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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er viðhorf og reynsla nemenda og kennara af tölvuleikjum í 

sögukennslu. Í ritgerðinni verður leitast við að sýna fram á námsgildi tölvuleikja í kennslu og 

þá sérstaklega í sögukennslu á framhaldsskólastigi. Tölvuleikir eru orðnir hluti af 

samtímamenningunni þar sem sífellt fleiri nemendur spila tölvuleiki sér til skemmtunar. 

Tölvuleikir gætu því verið vænleg leið til þess að auka áhuga nemenda í námi. Rannsóknir hafa 

sýnt að tölvuleikir bjóða upp á fjölbreytt nám og styrkja 21. aldar færni sem virðist vera 

mikilvæg færni fyrir komandi kynslóðir. Gerð verður grein fyrir kennslufræðilegum 

rannsóknum á gagnsemi tölvuleikja í almennri kennslu. Sérstaklega verður fjallað um 

rannsóknir sem snúa að tölvuleikjum sem kennslugagni í sögukennslu 

Rannsóknarspurningarnar eru tvær: 1. Telja nemendur að þeir læri öðruvísi með 

tölvuleikjum en með hefðbundnum aðferðum, þar sem kennslubók og skrifleg verkefni eru 

lögð til grundvallar? 2. Hvert er námsgildi tölvuleikja í sögukennslu á framhaldsskólastigi? 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna möguleika sem tölvuleikir gætu veitt til að auka 

fjölbreytni kennsluaðferða í sögukennslu og hvort þeir höfði til nemenda með tilliti til 

áhugasviðs þeirra. Í þessari rannsókn var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Tekin voru 

viðtöl við framhaldsskólakennara sem hafa reynslu af sögukennslu og noktun tölvuleikja sem 

kennslugagn. Einnig var rætt við níu nemendur á framhaldsskólastigi.   

Megin niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að tölvuleikir bjóða upp á nám sem fæst ekki 

með notkun kennslubóka eða verkefnavinnu. Í því felst meðal annars að nemendur eiga 

auðveldara með að setja sig í og takast á við aðstæður með notkun tölvuleikja og ná því að 

tengjast viðfangsefni námsins betur. 
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Abstract 

Video games as a educational tool in upper secondary school: „It is more fun 
and encourages interest“ 

The subject of this thesis is students‘ attitude towards video games and the experience of 

playing games in history class. The research will endeavor to demonstrate the value of video 

games whithin the curriculum and especially at the upper secondary level. Video games have 

become a general form of culture as more and more students play video games for 

recreational purposes. Video games could therefore be a potential way to motivate students 

in their learning. Research indicates that video games offer a various learning opportunities 

and can enforce 21 century skills which appears to be important for coming generations. 

Educational research on game-based learning in the classroom will be reviewed, in particular 

research that explores video games and the history curriculum. 

The research questions are these: 1. Do students believe that they learn differently with 

video games than with more traditional study methods, where the textbook and written 

assignments are paramount? 2. What is the learning value of video games in secondary 

education? The purpose of the research is to explore the possibilities that video games might 

offer to increase history curriculum diversity and to inquire if video games appeal to students 

with regards to their interests. In this study, qualitative research methods were used. 

Secondary school teachers with experience of video games as a teaching tool were 

interviewed. Nine students in high school were also interviewed.  

The main conclusion of the research undertaken was that video games offer students a 

learning experience that you can not obtain with textbooks and student assignments. 

Students have less trouble to put themselves into variable situations with the use of video 

games and therefore connect better with the subject of learning. 
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1 Inngangur  

Tölvuleikir hafa oft slegið í gegn og má segja að á undanförnum árum hafi þeir hreinlega 

sprungið út. Allskonar keppnir eru haldnar þar sem keppt er í tölvuleikjum og má þar nefna 

tölvuleikjamót eins og The International, LoL World Championship og World Electronic Sports 

Games svo eitthvað sé nefnt. Samkvæmt tölum frá árinu 2013 spila um það bil 1,2 milljarður 

manna tölvuleiki eða 17% af mannkyninu. Af þeim spila 700 milljónir tölvuleiki á netinu (e. 

online) og hlutfallið er 46% kvenna og 54% karla (Diele, 2013). Tölur frá árinu 2018 sýna að 

meira en 150 milljónir manna spila tölvuleiki í Bandaríkjunum og 60% Bandaríkjamanna spila 

tölvuleiki daglega (Essential facts, 2018). Þetta vekur upp spurninguna hvort að kennarar geti 

nýtt þekkingu nemenda og þá þjálfun sem þeir hafa í tölvuleikjum við kennslu. Samkvæmt 

könnun á Íslandi frá árinu 2009 sem gerð var á meðal barna á aldrinum 9-16 ára sögðust um 

77% þeirra spila tölvuleiki á netinu (Embætti landlæknis, 2009). Ekki virðist vera gerðar 

reglulegar kannanir hérlendis á tölvuleikjanotkun barna og ungmenna. Þó að könnunin sé 

orðin níu ára gömul má gera ráð fyrir því að þátttaka barna hafi ekki minnkað, þar sem heimur 

tækninnar hefur þróast hratt og aðgengi að tölvuleikjum hefur aukist á síðastliðnum árum, 

meðal annars með tilkomu snjalltækja og aukins aðgengi barna og ungmenna að þeim. 

Samkvæmt þessum tölum er áhugi fyrir tölvuleikjum greinilega til staðar meðal barna og 

ungmenna. Þar sem tölvuleikir eru orðnir hluti af menningu samtímans (Murray, 2006) er 

tækifæri til staðar fyrir skólasamfélagið að reyna finna leiðir til þess að nýta þá til kennslu 

(McGonigal, 2011). Því er mikilvægt að kanna afstöðu nemenda til sögu og hvort að tölvuleikir 

bjóði upp á nám á nýjum forsendum, til dæmis með því að setja nemendur inn í aðstæður sem 

krefjast aðgerða og auki virkni þeirra, frumkvæði og atbeina. 

Viðfangsefni rannsóknarinnar er upplifun, reynsla og viðhorf nemenda og kennara í 

framhaldsskólum til tölvuleikja sem náms- og kennsluaðferðar í sögu. Höfundur telur að það 

gæti aukið á námsáhuga nemenda ef kennarar skírskotuðu í auknum mæli til þeirra eigin 

reynslu og getu, til dæmis af spilun tölvuleikja, þar sem hægt er að sviðsetja ýmsar sögulegar 

aðstæður. Kennarar gætu einnig sett fram áskoranir, vandamál eða siðferðisleg álitamál sem 

skýra mætti eða leysa á vettvangi tölvuleiks og hugsanlega höfðað til nemenda og áhuga 

þeirra. Viðfangsefni í sögu eru víðamikil og þurfa nemendur oft að gera sér grein fyrir ýmsum 

vandamálum eða siðferðislegum álitamálum sem hafa komið upp í gegnum mannkynssöguna. 

Ástæðan fyrir vali á þessu viðfangsefni er áhugi höfundar á tölvuleikjum og sögu. Ekki eru til 
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margar rannsóknir um viðfangsefnið hér á landi og því er vert að skoða hvaða álit nemendur 

hafa á tölvuleikjum sem kennslugagns og hvort að eitthvað nám fari fram í gegnum tölvuleik 

sem er hugsaður sem afþreyingar form og þá hvernig.  

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er viðhorf og reynsla nemenda og kennara til tölvuleikja í 

sögukennslu. Í ritgerðinni verður leitast við að sýna fram á námsgildi tölvuleikja í námi og 

kennslu og þá sérstaklega í sögukennslu á framhaldsskólastigi. Í öðrum kafla verður fjallað um 

sögu sem námsgrein og hvernig nemendur líta á hana sem kennslufag. Í þriðja kafla verða 

kennslufræðilegar rannsóknir á notkun tölvuleikja í kennslu ræddar, ásamt nýjum tækifærum 

sem þeir skapa í kennslu. Fjallað verður um, hvernig tölvuleikir geta aukið áhugahvöt 

nemenda, hvernig best sé að hanna kennslufræðilega tölvuleiki og hvaða ávinningur fæst í 

námi með því að nota tölvuleiki sem kennslugagn. Í fjórða kafla verður farið yfir þær hindranir 

sem kennarar standa oft frammi fyrir þegar þeir ákveða nota tölvuleiki sem kennslugagn í 

kennslu. Í fimmta kafla ritgerðarinnar verður rannóknum á tölvuleikjum í sögukennslu gerð 

skil. Í sjötta kafla verður kynnt flokkun á tölvuleikjum og hvaða tölvuleikir gætu hentað sem 

kennslugagn í sögukennslu, hvaða kosti þeir búa yfir sem og ókostir. Í sjöunda kafla verður 

fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar. Í áttunda kafla verða niðurstöður viðtalanna settar 

fram og verða þær síðan dregnar saman ásamt hugleiðingum og ályktunum höfundar í 

sérstökum umræðu kafla.  
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2 Saga sem námsgrein  

Fyrir meira enn hundrað árum fjallaði Guðmundur Finnbogason (1903) um sína sýn á 

menntun, þar sem hann tók fram að líti þyrfti til fortíðar til að geta skilið eigin samtíma:  

  Allt sem er, lifir og hrærist á sér rætur í skauti liðins tíma. 

  Til þess að skilja nútímann, skilja sjálfan sig og þann heim 

  sem maður lifir í, er því nauðsynlegt að sjá út fyrir takmörk 

  líðandi stundar. Til þess að skilja og meta rétt þjóð sína, einkenni 

  hennar, vita hvernig hún hefur reynst á umliðnum öldum og 

  til þessarar stundar, í viðureigninni við aðrar þjóðir, í baráttunni 

  við náttúruöflin (Guðmundur Finnbogason, 1903). 

 

Ef við lítum á sögukennslu í dag á textinn enn vel við, þar sem sögukennsla tengir saman fortíð 

og framtíð. Þorsteinn Helgason (2016) telur að saga sem námsgrein hafi verið mikilvægur hluti 

af þjóðarímynd og sjálfstæðisvitund íslensku þjóðarinnar í lok 19. aldar og byrjun 20. aldar. 

Samkvæmt Þorsteini (2016) voru hennar tvö aðalhlutverk að vera farvegur fyrir pólitíska 

þjóðernisstefnu og taka við af eldri fræðslu eins og latínu. Sögukennsla hefur þó breyst í 

gegnum árin og er tilgangur hennar ekki sá sami og hann var fyrir 100 - 150 árum. Í dag eiga 

nemendur að reyna skilja nútímann út frá fortíðinni, sagan á að hjálpa nemendum að öðlast 

sjálfsvitund, skilja eigin menningarbakgrunn og menningararfleið, kynnast menningu annarra 

landa, samtímasögu og kynnast aðferðafræði sagnfræðinga (Haydn, Stephen, Arthur og Hunt, 

2014).  

 Í rannsókn Squire (2004) sem gerð var í Bandaríkjunum kemur í ljós að áhugi nemenda 

á sögu eða samfélagsfræði er ekki mikill og er það í samræmi við niðurstöður kannana sem 

gerðar voru á meðal  kanadískra nemenda á framhaldsskólaaldri sem leiddi í ljós að sagnfræði 

og félagsfræði höfðuðu minnst til þeirra af öllum fögum í skólanum (Feenstra, B og O’Neill, K., 

2016). Áhugaleysið er skýrt með því að nemendum finnst saga leiðinleg, tilgangslaus og að þau 

tengi námið ekki við eigin reynslu (Wheeler, 2007). Wheeler bendir á að kennarar standi 

frammi fyrir þeirri áskorun að gera söguna áhugaverðari fyrir nemendur. Wheeler gerði sjálfur 

tilraun með sínum nemendum, áður en kennslan byrjaði voru nemendur neikvæðir í garð 

sögunnar og höfðu engan áhuga á náminu sem slíku. Wheeler breytti áherslum sem áttu að 

vera í kennslunni og reyndi að tengja betur við fyrri reynslu nemenda. Breytingin fólst meðal 
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annars í því að vinna meira með einstaka atburði í sögunni frekar en söguna sem heild. Með 

því að breyta áherslum áfangans varð áfanginn einn af vinsælustu áföngum skólans og náði 

hann að snúa mjög neikvæðum hóp nemenda með því að miða kennsluna við áhugasvið þeirra 

og sýna fram á notagildi fagsins í nútímanum. Taka má fram að þessi dæmisaga Wheeler er úr 

bandaríska menntakerfinu og miðast við þær aðstæður sem þar er að finna.  

John Fielding (2002) greinir frá því að þegar hann segist vera sögukennari, fái hann oft 

neikvæð ummæli um starf sitt, líkt og „saga var versta fagið í skólanum“ eða „saga var svo 

leiðinlegt fag“. Því margir tengja sögukennslu við svokallaðan páfagauka-lærdóm, sem er, að 

læra hugtök eða ártöl utanbókar. Fielding (2002) nefnir að ef kennarar ætli að kenna 

nemendum sögu á áhrifaríkan hátt verði þeir að virkja sögulegt ímyndunarafl nemenda sinna 

og láta þá verða þátttakendur í kennslunni. 

  Í rannsókn Súsönnu Margrétar Gestsdóttur (2015) kemur fram að saga sem námsgrein sé 

á undanhaldi í framhaldsskólum landsins eftir breytingar á námskrá árið 2011. Breytingin fólst 

í því að minnka vægi sögu, þannig að nemendur útskrifast með stúdentspróf með færri 

einingar í sögu en áður. Í Aðalnámskrá 1999 var saga í kjarna sex einingar á mála- og 

náttúrufræðibrautum og níu á félagsfræðibraut (Atli Harðarson, 2010). Í Aðalnámskrá 2011 er 

ekki tiltekið hversu margar einingar þarf í sögu til að útskrifast með stúdentspróf, vegna þess 

að Mennta- og menningarmálaráðuneytið gefur ekki lengur út námskrár einstakra greina, er 

það því undir hverjum og einum skóla komið að semja eigin skólanámskrá og setja markmið 

fyrir þær námsbrautir sem boðið er upp á. Stefnumótun ráðuneytisins birtist í almennum hluta 

aðalnámskrár og eiga áherslur á grunnþætti menntunar að vera ,,leiðarljós í almennri 

menntun í leikskólum, grunnskólum og framhaldsskólum” (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 14). Í Aðalnámskrá 2011 eru kjarnagreinar sagðar vera 

enska, íslenska og stærðfræði og er gerð krafa um lágmarksfjölda eininga í þessum greinum til 

stúdentsprófs. Engar kröfur eru um sögu til stúdentsprófs, né náttúruvísinda, það er því í 

höndum skólanna hvort þeir kenni þessar námsgreinar.  

Súsanna Margrét telur að áhugi íslenskra nemenda á sögu sé til staðar: “There is evidence 

that history is popular amongst Icelandic students and the puplic at large” og vísar hún í 

könnun sem gerð var á meðal íslenskra nemenda árið 1995, sem sýndi að íslenskir nemendur 

væru almennt jákvæðir í garð sögu, fremur en jafnaldrar þeirra á norðurlöndunum (Súsanna 

Margrét Gestsdóttir, 2015, bls. 198).   
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 Könnunin sem Súsanna vitnar í var gerð á meðal eitt þúsund íslenskra nemenda sem 

þá sátu í níunda bekk grunnskóla á Íslandi. Hún sýndi fram á að nemendur upplifðu það að 

þekkja staðreyndir sem helsta markmið sögukennslu og að dæmigerð kennsluaðferð væri að 

vinna með námsbók (Bragi Guðmundsson og Gunnar Karlsson, 1999). Rúnar Már Þráinsson 

(2015) gerði greiningu á kennsluaðferðum í sögu á framhaldsskólastigi í M.Ed-ritgerð sinni. 

Tekin voru viðtöl við fjóra framhaldsskólakennara og voru niðurstöður hans að kennsluaðferðir 

í sögukennslu hafi verið einsleitnar í gegnum tíðina en vægi fyrirlestra hefur minnkað. Aftur á 

móti hefur verkefnavinna aukist og áherslan er á markmið sem tengjast þekkingu frekar en 

sköpun og frumkvæði (Rúnar Már Þráinsson, 2015).  

McCall (2012) telur að eitt af markmiðum sögukennslu á 21.öldinni verði að kenna 

nemendum að sagan sé byggð á viðhorfum og túlkunum og að mikilvægt sé að þeir nái 

samhengi þess, ekki einungis að leggja á minnið staðreyndir. Því er mikilvægt að nemendur 

skilji að sagan sé meira en bara staðreyndir um hvað er rétt og hvað sé rangt.  
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3 Kennslufræðilegar rannsóknir um notkun tölvuleikja í 
kennslu 

Miklar breytingar hafa orðið á samfélaginu hin síðari ár með tækniþróun sem gerir það kleift 

að nota tölvuleiki sem náms- og kennslugagn. Í grein B.F. Skinner (1984) fjallar hann um 

tölvuleiki og hvað þeir gera fyrir börn, hann lagði fram spurninguna: „Hvað myndu kennarar 

ekki gefa til þess að sjá nemendur sína jafn áhugasama og þegar börn spila tölvuleiki?“. Í hans 

huga var svarið einfalt, byggja þyrfti nám upp eins og sýn hans var á tölvuleikjum. Hann leit 

svo á að tölvuleikir væru einsog uppeldi. Spilarinn fengi styrkingu með því að klára ákveðin 

verkefni og því taldi hann að ef nám væri skipulagt á svipaðan hátt myndi sjást góður árangur 

hjá nemendum. Margir urðu sammála Skinner og urðu til margir fræðsluleikir á 9. ártug síðustu 

aldar út frá hans sýn (Waddington, 2015). Síðan Skinner lagði fram sína kenningu hafa orðið 

töluverðar breytingar bæði í tækninni og kenningum um nám. Tölvuleikirnir sjálfir hafa einnig 

tekið miklum breytingum frá því að vera einfaldir með takmörkuðum söguþræði yfir í flókna 

tölvuleiki með djúpar og margslungnar sögur.  

Prensky (2001) kallar þá kynslóð sem þekkir ekki annað en að leika sér á netinu og hafa 

notað tölvur frá blautu barnsbeini ,,innfædda netverja“ (e. digital natives). Hann telur að flestir 

kennarar þeirra séu innflytjendur í hinn stafræna heim (e.digital immigrants). Kennararnir hafa 

þurft að læra á þessi tæki og tól hin síðustu ár á meðan nemendur þeirra hafa hraðann og hafa 

vanist því að spjalla og hafa samskipti í gegnum ólíka miðla. Þessi kynslóð nemenda lærir 

öðruvísi en kynslóðirnar á undan. Það sem er einkennandi við þessa kynslóð er að nemendur 

hennar eru virkir, klárir í fjölvinnslu (e. multitasking) og þeir eru háðir samskiptaforritum og 

leita gjarnan að uppýsingum í gegnum þau. Spurningar hafa því vaknað hvort að menntakerfið 

sé í stakk búið til að mæta þörfum þessarar kynslóðar (Prensky, 2001). Viðhorf Prensky hefur 

þó sætt gagnrýni meðal annars í greininni „The ‚digital natives‘ debate: A critical review of the 

evidence“ þar sem ekki eru taldar hafa verið gerðar nógu margar rannsóknir sem sýni þessa 

miklu breytingu á milli kynslóða. Prensky telur að þegar „innfæddir netverjar“ læri sé margt 

annað í gangi á meðan, t.a.m. eru þeir að hlusta á tónlist eða séu á samskiptamiðlum. Bennett, 

Maton og Kervin benda þó á að vissulega sé kynslóðin frábrugðin þeirri á undan, en þó ekki 

eins mikið og Prensky vill halda fram. Nemendur fyrri kynslóða hafa lært og gert margt annað 

á meðan líkt og „innfæddu netverjarnir“ og er minnst á að margir hafi lært t.d. með sjónvarpið 

í gangi (Bennett, Maton og Kervin, 2008). Þó að Prensky hafi sætt harðri gagnrýni hafa 
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fræðimenn innan leikjafræðinnar haldið áfram að sýna fram á gagnsemi tölvuleikja og hvernig 

þeir hafa komið með nýja og sterka kennslufræði sem hefur þróast á undanförnum árum 

(Feenstra og O´Neill, 2016).   

Tölvuleikir eru stór hluti af lífi margra barna, í tölvuleikjunum geta þau verið 

fótboltaþjálfarar, hönnuðir, stjórnað vélmennum, verið töframenn eða seiðkarlar. Ekki fyrir 

svo löngu var talið að tölvuleikir væru tímaþjófar sem stælu athygli barna og í stað þess að 

vera að spila tölvuleiki gætu þau verið að gera meira uppbyggjandi hluti, líkt og að vinna 

heimavinnu eða leika sér úti. Í dag er sú hugsun að breytast, kennarar og fræðimenn eru farnir 

að spyrja sig hvernig hægt sé að nýta þennan miðil sem spilar svona stóran þátt í lífi barna og 

unglinga. Umræðan hefur færst úr því að loka eigi fyrir tölvuleiki í kennslustofunni yfir í það 

hvernig hægt sé að virkja leiki í þágu náms og að hvaða gagni tölvuleikir geta komið. (Kirriemuir 

og McFarlane, 2004). Talsmenn tölvuleikja í kennslu halda því fram að skólakerfið sé orðið 

úrelt og að tölvuleikir séu lausn við því. Þeir byggja viðhorf sitt á því að tölvuleikir séu mjög 

hvetjandi og auki áhuga nemenda á hverju viðfangsefni fyrir sig og einnig að tölvuleikjaspilun 

sé orðin hluti af menningariðkun nemenda. (Mayer, 2016).   

 

 

3.1 Ný tækifæri í kennslu 

Tæknin hefur þróast gríðarlega hratt á síðustu áratugum og fylgja breytingunum miklar 

áskoranir í samfélaginu þar sem færni og þekking sem kennd er með hefðbundnu námi þykir 

ekki fullnægjandi undirbúningur fyrir velgengni í lífinu. Þörfin fyrir 21.aldar færni hefur 

margfaldast og hefur það sýnt sig að vaxandi misræmi er á milli núverandi menntunar og færni 

sem þarf til að ná árangri í ört vaxandi tækniheimi (McClarty, 2012). Störf framtíðar munu 

einkennast af mikilli tækninotkun, víðtækri lausnaleit og flóknum samskiptum. Breytingarnar 

ná ekki aðeins yfir hvað nemendur þurfa að læra, heldur einnig hvernig og hvenær þeir læra. 

Nemendur í dag alast upp með ferðatölvur, spjaldtölvur, snjallsíma og aðra tækni og þeir munu 

ætlast til að nota þessi tækni í daglegum samskiptum (McClarty, 2012). 

Tölvuleikir hafa verið nefndir í þessu samhengi og hafa þeir verið notaðir í efra stigi í skólum 

víðsvegar um heiminn með það í huga að auka námsupplifun nemenda. Í skýrslu sem kom út 

árið 2011 var nefnt að tölvuleikjamiðað nám (e. game-based learning) yrði útbreitt innan 
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nokkurra ára (McClarty, 2012). Talsmenn tölvuleikjamiðaðs náms sjá að námið eykur færni 

nemenda í samvinnu, lausnaleit og samskiptum. Þó að eldri kennarar hafa verið tregir við að 

nota tölvuleiki eða jafnvel tölvur í kennslu er vaxandi áhugi á meðal menntastofnanna í 

heiminum sem sjá möguleika og tækifæri í tölvuleikjamiðuðu námi (McClarty, 2012).  

Leikur er mikilvægur þáttur í þroskaferli flestra barna, þar sem börn læra oft í gegnum leiki 

sem krefjast ímyndunarafls. Tölvuleikir bjóða upp á tækifæri til þess að læra í gegnum gervi 

umhverfi (e. simulated enviroments), þessir leikir eru ekki endilega truflun frá lærdómnum, 

heldur eru þeir hluti af náminu og geta aukið vitsmunalega þróun. Einstaklingar hugsa og skilja 

betur þegar þeir geta ímyndað sér aðstæðurnar og það undirbýr þá fyrir aðgerðir. Tölvuleikir 

bjóða upp á svipaðar aðstæður í gegnum sitt umhverfi, gefa tækifæri til þess að hugsa, skilja, 

undirbúa og framkvæma (Gee, 2003).   

Einn af kostum tölvuleikja sem kennslutæki er að þeir bjóða upp á tækifæri til að halda 

áfram þjálfuninni, því neikvæðar afleiðingar eru ekki endilega tengdar því að misheppnast. Að 

misheppnast þjónar ómissandi þætti í námsupplifun nemenda. Þetta hvetur nemendur til þess 

að bæta þjálfun sína, annaðhvort með því að komast lengra í leiknum eða endurtaka sömu 

spilunina (McClarty, 2012).  

Samkvæmt Jane McGonigal grundvallast tölvuleikir á fjórum atriðum:  

 Tölvuleikir hafa ákveðna útkomu og markmið sem heldur athygli spilarans og hann 

upplifir tilgang með spiluninni. 

 Það eru reglur sem halda utan um spilun á tölvuleiknum. Þessar reglur setja ramma 

utan um það hvernig spilarinn nær markmiðum leiksins og þær ýta undir 

sköpunargleði og þrautalausnarmiðaða hugsun spilarans. 

 Endurgjöf í tölvuleikjum. Í flestum tölvuleikjum fær spilarinn endurgjöf á ýmsum 

stigum leiksins sem segir svo til um hversu langt hann á eftir til að ná markmiðum 

sínum. Endurgjöfin felst í stigum eða borða fjölda leiksins. Endurgjöfin ýtir undir 

hvatningu sem fær spilarann til þess að halda áfram. 

 Frjáls þátttaka. Spilarinn tekur þátt vitandi hver markmiðin, reglurnar og endurgjöf er. 

Hann getur hætt hvenær sem er. (McGonigal, 2011). 

 

 Tölvuleikir hafa það fram yfir skólanám það sem oft vantar, endurgjöf í rauntíma. 

Endurgjöf í rauntíma felst í því að spilarinn spilar og fær endurgjöf þegar hann framkvæmir. 

Skólar gefa oft endurgjöf seint og getur endurgjöfin verið óskýr fyrir nemendur. Því er 

mikilvægt að veita skýra endurgjöf jafnóðum, en það er atriði sem getur hvatt nemendur 
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áfram í námi. Endurgjöf getur haft hvetjandi eða hindrandi áhrif á nemendur, þess vegna þarf 

endurgjöf kennara að vera skýr, nákvæm og henni þarf að skila til nemenda eins fljótt og auðið 

er til þess að hún hafi hvetjandi áhrif (Salvin, 2014). Nemendur nú á tímum eru vanir að fá 

upplýsingar á netinu/ samfélagsmiðlum um hvað vantar strax. Er því vert að skoða hvað og 

hvernig góðir tölvuleikir geta kennt nemendum og hvaða færni þjálfast upp með spilun á þeim 

(Gee, 2003).  

Hefðbundið nám hefur oft verið brennimerkt sem leiðinlegt og einhæft. Í Bandarískum 

skólum eru dæmi um að helmingur nemenda hætti í námi vegna þess að áfangarnir þóttu ekki 

nógu áhugaverðir. (McClarty, 2012). Kennarar hafa farið ýmsar leiðir í kennslu, til að mynda 

með samtímamiðlun (e. contemporary media) og jafnvel í gegnum listir sem eiga að auka 

áhuga og virka hvetjandi fyrir nemendur í kennslu. Helsti kosturinn við að nota tölvuleiki í 

kennslu væri að áhugi nemenda gæti haldist yfir alla kennslustundina, þá sér í lagi tölvuleikir 

sem væru með krefjandi verkefni og þar með væri kennarinn ekki miðpunktur kennslunnar 

(McClarty, 2012). Tölvuleikir hjálpa nemendum að komast á það stig þar sem þeir eru fullir 

einbeitingar í verkefninu sem þeir eru að vinna í, þannig geta þeir gleymt tímanum og eru ekki 

auðveldlega truflaðir af umhverfi sínu (McClarty, 2012).  

Egill Andrésson (2015) rannsakaði í M.Ed ritgerð sinni tölvuleiki og hvaða möguleika þeir 

hafa sem kennslutæki. Rannsóknin byggist á heimildakönnun þar sem rýnt er í umfjöllun 

fræðimanna, mest erlendra, um efnið en þar kemur fram að tölvuleikir henti vel í kennslu og 

ekki síst fyrir nemendur sem standa sig verst fyrir í hefðbundnu námi. Tölvuleikir gætu 

samkvæmt því verið leið til þess að bjóða upp á fjölbreyttari leiðir til að koma til móts við þarfir 

ólíkra nemenda.  

Gerð var rannsókn (Seifi, Derikvandi, Moosavipour og Khodabandelou, 2015) á meðal 270 

stúlkna í Íran á áhrifum tölvuleikja á gagnrýna hugsun og námsframmistöðu nemenda. 

Gögnum var safnað með spurningalistum og sýndu niðurstöður að það að spila tölvuleiki hafði 

engin sérstök áhrif á gagnrýna hugsun nemenda, en námsframmistaða þeirra varð betri. 

Samkvæmt Aðalnámskrá framhaldsskóla frá árinu 2011 er fjallað um að skólastarfið eigi að 

gera nemendur sjálfstæða og virka, ásamt því að gefa þeim tækifæri til að nýta hæfileika sína 

og vera metna út frá þeim (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Tölvuleikir gætu 

verið leið til þess að ná því markmiði að virkja nemendur þannig að þeir verði virkir í eigin námi 

en ekki bara viðtakendur þekkingar. Því gætu tölvuleikir einnig verið vænleg leið til þess að 
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kveikja áhuga nemenda á viðfangsefnum í sögu, þar sem stór hluti ungmenna spila tölvuleiki í 

dag.  

 

3.2 Tölvuleikir og áhugahvöt 

Samkvæmt Gee er áhugi fyrsta forsenda þess að nám eigi sér stað og er því áhugi mikilvægur 

hvati til náms (Gee, 2005). Good og Brophy benda einnig á að áhugahvöt nemenda sé stór 

þáttur í því hversu mikla vinnu nemendur leggja í nám sitt (Good og Brophy, 2003). Stipek 

(2002) fjallar um rannsóknir sem hafa sýnt að þegar nemendur lesa námsefni tengt 

áhugamálum sínum ná þeir dýpri skilning á efni textans en þegar þeir lesa sér til um efni sem 

þeir hafa ekki áhuga á (Stipek, 2002). Þá hafa rannsóknir í grunnskólum á Íslandi bent til þess 

að áhugi margra nemenda dvíni eftir því sem lengra líður á nám þeirra (Amalía Björnsdóttir, 

Baldur Kristjánsson, Börkur Hansen og Friðgeir Börkur Hansen, 2008). 

Áhugahvöt er hægt að flokka sem innri (e. intrinsic) og ytri (e. extrinsic) og hafa þessar 

hvatir verið mikið rannsakaðar. Innri áhugahvöt er hægt að skilagreina sem svo að 

einstaklingur gerir eitthvað vegna innri áhuga síns á viðfangsefninu. Áhugi einstaklings er það 

sem ýtir honum áfram og fær hann til þess að vinna eða stefna að ákveðnu markmiði. Innri 

áhugahvöt er með öðrum orðum sjálfshvatning þar sem einstaklingurinn hvetur sig áfram, 

með tilliti til þess sem hann hefur áhuga á. Slík hvatning vekur upp ánægju óháð því hver 

verðlaunin eru. Ytri áhugahvöt er hvatning sem kemur úr umhvefi einstaklings (Ryan og Deci, 

2002). 

  Shunk og félagar (2010) skoðuðu tengsl innri áhugahvatar og árangur nemenda í námi. 

Báru þeir saman nemendur sem lærðu af áhuga og nemendur sem vildu læra með það 

markmið að þóknast kennaranum. Niðurstöðurnar gáfu það til kynna að nemendurnir nýttu 

sér bæði innri og ytri áhugahvöt þegar þeir tókust á við verkefnið sem fyrir þá var lagt. Schunk 

og félagar (2010) komust þó að því að þegar nemendur verða fyrir áhrifum innri áhugahvatar 

hafi þeir meiri ánægju af lærdómnum. Þeir fylgja einnig betur leiðbeiningum, koma skipulagi 

á þekkingu sína og tengja við fyrri þekkingu.  

Ytri áhugahvöt er því andstæðan við innri áhugahvöt, að einstaklingurinn geri eitthvað 

vegna utanaðkomandi áhrifa (Deen, 2015). Þessi áhrif geta verið mismunandi eftir 

einstaklingum og aðstæðum sem þeir eru í hverju sinni. Einstaklingur sem vinnur verk fyrir 
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tilstilli ytri áhugahvatar trúir því að þátttaka hans skili ákveðinni útkomu líkt og launum, 

verðlaunum eða jafnvel hrósi frá kennara (Ryan og Deci, 2000). Ytri áhugahvöt getur einnig 

hvatt til aðgerða ef einstaklingur vill reyna komast undan refsingu, til að mynda frá foreldrum 

eða kennara. Nemendur vinni því heimavinnuna sína vegna ótta um að vera refsað og er því 

ytri hvatningin að sleppa við skammir eða refsingu, en ekki sú að lærdómurinn muni skila 

honum einhverjum ávinningi seinna meir í lífinu (Ryan og Deci, 2000). Ryan og Deci (2010) 

benda á að ytri þættir geta verið persónubundnir og þeir telja að ytri áhugahvöt sé mun 

flóknari en innri áhugahvöt. 

Innri áhugahvöt kemur því að innan meðan að ytri áhugahvötin er flóknari og tekur á mun 

víðara sviði, t.a.m. umhverfnu. 

Talið er að mennirnir læri í gegnum innri áhugahvöt og því er haldið fram að þegar 

fræðslutölvuleikir séu hannaðir að innri áhugahvöt sé tekin sérstaklega til greina (Deen, 2015). 

Ef hönnuðir höfða til innri áhugahvatar spilarans mun hann finna fyrir því að löngunum hans 

sé mætt að fullu og þar að leiðandi taka virkari þátt í tölvuleiknum (Deen, 2015).   

Að vekja áhugahvöt er einn af kostum tölvuleikja í kennslu, því þeir höfða til áhugahvatar 

nemenda (McClarty, 2012). Hvati einstaklings er drifinn áfram af trú hans á því hversu góður 

hann mun vera ásamt áhuga og gildum hans á markmiði leiksins. Tölvuleikjaspilarar finna fyrir 

meiri hvatningu þegar þeir finna fyrir persónulegum tengslum við markmiðið. Sumir tölvuleikir 

byggjast á ytri áhugahvöt þar sem spilarinn fær sérstök verðlaun innan tölvuleiksins. Slík 

verðlaun eru til þess að fá spilara til þess að halda áfram að spila tölvuleikinn og hafa þeir verið 

notaðir í heilbrigðiskerfum þar sem reynt hefur verið á minni sjúklinga. Þeir styrkja þó ekki 

djúpskilning einstaklinga, aftur á móti ef markmið leiksins og náms útkomur eru tengdar getur 

það hvatt nemendur áfram (McClarty, 2012).  

Evrópsk rannsókn, sem gerð var á meðal 500 kennara sýndi að áhugi nemenda jókst 

töluvert á námsefninu þegar tölvuleikir voru notaðir í kennslu (McClarty, 2012). Kennarar í 

Skotlandi komust að svipuðum niðurstöðum þar sem tölvuleikjamiðað nám jók einnig áhuga 

og þátttöku nemenda (McClarty, 2012). Þó að áhugahvötin sé gríðarlega mikilvæg eru ekki allir 

sammála um hvað það er sem gerir leiki eða námsefni hvetjandi. Dickey (2005) telur að það 

séu þrír megin þættir sem stýra áhugahvöt í námi og þau eru: skýr markmið og verkefni, 

uppbyggjandi endurgjöf og aukin áskorun.  
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3.3 Hönnun tölvuleikja 

Skólakerfið á ekki að byggjast upp þannig að nemendur kunni aðeins að fara með staðreyndir 

án þess að sjá samhengi þeirra (Gee, 2005). Byggist námið á þann hátt upp væri verið að skapa 

einstaklinga sem byggju yfir mikilli þekkingu sem þeir kynnu ekki að nýta. Nám þarf að byggjast 

upp þannig að nemendur læri að beita og nýta þá þekkingu sem þeir afla sér í raunverulegum 

aðstæðum, en erfitt getur verið að skapa þær aðstæður. Með því að velja góða tölvuleiki er 

mögulegt að skapa þær aðstæður sem á að þjálfa nemendur upp í, svo þeir geti beitt þekkingu 

sinni (Gee, 2005). Einn af  eiginleikum tölvuleikja er því sá að hægt er að láta nemendur upplifa 

sérstaklega erfiðar eða vafasamar aðstæður í öruggu umhverfi (skólastofu), aðstæður sem eru 

samt sem áður mikilvægt að kynnast eða vita af.  

Sid Meier, hönnuður Civilization sagði eitt sinn að leikir væru fullir af áhugaverðum 

ákvörðunum (Deen, 2015). Þá á hann við að spilarinn standi alltaf frammi fyrir mikilvægum 

ákvörðum og eru ákvarðanirnar að finna í samhengi leiksins. Ákvarðanir spilarans hafa ávallt 

afleiðingar í leiknum og þessar ákvarðanir geta alltaf verið hannaðar á mismunandi vegu. 

Spilarar verða þó að vera meðvitaðir um að ákvarðanir þeirra eru varanlegar og ekki er hægt 

að taka þær til baka eftir að hafa séð hvaða afleiðingar þær höfðu. Meier bætir einnig við að 

allir leikir eru spilaðir á mismunandi vegu, hver og einn spilari spilar eftir sínu höfði (Deen. 

2015).  

Spilunarferli tölvuleikja er hannað með það í huga að spilarinn sé alltaf að athuga og leita 

lausna. Í mörgum menntunartölvuleikjum eru vandamálin sett upp í byrjun leiksins og er það 

hvatning nemandans til þess að finna lausn á vandamálinu. Settir eru upp allskonar möguleikar 

sem geta leyst úr vandanum á sama tíma. Þannig geta nemendur þjálfað að fylgjast með, 

greina og leysa vandamálið ómeðvitað (Deen, 2015). 

Spilunargildi tölvuleiksins skiptir miklu máli til að hann nái að fanga áhuga nemenda 

(Koster, 2005). Tölvuleikurinn má ekki innihalda of mikið af endurtekningum og spilarinn þarf 

að sjá að hann sé að ná framför með vinnu sinni. Tölvuleikir í námi þurfa að vera nógu erfiðir 

til þess að spilarinn hugsi, en ekki of erfiðir svo þeir valdi gremju hjá spilaranum sem verður til 

þess valdandi að hann gefst upp. Þeir nemendur sem spila tölvuleiki heima hjá sér eru vanir  

hágæða leikjum heima og því þarf að huga að því hvernig grafík og útlit leiksins er, til að 

viðhalda áhuga nemenda (Rice, 2007). Gee (2003) bendir á að leikjahönnuðir reyna ávallt að 

gera leiki sína erfiða, tímafreka og flókna, en um leið skemmtilega og lærdómsríka. Ef 
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skemmtunin er ekki til staðar myndi líklegast fáir spila leikina. Þó að tölvuleikur sé erfiður er 

hann þrátt fyrir það leysanlegur sem gerir hann hvetjandi fyrir spilarann. Til þess að hann sé 

hvetjandi fyrir spilarann þarf hann að vera hæfilega erfiður og til þess að ná því markmiði þarf 

hann að vera breytilegur eftir getu og námsstíl, þannig framleiðir og skapar spilarinn þann 

heim sem hann spilar í (Gee, 2003). Það sem er líkt með tölvuleikjum og ferlinu þegar nám á 

sér stað er að tölvuleikir eru oft auðveldir í byrjun og má líta á þann kafla sem ákveðna þjálfun 

sem byggist síðar meira upp hjá spilaranum sem hann mun svo nýta sér þegar á líður og 

verkefnin verða erfiðari. Ferlið er það sama og þegar lærdómur á sér stað hjá nemendum. 

Tölvuleikir geta því kennt okkur eitthvað um hvernig við lærum (Gee, 2003).  

Hildur Óskarsdóttir (2011) fjallaði um reynslu og viðhorf kennara til tölvuleiksins 

Raunveruleiknum, sem er gagnvirkur íslensku hermileikur sem var spilaður á efra stigi í 

grunnskólum landsins. Hildur safnaði gögnum frá 61 kennara með því að senda út 

spurningakönnun. Einnig tók hún viðtöl við fjóra kennara sem höfðu reynslu af leiknum í 

kennslu og við tvo kennara sem höfðu enga reynslu af honum. Greining hennar sýndi að margt 

þyrfti að laga í leiknum því mikið væru um villur. Kennarar töldu að bæta þyrfti leikinn með 

tilliti til tengingar við samfélagsmiðla, framsetningu og uppsetningu leiksins í heild sinni. Hildur 

nefnir að tölvuleikir væru öflugt lærdómstæki, mikilvægt væru að skoða gerð tölvuleikja og 

framsetningu, þannig gætu kennarar kynnst nýrri og áhrifaríkri leið í kennslu (Hildur 

Óskarsdóttir, 2011).   

Þó að tölvuleikir geti verið öflugt tól til að tengja nemendur við viðfangsefnið getur sú 

tenging verið flókið ferli. Squire og Barab (2004) létu nemendur spila tölvuleikinn Cvilization 

III, nemendur fóru ekki að meta leikinn fyrr enn þeir komust að því að leikurinn gaf þeim þann 

kost að breyta mannkynssögunni og kanna hvernig vald virkaði í leiknum. Þessi rannsókn sýndi 

að tölvuleikir geta valdið gremju meðal nemenda og verið óáhugaverðir, aftur á móti hafði það 

hvetjandi áhrif á nemendur að vita ekki ákveðnar staðreyndir og það hvatti nemendur áfram 

til þess að læra og leita svara. 

3.4 Læra af tölvuleikjum  

Rannsóknir hafa sýnt að tölvuleikir geta verið hvetjandi fyrir nemendur og má þar nefna 

rannsókn Jan Plass sem sýndi að tölvuleikir geti verið hvetjandi fyrir nemendur í þeim fögum 

sem erfitt er að fá þá til að leggja stund á, líkt og í stærðfræði (Plass, O’Keefe, Homer, Case, 

Hayward, Stein og Perlin, 2013). Vel hannaðir tölvuleikir geti hvatt nemendur til þess að læra 
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um „óvinsæl“ viðfangsefni í stærðfræði og einnig geti þeir aukið áhuga nemenda á 

viðfangsefninu. Samkvæmt Jan Plass, sem var einn af umsjónarmönnum rannsóknarinnar 

nefndi að það sem fræðslutölvuleikir gera fyrir nemendur er að þeir hjálpa nemendum að 

halda sig við viðfangsefnið og eykur það líkurnar á að nám fari fram (Plass, O’Keefe, Homer, 

Case, Hayward, Stein og Perlin, 2013). Fengfeng Ke (2008) gerði rannsókn á nemendum sínum  

sem stóð yfir í um fimm vikur, nemendur spiluðu tölvuleik með áherslur á stærðfræði. 

Rannsóknin sýndi að nemendur urðu jákvæðari og áhugasamari um stærðfræði yfir þessar 

fimm vikur. Árangur nemenda á prófum var ekki frábrugðinn þeim árangri sem nemendur 

höfðu náð með hefðbundnu námi.  

Rökhugsun er einn af kostum þess að spila tölvuleiki, en þeir geta ýtt undir þjálfun á henni 

(Li, Ma og Ma, 2012). Í tölvuleiknum Simulate Life koma upp aðstæður þar sem tvö fyrirtæki 

eru að selja svipaðar vörur og eru í samkeppni við hvort annað. Nemandinn getur farið í 

hlutverk sölustjóra annað hvors fyrirtækisins. Samkvæmt birgðastöðu síns fyrirtækis og stöðu 

markaðarins þurfa nemendur að taka ákvarðanir varðandi rekstur á fyrirtækinu sínu, með það 

í huga að ákvarðanir þeirra munu hafa áhrif. Það fyrirtæki sem selur mest kemur út sem 

sigurvegari (Li, Ma og Ma, 2012).  

3.4.1 21.aldar færni 

Ya-Ting Carolyn Yang fjallaði um rannsóknir sínar og hvernig áhugi barna á leikjum sé 

meðfæddur og að tölvuleikir ýti undir jákvæða hvatningu. Rannsóknir hennar á tölvuleikjum 

gefa til kynna að ef nemendur spili tölvuleiki ýti það undir áhuga og veitir hvatningu í námi 

(Yang, 2012, bls. 374). Rannsókn Yang gaf einnig til kynna að nemendur urðu betri í lausnaleit 

(e. problem solving) sem samræmis kröfum um 21. aldar færni og þörf fyrir hana. Lausnaleit 

(e. problem solving) er hægt að útskýra sem hæfni í að finna ástæður (e. causes), greina þær, 

finna lausnir og forðast vandamál. Til að hægt sé að þjálfa lausnaleit er mikilvægt að þeir sem 

stunda þjálfunina geri sér grein fyrir þeim reglum sem fylgja og fái hugmyndir sem hjálpa til 

við að greina og leysa vandamálið. Einnig er mikilvægt að nemendur sem eru að þjálfa 

lausnarleit séu í öruggu umhverfi, þar sem þeir geta sett sig í aðstæður. Tölvuleikir eru því gott 

tæki til að skilja tengingu á milli orsaka og afleiðinga (Yang, 2012). Tölvuleikurinn sem Yang lét 

nemendur spila byggðist á raunverulegum vandamálum sem bíða nemenda í framtíðinni líkt 

og að lenda í erjum við nágranna, takast á við loftlagsbreytingar og atvinnuleysi. Nemendur 

fengu þjálfun í ákvarðanatökum og afleiðingum gerða sinna (Yang, 2012). Yang segir: 
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“It is strongly recommended that Digital game-based learning be adopted… it improves 

students motivation for learning, wich will help to bridge the gap between teaching 

and learning” (Yang, 2012, bls. 376-377).  

 

 Tölvuleikjahönnuðir og fræðimenn telja að tölvuleikir nái að fanga athygli spilarans sem 

hvetur þá áfram í flóknum hugsunum og lausnarleit. Gee og Shaffer (2010) halda þessu fram:  

„Leikir krefjast hugsunar sem við þurfum á 21. öldinni því að þeir nota 

raunverulegan lærdóm sem grunn að mati. Þeir þjálfa ekki einungis núverandi 

þekkingu og færni heldur undirbúa þeir fyrir framtíðarnám. Þeir mæla 21. aldar 

færni líkt og samvinnu, nýsköpun, framleiðslu og hönnun með því að fylgjast með 

mismunandi upplýsingum um nemandann með spiluninni“.  

Töluvleikir hafa oft verið tilnefndir sem mikilvægt tæki til að þjálfa upp 21. aldar færni í 

nemendum því þeir geta mætt ólíkum námsaðferðum (McClarty, 2012). Það hefur sýnt sig að 

þegar kenna skal 21.aldar færni krefst það oft þess að láta nemendur leysa vel hönnuð en 

flókin verkefni sem veita þeim möguleika á að hafa samskipti við aðra nemendur og 

sérfræðinga og veita þeim viðeigandi endurgjöf sem er samtengd námsupplifun nemandans. 

Þetta er það sem vel hannaðir tölvuleikir gera (McClarty, 2012).  

Góðir tölvuleikir krefja spilarann um að hugsa kerfisbundið og íhuga samhengið í stað þess 

að einblína á einn atburð eða staðreyndir (McClarty, 2012). Möguleikarnir sem tölvuleikir 

bjóða upp á og ákvarðanir sem hægt er að taka í leikjunum lætur ekki aðeins spilarann auka 

við þekkingu sína, heldur getur hún aðlagast mismunadi aðstæðum. Þeir verða að hugsa 

óhefðbundið (e. abstractly) því þeir eru að spila á óhefðbundinn hátt. Þetta hjálpar til við að 

þróa færni þeirra í ákvarðanatökum, nýsköpun og lausnarleit. Þó að tölvuleikir bjóði 

nemendum upp á tækifæri til að læra 21. aldar færni, þurfa kennarar ekki að sýna því áhuga 

þar sem þessi færni hefur ekki verið prófuð eða metin í menntakerfinu (McClarty, 2012).  

Þó að rannsóknir hafi sýnt fram á að lausnarleit aukist þegar einstaklingar spili tölvuleiki og 

geti jafnvel aukist eftir því sem líður á tölvuleikinn, þá er erfitt að færa þá færni út fyrir leikinn 

(McClarty, 2012). 
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Samvinnunám (e. collaborative learning) er ein af þeirri 21. aldar færni sem talið er að sé 

mikilvæg að þjálfa hjá nemendum. Mikið hefur verið fjallað um samvinnu (e. collaborative 

learning) í menntunarfræðum síðan á sjöunda áratugnum og hafa verið gerðar margar 

rannsóknir tengdar viðfangsefninu. Samvinna er þó krefjandi þróun sem nær ekki alltaf því 

markmiði sem sett er upp með til að byrja með. Margar aðferðir hafa verið reyndar til þess að 

komast yfir þá þröskulda sem fylgir samvinnu nemenda og þar á meðal tæknin. Með þróun 

nettækninnar hafa opnast ný tækifæri fyrir nemendur að eiga samskipi við aðra nemendur 

hinum megin á hnettinum. Skilgreining á samvinnu er sú að tveir eða fleiri vinni saman að 

sameiginlegu markmiði. Hún er ólík hópavinnu (e. cooperative learning) þar sem samvinna 

snýst um að finna lausn á vandmálum í samvinnu. Í flestum hópavinnum fá einstaklingar 

úthlutað verkefnum sem þeir síðan vinna í einir þar til verkefnum er safnað saman og sett í 

eitt verkefni. Þó getur verið erfitt að skilgreina þessi hugtök frá hvort öðru í raunveruleikanum 

(Jeong og Hmelo-Silver, 2016).  

Í fræðigrein frá Jeong og Hmelo-Silver (2016) eru settar fram nokkrar tillögur sem styðja 

við samvinnunám í tölvum. Fyrsta tillagan er sameiginlegt verkefni nemenda. Tölvur eru gott 

tæki til að nota í samvinnunámi og bjóða upp á marga möguleika fyrir slíkt nám. Helsta 

markmiðið með samvinnunámi er að fá nemendur til þess að ræða saman. Hægt er að fara 

margar leiðir til að ná því markmiði t.a.m með því að láta nemendur spila sama tölvuleikinn og 

láta þá ræða hvað þeir sáu og gerðu í tölvuleiknum, t.d. er hægt að fá þá til að ræða saman í 

hópum. Samvinnunám skilar mestum árangri ef verkefnið er flókið og reynir sem mest á 

lausnarleit nemenda. Samt þarf að hafa í huga að verkefnið sé aldrei of erfitt nemendum og 

tæknin sé ekki of flókin eða erfið fyrir nemendur að vinna með, því ef svo er eru ekki miklar 

líkur á að nemendur nái árangri þar sem sett er í hendurnar á þeim erfið og flókin tækni sem 

þeir tengja ekki við. Önnur tillagan er samskipti, en það er gríðarlega stór hluti í samvinnunámi. 

Samskipti í gegnum tölvur eru bæði samstilt og ósamstilt sem gerir nemendum kleift að hafa 

samskipti við samvinnufélaga sinn hvenær sem er, óháð stað og stund. Í flestum tilfellum er 

notast við ósamstillt samskipti, því þau bjóða upp á meiri sveigjanleika. Möguleiki á 

samskiptum við aðra er í flestum forritum eða tölvuleikjum. T.a.m er hægt að hafa samskipti í 

gegnum Wikipedia með því að senda hvort öðru skilaboð í þar til gerðum glugga. Þriðja tillagan 

er úrræði, en einn af kostum samvinnunáms er að nemendur geta fengið mismunandi úrræði 

frá félaga sínum eða hóp. Þörfin fyrir að deila lausnum er ríkari ef verkefnið krefst lausnar frá 



 

25 

mismunandi þekkingu nemenda. Reynsla og þekking er því deilt á meðal nemenda, þetta getur 

verið í formi tónlistar, mynda eða myndbanda.   

 Samkvæmt megindlegri rannsókn sem gerð var af Barr (2017) eru merki þess að 

tölvuleikir geti aukið samskiptahæfni, aðlögunarhæfni og úrræðalausn (e. resoucefulness) 

nemenda. Rannsóknin var gerð á meðal eldri nemenda á framhaldsskólastigi, þar sem 

nemendur spiluðu ákveðna tölvuleiki yfir átta vikna tímabil. Barr (2017) vísar einnig í  

eigindlega rannsókn sem var gerð á meðal 20 nemenda á háskólastigi í Skotlandi þar sem 

viðhorf þeirra til tölvuleikja sem þjálfa samskiptahæfni, aðlögunarhæfni og úrræðalausn voru 

könnuð. Meirihluti nemenda voru sammála því að tölvuleikir höfðu jákvæð áhrif á 

samskiptahæfni þeirra, sem gerði það að verkum að þeir unnu og fundu lausn saman í 

tölvuleiknum.   

  

Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um 21. aldar færni og hvernig tölvuleikir geta nýst í slíkri þjálfun hjá 

nemendum. Erfitt getur þó verið að færa færnina sem þjálfast af því að spila tölvuleiki yfir í 

hinn raunverulega heim. Rannsóknir hafa sýnt að tölvuleikir séu góðir í því að þjálfa nemendur 

í samvinnunámi og geta verið öflugt tól þegar kemur að slíku námi. Flestir nemendur sem hafa 

tekið þátt í rannsóknum tengdum tölvuleikjum og 21. aldar færni voru sammála að tölvuleikir 

höfðu jákvæð áhrif á þá. En til að geta þjálfað 21. aldar færni hjá nemendum þarf kennarinn 

og skólasamfélagið að yfirstíga þó nokkrar hindranir og verður nánar gerð grein fyrir þeim 

helstu í næsta kafla. 
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4 Hindranir 

Bent hefur verið á að þær tilraunir til þess að búa til tölvuleik sem er sérstaklega hannaður 

sem námsefni virðast ekki hafa náð inn í sjálft skólakerfið. Kennarar og foreldrar eru ekki 

sannfærðir um að þeir virki sem námsgagn (Gee, 2005). Samkvæmt Gee er meginástæða þess 

að erfitt sé að koma tölvuleikjum inn í skólakerfið, kostnaður. Þó ekki einungis 

fjárhagskostnaður við hönnun á leikjunum, heldur kostnaður sem fer í að breyta viðhorfum til 

þeirra. Könnuð voru viðhorf 500 kennara í Bandaríkjunum í garð tölvuleikja í kennslu 

(Millstone, 2012). Könnunin sýndi að þeir væru almennt með jákvæð viðhorf til tölvuleikja í 

kennslu. Sáu margir kennarar kosti þess að auka samvinnunám, aukinnar athygli frá 

nemendum til ákveðna viðfangsefna eða verka og einnig tækifæri til að ná til lakari nemenda 

(Millstone, 2012). Í könnun sem gerð var á meðal 511 spænskra kennara, þar sem þeir voru 

spurðir hvort að þeir trúðu því að tölvuleikir gætu virkað sem kennslugagn, á nemendur á 

aldrinum 5 -12 ára, var hlutfall þeirra sem trúðu því að tölvuleikir virki sem námsefni 78,7% 

(AEVI og GfK, 2012). Mikilvægt er að kanna viðhorf tilvonandi kennara þegar kemur að því að 

nota tölvuleiki í kennslu, því þeir eru framtíðin og geta komið með ferskar aðferðir inn í 

kennslu. Pastore og Falvo (2010) könnuðu viðhorf 53 kennara og 45 tilvonandi kennara til 

tölvuleikja í kennslu sem sýndi að bæði virkir kennarar (85%) sem og tilvonandi kennarar (84%) 

fannst jákvætt að nota tölvuleiki í kennslu. Bensiger (2011) gerði könnun á meðal 75 

bandarískra kennaranema á mismunandi kennslustigum. Niðurstöður sýndu að kennaranemar 

höfðu reynslu af því að spila tölvuleiki og töldu að tölvuleikir myndu stuðla að auknu námi hjá 

nemendum sínum. Hinsvegar sáu þeir þó nokkrar hindranir líkt og hvernig útfæra ætti 

kennsluna. Þeir voru þó flestir sammála því að vilja prófa að nota tölvuleiki í kennslu ef þeir 

fengu tækifæri til þess.  

Watson, Yang og Ruggiero (2012) fundu að fjögur lykilatriði höfðu áhrif á að tölvuleikir 

væru ekki notaðir í kennslu: Vandkvæði kennara og nemenda við að nota tæknina, erfitt væri 

að gera tölvuleikina skilvirka, núverandi skólakerfi sé ekki tilbúið í slíkar breytingar og 

áskorunin við að verða sér úti um tölvuleiki. Eow, Mahmud og Baki (2010) meta það sem svo 

að besta leiðin til þess að nota tölvuleiki í kennslu sé að nota sömu tækni og nemendur eru 

vanir að nota, það muni stuðla að áhuga þeirra. Ef gerðir væru hágæða kennslu tölvuleikir er 

ekki víst að kennarar myndu vita hvað og hvernig ætti að nýta þá, þar sem meirihluti nemenda 

spilar tölvuleiki en margir kennarar gera það ekki.  
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Rice (2007) nefnir sex atriði sem hann telur að séu hindranir fyrir þá sem vilja nota tölvuleiki 

í kennslu. Fyrsta atriðið er viðhorf kennara. Kennarar eiga oft erfitt með að greina á milli 

hefðbundinna tölvuleikja og tölvuleikja með flókna graffík, hlutverkaleikja eða tölvuleikja sem 

eru vitsmunalega krefjandi. Það er einnig almennt viðhorf að tölvuleikir séu ofbeldisfullir og 

hefur það verið stutt af fræðimönnum (t.d. Anderson og Bushman, 2001; Sherry, 2001). Þetta 

verður til þess að margir kennarar eru ekki tilbúnir til þess að nota tölvuleiki í kennslu. Rice 

nefnir einnig að viðhorf kennara breytist eftir því sem tíminn líður og kynslóðaskipti verða í 

kennarastéttinni.  

Annað atriðið er grafík, en Rice telur að nemendur sem eru vanir að spila tölvuleiki heima 

séu vanir því að spila háþróaða tölvuleiki hvað varðar útlit og grafík. Ef gera skal tölvuleik fyrir 

kennslu eingöngu, þarf hann að uppfylla kröfur sem nemendur gera til þeirra leikja sem þeir 

spila heima fyrir. Þetta er stór hindrun fyrir þá sem vilja gera góða fræðsluleiki. Tölvuleikir sem 

eru skapaðir með afþreyingu í huga eru framleiddir líkt og kvikmyndir, með fjöldan allan af 

starfsfólki og miklum fjármunum. Nemendur sem eru orðnir vanir góðri grafík, láta ekki bjóða 

sér hvað sem er, og gæti það dregið úr áhuga nemenda ef þeir þyrftu að spila tölvuleik með 

lélega grafík. Að þessu þarf kennarinn að gæta og mikilvægt að rannsaka að mati Rice (2007). 

Vélbúnaður er þriðja atriðið sem Rice (2007) nefnir. Tölvubúnaður til notkunar er oftast 

takmarkaður nemendum þar sem þeir eru ekki alltaf með aðgang að honum og nær oftast er 

hann orðinn gamall, hægur og úreltur. Háþróaðir tölvuleikir þurfa oftast nýlegan hug- og 

vélbúnað til þess að spila. Því er tækjabúnaður í skólum helsta hindrun þess að hægt væri að 

spila góðan fræðandi tölvuleik. Einnig geta góðir tölvuleikir tekið langan tíma að spila og myndi 

það ekki henta vel inn í skólastarfið miðað við hefðbundið skipulag náms og kennslu.  

Tími er fjórða atriðið sem Rice bendir á, en hann er takmarkandi. Rice nefnir í þessu 

samhengi rannsókn Squire (2004) þar sem bent var á hversu langan tíma það tók að setja 

nemendur inn í tölvuleikinn Civilization III. Rice telur að hentugast væri að nýta tölvuleiki eftir 

skóla eða á sumarnámskeiðum. Ef hanna ætti fræðandi tölvuleik þyrfti að taka tillit til 

tímamarka sem kennarar standa frammi fyrir, og hafa í huga að hægt væri að spila tölvuleikinn 

innan hefbundinnar kennslustundar.  

Fimmta og næstsíðasta atriðið er skortur á athafnakostum sem tölvuleikir bjóða upp á (e. 

lack of affordance). Rice (2007) vísar í Gibson sem setti fram þá kenningu (e. Affordance 

Theory) árið 1977, en í henni felst að gera sýndarheim hluta af reynsluheim þátttakanda. Í 
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stuttu máli þá fjallar Rice um það að sýndarheimar og raunveruleikinn séu ólíkir og sú hindrun 

halli ávallt á notkun tölvuleikja í kennslu.  

Síðasta atriðið er sú hindrun að tölvuleikir henti ekki inn í námskrá skólastarfsins. Kennarar 

sem vilja fara þá leið að nota tölvuleiki í kennslu þurfa oft á tíðum að búa til sína eigin námskrá 

eða áfanga, líkt og Squire (2004) gerði þegar hann notaði tölvuleikinn Civilization III  í 

sögukennslu. Deubel (2002) telur að kennarar verði að vera opnari fyrir hugmyndinni að nota 

tölvuleiki í kennslu. Ef kennarar yrðu opnari fyrir hugmyndinni myndu aðrir fylgja á eftir og 

þannig yrði hugmyndin ekki aðeins gjaldgeng á meðal ákveðins hóp kennara. Hún nefnir 

PowerPoint forritið sem er víða notað í kennslu í dag. Ef kennarar myndu hugsa um tölvuleiki 

sem kennslugagn líkt og hugsað er til PowerPoints myndi notkun þeirra ryðja sér til rúms í 

skólastarfinu. Að mati Rice (2007) munu þessar hindranir verða yfirstignar í komandi framtíð. 

Forritarar, kennarar og rannsakendur geta unnið saman að því að búa til öflugt 

lærdómsumhverfi fyrir komandi kynslóðir. Slík þróun er nú þegar hafin og hafa einstök 

fyrirtæki hérlendis, eins og Radiant Games sem gerðu leikinn Box Island haft samstarf við skóla 

um spilun og þróun. Það sem þó vantar inn í þróunina er að tengja rannsakendur inn í 

samvinnuna.  

 

Samantekt 

Það þarf að huga að mörgu ef nota skal tölvuleiki í kennslu því hindranir geta verið fjölmargar. 

Hugbúnaður getur verið hægur og gamall sem og eins getur aðgengi nemenda að tölvum verið 

takmarkað. Einnig eru margir kennarar hreinlega ekki tilbúnir í að nota tölvuleiki sem 

kennslugagn. Tímaskortur getur einnig verið hindrun, það getur tekið langan tíma að koma 

nemendum inn í tölvuleikinn og kenna þeim á hann. Rice taldi árið 2007 að flestar af þeim 

hindrunum sem kennarar mættu yrðu yfirstiganlegar í framtíðinni með samvinnu forritara, 

kennara og rannsakenda og má greina tilraunir í þá átt.  
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5 Rannsóknir á tölvuleikjum í sögukennslu  

Aðalefni þessa kafla er rannsóknir á tölvuleikjum í sögukennslu og hvernig þeir hafa nýst sem 

kennslugagn. Sögulegir tölvuleikir njóta gríðalegar vinsælda á meðal tölvuleikja spilara 

(Chapman, 2013). Á síðastliðnum fjórum áratugum hafa margir fræðimenn fjallað um hvers 

vegna og hvernig nota ætti tölvuleiki í sögukennslu. Í upphafi níundar áratugarins birtust þó 

nokkrar greinar um viðfangsefnið og var þá fyrstu að finna í History Microcomputer Review 

(McCall, 2016). Corbeil (1988) vildi ganga svo langt að segja að við notkun á tölvuleik í 

sögukennslu myndi námsgreinin gjörbreytast. Með spiluninni myndu nemendur sökkva sér í 

viðfangsefnið og fá betri skilning á sögulegu samhengi. Annar fræðimaður að nafni Schick 

skrifaði fjölmargar greinar þar sem hann réttlætti þá hugmynd að nota tölvuleiki í sögukennslu. 

Hann þróaði þá hugmynd að tölvuleikir væru öflugt tæki til að kynna fyrir nemendum þær 

ákvarðanir sem sögulegar persónur þyrftu að standa frammi fyrir (McCall, 2016). Á tíunda 

áratugnum fór ekki mikið fyrir umræðunni fyrir utan grein Taylors (1994) um tölvuleikinn 

Civilization og grein Corbeil (1999) þar sem hann varði þá hugmynd að nemendur gætu lært 

sögu í gegnum tölvuleik.  

  Á síðastliðnum árum hafa fræðimenn fært fram sterk rök fyrir gagnsemi og tækifærum 

sem tölvuleikir bjóða upp á í sögukennslu. Samkvæmt McCall (2011), hafa tölvuleikir mikla 

möguleika sem kennslugagn í sögukennslu þar sem nemendum gefst þess kostur að taka 

mikilvægar ákvarðanir um vandamál fortíðarinnar. Þessi kostur fæst ekki með því að lesa 

kennslubók eða vinna einfalt söguverkefni. Í rannsókn Kurt Squire (2005), lét hann nemendur 

sína spila tölvuleikinn Civilization III. Squire heldur því fram að Civilization sé sá leikur sem 

hentar best inn í skólakerfið, þó að hann sé erfiður að spila fyrir marga nemendur. Hann telur 

að það geti tekið allt að 100 klukkustundir að ná að skilja leikinn að fullu því hægt sé að spila 

hann á ótal vegu. Til þess að spila leikinn verða spilarar að skilja mörg hugtök sem þar birtast 

og einnig að svara spurningum sem þar koma fram, til að mynda: „Er olíu að finna á 

Grænlandi?“ og „Hvaða áhrif hefur lýðræði á samfélag?“. Það sem kom þó mest á óvart var að 

nemendum fannst tölvuleikurinn flóknari og erfiðari en hefðbundið nám sem þau voru vön 

(Squire, 2005). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að tölvuleikir munu aldrei henta öllum og 

að nemendur sem áttu við námserfiðleika að stríða unnu betur með tölvuleikinn og bættu við 

orðaforða sinn og skilning. Þá hafa aðrir fræðimenn byggt á rannsókn Squire, þar sem sérstök 

áhersla var lögð á að auka þátttöku nemenda í sögulegum tölvuleikjum. Má þar nefna 
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rannsókn Watson, Mong og Harris (2010), þar sem tölvuleikurinn Making History: The Calm 

and the Storm var notaður í eldri bekkjum framhaldsskóla í Bandaríkjunum. Þar var rannsakað 

hvernig kennarinn notaði tölvuleikinn til að styðja við nemendur og hvaða áhrif hann hafði á 

nemendahópinn. Tölvuleikurinn var hannaður með kennslu í huga og með áherslu á seinni 

heimstyrjöldina. Kennarinn hafði notað tölvuleikinn sem kennslugagn í fjögur ár. Heil vika var 

tekin í kenna viðfangsefnið og spiluðu nemendur tölvuleikinn í þrjá daga af þessari viku. 

Niðurstaða rannsóknar þeirra var sú að tölvuleikir geta aukið þátttöku nemenda og þeir geta 

boðið upp á einstaklingsmiðað nám.  

Mikilvægt er að kennarinn undirbúi kennsluna vel, hann þarf að vera búinn að búa til 

samhengi í kennslunni sem tölvuleikurinn þarf að tengjast við og kennarinn þarf að átta sig á 

reynslu og þekkingu nemenda sem einnig er hægt að tengja við. Sú reynsla og þekking getur 

einnig nýst í félagslegu tilliti, þannig að þeir reynslumeiri geti miðlað reynslu og þekkingu til 

reynsluminni nemenda í hópnum. Það sem tölvuleikurinn í raun gerir er að hann hjálpar 

nemendunum að „upplifa“ áhrifin af sögulegu kerfi á ákvarðanir þeirra og leyfa þeim þannig 

að kanna og prófa sig áfram í ákvörðunartökum og meta hverjar afleiðingarnar verða (McCall, 

2016). Skírskota má í þessu samhengi til Aðalnámskráar framhaldsskólanna þar sem fram 

kemur að „Skólar eru í raun einu stofnanir samfélagsins sem geta tryggt öllum uppvaxandi 

kynslóðum tækifæri til að búa sig undir þátttöku í virku lýðræði, þjálfa gagnrýna og skapandi 

hugsun og mæta ólíkum félagslegum og menningarlegum aðstæðum“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, bls. 5,  2011). 

McCall (2012) lét nemendur sína í 9. bekk spila tölvuleikinn Rome: Total War. Tilgangur 

leiksins er að byggja upp Rómarveldi frá grunni. Það sem nemendur áttu að gera var að skrifa 

bloggfærslu um Rómverja og þær spurningar sem vöknuðu eftir spilun á leiknum. Hver og einn 

nemandi valdi síðan eina spurningu sem kom frá nemendahópnum og svaraði henni í stuttri 

ritgerð. Spurningarnar voru fjölbreyttar og án aðstoðar frá McCall. Sem dæmi um spurningar 

voru þessar: „Byggðu Rómverjar veldi sitt á grundvelli sjálfsvarnar- eða útþenslustefnu?“  

„Hvernig komu Rómverjar fram við íbúa hertekinnar borgar?“ Ekki eru taldar líkur á að 

spurningar líkt og þessar hefðu vaknað hjá nemendum eftir að hafa setið fyrirlestur eða með 

því að lesa kennslubók. Því er mikilvægt að hafa í huga að fyrir suma nemendur er það 

auðveldara að spyrja spurninga eftir að þeir hafa spilað tölvuleik en eftir lestur kennslubóka. 

Því má segja að tölvuleikurinn hafi menntavísindalegt gildi (McCall, 2012).  
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Flestar rannsóknir byggðar á tölvuleikjum í sögukennslu hafa farið fram annað hvort í 

Bandaríkjunum eða Evrópu, en í Kína var gerð rannsókn á meðal 103 nemenda á 

framhaldsskólastigi, þar sem þeim var skipt upp í tvo hópa. Fyrri hópurinn var fenginn til þess 

að spila tölvuleikinn The Age of Empires: The Conquerors, sem er herkænskuleikur sem 

spannar tímabilið frá steinöld til járnaldar. Seinni hópurinn fékk sama viðfangsefni til þess að 

læra um, nema í gegnum hefðbundna kennsluaðferð (fyrirlestra og glósur). Þegar The Age of 

Empires: The Conquerors er spilaður er mikilvægt fyrir spilarann að vera meðvitaður um 

sögulegar staðreyndir um mismunandi þjóðir líkt og trú, efnahag, hernað eða landbúnað. Þessi 

kunnátta gefur þeim forskot í leiknum. Var nemendum því gefin stutt kynning á þeim þjóðum 

sem koma fram í leiknum. Yfir þann tíma sem þeir spiluðu leikinn þurftu þeir að ígrunda fyrir 

og eftir spilun, einnig voru lögð fyrir þau stutt verkefni. Ýmsar hindranir komu upp í 

rannsókninni, meðal annars voru nokkrir nemendur sem skildu ekki leikinn þrátt fyrir að hafa 

fengið stutta þjálfun. Erfiðaleika stig leiksins var fyrst stillt á það erfiðasta sem gerði það að 

verkum að leiktíminn stóð yfir í tvær klukkustundir, sem var klukkstund of mikið. Seinni 

hópurinn fékk eins og áður var sagt hefðbundna kennslu sem fólst í fyrirlestrum og 

verkefnavinnu. Þeim var gert að bregðast við spurningum kennara og klára verkefni eftir 

kennslustundina, einnig var þeim gert að ígrunda hvað myndi lærast fyrir kennslustundina. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að fyrri hópurinn náði þeim námsmarkmiðum sem 

sett voru töluvert betur en seinni hópurinn, sem sýndi slakari árangur. Áhugi nemenda á 

viðfangsefninu var meiri í fyrri hópnum. Í lok rannsóknarinn voru nemendur beðnir um að 

svara spurningunni „hvað finnst þér um að nota tölvuleiki í menntun og hvað tillögur hefur þú 

um það fyrir framtíðar notendur?“ Margar stelpur svöruðu að þær kysu að nota tölvuleiki sem 

væru „minni“ í stað þeirra stóru herkænskuleikja sem eru algengastir. Þær voru þó flestar 

sammála því að þær vildu halda áfram að nota slíka aðferð í kennslu og að hún myndi hjálpa 

þeim að ná markmiðum í námi. Strákarnir voru flestir kunnugir tölvuleiknum og höfðu þeir 

reynslu af því að spila hann. Þeir voru spenntir og forvitnir og gátu varla beðið eftir að fá að 

prufa að nota tölvuleik í sögukennslu. Þeir töldu að tölvuleikir hjálpuðu þeim að muna 

sögulega atburði, persónur og staði. Þeir höfðu þó áhyggjur af því hvernig tölvuleiki væri hægt 

að nota í öðrum greinum líkt og í stræðfræði (Yu, Yu, Fan og Wang, 2014).   

Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á tölvuleikjum sem kennslugagn í sögu hafa ekki 

einungis verið byggðar upp með það í huga að áhugi nemenda á sögu aukist heldur einnig að 

þeir líti á tölvuleiki sem trausta heimild um fortíðina (Feenstra og O‘Neill, 2016). Í rannsókn 
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sem gerð var árið 2016 voru þátttakendur beðnir um að spila tölvuleikinn Medal of Honor: 

Frontline sem er fyrstu persónu skotleikur er gerist í seinni heimstyrjöldinni. Þátttakendur voru 

nemendur í háskóla í Kanada. Tilgangur rannsóknarinnar var að meta hvernig nemendur litu á 

tölvuleiki sem sögulega heimild. Niðurstöður rannsóknarnar voru þær að þó að ungt fólk spili 

tölvuleiki sér til skemmtunar líta þau ekki á þá sem trausta sögulega heimild (Feenstra og 

O‘Neill, 2016).   

Andri Þorvarðsson fjallaði um tölvuleiki í MA-ritgerð sinni og hvernig notast megi við þá í 

sögukennslu. Lagði hann meðal annars könnun fyrir hóp nemenda (N=26) eftir að þeim gafst 

kostur á að spila tölvuleikinn Warfare 1917. Viðbrögð nemenda voru almennt jákvæð í garð 

tölvuleiksins. Einnig bentu niðurstöður hans til þess að tölvuleikir geti verið gagnlegir í 

sögukennslu, þó þurfi að taka tillit til ýmissa þátta líkt og tíma, kostnaðar og getu nemenda 

þar sem margir nemendur hafa ekki áhuga né kunnáttu til þess að spila tölvuleiki (Andri 

Þorvarðsson, 2014).  

Heyrst hafa gagnrýnisraddir um notkun tölvuleikja í sögukennslu og er W.B. Robinson þar 

á meðal. Hann heldur því fram að með því að notast t.a.m. við að vera í hlutverki karakters 

sem er að stjórna her til baráttu séu nemendur ekki að læra neina sögu. Þeir munu kannski ná 

einhverjum skilningi á skipulagi og herkænsku. Robinson kemur með dæmi um að ef nemandi 

spilar tölvuleik þar sem hann lætur Robert E. Lee vinna baráttuna um Gettysburg sé 

nemandinn í raun ekki að læra um þá raunverulegu atburði sem áttu sér stað né gefur spilunin 

upp rétta mynd af borgarastríðinu á 19.öld (McCall, 2016). Rök Robinsson eru þó þannig til 

komin að hann gefur sér það að tölvuleikurinn sjálfur sé eina uppsprettan að upplýsingum. 

Þessvegna er mikilvægt að kennarinn undirbúi kennsluna vel og vandlega, hann þarf að vera 

búinn að búa til samhengi í kennslunni sem tölvuleikurinn þarf að tengjast við og kennarinn 

þarf að átta sig á reynslu og þekkingu nemenda sem einnig er hægt að tengja við. Það sem 

tölvuleikurinn í raun gerir er að hann hjálpar nemendunum að „upplifa“ áhrifin af sögulegu 

kerfi á ákvarðanir þeirra og leyfa þeim þannig að kanna og prófa sig áfram í ákvörðunartökum 

og því að meta hverjar afleiðingarnar verða (McCall, 2016). McCall (2011) nefnir einnig að 

ákveðin gildi verði að vera til staðar þegar nota skal tölvuleiki í sögukennslu. Þau skilyrði sem 

nemendur verða að ná eru meðal annars að: spyrja mikilvægrar spurningar um fólk 

fortíðarinnar, geta metið heimildir og greint þær, geta greint á milli aðal- og aukaatriða 

sögulegra atburða, geta greint samfélagskerfi, fundið sjónarhorn ákveðinna einstaklinga úr 
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fortíðinni og fléttað saman ólíkum gögnum í raunhæfar og vel útfærðar túlkanir á fortíðinni. 

Haukur Sigurjónsson veltir í MA-ritgerð sinni „Playing With History: An Examination of 

Historical Accuracy in Computer Games and Their Potenital as a Learning Tool“ upp þeirri 

spurningu hvort spilarar geti notað tölvuleiki til þess að læra sögu eða fengið hvatningu til þess 

í gegnum spilun sína. Niðurstöður hans voru þær að leikirnir geta haft jákvæð áhrif á sögulega 

þekkingu og áhuga spilara. Hann telur þó ekki að tölvuleikir henti í sögukennslu þar sem þeir 

eru hannaðir með afþreyingu í huga. Markmið tölvuleikja er að spilunin sé mikilvægari en að 

hafa þá sögulega nákvæma, því getur það haft ruglandi áhrif á spilarana og reynst þeim erfitt 

að átta sig á hvað sé sögulega rétt eða rangt. Haukur telur að spilarar verði að geta treyst á 

upplýsingarnar sem þeir fá í tölvuleiknum, annars geta spilarar ekki lært af honum (Haukur 

Sigurjónsson, 2008).  

Alexander (2013) gerði rannsókn á meðal nemenda sinna á háskólaaldri í Bandaríkjunum, 

þar sem hann notaði tölvuleikinn Civilization IV í áfanga í heimssögu sem náði frá upphafi 

mannsins til miðalda. Hann vildi fá nemendur til þess að dýpka skilning sinn á vexti, þróun og 

hnignun samfélaga í gegnum tölvuleikinn. Eftir spilun á tölvuleiknum gerði hann könnun á 

meðal nemenda til að meta árangur þeirra í sögunáminu. Eftir að hafa fengið niðurstöðurnar 

breytti hann áherslum rannsóknarinnar um notkun tölvuleiksins. Í stað þess að nota 

tölvuleikinn aðeins í kennslustund fengu nemendur tækifæri á að gera ritgerð heima um 

hvernig sagan kemur fram í tölvuleiknum og hvernig hægt væri að gera hana nákvæmari 

(McCall, 2016).  

McCall (2016) nefnir sjö atriði sem kennari þarf að hafa í huga ef hann ætlar að ná sem 

bestum árangri með tölvuleiki í sögukennslu:  

 Ekki búast við því að allir nemendur taki leiknum opnum örmum. Sumir nemendur 

munu vera hikandi við að prófa leikinn og jafnvel neita að spila hann. Þetta getur 

stafað af því að ekki allir nemendur eru tilbúnir í að spila herkænskuleiki, því þeir geta 

verið flóknir og erfiðir fyrir nemendur sem eru ekki vanir tölvuleikjum. Leikirnir eru 

erfiðari en hefðbundnir símaleikir sem margir nemendur spila. Einnig trúa sumir 

nemendur að saga sem námsgrein snúist um að þekkja ártöl og staðreyndir, og ef 

tölvuleikurinn snýst ekki um það getur það skapað gremju á meðal nemenda. Sumir 

nemendur vilja einfaldlega læra um staðreyndir og ártöl sem þeir halda að komi fram á 

prófum. 
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 Ekki tala um það við nemendur að það verði ofboðslega gaman að spila tölvuleikinn, 

því sumum finnst einfaldlega ekki gaman að spila tölvuleiki og getur upplifun þeirra 

verið önnur en hjá þeim sem spila tölvuleiki reglulega. Einnig er gott að gefa það ekki 

út í nemendahópnum að þeir sem spila tölvuleiki muni finnast tíminn skemmtilegur, 

og búa þannig til bil á milli þeirra sem spila og ekki spila. Gott er að útskýra fyrir 

nemendum tilgang þess að nota tölvuleiki og hvaða möguleika þeir hafa upp á að 

bjóða fyrir kennsluna. 

 

 Taktu góðan tíma í undirbúningsvinnu. Vefleikir (e. web games) líkt og Mission U.S. eru 

hannaðir þannig að þeir lærast á stuttum tíma. Keyptir tölvuleikir líkt og Civilization 

eru flóknari og erfiðari og getur það tekið nokkra klukkutíma í að læra einfalda spilun. 

Margir rannsakendur fundu fyrir því að nemendur áttu erfitt með að læra inn á flókna 

herkænskuleiki. Kennarinn þarf því að eyða tíma að kenna nemendum á sjálfan 

tölvuleikinn, ekki halda því fram að allir nemendur séu klókir í tækni og geti því 

auðveldlega lært á tölvuleikinn. Ef tölvuleikurinn er flókinn þá þarf kennarinn að vera 

með einfaldar en greinagóðar leiðbeiningar, beina nemendum á kennslumyndbönd af 

leiknum og jafnvel láta reynslu sumra nemendur hjálpa við að kenna öðrum 

nemendum á tölvuleikinn. 

 

 Vertu hvetjandi, virkur, greindu og ígrundaðu á meðan. Þegar nemendur hafa náð 

utan um tölvuleikinn og eru byrjaðir að spila hann, er gott fyrir kennarann að fylgjast 

með hvernig nemendum gengur. Gott er að láta nemendur halda dagbók um spilunina 

og hvernig þeir upplifa tölvuleikinn. Dagbókina er síðan hægt að nota í umræður eftir 

á. Þegar notaðir eru sögulegir tölvuleikir í kennslu er markmiðið oftast að kveikja 

einhverskonar áhuga hjá nemendum um viðfangsefnið og láta þá ígrunda efnið, ekki 

eingöngu að spila tölvuleikinn. Því er mikilvægt að gera reglulega hlé frá spilun og 

ræða hvað hefur farið fram.  

 

 Fylgstu vel með kennslunni og vertu vakandi fyrir athugasemdum nemenda. Mikilvægt 

er að kennarinn sé virkur og gangi um kennslustofuna, hlusti á nemendur meðan þeir 

spila og fylgist með spiluninni. Ef nemendur eru að spyrja spurninga um sögulega 

atburði eða staðreyndir er það gott tækifæri fyrir kennarann að koma með svör og 

ræða viðfangsefnið við nemendur. Til að mynda ef nemandi spyr kennarann um 

sögulegan atburð sem honum finnst áhugaverður, er það kjörið tækifæri fyrir 

kennarann að vera með örfyrirlestur um viðfangsefnið, og þannig ná að tengja það við 

áhuga nemendans.  
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 Tengt efni leiksins skýrt út frá viðfangsefni áfangans. Kennarar ættu að undirbúa 

leiðbeiningar sem gefa skýra sýn á tenginu tölvuleikjarins og spilunarinnar og það 

sögulega samhengi sem verið er að reyna kenna. Hægt er að gera þetta með því að 

hafa sérstaklega hannaðan fyrirlestur þar sem skírskotað er reglulega til tölvuleiksins.  

 

 Vertu gagnrýninn á leikinn. Tölvuleikur túlkar söguna á aðeins einn veg sem getur 

síðan blandast við galla leiksins. Saga sem námsgrein snýst um að túlka söguna á 

marga vegu og færa rök fyrir því af hverju atburðir þróuðust eins og þeir gerðu í 

fortíðinni og hvaða áhrif það hafði. Tölvuleikur ætti aldrei að vera eina uppspretta 

upplýsinga um fortíðina. Nemendur ættu þess í stað að meta leikinn miðað við aðrar 

heimildir, t.a.m. frumheimildir eða fyrirlestra kennara. Kennarinn ætti að hvetja 

nemendur til að kynna sér aðrar heimildir og fá þannig víðari skilning á viðfangsefninu.  

 

 Ræðið og rýnið í leikinn að lokum. Metið hvort leikurinn hafi skilað árangri. Kennarar 

ættu að gefa sér tíma til að tengja tölvuleikinn við söguleg viðfangsefni og ræða við 

nemendur hvað sé nákvæmt og hvað ekki. Með þessu er kennarinn að þjálfa 

söguvitund nemenda og dýpka skilning þeirra á sögunni. Ef þetta er vel gert geta 

umræðurnar varað lengur en sjálf spilunin. Hægt er að gera þetta í hópavinnu eða sem 

eina heild. Umræðutímar eru góður vettvangur til þess að koma með gagnrýnar 

spurningar um tölvuleikinn (McCall, 2016).  

 

Tölvuleikir eru því öflugt tæki til þess að nálgast fortíðina og hafa þó nokkrir kennarar notað 

þessa aðferð í sinni kennslu með misjöfnum árangri eins og nefnt var hér að ofan. Lykillinn er 

að skilja að sögulegir tölvuleikir eru túlkanir á fortíðinni og því þurfa nemendur og kennarar að 

vera gagnrýnir á tölvuleikinn. Því er mikilvægt að eftir spilun á leiknum að meta staðreyndir úr 

honum við frumheimildir. Kennarinn þarf að vera leiðsögumaður í gegnum tölvuleikinn og þarf 

einnig að vera virkur í kennslunni og hvetja nemendur til þess að hugsa um þau vandamál sem 

þau standa mögulega frammi fyrir.  
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Að mörgu er að hyggja þegar nota á tölvuleiki í sögukennslu eða kennslu almennt. de Freitas 

og Oliver (2006) kynntu gátlista sem gæti gagnast kennurum sem vilja nota tölvuleiki í kennslu: 

Aðstæður/Samhengi Nemandi Kennslufræðilegar 

hugleiðingar 

Framsetning 

Hverjar eru aðstæður til 

námsins? 

Hæfniviðmiðin? 

(Háskóli, skóli, heima, 

kennslustofa) 

Hver er nemandinn? 

Hver er fyrri reynsla 

nemandans?  

Námsaðferðir 

nemandans. 

Hvaða 

kennslufræðilegu 

nálganir eru notaðar? 

 

Hvaða nálganir gætu 

skilað árangri? 

Hvaða hugbúnaður eða 

tæki styðja best við 

hæfniviðmiðin? 

Hvaða aðstæður hafa 

áhrif á námið? 

Hver er hópurinn sem 

er að læra? 

Markmið námskrár 

(Gott að skrifa niður) 

Hvaða hæfniviðmið 

þurfa að vera til staðar 

til þess að styðja við 

markmið? 

Næst að tengja aðstöðu 

og frammistöðu? 

Hvernig er best að 

styðja 

nemandann/hópinn? 

Hæfniviðmið 

 

Námsaðferðir 

Hversu mikla 

einbeitingu (e. 

immersion) þarf til að 

styðja við 

hæfniviðmiðin? 

 Er hópurinn að vinna 

saman? Hvernig er hægt 

að auka samvinnuna? 

Er hægt að nota 

hæfniviðmiðin og 

námsaðferðirnar með 

tölvuleiknum sem þegar 

eru til? 

Hversu raunsætt er að 

ná þessum 

hæfniviðmiðum? 

  Hvernig er hægt að nota 

námsaðferðirnar og 

hæfniviðmiðin með 

sérhönnuðum 

hugbúnaði 

Hvernig er hægt að 

tengja saman það sem 

gerist í leiknum og 

hugleiðingar um sjálft 

námið? 

  Hvernig getur kynning 

stutt við 

hæfniviðmiðin? 

Hvernig er hægt að 

tengja saman það sem 

gerist í leiknum og 

hugleiðingar um sjálft 

námið? 

  Hvernig getur kynning 

stutt við 

hæfniviðmiðin? 

 

 

Þó að margir gátlistar hafa verið búnir til sem að styðja við mat á fræðslu hugbúnaði (e. 

educational software) hafa fáir verið útbúnir sem leggja áherslu á tölvuleiki í kennslu. Flestar 

rannsóknir hafa lagt ríka áherslur á hvernig best sé að nota tölvuleiki í kennslu og hvernig slík 

aðferð hefði áhrif á nemendur. Minni áhersla hefur verið lögð í að rannsaka hvernig tölvuleikir 

virka með kennslufræðilegum kenningum og eiginleikum nemenda eða nemendahópa. Þessi 

gátlisti er því gerður með það í huga að hjálpa kennurum sem vilja nýta tölvuleiki í kennslu og 
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gefa þeim tækifæri á að ígrunda aðferðir sínar með tilliti til annarra þátta (de Freitas og Oliver, 

2006).  

5.1.1 Úrlausn átaka  

Í mörgum greinum innan skóla eru tölvuleikir notaðir sem tól til þess að auka námsupplifun 

nemenda, til að mynda í viðskipta og stjórnunarfræðum (Zantow, Knowlton, og Sharp, 2005); 

Læknisfræði (Bradley, 2006) og stjórnmálafræði (Kelle, 2008). Í úrlausn átaka (e. conflict 

resolution) getur verið gagnlegt að notast við tölvuleiki. Tölvuleikurinn þarf að vera með þann 

möguleika að hann sé með öflugt ákvarðanatökuferli þar sem spilarinn fer í hlutverk leiðtoga 

sem reynir síðan að taka ákvarðanir innan síns eigin innri skilings og félagslegra takmarkana í 

tengslum við utanaðkomandi atburða. Spilarinn þarf að upplifa einnig tímaþrýsting og stress, 

til þess að ná sem mestum árangri (Gonzalez, Saner og Eisenberg, 2012).  

Að notast við herminám eða leiki við að kenna nemendum um átök í heiminum hefur verið 

gagnrýnt. Bent hefur verið á að herminám eða leikir sem líkja eftir átökum geti ýtt undir 

menningarlegar staðalímyndir og að engin tenging sé á milli hins raunverulega heims og þess 

sem gerist í sjálfum leiknum. Tölvuleikir voru sjaldan skoðaðir sem ein af hugsanlegum 

kennsluaðferðum til að sigrast á þessari gagnrýni. Kostir þess að notast við tölvuleiki til að 

kenna um átök í heiminum er að þeir bjóða upp á þann möguleika að auka við raunverulegar 

aðstæður sem erfitt er að skapa í leik eða með herminámi (Kampf og Stolero, 2018). 

Tölvuleikurinn PeaceMaker er fræðslutölvuleikur og líkir eftir átökum Ísrael og Palestínu 

með því að móta þá þætti sem stuðla að þeim. Spilarar fara í hlutverk annað hvort 

forsetisráðherra Ísraels eða forseta Palestínu og eiga þeir að semja um frið með því að taka 

stjórnmála, fjármála og öryggis ákvarðanir. Í gegnum leikinn geta spilarar lent í óvæntum 

uppákomum, líkt og sjálfsmorðssprengjum frá Palestínu eða loftárásum frá Ísrael. Spilarar 

safna stigum í samræmi við þær aðferðir sem þeir taka. Til þess að vinna leikinn þarf spilarinn 

að fá jafn mörg stig fyrir bæði löndin og tapar ef stigagjöfin er of lág. Leikurinn býður upp á 

þrjú erfiðleikastig, uppbygging leiksins er alveg eins í öllum stigunum en aðgerðir 

gervigreindarinnar (e. A.I) eru tíðari eftir því sem spilarinn velur erfiðara stig. Tilgangur leiksins 

er að fá spilara til þess að sjá átökin frá öðru sjónarhorni en þeir eru vanir að sjá þau(Gonzalez, 

Saner og Eisenberg, 2012). 

 Í rannsókn sem gerð var árið 2012 (Gonzalez, Saner og Eisenberg, 2012) var sett fram sú 

tilgáta að með því að spila tölvuleikinn myndu skoðanir spilara um lausnir í deilunni breytast. 
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Nemendur á aldrinum 18-23 ára spiluðu nokkrar umferðir í leiknum og brugðust við 

spurningum um trúar- og stjórnmálaskoðunum sínum. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær 

að tölvuleikurinn hjálpaði nemendum að skilja deiluna á milli þessara tveggja ríkja og einnig 

dró tölvuleikurinn úr hlutdrægni nemenda og hvatti þá til þess setja sig í spor þeirra sem búa 

í löndum þar sem átök geysa. 

 Global Conflicts er annar fræðslutölvuleikur sem snýr að átökum Ísrael og Palestínu. 

Leikurinn er þróaður af Serious Games Interactive í Danmörku. Leikurinn býr yfir nokkrum 

atburðarásum þar sem spilarinn fer í hlutverk vestræns blaðamanns sem á að útbúa fréttir 

fyrir dagblöð í Ísrael, Palestínu og hinum vestræna heimi. Fréttirnar eiga að byggjast á viðtölum 

frá mismunandi eftirlitsstöðum og við ólíka einstaklinga. Í lok leiksins fær spilarinn að velja 

nokkrar tilvitnanir sem hann hefur safnað í gegnum leikinn og setur þær í lokaskýrslu sem hann 

er síðan metinn á. Stigagjöfin felst í því hvar frétt spilarans birtist í blaðinu, hvort að 

tilvitnanirnar endurspegli eitthvað mikilvægt í deilunni og hvort að tilvitnanirnar henti því 

verkefni sem blaðamanninum var gefið í byrjun leiksins. Stigagjöfin var ákveðin af hönnuðum 

leiksins eftir röð prófanna með alþjóðlegum sérfræðingum, til þess að halda leiknum 

hlutlausum. Átökin á milli Ísrael og Palestínu eru eldfim og getur það reynst mönnum erfitt að 

halda hlutleysi þegar þau eru rædd. Tölvuleikurinn er áskorun fyrir spilarann þar sem hann 

þarf að getað stólað á að vera hlutlaus á meðan hann safnar upplýsingum fyrir dagblaðið. 

Hlutleysið í leiknum er byggt á ráðgjöfum frá blaðamönnum og úrlausnum frá Ísrael og 

Palestínu sem og annarsstaðar í heiminum. Hönnun leiksins er sett þannig upp að sjónarhorn 

beggja landa er sett fram og reynt að hafa jafnvægi þar á milli (Kampf og Stolero, 2018).  

Rannsókn á tölvuleiknum var framkvæmd 2013 og voru settar fram þrjár tilgátur áður en 

rannsóknin hófst. Fyrsta tilgátan var að nemendur myndu öðlast meiri vitneskju um átökin á 

milli Ísrael og Palestínu. Tilgáta tvö var að nemendur sem ekki voru tengdir átökunum á neinn 

hátt myndu öðlast meiri þekkingu um átökin frekar en þeir nemendur sem þekktu til átakanna 

á einn eða annan hátt. Þriðja tilgátan fólst í því að viðhorf þeirra sem tengdust átökunum 

myndi ekki breytast, en viðhorf þeirra nemenda sem höfðu engin tengsl myndu breytast eftir 

að hafa spilað tölvuleikinn. 140 nemendur voru fengnir til að taka þátt í rannsókninni og meðal 

þeirra voru 40 gyðingar frá Ísrael, 40 nemendur frá Bandaríkjunum, 30 nemendur frá Palestínu 

og 30 nemendur frá Tyrklandi. Rannsóknin tók þrjá klukkustundir í framkvæmd. Í fyrstu var 

nemendum kynntur leikurinn og þeir látnir spila hann í stutta stund. Í öðru lagi svöruðu 
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nemendurnir stuttum spurningalista og síðan spiluðu þau leikinn að fullu. Í lok leiksins svöruðu 

þau aftur stuttum spurningalista. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að þátttakendur 

bættu töluvert við þekkingu sína á átökunum, þó voru áhrifin sterkari á nemendur frá 

Bandaríkjunum en fyrir hina hópana. Rannsóknin sýnir einnig að tölvuleikurinn minnkaði 

þekkingarbil (e. knowledge gap) á milli bandarískra nemenda sem í upphafi rannsóknarinnar 

voru með lágmarks þekkingu á átökunum áður en þeir byrjuðu að spila tölvuleikinn en þeirra 

sem höfðu tengsl við átökin og voru með mikla þekkingu á átökunum áður en þeir hófu 

spilunina. (Kampf og Stolero, 2018).  

PeaceMaker og Global Conflicts bjóða upp á möguleika á að kenna nemendum um átökin 

á milli Ísraels og Palestínu. Global conflicts er skilvirkari en PeaceMaker með tiliti til 

viðhorfsbreytinga hjá nemendum og eru þrír þættir sem valda því: 1. Global Conflicts býður 

upp á meiri dýpt en PeaceMaker og getur því verið skemmtilegri í spilun, sem ýtir undir 

þátttöku nemenda í að spila tölvuleikinn. 2. Global Conflicts kynnir nemendum fyrir fleiri 

atburðum í átökunum samanborið við PeaceMaker, meiri áhersla er lögð á erfiðleika bæði hjá 

Ísraels- og Palestínumönnum á eftirlitsstöðum sem eru staðsett á Palestínskum svæðum. Sú 

nálgun getur vakið upp samúð með báðum þjóðum og virkir þannig hlutlaust sjónarhorn 

nemenda á aðstæðunum. 3. Líkt og áður kom fram fer spilarinn í hlutverk blaðamanns í Global 

Conflicts og er því skylt að líta á aðstæðurnar frá báðum hliðum og starfa samkvæmt reglum 

jafnvægis og hlutlægni. Sem gerir spilaranum auðveldara með að horfa á átökin frá báðum 

hliðum. Í PeaceMaker verður spilarinn að taka ákvarðanir byggðar á því hvað sé best fyrir þá 

þjóð sem hann valdi í upphaf leiksins (Kampf og Stolero, 2018). 

 

 

Samantekt 

Eins og fram hefur komið hafa verið gerðar þó nokkrar rannsóknir á tölvuleikjum í sögukennslu 

á framhaldsskólastigi. Flestar rannsóknirnar gefa til kynna að tölvuleikir henti vel sem 

kennslugagn. Kennarar þurfa að huga að mörgu ef þeir ákveða að nota tölvuleiki sem 

kennslugagn í sinni kennslu og getur verið gott fyrir þá að styðjast við gátlista, sem kennarar 

nýta sér til þess að ígrunda kennsluaðferðirnar með tilliti til markmiða námsins. Tölvuleikir 

sem hafa verið rannsakaðir voru meðal annars Civilization, PeaceMaker, Warfare 1917 og 
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Medal of Honor: Frontline. Í næsta kafla verður fjallað um sögulega tölvuleiki og hvort þeir 

henti í almenna kennslu og hvað nemendur geti lært af þeim.   
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6 Kynning á sögulegum tölvuleikjum 

Í þessum kafla verður sögulegum tölvuleikjum gerð skil og hvernig þeir gætu nýst í kennslu, 

einnig er vert að skoða hvað nemendur geta lært af spilun tölvuleikja í stað kennslubóka, 

verkefna og ritgerðarvinnu. Tölvuleikirnir sem hér verða taldir upp voru valdir útfrá viðtölum 

kennara og nemenda, fræðigreinum og þeim möguleikum sem þeir hafa í kennslu.  

Til eru margir sögulegir tölvuleikir og allir hafa þeir sína kosti og galla ef nota ætti þá í 

sögukennslu. Það getur reynst kennaranum erfitt að velja tölvuleiki sem henta sem 

kennslugagn og þarf hann því að hafa í huga hvað hann vill að nemendur læri af spilun leiksins. 

Allir þeir afþreyingartölvuleikir sem taldir verða upp bjóða upp á fróðleik um söguna, en hafa 

þó sína galla, enda ekki hannaðir með námsgildi í huga. Dawn Spring (2015) nefnir að 

sagnfræðingar gætu í samstarfi við kennara og tölvuleikjahönnuði búið til góðan sögulegan 

tölvuleik sem myndi henta fyrir námsgreinina.  

Hægt er að flokka tölvuleiki eftir því hvaða tilfiningu eða upplifun þeir vekja með 

spilaranum. Í þessari rannsókn verður stuðst við nálgun Egenfeldt-Nielsen (2013), hans nálgun 

snýst um að flokka tölvuleiki út frá því hvernig þeir spilast og þá upplifun sem spilarinn fær af 

spiluninni. Tölvuleikjum er því skipt upp í fjóra flokka, en þeir eru; hasarleikir, ævintýraleikir, 

hermileikir og herkænskuleikir (Egenfeldt – Nielsen, 2013).  

 

 Hasarleikir (e. Action games) eru skyldir leikjum í spilakössum sem voru þekktir fyrir 

nokkrum árum. Þeir einkennast af því að spilunin er hröð, sem býður upp þá 

möguleika að gera margar aðgerðir í einu. Minna fer fyrir nákvæmni spilara, heldur er 

áherslan á að framkvæma mikið af aðgerðum í einu. Tölvuleikir sem falla undir þennan 

flokk byggjast upp á því að bregðast við frekar en að vera nákvæmur og skipulagður. 

Tölvuleikir sem hægt er að setja í þennan flokk eru leikir á borð við Pac-man og Half-

Life.  

 

 Ævintýraleikir (e. Adventure games) einkennast af dýpri hugsun og þolinmæði. Hér er 

unnið með að þjálfa ákveðna hæfileika. Tölvuleikir í þessum flokki eru oft byggðir upp 

á söguþræði sem spilarinn tekur þátt í. Sögurþræðirnir eru gjarnan um einhverskonar 

leyndardóma eða þrautir sem spilarinn þarf að leysa. Ævintýraleikir bjóða upp á 

annarskonar hasar, ólíkt hasarleikjum sem byggja upp á spennu spilara. Maniac 

Mansion, Ultima og Wizardry eru dæmi um tölvuleiki sem teljast vera ævintýraleikir.  
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 Herkænskuleikir (e. Strategy games) eru oft byggðir á stríðsástandi, stríðrekstri eða 

sögutengdu viðfangsefni. Spilarinn stýrir heildar aðgerðum og tekur ekki beinan þátt í 

átökunum í leiknum sem geta skapast í spiluninni. Leikmyndin er oft á þar til gerðu 

korti og fer spilunin of fram í rauntíma eða röð. Þegar tölvuleikir eru spilaðir í rauntíma 

er átt við þegar allir spilarar eru spila leikinn á sama tíma, dæmi um slíkan leik er 

Warcraft. Herkænskuleikur og hasarleikur eru ekki ólíkir, munurinn er þó aðallega í því 

að byggja sigurinn á kænsku og hafa heildarsýn yfir sem flesta þætti leiksins. 

Umferðaskipt spilun (e. turn based) á við þegar spilarar geta gert aðgerðir þegar röðin 

kemur að þeim. Fyrst framkvæmir einn spilari, eftir það gerir annar spilari og þannig 

gengur leikurinn fyrir sig þangað til að allir hafa lokið því sem þeir geta/ætla að gera. 

Umferðin endar og ný tekur við, þessi spilun er ekki ólík því sem fram fer þegar 

borðspil eru spiluð. Það sem einkennir umferðaskipta leiki er að þeir byggjast meira 

upp á því að hugsa um næsta leik og fylgjast með hvað andstæðingurinn gerir. Hraðinn 

í umferðaskiptum leik er hægari en þegar rauntímaleikur er spilaður, þannig upplifir 

spilarinn dýpri vangaveltur um leikinn og reynir að byggja leik sinn upp til sigurs.  

 

 Hermileikir (e. Process-oriented games) einkennast af því að markmiðið er ekki að ná 

sigri líkt og í hinum þremur flokkunum. Spilarinn þarf að setja sig í ákveðið hlutverk 

sem hann á að herma eftir, t.d. ákveðin störf eða aðgerðir. Leikirinir hafa verið kallaðir 

sandkassaleikir og hafa engan ákveðinn endir. Dæmi um slíka leiki eru Sims eða 

Minecraft (Egenfeldt-Nielsen, o.fl., 2013). 

 

6.1 Civilization 

Civilization var hannaður af Sid Meier, fyrst gefinn út árið 1991 og er einn af farsælustu 

tölvuleikjum heims. Civilization leikirnir hafa verið spilaðir í mörg ár og hafa hlotið gríðarlega 

aðdáun á meðal tölvuleikjaspilara og hefur myndast ákveðin aðdáendahópur í kringum þá 

(Owens, 2011). Leikurinn sjálfur byggist upp á því að spilarinn tekur sér það hlutverk að stjórna 

ákveðinni siðmenningu og leiða hana áfram í gegnum aldirnar og til dagsins í dag. Í gegnum 

leikinn þarf spilarinn að taka ákvarðanir um tækniþróun, pólitískar ákvarðanir og sumar af 

hernaðarlegu mikilvægi. Leikurinn markast af því hvernig leikurinn er spilaður og hvaða leiðir 

spilarinn velur í gegnum leikinn til þess að sigra (Chapman, 2013).  

Valmöguleikar á persónum og ákvarðanir spilarans til sigurs er það sem gerir leikinn 

vinsælan, því að sá sem spilar fær að skapa sína eigin sögu. Aðalmarkmið höfundar leiksins var 

að hann ætti að vera skemmtilegur og góður sem þyrfti ekki endilega að vera sögulega 

nákvæmur. Ekki var farið í neina sögulega heimildarvinnu þegar leikurinn var hannaður, heldur 
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byggði leikurinn eingöngu á söguþekkingu höfundar leiksins. Sid Meier hafði þá hugmynd að 

leikurinn ætti að byggjast upp eins og borðspil líkt og spilið Risk (Edwards, 2016).  

Civilization hefur gríðalega stórt samfélag spilara á bakvið sig og er hægt að finna allskonar 

hópa tengda leiknum inn á samfélagsmiðlum. Einnig eru til margar vefsíður um leikinn. Flestir 

sem spila leikinn hafa áhuga á herkænskuleikjum og sögu. Stór hópur innan Civilization 

samfélagsins er að endurblanda (e.to mod) leikinn og skipta þeir miklu máli fyrir samfélagið í 

heild. Owens (2011) gerði rannsókn á samfélaginu sem skapast hefur í kringum Civilization og 

fylgdist hann sérstaklega með spjallborðum þar sem fólk er að ræða saman um endurblöndun 

(e.modding). Niðurstöður hans voru þær að þeir sem spila tölvuleikinn vilja breyta honum 

þannig að hann yrði sem sögulega réttastur og með það til hliðsjónar að ákveðnum tengslum 

í leiknum yrði breytt. Þannig vildu þeir að leikurinn myndi endurspegla betur það sem gerðist 

í raun og veru.  

 

 

Mynd 1: Civilization 

 

Í Civilization IV eiga spilarar að stjórna þjóð yfir 6000 ára þróunarskeiði. Þegar leikurinn 

hefst þurfa spilarar að ákveða hvar þeir ætla að setja niður borg fyrir þjóð sína. Hver 

staðsetning hefur sérstakar auðlindir sem þær nýta, kosti og galla þegar hernaður skellir á og 

mismunandi ferðamáta til að fara á milli ólíkra staða. Ef spilarinn ákveður að setjast að á strönd 

gerir það þjóð hans betri í sjóhernaði og veiði. Að setjast að inn til lands kemur í veg fyrir ásókn 

sjóræningja og að setja þjóð sína nálægt annarri þjóð gerir það að verkum að þær geta átt í 

viðskiptum. Í hvert skiptið sem spilarinn stendur frammi fyrir því að byggja nýja borg þarf hann 

að huga að þessum þáttum leiksins. Þetta eru þó ekki einu ákvarðanirnar sem spilarinn þarf 
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að taka í leiknum, heldur verða þær fleiri eftir því sem líður á, líkt og er í raunveruleikanum. 

Hver ákvörðun spilarans hefur áhrif á gang leiksins og hans þjóð (McCall, 2012)  

Vert er að taka fram að á undan förnum árum hefur myndast markaður fyrir framleiðslu á 

tölvuleikjum sem eru sértaklega hannaðir með kennslu í huga. Árið 2016 var birt tilkynning 

þess efnis að gefa ætti út sérstaka útgáfu af Civilization þar sem áhersla í hönnun leiksins tæki 

mið af námi og kennslu. Það sem á að gera þessa útgáfu frábrugðna hinum er að kennarar fá 

aðgang að svæði þar sem hann fær að fylgjast með árangri nemenda. Áætlað var að leikurinn 

yrði aðgengilegur ákveðnum hóp kennara í Norður-Ameríku árið 2017. 

 

 

Mynd 2: CivilizationEDU 

 

Jóhann Þór Eiríksson (2016) fjallaði um í  B.Ed. ritgerð sinni, tölvuleikinn Civilization 5 og 

hvernig hægt væri að nýta hann í gerð á kennsluefni sem tengist inn í sögukennslu, með 

áherlsu á samfélagsfræði í grunnskólum. Komst Jóhann að því að réttar forsendur verða að 

liggja fyrir til þess að nota tölvuleikinn sem kennslutæki þar sem námsleg markmið verða að 

vera skýr og kennarinn verður að hafa nákvæm markmið í huga. Civilization er ekki sögulega 

réttur en hægt er að skoða ákveðin tímabil í leiknum og tengja við önnur kennslugögn sem 

verið er að nota.  

 

 

6.2 Assassin‘s Creed 

Assassin´s Creed kom fyrst út árið 2007 og er þriðju persónu hasarleikur þar sem spilarinn fer 

í hlutverk leigumorðingja og á sér stað á sögulegum tíma eða nánar tiltekið á 
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endureisnartímabili Rómar, nýlendutímabili í Boston og Frönsku byltingunni. Leikurinn gefur 

góða innsýn í bæði byggingarlist borga sem og daglegt líf á þessum tíma. Mikil nákvæmni er 

lögð í gerð leiksins og reynt að fanga andrúmsloftið með ýmsum smáatriðum í hönnun á 

húsgögnum o.fl. Leikurinn gefur nákvæma sögulega skýringu á menningu hvers tímabils, 

efnahag og samfélög. Þegar karakterinn er látinn ganga inn í hús er hægt að sjá hvað fólk 

borðaði á tímabilinu og hvernig það bjó. Í leiknum Assassin‘s Creed IV: Black Flag‘s (2013) gefur 

spilunin hugmyndir um það hvernig skip voru á tímabilinu, hvernig sjóræningjastarfsemi hafði 

áhrif og hvernig verslun átti sér stað (Spring, 2015). Leikurinn gefur þó enga skýringu á 

fortíðinni sem gerir það að verkum að allt námsgildi vantar, leikurinn veitir t.a.m. ekki skýringu 

á tilurð stjórnarbyltingarinnar í Frakklandi. Markmið leiksins er ekki það og er spilarinn ekki 

beinn þátttakandi í sögunni. Markmið leiksins er að leiða karakterinn áfram í gegnum leikinn 

og framkvæma ákveðinn verknað. Leikurinn byggist á leigumorðum, bardögum og húshoppi 

(McCall, 2016). 

 

 

Mynd 3: Assassin‘s Creed IV: Black Flags 

 
 

 

6.3 Red Dead Redemption 

Red Dead Redemption er tölvuleikur þar sem sögulegu, staðreyndum er blandað saman við 

goðsagnir. Tölvuleikurinn á sér stað í Bandaríkjunum í byrjun 20.aldar eða árið 1911, í gegnum 

leikinn sjást þær breytingar sem urðu í landinu á þessu tímabili. Leikurinn greinir frá menningu, 
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efnahag, stjórnmálaástandi og  þeim samfélagsbreytingum sem landið gekk í gegnum. 

Samband Bandaríkjamanna við innfædda og þegna Mexíkó koma fram og einnig hvernig gamla 

vestrinu hnignaði. Leikurinn tekur á helstu „þemum“ tímabilsins, líkt og gamla vestrinu, 

milliríkjaviðskiptaráði (ráð sem hefur umsjón og eftirlit með viðskiptum og samgöngum milli 

einstakra ríkja í Bandaríkjunum), uppgangi járnbrautanna, útbreiðslu rafmagns og þróun 

bifreiðarinnar og flugvéla. Að auki upplifði aðal söguhetja leiksins, John Marston, uppreisnina 

í Mexíkó árið 1910 (Spring, 2015). Hönnuðir leiksins vildu hafa sem flest sögulega nákvæmt og 

þá sérstaklega arkitektúrinn, karakterana, landslagið og vopnin. Nokkrir karakterar eru byggðir 

á raunverulegu fólki sem hafði verið uppi á þessu tímabili líkt og Pearl Taylor Hart, sem er 

talinn hafa verið sá síðasti til að sitja fyrir fólki og ræna það. Samtöl sem fara fram í leiknum er 

keyrð áfram af öðrum karakter en í gegnum spilunina koma reglulega upplýsingar um 

menningar-, félagslegar- og pólitískar breytingar sem eiga sér stað í landinu. Þessar 

upplýsingar birtast nær oftast þegar karakterinn er á ferðinni. Umræðuspurningar birtast 

einnig reglulega þegar breytingar eiga sér stað í vestrinu, líkt og um hlutverk 

alríkisstjórnarinnar, þróun í tækni eða breytingar á landslaginu (Spring, 2015). Tölvuleikurinn 

dregur upp góða mynd af því hvernig hægt væri að útbúa sögulegan tölvuleik sem hægt væri 

að nýta í sögukennslu.  

 

 

Mynd 4: Red Dead Redemption 
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6.4 Total War 

Total War eru leikjaraðir sem komu fyrst út árið 2000 með tölvuleiknum Shothgun: Total War 

sem framleiddur var af John Tiller Software. Leikirnir eru herkænskuleikir, þar sem spilarinn 

stjórnar stórveldi eða ríki. Tímabil leikjanna nær yfir orrustur frá 16.öld til heimstyrjaldanna á 

20. öld. Ólíkt Civilization þegar bardagar eiga sér stað, þarf spilarinn að taka flestar ákvarðanir 

fyrir her sinn. Tölvuleikirnir eru mjög nákvæmir herkænskuleikir og bjóða upp á möguleikann 

„hvað ef“ í átökum tengdum kalda stríðinu. Hægt er að spila leikinn við aðra spilara og einnig 

við tölvuna sjálfa (McCall, 2016). Tölvuleikurinn inniheldur gagnvirk myndbönd sem ætluð eru 

að kynna ákvarðanir sem spilarar taka í leiknum og hvaða afleiðingar þær ákvarðanir gætu 

haft.  

 Þó að tölvuleikirnir séu með afþreyingu sem sitt megin markmið framyfir sögulega 

nákvæmni, sýna þeir að sögulegir tölvuleikir hafa marga möguleika sem kennslu leikir. Í viðbót 

við sögu hernaðar inniheldur tölvuleikjaserían pólitíska- félagslega- og trúarsögu. Myndböndin 

sem sýnd eru í leiknum hafa þann tilgang að koma að upplýsingum sem fást ekki með 

spiluninni. Leikurinn inniheldur einnig alfræðibók (e. encyclopedias) sem hefur að geyma 

sögulegar upplýsingar um fólk, atburði og hernaðargögn.  

 

 

Mynd 5: Total War 

 

 

Til eru margir tölvuleikir sem gerir nemendum kleift að kljást við vandamál sem eru að finna í 

raunveruleikanum. Í tölvuleiknum Political Machine eiga spilarar að reyna vinna 
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forsetakosningarnar 2008 í Bandaríkjunum. Tölvuleikurinn City Life gengur út að byggja og 

stjórna borg þar sem að ólíka félagshópa er að finna. Railroad Tyccon hvetur spilarana til að 

byggja og stjórna járnbrautarfyrirtæki. Vandamál sem spilarar standa oft frammi fyrir í 

tölvuleikjunum eru vandamál sem sagnfræðingar eru oft að velta fyrir sér þegar þeir eru að 

rannsaka fortíðina (McCall, 2012).  

 

Samantekt 

Tölvuleikjum er skipt upp í fjóra flokka og þeir eru hasarleikir, hermileikir, ævintýraleikir og 

herkænskuleikir. Það er vandasamt verk fyrir kennarann að velja hvaða tölvuleikir henti í 

kennslu. Í kaflanum voru nefndir fjórir sögulegir tölvuleikir sem gætu virkað í sögukennslu á 

framhaldsskólastigi. Tölvuleikurinn Civilization virðist bjóða upp á mestu möguleikana þegar 

kemur að lærdómi, sem situr eftir hjá nemendum, en aftur á móti getur það tekið nemanda 

langan tíma að komast inn í og skilja tölvuleikinn. Hinir þrír eru líka góðir í kennslu, en þó með 

fyrirvara um að þeir eru ekki endilega sögulega réttir. Kennarinn getur því nýtt sér það tækifæri 

og beðið nemendur að ígrunda eftir að hafa spilað tölvuleikina. 
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7 Aðferð 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir markmiðum rannsóknarinnar og rannsóknarspurningum. 

Fjallað verður um val á rannsóknaraðferð og ástæður þess að ákveðið var að beita eigindlegum 

aðferðum og nota viðtöl við gagnaöflun. Lýst verður vinnuferli rannsóknarinnar, vali á 

þátttakendum, framkvæmd, gagnaöflun og úrvinnslu gagna.  

 

7.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að komast að því hvort og hvernig nemendur og kennarar í 

framhaldsskólum meti tölvuleiki sem gagnlegt náms-og kennslugagn í sögukennslu. Lagt er 

upp með tvær rannsóknaspurningar: 1. Telja nemendur að þeir læri öðruvísi með tölvuleikjum 

en með hefðbundnum aðferðum, þar sem kynningar, kennslubók og skrifleg verkefni eru 

jafnan lögð til grundvallar? 2. Hvert er námsgildi tölvuleikja í sögukennslu á 

framhaldsskólastigi?.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna möguleika sem tölvuleikir gætu veitt til að auka 

fjölbreytni kennsluaðferða í sögukennslu og hvort þeir höfði til nemenda með tilliti til 

áhugasviðs þeirra. Er því mikilvægt að fá fram álit og mat nemenda á viðfangsefninu þar sem 

margir nemendur spila tölvuleiki sér til gagns og gamans, og einnig mat kennara með reynslu 

af notkun tölvuleikja í kennslu til þess að greina hvað lærist með spilun tölvuleikja og 

námsvinnu í tengslum við þá.  

 

7.2 Rannsóknaraðferð 

 

Rannsóknin var unnin eftir eigindlegum rannsóknaraðferðum. Markmið eigindlegra 

rannsóknaraðferða er að lýsa mannlegri hegðun og að reyna skilja ástæðurnar fyrir því hvernig 

hlutirnir eru (Lichtman, 2013). Í fyrri rannsóknum eins og í rannsóknum Squire (2005), Andra 

Þorvarðssonar (2016) og McCall (2011) var vettvangsrannsóknum beitt, þar sem nemendum 

gafst kostur á að spila tölvuleiki í ákveðinn tíma. Niðurstöður rannsóknanna byggðust flest allar 

á slíkum vettvangsrannsóknum, en þar sem meistaraneminn telur sig hvorki hafa nógu langan 
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tíma fyrir slíka rannsókn né aðgengi telur hann eigindleg viðtöl henta betur sinni rannsókn, þar 

sem bæði reynsla kennara og viðhorf nemenda verða tekin til athugunar. Einnig geta viðtölin 

gefið upp góða mynd af rannsóknarefni sem þessu. Með þeim gögnum verður reynt að svara 

rannsóknarspurningunum. Helstu gallar rannsóknasniðsins eru að þátttakendur eru yfirleitt 

fáir og rannsóknarferlið getur verið tímafrekara en önnur rannsóknarsnið. 

  Í eigindlegum aðferðum er gagnöflun fjölbreytt til dæmis er hægt að safna gögnum 

með þátttökuathugun, aðgerðarannsókn, ljósmyndum, rýnihópaviðtölum eða með 

mismunandi gerðum af viðtölum (opin, stöðluðum eða hálfstöðluðum). Við framkvæmd 

viðtalanna í þessari rannsókn var unnið með hálfopin viðtöl. Hálfopin viðtöl byggjast á 

ákveðnum og fyrirframgerðum spurningum eða viðtalsramma. Viðtalsramminn er saminn 

fyrirfram en getur þó breyst þegar viðtalið er hafið. Spurningarnar eru samdar með það í huga 

að möguleiki sé á löngu svari, að þær séu opnar og ekki leiðandi (Berg, 2009). Forviðtöl við 

kennara (Viðauki Á) voru nýtt við gerð viðtalsramma fyrir einstaklings við nemendur (Viðauki 

B).  

 

7.1 Val á þátttakendum og gagnaöflun 

Tekin voru forviðtöl við þrjá framhaldsskólakennara með reynslu af sögukennslu og notkun 

tölvuleikja sem kennslugagns. Höfundi þótti mikilvægt að fá reynslu þeirra fram og hvernig 

tölvuleikir hafa nýst þeim í kennslu, hvernig kennslan fór fram og hvernig val á tölvuleikjum er 

háttað. Kennarar voru valdir með markvissu úrtaki (e. purposive sampling), þá eru 

þátttakendur valdir vegna ákveðinnar reynslu eða þekkingar sem þeir búa yfir (Esterberg, 

2002). Tekin voru einstaklingsviðtöl við 9 nemendur á framhaldsskólastigi. Fimm nemendanna 

voru valdir vegna áhuga sínum á sögu og tölvuleikjum, hinir fjórir voru valdir út frá reynslu 

sinni í notkun tölvuleikja sem kennslugagns í sögukennslu. Til að nálgast framhaldsskólanema 

var ákveðið að notast við snjóboltaúrtak (e.snowball recruitment), þar sem rannsakandi þekkti 

ekki fyrirfram til neins sem hafði áhuga á tölvuleikjum og sögu. Hægt er að auglýsa eftir 

þátttakendum til dæmis á samfélagsmiðlum, eins og var gert í þessu tilviki. Snjóboltaaðferðin 

felst í því að einn viðmælandi vísar á annan, en oft gæti annars verið erfitt að nálgast tiltekna 

viðmælendur (Hennink o.fl., 2011).  
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Áður en viðtölin voru tekin var viðmælendum tilkynnt að fyllsta trúnaðar yrði gætt og dulnefni 

yrðu notuð í rannsókninni, bæði fyrir þátttakendur og vinnustað/skóla þeirra. Nemendum 

voru valin nöfnin: Dagur, Arnór, Hlynur, Pétur, Maggi, Grétar, Erla, Hulda, Andri. Kennararnir 

fengu dulnefnin Jón, Siggi og Karl. Einnig var þeim gerð grein fyrir því að þau mættu hætta 

þátttöku hvenær sem er, ef óskað væri eftir því. Enn fremur voru þau upplýst um að þau 

mættu hafa samband við rannsakandann ef þau vildu breyta frásögn sinni að einhverju leyti.  

Gagnaöflun fór fram í lok febrúar og mars 2018. Viðtölin voru mislöng eða 30-45 mínútur 

á lengd. Viðtöl við kennara voru tekin í skóla viðkomandi kennara, viðtöl við nemendur fóru 

fram á mismunandi stöðum, skólum og kaffihúsum. Haft var í huga að gott næði væri í kringum 

viðtölin. Viðtölin voru tekin upp á farsíma og afrituð orðrétt að þeim loknum. Þeim var eytt 

strax eftir afritun. Leitast var við að halda andrúmloftinu góðu þannig að viðtölin yrðu að 

þægilegu og eðlilegu samtali. Lagt var áherslu á að spyrja frekar út í svör viðmælenda ef þau 

þóttu óskýr. Í lok hvers viðtals fengu viðmælendur tækifæri til að bæta við atriðum sem þóttu 

mikilvæg en höfðu ekki komið fram í viðtalinu. 

 

  

7.4 Greining gagna 

Stuðst var við nálgun Braun og Clarke (2006) um þemagreiningu sem byggir á sex þrepum. 

Þemagreining gengur út á að greina mynstur í gögnum (e. pattern analysis). Skilgreining 

aðferðarinnar hefur verið á reiki í gegnum tíðina og má segja að sveiganleiki aðferðarinnar sé 

hennar helsti kostur (Braun og Clarke, 2006). Það skiptir þó máli að rannsakandinn verði að 

vera meðvitaður um sitt fræðilega sjónarhorn og hvaða hugmyndafræði hann hefur til 

leiðsagnar í rannsóknarferlinu.  

 Braun og Clarke (2013) undirstrika að aðferðin er ekki bundin við ákveðna formúlu til 

gagnaöflunar og tekur sér þar með ekki stöðu innan ákveðins fræðilegs, þekkingarfræðilegs 

eða verufræðilegs ramma. Með aðferðinni má beita mismunandi kenningum og fræðilegum 

nálgunum til að svara ólíkum gerðum af rannsóknarspurningum. Hún hentar því bæði með 

litlum eða stórum gagnasöfnum og ólíkum gögnum.  

 Braun og Clarke (2006,2013) nefna sex þrep í þemagreiningu og þau eru: 
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1. Í fyrsta þrepinu kynnist rannsakandinn gögnunum vel og leyfir huganum að reika frjálst 

um gögnin. 

2. Annað þrepið snýst um að rannsakandinn kóði gögnin. Með öðrum orðum 

rannsakandinn finnur tiltekið mynstur eða merkingu í gagnasafninu sem tengist 

rannsóknarspurningunni. Mynstrið eða merkingin vekur athygli rannsakandans sem 

kóðar í kjölfarið. Kóðun getur farið fram á tvenns konar vegu, í bókstaflegri merkingu 

mynsturs eða kóða, eða dulinna merkingu. Sterkir kóðar eru sjálfstæðir og geta sagt 

þeim sem les gögnin heilmikið um þau, án þess að hann þurfi að lesa gagnasafnið. 

3. Í þriðja þrepi er rannsakandinn búinn að kóða gögnin og leitar nú að þemum. 

Rannsakandinn þarf hér að útbúa röklegt og sannfærandi kort af þemum sem eru 

byggð á fjölmörgum kóðum. Þemun verða að mynda samhljóm við gagnasafnið og 

alltaf vera í samhengi við rannsóknarspurninguna. Þemu geta verið á þrjá vegu: 

a. Yfirþemu fanga hugmynd sem er einkennandi fyrir marga kóða í gögnunum. 

b. Þemu sem lýsa ákveðnu mynstri eða merkingu. 

c. Hliðarþemu eða undirþemu geta leitt í ljós eitthvað mikilvægt í gögnunum sem 

tengjast rauðum þræði í rannsóknarferlinu. 

4. Fjórða þrepið felst í því að rannsakandinn endurskoði þemun með því að velta fyrir sér 

gagnasafnið á heildrænan hátt. Þar með skoðar hann hver þema og ber það saman við 

kóðuðu gögnin. Þetta er gert til þess að aðgæta hvort þau stemmi. Meginmarkmið 

þemagreiningar er að birta greiningu sem getur svarað rannsóknarspurningu og 

endurspeglað innihald gagnanna.  

5. Í fimmta þrepinu þarf rannsakandinn að skilgreina þemu og gefa þeim lýsandi nafn. 

Mikilvægt er að hvert þema gangi upp í heildarsögu greiningarinnar og sér í tengslum 

við rannsóknarspurninguna. Rannsakandinn gefur þemum grípandi og frumleg heiti. 

Heitið þarf þí að segja lesandanum um hvað þemað fjallar.  

6. Síðasta þrepið felst í því að kynna greininguna. Þumalputtareglan í framsetningu er að 

hlutfall milli greiningar og beinna dæma úr gagnasafni sé 70:30. Það er svo í höndum 

rannsakandans hvort hann flétti saman niðurstöðum og umræðum (Braun og Clarke, 

2006, 2013). 

 

Í greiningu gagna komu fram fimm yfirþemu; Viðhorf til sögu sem námsfags, áhrif kennara, 

viðhorf til tölvuleikja sem námsefnis, kennsla með tölvuleik í sögu og hindranir í notkun 

tölvuleikja í námi og kennslu. Þó nokkur undirþemu komu fram líkt og almennt námsefni og 
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kennsluaðferðir í sögukennslu, það sem lærist af tölvuleikjum, að upplifa aðstæður, 

kostir/ókostir við að nota tölvuleiki í sögukennslu og notkun tiltekinn tölvuleikja.  

7.2 Siðferðisleg álitamál 

Þegar rannsóknir af þessu tagi eru gerðar, þarf að huga vel að siðferðilegum atriðum. 

Rannsakandi verður að tryggja fullan trúnað og að þátttakendur hljóti ekki skaða af nokkru 

tagi sem hægt er að rekja til þátttöku þeirra í rannsókninni. Tryggja þarf að allir þátttakendur 

séu vel upplýstir um rannsóknina og eðli hennar og geti þar með veitt upplýst samþykki fyrir 

þátttöku (Esterberg, 2002) Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og þátttakendur beðnir 

um að skrifa undir upplýst samþykki. Farið var með gögn sem trúnaðarmál og þátttakendur 

eru ekki nafngreindir í rannsóknarniðurstöðum.  
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8 Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var að komast að því hvort og hvernig nemendur og kennarar í 

framhaldsskólum meti tölvuleiki sem gagnlegt náms-og kennslugagn í sögukennslu. Í þessum 

kafla verður fjallað um niðurstöður þessarar rannsóknar. Niðurstöðurnar eru settar þannig 

fram að fyrst verður fjallað um yfirþemun sem fram komu við greiningu gagna og eftir hverju 

yfirþema fylgir síðan undirþema ef það á við. Leitast er við að svara því hvernig nemendur læri 

öðruvísi með tölvuleikjum en með hefðbundnum aðferðum, þar sem kynningar, kennslubók 

og skrifleg verkefni eru jafnan lögð til grundvallar og einnig hvert er námsgildi tölvuleikja í 

sögukennslu á framhaldsskólastigi.  

 

8.1 Viðhorf til sögu sem námsgrein 

Í þessum kafla eru kynntar niðurstöður úr viðtölum við nemendur þar sem þeir voru spurðir 

um viðhorf sitt til náms í sögu. Kennarar voru einnig spurðir hver væri tilgangur þess að læra 

sögu og hvort það væri þörf á að efla sögukennslu á framhaldsskólastigi. 

Þegar nemendur voru spurðir út í viðhorf til sögu sem námsgreinar kom í ljós að þau 

höfðu öll frekar jákvætt viðhorf og sögðu flest að þeim fyndist gaman í sögu. Flest þeirra 

nefndu það væri gagnlegt að læra sögu og að tilgangurinn væri svo að sagan endurtæki sig 

ekki. „Svo að við vitum hvað hefur gerst í heiminum og kannski til að koma í veg fyrir að það 

gerist aftur“. Einnig var bent á að saga væri kennd til þess að þekkja aðrar þjóðir og menningu 

þeirra: „þetta heldur bara utan um menningu okkar og mikilvægi þess að læra um menninguna 

og menningu annarra og úr hverju hún uppspratt bara til þess að viðhalda henni og reyna að 

skilja fólk sem er í samfélaginu í kringum okkur“. Það vakti þó athygli að flestir viðmælendanna 

töldu ekki nauðsynlegt að læra sögu og að hún myndi ekki gagnast þeim neitt í framtíðinni, 

heldur að þetta væri einungis fróðleikur sem gott væri að búa yfir til þess að taka þátt í 

samræðum við aðra.  

Pétur: „[...] ekkert sko, þetta er ekkert að fara gera mig að lækni fattaru, en 

auðvita lærir maður eitthvað, þetta er þannig séð, mér finnst þetta voða 

mikilvægt en síðan eru rosalega mörgum sem finnst þetta vera pointless, því að 
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þannig séð græðir þú ekkert á þessu nema að þú veist fattaru [...]... mér finnst 

kannski ekkert nauðsynlegt að vita sko ártöl á milljón mismunandi hlutum“. 

Nemendur voru þó flestir sammála því að saga sem kennslufag ætti ekki að snúast um að læra 

staðreyndir líkt og Arnór benti á: „Mér finnst það mjög gagnlegt sko, meðan það fer ekki út í 

einhverja öfgar að kunna einhver svona ártöl á einhverju rosalega ómerkilegum hlutum“.  

Hulda var sú eina sem fannst fagið vera sniðið að strákum: „Mér finnst þetta oft vera mjög 

karllægt fag, eins og þetta sé búið til fyrir strákana sem vilja bara læra um byssur og stríð eða 

eitthvað“ og Grétari fannst of mikið lagt upp með að kenna sögu Evrópu og tuttugustu öldina: 

„það er svolítið mikið einblínt á tuttugustu öldina og kannski líka, saga Evrópu er ekkert bara 

áhugaverð þú veist, það er alveg eitthvað annað sem gerðist í heiminum, ekki bara í Evrópu. 

Þannig að það mætti kannski líka einblína á allan heiminn ekki bara Evrópu“. 

Þegar kennarar voru spurðir út í tilgang þess að læra sögu, voru þeir sammála því að 

tilgangur þess að læra sögu sé til að skilja uppruna sinn og samfélag síns og með því öðlast 

skilning á nútíma samfélagi, eða eins og Jón orðaði það „[...] ef við ætlum að skilja hvert við 

ætlum að fara þá verðum við að skilja hvaðan við komum [...]“. Einnig nefndi Jón að mikilvægt 

væri að læra sögu til þess að skilja hvað er að gerast í heiminum í dag og hverju fólk þarf að 

taka mark á: „að þekkja söguna og mögulega þá tengt það við það sem er að gerast í dag, 

afhverju hlutirnir eru eins og þeir eru [...] líka að vita svolítið, hverju á að taka mark á og hverju 

ekki, kannski tengt „fake news“ umræðunni“. Kennarar voru einnig spurðir hvort að þörf væri 

á að efla sögukennslu og hvernig best væri að því staðið. Jón taldi þörf á að bjóða upp á fleiri 

valáfanga í nýmiðaðri sögu sem nemendur myndu tengja meira við: „eitthvað sem er þá nær 

nútímanum, en það væri þá væntanlega bara nemendur sem myndu ákveða það, enda 

valáfangi“. Siggi og Karl voru sammála því að fjölbreytni væri lykillinn að styrkingu sögunnar 

sem námsgrein:   

Siggi: „fyrir mitt leyti myndi ég vilja gera þetta miklu fjölbreyttara, því 90 % af 

þessu er náttúrulega fyrirlestrar og verkefnavinna. En ég reyni náttúrulega að 

brjóta þetta upp eins og með tölvuleikjum, ég reyni alveg að hafa bíómyndir og 

umræðurhópa og þú veist og svo reyni ég að hafa fyrirlestrana sem umræður, en 

það fer náttúrulega algjörlega eftir bekknum“. 

Fram kom í viðtölunum að áhugi nemenda á sögu hafði töluverð áhrif á af hverju þeim gengi 

betur í faginu frekar en öðrum fögum í skólanum. Nefndar voru ýmsar ástæður hvers vegna 
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þeim gekk ekki vel í öðrum fögum, nemendur áttu auðveldara með að tengja söguna við 

áhugamál sín, t.a.m. tölvuleiki líkt og Pétur nefndi: „[...] ég fíla svona ævintýri og tengi sögu 

frekar við ævintýri og svo er einnig mikið um svona sögulegu í tölvuleikjum sem ég tengi við“. 

Þetta kom meðal annars fram þegar rætt var um hvað það væri sem hvatti þau áfram í námi 

og hvernig áhugi þeirra hefði áhrif á námsárangur þeirra. 

 

 

Samantekt 

Í viðtölunum kom fram að nemendur voru almennt jákvæðir í garð sögunnar sem námsgrein. 

Nemendur og kennarar töldu að það væri mikilvægt að þekkja sögu síns samfélags til að geta 

áttað sig á því hvernig samfélagið virkar í dag. Nokkrum nemendum fannst þó lítill tilgangur í 

að læra sögu því það myndi ekki gagnast þeim í framtíðinni, nema að takmörkuðu leyti.  

 

8.1.1 Almennt námsefni og kennsluaðferðir í sögukennslu 

Í þessum kafla eru kynntar niðurstöður úr viðtölum við bæði kennara og nemendur, þar sem 

viðhorf þeirra til námsefnis í sögu er rætt. Mikilvægt var að fá viðhorf þeirra til námsefnisins 

fram með tilliti til rannsóknarspurninganna: Telja nemendur að þeir læri öðruvísi með 

tölvuleikjum en með aðferðum, þar sem kynningar, kennslubók og skrifleg verkefni eru jafnan 

lögð til grundvallar? 

Nemendur voru spurðir út í hvers konar námsefni væri notað í sögukennslu í þeirra skólum og 

voru svör þeirra mismunandi eftir skólum. Allir nemendurnir voru annaðhvort búnir með 

grunnáfangana í sögu eða voru í seinasta áfanganum. Þegar Erla var spurð um hvers konar 

námsefni væri notað í sögukennslu í hennar skóla svaraði hún: „Við erum bara að nota eina 

bók [...] ég væri samt alveg til í að gera eitthvað annað en þessa einu bók fattaru“. Flestir voru 

sammála Erlu og töldu kennara einblína of mikið í grunnáföngum sögu að notast aðeins við 

eina kennslubók líkt og Maggi benti á: „[...] þessir grunnáfangar eru oftast bara að einblína á 

eina kennslubók“. Jón kennari vildi meina að erfitt væri að vera með fleiri enn eina bók í 

grunnáföngunum vegna fjölda kennara sem kenna þá: „en eins og í hundrað sem er 

skylduáfangi, þar erum við þrír að kenna hann og þá er bara voða fínt að vera bara með 

einhverja bók sem allir fara eftir“. Siggi kennari taldi þó þörf á að fá nýtt og ferskt kennsluefni 
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sem nemendur ættu auðveldara með að vinna með: „Einnig er þörf fyrir uppfært kennsluefni 

sem nýtir nýja miðla nútímans, til dæmis rafbækur, tölvuleiki, og myndbönd ýmiskonar.“  Þessi 

atriði komu meðal annars fram þegar rætt var um námsefnið sem kennara styðja sig við. Það 

kom einnig í ljós að stór hluti kennslunnar færi annað hvort fram í fyrirlestraformi eða 

verkefnavinnu og að kennararnir ættu erfitt að með að breyta sínum áherslum í kennslu. Þegar 

rætt var við Karl um hvort að kennsluaðferðir í sögu hefðu breyst í gegnum tíðina sagði hann: 

 „Ég hef sjálfur átt töluvert erfitt með að breyta til í minni kennslu þrátt fyrir 

mikinn vilja, einfaldlega vegna skorts á nýju efni. Það er mun auðveldara að halda 

sig við það sem er til og aðgengilegt en að fara gera tilraunir og búa allt til frá 

grunni; verst er að það er bara svo leiðinlegt, sem er fáránlegt að svo sé í efni 

sem er í raun eins skemmtilegt og mannkynsagan er (eða getur verið allavega). 

Ég hef því lítið getað breytt, allavega ekki eins miklu og ég mundi vilja, sökum 

skorts á efni“.  

Flestir nemendur voru sammála því að fyrirlestrar og hefðbundin verkefnavinna tæki of stóran 

part af kennslunni og að þörf væri á fjölbreytni í kennslu: „Því bækur og glærur verða alltaf 

þurrar og ef þær eru leiðinlegar þá missiru áhugann“. Grétar taldi þörf á að auka skapandi 

vinnu í kennslu; „meiri áhersla lögð á skapandi vinnu, ekki bara að svara spurningum og 

hvenær eitthvað gerðist og afhverju og eitthvað þannig“. Það kom í ljós að eldrir kennarar 

væru samkvæmt nemendum íhaldssamir þegar kemur að því að prufa nýjar kennsluaðferðir, 

líkt og Andri nefndi: 

 „Ég hef eigilega alltaf lent með svona gömlum kennara í sögukennslu sem er 

ekkert tilbúinn í nýja hluti. Svo heyrir maður í öðrum hóp sem er kannski með 

aðeins yngri kennara og þau eru oft að gera eitthvað skemmtilegt“ 

Hulda er sammála Andra og benti á að þegar kennaranemi var að kenna bekknum hennar:  

„[...]sem var með mjög skemmtilega tíma og lét okkur alveg ræða ýmis málefni saman, og 

það skapaðist einhvern veginn skemmtilegur tími út frá þessum umræðum, sem kennarinn 

hefur aldrei náð að skapa aftur, mjög fyndið“.  

 

Þegar kennarar voru spurðir út í sínar kennsluaðferðir voru þeir allir þrír með frekar ólíkar 

leiðir, Karl nefndi að hann reyndi að fara ólíkar leiðir:  
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„Hef einnig látið nemendur skrifa greinar í anda tímarita eins og „Sagan Öll“ þar 

sem þau þurfa að vinna alla rannsóknarvinnuna sjálf, gera myndbandskynningar 

á völdu efni, og halda dagbók um tölvuleikjaspilun“.  

Siggi taldi að sama hvaða leiðir hann færi í kennslu, hann myndi aldrei ná að halda athygli allra 

nemendanna: „[...] ég gæti verið skemmtilegasti sögukennari í heimi en ég er samt ekki að fara 

ná því [...]“. Honum fannst mikilvægt að nemendur sætu og hlustuðu á fyrirlestra: „[...] í 

einhverjum áföngum er ég með fyrirlestra sem margir algjörlega hata, en það er mikilvægt 

fyrir þau að læra þetta, þetta er bara þeim til góðs[...]“.  

Bæði nemendur og kennarar voru sammála um að kennslubækurnar væru of þungar og 

erfiðar. Nemendur ættu erfitt með að sjá samhengið og skilja þær. Siggi taldi að lesskilningur 

nemenda væri orðið almennt vandamál sem hefði áhrif á kennsluefnið: „ Ástæðan fyrir því að 

við erum ekki að nota þessa nýju, Fornir tímar og nýjir tímar, er því að krakkarnir skilja hana 

ekki“. Hulda og Pétur höfðu svipaða útskýringu:  

„stundum erfitt að skilja þær, þær eru eitthvað svo fræðilegar og myndi vera 

skemmtilegra ef þetta væri svona á okkar eigin tungumáli, eða fattaru svona eins 

og við tölum“. 

 

Samantekt 

Í þessum kafla var farið yfir niðurstöður viðtala sem tekin voru bæði við nemendur og 

kennarar. Nemendur og kennarar voru sammála um að það væri mikilvægt að fá meiri 

fjölbreytni í námsefnið og að kennarar ættu að vera duglegir að brjóta upp hefðbundna 

kennslu. Kennslubækurnar væru of þungar og óskiljanlegar fyrir nemendur og að þörf væri á 

nýju kennsluefni. Einn kennari taldi þó að ekki væri hægt að þóknast öllum og að hann myndi 

aldrei ná til allra nemenda, sama hvað hann myndir reyna. Kennararnir þrír sem við var rætt 

voru allir með ólíkar kennsluaðferðir.  

8.2 Áhrif kennara 

Í rannsókninni var rætt við nemendur um hvaða áhrif kennarinn hefði á kennsluna og hvort að 

hann væri að taka tillit til reynslu þeirra eða áhugasviðs. Í ljós kom að nemendur töldu 

kennarann mikilvæga einingu í kennslu og að hann væri stór hluti af því sem kveikir áhuga 

þeirra á efninu. Kennarar væru mismunandi þegar kæmi að því að taka tillit til reynslu þeirra 

og áhugasviðs. Hrós var einn af þeim áhrifavöldum þess að nemendur vildu standa sig vel hjá 



 

59 

tilteknum kennara líkt og Grétar nefndi: „að kennari segir til dæmis, vel gert, þá tekur maður 

það alveg til sín og sérstaklega ef þetta er kennari sem er ekkert rosalega gjarn á að hrósa“. 

Það átti þó ekki við alla, Hlynur telur hrós ekki vera neitt hvetjandi fyrir sig í náminu: „maður 

veit vanalega hvort maður sé góður eða ekki þannig að auka hrós gerir ekki neitt fyrir mig 

allavega“.  Pétur fannst fagið skipta máli :,,í leiðinlegu fagi þá skiptir það engu máli fyrir mig“. 

Dagur lítur á þá kennara sem leggja sig fram í að gera kennsluna fjölbreyttari hvetjandi í námi: 

„Ég er búinn að vera með mjög góða kennara núna, sem kveikja alveg áhuga, og 

eru fjölbreyttari í hvernig kennslan er, sem finnst eiginlega best við, þeir eru 

svona að breyta til og eru ekki með upplestur allan tímann, þá er ég bara dottinn 

út eftir 10 mínútur.“ 

Þegar að nemendur voru spurðir út í hvort að kennarar tækju tillit til reynslu þeirra og 

áhugasviðs voru svörin misjöfn. Maggi taldi kennara ekki taka tillit til reynslu hans né annarra 

nemenda:  

„Nei, skiptir engu máli, ekki í framhaldsskóla, engan veginn. Kennarar horfa bara 

á bekk sem bekk, ekki sem einstaklinga, eða alla mína skólagöngu hefur það verið 

þannig, það er bara, maður hugsar líka að ef ég væri sjálfur kennari og stæði fyrir 

framan 30 nemendur og ég er kannski að kenna 6 áfanga eða eitthvað og 

mismunandi hópa skiluru í hverjum áfanga [...] ógeðslega mikið af krökkum og 

jújú þú lærir einhver nöfn og svona skiluru, en þetta verður aldrei 

einstaklingsmiðað því þetta er bara, þá yrði þetta bara alltof flókið og alltof mikil 

vinna held ég og ég held að það sé bara ekki tími í það“ 

Kennararnir voru sammála Magga og töldu tíma og stærð nemendahópa setja þar strik í 

reikninginn líkt og Jón kom að: "[...] þannig að, nei, ég get ekki sagt að ég geri það eitthvað 

sérstaklega, eða ég geri ekkert sérstakt tékk, ég reyni bara að hafa þetta svolítið fjölbreytt 

þannig að flestir finni sig á einhverju sviði“. Siggi benti á að nemendahópar væru mismunandi 

og erfitt væri að nýta áhuga þeirra og reynslu í kennslu öðruvísi en að bjóða upp á fjölbreytt 

verkefni. Nefndi hann einnig að góð lausn væri að bjóða nemendum upp á að velja sér efni í 

verkefnavinnu:  

„Ég leyfi til dæmis nemendum alltaf að velja á milli að minnsta kosti 2-3 skriflegra 

spurninga í viku hverri, og ef nemendur treysta sér til að vinna með efni á ensku 

fá þau að gera það, enda miklu meira í boði þá nema um sé að ræða Íslandssögu. 



60 

Karl sagði að erfitt væri að meta reynslu og áhugasvið nemenda, en það sæist þegar hann 

byrjaði að spyrja nemendur um viðfangsefnið: „já, maður sér það bara þegar maður byrjar að 

spyrja líkt og þegar maður spyr kannski var það rétt að drepa Seasar?“ Nemendur voru þó ekki 

allir sammála Magga og kennurunum, Grétar og Hulda voru sammála um að eftir því sem 

lengra liði á námið, því meira væru kennararnir meðvitaðir um áhugasvið og reynslu þeirra: 

„Þetta er bara svo almennt nám, bara svona grunnáfangi eða kynningaráfangi í faginu, en eins 

og ég er í öðrum áföngum líka sem eru, ég er kominn lengra í og þar er námið meira 

einstaklingsbundið“.  

Arnór telur að ef nemendur myndu leggja sig fram í að kynna sig fyrir kennaranum og 

segja frá sínum áhugamálum og reynslu þá: „kannski getur maður fengið að vinna eitthvað 

tengt því. En maður er náttúrulega aldrei spurður hvort maður sé góður í einhverju maður þarf 

kannski bara að sýna það svolítið fyrst held ég“.  

 

Samantekt 

Í þessum kafla var farið yfir niðurstöður úr viðtölum við nemendum. Nemendum þykir 

kennarinn leika lykilhlutverk í kennslunni og er hann sá sem kyndir undir áhuga þeirra á 

námsefninu. Stærð bekkjarins hefur áhrif á hvort að kennarinn nái að mynda tengsl við 

nemendur, sem mörgum nemendum þykir mikilvægt. Ef kennarinn nær að tengjast 

nemendum sínum hefur hann fleiri möguleika á að brjóta upp kennsluna, höfða til áhugasviðs 

nemendanna og ef til vill virkja áhugahvöt þeirra.  

 

8.3 Viðhorf til tölvuleikja sem námsefnis 

Bæði kennarar og nemendur höfðu jákvæða reynslu af tölvuleikjum nema Erla sem var eini 

nemandinn sem spilaði ekki tölvuleiki. Kennarar og nemendur höfðu spilað tölvuleiki frá því 

þeir voru börn líkt og Pétur „já, mjög mikið, síðan ég var 6 ára eða eitthvað... bræður mínir eru 

báðir mjög mikið í tölvum og ég smitaðist bara af því, með því að horfa á það“. Sömu sögu var 

að segja um Huldu sem fékk áhugann á tölvuleikjum frá föður sínum. 

Hulda: „bara frá því ég var barn, byrjaði bara sem svona í leikjatölvu, playstation 

og wii og eitthvað. Ég fór yfir í PC leiki því pabbi minn spilaði þá mjög mikið og já 

hann kveikti kannski svolítið áhugann hjá mér“. 



 

61 

Reynsla þeirra af tölvuleikjum var öll mjög svipuð, þau voru einnig öll sammála um að 

tölvuleikja spilun ætti að stunda í hófi, því auðvelt væri að detta í öfgar og erfitt væri að hætta 

spiluninni líkt og Pétur bendir á: „maður þarf ekki að spá í neinu öðru á meðan. Svona eins og 

eiturlyf bara, það er erfitt að hætta“. Hlynur var sá eini sem nefndi neikvæð samskipti og það 

ætti að fylgjast með ungum tölvuleikja spilurum þar sem neikvæð samskipti gætu haft áhrif á 

þá „[...] en þegar fólk var að drulla yfir þig og svona, þú ert ekkert að hlusta á það lengur. Held 

að það geti verið svolítið erfitt fyrir þig þegar þú ert 13-14 ára strákur eða stelpa“. Athygli vakti 

að hinir viðmælendurnir höfðu jákvæða upplifun af samskiptum í gegnum tölvuleiki og spilaði 

það stóran þátt í afhverju viðmælendurnir spiluðu tölvuleiki yfir höfuð „ [...] bara hjálpa þeim 

að vera með samræður með fólk í gegnum leikina, gerði fyrir mig á sínum tíma, ég hafði mjög 

lítið af vinum en spilaði mjög mikið af tölvuleikjum og kynntist fólki þar“. Pétur sagði að 

tölvuleikir spiluðu stóran þátt í sínu félagslega lífi: 

„[...] og eru margir í kringum mig sem spila tölvuleiki eins og vinahópurinn minn 

núna, eina aðal tengslið sem við höfum, auðvitað erum við ofboðslega góðir vinir, 

búnir að vera vinir rosalega lengi, en í grunninn eru það tölvuleikir sem hafa 

haldið okkur saman. Þetta er mjög félagslegt myndi ég segja, eins og þegar ég 

hætti á tímabili að spila tölvuleiki, ég bara ákvað að hætta... ég er bara þannig 

gaur að ég er ekkert mikil félagsvera þannig séð, en ef ég spila tölvuleiki þá tala 

ég við félaga mína á hverjum einasta degi sko, en hérna þegar ég hætti að spila 

þá talaði ég eigilega ekki neitt við vini mína og auðvita varð maður rosalega 

þungur þótt ég sé ekki mikil félagsvera þá þarf ég alveg að hitta félaga mína“. 

 

Líkt og Pétur þá voru flestir sammála því að tölvuleikir væru stór hluti af þeirra félagslega lífi. 

Bæði Arnór og Dagur höfðu eignast góða vini í gegnum tölvuleiki: „ég myndi segja að ég hef 

átt margar góðar stundir, ég hef eignast marga vini í gegnum tölvuleiki“. Maggi telur að 

tölvuleikir séu mjög félagslegir og hjálpar vinum að spila saman þótt þeir séu annarstaðar á 

hnettinum „þú kynnist nýju fólki og þú getur spilað með vinum þínum sem þú þekkir nú fyrir 

og eru kannski bara staddir annarsstaðar í heiminum eða annarsstaðar á landinu“. Arnór og 

Dagur eru meðal annars báðir á leiðinni erlendis að hitta vini sem þeir hafa kynnst í gegnum 

tölvuleiki „,[...] ég hef meira að segja hitt slatta af fólki, flogið til Bretlands og Ameríku til að 

hitta, eins og í sumar er ég að fara hitta stóran hóp sem ég hef aldrei hitt áður en búinn að 

þekkja hann í gegnum LOL í 2-3 ár.“ Arnór hafði sömu sögu að segja „fyrir alveg þrem árum 
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hitti ég stráka frá Bandaríkjunum sem ég kynntist í tölvuleik og við erum ennþá vinir í dag og 

sendum hvor öðrum snapchat og svona. Og þetta eru mjög fínir strákar og aldrei hefði mér 

dottið í huga að við myndum vingast svona bara af því við spiluðum sama tölvuleikinn“.  

Þau voru öll sammála því að tölvuleikir ýttu undir forvitni um ákveðin viðfangsefni sem 

birtast í tölvuleikjum, þannig að þau hafi leitað sér upplýsinga um viðkomandi efni. Arnór fékk 

mikinn áhuga á listamanninum Leonardo da Vinci eftir að hafa spilað tölvuleikinn Assassin's 

Creed: „Ég man þegar ég var að spila Assassin‘s Creed einhvern tímann, þá minnir mig að ég 

hafi google-að Leonardo da Vinci uppfininngar og það kom ein fram í leiknum og mig langaði 

að sjá meira [...]“. Hlynur var á sama máli og nefndi einnig tölvuleikinn Assassin´s Creed:  

„[...] nýjasti leikurinn gerist í forn eygpta, og maður á að drepa einhvern karl og 

maður heyrir svona í gegnum leikinn að hann gerir þetta og hitt og maður er bara 

svona hvaða karl er þetta og þá fer maður og googlar karlinn og þá var þetta 

merkur herhöfðingi sem gerði þetta og hitt og maður vissi ekkert af þessu.“ 

Andri taldi tölvuleiki ekki bara vekja upp forvitni hjá sér, heldur líka þörf til að vita meira og 

fræðast:  

„Nýlega var ég að spila í COD wwll og þá svona komu upp spurningar sem 

vöknuðu, þá sem ég vildi alveg skoða betur og þá fór ég bara á google og lenti á 

einhverri svaka grein um þetta og það var mjög áhugavert síðan endaði ég á að 

lesa eitthvað annað, þetta er svona eins og snjóbolti. Endaði með að ég las 

einhverja grein um miðaldir.“  

 

Samantekt 

Margir nemendur tiltóku jákvæð áhrif af spilun af tölvuleikjum. Margir kynntust öðrum 

spilurum og mynduðu vináttubönd í gegnum tölvuleikina. Þó hafa sumir upplifað neikvætt 

viðmót þegar þeir spila tölvuleiki á netinu og því mikilvægt að börn sem hafa ekki aldur til séu 

að spila undir eftirliti. Tölvuleikir virðast ýta undir forvitni sem hvetur spilara til að leita sér 

frekari upplýsingar um viðfangsefni tölvuleiksins. 

 



 

63 

8.3.1 Það sem lærist af tölvuleikjum 

Þegar verið var að ræða tölvuleiki voru nemendur spurðir út í hvort að þeir hefðu lært eitthvað 

af tölvuleikjaspiluninni. Þeir voru allir sammála um að einhver lærdómur hefði átt sér stað í 

gegnum tölvuleiki. Þeir voru þó ekki á sama máli um hvað hefði lærst, líkt og Hlynur bendir á: 

„[...] að ég sé orðinn betri í að taka ákvarðanir fyrr, held að þetta hjálpi því mjög mikið. Og 

svona stuttar hreyfingar, þetta er það sem tölvuleikur þjálfar þig mest í, að taka eftir litlum 

hlutum“. Pétur telur sig orðinn betri í lausnarleit útaf tölvuleikjaspilun „en þú átt að vera 

fljótari að finna litla hluti, og þú átt að vera fljótari að leysa úr svona ráðgátum „[...] en ég tel 

mig vera betri í svona „problem solving“ en kærastan mín, sem hefur ekki einu sinni spilað 

Tetris“. Huldu og Grétari fannst þau hafa öðlast meiri söguþekkingu í gegnum spilun á 

tölvuleikjum og einnig að þau hefðu lært hugtök á ensku sem lærðust ekki í skólum. 

Hulda: „Ég lærði rosalega mikla ensku, kannski orð sem maður var ekkert 

endilega að læra í skólanum eins og kannski bara svona hugtök, eins og hvað er 

einræði, maður var ekkert mikið að pæla í því í grunnskóla [...] bara eins og svona 

allskonar stórmenni sem voru til, þessir einstaklingar eru ekkert kenndir í 

skólunum, sem er mjög leiðinlegt, því það er fullt af stórmerkilegum 

einstaklingum í sögunni sem hægt væri að kenna um, bæði slæmir og góðir 

gaurar“.  

Grétar: „Ég lærði helling af sögu á því að spila hann og ensku líka, aðallega líka 

einmitt er að stærsti punkturinn við tölvuleikja spilun er það að krakkar eru 

orðnir rosalega góðir í ensku ofboðslega fljótt, ég kann að segja landnámsmaður 

á ensku, ég kunni það þegar ég var tíu ára skiluru, útaf tölvuleiknum Civilization, 

en ég kann ekki að segja varasalvi“. 

 

Það vakti athygli að flest þeirra höfðu lært eitthvað sögutengt í gegnum spilun á tölvuleiknum 

þó að viðfangsefnið væri kennt í söguáföngum í skólum eins og Maggi benti á:  

„[...] ef þú spilar Call of Duty þá var eitt borðið þannig að þú þarft að fara í 

gegnum Stalingrad þá upplifiru hversu vonlaust það var að vera hermaður rauða 

hersins og þurfa, ef þú ætlaðir að fara til baka þá varstu skotinn af þínu eigin liði 

[...] og áður en ég spilaði t.d. þennan leik þá vissi ég þetta ekki, samt var búið að 

fara yfir þetta efni í skólanum... Maður er var samt alveg búinn að heyra að það 

höfðu verið harðindi í Rússlandi í stríðinu [...]“.  
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Samvinna með öðrum var einnig nefnt þegar rætt var um lærdóm af tölvuleikjum og voru þau 

flest sammála að þau væru í mikilli samvinnu með meðspilurum sínum og samskipti og ábyrgð 

væri þar í aðalhlutverki. Grétar nefnir tölvuleikinn Team Fortress þar sem mikil samvinna ætti 

sér stað í leiknum: „Samvinna, margir tölvuleikir, ég spilaði tölvuleik sem heitir Team Fortress 

og hann snýst voða mikið um samvinnu“. Pétur talaði um að samvinna væri lykillinn að góðum 

árangri í tölvuleiknum World of Warcraft „þá veit ég, hann er svona góður og ég er svona góður 

þá getum við unnið í að gera þetta saman og ekki þetta, því þú þekkir félaga þinn, maður lærir 

kannski mest skipulag. Og kannski smá ábyrgð... maður lærir alveg að axla ábyrgð fattaru... to 

it for the team“. Maggi tók undir það að samvinna væri stór hluti af því að spila tölvuleik og að 

sú færni myndi nýtast viðkomandi í hópavinnu: 

 „[...] þegar þú ert í tölvuleik þar sem þú ert í samvinnu með öðrum, það ýtir 

undir hæfileika, reynslu á að vinna í hópum og í hópavinnu, hún getur gefið þér 

reynslu í stjórnun t.d. ef þú tekur sem sagt hlutverk að þér sem leiðandi í  

hópnum fattaru“.  

Hulda var á svipuðu máli, hún taldi að þeir sem spiluðu saman þyrftu oft á tíðum að leysa 

hluti saman og einnig að eiga samskipti: „er saman í liði þá lærir maður svona að leysa 

hlutina saman og líka bara að tjá sig og vera skipulagður og plana hlutina með einhverjum 

þannig að það myndast svona team work“. 

Rökhugsun og hugmyndaflug var einnig nefnt sem lærdómur af tölvuleikjum. Maggi 

nefndi að í mörgum tölvuleikjum þjálfist rökhugsun, þá helst í hröðum skotleikjum: 

 „[...] svo myndi ég segja rökhugsun, það er í mjög mörgum tölvuleikjum og 

sérstaklega hröðum þar sem þú þarft að vera með góða rökhugsun... þú ert 

kannski að skjóta úr, æ hvað heitir þetta á íslensku... sprengjuvörpu og skotið það 

fer á einhverjum ákveðnum hraða og þú veist hvar gæinn er og þú þarft að skjóta 

þar sem gæinn er að fara, ekki þar sem hann er staddur til að hitta hann.“ 

Dagur benti á að hann væri orðinn betri í að sjá munstur í tölvuleikjum og ætti því auðveldara 

með að vinna tölvuleiki frekar en sá sem ekki hefur mikla reynslu af þeim: „[...] ég sé alveg 

patterns í leikjum, útaf því ég er búin að spila svo mikið að ég er miklu fljótari að sjá þessi 

patterns, sem aðrir fatta ekki strax.“ 
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Samantekt 

Samvinna, rökhugsun, ábyrgð, lausnarleit og söguþekking var meðal annars nefnt hjá 

nemendum sem lærdómur af því að spila tölvuleiki. 

 

8.3.2 Að upplifa aðstæður 

Nemendur voru spurðir hvort þeir þekktu tölvuleiki á sögulegum forsendum eða 

sagnfræðilegum, sem þau gerðu flest. Upplifun þeirra af slíkum leikjum var mismunandi en 

einstaka viðmælendur töluðu um að upplifa aðstæður sem gerðust í raunveruleikanum einn 

af sterkustu kostum slíkra tölvuleikja. Maggi nefndi tölvuleikina Call of Duty og Battlefield: „jú, 

kannski gömlu Call of Duty leikirnir t.d. eitt og tvö, þar ertu með sögulegar orrustur, Omaha 

beach og þannig skiluru, þar sem þú færð kannski svona að upplifa átökin [...] kannski áhrif 

eyðileggingarinnar, eða þú veist hvaða áhrif, semsagt eyðileggingarnar á þessa borg var“. 

Grétar taldi sig upplifa ákvarðanir sem hann tók í leiknum sterkt: 

 „Eins og í Civilization þá getur fólkið orðið ógeðslega pirrað út í þig ef það búa of 

margir í borginni eða þú ert í stríði eða eitthvað þannig, þú getur gert hluti sem 

gerir fólkið ógeðslega pirrað. Ef þú ert með þræl eða eitthvað verður fólk 

voðalega reitt, en ef þú byggir bara nógu mikið af hringleikahúsum og eitthvað 

þannig dót þá verður það glatt skiluru“. 

 

8.3.3 Kostir/ókostir við að nota tölvuleiki í sögukennslu 

Nemendur voru spurðir út kosti og ókosti þess að nota tölvuleiki í sögukennslu og voru svörin 

mismunandi eftir einstaklingum. Nemendur voru þó sammála því að tölvuleikir væru góð leið 

til þess að brjóta upp hefðbundna kennslu og gera hana áhugaverðari.  

Maggi: „bara að þetta er miklu skemmtilegra og ýtir meira undir áhuga og þetta 

getur virkað fyrir alveg fullt af fólki“ 

Grétar: „Það gerir námið aðeins meira spennandi og sérstaklega meira 

spennandi, ég vil ekki vera alhæfa, en fyrir stráka, vegna þess að strákar eru 

rosalega eftir á í námi bara almennt [...] Þannig að kannski höfðar þetta betur til 

þess hóps sem hefur ekki rosalega mikinn áhuga á að lesa og muna og þannig“. 

Hlynur: „jájá t.d. að prófa eitthvað nýtt.“ 
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Hulda: „að þetta er fjölbreytni og brýtur svolítið upp þessa hefðbundnu 

kennslustund og kannski vekur upp meiri áhuga.“ 

Arnór: „Ég held að vekur áhuga hjá fólki sem gengur kannski ekki vel að lesa eða 

finnur ekki áhuga á námsefninu“. 

Ókostirnar voru að margra mati að of mikill tími færi í að læra á tölvuleik og þá sérstaklega 

einstaklingar sem væru ekki vanir að spila þá. Maggi nefndi að: „það gæti tekið langan tíma 

fyrir einstakling sem hefur litla reynslu á tölvuleikjum eða notkun“. Hlynur nefndi að 

einstaklingar gætu orðið háðir tölvuleiknum og að það væri einn af ókostum þess að kynna 

nemendum fyrir tölvuleikjum: „getur verið ávanabindandi, þau geta farið í þetta heima hjá sér, 

þetta er náttúrulega tölvuleikir“. 

 

8.4 Kennsla með tölvuleik í sögu. 

Kennarar voru spurðir út í afhverju þeir fóru þá leið að nota tölvuleik í sögukennslu og voru 

svör þeirra mjög ólík. Siggi telur að tölvuleikir bjóði upp ákveðna innlifun í efnið sem næst ekki 

í gegnum hefðbundið nám og einnig er möguleiki á að áhugi kvikni á námsefninu í gegnum 

tölvuleiki: „[...] settir í þá aðstöðu að þurfa taka taktískar ákvarðanir og setja sér stefnu í 

samræmi við sögulegan fróðleik. Það er líka fólki eðlislægt að læra gegnum leik, og þeir geta 

virkjað áhugahvötina afar sterkt“. Jón tengdi tölvuleikjanotkun í kennslu við endurgjöf í 

rauntíma, eitthvað sem nemendur eiga erfitt með að fá í skólanum „Það er þessi endurgjöf 

strax, ekki skila inn til kennara, kennarinn fer yfir og skilar til baka eftir viku eða eitthvað, heldur 

þetta gerist bara á sömu sekúndu“. Karl telur tölvuleiki vera sterkt tæki í kennslu og áhugavert 

að sjá hverju hann getur skilað til nemenda: „ég tel bara leiki vera mjög gagnlegt tól, þetta er 

náttúrulega framtíðin, eða svo er sagt. Og bara fróðlegt hvaða niðurstöður maður fær með 

því, hversu vel það virkar“.  

Þeir voru því næst spurðir út hvað það væri í tölvuleiknum sem virkaði í kennslunni. Svör 

þeirra voru ólík líkt og fyrri svör. Karl telur að nemendur verði virkari með tölvuleik og 

nemendur eru látnir í þá stöðu að þeir þurfi að taka ákvarðanir: „Þeir eru virkir, þeir eru 

þátttakendur og þau er að taka ákvarðanir [...] ætlaru að verja kjarnorkuskotpallanna þína eða 

ætlaru að verja borgina?“. Jóni fannst helsti kostur þess að nota tölvuleiki að geta brotið upp 

hefðbundna kennslu þar sem námið getur verið ansi einhæft á köflum: 
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 „og líka bara til að brjóta upp kennsluna, að þetta sé ekki, þetta er stundum svo 

mikið sko, eða einhæft finnst manni, þannig að mér finnst tölvuleikir góð leið til 

þess að brjóta upp og líka ekki samt bara til að brjóta upp, heldur líka svona 

pæling á bakvið það“. 

Siggi sagði að nemendur væru virkari og þar af leiðandi ekki að leitast eftir stöðugri hjálp frá 

kennara, heldur leita sjálf að lausnum:  

„Nemendur sem detta í leik eru ekki sífellt að leita leiðsagnar hjá kennara og 

byrja ósjálfrátt að leita lausna sjálfstætt.  Þeir eru heldur ekki eins hræddir við að 

gera mistök, og að mínu mati eru þeir líklegri til að byrja leita sér þekkingar 

sjálfstætt, bæði fyrir forvitnissakir en líka til þess einfaldlega að verða betri í 

leiknum.“ 

Hann bætti við að árangurinn væri misjafn en að viðfangsefni leiksins sæti lengur eftir í 

nemendum og að það hefði myndast öðruvísi andrúmsloft á milli nemenda sem erfitt er að fá 

í venjulegu áfangakerfi:  

„. Það sat miklu meira eftir í nemendum og þau voru enn að ræða efni sem kom 

fram snemma á önninni í lok hennar [...] Nemendum fannst þetta líka bara 

almennt gaman, og það skapaðist góðlát samkeppni og samhugur í hópnum sem 

oft er erfitt að skapa í áfangakerfi“.  

Voru þeir spurðir næst út í viðhorf nemenda, hvernig viðbrögð þeirra hafa verið þegar það 

kemur í ljós að tölvuleikir væri ein af kennsluaðferðum þeirra. Töldu þeir að nemendur væru 

almennt jákvæðir gagnvart notkun tölvuleikja í námi líkt og Karl bendir á „Bara almennt vel, 

mörgum finnst gaman að prófa þetta“. Siggi var á sama máli og taldi sína nemendur hafa 

almennt tekið tölvuleikjum vel „Nemendur hafa tekið þessu almennt vel og verið áhugasamari 

um efnið já“. Jón taldi þó að kennarar þyrftu að yfirstíga ákveðinn múr hjá nemendum sem 

gæti reynst flókið ferli: „Misvel, svona þetta er svona ákveðinn múr sem maður þarf að brjóta, 

því þetta er svolítið flókið“.  

Þeir voru sammála því að tölvuleiki henti alls ekki öllum, en töldu mikilvægt að 

nemendur myndu prufa að spila líkt og Jón bendir á „ég myndi samt segja að það sé 

nauðsynlegt fyrir alla að prófa samt, af því þarna þarftu að lesa úr gögnum og fatta hlutina og 

þora að framkvæma“. Siggi taldi að nemendur gætu haft sterkar skoðanir á að nota tölvuleiki 
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í kennslu „tölvuleikir virka ekki á alla. Sumir nemendur hafa sterkar skoðanir á því að leikir séu 

barnalegir eða „bara fyrir leikjanörda“ og finnst beinlínis óþægilegt að þurfa spila þá.“  

 Það vakti athygli að aðeins Siggi lét nemendur sína halda dagbók utan um spilunina: 

„Dagbækur sem nemendur þurftu að halda um spilun sína voru partur af námsmati áfangans.“ 

Jón hefur ekki haft neitt sérstakt námsmat á spilun nemenda, heldur notar hann tölvuleiki til 

þess að skapa umræður í hópnum „já af hverju gerðum við þetta og af hverju tengist þetta því 

sem við vorum að læra, bara svona opnar umræður í hópum“. Í huga Karls eru tölvuleikir leið 

til þess að breyta til í kennslu og þar af leiðandi er hann ekki með neitt námsmat „hingað til 

hefur þetta bara verið tæki til þess að brjóta upp námið og gera þetta skemmtilegt“.  

 Athygli vakti að kennararnir notuðu allir mismunandi tölvuleiki í kennslu, Jón nefndi að 

hann væri að nota Peace Maker og Paper please, en langaði að prufa að nota Civilization: „Mig 

langar að nota Civilization en hvernig á ég að gera það? Af því að Steam og leikjafyrirtæki eru 

ekki að gera manni þetta auðvelt til að kaupa þetta í stórum stíl“. Karl nefndi tölvuleikina 

Warfare 1917 og Missile Command; „ég hef verið að nota fyrst og fremst þessa t.d. Warfare 

1917 og svo þessi Missile Command“. Siggi var sá eini sem hefur notað Civilization í kennslu, 

hann telur að hann henti best í mannkynssögu en telur að leikurinn sé ekki gallalaus vegna 

þess að hann sé ekki hannaður með námsgagn:  

„Af þeim leikjum sem ég hef prufað hef ég langmesta reynslu af Civilization 5. Sá 

leikur hentar vel í almennri mannkynsögu [...] Gallinn við Civilization leikina er að 

þeir eru ekki hannaðir með kennslu í huga, og þegar árekstrar verða milli 

sögulegs fróðleiks og leikatriða fá þau síðarnefndu að sjálfsögðu forgang. Ég 

þurfti oft að leiðrétta ýmsan misskilning sem spratt upp af hinum og þessum 

uppákomum“.  

Samantekt 

Kennarar telja að tölvuleikir séu sterkt tæki í kennslu, en voru með ólík svör þegar þegar þeir 

voru spurðir hvernig tölvuleikir virka í kennslustund. Nefnt var að nemendur væru virkari í 

kennslustund og að tölvuleikir biðu upp á fjölbreytni frá hefðbundnari kennslu. 

 

8.4.1 Notkun tiltekinna tölvuleikja 

Eins og áður var nefnt voru tekin viðtöl við fjóra framhaldsskólanemendur sem hafa notað 

tölvuleiki sem kennslugagn í sögu, þetta voru þau Arnór, Erla, Dagur og Hlynur. Tölvuleikurinn 
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sem var spilaður heitir PeaceMaker. Þau voru öll spurð um það hvernig þau hefðu verið 

undirbúin fyrir kennsluna og voru svör þeirra mjög svipuð. Þau höfðu fengið góðan 

undirbúning um efnið áður en farið var að nota tölvuleikinn. Þau fengu þó enga sérstaka 

kennslu á tölvuleikinn og var þeim því hent út í djúpulaugina eins og Arnór segir: „Við lásum 

efnið, hann sagði okkur alveg smá hvað við værum að fara gera, en vorum eigilega bara látin 

uppgötva þetta sjálf“. Dagur var á sama máli en fannst erfitt að læra inn á leikinn þar sem 

leikurinn var stór, en leiðbeiningarnar voru góðar „Þetta er svona stór leikur eða þú veist 

valmöguleikarnir voru svolítið erfiðir, en það voru góðar leiðbeiningar sem poppa upp og þar 

kemur svona hvað þetta gerir og svoleiðis“. Hlynur sagði svipaða sögu „[...] en hann sagði 

okkur ekkert um leikinn, bara að fara inn í stofu og spila leikinn og að við áttum að koma frið í 

landið og svona“. Þau voru öll sammála því að kennarinn ætti ekki að eyða tíma í að kenna 

nemendum á tölvuleikinn, því að prufa sig áfram var einn af kostum þess að nota tölvuleikinn 

líkt og Erla benti á „Þetta var samt betra svoleiðis, ef hann hefði matað mann af upplýsingum 

hefðum við alveg eins geta sleppt því að nota hann, maður lærði bara að leita af lausnum 

sjálfur“. 

Viðmælendur voru spurðir hvernig kennslan hefði farið fram og kom það í ljós að kennarinn 

var ekki mikið að skipta sér af spiluninni, heldur var hann frekar áhorfandi eins og Arnór sagði 

„Hann kom inn til okkar stundum meðan við vorum að spila tölvuleikinn [...] Við vorum bara 

sjálf í tölvuleiknum“.  

Því næst voru þau spurð hvað þau hefðu lært af tölvuleiknum og voru þau öll sammála 

því að lærdómur hefði átt sér stað, líkt og Arnór segir:  

„Ég lærði að maður gat ekki gert eitthvað sem að í raun hagnaðist öllum liðum, 

eins og ef þú komst með tilkynningu til Sameinuþjóðanna að þú værir rosalega 

vongóður um að þitt ríki, eða allt væri að ganga vel og það væri einhver uppleið, 

þá kannski var einhver hópur í þínum flokk sem var ósammála því og það 

einhvern veginn setti af stað einhverja hryðjuverkjaárás, þetta var rosalega að 

finna eitthvað balance, þú gast ekki bara unnið að einhverju einu sem þú varst 

góður í, þú varst að finna jafnvægi... þetta var mjög skemmtilegur leikur sko“.  

Erla talaði um að það hefði verið gott að prufa að nota tölvuleik því upplifunin væri ekki eins 

og að lesa bók „maður kannski situr og lærir í bók og svo einhvern vegin þarna var fullt af 

myndum og svona, og maður gerði sér, allavega ég meira grein fyrir hvernig þetta væri“. 

Hlynur taldi sig fá aðra sýn á deilur Ísraels- og Palestínumanna: „ Já að koma friði á þetta land 
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er mjög erfitt [...] maður fékk svona sjónarhorn að þetta er ekki svart og hvítt, þetta er mjög á 

gráu svæði, þá svona fattaði ég að þetta er svolítið snúið og ekki eins einfalt og fólk heldur“. 

Þau voru öll sammála því að þau hefðu lært töluvert af tölvuleiknum og að hann hafi sett þau 

í aðstæður sem næst ekki með hefðbundnu námi eins og Dagur greindi frá: „maður lærir það 

ekkert með því að lesa bók, eða maður skilur það ekki jafn vel“.  

Þau voru einnig spurð um hvort að þau hefðu lært um efnið betur en að lesa um það í 

kennslubókinni og sagði Arnór: „já, við vorum búin að vera lesa þetta efni eitthvað smá í bók, 

og ég var alveg eitthvað smá með þetta, en svo fórum við í leikinn og þá lærði ég nöfnin á fullt 

af hópum sem að ég var ekki með á hreinu“. Hulda nefndi að tölvuleikurinn hefði verið mjög 

sjónrænn og það hefði verið einn af þáttum þess að hún hefði lært betur með hann sem 

kennslugagn: „Já, þetta er svona eftir minnilegra svona eftir á, situr meira í mér, af því þetta 

var svo myndrænt fattaru, stundum þarf bara bæði að hafa þetta myndrænt og svona leslægt“. 

Hlyni fannst efnið vera raunverulegra og setja sig í aðstæður sem hann fann ekki með því að 

lesa kennslubókina: „þá sér maður raunverulega þú veist ef ríkisstjórnin gerir þetta þá annað 

hvort er landið sem þú ert að reyna ná friði við sátt eða fólkið þitt. Bókin gerði það ekki, maður 

las bara um landið og hvernig þetta er hjá þeim“.  

Það kom ítarlega fram hjá viðmælendum að þau hefðu upplifað afleiðingar ákvarðana 

sinna og áttuðu sig á því að ákvarðanir hafa afleiðingar í för með sér eins og Hulda greindi frá: 

„[...] þetta var svolítið skrítið, maður átti að stuðla að einhverjum breytingum en 

þá höfðu þessar breytingar annað hvort jákvæðar eða neikvæðar afleiðingar, fyrir 

almenning og svo hvernig heimurinn horfði á þetta, þannig að þetta var svolítið 

áhugavert“. 

Arnór: „það voru bara hryðjuverkaárásir hægri vinstri á meðan þú varst að reyna 

semja frið og enginn vildi semja um frið við þig og þetta byrjaði geðveikt lágt bara 

með því að þakka þeim fyrir ekki neitt skiluru“. 

Samantekt 

Í þessum kafla voru kynntar niðurstöður úr viðtölum við nemendur sem hafa notað tölvuleiki 

sem kennslugagn í sögu. Þau fengu enga sérstaka kennslu á tölvuleikinn, heldur fengu þau að 

uppgötva leikinn sjálf og læra inn á hann án hjálpar kennarans. Nemendur voru sammála um 

að lærdómur hefði átt sér stað þegar þau spiluðu tölvuleikinn og að upplifunin væri allt 

öðruvísi en að lesa bók. Þau tengdu betur við viðfangsefnið og áttuðu sig á því að hlutirnir 

væru ekki eins einfaldir og að ákvarðanir hafa afleiðingar í för með sér.  
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8.5 Hindranir í notkun tölvuleikja í námi og kennslu 

Kennarar töluðu ítarlega um þær hindranir sem þeir lenda í þegar þeir ætla að fara þá leið að 

nota tölvuleiki í sögukennslu. Þeir voru spurðir hvað þyrfti að hafa í huga þegar nota ætti 

tölvuleiki í sögukennslu og voru svör þeirra ólík. Siggi ræddi um að afþreyingartölvuleikir væru 

almennt ekki hannaðir sem kennslutól og væri það þá í höndum kennarans að passa upp á 

hverju hann ætlar að áorka með tölvuleiknum: 

 „þá er það galli að leikir eru almennt séð ekki hannaðir sem lærdómstæki. Rétt 

eins og með kvikmyndir til dæmis þá þarf að hafa í huga að það er mikið um villur 

og mistúlkanir sem kennari þarf að varast“.  

Hann telur þó að það gæti verið tækifæri fyrir kennara að nýta það í kennslunni: „Þetta má 

hinsvegar nýta sér líka til að efla gagnrýna hugsun nemenda sem mikil þörf er á“. Karl benti á 

að tölvuleikir geta verið allskonar og að kennarar þyrftu að vanda valið vel: „maður er ekki að 

láta þau spila einhvern leik þar sem þú ert að pynta fólk eða eitthvað“. Hann sagði einnig að 

þetta væri ekki fyrir alla kennara og að áhuginn þyrfti að liggja líka hjá þeim, ekki einungis 

nemendum „þetta sé ekkert fyrir alla kennara, annaðhvort bara ef þú hefur áhuga og innsýn í 

tölvuleiki þá bara endilega“. Jón taldi mikilvægt að kennarinn gæti tengt söguþráð tölvuleiksins 

við efnið sem væri verið að kenna: „aðalmálið finnst mér að kennarinn kunni að tengja, því 

það er eiginlega aðalmálið“.  

Því næst voru þeir spurðir hvað þyrfti að varast þegar nota skal tölvuleik í kennslu. Líkt 

og Karl benti á taldi Jón það mikilvægt að velja rétta leiki fyrir þann aldur sem verið væri að 

kenna: „þegar maður er að kenna yngstu nemendunum eitthvað, ég veit ekki í sambandi við 

einhverja rosalega grófa leiki“. Siggi telur að kennarar þurfi að huga að tækjabúnaði því ekki 

allir nemendur eiga góðar tölvur sem keyra erfiða tölvuleiki: „Það þarf líka að hafa í huga að 

nemendur hafi greiðan aðgang að leikjunum [...] en þótt svo að Civilization 5 sé ekki 

kröfuharður leikur hvað vélbúnað varðar þá voru sumir með það lélegar og gamlar vélar að 

það var vandamál“. 

 Tímaskortur var einnig hindrun sem kennarar töluðu um en eftir að 

framhaldsskólanámið var stytt hafa kennarar styttri tíma til að komast yfir efnið líkt og Karl 

talaði um: „þá er spurningin bara með tíma, þetta tekur náttúrulega tíma og með þetta þriggja 

ára kerfi þá hefur maður enn minni tíma“. Jón hefur ekki náð að nota tölvuleiki mikið í kennslu 

og eru það fyrst og fremst tími, tækjabúnaður og leyfi sem standa í vegi fyrir honum: 
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 „já eiginlega vesenið, því mig langar ógeðslega að nota tölvuleiki miklu meira en 

það er bara ógeðslega mikið af hindrunum [...] Sko maður hefur ekki náð að nota 

þá rosalega mikið, því þetta tekur svolítinn tíma og undirbúning [...] gengur það 

ekki upp vegna þess að þá þurfum við að kaupa 20 eða 30 leyfi og vera þá með 

20 eða 30 tölvur [...]“.  

Kennarar voru einnig spurðir hvort að eitthvað hefði komið þeim á óvart þegar þeir notuðu 

tölvuleik sem kennslugagn. Siggi ræddi að það hefði komið honum á óvart að nemendur sem 

eru vanir að spila tölvuleiki, litu ekki á tölvuleikinn sem alvöru námsgagn:  

„Eins kom það mér á óvart hvað nemendur sem spila mikið leiki áttu stundum 

erfitt með að líta á þá sem námsefni. Nemendur, hvort sem þeir voru með eða á 

móti þessu, virtust gjarnan halda að þetta væri ekki „alvöru nám“. Þetta var í 

raun stærra vandamál meðal „leikjanördanna“ sem skildu ekki hvers vegna ég var 

að ætlast til þess að þeir þurftu að vinna eitthvað út úr þessu“. 

Því næst voru þeir spurðir hvort að tölvuleikir virkuðu fyrir alla nemendur og voru þeir allir 

sammála því að svo væri alls ekki. Karl taldi að kennarar munu aldrei ná til allra nemenda: 

 

„sama hvaða kennsluaðferð þú notar, það er alltaf einhver prósenta sem þú 

nærð ekki alltaf til held ég. En ég held að tölvuleikir gætu verið fyrir flesta, 

eigilega bara langflesta ef þú gerir rétt, en þú getur ekki sagt alveg alla“. 

Siggi: „ [...] sumir nemendur voru mikið á móti þessu. Ég hef reyndar lært það 

síðan þá að það er nánast sama hvað maður gerir nýtt, það fer alltaf illa í 

einhverja sem vilja bara hafa hlutina eins og þeir „eiga“ að vera og hafa alltaf 

verið. Nemendur eru bara margir afar íhaldsamir, allavega unglingar á 

framhaldskólastigi. Á móti þá tók ég eftir því að þeir nemendur fengu oftast mest 

út úr þessu þegar þeir komust yfir sjálfa sig“.  

 

 

Samantekt 

Helstu hindranirnar sem kennarar nefndu voru í sambandi við nýtingu tölvuleikja í námi og 

kennslu eru: tímaskortur, að tölvuleikir séu ekki alvöru námsgagn, tækjabúnaður og leyfi. Erfitt 

getur verið að komast yfir þessar hindranir líkt og kennarar benda á.  
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9 Umræður 

Markmiðið með rannsókninni var að skoða viðhorf og reynslu framhaldsskólanemenda af 

tölvuleikjum í kennslu og þá sérstaklega sögukennslu. Rannsóknarspurningarnar sem lagðar 

voru til grundvallar eru þessar: 1. . Telja nemendur að þeir læri öðruvísi með tölvuleikjum en 

með hefðbundnum aðferðum, þar sem kynningar, kennslubók og skrifleg verkefni eru jafnan 

lögð til grundvallar? 2. Hvert er námsgildi tölvuleikja í sögukennslu á framhaldsskólastigi? Hér 

verða niðurstöður þessarar rannsóknar ræddar og þær metnar með tilliti til annarra 

sambærilegra rannsókna á sviði tölvuleikja í kennslu.  Hafa ber í huga að tölvuleikir í 

sögukennslu hefur lítið verið rannsakað hér á landi og því verður vísað í vangaveltur erlendra 

fræðimanna um efnið. 

 Helstu niðurstöður eru þær að viðmælendum fannst tölvuleikir vera góð leið til þess að 

auka skilning sinn á námsefni í sögu og setja þau í aðstæður sem ekki fæst með því að lesa 

hefðbundna kennslubók. Nemendur voru einnig almennt jákvæðir í garð sögu sem kennslufags 

og töldu mikilvægt að læra sögu. Kennarar telja nemendur vera virkari í kennslu með því að 

nota tölvuleiki sem námsgagn en margar hindranir geta orðið í vegi þeirra svo hægt sé að nýta 

þá að fullu, líkt og tækjabúnaður, tími og leyfi.  

 

9.1 Viðhorf til sögu sem námsgreinar  

Allir viðmælendur töldu að saga sem námsgrein væri ein af þeirra uppáhaldsnámsgreinum. 

Þau töldu mikilvægt að læra um sögu sinnar menningar sem og annarra. Þessi afstaða til 

greinarinar styður grun Súsönnu Margrétar um að saga sé vinsæl á meðal íslenskra nemenda 

(Súsanna M. Gestsdóttir, 2015) og samræmist því ekki niðurstöðum erlendra fræðimanna þar 

sem samfélagsfræðigreinar (saga, félagsfræði) nutu ekki vinsælda á meðal nemenda 

(Squire,2004. Feenstra, B og O’Neill, K., 2016, Wheeler, 2007).  

Viðmælendur töldu að námsgreinin ætti ekki að snúast um að læra of mikið af 

staðreyndum og að það gæti verið eitt af því sem gerir greinina „tilgangslausa“ fyrir marga. 

Þessum niðurstöðum svipar til könnunar sem gerð var á meðal grunnskólanemenda sem töldu 

að tilgangur greinarinnar væri að læra staðreyndir (Bragi Guðmundsson og Gunnar Karlsson, 

1999).  Það var áberandi að flestir viðmælendur töldu að tilgangur kennslu í greininni væri sá 
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að sagan myndi ekki endurtaka sig og í raun væri ekki nauðsynlegt að læra sögu því hún væri 

kennd með það markmið að búa yfir fróðleik til þess að geta átt í samræðum við aðra.  

Súsanna Margrét Gestsdóttir (2015) fjallaði um að saga sem námsgrein væri á undanhaldi 

í framhaldsskólum landsins eftir breytingar á námskrá árið 2011. Kennarar töldu að fjölbreytni 

væri lykilinn að því að efla sögu sem námsgrein í framhaldsskólum. Nemendur tóku undir þetta 

og töldu að mikilvægt væri að kennsla snérist ekki bara um að glósa og hlusta á fyrirlestra sem 

væri of áberandi í sögukennslu. Þörf á nýju námsefni var eitt af því sem bæði kennarar og 

nemendur töldu mikilvægt fyrir námsgreinina, erfitt væri að breyta til í kennslu þrátt fyrir vilja 

kennara vegna skorts á nýju efni.  

Ya-Ting Carlolyn (2012) ræðir um að áhugi barna sé meðfæddur og að tölvuleikir ýti undir 

jákvæða hvatningu eins og margir viðmælendur tengdu við. Þeir nefndu að áhugi sinni á sögu 

væri kominn útfrá spilun sinni á töluvleikjum. Tölvuleikir hefðu einnig vakið upp forvitni 

nemenda á ákveðnum viðfangsefnum eftir að hafa spilað tölvuleiki, þannig að þeir leituðu sér 

upplýsinga um efnið.  

 

9.2 Áhrif kennara 

Misjöfn voru svör viðmælenda um hvort að kennarar tækju tillit til áhuga þeirra eða reynslu 

en allir töldu kennara gegna veigamiklu hlutverki í að kveikja áhuga þeirra á viðfangsefninu. 

Erfitt væri fyrir kennara að átta sig á reynslu og áhugasviði nemenda vegna stærðar hvers 

bekkjar, en eftir því sem lengra liði á námið væru kennarar meðvitaðari um nemendur. Hrós 

frá kennara var eitt af því sem væri hvetjandi í nám og töldu flestir að það hefði áhrif á 

hvatningu þeirra í námi.   

 

9.3 Viðhorf til tölvuleikja sem námsefnis 

Viðmælendur spiluðu allir tölvuleiki nema einn, og höfðu þeir allir byrjað frekar ungir að spila. 

Í flestum tilvikum höfðu aðstandendur áhrif á að þeir byrjuðu að spila tölvuleiki.  Jákvæð 

reynsla af tölvuleikjaspilun var áberandi á meðal viðmælenda en þeir töldu þó að allt væri gott 

í hófi, því að tölvuleikjaspilun gæti þróast upp í fíkn.  

Tölvuleikjaspilun getur hjálpað einstaklingum sem eiga erfitt félagslega að eiga samskipti 

við aðra. Það vakti þó athygli að þeir viðmælendur sem áttu erfitt með að tengjast öðrum 
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félagslega voru tilbúnir að hitta einstaklinga sem þeir höfðu aldrei hitt áður. Einu samskiptin 

sem þeir höfðu haft voru í gegnum tölvuleikinn. 

Líkt og rannsókn Ya-Ting Carolyn Yang (2012) sýndi fram á telja nemendur sig vera orðna 

betri í lausnaleit (e. problem solving). Tungumála kunnátta virðist vera einn af kostum þess að 

spila tölvuleiki og voru viðmælendur sammála um að hugtök á ensku séu eitt af því sem lærist 

með því að spila tölvuleiki. Er það í samræmi við rannsókn Squire (2005) sem gaf til kynna að 

nemendur sem spiluðu tölvuleiki juku við orðaforða sinn.  

Söguþekking er einnig þekking sem nemendur telja sig fá með því að spila tölvuleiki. Dýpri 

þekking virðist hafa fengist með því að spila tölvuleiki um tiltekin söguleg viðfangsefni þó að 

nemendur hafi fengið kennslu um það í söguáföngum og var það upplifun sem nemendur 

fengu í gegnum spilunina sem hafði þau áhrif. Er það í samræmi við það sem kemur fram í 

skrifum McCall (2016) um að nemendur sökkvi sér dýpra í efnið og öðlist þannig betri skilning 

á sögulegu samhengi.  

Bæði kennarar og nemendur telja að samvinna sé mikil í tölvuleikjaspilun og að spilarar 

læri samskipti, ábyrgð og skipulag sem samræmist rannsókn Barr (2017) og þar sem tölvuleikir 

sýna merki þess að auka samskiptahæfni spilara.  

Kennara telja að nemendur séu virkari í kennslustund með því að nota tölvuleiki sem 

námsgagn og er það í samræmi við það sem Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) nefnir að 

skólastarfið eigi að stefna að, að gera nemendur sjálfstæða og virka. Líkt og Fielding (2002) 

nefndi, ef kennarar ætli að kenna nemendum sögu á áhrifaríkan hátt verði þeir að virkja 

sögulegt ímyndunarafl nemenda sinna og láta þá verða þátttakendur í kennslunni. Tölvuleikir 

gera einmitt þetta, láta nemendur vera virka og virkja ímyndunarafl þeirra. 

 

 

9.4 Kennsla með tölvuleik í sögukennslu 

Í rannsókninni kom fram af hverju kennarar færu þá leið að nota tölvuleiki í sögukennslu, og 

voru þeir sammála um að tölvuleikir gætu verið vænleg leið til þess að kveikja áhuga nemenda 

á námsefninu. Þetta samræmist rannsóknum sem gerðar hafa verið þar sem áhugi nemenda 

hafi aukist með því að spila tölvuleiki (Yu, Yu, Fan og Wang, 2014, Watson, Mong og Harris, 

2010, Squire, 2005 og McCall, 2011).  
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Sögukennsla hefur haft þann merkimiða á sér að vera einsleit og íhaldssöm (Bragi 

Guðmundsson og Gunnar Karlsson, 1999, Rúnar Már Þráinsson, 2015). Því sjá kennarar 

tækifæri í tölvuleikjum til þess að brjóta upp hefðbundna kennslu.  

Nemendur taka tölvuleikjum í kennslu almennt vel, þó eru þeir ekki fyrir alla líkt og Kurt 

Squire (2005) upplifði með nemendum sínum þegar hann kynnti leikinn fyrir þeim. Einnig getur 

verið erfitt fyrir kennarann að láta nemendur taka mark á tölvuleiknum sem „alvöru“ 

kennslugagn. Því er mikilvægt að kennarinn sé með skýr fyrirmæli og að markmið kennslunnar 

séu öllum ljóst, gott væri að fylgja atriðum McCall (2016) og notast við gátlista sem eru 

hannaðir með það í huga að styðja við notkun tölvuleikja í kennslu (de Freitas og Oliver, 2006).  

 Rannsóknir hafa hins vegar sýnt að tölvuleikir henta ekki öllum nemendum (Squire, 2005), 

en þeim nemendum sem eiga við námserfiðleika að stríða hentar sérstaklega vel að vinna með 

tölvuleiki og með því ná þeir til dæmis að auka orðaforða sinn og skilning á námsefninu. 

Undirbúningur kennara er mjög mikilvægur þegar nota skal tölvuleik í kennslu (McCall, 

2016). Rannsóknir sýna að kennarar þurfi að vera meðvitaður um hvað þeir ætli að kenna og 

hvernig svo að tölvuleikurinn geti skilað námsárangri (Squire, 2005, McCall, 2016). Í þessari 

rannsókn var farið yfir með viðmælendum hvernig þeir voru undirbúnir fyrir kennslu með 

tölvuleikjum og í þeim tilfellum var nemendum alltaf gefinn ákveðinn grunnur í viðfangsefninu, 

en þurftu sjálf að læra inn á tölvuleikinn og þurftu því að leita að lausnum sjálf.  

Eins og nefnt hefur verið í þessari rannsókn er margt sem getur lærst með því að nota 

tölvuleiki í sögukennslu og almennri kennslu, til að mynda lausnaleit, þrautalausnir, 

ákvarðanatökur og samvinna (Barr, 2017, McClarty, 2012, Yang, 2012, McCall, 2016 og Squire, 

2005). Í þessari rannsókn var rætt við nemendur sem hafa notað tölvuleiki í sögukennslu og 

nemendur sem hafa einungis spilað tölvuleiki sér til gamans. Þau voru öll sammála um að það 

að setja sig í aðstæðurnar hjálpuðu þeim að læra um viðfangsefnið og að það sæti lengur í 

minni þeirra. Framhaldsskólanemendurnir sem notuðu tölvuleikinn sem námsgagn voru 

sammála um að þau hefðu ekki fengið þá þekkingu sem þau fengu með því að lesa um það í 

kennslubók. Þau töldu sig sjá afleiðingar ákvarðana sinna strax. Upplifun þess að spila 

tölvuleikinn væri ekki sú sama og að gera hefðbundið söguverkefni. Þessar niðurstöður 

samræmast einnig því sem Gee (2003) hefur bent á að tölvuleikir gefi nemendum tækifæri á 

að hugsa og skilja betur viðfangsefni sín þegar þeir geta ímyndað sér aðstæðurnar. 
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Endurgjöf í rauntíma ýtir undir hvatningu sem fær spilarann til þess að halda áfram að settu 

markmiði, en eins og kom fram í viðtölunum þá geta skólar verið seinir að gefa endurgjöf. 

Samræmist það umfjöllun Salvin (2014) og McGonigal (2011) þar sem fram kom að tölvuleikir 

geti viðhaldið áhuga nemenda þar sem spilarinn fær endurgjöf um leið og hann framkvæmir.  

 

9.5 Hindranir 

Fjölmargar hindranir geta orðið á vegi kennara sem vilja nota tölvuleiki sem kennslugagn í 

kennslu.  Kennslufræðilegir tölvuleikir eru oft ekki taldir nógu heillandi og að allt 

skemmtanagildi sé ekki til staðar (Koster, 2005, Rice, 2007). Kennarinn þarf einnig að vera 

áhugasamur um tölvuleikinn, ekki væri nóg að hugsa sem svo að tölvuleikurinn sé töfralausn í 

kennslu og ætlast til þess að hann kveiki líf í daufum nemendum (Squire, 2005) því að 

tölvuleikir henta aldrei öllum.  

Vanda þarf valið þegar velja skal tölvuleiki, til eru margir óæskilegir tölvuleikir sem henta 

ekki yngri nemendum, því er mikilvægt að kennarinn sé búinn að vinna töluverða 

undirbúningsvinnu en slíkt getur tekið langan tíma sem kennarar hafa ekki alltaf nóg af. 

Tækjabúnaður er enn ein hindrunin sem kennarar standa frammi fyrir, en margar tölvur sem 

boðið eru upp á í skólum ráða sjaldan við stóra tölvuleiki (Rice, 2007, McCall, 2011). Að fá leyfi 

til þess að nota tölvuleiki getur verið ein af hindrunum þess að nota tölvuleiki í skólastarfi, en 

oft þarf að fá mörg leyfi og aðganga hjá tölvuleikjafyrirtækjum til þess að geta nýtt tölvuleikina 

í skólastofunni.  

 

9.6 Svör við rannsóknarspurningum 

Megin niðurstaða þessarar rannsóknar er að tölvuleikir bjóða upp á nám sem fæst ekki í 

kennslubókum eða með verkefnavinnu. Nemendur eiga auðveldara með að setja sig í 

aðstæður sem eru í tölvuleikjum og ná því að tengjast viðfangsefninu betur. Þeir auka 

orðaforða sinn og söguskilning töluvert með því að spila tölvuleiki og einnig þjálfast þeir upp 

færni sem næst ekki með því að lesa hefðbunda kennslubók, til að mynda lausnaleit og 

rökhugsun. Slík færni er talin vera mikilvæg fyrir komandi kynslóðir vegna tæknibreytinga. 

Með því að nota tölvuleiki má auka áhuga nemenda á sögunni og fá nemendur til þess að verða 

virkari þátttakendur í kennslunni. Nemendur eru almennt jákvæðir í garð tölvuleikja sem 
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kennslugagns í sögukennslu og telja þá hjálpa sér að einhverju leyti betur en hefðbundið nám 

gerir. Þeir kennarar sem notað hafa tölvuleiki í sögukennslu telja að þeir virki nemendur til 

náms og að notkunin auki fjölbreyttni í kennslu sem er kærkomin fyrir nemendur.  

Þessi rannsókn er því mikilvæg fyrir þá kennara sem vilja stíga fyrsta skrefið í átt að brjóta 

upp hefðbundna sögukennslu og auka fjölbreytni. Einnig veitir hún góða innsýn í viðhorf 

framhaldsskólanemenda, en ekki eru til margar rannsóknir sem snúa að þeim.  

 

9.7 Rannsóknir í framhaldinu 

Í framhaldinu af þessari rannsókn gæti verið áhugavert að kanna stærra úrtak af nemendum 

sem hafa spilað tölvuleiki í sögukennslu og athuga betur hvað lærist með því að nota 

mismunandi tölvuleiki sem kennslugagn. Megindleg aðferð gæti einnig komið til greina í því 

samhengi.  Einnig gæti verið áhugavert að kanna viðhorf sögukennara á Íslandi sem hafa ekki 

notað tölvuleiki sem kennslugagn og það hvert viðhorf þeirra væri til þeirra. Viðhorf kynjanna 

gæti einnig verið áhugavert, hvort að stelpur taki tölvuleikjum sem kennslu- og námsgagni 

jafnvel og strákar virðast gera.  
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Viðauki A: Upplýst samþykki 

Kæri þátttakandi. 

Ég heiti Linda Ösp Grétarsdóttir og er að vinna lokaverkefni til M.Ed. gráðu í Kennaradeild á 

Menntavísindasviði við Háskóla Íslands sem hluta af kennaramenntun minni. 

Í verkefni mínu mun ég rannsaka hvort notkun tölvuleikja auki fjölbreytni námshögunar og 

kennsluaðferða í sögukennslu á framhaldsskólastigi og hvort tölvuleikir gætu verið leið til 

þess að vekja áhuga nemenda á sjálfri sögunni og þar með veita þeim ný námstækifæri. 

Rannsóknin byggist á viðtölum við bæði kennara og nemendur. Ætla má að hvert viðtal taki 

20 til 40 mínútur. Þau verða hljóðrituð og unnið úr þeim gögnum. Að vinnslu lokinni mun 

upptökunum vera eytt. Við alla úrvinnslu verður nafnleyndar gætt og viðmælendum gefin 

dulnefni. 

Vinsamlegast veitið leyfi fyrir slíku viðtali með því að skrifa undir hér að neðan. Ég vil vekja 

athygli á að ég er bundin trúnaði og mun gæta fullrar nafnleyndar samkvæmt reglum 

persónuverndar (www.personuvernd.is). Vinsamlegast hafið samband við undirritaða ef 

nánari upplýsinga er þörf. 

Fyrir fram þakkir, 

Linda Ösp Grétarsdóttir 

 

 

 

 

 

 

Samþykki fyrir þátttöku í viðtölum við Lindu Ösp Grétarsdóttur um notkun tölvuleikja í 

sögukennsla á framhaldsskólastigi, en viðtölin eru hluti af lokaverkefni hennar til M.Ed. gráðu 

í Kennaradeild á Menntavísindasviði við Háskóla Íslands. 

 

Ég samþykki hér með þátttöku í þessari rannsókn: 

 

 

(Nafn, dagsetning) 

http://www.personuvernd.is/
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Viðauki Á: Spurningalisti til kennara 

1. Hvað ert þú búinn að vera kenna sögu lengi? 

2. Hver er tilgangur þess að kenna sögu? 

3. Hvert er þitt álit á stöðu sögunnar sem námsgreinar innan íslenskra framhaldsskóla? 

a. Hvað er hægt að gera til þess að efla sögukennslu á framhaldsskólastigi? 

4. Hafa kennsluaðferðir í sögu breyst í gegnum tíðina? 

a. Hvað hefur breyst? 

5. Getur þú sagt mér frá þínum kennsluaðferðum í sögu?  

a. Hvernig velur þú þér kennsluaðferðir? 

b. Hvernig velur þú námsefni til sögukennslu? 

c. Hvers konar verkefni / viðfangsefni leggur þú fyrir í sögukennslu? 

6. Ert þú meðvitaður um áhuga og reynslu nemenda þinna? 

a. Vinnur þú með þennan áhuga og reynslu í kennslu? 

b. Hvernig gerir þú það? 

c. Hversu virkir eru nemendur í vinnu við mismundandi verkefni? 

d. Geta nemendur stungið upp á viðfangsefnum eða verkefnum í námi sínu? 

7. Nú hefur þú nýtt þér tölvuleiki í sögukennslu – hvers vegna valdir þú að nota 

tölvuleiki? 

a. Hvað er það í tölvuleikjum sem þú telur að virki til náms? 

b. Tengir þú notkun tölvuleikja við einhver tiltekin markmið námskrár 

framhaldsskóla? 

c. Hvernig svara tölvuleikir því að ná þeim markmiðum? 

d. Hvað tölvuleikir virka vel í sögukennslu? 

e. Eru einhverjir leikir sem þú myndir vilja nota og til hvers? 

8. Hvernig hafa nemendur tekið tölvuleiknum sem kennslugagn? 

a. Eru þeir áhugasamari um efnið?  

b. Virka tölvuleikir fyrir alla?  Ef nei : Hverja þá? 

9. Hvernig undirbýrðu kennsluna áður en þú notar tölvuleikinn? 

10. Hvernig fer kennslan fram? 

a. Hverju ertu að reyna ná fram í náminu með tölvuleiknum? 

b. Hver er árangurinn af því að nota tölvuleiki í námi og kennslu? 
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c. Hvernig er námsmati varið í þeim námsþáttum þar sem tölvuleikir koma við 

sögu? 

11. Hvernig eru nemendur undirbúnir til að læra með tölvuleikjum? 

a. Tekur langan tíma að kenna nemendum á leikinn/leikina? 

b. Voru einhverjir nemendur sem vildu ekki nota tölvuleiki? 

c. Unnu nemendur einir eða í samvinnu í tölvuleikjunum? 

12. Eru nemendur virkari í náminu þegar þeir læra með tölvuleik en þegar hefðbundar 

kennsluaðferðir eru notaðar? (fyrirlestrar eða kennslubók) 

13. Hvernig eru nemendur undirbúnir til að læra með tölvuleikjum? 

a. Tekur langan tíma að kenna nemendum á leikinn/leikina? 

b. Voru einhverjir nemendur sem vildu ekki nota tölvuleiki? 

c. Unnu nemendur einir eða í samvinnu í tölvuleikjunum? 

14. Kom þér eitthvað á óvart þegar þú notaðir tölvuleiki sem kennslugagn? 

15. Hvað þarf að hafa í huga þegar nota skal tölvuleiki í sögukennslu?  

a. Er eitthvað sem þarf að varast við notkun þeirra? 
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Viðauki B: Spurningar til nemenda 

1. Hvaða fög finnst þér skemmtilegust/áhugaverðust í skólanum 

a. Afhverju þessi fög? 

b. Í hvaða fögum telur þú þig standa þig best? 

c. Leggur þú meira á þig í þessum fögum?  

d. Afhverju helduru að þú standir þig ekki vel í hinum fögunum?  

2. Hvað kveikir áhuga þinn í náminu? Kennarinn? Efnið?  

3. Hvað finnst þér vera hvetjandi í námi?  

a. Hvaða áhrif hefur hrós t.d. frá kennara á þig? 

4. Finnst þér kennarar taka tillit til reynslu þinnar eða áhugasviðs? 

5. Afhverju telur þú að við lærum sögu? 

6. Hvað finnst þér um sögu sem fag? 

a. Finnst þér saga almennt áhugaverð 

b. Telur þú að sögukennsla hafi tilgang? 

c. Hvers konar námsefni er notað í sögukennslu í þínum skóla? 

d. Hvað finnst þér um námsefnið? 

e. Hvers konar verkefni eru unnin í námi í sögu í þínum skóla? 

7. Hefur þú spilað tölvuleiki? Ef svo – hvað lengi? 

a. Hvers vegna spilar þú tölvuleiki? 

b. Hverskonar tölvuleiki spilar þú? 

c. Hver er reynsla þín af því að spila tölvuleiki? 

d. Hvert er viðhorf þitt til tölvuleikja? 

e. Þekkir þú einhverja tölvuleiki sem byggja á sögulegum forsendum/sagnfræði? 

8. Hefur þú lært eitthvað af tölvuleikjum? 

a. Hvað hefur þú lært? 

b. Hvernig lærir þú – við hvaða aðstæður? 

c. Hvað er lærdómsríktast – eða hverju lærir þú mest af? 

d. Er hægt að læra með einhverjum í tölvuleikum – í samvinnu? Hvernig gerist það? 

9. Sérðu einhverja kosti/ókosti við notkun tölvuleikja í námi? 

10. Gætir þú hugsað þér að nota tölvuleiki sem námsgagn í sögukennslu? 

a. Myndu þeir hjálpa þér í náminu? 

b. Kenna þeir þér eitthvað annað en hefðbundið námsefni gerir? 

c. Ef svo – hvernig gera þeir það? 
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11. Ef nemandinn nefnir einhverja sögulega tölvuleiki: Þegar þú hefur verið að spila sögulegan 

tölvuleik, hefur hann vakið forvitni um efnið og orðið til þess að þú hafir kynnt þér það betur? 

 

Viðbótarspurningar til nemenda sem hafa notað tölvuleiki sem kennslugagn 

 

1. Hvernig voru þið undirbúin fyrir kennsluna? 

2. Hvernig fór kennslan fram? 

3. Þurfti að kenna ykkur á leikinn? 

4. Lærðuð þið eitthvað af leiknum?  

a. Hvað?  

5. Hvernig var þetta frábrugðið hefðbundri kennslu? 

6. Ertu betur upplýstur um viðfangsefnið? 

7. Varstu virkari í kennslustundinni? 

8. Kveikti tölvuleikurinn einhvern áhuga á viðfangsefninu? 

9. Hvernig var þín upplifun á að nota tölvuleiki sem kennslugagn í sögukennslu? 

10. Gætir þú hugsað þér að nota aðra leiki í sögukennslu?  

a. Hverja?  

 

 


