendur ráða talsvert för t.d. hvað varðar efni þá væri 

hægt að virkja hæfileika og áhuga nemenda á verklegum greinum. Kennarar geta reynt að 

stíla inn á áhugasvið nemenda, fengið frá þeim hugmyndir og unnið námsefni út frá þeim. 

Segjum sem svo að stór hluti nemenda hafi áhuga á Harry Potter þá er hægt að búa til 

hlutverkaleik út frá því og tengja hann við markmið námskrár. Nemendur gætu beitt ýmis 

konar verklegum vinnubrögðum, búið til galdrabækur (hægt að tengja við námsgreinar s.s. 

íslensku og ensku), einhverjir gætu búið til sprota (tálgun er víða kennd í skólum), 

búningagerð (textílmennt), hafa matar eða kaffiboð í Hogwarts stíl (heimilisfræði) og lengi 

mætti telja.  

Hægt er að leita fyrirmynda erlendis að slíku námi, Østerskov skólinn sem áður hefur 

verið nefndur nýtir ævintýri til kennslu og hefur þar safnast mikil reynsla af að flétta 

námsgreinum inn í slíkt form. Ekki er síður vert að íhuga að eitt af áhyggjuefnum foreldra svo 

og þeirra sem starfa með börnum og unglingum er vaxandi notkun tölva og snjalltækja. Hluti 

áhyggjanna stafa af notkun samfélagsmiðla og hluti af spilun tölvuleikja. Ýmsir tölvuleikir eru 

upphaflega sprottnir upp úr hlutverkaspilaheiminum s.s. World of Warcraft og fleiri leikir. Því 

ekki að virkja áhuga unglinga á þessum leikjum með því að nýta hlutverkaleiki í kennslu? Í 

stað þess að sitja við tölvuskjá, annað hvort einn eða með aðra spilara í eyrunum í gegnum 

forrit á borð við skype þá ertu augliti til auglitis við þær persónur sem þú ert að fást við. 
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Hægt er að nálgast ýmis konar námsefni í gegnum áhugasvið viðkomandi eins og dæmi er 

tekið um í Harry Potter hlutverkaleik hér að ofan.  

Í stað þess að mæla á móti þeirri menningu sem unglingarnir finna sig í er kannski 

nærtækara að nálgast þá í gegnum hana og taka það jákvæða úr henni til að virkja 

nemendur. Ein veröld hlutverkaleikjaheimsins byggir t.d. á Marvel teiknimyndahetjum og 

væri hægt að nálgast margar námsgreinar í gegnum slíka nálgun. Íslendingasögur hafa oft á 

tíðum þótt fremur óspennandi efni hjá börnum og unglingum. Með því að búa til 

hlutverkaleiki um persónur sagnanna, gera þær meira lifandi og benda á alls kyns tengingar 

eða líkingar við það sem mörg þeirra kannast við s.s. Hringadróttinssögu, Hobbitann, Game 

of Thrones þá er hægt að gera efni þeirra og persónur mun meira spennandi.  

Í Álfhólsskóla má finna dæmi um þemaverkefni um landnámið sem lauk með leiksýningu. 

Þar er list og verkgreinum fléttað saman á þann hátt að í leiklist búa nemendur til leikritið 

sem flytja á, tónlistarnemendur flytja tónlist og búa til leikhljóð, í smíði bjuggu nemendur til 

landnámsspil og víkingaskart, í textílmennt búninga og í myndmennt leikmynd (Álfhólsskóli, 

2010). Þetta verkefni er í takt við hugmyndir hér að ofan og er hvort sem er hægt að útfæra 

verkefni sem þessi þannig að þau fari fram í gegnum hlutverkaleik eða endi með leiksýningu.  

Einnig er rekið mjög áhugavert starf í Hlíðarskóla rétt utan við Akureyri en þar er tekið á 

móti nemendum sem gengur illa í almennu skólakerfi. Orsök þeirra erfiðleika getur verið af 

félagslegum toga, hegðunar og aðlögunarvandi, samskiptaröskun, röskun á einhverfurófi, 

sértækir námserfiðleikar eða raskanir af öðru tagi. Hlíðarskóli er hugsaður sem tímabundið 

úrræði og eru nemendur oftast við nám þar í eitt til þrjú ár. Mikil áhersla er lögð á valgreinar 

í skólanum. Samkvæmt mati sem skólinn hefur gert á starfi sínu þá eru nemendur almennt 

ánægðir með veruna í skólanum og er mikil ánægja með valtíma. Þetta hlýtur að teljast 

ákveðinn sigur þegar um er að ræða nemendahóp sem illa hefur rekist í almennu skólakerfi 

(Bryndís Valgarðsdóttir, Reynir Hjartarson og Ingvar Sigurgeirsson, 2012). Ein valgrein sem 

nefna má er „English teaparty“ en þar er te í boði og aðeins töluð enska. Ingvar Sigurgeirsson 

fjallaði um þetta í fyrirlestri fyrir kennaranema á haustönn 2017 og sagði verkefnið 

margþætt. Nemendur hefðu þurft að læra um ensk teboð, búa til te og veitingar ásamt því 

að setja sig inn í siðvenjur þær sem fylgja slíkum boðum. Þetta væri auðveldlega hægt að 

útfæra með hlutverkaleik og jafnvel vinna þá með bókmenntir þar sem enskt teboð getur 

verið viðeigandi (s.s. Harry Potter, Sherlock Holmes o.fl.) Með þessu móti væri hægt að hafa 

praktíska enskukennslu, heimilisfræði, bókmenntir og ýmislegt fleira samþætt. 

 

Hvað er það sem veldur því að kennsluaðferðir eru jafn fábreyttar og raun virðist vera ef 

tekið er mið af starfsháttarannsókn? Samkvæmt niðurstöðu þeirrar rannsóknar virðast 

kennarar margir hverjir vera jákvæðir gagnvart meira skapandi kennsluaðferðum (Ingvar 
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Sigurgeirsson o.fl., 2014). Í lok bókarinnar Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. 

Aldarinnar er þessari spurningu velt upp og koma þar fram hugmyndir um að mögulega telji 

kennarar að sig skorti færni eða þekkingu til að beita fjölbreyttari kennsluaðferðum, eða 

vegna ytri þátta s.s. húsnæðis og annarra aðstæðna (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014). 
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7 Samantekt  

Það er nokkuð ljóst ef borin eru saman markmið Aðalnámskrár grunnskóla og niðurstöður 

starfsháttarannsóknar að talsverð gjá virðist ríkja á milli námskrár og raunveruleikans í 

skólastarfinu. Þó eru ýmsir skólar með alls kyns þróunarstarf sem lofar góðu líkt og bent var á 

með Norðlingaskóla og Grunnskóla Bakkafjarðar. Hvað er til ráða ef slíkir skólar eiga ekki að 

vera undantekning? Er kannski kominn tími á að endurskoða hið fasta 

stundaskrárfyrirkomulag sem hefur verið og er fremur ríkjandi? Þar sem námsgreinar eru 

hver fyrir sig niður njörvuð í kennslustundir, málfræði hér, stærðfræði þar og enska þarna. 

Þarf ekki að fara að skoða Aðalnámskrá og kennsluhætti í samhengi við hvort annað, eru 

markmið Aðalnámskrár of háleit til að yfir höfuð sé hægt að uppfylla þau eins og sumir 

kennarar halda fram, eða er vel hægt að uppfylla þau og er Aðalnámskrá á réttri leið en 

skólakerfið of svifaseint til að bregðast við? Það er athyglisvert að þrátt fyrir að meirihluti 

kennara lýsi yfir áhuga á fjölbreyttari kennsluaðferðum þá virðist samkvæmt 

starfsháttarannsókn, fremur stór hópur kennara vilja halda áfram að nota kennaramiðaðar 

aðferðir. 85% kennara sögðust t.a.m. vilja nota beina kennslu með samræðum í sama mæli 

og áður og 81% kennara beina kennslu (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014). Það er því spurning 

hvort hugur kennara standi mögulega til meira skapandi aðferða en trú þeirra á eigin getu 

eða aðstæðum skorti. Það eru þó alls kyns verkefni í gangi sem vert er að skoða líkt og 

jólaútgjaldaverkefni 8. bekkjar í Álftanesskóla sem áður var nefnt, landnámsverkefni 

Álfhólsskóla og starf bæði Grunnskólans í Bakkafirði og Norðlingaskóla.  

 

Eftir heimsókn í Safnahúsið með tveimur 6. bekkjum sem eru að læra Snorrasögu, fékk ég 

ýmsar hugmyndir að hlutverkaleikjum tengdum íslenskri sögu. Í heimsókninni sýndi 

safnakennari nemendum eftirlíkingar af gömlum handritum, ásamt því að sýna þeim 

raunveruleg handrit og bækur sem eru til sýnis í safninu. Nemendur spreyttu sig á að lesa 

forna texta, þeir voru spenntir yfir þessu og stoltir af árangri sínum. Einnig var kynnt fyrir 

þeim hvernig handrit voru skrifuð til forna, þeim sýnd kálfskinn á ýmsum vinnslustigum og að 

lokum fékk hver nemandi lítinn bút af kálfskinni þar sem hann gat skrifað eitthvað að eigin 

vali með fjaðurstaf og bleki sem safnakennarinn hafði sjálf unnið úr jurtum. Þetta gerði efnið 

mun áþreifanlegra og skemmtilegra fyrir nemendum en hefðu þeir setið í skólastofunni og 

lesið um það.  

Sé ég fyrir mér að hægt væri að búa til stórt þemaverkefni þar sem nemendur setja sig í 

spor landnámsmanna eða annarra persóna í sögu Íslands. Hægt væri að fá utanaðkomandi 

aðila með sérþekkingu til að kenna og sýna ýmsa hluti eins og vefnað, útskurð, málmvinnslu, 

handritagerð og margt fleira. Nemendur myndu reyna sig við þessar aðferðir í hlutverki 
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manneskju frá tímabilinu, annað hvort þekktrar eða skáldaðar. Til þess að þetta væri 

mögulegt þyrfti að vera meiri sveigjanleiki í skólakerfinu en nú er og álít ég að slíkt þurfi í 

raun eigi skólastarf að uppfylla þær kröfur sem Aðalnámskrá gerir til þess. Frétt birtist um 

svipað starf og þetta í Noregi, reyndar á lýðháskólastigi (Jón Hákon Halldórsson, 2018) . Það 

ætti þó að vera mögulegt að yfirfæra námsleið sem þessa yfir á grunnskóla a.m.k. á 

unglingastig.  

Eins og segir í inngangskaflanum þá er markmið þessa verkefnis ekki eingöngu að ræða 

um notagildi hlutverkaleikja í kennslu. Hér í næstu köflum er búið að setja upp nokkra 

hlutverkaleiki, sem kennarar geta nýtt sér að hluta eða í heilu lagi, eða jafnvel til að sækja sér 

innblástur til að hanna sín eigin verkefni. 
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8 Almennar kennsluleiðbeiningar fyrir notkun 
hlutverkaleikja í kennslu 

Til að hægt sé að nota hlutverkaleik í kennslu þá þarf kennari að vera búinn að kynna efnið 

fyrir nemendum á einhvern hátt. Hlutverk kennarans sjálfs getur verið breytilegt og er það 

margþætt. Hans starf er að leiðbeina nemendum en hann getur einnig orðið þátttakandi ef 

svo ber undir (samanber sérfræðingskápuaðferðina). 

Kennarinn verður að hafa staðgóða þekkingu á efninu sem tekið er fyrir, þannig að hann 

geti brugðist skjótt við umræðum og pælingum nemenda ásamt því að aðlaga leikinn að 

hverjum nemanda fyrir sig, þannig að leikurinn falli að getu og þroska hvers og eins 

nemanda. Þetta þýðir að kennarinn þarf einnig að hafa góða yfirsýn yfir nemendur sína, 

stöðu þeirra og þroska. Hlutverkaleikur í kennnslu getur einnig gert að verkum að kennari 

kynnist nemendum sínum á nýjan hátt og sjái hjá þeim áður óþekkta hæfni og getu. Með 

þessu móti getur átt sér stað þróun bæði hjá kennara og nemendum.  

Að ýmsu er að hyggja þegar nota á leik í kennslu og má hér nefna þrjú mikilvæg atriði sem 

kennari þarf að hafa í huga við slíkar aðstæður. 

1. Hvernig hefst kennslustundin, hvernig tekst kennara til með að vekja áhuga nemenda 

á leiknum? Hvað getur kennari gert til að aðlaga leikinn að hverjum nemanda fyrir 

sig? Hvaða þekkingu hafa nemendur og hvað er ætlast til að þeir hafi tileinkað sér við 

lok kennslustundar?  

2. Undirbúningur kennarans, í hverju felst hann? Hvað á að nota mikinn tíma í 

kennsluleikinn? 

3. Hvernig er best að skipta nemendum í hópa, hvað þarf að hafa í huga? (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999).  

Mikilvægt er að hafa þessi atriði í huga þar sem það skiptir miklu máli í kennslu að vera vel 

skipulagður og með skýr markmið þannig að gott nám geti átt sér stað. 

Þegar hlutverkaleikur eða annar leikur er valinn sem kennsluaðferð þá þarf að gæta þess 

að hann falli að þeim markmiðum sem fyrir eru, falli vel inn í kennsluáætlun. Hér verða 

nefndar þrjár grunnleiðir sem kennarar geta haft til hliðsjónar við undirbúning leikja í 

kennslu. Fyrst má nefna langtímaáætlun sem miðast oft við misseri eða áfanga. Hvernig velur 

kennari leik sem fellur inn í langtímamarkmið? Er hægt að fara þá leið að velja leik sem mun 

þróast eftir því sem líður á önnina eða er betra að velja fleiri leiki sem passa við þau 

viðfangsefni sem verið er að kenna? Hægt er að fara aðra leið þar sem gerðar eru áætlanir 

kennslu á tilteknu sviði, þá er valinn leikur sem hentar afmörkuðu kennsluefni í styttri 

áföngum. Þriðja leiðin sem nefna má er að gera áætlun fyrir hverja kennslustund. Þá er 
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möguleiki á að taka fyrir leiki sem eru í langtímaáætlun og gefa nemendum jafnvel eitthvað 

val. Slíkt gæti m.a. hentað vel í samfélagsgreinakennslu og lífsleikni. Þá væri mögulegt 

tækifæri til að velja leiki sem hafa fallið í frjóan jarðveg og þróa þá áfram (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999).  

Hér verða talin upp þau skref sem hægt er að fylgja til að auka líkurnar á því 

hlutverkaleikur í kennslu geti orðið skipulagður og vel heppnaður. 

8.1 Skref 1 – Val á viðfangsefni og hvaða þætti þess skal leggja áherslu á  

Íhuga þarf tengingu við markmið Aðalnámskrár og markmið hvers nemanda fyrir sig. Einnig 

þarf að skoða hvort og þá hvaða þekkingu nemendur hafa fyrir á því efni sem taka á fyrir og 

íhuga hvernig hlutverkaleikurinn getur dýpkað og/eða aukið þá þekkingu. Ákveða þarf 

hvernig meta á vinnu nemenda og búa til námsmat. Ein leið sem hægt er að fara í námsmati 

er að láta nemendur meta eigin frammistöðu. 

8.2 Skref 2 – Kynning á viðfangsefni  

Góð leið til að kveikja áhuga nemenda á efninu er að tengja það að einhverju leyti við þeirra 

eigin reynslu. Kennari getur hvatt nemendur til að koma með dæmi um aðstæður eða 

reynslu sem er svipað þeim dæmum sem kennari nefnir. Þetta gefur nemendum þá 

tilfinningu að efnið eigi erindi til þeirra og að það skipti máli. Atvikum sem taka á fyrir er lýst. 

Í sumum tilfellum er byggt á því sem nemendur hafa fært fram, sem dæmi má taka ef verið 

er að fjalla um daglegt líf, dagbækur og bréf ,kennslubókin Söguskinna fjallar t.d. um slíkt 

(Elín Lilja Pétursdóttir og Sigríður Wöhler, 2016). Þá er hægt að nýta reynslu og umræður 

nemenda í hlutverkaleik sem er til þess fallinn að efla samskipti og skilning. Í öðrum tilfellum 

getur kennari verið að vinna með sögu þar sem atburðarás er óútkljáð t.d. skáldsögu eða 

sagnfæðilegt efni og þá geta nemendur komið með tillögur að mögulegum lausnum og /eða 

endalokum í gegnum hlutverkaleik. Í enn öðrum sögu þar sem atburðarás er ljós en leikurinn 

snýst þá um að finna út af hverju, þar væri t.a.m. hægt að taka fyrir efni úr kennslubókinni 

Styrjaldir og kreppa og taka þar fyrir Versalasamningana og afleiðingar þeirra.  

Einnig er hægt að nota aðrar kveikjur s.s. glærur, myndbönd í rauninni allt það sem kennari 

álítur að geti kveikt áhuga nemenda á efninu og geta aðferðir verið mjög breytilegar eftir 

nemendahópnum hverju sinni. Það sem virkar vel fyrir einn hóp virkar ekki endilega vel fyrir 

annann og er það kennarans að meta aðstæður hverju sinni. 

8.3 Skref 3 – Nemendur settir í hlutverk 

Þetta getur verið vandasamt þar sem ætla má að sumum nemendum finnist óþægilegt að 

fara að leika einhver hlutverk. Á sama hátt og nemendur eru missterkir á bókina þá eru 
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nemendur missterkir í félagslegum samskiptum og tjáningu, en það eru líklega þeir 

nemendur sem einmitt hafa mesta þörf fyrir og mesta gagn af kennsluaðferð sem þessari. 

Gæta þarf þess að nemendum líði ekki illa og því er gott að hafa í huga að setja þá nemendur 

sem líst illa á aðferðina í hóp með félagslega sterkari nemendum. Mikilvægt er að benda 

nemendum á og hafa sjálfur í huga að allir hafa eitthvað fram að færa, öll sjónarmið eru 

mikilvæg og að fjölbreyttur hópur gefur líklega betri niðurstöðu en einsleitur hópur myndi 

gera.  

Gott getur verið að hafa lítinn upphitunarleik áður en námsleikur fer fram, þannig geta 

styrkleikar og veikleikar nemenda í þessum aðstæðum komið fram og auðveldað kennara að 

skipuleggja námsleikinn þannig að nemendur hafi sem mest gagn af. 

8.4 Skref 4 – Leikur útskýrður fyrir nemendum 

Eftir að nemendur hafa fengið hver sitt hlutverk í leiknum þarf að útskýra hvernig leikurinn 

fer fram og til hvers er ætlast af nemendum. Þeir fá á þessum tímapunkti öll gögn sem þarf 

að nota í leiknum. Sem dæmi má nefna að ef nemendur eru að ræða Versalasaminginn þá er 

þeim skipt upp í hópa sem fulltrúum. Þrjár þjóðir áttu fulltrúa við samningaborðið, 

Bandaríkin, Bretland og Frakkland. Hægt er að skipta nemendum í þriggja manna hópa þar 

sem hver nemandi er sendiherra eins af þessum löndum og ræða þeir saman út frá 

forsendum sem eru gefnar. Þeir komast svo að niðurstöðu sem þeir kynna fyrir kennara og 

hinum nemendunum. Hægt er að bera saman niðurstöður hópanna og ræða af hverju þær 

eru mismunandi ef um mismun er að ræða. Einnig er hægt að setja fram “hvað ef?” 

sjónarhorn með því að búa til fjögurra manna hópa þar sem Þýskaland á einnig fulltrúa. 

Einnig er hægt að blanda saman nálgunum og hafa helming bekkjar í þriggja manna hópum 

og helming í fjögurra manna hópum og bera svo saman mismuninn á niðurstöðum eftir því 

hvort þjóðverjar áttu fulltrúa í samningaviðræðum eða ekki. 

Í þessum leik þarf kennari að vera búinn að fara yfir kennsluefni um Versalasamningana 

með nemendum og kanna hver þekking þeirra er (samanber skref 1). Hann lætur nemendum 

í té gögn t.d. upplýsingar um kröfur hverrar þjóðar fyrir sig, nöfn þeirra sem koma að 

viðræðum og gætir þess að nemendur séu með ritföng til að skrá ferlið og niðurstöðurnar 

jafnóðum. Kennari lætur nemendur einnig vita með hvaða hætti hann hyggst meta vinnu 

þeirra. 

8.5 Skref 5 – Hlutverkaleikur fer fram 

Nemendur koma sér fyrir og fara eftir fyrirmælum. Mikilvægt er að kennari gangi á milli og 

fylgist með ferlinu. Hann þarf að vera tilbúinn til að aðstoða nemendur ef eitthvað er óljóst 

og einnig þarf hann að fylgjast með því hvernig hverjum og einum er að ganga innan hópsins. 
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Kennari þarf einnig að fylgjast með því að öll sjónarmið fái að njóta sín þannig að sem 

frjóastar umræður eigi sér stað. Kennarinn getur ef hann vill og aðstæður bjóða upp á verið 

þátttakandi í hlutverkaleiknum, slíkt er matsatriði hverju sinni. 

8.6 Skref 6 – Eftir hlutverkaleik 

Kennari þarf að vera búinn að skipuleggja hvernig umræður að lok sjálfum leiknum fara fram. 

Í sumum tilfellum fara umræður um efnið fram innan leikjar og þá getur verið gott að setjast 

niður með nemendum eftir leik og ræða hvernig þeim fannst að taka þátt í leik sem þessum. 

Fannst nemendum þau öðlast aukinn skilning á efninu, fannst einhverjum óþægilegt að taka 

þátt, hvað hefði mátt fara betur. 
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9 Leikur 1 – Versalasamingarnir -
Hermileikur/hlutverkaleikur 

Hlutverkaleikinn um Versalasamningana- er hægt að nota sem viðbót við kennslubókina 

Styrjaldir og Kreppa (Hellerud, Knutsen & Moen, 2016). Á bls 36-38 í Styrjaldir og kreppa er 

fjallað um Versalasamningana. Þar koma fram sjónarmið þeirra þriggja þjóða sem stóðu að 

samningunum og einnig sjónarmið Þjóðverja. Hlutverkaleikurinn snýst um að láta nemendur 

setja sig í spor þessara aðila, hver nemandi fær sitt hlutverk og að lokum verða umræður um 

það hversu sanngjarnar kröfur þessara aðila voru og hvort hægt hefði verið að gera eitthvað 

á annan hátt. 

Tafla 1. Yfirlit fyrir leik 1 - Versalasamingarnir 

Kennslustundir-
tími 

Viðfangsefni Markmið Kennsluaðferð Námsmat 

8. bekkur. 

Best ef hægt er 
að hafa 
tvöfalda 
kennslustund 

Samfélagsgreinar-
Saga. 

Versalasamningarnir 

Dýpka skilning 
nemenda á 
samningunum 
og áhrifum 
þeirra til 
framtíðar.  

Þjálfa nemendur 
í viðræðum og 
rökræðum 
ásamt þjálfun í 
hópavinnu og 
kynningu. 

Hlutverkaleikur Mat kennara 
á umræðum 
og 
kynningum á 
niðurstöðum. 

Sjálfsmat 
nemenda. 

Hvað geri ég? Hvað gera nemendur? Bekkjar-skipulag Námsefni og gögn Til minnis 

Útskýri hvað 
nemendur eiga 
að gera, skipti í 
hópa og útdeili 
námsgögnum. 

Geng á milli og 
fylgist með 
umræðum, 
gríp inn í ef 
þörf er á. 

Sitja saman í 
hópum, ræða sín 
sjónarmið og 
komast að 
niðurstöðu. 

Kynna niðurstöður 
fyrir kennara og 
bekkjarfélögum. 

Hópvinna 
fjögurra manna 
hópar. 

Hver hópur fær 
sitt svæði í 
kennslustofunni. 

Spjöld með 
upplýsingum 
um persónur 
og afstöðu 
þeirra. 

Spjöld með 
öðrum 
upplýsingum 
sem nemendur 
byggja einnig 
umræður á. 

Best að hafa 
uppröðun í 
stofu tilbúna. 

Hafa öll 
námsgögn 
tilbúin. 

Hafa lista yfir 
hópa-
skiptingu 
tilbúinn. 

 

 



 

57 

9.1 Undirbúningur 

Kennari þarf að vera búinn að kynna sér efnið og tengja það við markmið námskrár. Hann 

þarf einnig að vera tilbúinn með það námsmat sem hann ætlar að beita. Gott er að vera 

búinn að ákveða uppröðun borða og stóla fyrir tímann með tilliti til leiksins. 

9.2 Skref 1 – Efni lesið 

Kennari les kafla bókarinnar yfir með nemendum þannig að þeir kannist við efnið áður en 

hafist er handa við leik. Ef kennari ætlar að nota einhverja ákveðna kveikju þá gerir hann það 

eftir lestur kaflans. Kennari metur það hvort hann les kaflann í byrjun þess tíma sem 

hlutverkaleikurinn fer fram í eða í tíma daginn áður t.d. ef hann metur það svo að 

kennslustundin nægi ekki til að lesa kaflann og klára hlutverkaleik. 

9.3 Skref 2 – Nemendur settir í hlutverk 

Kennari setur nemendur í hlutverk og afhendir þeim spjald sem segir til um afstöðu persónu 

þeirra til samninganna. Hann lætur nemendur vita til hvers er ætlast af þeim og hvernig hann 

hyggst meta frammistöðu þeirra.  

9.4 Skref 3 – Skipt í hópa 

Kennari skiptir nemendum upp í hópa, hver hópur inniheldur fulltrúa frá hverju landi fyrir sig, 

þ.e. Frakklandi, Bretlandi og Bandaríkjunum. Hægt er að fara tvær leiðir til að koma með 

sjónarmið Þjóðverja: a) einn fulltrúi Þjóðverja er í hóp, fær að koma sínum sjónarmiðum á 

framfæri en án þess að tekið sé tillit til þeirra þar sem hann hefur engan samningsrétt eða b) 

fulltrúi þjóðverja fær sæti við samningaborðið og eru skoðanir hans jafn gildar skoðunum 

hinna þriggja fulltrúa þannig að hann getur haft áhrif á útkomuna. Leið b er því „hvað ef“ leið 

þar sem íhugað er hvernig sagan hefði mögulega getað farið á annan hátt, hefði t.a.m. verið 

hægt að afstýra seinni heimsstyrjöld þannig? 

9.5 Skref 4 – Leikur hefst 

Hóparnir fara hver á sinn stað og hefja viðræður. Kennari gengur á milli og fylgist með því að 

allir nemendur fái tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri og minnir nemendur á 

að skrá niður sjónarmið og niðurstöður. 
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9.6 Skref 5 – Niðurstöður kynntar 

Hóparnir kynna hver fyrir sig niðurstöður sínar fyrir bekkjarfélögum og kennara. Í 

framhaldinu er hægt að hafa umræður um niðurstöður, hvort þær eigi mikið eða lítið 

sameiginlegt og hvers vegna svo geti verið. 

9.7 Til umhugsunar 

Best er að kennari sé búinn að reyna að kortleggja nemendahóp sinn svo hægt sé að velja 

markvisst í hópa. Það er alltaf matsatriði hvaða nemendur er best að hafa saman í hóp og 

hverja skuli forðast að hafa saman í hóp. Það getur t.a.m. farið eftir því hvaða félagslegu 

þætti kennari vill reyna að styrkja hjá nemendum.  

Ef leikjafyrirkomulagið hentar ekki miðað við nemendafjölda t.d. ef einn til þrír nemendur 

(miðað við fjögurra manna hóp) eru hlutverkalausir þá er hægt að setja þá í annars konar 

hlutverk. Þeir geta þá t.d. gegnt hlutverki blaðamanna sem fjalla um viðræðurnar eða orðið 

nokkurs konar aðstoðarkennarar sem ganga um á milli hópa og fylgjast með ferlinu. 

9.8 Kennslugögn  

Prentuð spjöld eða miðar með þeim upplýsingum sem nemendur þurfa að hafa við höndina. 

Allir hópar fá eitt spjald með eftirfarandi texta: 

 

  

Árið er 1919. Einu versta stríði sem heimurinn hefur upplifað er nýlokið. 

Frakkland, Bretland og Bandaríkin eru sigurvegarar og nú þurfa leiðtogar 

þessara þriggja landa að reyna að ná samkomulagi um friðarsamning sem 

Þjóðverjar þurfa síðan að samþykkja. Fulltrúar frá þessum þremur 

löndum hittast í Versölum í Frakklandi. Þú ert sendifulltrúi í 

friðarviðræðum í Versölum. Þitt hlutverk sem sendifulltrúa er að standa 

vörð um hagsmuni lands þíns í sambandi við önnur lönd. Þú átt því að 

semja við sendifulltrúa hinna ríkjanna þannig að þínir hagsmunir nái fram. 

Þið eigið að reyna að verða sammála um hluta af innihaldi samningsins. 
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Allir hópar fá einnig spjald með eftirfarandi texta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allir fulltrúar Bretlands fá eftirfarandi spjald: 

 

 

 

 

 

Allir fulltrúar Frakklands fá eftirfarandi spjald: 

 

 

 

 

 

  

Þú er David Lloyd George, forsætisráðherra Bretlands. 

Þín afstaða er þessi: 

Þjóðverjar verða að borga fyrir skaðann sem þeir hafa 

valdið okkur! 

Þú ert Georges Clemenceau forsætisráðherra Frakklands. 

Þín afstaða er þessi: 

Við verðum að gera Þjóðverja svo veika að þeir ráðist aldrei 

oftar á Frakkland. 

Ákvæði Versalasamningsins um Þýskaland 

• Þýskaland var sagt hafa borið ábyrgð á að 

hafa hafið stríðið. 

• Þýskaland varð að skila Frökkum Elsass-

Lothringen. 

• Þjóðverjar máttu ekki hafa her í 

Rínarhéruðum Þýskalands (því svæði sem var 

næst Frakklandi) og svæðið skyldi hersetið af 

sigurvegurunum í 15 ár. 

• Þýskaland mátti ekki hafa stærri her en 

100.000 manna, mest sex herskip og engar 

herflugvélar eða kafbáta. 

• Þjóðverjar urðu að láta af hendi til Pólverja 

borgina Danzig (Gdansk) og svæðið í kringum 

hana. 

• Þýskaland varð að láta af hendi allar nýlendur 

sínar. 

• Þjóðverjar skyldu greiða sigurvegurunum 

óhemjuháar stríðsskaðabætur. 
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Allir fulltrúar Bandaríkjanna fá eftirfarandi spjald: 

 

 

 

 

 

Allir fulltrúar Þýskalands fá eftirfarandi spjald: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þeir nemendur sem eru utan hóps (ef svo vill til) fá eftirfarandi spjald: 

 

Eftir leik fer fram bæði sjálfsmat og mat kennara. Sjá eftirfarandi matsblöð í viðauka. 

• Viðauki A - Einstaklings sjálfsmat á umræðum 

• Viðauki B - Kennaramat á umræðum 

• Viðauki C - Hópasjálfsmat á kynningu 

• Viðauki D - Kennaramat á kynningu 

 

Þú ert blaðamaður. 

Þitt hlutverk er að fylgjast með viðræðum og skrifa stutta 

fréttatilkynningu um það sem þar fer fram. 

Þú ert Woodrow Wilson forseti Bandaríkjanna. 

Þín afstaða er þessi: 

Við verðum að koma á varanlegum friði! Þjóðabandalagið 

mun sjá um það. 

Þú ert Ulrich Graf von Brockendorff-Ranzau 

utanríkisráðherra Þýskalands. 

Þín afstaða er þessi: 

Þjóðverjar samþykkja afvopnun og takmörkun herafla að 

því gefnu að önnur ríki Þjóðarbandalagsins samþykki 

almenna afvopnun allra ríkja bandalagsins. Við 

samþykkjum sanngjarnar stríðsskaðabætur og þátttöku í 

uppbyggingu eyðilagðra svæða. 

Við tökum ekki á okkur alla ábyrgð á stríðinu, það er 

niðurlægjandi fyrir Þjóðverja! 
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10 Leikur 2 – Franska byltingin – Hermileikur/hlutverkaleikur 

Hlutverkaleikinn Franska byltingin er hægt að nota sem viðbót við kennslubókina Lýðræði og 

tækni (Hellerud & Moen, 2016). Á bls 10-18 og 27-33 er fjallað um frönsku byltinguna. Lestur 

þeirra kafla getur verið góður undirbúningur við notkun hlutverkaleiksins. 

Tafla 2. Yfirlit fyrir leik 2 – Franska byltingin 

Kennslustundir-
tími 

Viðfangsefni Markmið Kennsluaðferð Námsmat 

8. bekkur. 

Best ef hægt er 
að hafa 
tvöfalda 
kennslustund 

Samfélagsgreinar-
Saga. 

Franska byltingin 

Dýpka skilning 
nemenda á 
byltingunni og 
áhrifum 
hugmynda 
hennar í dag.  

Þjálfa nemendur 
í viðræðum og 
rökræðum 
ásamt þjálfun í 
hópavinnu og 
kynningu. 

Hlutverkaleikur Mat kennara á 
umræðum og 
kynningum á 
niðurstöðum. 

Sjálfsmat 
nemenda. 

Hvað geri ég? Hvað gera 
nemendur? 

Bekkjar-skipulag Námsefni og gögn Til minnis 

Útskýri hvað 
nemendur eiga 
að gera, skipti í 
hópa og útdeili 
námsgögnum. 

Geng á milli og 
fylgist með 
umræðum, gríp 
inn í ef þörf er 
á. 

Sitja saman í 
hópum, ræða sín 
sjónarmið og 
komast að 
niðurstöðu. 

Kynna 
niðurstöður fyrir 
kennara og 
bekkjarfélögum. 

Hópvinna. 

Hver hópur fær 
sitt svæði í 
kennslustofunni. 

Spjöld með 
upplýsingum 
um persónur og 
afstöðu þeirra. 

Spjöld með 
öðrum 
upplýsingum 
sem nemendur 
byggja einnig 
umræður á. 

Best að hafa 
uppröðun í 
stofu tilbúna. 

Hafa öll 
námsgögn 
tilbúin. 

Hafa lista yfir 
hópa-skiptingu 
tilbúinn. 

 

10.1 Undirbúningur 

Kennari þarf að vera búinn að kynna sér efnið og tengja það við markmið námskrár. Hann 

þarf einnig að vera tilbúinn með það námsmat sem hann ætlar að beita. Gott er að vera 

búinn að ákveða uppröðun borða og stóla fyrir tímann með tilliti til leiksins. 
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10.2 Skref 1 – Efni lesið 

Kennari les kafla bókarinnar yfir með nemendum þannig að þeir kannist við efnið áður en 

hafist er handa við leik. Ef kennari ætlar að nota einhverja ákveðna kveikju þá gerir hann það 

eftir lestur kaflans. Kennari metur það hvort hann les kaflann í byrjun þess tíma sem 

hlutverkaleikurinn fer fram í eða í tíma daginn áður t.d. ef hann metur það svo að 

kennslustundin nægi ekki til að lesa kaflann og klára hlutverkaleik. 

10.3 Skref 2 – Nemendur settir í hlutverk 

Kennari setur nemendur í hlutverk og afhendir þeim spjald sem segir til um afstöðu og stöðu 

þeirrar persónu sem þeir fá. Hann lætur nemendur vita til hvers er ætlast af þeim og hvernig 

hann hyggst meta frammistöðu þeirra. 

10.4 Skref 3 – Skipt í hópa 

Kennari skiptir nemendum upp í hópa þetta er t.d. hægt að gera á tvo vegu. Hægt er að hafa 

hópa sem hver fyrir sig inniheldur fulltrúa frá öllum stéttum og ræða þeir fulltrúar saman. 

Niðurstöður þeirra hópa eru svo bornar saman eftir að hóparnir hafa hver fyrir sig haldið 

kynningu fyrir aðra nemendur og kennara. Slíkur hópur inniheldur t.d. einn fulltrúa fyrstu 

stéttar, einn fulltrúa annarrar stéttar og þrjá til fjóra fulltrúa þriðju stéttar.  

Einnig er hægt að skipta í hópa sem innihalda hver fyrir sig aðeins fulltrúa frá einni stétt 

sem ræða saman sín á milli áður en rökræður á milli hópa fara fram. Slíkir hópar væru 

misstórir þar sem hópar fyrstu og annarrar stéttar væru aldrei meira en 1/3 af stærð hóps 

þriðju stéttar. 

Athuga þarf að fulltrúar þriðju stéttar hafa mun minni völd og áhrif en fulltrúar fyrstu og 

annarrar stéttar. 

Hægt er að skipa þrjá nemendur í hlutverk heimspekinga Upplýsingarinnar sem hefja 

leikinn með því að kynna hugmyndir sínar, hóparnir ræða þær hugmyndir svo innan sinna 

raða.  

Einnig er hægt að skipa einn nemanda í hlutverk konungs en hann fær þá heiðurssæti og 

hinir verða að þagna þegar hann tekur til máls. 

10.5 Skref 4 – Leikur hefst 

Hóparnir fara á sína staði og hefja umræður, ef þrír nemendur eru í hlutverki heimspekinga 

þá byrja þeir á að kynna sjónarmið sín fyrir öllum hópum en svo geta þeir gengið á milli hópa 

og rifjað upp fyrir þeim sjónarmið sín. Kennari gengur á milli og fylgist með því að allir nái að 
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koma sínum sjónarmiðum á framfæri og minnir nemendur á að skrá niður ferlið, helstu 

sjónarmið, niðurstöður og annað sem þeim finnst skipta máli. 

Hægt er að nota spjöldin þrjú sem hóparnir fá á ýmsan hátt. Hægt er að byrja á spjaldi nr: 

1 og byrja á að ræða mögulegar ástæður þess að samfélagið var svona, velta fyrir sér hvort 

það er sanngjarnt, væri hægt að hafa það betra? 

Fara svo í spjald nr: 2 og ræða t.d. er sanngjarnt að konungur leggi líka skatta á fyrstu og 

aðra stétt? Af hverju eða af hverju ekki eftir því hvaða niðurstöðu hóparnir komast að. Er 

uppreisn góð leið, af hverju, af hverju ekki? 

Að lokum er hægt að fara í spjald nr: 3 og ræða atburði þess, hefði verið hægt að gera 

breytingar á samfélaginu á annan hátt og ef svo hvernig? Var nauðsynlegt að taka konung af 

lífi? Urðu þessar breytingar til góðs? 

Hægt er að taka öll spjöldin fyrir í einum hlutverkaleik eða taka aðskilda þætti fyrir í fleiri 

atrennum. Forsendan fyrir að taka seinni spjöldin fyrir er þó sú að búið sé að fara yfir efnið. 

Gott er að kennari lesi spjöldin yfir með öllum hópum þó svo að hóparnir fái þau öll. Þá 

getur kennari t.d. útskýrt betur ef nemendur skilja efni spjaldanna ekki nægilega vel. 

10.6 Skref 5 – Niðurstöður kynntar 

Hóparnir kynna niðurstöður sínar fyrir bekkjarfélögum og kennara. Í framhaldinu eru 

umræður um niðurstöður og fá nemendur tækifæri til að ræða hvað þeim finnst um 

byltinguna, orsakir og afleiðingar.  

Hægt er að tengja efnið við nútímann, t.d. má sjá áhrif hugsuða Upplýsingatímans og 

frönsku byltingarinnar á Ísland í dag? (Þrískipting valds, rit og málfrelsi, réttur til að kjósa sér 

leiðtoga). Virka skattar á annan hátt í dag en þegar þriðja stétt greiddi skatta í Frakklandi 

byltingartímans? Í hvað fara okkar skattar? 

10.7 Til umhugsunar 

Best er að kennari sé búinn að reyna að kortleggja nemendahóp sinn svo hægt sé að velja 

markvisst í hópa. Það er alltaf matsatriði hvaða nemendur er best að hafa saman í hóp og 

hverja skuli forðast að hafa saman í hóp. Það getur t.a.m. farið eftir því hvaða félagslegu 

þætti kennari vill reyna að styrkja hjá nemendum. 

10.8 Kennslugögn 

Kennari þarf að vera búinn að kynna sér efnið og tengja það við markmið námskrár. Hann 

þarf einnig að vera tilbúinn með það námsmat sem hann ætlar að beita. Gott er að vera 

búinn að ákveða uppröðun borða og stóla fyrir tímann með tilliti til leiksins. 
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Allir hópar fá spjald með eftirfarandi texta: 

Spjald nr:1 

Árið er 1789. Í Frakklandi ríkir konungur, Lúðvík 16. ásamt eiginkonu sinni Marie -Antoinette.  

Í Frakklandi á þessum tíma eru svokallaðar lögstéttir en hver lögstétt hefur sinn ákveðna sess í 

samfélaginu. Stéttirnar eru: 

Fyrsta stétt: Fólk kirkjunnar, prestar, biskupar, nunnur og munkar. Þau greiða enga skatta og 

kirkjan á miklar eignir. 

Önnur stétt: Aðalsmenn t.d. greifar, barónar og markgreifar. Margir aðalsmenn vinna ekkert en 

lifa þó allsnægtarlífi með veisluhöldum og búa þeir í glæsihýsum. Fólk í annarri stétt greiðir 

enga skatta en fær miklar tekjur af fátækum bændum sem búa og vinna á jörðum þeirra. Fólk í 

annarri stétt getur krafist þess að bændur vinni skylduvinnu fyrir það og það getur einnig haft 

einkarétt á að eiga og reka kornmyllur og vínpressur og grætt þannig. 

Þriðja stétt: Allir aðrir íbúar Frakklands. U.þ.b. 98% af 25 milljónum íbúa Frakklands þetta ár 

tilheyra þriðju stétt. Í þriðju stétt eru atvinnurekendur, kaupmenn, læknar og málafærslumenn 

(lögmenn). Þessir hópar mynda sameiginlega borgarastétt innan þriðju stéttar. Þriðju stétt 

tilheyra einnig handverksmenn, bændafólk, verkafólk og atvinnulausir fátæklingar. Fólk í þriðju 

stétt þarf að greiða skatta, það hefur fá réttindi en margar skyldur, það fær ekkert í staðinn fyrir 

skattana sem það greiðir. Þetta er fólk í þriðju stétt ósátt við. 

Einvaldur: Konungur er einvaldur og hann lítur svo á að vald hans komi frá Guði. Þetta hefur fólk 

samþykkt kynslóðum saman. 
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Allir hópar fá eftirfarandi spjald: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spjald nr: 2 

1789 er ríkissjóður nær tómur. Frakkar hafa greitt miklar upphæðir til að senda skip og 

hermenn til að taka þátt í frelsisstríðinu í Ameríku. Konungur þarf að afla fjár og ákveður að 

leggja á nýja skatta til þess. Hann verður að skattleggja fyrstu og aðra stétt, þar sem þriðja 

stétt getur ekki greitt hærri skatta.  

Margir Frakkar eru óánægðir með það hvernig landinu er stjórnað, þeim finnst konungur hafa 

of mikil völd. Hugmyndir Upplýsingarheimspekinga eru farnar að breiðast út og fólk farið að 

fá aðrar skoðanir á því hvernig samfélagið ætti að vera.  

Það eykur enn á óánægju fólks að kuldi og snjókoma hefur eyðilagt kornuppskeru víða um 

Frakkland. Það er því skortur á mjöli og mjög dýrt að kaupa brauð. Mikið atvinnuleysi er í 

París.  

Þeir sem tilheyra fyrstu og annarri stétt eru bálreiðir yfir að eiga að greiða skatta og telja að 

slíkt geti konungur ekki ákveðið einn. Þeir heimta að konungur kalli saman stéttaþing. Á 

stéttaþinginu sem hefst í maí 1789 sitja fulltrúar allra þriggja stéttanna, 291 fulltrúi 

klerkastéttar, 270 aðalsmenn og 578 fulltrúar þriðju stéttar. Tekið er á móti fulltrúum fyrstu 

og annarrar stéttar með viðhöfn en þriðja stétt fær engar sérstakar móttökur. 

Eftir árangurslausar umræður dögum saman gera fulltrúar þriðju stéttar uppreisn. Þeir lýsa 

því yfir að þeir séu þjóðþing landsins og að þeir einir geti komið fram sem fulltrúar 

þjóðarinnar (íbúar sem tilheyra þriðju stétt eru um 98% þjóðarinnar). Hluti af fyrstu og 

annarri stétt slæst í lið með þeim og Loðvík 16. konungur sér að hann verður að deila völdum 

með þinginu. 
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Allir hópar fá eftirfarandi spjald: 

  

Spjald nr: 3. 

Fréttir berast af því að Lúðvík 16. sé byrjaður að safna saman herliði til þess að geta þvingað 

þingið til hlýðni. Almenningur gerir blóðugar uppreisnir á götum Parísar og fleiri uppreisnir 

eiga sér stað víðs vegar um Frakkland.  

14. júlí 1789, fólksfjöldi ræðst á Bastilluna, fangelsi sem rekið er í gömlum kastala. 

Hugmyndin er að ná þar í vopn og skotfæri. Uppreisnarmenn fá m.a.s. í sumum tilfellum 

aðstoð frá hermönnum konungs. Árásin á Bastilluna endar með því að yfirmaður hermanna 

þar er hálshöggvinn og er höfuð hans sett á stöng og borið um borgina. 

Konungur óttast um öryggi sitt og sér að fólk ætlar ekki að gefast upp, hann skipar herliði 

sínu að yfirgefa París. Leiðtogi þriðju stéttar stofnar borgarstjórn og sitt eigið herlið, 

þjóðvarðlið. Það á að halda uppi reglu í borginni og tryggja að konungur taki ekki völdin þar. 

Bændur eru ósáttir við að þurfa að greiða aðlinum skatt á meðan aðallinn þarf ekkert að 

greiða. Margir bændur gera uppreisn, brenna herragarða og drepa landeigendur. Fréttir af 

þessu berast til þingsins í Versölum og 4. ágúst 1789 afnemur þingið öll sérréttindi aðals og 

klerka (fyrstu og annarrar stéttar). Lögstéttarsamfélagið lagt niður. 

Nokkrum vikum síðar samþykkir þingið mannréttindayfirlýsingu þar sem því var lýst yfir að 

allir ættu að hafa sömu réttindi. Lúðvík 16. er neyddur til að samþykkja 

mannréttindayfirlýsinguna og flytjast með fjölskyldu sína til Parísar þar sem hægt sé að hafa 

eftirlit með þeim.  

Ný stjórnarskrá er samþykkt 1791 en borgarastéttin græðir mest á henni, kosningarétt og 

pólitísk völd. Bændur fá almennt ekki kosningarétt en eru ánægðir með að aðall og kirkja 

hafa ekki lengur sérréttindi. Vald konungs og aðals minnkar, ríkið leggur undir sig eigur 

kirkjunnar og þá missir klerkastéttin mikið af eigum sínum. Konungur, aðall, kirkjan og stór 

hluti þriðju stéttar vilja annars konar stjórnarskrá, þetta leiðir til óróa og uppreisna. 

Frakkar fara í stríð við Austurríki árið 1792, Austurríkiskeisari óttast að lýðræðisbyltingin 

breiðist út og vill koma Lúðvík 16. til valda á ný. Austurríki nær yfirhöndinni og nálgast París. 

Frakkar óttast að Lúðvík 16. nái aftur völdum með hjálp Austurríkismanna og æstur múgur 

ræðst á konungshöllina. Konungsfjölskyldan er handtekin og ákærð fyrir að standa með 

Austurríkismönnum. Nýtt þjóðþing er kosið og ný stjórnarskrá samþykkt. Frakkland verður 

lýðveldi og konungur missir öll völd. Litið er á hann sem hættulegan andstæðing og Lúðvík 

16. er tekinn af lífi í janúar 1793. Marie-Antoinette er tekin af lífi nokkrum mánuðum síðar. 
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Allir fulltrúar fyrstu stéttar fá eftirfarandi spjald: 

Allir fulltrúar annarrar stéttar fá eftirfarandi spjald: 

Allir fulltrúar þriðju stéttar fá eftirfarandi spjald: 

 

 

 

 

Þú tilheyrir fyrstu stétt, en fyrsta stétt samanstendur af prestum, biskupum, nunnum og 

munkum. Þú þarft ekki að greiða skatt og nýtur mikilla lífsgæða. Það eru þínir hagsmunir 

að hafa konung og njóta áfram sömu lífsgæða. Þú vilt ekki að samfélagið breytist því þá 

gæti þín staða versnað.  

Þú ert almennt sammála fulltrúum annarrar stéttar en þú ert á móti því sem fulltrúar 

þriðju stéttar vilja.  

Þú tilheyrir annarri stétt. Önnur stétt samanstendur af aðalsfólki t.d. barónum, greifum 

og markgreifum. Þú þarft ekki að vinna og ekki að greiða skatta og lifir mjög góðu lífi. Þú 

hefur bændur sem vinna á jörð þinni, þeir eru skyldugir til að láta undan kröfum þínum 

og gera það sem þú segir þeim að gera. Það eru þínir hagsmunir að hafa konung og 

njóta áfram sömu lífsgæða. Þú vilt ekki að samfélagið breytist því þá gæti þín staða 

versnað.  

Þú ert alma 

 

Þú tilheyrir þriðju stétt. Þriðja stétt samanstendur af atvinnurekendum, kaupmönnum, 

málafærslumönnum, læknum, handverksfólki, bændum, verkafólki og fátæklingum. 

Öllum sem ekki tilheyra kirkju eða aðli. 

Munur er á kjörum þeirra sem eru í borgarastétt (atvinnurekendur, læknar, 

málafærslumenn og kaupmenn) og þeirra sem eru bændur, verkafólk og fátækir þó 

allt þetta fólk tilheyri þriðju stétt. 

Það sem allt þetta fólk er þó sammála um er að það er ósátt við að greiða skatta án 

þess að fá nein réttindi í staðinn, það er ósátt við að fá engu að ráða um eigin kjör eða 

það hvernig landinu er stýrt. Það sér aðalinn, fólk kirkjunnar og konungsfjölskylduna 

lifa góðu lífi vegna vinnu og skatta fólks í þriðju stétt. 

Þú ert því ekki sátt/ur við konungsvaldið eins og það er og óréttlætið í samfélaginu. Þú 

vilt breytingar. Þú ert ekki sammála fulltrúum fyrstu og annarrar stéttar og ert 

tilbúin/n til að grípa til aðgerða ef þess þarf. 
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Nemendur sem leika fulltrúa Upplýsingarheimspekinga fá eftirfarandi spjöld: 

 

 

 

Ef einn nemandi er konungur þá fær hann eftirfarandi spjald: 

 

Ég er ósammála því sem þú segir en ég skal allt til dauða verja rétt þinn 

til að segja það. 

Voltaire 

Valdið á að skiptast á fleiri hendur. Ríkisvald á að skiptast í þrennt: 

Löggjafarvald (hjá löggjafaþingi), framkvæmdavald (hjá ríkisstjórn og 

konungi) og dómsvald (hjá dómstólum). 

Montesquieu 

 

Ég er konungur, vald mitt kemur frá Guði. Enginn annar getur tekið frá 

mér það vald. Ég er einráður og allir þurfa að lúta mínum vilja 

Fólkið á að ráða því hverjir stjórna. Valdið kemur ekki frá Guði heldur frá 

fólkinu. Leiðtogi á að verja rétt fólksins til að lifa, njóta frelsis og eiga 

eignir. 

Locke 
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11 Leikur 3 – Tröllið Grendel - Hlutverkaspil 

Heill bekkur setur sig í hlutverk þorpsbúa sem þurfa að takast á við innrás trölls. Nemendur 

hafa í fyrstu litlar líkur á að sigra tröllið en líkurnar aukast smám saman þegar líður á leikinn 

og hlutirnir þróast. Notast er við tvo teninga og útkomur skráðar á blað eða upp á töflu. 

Hugsa má verkefnið sem kveikju á líkindareikningi en getur einnig staðið þétt við 

líkindafræðikennslu og dýpkað skilning líkindum og hugtökum sem tengjast þeim. 

Hægt er að semja alls kyns sögur og nota með þessarri aðferð, þessi ákveðna saga er 

aðeins dæmi um það sem hægt er að gera. Hægt er að fara eftir áhugasviði bekkjarins hverju 

sinni, þau geta barist við vampýru, geimveru, risakónguló eða bara hvað sem ímyndunaraflið 

býður upp á. 

Tafla 3. Yfirlit fyrir leik 3 – Tröllið Grendel 

Kennslustundir-
tími 

Viðfangsefni Markmið Kennsluaðferð Námsmat 

4.-10. bekkur. 

Best ef hægt er 
að hafa tvöfalda 
kennslustund 

Raun- og 
fræðilegar líkur 
þar sem 
tveimur 
teningum er 
kastað og 
útkoman alögð 
saman 

Kveikja fyrir 
áframhaldandi 
líkindareikning. 

Nemendur fái 
tilfinningu fyrir 
líkum á summu 
tveggja teninga. 

Nemendur geti 
borið saman 
líkur. 

Hlutverkaspil Kennari metur 
framvindu leiks 
og umræður í 
lokinn. 

Kennari getur 
lagt fyrir dæmi 
og spurningar í 
lok tímans. 

Hvað geri ég? Hvað gera 
nemendur? 

Bekkjar-
skipulag 

Námsefni og 
gögn 

Til minnis 

Heldur leiknum 
gangandi. Ert 
sögumaður og í 
hlutverki 
Grendel. 

Útskýrir fyrir 
nemendum 
gagn leiks og 
heldur utan um 
skráningu á 
tölulegum 
upplýsingum. 

Nemendur 
vinna sem heild 
gegn Grendel 
og reyna að 
sigra hann. 
Fyrst kasta 
nemendur 
teningum 
endurtekið en í 
lokin taka þau 
þátt í umræðu 
og svara 
spurningum ef 
það á við. 

Bekkjarvinna 
fyrst en endar á 
hópvinnu ef 
kennari ákveður 
að leggja fyrir 
dæmi. 

2x teningar 

Eitt litað spjald 

Spurningablað í 
lokin ef kennari 
velur svo. (Sjá 
viðauka E) 

Best að hafa 
uppröðun í 
stofu tilbúna. 

Hafa öll 
námsgögn 
tilbúin. 

Ekki er verra að 
kennari sé búin 
að undirbúa 
hvernig hægt sé 
að ná fram 
dulafullri 
stemmningu. 
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Leikurinn í þessu tilfelli snýst um að verjast gegn tröllinu Grendel úr Bjólfskviðu (Rosen, 

2008), sem ræðst á bæinn Leirur. Nemendur er í hlutverki bæjarbúa, sem hafa það eina 

markmið að verjast óvættinum svo hægt verði að lifa í friði. Leikurinn hér tengist 

líkindareikningi þar sem teningum er kastað. Allmargar bækur kynna líkindafræði með því að 

láta nemendur kasta teningum ótt og títt, skrá niður útkomur og bera saman. Þessi leikur 

byggist á því að nemendur berjast gegn óvætti þar sem líkurnar eru fyrst þeim í óhag, svo 

vænkast hagurinn með hverri umferð og að lokum munu þau ná að hrekja óvættinn á brott 

fyrir fullt og allt að öllum líkindum. Að lokum fer svo fram umræða og mat. Gott væri ef 

kennarinn setti sig svolítið í hlutverk óvættar, gleddist mjög yfir óförum bæjarbúa þegar það 

á við og yrði freklega misboðið þegar bæjarbúum gengur vel. 

11.1 Skref 1 – Undirbúningur 

Borðum í stofu er raðað meðfram veggjum og mynda U. Þetta er gert til þess að nemendur 

geti fylgst með hverjir eru á lífi og hverjir eru fallnir. Kennarinn notar svo töfluna til að sýna 

framvindu leiksins. Best er að hafa slatta af teningum, helst tvo á mann en minnst 2 fyrir 

bekkinn. Hver nemandi fær spjald sem hann hefur fyrir framan sig. Þetta spjald getur verið 

hvernig sem er en gott er að hafa það áberandi. T.d. gult eða rautt. 

11.2 Skref 2 – Upplestur á sögu um óvættinn 

Sagan þarf ekki að vera löng en mikilvægt er að kennarinn reyni að ná fram ákveðinni 

stemmningu með nemendum, dimmi ljós, kveiki á kerti, setji drungalegt undirspil eða 

eitthvað þvíumlíkt. Sagan gæti verið á þessa leið: 

„Þið eruð bæjarbúar í litlu friðsælu sjávarþorpi í Danmörku á miðöldum. Þorpið 

samanstendur af hlöðnum húsum og timburhúsum, engin eru meira en tvær hæðir. 

Þorpsbúar eru við dagleg störf sín, sumir við smíðar, dýraumhirðu, þvo þvotta, baka brauð, 

elda mat. Börn leika sér á götum og í görðum. Lífið hefur gengið sinn vanagang ár eftir ár. Nú 

er vor í lofti, kýrnar bíta grasið makindalega og kindur ganga um hagana með nýlega fædd 

lömbin. Lífið er gott og áhyggjur litlar. En eina nótt vaknar fólk við brothljóð og mikinn 

skarkala. Þorpsbúar þjóta út til að sjá hvað veldur hávaðanum en sjá eingöngu 

verksummerkin. Þarna eru nokkrar brotnar girðingar og einn bóndinn er þess fullviss að tvær 

kindur vanti. Fólk er að velta fyrir sér hvað hafi valdið þessum skemmdum þegar einn 

þorpsbúinn tekur eftir gríðarstóru spori, svo stóru að fullvaxta maður getur legið í því 

teinréttur. Fremsti og besti veiðimaður þorpsins, annálaður fyrir að geta rakið slóð dýra, 

skoðar fótsporið gaumgæfilega. Þetta virðist vera stærðarinnar mannsfótspor nema hvað… 

að hver tá hefur greinilega verið með hvassar klær, ekki ólíkt klóm risa kattar. Hann segir að 

fótsporið liggi inn í skóginn og ákveður að reyna að grennslast fyrir um hvaðan óvætturinn 
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kemur. Mikill ótti grípur um sig meðal þorpsbúa og er ákveðið að vopnfærustu þorpsbúarnir 

sitji vörð næstu nótt. Vandinn er sá að eini þorpsbúinn sem eitthvað kann til vopna er 

veiðimaðurinn og hann er farinn. Hvað er til ráða?“ 

11.3 Skref 3 – Leikreglur útskýrðar 

Eftir söguna útskýrir kennari leikreglur fyrir nemendum. 

• Kennarinn er í hlutverki óvættar. Hann hefur jafn mörg líf og nemendur eru margir. Á 

töflu eru eftirtaldar upplýsingar settar fram; líf Grendels, hvað þorpsbúa þurfa að fá til 

að skaða Grendel, hvað Grendel þarf að fá til að skaða þorpsbúa. Dæmi þegar 20 

nemendur eru í bekk og fyrsta umferð: 

• Hver nemandi er í hlutverki varðmanns og fær spjald frá kennara í upphafi umferðar 

sem táknar að hann sé á lífi. Hver þorpsbúi er með eitt líf. Ef Grendel skaðar 

þorpsbúann tekur kennarinn spjaldið, sem þýðir að þorpsbúinn er fallinn og er þar af 

leiðandi óvirkur þar til hann fær spjaldið aftur í upphafi næstu umferðar. 

• Ef óvættur missir öll líf í einni umferð hafa þorpsbúar hrakið hann á burt fyrir fullt og 

allt og leik lýkur. 

• Ef þorpsbúar falla allir hefur óvætturinn unnið umferðina og næsta umferð hefst. 

• Í upphafi hverrar umferðar eru allir þorpsbúar með fullt líf og Grendel einnig. 

11.4 Gangur hverrar umferðar 

1. Kennari les sögu í upphafi hverrar umferðar. Ef leikurinn er endurtekinn er nóg að 

lesa stuttu lýsinguna. 

2. Grendel gerir árás fyrst. Hann ræðst á hvern þorpsbúa fyrir sig, fjarlægir spjald 

þorpsbúans ef hann hittir og ræðst svo á næsta. Þetta er endurtekið þar til hann 

hefur ráðist einu sinni á hvern þorpsbúa einu sinni. Árás er gerð með því að kasta 

tveimur teningum og leggja saman útkomuna (lágmark 2 og hámark 12) 

3. Hver þorpsbúi gerir eina árás á Grendel. Í hvert sinn sem þorpsbúi hittir merkir 

kennarinn það á töflu. Ekki er verra ef kennarinn gerir sér upp svekkelsi mikið og 

verður stressaður þegar lífin eru orðin hættulega lág. 

4. Ef Grendel er enn á lífi og einhver þorpsbúi einnig, þá er skref 1-3 endurtekin. 

Líf Grendels:  

OOOOOOO 

OOOOOOO 

OOOOOO 

Umferð 1 

Þorpsbúar þurfa að fá 2 eða 12 

Grendel þarf að fá 3 til 11 
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11.4.1 Umferð 1 – Fyrsta árás. Þorpsbúar verjast! 

Saga kennarans - löng: „Alveg dæmigert þegar menn sitja úti og bíða eftir því sem verða vill, 

að það fer að rigna og það úrhelli. Þorpsbúarnir eru ekki vanir að vígbúast, hvað þá að standa 

vörð um nótt og ekki líður á löngu þar til allir sem einn eru sofnaðir á verðinum. Skyndilega 

vakna þeir við vondan draum þegar veiðimaðurinn kallar. Svefndrukknir grípa varðmennirnir 

til vopna en sjá lítið sem ekkert en heyra gríðarlegt öskur. Út úr myrkrinu stígur hrikalegur 

óvættur. Minnst 5 manns á hæð, hárugur um allan líkamann með vígtenntann munn þar sem 

löng slímug tunga iðar eins og snákur í leit að æti. Augun rauðglóandi og full illsku. Hendur 

hafa klær sem minntu einna helst á beitt bjúgsverð. Óvætturinn gerir samstundis árás þegar 

hann sér að þorpsbúar ætla að voga sér að verjast.“ 

Saga kennarans – stutt: „Fyrsta nótt. Óvættur ræðst á þorpið! Varðmenn verið viðbúnir 

að verjast!“ 

Tafla 4 - Umferð 1, líkur og möguleg niðurstaða umferðar út frá fræðilegum líkum 

 Hvað þarf til að skaða Fræðilegar líkur á að skaða 

Þorpsbúar 2 eða 12 5,6% 

Grendel 3-11 94,4% 

 Fræðilegar líkur á niðurstöðu miðað við 20 nemendur. 

1. lota Grendrel drepur um 19 þorpsbúa, 1 eftir. 

Þorpsbúar skaða Grendel ekkert. 

Niðurstaða Grendel á hér 20 líf eftir á móti einum þorpsbúa svo líkurnar eru 

hverfandi á að þorpsbúar vinni þar sem þessi eini þorpsbúi þarf að hitta 

Grendel 20 sinnum meðan Grendel sjálfur má aldrei hitta. 

Athugasemd til kennara: Ekki er mælt með að kennari skrái líkurnar á töflu að þessu stöddu. 

Gera má ráð fyrir að einhverjir nemendur séu þegar búinn að sjá að þetta eru gríðarlega 

ójöfn skipti. Hann getur bent þeim á að varðmenn hafi verið sofandi og ný vaknaðir. Þar að 

auki kom hann að þeim óvörum og að þeir eru að berjast við erfiðar aðstæður. Ágætis líkur 

er að Grendel þurrki út bæjarbúa í einni umferð. 

11.4.2 Umferð 2 – Önnur árás. Sest á rökstóla. Þorpsbúar leggja á ráðin um varnir 

Saga kennarans - löng: „Eitt er víst að ekki gengur að haga vörnum líkt og gert var síðustu 

nótt. Varðmenn flúðu allir sem einn eða féllu í bardaganum. Ákveðið er að bæta við 

ljósluktum og ásamt varðmönnum verða aðilar sem ganga um og passa að menn séu ekki 
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sofandi. Næstu nótt er enn rigning og óttinn heltekur varðmennina sem standa vörð. Í þetta 

sinn eru allir varðmenn vakandi þegar óvætturinn kemur þrammandi út úr skóginum og 

tekur á rás til bæjar. Þeir sem eru með spjót koma þeim kirfilega fyrir í von um að óvætturinn 

hlaupi á þau. Vandinn er sá að vopn varðmanna eru ekki sérlega góð en varðmenn gera sitt 

besta. Árásin hefst!“ 

Saga kennarans – stutt: „Óvættur ræðst á þorpið næstu nótt! Varðmenn eru nú allir 

tilbúnir til varnar!“ 

Tafla 5 - Umferð 2, líkur og möguleg niðurstaða umferðar út frá fræðilegum líkum 

 Hvað þarf til að skaða Fræðilegar líkur á að skaða 

Þorpsbúar 2-3 eða 11-12 16,7% 

Grendel 3-10 83,3% 

 Fræðilegar líkur á niðurstöðu miðað við 20 nemendur. 

1. lota Grendel drepur um 16 þorpsbúa, 4 eftir. 

Þorpsbúar skaða Grendel um 0-1 

2. lota Grendel drepur um 3 þorpsbúa, 1 eftir. 

Þorpsbúar skaða Grendel ekkert, alls 0-1 

Niðurstaða Grendel á hér 19-20 líf eftir á móti einum þorpsbúa svo líkurnar eru 

hverfandi á að þorpsbúar vinni. 

Athugasemd til kennara: Hér hafa líkurnar aukist, þorpsbúum í vil. Kennari getur ef hann vill 

tekið umræðu á þessum tímapunkti og rætt hvers vegna þessi umferð gekk betur. 

11.4.3 Umferð 3 – Þriðja árás. Þorpsbúar fá beitt vopn og boga frá smiði 

Saga kennarans - löng: „Eftir síðustu nótt lærðu þorpsbúar að hægt er að særa óvættinn og 

leggjast því allir á eitt að vígbúast með mannsæmandi vopnum. Smiðurinn í þorpinu hefur í 

nógu að snúast en með sameiginlegu átaki tekst þeim að búa til ýmis vopn á borð við 

langsverð, járnspjót ásamt bogum og örvar. Einnig eru smíðaðir skildir og hjálmar. Nú skal 

tekið á móti óvættinum með fullum krafti. Fréttir af frækilegum vörnum þorpsbúa hafa 

borist um sveitirnar og í dag koma allmargir vopnfærir aðilar frá nærliggjandi sveitum. Fólk 

veltir fyrir sér hvar veiðimaðurinn sé niðurkominn. Hefur óvætturinn náð honum? En 

þorpsbúar hafa nóg á sinni könnu með að undirbúa næstu varnir. Þriðja nóttin rennur upp. 

Að þessu sinni er skýjað og engin úrkoma. Mistur liggur yfir engjunum milli þorps og skógar 

og eina hljóðið sem heyrist er lágt snark í luktum og einstaka úlfagól eða ugluvæl. Allt í einu 
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tekur einn varðmaður eftir því að risastórt grjót kemur fljúgandi úr skóginum og lendir 

hættulega nálægt þorpinu. Eftir fyrsta steininn kemur hver hnullungurinn á fætur öðrum 

fljúgandi. Allir varnarmenn kasta einu sinni tveimur teningum. Ef einhver fær tvo ása hefur 

hann fengið stein í sig og er úr leik þessa umferð.“ 

Allir nemendur kasta. Sá sem fær tvo ása er úr leik þessa umferð. Þegar allir hafa kastað 

hefst hefðbundin umferð. 

Saga kennarans – stutt: „Óvættur ræðst á þorpið þriðju nóttina með grjótkasti! 

Varðmenn eru nú allir tilbúnir til varnar og með almennileg vopn! Allir kasta einu sinni 

tveimur teningum. Ef einhver fær tvo ása hefur hann fengið stein í sig og er úr leik þessa 

umferð.“ 

Tafla 6 - Umferð 3, líkur og möguleg niðurstaða umferðar út frá fræðilegum líkum 

 Hvað þarf til að skaða Fræðilegar líkur á að skaða 

Þorpsbúar 2-4 eða 10-12 33,3% 

Grendel 5-9 66,7% 

 Fræðilegar líkur á niðurstöðu miðað við 20 nemendur. 

1. lota Grendel drepur um 13 þorpsbúa, 7 eftir. 

Þorpsbúar skaða Grendel um 2-3 

2. lota Grendel drepur um 4 þorpsbúa, 3 eftir. 

Þorpsbúar skaða Grendel um 1, alls 3-4 

3. lota Grendel drepur um 2 þorpsbúa, 1 eftir. 

Þorpsbúar skaða Grendel ekkert, alls 3-4 

Niðurstaða Grendel á hér 16-17 líf eftir á móti einum þorpsbúa svo líkurnar eru 

hverfandi á að þorpsbúar vinni. 

Athugasemd til kennara: Þar sem Grendel mun að öllum líkindum drepa 66,7% þorpsbúa þá 

eru líkurnar frekar litlar að þorpsbúar nái að fella hann. En allt getur gerst. Þessi umferð er 

frábrugðin öðrum umferðum því allir þurfa að verjast grjótkasti. Hægt er að taka umræðu í 

lokin hvort þetta hafi haft afgerandi áhrif á útkomu umferðarinnar. 
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11.4.4 Umferð 4 – Fjórða árás. Veiðimaður snýr aftur með mikilvægar upplýsingar 

Saga kennarans - löng: „Morguninn eftir heyrist endurtekinn hávaði úr skóginum. Hjómar 

eins og veiðilúður veiðimannsins. Nokkrir þorpsbúar ganga nær skóginum til að athuga hvað 

er á seyði. Skyndilega birtist veiðimaður á harðahlaupum úr skóginum, löðrandi sveittur, með 

lúðurinn við munn og blæs í sífellu. Í fyrstu ætla bæjarbúar að ávíta hann fyrir að vera ekki til 

staðar þegar á reyndi en hann segist hafa mikilvægar upplýsingar um óvættinn. Hann hafði 

komist að því að óvætturinn sé enginn annar er tröllið Grendel. Veiðimaðurinn hafði fylgjst 

með tröllinu í nokkurn tíma og komist að því að hann læknar sig með því að baða sig í 

forapytti einum svo fúlum að allt sem snerti hann rotnaði fljótt og málmar tærðust og hurfu. 

Einu hafði hann komist að og það var að Grendel þoldi ekki hávaða. Þegar Grendel kom til 

baka þessa nótt hafði hann komið auga á veiðimanninn og ætlaði að éta hann. Greip þá 

veiðimaðurinn í veiðilúðurinn sinn og blés af öllum mætti. Grendel þurfti að grípa um eyrum 

og gat ekki elt veiðimann meðan hann blés. Þetta væri hægt að nýta því í bænum var lúður 

mikill sem var notaður til að láta bæjarbúa vita að skip væri í nánd. Á þessum tímum gátu 

menn átt von á árás óvinveittra víkinga. Var þessi lúður færður til og snúið í átt til skógar. Um 

nóttina ræðst Grendel einu sinni enn á bæinn með brambolti og látum. Er þá blásið í stóra 

lúðurinn með miklum krafti. Grendel snarstansar og virðist brugðið mjög en hann rankar við 

sér og ræðst á varðmenn en virðist þó heldur var um sig miðað við fyrri nætur.“ 

Saga kennarans – stutt: „Óvættur ræðst á þorpið fjórðu nóttina! Nú vita bæjarbúar 

hverjir veikleikar Grendels eru en hann þolir illa hávaða.“ 

  



76 

Tafla 7 - Umferð 4, líkur og möguleg niðurstaða umferðar út frá fræðilegum líkum 

 Hvað þarf til að skaða Fræðilegar líkur á að skaða 

Þorpsbúar 2-5 eða 9-12 55,6% 

Grendel 6-8 44,4% 

 Fræðilegar líkur á niðurstöðu miðað við 20 nemendur. 

1. lota Grendel drepur um 9 þorpsbúa, 11 eftir. 

Þorpsbúar skaða Grendel um 6 

2. lota Grendel drepur um 5 þorpsbúa, 6 eftir. 

Þorpsbúar skaða Grendel um 3, alls 9 

3. lota Grendel drepur um 2 þorpsbúa, 4 eftir. 

Þorpsbúar skaða Grendel um 2, alls 11 

4. lota Grendel drepur um 2 þorpsbúa, 2 eftir. 

Þorpsbúar skaða Grendel um 1, alls 12 

5. lota Grendel drepur um 1 þorpsbúa, 1 eftir. 

Þorpsbúar skaða Grendel um 0-1, alls 12-13 

Niðurstaða Grendel á hér 7-8 líf eftir á móti einum þorpsbúa svo líkurnar eru harla 

litlar fyrir þennan eina þorpsbúa. Líkurnar á að þorpsbúinn hitti alltaf 

eru u.þ.b. 1,22% og að sama skapi eru 1,22% líkur á því að Grendel hitti 

aldrei. Líkurnar á því að þetta tvennt eigi sér stað eru 0,001% sem er 

harla lítið svo gera má ráð fyrir að Grendel vinni. 

Athugasemd til kennara: Enn og aftur má gera ráð fyrir að Grendel vinni þó svo hann hafi 

minni líkur en bæjarbúar. Hægt er að ræða við nemendur hvernig standi á þessu. Ef 

þorpsbúar tapa er það vegna þess að Grendel fær alltaf að byrja 

11.4.5 Umferð 5 – Fimmta árás. Konungur úr nærliggjandi sveitum sendir liðsafla 

Saga kennarans - löng: „Þrátt fyrir vasklega framgöngu varðmanna síðustu nótt þá náði 

Grendel að vinna eina ferðina enn. Þróttur bæjarbúa virðist á þrotum og vonleysið ætlar að 

læsast í hvern mann þegar óvænt koma byrnvarðir og vopnaðir riddarar minnst tuttugu 

talsins. Þeir segjast hafa verið sendir af konunginum Hróðgar í Heorot til að hjálpa 

þorpsbúum að verjast. Þorspbúar gleðjast vonum við þessar fréttir því heldur var farið að 
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fækka í bænum. Riddararnir taka sér stöðu milli skógar og bæjar. Nokkrir bæjarbúar taka sér 

stöðu með riddurunum og nokkrir við lúðurinn góða. Nóttin skellur á. Í fyrstu virðist Grendel 

ekki ætla að gera árás því langt var liðið á nóttina. En eins og fyrri nætur kemur tröllið 

hlaupandi og mundar nú risastóra kylfu, svo stóra að ætla mætti að hún væri heilt tré sem 

Grendel hafi rifið upp með rótum. Allir búast til varnar, blásið er í lúður og orrustan hefst.“ 

Saga kennarans – stutt: „Óvættur ræðst á þorpið fimmtu nóttina! Að þessu sinni hafa 

tvær tylftir riddarar konungs komið þorpsbúum til bjargar.“ 

Tafla 8 - Umferð 5, líkur og möguleg niðurstaða umferðar út frá fræðilegum líkum 

 Hvað þarf til að skaða Fræðilegar líkur á að skaða 

Þorpsbúar 2-6 eða 8-12 83,3% 

Grendel 7 16,7% 

 Fræðilegar líkur á niðurstöðu miðað við 20 nemendur. 

1. lota Grendel drepur um 3 þorpsbúa, 17 eftir. 

Þorpsbúar skaða Grendel um 14 

2. lota Grendel drepur um 3 þorpsbúa, 14 eftir. 

Þorpsbúar skaða Grendel um 11-12, alls 25-26 

Niðurstaða Grendel á fræðilega séð að tapa í 5. umferð. 

Athugasemd til kennara: Að þessu sinni má gera ráð fyrir að þorpsbúar vinni þar sem líkurnar 

eru þeim í hag svo um munar. En ef svo ólíklega vill til að þeir tapa kemur síðasta umferðin 

þar sem Bjólfur sjálfur slæst í hópinn gegn Grendel. 

11.4.6 Umferð 6 – Sjötta árás. Hetjan Bjólfur slæst í hópinn 

Saga kennarans - löng: „Nú er öllum lokið. Þrátt fyrir að hafa fengið vaska riddara frá 

konungi, lúðurinn var þeyttur, þá dugði það ekki til. Vonleysið er algert og eftirlifandi 

þorpsbúar búa sig undir að flýja bæinn. En þá taka þeir eftir skipi sem er að stefna hraðbyr í 

átt til þeirra. Voru þetta víkingar að koma og ljúka þeim af? En svo var ekki. Um borð var 

enginn annar en hin víðfræga hetja Bjólfur, sem hafði það áhugamál að eltast við og drepa 

óvætti nær og fjær. Hann hafði heyrt af því að tröllið Grendel væri að ásækja þennan bæ svo 

hann ákvað að koma rakleiðis hingað til að missa ekki af öllu fjörinu. Með Bjólfi var fullt 

langskip af sérvöldum hermönnum sem höfðu barist með honum alloft. Bjólfur segir 

bæjarbúum að leggjast til hvílu og segist ætla að sjá um Grendel. Nóttin skellur á en í þetta 
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sinn ráðast varnarmenn strax á Grendel þegar hann birtist. Nú eruð þið ekki lengur 

varnarmenn heldur árásarmenn. Nú gerið þið alltaf árás á undan Grendel!“ 

Saga kennarans – stutt: „Óvættur ræðst á þorpið sjöttu nóttina! Að þessu sinni hefur hin 

víðfræga hetja Bjólfur komið ásamt vöskum hermönnum, sem þýðir að núna fáið þið að byrja 

árás í hvert sinn!“ 

Tafla 9 - Umferð 6, líkur og möguleg niðurstaða umferðar út frá fræðilegum líkum 

 Hvað þarf til að skaða Fræðilegar líkur á að skaða 

Þorpsbúar 2-6 eða 8-12 83,3% 

Grendel 7 16,7% 

 Fræðilegar líkur á niðurstöðu miðað við 20 nemendur. 

1. lota Þorpsbúar skaða Grendel um 16-17 

Grendel drepur um 3 þorpsbúa, 17 eftir. 

2. lota Þorpsbúar skaða Grendel um 14, alls 30-31 

Niðurstaða Fræðilega séð eru hverfandi líkur á að Grendel vinni. Í rauninni er 

Grendel í svipaðri stöðu og þorpsbúar voru í 2. umferð. 

Athugasemd til kennara: Ef þorpsbúar vinna ekki þessa umferð þá hafa þeir endanlega tapað 

og Grendel vinnur. Leik er lokið. 

Ef þorpsbúar vinna: „Óvætturinn Grendel er allur. Nú geta þorpsbúar loks andað léttar en 

það mun þó taka tíma fyrir þá sem lifðu af að jafna sig. Sögur af frækilegri framgöngu 

þorpsbúanna spyrst til landa í kring. Nokkrum áratugum seinna er bærinn orðinn að borg því 

þangað fluttu margir úr fjarlægum löndum. Bjólfur var gerður að konungi bæjarins og mörg 

ævintýri gerðust hjá honum en ekki verður fjallað um þau hér.“ 

Ef þorpsbúar tapa: „Tröllið Grendel hefur endanlega lagt þorpið í rúst. Enginn gat komið 

til varnar og réði Grendel ríkjum í langan tíma. Fáir þorðu að koma nálægt svæðinu, þeir sem 

það gerðu komu aldrei til baka. Þannig fór um sjóferð þá.“ 

 

11.5 Tenging við aðalnámskrá grunnskóla 

Þessi leikur ætti að falla vel að markmiðum aðalnámskrár grunnskóla fyrir stærðfræði en þar 

segir meðal annars að hlutverk stæðrfræðikennarans sé að stuðla að því að nemendur öðlist 

hæfni í stærðfræði ásamt því að skapa nemendum aðstæður til merkingabærs 
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stærðfræðináms og veita þeim þannig tækifæri til að verða virkir þátttakendur í að rannsaka, 

setja fram og sannreyna tilgátur (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls 218). Í 

aðalnámskrá grunnskóla kemur einnig fram  að kennari þurfi að velja stærðfræðiverkefni 

sem séu verðug og áhugaverð fyrir nemendur. Verkefnin ættu ennfremur að skapa þörf fyrir 

að kynnast stærðfræði sem mikilvægt er að hafa vald á og sem hafi merkingu og gildi fyrir 

nemendur þegar þeir leysi þau. Að nemendur þurfi að fá tækifæri til íhugunar og samskipta 

með því að bregðast við hugmyndum kennara og skólasystkina um verkefnin (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls 218).  

Eins og kemur fram í kafla hér að neðan um gagnsemi leiks sem kennslutækis þá er 

hugmyndin sú að nemendur og kennari eigi samræður eftir leik þar sem ýmsum spurningum 

og hugmyndum sé velt fram. Það ætti að uppfylla ágætlega þau atriði sem hér hafa verið 

nefnd.  Ef litið er á hæfniviðmið stærðfræði í aðalnámskrá grunnskóla, nánar til tekið viðmið 

fyrir tölfræði og líkindi þá eiga nemendur við lok 4. bekkjar að geta gert einfaldar tilraunir 

með líkur og áttað sig á áhrifum þeirra í spilum, einnig tekið þátt í umræðum um líkur og 

tilviljanir. Við lok 7. bekkjar eiga nemendur að geta dregið ályktanir um líkur út frá sínum 

eigin tilraunum og borið þær saman við fræðilegar líkur (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls 217). 

 

11.6 Mat á gagnsemi leiks sem kennslutækis 

Þó þessi leikur sé hugsaður sem kveikja fyrir tölfræðikennslu þá fylgir hann vel markmiðum 

Aðalnámskrár og er þar af leiðandi gjaldgengur inn í kennslustund. Með því að bæta inn 

tölfræðispili eykur það líkurnar á því að nemendur verði virkir í leiknum og hafi gaman að. 

Þarna skiptir ekki máli hvort einhver er sterkur í líkindareikningi eða einhver er slakur því allir 

hafa jafnan möguleika á að hafa áhrif á framvindu leiks. Mín reynsla er að þegar verið er að 

nota kennslubók, þar sem nemendur eiga að kasta 50 sinnum teningum, skrá niðurstöður á 

blað og bera saman, þá eru undantekningalust nemendur sem hafa ekki áhuga á þessu, sjá 

ekki tilgang og herma eftir sessunaut og lítið situr eftir. Ef þessu leikur er fyrst notaður, áður 

en þessi atriði eru tekin fyrir í kennslubók er hægt að skoða hvort áhugi nemenda á þessu 

tiltekna verkefni aukist (sjá viðauka F). 

Kennari getur einnig lagt fyrir sérútbúið verkefni í næsta tíma sem tengjast leiknum eða 

þá endað á umræðu sem kennari metur í lokinn. 

  



80 

11.6.1 Umræðuvettvangur 

1. Höfðu þorpsbúar einhvern möguleika í fyrstu umferð? Hvers vegna ekki? 

Hér er umfjöllun á muninum á raun- og fræðilegum líkum. 

2. Hvers vegna náðu varnarmenn að gera meiri skaða á milli umferða? 

3. Ef þorpsbúar tapa í umferð 3 – Þegar þorpsbúar gerðu skaða með 2, 3 , 4, 10, 11 og 

12, sem eru helmingur mögulegra útkoma, þá náðu þeir ekki að vinna. Hvers vegna? 

Þó svo þorpsbúar þurfi helming mögulegra úkoma þá eru þetta samt bara 33,3% af 

mögulegum útkomum. Gott að kynna nú fyrir þeim þessa töflu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ef þorpsbúar tapa í umferð 4 – Þorpsbúar hafa betri líkur en tapa samt? 

Hér er pælingin að þar sem tröllið byrjar nær það að fella bæjarbúa fyrst sem aldrei 

fá möguleika á að gera skaða. Þeir sem byrja hafa þar af leiðandi meiri vinningslíkur. 

5. Ef 6. umferð fer af stað – Hvers vegna gekk miklu betur þegar Bjólfur kom? Það voru 

enn sömu líkur á að hitta og í 5. umferð. Sama pæling og í lið 4. 

11.6.2 Hugmyndir að stærðfræðidæmum 

Það er mismunandi hvað kennari getur lagt fyrir og verður hann að leggja mat á það út frá 

aldri nemenda og hvar þeir eru staddir í stærðfræðinni (sjá viðauka E). 

• Reikna út líkur á að hitta í hverri umferð. Prósenturnar eru gefnar í í verkefnalýsingu. 

• Reikna út fræðilegar líkur á því hvernig hver umferð ætti að enda og bera saman við 

það sem gerðist. Sjá töflur við hverja umferð. 

• Út frá töflunni prófa að reikna fleiri leiðir. T.d. að finna út hverjar líkurnar eru á því að 

frá tvennur, bara oddatölur og svo framvegis. 

• Einnig er hægt að skipa nemendum í hópa og biðja þá að svara atriðum úr 

„umræðuvettvangi“ á blað. 

11.7 Að lokum 

Ef um unglingastig er að ræða væri möguleiki á því að horfa á einhverja mynd um Bjólf. Mæli 

með teiknimyndinni Beowulf frá 2007 (Beowulf, á.á). 

   1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 8 

3 4 5 6 7 8 9 

4 5 6 7 8 9 10 

5 6 7 8 9 10 11 

6 7 8 9 10 11 12 
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12 Leikur 4 – Drekinn Grammur - Hlutverkaspil 

Leikurinn fjallar um drekann Gramm sem skorar nemendur á hólm. Leikurinn er í raun æfing í 

stafsetningu en í stað þess að nemendur sitji einir og leysi stafsetningaverkefni þá vinnur 

bekkurinn sem heild. Nemendur sjá hversu margir svara rétt og allar útgáfur af rangri 

stafsetningu. Kennarinn getur notað tækifærið og lagt fyrir orð sem eru oft stafsett vitlaust 

og þannig efla stafsetningarfærni í fyrrgreindum orðum. 

Tafla 10. Yfirlit fyrir leik 4 – Drekinn Grammur 

Kennslustundir-
tími 

Viðfangsefni Markmið Kennsluaðferð Námsmat 

Miðstig. 

Ein 
kennslustund 
ætti að næga í 
hvert sinn. Má 
endurtaka yfir 
önnina. 

Stafsetning Að nemendur 
styrkist í 
stafsetningu. 

Að kennari vinni 
sérstaklega 
með orð sem 
nemendur gera 
oft vitlaust 

Hlutverkaspil Kennari heldur 
utan um 
niðurstöðu 
hverrar 
umferðar. Hann 
getur geymt 
skráningu á milli 
leikja og skoðað 
hvort 
stafsetning sé 
að lagast á milli 
leikja. 

Hvað geri ég? Hvað gera 
nemendur? 

Bekkjar-
skipulag 

Námsefni og 
gögn 

Til minnis 

Heldur leiknum 
gangandi. Ert 
sögumaður og í 
hlutverki 
Gramms. 

Útskýrir fyrir 
nemendum 
gagn leiks og 
heldur utan um 
skráningu á 
tölulegum 
upplýsingum. 

Nemendur 
vinna sem heild 
gegn Grammi 
og reyna að 
sigra hann.  

Nemendur 
verjast 
drekanum með 
því að rita orð 
(eða setningar) 
rétt. 

Bekkurinn 
vinnur sem 
heild gegn 
Grammi en hver 
og einn skrifar 
fyrir sig. 

10 litlir miðar. 

Skjávarpi 
(valkvætt). 

Tafla. 

Hafa öll 
námsgögn 
tilbúin. 

Ekki er verra að 
kennari sé 
búinn að 
undirbúa 
hvernig hægt sé 
að ná fram 
dulafullri 
stemmningu. 

Til að tefja ekki 
leikinn er gott 
að taka mynd af 
niðurstöðum 
hverrar 
umferðar og 
skrá seinna. 
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12.1 Sögusvið 

Drekinn Grammur nærist á rangri stafsetningu. Í rauninni heitir hann Grimmur en stafsetur 

nafn sitt vitlaust. Hann skorar nemendur á hólm í keppni um að rita rétt. Grammur vill að 

nemendur svari ranglega því þá styrkist hann en ef nemendur svara rétt veikist hann. 

12.2 Gangur leiks 

1. Kennari segir söguna og setur þannig leikinn af stað. Hann getur notað myndir eða 

hvað sem er til að kveikja áhuga. Dæmi um glæru: 

Mynd 1 - Drekinn Grammur - Kynningarglæra 

2. Allir nemendur fá 10 litla miða. 

3. Leikreglur kynntar fyrir nemendum, 

a. Grammur mun koma með orð sem þið skrifið á blað. 

b. Miðum er safnað saman. 

c. Grammur byrjar með 100 stig. 

d. Ef nemandi skrifar orðið rétt missir Grammur 1 stig. 

e. Ef nemandi skrifar orðið rangt fær grammur 1 stig. 

f. Ef nemandi kíkir hjá öðrum eða sýnir öðrum sitt svar fær Grammur eitt stig þó 

orðið sé rétt. 

g. Þið vinnið ef Grammur fer í 0 stig. 

h. Grammur vinnur ef hann nær 200 stigum. 

4. Kennari les upp orð (eða stutta setningu). 

Kennari velur sér orð sem hann telur að þurfi að vinna með. Ef nemendum gengur illa 

er í lagi að velja nokkur létt orð til að koma lífi í leikinn. 

Þið eruð ferðalangar í fjarlægu landi. Þið finnið helli sem þið ákveðið 

að rannsaka. Skyndilega heyrast miklar drunur og upp stendur 

ferlegur dreki. Hann þrumar yfir ykkur „Nei hvað er að sjá? Frí 

heimsending á mat?“. Þið reynið að sleppa en drekinn meinar ykkur 

útgöngu. Hann segir „Ég Grammur skora ykkur á hólm í 

orðaþrautum, ef þið vinnið fáið þið að fara, ef ekki mun ég éta ykkur 

öll!“  
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5. Nemendur skrifa niður orðið og þurfa að gera það í leyni, annars missa þeir stig eins 

og segir í lið 3f. 

6. Kennarinn tekur alla miða.  

7. Kennari skrifar á töflu öll orð sem koma. Ef tveir eða fleiri nemendur eru með sama 

orðið hakar kennarinn við það orð í stað þess að skrifa það aftur. Dæmi: 

Fyrir ||||, Firir ||, Fyryr | 

8. Kennari tekur saman réttar og rangar stafsetningar. 

Rétt svör – röng svör = Niðurstaða 

Í lið 7 hefði útkoman verið 4-3=Grammur missir 1 stig. 

9. Kennari skráir nýju stig Gramms 

10. Ef Grammur er með 1-199 stig eru liðir 4-9 endurteknir. 

11. Ef Grammur er með minna en 1 hefur bekkurinn unnið. 

12. Ef Grammur hefur unnið hafa þeir tapað leiknum. 

12.3 Athugasemd til kennara 

Grammur getur snúið aftur hvenær sem er ef nemendur hafa gaman að leiknum, skiptir þá 

ekki máli hvort hann tapaði eða vann í síðasta leik. Einnig er hægt að skipta Grammi út fyrir 

hvaða óvætt sem er. Einnig er hægt að breyta sögusviðinu eftir áhuga nemenda. Kostur 

leiksins er að hann hentar öllum í grunnskóla en einna helst hentar hann á miðstigi þar sem 

sérstök áhersla er lögð á stafsetningu. Einnig er hægt að breyta til og hafa málfræði, 

stærðfræði eða hvaða fag sem er. Heilt yfir er þessi nálgun til þess gerð að nemendur séu 

virkir og hafi gaman af náminu. 

12.4 Mat á markmiðum 

Gott er að halda utan um niðurstöður (sjá viðauka G). Þannig getur kennarinn séð hvaða orð 

koma verst út og lagt enn meiri áherslu á þau orð. Hann getur einnig lagt sömu orð fyrir 

seinna og séð hvort niðurstöður lagast. 

12.5 Tenging við markmið aðalnámskrá grunnskóla 

Lögð er áhersla á auknar kröfur samfélagsins um að fólk geti tjáð sig skriflega í námi, 

starfi, einkalífi og félagslífi. Þá þurfi að hafa góð tök á rituðu máli bæði textagerð, málsniði og 

stíl en einnig tæknilegum atriðum s.s. stafsetningu, uppsetningu og frágangi texta (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls 99). Í hæfniviðmiðum fyrir íslensku segir að við lok 7. 

bekkjar eigi nemendur að geta beitt helstu atriðum stafsetningar og hafa náð valdi á þeim og 

að við lok 10. bekkjar eigi nemendur að hafa náð góðu valdi á stafsetningu og eigi þeir einnig 
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að gera sér grein fyrir því og rétt stafsetning sé virðing við texta, mál og lesanda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls 103). Oft vill það vera svo að nemendum leiðist 

stafsetning og getur leikur sem þessi mögulega aukið kapp þeirra og áhuga á að sinna henni 

betur og standa sig vel.  
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13 Leikur 5 – Hlutverkaleikur í líffræði – Hermileikur 

Hentar vel sem kveikja með bókinni Maðurinn-Hugur og heilsa (Bjӓrbo, 2010). Í kaflanum 

Heilinn bls 50-53 er fjallað um boð til og frá heila. Á bls 53 er umfjöllun sem kallast 

Viðbrögðin stytta sér leið og hentar þessi stutti hlutverkaleikur með honum. Bókinni fylgir 

einnig vinnubók með eyðufyllingum og gæti þessi leikur hentað vel sem millispil á milli 

lesturs kaflans og vinnu í vinnubók. Verkefni um viðbrögðin er á bls 30 í vinnubók. 

Tilgangur leiksins er þá að kveikja áhuga nemenda á efninu, gera það áþreifanlegra og 

gefa þeim tækifæri til að standa upp og hreyfa sig. 

Tafla 11. Yfirlit fyrir leik 5 – Hlutverkaleikur í líffræði 

Kennslustundir-
tími 

Viðfangsefni Markmið Kennsluaðferð Námsmat 

Miðstig. 

Ein 
kennslustund 
eða hluti af 
kennslustund 

Líffræði Að nemendur auki 
skilning sinn á á ferlli 
sem á sér stað í 
líkamanum, röð 
atburða 

Hlutverkaleiku
r/hermileikur 

Kennari metur 
skemmtanagildi 
og gagnsemi leiks 
og skilning 
nemenda  

 

Hvað geri ég? Hvað gera 
nemendur? 

Bekkjar-skipulag Námsefni og 
gögn 

Til minnis 

Kemur leiknum 
af stað og 
fylgist með. 
Aðstoðar ef 
nemendur eru 
óvirkir eða vita 
ekki hvað þeir 
eiga að gera 

Nemendur 
gegna 
hlutverkum 
ýmissa 
líffæra eða 
boða á milli 
líffæra 

Nemendur vinna 
saman í hópum 

Post– it miðar 

Annað 
hjálparefni 
sem kennara 
eða 
nemendum 
dettur í hug 

Hafa í huga að 
þetta er einkum 
ætlað sem kveikja 
og til 
skemmtunar. 
Hafa gaman 

13.1 Fyrsti leikur – Taugaviðbragð 

Kennari skiptir nemendum upp í 4 manna hópa. Kennari skrifar eftirfarandi heiti á post-it 

miða og límir einn miða á hvern nemanda fyrir sig: 

• Húð 

• Mæna 

• Heili 

• Hönd 

Nemendur eiga að reyna að muna röð atburða og gengur hver fyrir sig af stað og snertir 

þann nemanda sem hann er að bera boð til.  
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13.1.1 Framvinda leiks 

Kennari hefur leik með því að kalla upp „æ þetta brennir“ til merkis um það að nemandinn 

sem leikur húð skynji sársauka og eigi að leggja af stað. Nemandi merktur húð ætti því næst 

að ganga að nemanda merktum mæna og snerta hann. Nemandi merktur mæna gengur þá 

að þeim nemanda sem merktur er heili og snertir hann. Þá fer nemendi merktur heili að 

þeim nemanda sem merktur er hönd og snertir hann, ferlið er þannig klárað.  

Þetta kann að virðast einfalt en margir nemendur eiga þó erfitt með að átta sig á röð 

atburða og getur það að setja það í leik gert þeim það auðveldara ásamt því að festa það 

betur í minni. 

Þennan leik er einnig hægt að nota við kennslu um skilningarvit í sömu kennslubók. Á bls 

56-57 í kennslubók er umfjöllun um sjónina, verkefni henni tengt er á bls 34 í vinnubók. Eins 

og fyrr þá hentar leikurinn vel sem tenging á milli lesturs kennslubókar og vinnu í vinnubók.  

13.2 Annar leikur – Sjón 

Kennari skiptir nemendum upp í 5 manna hópa. Kennari skrifar eftirfarandi heiti á post-it 

miða og límir einn miða á hvern nemanda fyrir sig: 

• Ljós 

• Auga 

• Sjóna 

• Sjóntaug 

• Heili 

Nemendur eiga að reyna að muna röð atburða og gengur hver fyrir sig af stað og snertir 

þann nemanda sem hann er að bera boð til. 

13.2.1 Framvinda leiks 

Kennari gefur nemendum merki um að hefja leik. Nemandi sem leikur ljós tekur mynd sem 

kennari leggur á borð og gengur til nemandans sem leikur auga, réttir honum myndina. 

Nemandinn sem er í hlutverki auga afhendir þeim nemanda sem leikur sjónuna myndina. Sá 

sem leikur sjónu afhendir nemanda í hlutverki heila myndina og þannig klárast ferlið. 

13.3 Þriðji leikur – Heyrn 

Sömu formúlu er hægt að nota í leik um heyrnina en kafli um heyrn er á bls 58-59 í 

kennslubók, verkefni um heyrn er á bls 34 í vinnubók. 

Kennari skiptir nemendum upp í 7 manna hópa. (geta einnig verið 5 manna hópar og þá 

sér einn nemandi um hlutverk hamars, steðja og ístaðs). Kennari skrifar eftirfarandi heiti á 

post-it miða og límir einn miða á hvern nemanda fyrir sig: 
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• Ytra eyra 

• Hljóðhimna 

• Hamar 

• Steðji 

• Ístað 

• Kuðungur 

• Heili 

Nemendur eiga að reyna að muna röð atburða og gengur hver fyrir sig af stað og snertir 

þann nemanda sem hann er að bera boð til. 

13.3.1 Framvinda leiks 

Kennari hefur leik með því að framleiða hljóð (að eigin vali). Hljóðið berst inn í ytra eyra og 

fer þá nemandinn sem leikur ytra eyra af stað og snertir nemandann sem likur hljóðhimnu. 

Nemandinn sem leikur hljóðhimnu fer þá og snertir hamar, steðja og ístað (ýmist leikin af 

þremur nemendum eða einum eftir því hvað kennari kýs) og sá/þeir nemendur fara að 

nemanda sem leikur kuðung og snerta hann. Nemandi í hlutverki kuðungs fer þá til nemanda 

sem leikur heila og snertir hann og með því lýkur leiknum. 

13.3.2 Lýsing á ferli í vinnubók 

Ytra eyrað safnar hljóðinu saman. Úr hlustinni berst hljóðið inn í miðeyra/hljóðhimnu. Þegar 

hljóðið skellur á hljóðhimnunni fer hún að sveiflast. Litlu beinin þrjú í inneyranu heita hamar, 

steðji og ístað. Þau magna hljóðið. Heyrnarskynfrumur í kuðungi fara svo að titra. Við 

titringinn verða til boð/taugaboð sem berast til heilans.  

Ekki er verra að koma enn meira fjöri í leikinn með því að hvetja nemendur til að láta ekki 

duga að ganga á milli og snerta hver annan heldur gera ferlið dálítið leikrænt. Nemendur sem 

leika ytra eyra geta þóst safna einhverju saman sem þeir ganga svo með til hljóðhimnu, þeir 

gefa frá sér smá hljóð á meðan. Nemandinn sem leikur hljóðhimnu getur farið að sveifla sér 

og gefið frá sér svipað hljóð á meðan hann gengur til nemenda í hlutverkum hamars, steðja 

og ístaðs. Nemendur í hlutverkum hamars, steðja og ístaðs gefa frá sér hærra hljóð (þar sem 

þessi bein magna upp hljóðið) á meðan þeir ganga til nemandans í hlutverki kuðungs og 

snerta hann. Nemandi í hlutverki kuðungs titrar þá og fer með boð til nemanda sem er í 

hlutverki heila. 

Ekki er víst að þetta gangi upp í fyrstu tilraun en nemendur gætu haft gaman af leiknum 

og er þá ákveðnum tilgangi náð, að nota hann sem kveikju til að efla áhuga á verkefnavinnu.  

Þar sem leikurinn er í raun ætlaður sem kveikja og aukaefni fylgir ekki með honum 

eiginlegt námsmat en þó er gott að leggja örlítið mat fyrir nemendur og einnig getur kennari 

lagt mat á hvernig tókst til með leikinn. 
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13.3.3 Kennara- og nemendamat 

Tafla 12. Nemendamat eftir leik 5 – Hlutverkaleik í líffræði 

Nafn: ________________________________                      Mat nemanda á leik 

Bekkur: __________________ 

Merktu við það sem þér finnst eiga best við 

Mér fannst leikurinn 
skemmtilegur 

Mér fannst leikurinn 
ágætur 

Mér fannst leikurinn 
allt í lagi en ekkert 
sérstakur 

Mér fannst leikurinn 
leiðinlegur 

Mér fannst leikurinn 
hjálpa mér mikið við 
að skilja efnið 

Mér fannst leikurinn 
hjálpa mér dálítið 
við að skilja efnið 

Mér fannst leikurinn 
hjálpa smávegis við 
að skilja efnið 

Mér fannst leikurinn 
ekkert hjálpa mér að 
skilja efnið 

Ég held að ég eigi 
eftir að muna efnið 
miklu betur vegna 
leiksins 

Ég held að ég eigi 
eftir að muna efnið 
talsvert betur vegna 
leiksins 

Ég eld að ég eigi 
kannski eftir að 
muna efnið aðeins 
betur vegna leiksins 

Ég held að ég eigi 
ekkert eftir að muna 
efnið betur vegna 
leiksins 

 

Tafla 13. Kennaramat eftir leik 5 – Hlutverkaleik í líffræði 

Nöfn: ___________________________________                  Mat kennara á leik 

      ___________________________________  

      ___________________________________ 

      ___________________________________  

      ___________________________________ 

      ___________________________________                         

Bekkur: _____________________ 

Nemendur virtust 
skemmta sér mjög 
vel 

Nemendur virtust 
skemmta sér frekar 
vel 

Nemendur virtust 
skemmta sér 
ágætlega 

Nemendur virtust 
ekki hafa neitt 
gaman af leik 

Nemendur virtust 
skilja ferlið vel 

Nemendur virtust 
skilja ferlið nokkuð 
vel 

Nemendur virtust 
skilja ferlið 
þokkalega 

Nemendur virtust 
ekki skilja ferlið 
nægilega 

Vel heppnaður 
leikur, góðar líkur á 
að nota aðferð oftar 

Nokkuð vel 
heppnaður leikur, 
ágætar líkur á að 
nota aðferð oftar 

Þokkalega 
heppnaður leikur, 
einhverjar líkur á að 
nota aðferð oftar 

Illa heppnaður 
leikur, ekki ástæða 
til að nota aðferð 
oftar 
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14 Umræða 

Miðað við niðurstöður starfsháttarannsóknar Ingvar Sigurgeirssonar og fleiri um slakan þátt 

óbeinnar kennslu og skapandi kennsluaðferða svo og niðurstöður margra rannsókna á 

jákvæðum áhrifum leikja, hlutverkaleikja og leiklistar í kennslu þá má draga þá ályktun að 

ekki veiti af að breyta menntakerfinu svo um munar. Með því að vinna félagslega með börn 

eins og gert er í hlutverkaleikjum er hægt að ná ávinningi á mörgum sviðum. Hægt er að 

vinna með félagshæfni, framkomu, tjáningu, samkennd, rökhugsun,samræður og margt 

fleira. Ekki er ólíklegt að eineltismenning gæti farið minnkandi ef hlutverkaleikur er fastur 

þáttur í kennslu þar sem yfirleitt er unnið með samskipti og samkennd. Þar sem 

hlutverkaleikir fara fram í hóp ætti það einnig að auka líkurnar á því að nemendur upplifi sig 

sem hluta af heild og minnka líkur á að einhver verði utangarðs. Þetta eru einmitt atriði sem 

unnið er með í Nexus noobs og gæti skólakerfið hugsanlega notið þeirrar reynslu sem þar er 

að safnast saman. 

Einnig mætti mögulega tengja skólastarfið betur við aðra þætti sem tengjast lífi barna. 

Með verkefnum eins og jólaútgjaldaverkefni Álftanesskóla er búin til tenging á milli 

skólastarfsins og heimilis auk þess sem það hentar vel til undirbúnings fyrir lífið sjálft. Að 

börn fari í hlutverk foreldris eða fyrirvinnu í slíkum leik getur einnig skapað góðar umræður 

heima fyrir og í skólanum. Hlutverkaleikir geta líka haft samfélagslegan ávinning og væri 

t.a.m. hægt að vera með slíka leiki tengda lífi flóttamanna í samfélagsgreinum. Nemendur 

gætu þá sett sig í hlutverk flóttafólks á Íslandi, kynnt sér hvernig lög og reglur virka, hvað 

stendur til boða, hvernig viðmóti flóttamenn mæta o.s.frv. Eftir að hafa öðlast meiri innsýn í 

málefnið í gegnum hlutverkaleik gætu nemendur mögulega komið með hugmyndir að 

úrbótum í málefnum flóttafólks og jafnvel komið slíkum hugmyndum á framfæri við yfirvöld 

með aðstoð kennara.  

Sérfræðingskápuaðferðina væri hægt að nýta til að vekja áhuga og athygli nemenda á 

umhverfi sínu t.d. með því að gera þau að sérfræðingum í fegrun skólalóðar, hverfis síns, 

hreinsum umhverfis, endurvinnslu, endurnýtingu o.s.frv. Ef hlutverkaleikur gengur vel í 

kennslu er mögulega hægt að búa til tengingu yfir í samfélagið utan skólans þar sem 

nemendur nýta þá reynslu og skilning sem þeir öðluðust í gegnum leik. Hægt væri að sjá fyrir 

sér einhvers konar samstarf við Rauða krossinn í þessu samhengi. Einnig mætti íhuga að nýta 

alls kyns mannauð í samfélaginu betur inn í skólakerfið. Starfið sem unnið er í Nexus noobs af 

fagfólki sem hefur sérhæft sig í að starfa með börnum og ungmennum gæti t.a.m. mögulega 

nýst í skólakerfinu. Þar gæti reynsla þeirra komið sér vel við að aðstoða nemendur með 

hegðunarerfiðleika og ýmsar raskanir, hvort sem fagfólkið tæki beinan þátt í starfi skólans 

með því að vera með í kennslu eða væri ráðgefandi í starfi með kennurum. Þar sem erfitt er 
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að ætlast til að kennarar kunni og viti allt er þá kannski kominn tími á aukna samvinnu á milli 

skóla og annarra sviða samfélagsins? Eins og nefnt var í inngangi þá hefur samfélagið breyst 

mikið á síðustu áratugum svo og kröfur sem gerðar eru til kennara og nemenda en þó virðast 

kennsluaðferðir og skólaumgjörð á sama tíma haldast að miklu leyti óbreytt í gegnum 

tímann. Þetta virðist ekki rökrétt og því er líklega kominn tími til að hrista aðeins upp í 

kerfinu þar sem það virðist ekki vera að uppfylla kröfur, hvorki Aðalnámskrár né samfélagsins 

nægilega vel. 
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15 Lokaorð 

Eftir að hafa skoðað rannsóknir á skapandi kennsluaðferðum, leiklist í kennslu, 

hlutverkaleikjum í kennslu og hversu vel þessar aðferðir virðast ríma við Aðalnámskrá þá álít 

ég að vel sé hægt að rökstyðja notkun hlutverkaleikja í kennslu. Þeir séu vel til þess fallnir að 

dýpka skilning á námsefni, brjóta upp kennslustundir og henti vel nemendum sem eiga á 

hættu að ganga illa af einhverjum orsökum. Þá á ég t.d. við nemendur með raskanir, 

félagslega erfiðleika og tvítyngda nemendur. Ég álít þó að aðferðin sé líkleg til að gagnast 

öllum nemendum og ekki síður kennurum. Fyrir utan að efla félagsleg samskipti og dýpka 

skilning þá held ég að skemmtanagildið hafi einnig nokkuð virði í sjálfu sér. Ef nemandi 

upplifir námið sem skemmtilegt þá eru meiri líkur á að hann hafi áhuga á efnisinnihaldi, vilji 

leggja sig fram, líði vel í skólanum og sé virkur félagslega. Einnig finnst mér nauðsynlegt að 

gæða skólastarf almennt meira lífi, reyna að líka dálítið eftir því lífi sem fer fram utan 

skólastofu. Ef vel er að verki staðið þá gætum við verið að styðja við skapandi einstaklinga 

sem gætu t.a.m. orðið næstu J.K. Rowling, J.R.R. Tolkien eða Peter Jackson. Það er von mín 

að þetta lokaverkefni geti verið einn af þeim dropum sem holar steininn og eigi þátt í að 

auka þátt hlutverkaleika í kennslu á Íslandi.  
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Viðauki A: Einstaklings sjálfsmat á umræðum 

Nafn:______________________________________                        Sjálfsmat   

Bekkur:________________                                         Hópverkefni 

 Mjög gott Gott Sæmilegt Þarfnast meiri 

vinnu 

Skilningur Ég tel mig hafa 

mjög góðan 

skilning á 

viðfangsefninu. 

Ég tel mig hafa 

góðan skilning á 

viðfangsefninu. 

Ég tel mig hafa 

nokkuð góðan 

skilning á 

viðfangsefninu. 

Ég tel mig sjaldan 

hafa skilið 

viðfangsefnið. 

Vinnureglur Ég fór ávallt eftir 

vinnureglum 

hópsins. 

Ég fór oftast eftir 

vinnureglum 

hópsins. 

Ég fór stundum 

eftir vinnureglum 

hópsins. 

Ég fór of sjaldan eftir 

vinnureglum hópsins. 

Hugmyndir Ég deildi 

hugmyndum með 

hópfélögum. 

Ég deildi oftast 

hugmyndum með 

hópfélögum. 

Ég deildi stundum 

hugmyndum með 

hópfélögum. 

Mér gekk erfiðlega að 

koma með 

hugmyndir. 

Ábyrgð Ég tók 

sameiginlega 

ábyrgð á 

verkefninu. 

Ég tók oftast 

ábyrgð á 

verkefninu. 

Ég tók stundum 

ábyrgð á 

verkefninu. 

Ég tók sjaldan ábyrgð 

á verkefninu. 

Virðing Ég hlustaði á aðra 

og virti rök 

annarra. 

Ég hlustaði oftast á 

aðra. 

Ég reyndi að taka 

tillit til annarra. 

Ég hlustaði 

stundum á aðra. Ég 

held að ég hafi 

tekið tillit til 

annarra. 

Ég átti erfitt með að 

hlusta á aðra. Ég tók 

lítið sem ekkert tillit 

til annarra. 

Áhugi Ég sýndi 

verkefninu áhuga. 

Ég hafði áhuga á 

flestu.  

Ég hafði áhuga á 

sumu. 

Ég hafði lítinn áhuga 

á verkefninu. 

Fyrirmæli Ég fór eftir 

fyrirmælum. 

Ég fór oftast eftir 

fyrirmælum. 

Ég fór stundum 

eftir fyrirmælum. 

Ég átti erfitt með að 

fara eftir fyrirmælum.  

Vinnusemi Ég vann mjög vel 

allan tímann. 

Ég vann vel 

mestallan tímann. 

Ég vann vel þegar 

við komumst af 

stað. 

Ég hefði getað notað 

tímann betur. 

Samvinna Ég vann vel með 

öllum í hópnum. 

Ég vann vel með 

flestum í hópnum. 

Ég vann vel þegar 

við komumst af 

stað. 

Ég hefði getað unnið 

betur með hópnum. 

Virkni Ég tók virkan þátt i 

verkefninu. 

Ég tók oftast virkan 

þátt í verkefninu. 

Ég tók stundum 

þátt. 

Ég hefði getað verið 

virkari. 

Hlutverk Ég sinnti mjög vel 

mínu hlutverki. Það 

var alltaf hlustað á 

mig. 

Ég sinnti oftast vel 

mínu hlutverki. Það 

var oftast hlustað á 

mig. 

Ég sinnti stundum 

vel mínu hlutverki. 

Það var ekki alltaf 

hlustað á mig. 

Ég var óörugg/ur með 

mitt hlutverk í 

hópnum og félagar 

mínir hlustuðu ekki á 

mig. 

Ákvarðanir Við vorum mjög 

sammála um flest. 

Við vorum 

sammála um flest. 

Við vorum oft 

ósammála. 

Við vorum mjög oft 

ósammála. 

Frammistaða Ég náði 

markmiðinu og 

lagði mig fram. 

Ég á stutt í að ná 

markmiðinu og ég 

lagði mig oftast 

fram. 

Ég er komin(n) 

áleiðis að 

markmiðunu og ég 

lagði mig stundum 

fram 

Ég náði ekki því 

markmiði sem ég setti 

mér. Ég hefði getað 

gert betur. 

(Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011). 
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Viðauki B: Kennaramat á umræðum 

Nöfn:_______________________________________       Mat kennara 

     _______________________________________       Umræður í hópastarfi 

     ________________________________________ 

     ________________________________________ 

 1 2 3 4 

Allir í hópnum gera sér grein 

fyrir viðfangsefninu. 

    

Allir í hópnum koma með 

hugmyndir og upplýsingar. 

    

Hópfélagar hlusta hver á 

annan. 

    

Hver og einn tekur virkan 

þátt í umræðunni. 

    

Hópurinn hvetur og virðir 

skoðanir annarra. 

    

Hópurinn heldur sig við 

viðfangsefnið 

    

Hópfélagar tala nógu hátt og 

skýrt þannig að allir í 

hópnum heyri. 

    

Allir taka virkan þátt og hafa 

skilning á viðfangsefninu. 

    

Samræðurnar eru í samræmi 

við fyrirmæli. 

    

Hópfélagar hafa gott vald á 

umræðunni. 

    

                                                (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011). 
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Viðauki C: Hópasjálfsmat á kynningu 

Hópur:______________________                                    Sjálfsmat   

                                                        Kynning á hópverkefni   

  

 Ávallt Oftast Stundum Aldrei 

Við fórum eftir 

fyrirmælum. 

    

Við kynntum 

meginatriði og 

gerðum það vel. 

    

Við teljum 

okkur hafa 

góðan skilning á 

viðfangsefninu. 

    

Við reyndum að 

halda okkur við 

meginatriðin í 

viðfangsefninu. 

    

Við tókum öll 

virkan þátt í 

kynningunni. 

    

Við höfðum 

gott vald á 

viðfangsefninu. 

    

                                                (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011).   
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Viðauki D: Kennaramat á kynningu 

Nafn:________________________________                           Mat kennara 

Bekkur:____________________                                      Kynning     

 Til fyrirmyndar Í góðu lagi Gæti gert betur Þarf að bæta sig 

Fór eftir 

fyrirmælum um 

kynningu. 

    

Kynnti 

meginatriði og 

gerði það vel. 

    

Hafði góðan 

skilning á 

viðfangsefninu. 

    

Tók virkan þátt 

í kynningu. 

    

Hafði gott vald 

á 

viðfangsefninu. 
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Viðauki E: Grendel – Stærðfræðidæmi 

1) Fyllið út í töfluna hér fyrir neðan. Búið er að fylla út í þrjá reiti. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Svarið eftirfarandi dæmum út frá töflunni í lið 3). 

a. Umferð 1 - Hverjar eru líkurnar á því að þorpsbúar skaði Grendel þegar 

þeir þurfa 2 eða 12? 

b. Hverjar eru líkurnar á því að Grendel hitti í sömu umferð? 

c. Umferð 2 - Hverjar eru líkurnar á því að þorpsbúar skaði Grendel þegar 

þeir þurfa 2-3 eða 11-12? 

d. Umferð 3 - Hverjar eru líkurnar á því að þorpsbúar skaði Grendel þegar 

þeir þurfa 2-4 eða 10-12? 

e. Umferð 4 - Hverjar eru líkurnar á því að þorpsbúar skaði Grendel þegar 

þeir þurfa 2-5 eða 9-12? 

f. Umferð 5 - Hverjar eru líkurnar á því að þorpsbúar skaði Grendel þegar 

þeir þurfa 2-6 eða 8-12? 

3) Höfðu þorpsbúar einhvern möguleika í fyrstu umferð? Rökstyðjið svar ykkar. 

4) Hvers vegna náðu varnarmenn að gera meiri skaða á milli umferða? Rökstyðjið 

svar ykkar. 

5) Notið svörin úr lið 2) til að svara eftirfarandi. 

a. Setjið upp bardagann í umferð 4 út frá þeim líkum sem þið hafið reiknað. 

b. Berið saman niðurstöður ykkar út frá því sem gerðist í raun og veru. 

c. Útskýrið hvers vegna þessi munur er. 

 

 1 2 3 4 5 6 

1 2      

2       

3       

4   7    

5       

6      12 



 

101 

Viðauki F: Grendel – Matsblað – Hvernig leikur gekk og mat 
á markmiðum 

Kennaramat   Bekkur:_________  Dags:________ 

 

GRENDEL Gekk mjög 

vel 

Gekk vel Hvorki né Gekk 

sæmilega 

Gekk illa 

Framvinda 

leiks 

Kennari náði 

að viðhalda 

athygli 

nemenda og 

þeir skemmtu 

sér. 

Kennari nær 

að halda 

oftast athygli 

en leikur 

tefst. 

Sumir missa 

áhugann á 

leiknum en 

það tekst að 

klára hann. 

Nemendur 

áhugalausir 

en þó tekst að 

klára leikinn. 

Kennarinn 

þarf að hætta 

leik vegna 

áhugaleysis 

nemenda eða 

þá kennari 

þekkti reglur 

ekki nægilega 

vel. 

Nemendur 

voru virkir í 

leiknum 

Mjög virkir. 

Hver nemandi 

getur varla 

beðið eftir að 

fá að gera. 

Heilt yfir 

virkir en 

sumir 

nemendur 

hafa lítinn 

áhuga. 

Um 

helmingur 

bekkjar tekur 

virkan þátt. 

Eingöngu 

handfylli 

nemenda 

tekur þátt. 

Kennari þarf 

að draga þá 

áfram. 

Umræða um 

líkur milli 

umferða 

Nemendur 

voru virkir í 

umræðu og 

tölfræðihutök 

notuð. 

Flestir voru 

virkir í 

umræðu og 

tölfræðihutök 

notuð. 

Handfylli 

nemenda 

svarar meðan 

hinir sitja hjá. 

Einn eða tveir 

sjá um að 

svara öllu. 

Enginn vildi 

taka þátt í 

umræðu. 

Umræða um 

líkur eftir leik 

Nemendur 

voru virkir í 

umræðu og 

tölfræðihutök 

notuð. 

Flestir voru 

virkir í 

umræðu og 

tölfræðihutök 

notuð. 

Handfylli 

nemenda 

svarar meðan 

hinir sitja hjá. 

Einn eða tveir 

sjá um að 

svara öllu. 

Enginn vildi 

taka þátt í 

umræðu. 

Nemendur 

gátu borið 

saman 

mismunandi 

líkur 

Nemendur 

gátu svarað 

þessu í orðum 

og/eða á 

blaði. 

Flestir 

nemendur 

gátu svarað 

þessu í orðum 

og/eða á 

blaði. 

Helmingur 

nemenda gat 

svarað þessu í 

orðum og/eða 

á blaði. 

Örfáir 

nemendur 

gátu svarað 

þessu í orðum 

og/eða á 

blaði. 

Ekki náðist 

að spyrja að 

þessu eða 

leggja fyrir 

spurningar 

Nemendur 

voru virkir í 

hópavinnu 

Allir voru 

virkir 

Einn nemandi 

virtist óvirkur 

Um 

helmingur var 

virkur. 

Einn nemandi 

sá um alla 

vinnuna 

Nemendur 

skiluðu ekki 

inn 
verkefninu 
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Viðauki G: Grammur – Niðurstöður 

Dæmi um skráningu 

   Fyrsta Annað Þriðja 

   skipti skipti skipti 

1 Rétt Sjá fyrir sér 12 15 17 

 
Algengar 

villur 

Sjá firir sér 3 2 1 

 Sjá fyrir sjer 2 0 0 

 Sja fyrir sér 1 1 0 

  Alls: 18 18 18 

Hér eru 4 atriði en auðvelt er að bæta við atriðum eftir því hversu stórt bókhald kennarinn ákveður 

að hafa. 

   Fyrsta Annað Þriðja 

   skipti skipti skipti 

1 Rétt         

 
Algengar 

villur 

        

         

         

  Alls:       
      

2 Rétt         

 
Algengar 

villur 

        

         

         

  Alls:       
      

3 Rétt         

 
Algengar 

villur 

        

         

         

  Alls:       
      

4 Rétt         

 
Algengar 

villur 

        

         

         

 


