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Formáli 

Greinargerð þessi er hluti af meistaranámi í kennslufræði við Háskóla Íslands og meistara-

verkefni til fullnaðar M.Ed.-gráðu. Vægi verkefnisins er 30 einingar (ECTS) og felst annars 

vegar í rannsókn og handriti að grein á ensku til birtingar í ritrýndu tímariti (20 ECTS) og hins 

vegar þeirri greinargerð (10 ECTS) sem hér er lögð fram. Ég hef lengi hugsað um hvernig fara 

megi að því að fá nemendur til þess að skilja stærðfræðihugtök betur og eru hugmyndir 

mínar um Minecraft í kennslu lagðar fram með það í huga. Þegar ég fékk boð um að taka þátt 

í rannsókn um notkun ungra nemenda á stafrænum búnaði í skapandi leik og námi hentaði 

það mjög vel mínu námi og hugmyndafræði minni í kennslu. Verkefnin sem ég bý til fyrir 

mína nemendur í Minecraft hafa öll verið hönnuð þannig að þau falli sem best að megin-

þáttum aðalnámskrár grunnskóla og eiga að ýta undir skapandi hugsun og leit að lausnum. 

Áður en hugmyndin um rannsóknina kom til hafði ég búið til verkefnabók og efnisvef með 

stærðfræðiverkefnum sem öll eiga það sameiginlegt að vera útbúin til að leysa þau í 

Minecraft-tölvuleiknum, sem spilaður er á iPad-spjaldtölvu. Ég vil þakka þeim sem hafa hvatt 

mig áfram í náminu og þeim sem hjálpuðu mér að klára námið með einum eða öðrum hætti. 

Stjórnendur og kennarar í Grunnskólanum í Stykkishólmi hafa tekið vel í að kynna sér 

Minecraft-leikinn og að nota tölvuleikjaverkefni sem ég hef lagt fram. Microsoft á Íslandi 

bauð mér að vera fyrirlesari á ráðstefnum á vegum fyrirtækisins og það ýtti mikið undir mína 

vinnu í sambandi við Minecraft í kennslu. Skúlína Hlíf Kjartansdóttir og Gísli Þorsteinsson, 

sem unnu rannsóknina með mér, ásamt því að skrifa með mér fræðilega grein um 

framkvæmd hennar og niðurstöður fá þakkir fyrir frábærar ábendingar og vinnu þeirra við 

rannsóknina. Torfi Hjartarson fær einnig sérstakar þakkir fyrir að vera leiðbeinandinn minn 

frá upphafi og fylgja þessu í höfn. Síðast en ekki síst þá fá Steinunn Alva Lárusdóttir og 

foreldrar mínir miklar þakkir fyrir ómælda þolinmæði á meðan verkefnavinnunni stóð. Þetta 

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

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

upplýsinga, miðlun á þeim og túlkun á niðurstöðum. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til 

annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. 

Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því 

sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  
 

Reykjavík, 27. maí 2019 
 

Gunnlaugur Smárason 
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Ágrip 

Þetta lokaverkefni til meistaragráðu frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands fólst í rannsókn 

sem var sett upp með því markmiði að skoða hvort þátttaka í tölvuleiknum Minecraft auðveldi 

ungum nemendum í grunnskóla að læra stærðfræðihugtök. Verkefnið var eitt af fleiri 

íslenskum rannsóknartilvikum í evrópska rannsóknar- og þróunarverkefninu MakEY eða 

Makerspaces in the early years: Enhancing digital literacy and creatitvity frá árunum 2016–

2019 en á meðal meginmarkmiða þess er að efla rannsóknir og nýsköpun á sviði stafræns læsis 

og beina sjónum að sköpunarmætti barna (MakEY, 2019). Rannsóknin var unnin í samstarfi við 

Skúlínu Hlíf Kjartansdóttur og Gísla Þorsteinsson  háskólakennara á Menntavísindasviði og 

afraksturinn er fræðileg grein um rannsóknina skrifuð í samvinnu höfundar og þeirra tveggja. 

Greinin ásamt meðfylgjandi greinargerð er meistaraverkefni höfundar. Þátttakendur í rann-

sókninni voru höfundur sjálfur í hlutverki sínu sem kennari og tíu nemendur 2. bekkjar Grunn-

skólans í Stykkishólmi. Rannsóknarvettvangur var skólastofa í Stykkishólmi ásamt  sýndar-

veruleika tölvuleiksins Minecraft. Nemendur glímdu við leikinn í iPad-spjaldtölvum. Í greinar-

gerðinni lýsir höfundur kennslunni, gagnaöflun, úrvinnslu gagna og helstu niðurstöðum. Þar er 

horft til nokkurra rannsókna um leikjamiðað nám og tengir höfundur þær við sína reynslu af 

Minecraft í námi og kennslu. Höfundur lýsir jafnframt spjaldtölvuvæðingu í Grunnskólanum í 

Stykkishólmi og fjallar um Minecraft sem hagnýtt verkfæri í kennslu. Einnig er fjallað um þær 

breytingar á hlutverki kennarans sem verða þegar sýndarveruleiki Minecraft er notaður í 

kennslu, hvaða hindranir þarf að yfirstíga og þá ókosti sem kunna að fylgja því að nota 

sýndarumhverfi í kennslu. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar leiddu bæði í ljós námslegan 

ávinning og annmarka. Niðurstöðurnar sýna að nemendur voru áhugasamir og notuðu 

sköpunarrýmið í sýndarveruleikanum á skapandi hátt sem hjálpaði þeim að leysa þær þrautir 

sem lagðar voru fyrir þá og ná þannig markmiðum námsins. 
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Abstract 

Teaching mathematics through Minecraft in the early stages of primary education 

This master project from the School of Education at the University of Iceland is a research 

study about the application of the computer game Minecraft to teach young students 

mathematic concepts. The project was one of many Icelandic studies within a bigger European 

project called MakEY or Makerspaces in the early years: Enhancing digital literacy and 

creativity, from 2016–2019, where one of the main goals has been to strengthen research and 

innovation in the fields of digital literacy and creative work among children (MakEY, 2019). 

The research was carried out in collaboration with Skúlína Hlíf Kjartansdóttir and Gísli Þor-

steinsson, tutors at the School of education. The master project is made up of an academic 

article, written by the author in collaboration with these two scholars to relate the study and 

its findings, and a complimentary paper presented below. 

The author served in the research project, not only as a researcher, but also as a teacher 

participating in the study with ten second grade students at Grunnskólinn í Stykkishólmi. The 

research took place in their classroom and a Minecraft Virtual Learning Makerspace (MVLM). 

Students used iPads to play and work in Minecraft. The following paper describes the role of 

the teacher, data collection, data processing and research results. The author reflects on some 

research projects in the field of game-based learning and attempts to tie them into 

experiences he has made himself. Author goes briefly over how his school has been applying 

iPads and how he sees Minecraft as a tool for teachers. He also addresses the changes in the 

role of teachers when using MVLM with students, pros and cons in that regard. The results 

suggest that the students were motivated and used the MVLM in a creative manner enabling 

them to solve mathematical problems and understand better some mathematical concepts. 
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1 1 Inngangur  

Í þessu meistaraverkefni fjalla ég um rannsókn sem ég gerði í samstarfi við Skúlínu Hlíf 

Kjartansdóttur og Gísla Þorsteinsson á vordögum 2018 (Gunnlaugur Smárason, Skúlína Hlíf 

Kjartansdóttir og Gísli Þorsteinsson, e.d.; sjá Viðauka A). Ég bjó til fyrir nemendur í 2. bekk 

Grunnskólans í Stykkishólmi stærðfræðiverkefni sem voru leyst í tölvuleiknum Minecraft frá 

Mojang og Microsoft Studios, nú Xbox Game Studios. Okkur rannsakendur langaði að kanna 

hvort nemendur lærðu stærðfræðihugtök með því að fást við leikinn og tengdu við þau í 

leiknum. Rannsóknin var eitt af fleiri íslenskum rannsóknartilvikum í evrópska rannsóknar- og 

þróunarverkefninu MakEY eða Makerspaces in the Early Years: Enhancing digital literacy and 

creatitvity á árunum 2016–2019 en eitt af meginmarkmiðum þess er að efla rannsóknir og 

nýsköpun á sviði stafræns læsis og beina sjónum að sköpunarmætti barna, meðal annars til að 

auka samkeppnishæfni og hagvöxt í Evrópu. 

Þátttakendur í rannsókninni voru ég sjálfur í hlutverki mínu sem leiðbeinandi við Grunn-

skólann í Stykkishólmi og tíu nemendur 2. bekkjar við skólann. Rannsóknarvettvangur var 

almenn kennslustofa í skólanum ásamt sýndarveruleika tölvuleiksins Minecraft sem leikinn var 

í iPad-spjaldtölvum frá Apple. Nemendur glímdu við leikinn í stærðfræðinámi í nokkrum 

kennslustundum þar sem athafnir þeirra og samskipti voru tekin upp. Afraksturinn er fræðileg 

grein um rannsóknina skrifuð í samvinnu höfundar og þeirra Skúlínu og Gísla, grein sem ásamt 

þessari greinargerð er meistaraverkefni höfundar. 

Í greinargerðinni er horft til nokkurra rannsókna um leikjamiðað nám við rannsóknina og 

tengi ég þær reynslu minni af Minecraft sem hagnýtu verkfæri í námi og kennslu. Einnig er 

fjallað um þær breytingar á hlutverki kennarans sem verða þegar sýndarveruleika Minecraft 

er beitt í kennslu, hvaða hindranir þarf að yfirstíga og þá kosti sem fylgja því að nota sýndar-

umhverfi í kennslu. Greinargerð og grein lýsa líka kennslunni sem var til rannsóknar, gagna-

öflun, úrvinnslu gagna og helstu niðurstöðum. 

1.1 Val á viðfangsefni 

Ég hef starfað við Grunnskólann í Stykkishólmi í níu ár og hef á þeim tíma átt mörg samtöl við 

nemendur og séð með eigin augum að hugtakaskilningur þeirra getur oft verið slakur þegar 

kemur að stærðfræði enda virðast mörg þeirra líta á stærðfræði sem leiðinlega námsgrein. Ég 

vildi þess vegna reyna að finna leið fyrir nemendur til að gera eitthvað sem þeim finnst 
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skemmtilegt á meðan glímt er við stærðfræðina og unnið að skilningi á ýmsum þáttum hennar. 

Ég hef sem kennaranemi starfandi við kennslu í grunnskóla velt því fyrir mér hvort hægt væri 

að gera viðfangsefni og nám nemenda minna meira aðlaðandi. Reynsla mín er sú að 

nemendum í grunnskólanum finnst mörgum leiðinlegt að vinna í bókum sem oft vekja lítinn 

áhuga enda með útskýringum sem nemendur skilja illa. Skilningur þeirra á hugtökum virðist 

haldlítill og þeim reynist erfitt að tengja hugtök við texta sem lesinn er í bók. Ef nemendur 

aftur á móti fá hlutbundna útskýringu á hugtökunum, sem við er að fást, er eins og þeim reynist 

auðveldara að læra þau og nota. 

Þegar ég byrjaði meistaranám eftir þriggja ára grunnnám í kennarafræðum fór ég að venju 

í staðlotu í Háskóla Íslands. Þar voru ég og samnemandi minn á spjalli þegar hann greindi mér 

frá því að tölvuleikurinn Minecraft væri notaður sem kennslutól í skólum víðs vegar um 

heiminn. Ég hafði verið að kenna 7. bekk þennan veturinn og vissi að sá hópur hafði mjög 

gaman af því að spila leikinn. Ég ákvað þá að sækja leikinn í spjaldtölvuna mina og athuga hvort 

ég gæti nýtt mér hann í kennslunni. Eftir það var ekki aftur snúið, möguleikarnir voru fjölmargir 

og nýr heimur opnaðist fyrir mér og nemendum mínum. Meistaranámið dróst á langinn en því 

fylgdi sá kostur að mér gafst tími til að prófa í starfi ýmsar leiðir og verkefnahugmyndir tengdar 

tölvuleiknum. 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011) eiga skólar að bjóða upp á fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og hafa kennarar töluvert svigrúm til þess. Sjálfum hefur mér fundist notkun 

á Minecraft í kennslu vera frábær leið til þess að auka fjölbreytni í kennslunni minni og ég 

ákvað fljótlega að nota þá leið til gæða stærðfræðinámið lífi. Ég prófaði í fyrstu að búa til afar 

einföld rúmfræðiverkefni og sá að áhugi nemenda á náminu jókst, allir voru reiðubúnir að læra 

í Minecraft. Það ýtti mér út í að kynna mér málin betur og búa til fjölda verkefna, stór og smá. 

Um leið og ég þróaði kennslu mína með Minecraft bjó ég til stærðfræðiverkefni fyrir nemendur 

mína að glíma við í leiknum og safnaði þeim saman í verkefnabók og verkefnasafn sem ég birti 

í sérstökum efnisvef (Gunnlaugur Smárason, e.d.) til nota fyrir nemendur og kennara. Í ljósi 

þeirrar góðu reynslu sem þessu hefur fylgt tel ég mikilsvert að rannsaka kosti þess að nota 

öfluga leiki eins og Minecraft í námi og kennslu og þróa frekar kennslu með þeirri aðferð. 

Meistaraverkefnið tengist því þróunarstarfi mínu með Minecraft í kennslu við Grunnskólann í 

Stykkishólmi og byggir á þeim grunni.  
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1.2 Leikmátar í Minecraft 

Minecraft er tölvuleikur sem býður upp á endalausa möguleika þegar kemur að sköpun. 

Upprunalega hugmyndin að leiknum fól í sér aðgerðirnar að grafa og byggja, algjört frjálsræði 

og heim þar sem hugmyndaflug átti að ráða ríkjum (Dikkers, 2015). Leikurinn er því í flokki 

svonefndra sandkassaleikja sem eru í eðli sínu opnir og bjóða upp á sköpun af hálfu notenda. 

Leikurinn nýtur mikilla vinsælda og hefur fengið skemmtilegra útlit og fleiri möguleika til að 

vinna í með nýjustu útgáfum. Í Minecraft geta spilarar valið á milli „skapandi leikmáta“ (e. 

creative mode) og „lífsbaráttuleikmáta“ eða (e. survival mode). Í skapandi leik geta spilarar 

notað hvaða kubba og aukahluti sem er, flogið og í raun gert allt sem þeim dettur í hug og 

hönnun leiksins býður upp á. Þegar farið er í lífsbaráttuleikmátann eru spilarar hins vegar ekki 

með nein verkfæri né aðra aukahluti. Þeir þurfa að komast lífs af með því að höggva tré, grafa 

eftir kolum og demöntum, gróðursetja og veiða sér til matar. Spilarar viða að sér aukahlutum 

eftir því hversu duglegir þeir eru að vinna. Sem dæmi má taka að það þarf tvo kubba af trjám 

til að búa til prik og með tveimur prikum og þremur steinum (e. cobblestones), má búa til haka 

til að grafa hraðar. Leikurinn gengur því út á að grafa og höggva í því skyni að búa sér til verk-

færi og mat til að lifa af. Til þess að lifa af þarf líka þak yfir höfuðið eða annað skjól og ekki er 

verra að eiga rúm til að næturnar verði ekki of erfiðar. Það er svo stillanlegt hvort spilari vill 

hafa í leiknum skrímsli sem ráðast á hann og hækka þar með erfiðleikastig leiksins. Ef engin 

eru skrímslin er helsta hættan að deyja úr hungri. Lífsbaráttan getur því verið áhugaverð 

reynsla sem sýnir okkur hvernig má með útsjónarsemi og leikni komast af í hörðum heimi. Í 

verkefnunum sem ég hef sett upp til nota í kennslu er leikið í skapandi leikmáta eða heimi til 

sköpunar en kennarar geta alltaf breytt verkefnunum með því að breyta leikmátanum í lífs-

baráttuleik. 

1.3 Markmið rannsóknarverkefnis 

Levin (1981) hélt því fram að leikjamiðað nám væri vel til þess fallið að kenna stærðfræði-

hugtök. Egenfeldt-Nielsen (2006) tók undir orð Levin og komst að þeirri niðurstöðu í rannsókn 

sinni um tölvuleikjamiðað nám að nemendur með mismunandi stærðfræðihæfileika gætu nýtt 

sér tölvuleiki til að læra stærðfræði. Egenfeldt-Nielsen nefnir niðurstöður rannsóknar 

Sedighian og Sedighian (1996 og 1997) en þar kemur fram að nám sem byggir á tölvuleikjum 

skili árangri, efli nemendur og hvetji þá í námi. Mér fannst því tilvalið að láta reyna á möguleika 

tölvuleiksins Minecraft til þjálfunar í stærðfræði. 
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Meginmarkmið þessa rannsóknarverkefnis var annars vegar að kanna hlutverk kennara í 

kennslu í sýndarveruleika tölvuleiks á borð við Minecraft og fá sem gleggsta mynd af fyrir-

komulagi kennslunnar. Hins vegar var ætlunin að skoða hvernig ungum nemendum gengi að 

læra stærðfræðihugtök með leik í Minecraft og athuga áhrif leikjamiðaðra kennsluhátta í 

sýndarveruleika á samskipti þeirra, áhuga og þátttöku í stærðfræðináminu. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2013) segir að nemendur eigi að öðlast hæfni í að nota stærðfræðileg hugtök og 

greina tengsl þeirra, og ég ákvað að taka fyrir í kennslunni, sem var til rannsóknar, hugtökin 

að helminga, að tvöfalda og mynstur. Nemendur eiga við lok 4. bekkjar, samkvæmt 

aðalnámskránni, að geta leyst stærðfræðiþrautir sem veita tækifæri til að beita innsæi, notað 

áþreifanlega hluti og búið til eigin skýringarmyndir, og hér var litið til þeirra markmiða. 

Nemendur bjuggu til sitt eigið mynstur með fimm mismunandi litum á kubbum inni í 

Minecraft-leiknum og var litið svo á að þar væru nemendur að búa til eigin skýringarmynd og 

að þar reyndi á fyrrgreind hugtök. Mynstrið mátti vera algjörlega eftir höfði nemenda en þeir 

fengu fyrirmæli um að mynstrið ætti að vera á jörðinni svo aðrir gætu flogið upp og horft niður 

á mynstrið í heilli mynd. Ég er með öðrum orðum þeirrar skoðunar að viðfangsefnin sem 

nemendur 2. bekkjar glímdu við standi undir væntingum til þjálfunar nokkurra þeirra færni-

markmiða og hæfniviðmiða, sem gefin eru upp í stærðfræðikafla aðalnámskrár grunnskóla 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Út úr rannsókninni vonaðist ég til þess að greina hvort 

nemendur gætu með hjálp Minecraft skilið valin stærðfræðihugtök sem hér voru nefnd og 

beitt þeirri þekkingu og færni sem leikurinn færir þeim. 
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2 Að nota Minecraft í skólastarfi 

Hér verður rætt um nokkur atriði sem gagnast kennurum sem vilja notfæra sér Minecraft í 

kennslu og vikið að því hvernig sýndarveruleiki gefur kennurum og nemendum aðra sýn á nám.  

Í kaflanum verður einnig rætt um hvernig nám getur breyst þegar sýndarveruleiki er notaður. 

Rætt verður um nám í sýndarveruleika og ýmsar aðstæður sem þar geta myndast. Einnig verða 

hlutverki kennarans í leikjamiðuðu námi gerð góð skil. Að endingu verða skoðaðar nokkrar 

rannsóknir og greint frá helstu niðurstöðum þeirra.  

2.1 Nokkur hagnýt atriði og kostir við Minecraft í námi 

Það sem þarf að hafa í huga þegar Minecraft-tölvuleikurinn í spjaldtölvuútgáfu er nýttur í 

skólastarfi er meðal annars að hafa spjaldtölvurnar fullhlaðnar og athuga hvort nýjasta útgáfa 

af Minecraft hafi verið sett upp á öllum tölvunum (ef mismunandi útgáfur eru í spjaldtölvunum 

geta nemendur ekki unnið saman í sínum leikjaheimi eða sinni veröld eins og heimurinn er oft 

nefndur). Einnig þarf að ganga úr skugga um að spjaldtölvurnar séu nettengdar. Ef unnið er í 

heimi sem kennari hannaði þarf að gefa sér tíma til þess að setja hann inn á þær spjaldtölvur 

sem eiga að vera gestgjafar (e. host) leiksins. Minecraft-leikurinn er í stöðugri þróun og geta 

30 nemendur verið í sama heiminum í nýjustu útgáfunni af menntaútgáfunni, Minecraft: 

Education Edition. 

Þegar spilun hefst er góð regla að nemendur breyti um nafn á persónu sinni í leiknum, 

nafnið á henni á að vera þeirra eigið nafn. Ég tel það mikilvægt svo allir viti hver er hvar, auk 

þess er mjög algengt að nemendur spyrji persónur að nafni, ef nafnið er óþekkt innan hópsins: 

„Hver er þetta?“ Það getur líka verið auðveldara að upplýsa skemmdarverk ef allir bera sitt 

eigið nafn. Það er mín reynsla að nemendur skemma síður fyrir öðrum ef þeir bera sitt eigið 

nafn, þannig að þessi ábending er mikilvæg. Gott er að setja skýrar reglur um hvað má gera í 

leiknum og setja viðurlög um það sem má ekki gera. Þeir nemendur sem skemma fyrir öðrum 

missa spjaldtölvuna í fimm mínútur við fyrsta brot og við næsta brot missa þeir hana það sem 

eftir er af tímanum. Þetta er önnur leið til þess að minnka árekstra og vandamál. Ég tel að þessi 

leið kenni nemendum að haga sér og að þeir yfirfæri það smátt og smátt á aðstæður í hinu 

raunverulega lífi. 
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Að hvetja nemendur til þess að vinna saman að verkefni er góð leið til þess að fá nemendur 

til að mynda tengsl sín á milli og vinna saman. Leikjamiðað nám ýtir undir samskipti og 

félagslegt öryggi (Hanghøj, 2015), leikir eru einnig hvetjandi fyrir nemendur til að öðlast hæfni 

á tilteknum sviðum (Ryan, Rigby og Przybylski, 2006). Þeir sem eru vanir spilarar eru undan-

tekningarlítið tilbúnir að hjálpa öðrum. Oft eru þeir vönu ekki sterkir félagslega og þá er góð 

leið til þess að styrkja félagsfærnina að leyfa þeim að eiga sviðið og hjálpa öðrum nemendum. 

Tölvuleikir geta ýtt undir að nemendur læri í verki í stað þess að læra með hlustun eða lestri 

og muni námsefni betur (Walker, Rosenblatt og McMahon, 2016). Menntaútgáfan af leiknum, 

MinecraftEdu, nú Minecraft: Education Edition, gerir kennurum kleift, fyrir þær sakir hvað 

leikurinn býður upp á þægilegt vinnuumhverfi, að búa til verkefni sem styðja námskrá og 

hæfniviðmið (Marklund og Alklind Taylor, 2015). Þörf fyrir að leika sér, eiga áhugamál, aukinn 

áhugi nemenda, samvinna og félagsleg áhrif eru allt lykilþættir sem gera að verkum að 

tölvuleikurinn Minecraft þykir hagnýtt kennslugagn í skólastarfi (Dikkers, 2015). 

2.2 Notkun sýndarveruleika í menntun 

Notkun sýndarveruleika í kennslustofum hefur stóraukist á síðustu árum. Því hefur lengi verið 

haldið fram að leikir í námi hjálpi nemendum að efla þekkingu sína (Jóhanna Einarsdóttir, 

2010). Síðustu ár hafa hins vegar verið gerðar margar rannsóknir á leikjamiðuðu námi og 

notkun sýndarveruleika í kennslu (Egenfeldt, 2006; Harviainen, Lainema, Suominen og Soinila, 

2013). Flest sýndarveruleikaforrit eru gerð til þess að skemmta frekar en kenna og læra en þau 

má hins vegar, mörg eða sum hver, nota í skólastarfi og leikjamiðuðu námi. Með sýndar-

veruleika færast nemendur að sumu leyti nær raunveruleikanum og eiga þá oft auðveldara 

með að skilja viðfangsefnin sem sett eru fyrir (Resnick, 2004; Kangas, 2010; Whitton, 2018). Í 

leikjamiðuðu námi geta nemendur líka öðlast meiri færni á félagslegum og vitsmunalegum 

sviðum, þróað tilfinningar og aukið sjálfsöryggi sitt (Kahn og Wright, 1980). Allt eru þetta 

þættir sem nemendur njóta góðs af í lífinu og eru mikilvægir fyrir þroska nemenda.  

Að nota sýndarveruleika í menntun þarf með öðrum orðum ekki að þýða að nemendur séu 

einir í sínu tæki og verði þannig einangraðir í sínu námi, það er í raun þvert á móti. Nemendur 

vinna mikið með öðrum nemendum, læra hver af öðrum og miðla fyrri reynslu til annarra 

nemenda. Það hefur sýnt sig í kennslustundum í Grunnskólanum í Stykkishólmi að nemendur 

spjalla mikið saman og deila færni og reynslu á milli sín. Að búa til atburðarás inni í Minecraft 

og tengja hana við daglegt líf, gefur nemendum tækifæri til að dýpka sýn sína á það sem við er 
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að glíma, öðlast skilning á ýmsum viðfangsefnum og efla færniþætti eins og rýmisgreind (Bos, 

Wilder, Cook og O´Donnell, 2014).  Notkun sýndarveruleika í menntun er góð leið til að styðja 

við leikjamiðað nám, nemendur geta auðveldlega unnið saman og miðlað upplýsingum á 

skemmtilegan hátt í leiknum (Hennessey og Deaney, 2004; Passey o.fl., 2004). Eitt af lykil-

hlutverkum kennara er að efla skapandi hugsun nemenda (Eckhoff, 2011) og er leikjamiðað 

nám oft góð leið til þess að ýta undir og kveikja sköpunargleði. Nemendur sem eru vanir hefð-

bundinni bóknámskennslu og því að leysa verkefni á verkefnablöðum geta átt erfitt með að 

sýna skapandi hugsun enda að jafnaði hræddir við að gera mistök (Dababneh, Ihmeideh og Al-

Omari, 2010). 

2.3 Hugmyndir um nám og kennslu 

2.3.1 Leikjamiðað nám 

Leikjamiðað nám er talin skilvirk leið fyrir nemendur og byggist að miklu leyti á viðurkenningu 

kennarans á því að aðferðin virki (Bourgonjon og Hanghøj, 2011). Tölvuleikir í kennslu geta því 

verið góð leið til þess að hvetja nemendur til frekara náms og fá nemendur til þess að vilja 

uppgvöta nýja hluti. Leikjamiðað nám þykir líka mikilvægt tól fyrir nemendur til að kynnast 

náms- og starfsháttum á 21. öldinni og kennara að koma sér út úr kennsluháttum tuttugustu 

aldarinnar (Kapp, 2012; Squire, 2011). Í tveimur rannsóknum gerðum í Danmörku og Hollandi, 

þar sem kennarar notuðust við leikjamiðað nám, var lögð áhersla á mikilvægi þess að 

nemendur öðluðust þekkingu á tilteknum þekkingarmarkmiðum en lærðu ekki bara á leikinn 

eða nytu þar velgengni sem fælist í einhvers konar stigasöfnun, heldur áttu nemendur að 

öðlast skilning og þekkingu á því sem gerðist í leiknum og efni tengdu honum, til dæmis hug-

tökum. Til að geta notað tölvuleiki í námi þurfa kennarar að hafa einhverja þekkingu á leiknum 

og hvernig megi nýta sér hann í kennslufræðilegum tilgangi (Bourgonjon og Hanghøj, 2011). 

Buckingham og Burn (2008) segja að leikjamiðað nám leiði saman marga ólíka samskiptahætti 

eða miðlunarþætti, eins og hreyfingu, teikningu og ljósmyndir, hljóð, tónlist, tal og ritun. 

Tölvuleikir krefjist því fjöllæsis (e. multiliteracies) og þekkingar á því sviði, frá bæði kennurum 

og nemendum. 

Linderoth (2002) og fleiri ályktuðu að mikilvægt væri fyrir nemendur að kynnast vel leikn-

um, sem á að notast við í kennslustund, áður en leikjamiðað nám hefst. Nemendur þurfa að 

skilja út á hvað leikurinn gengur og gott er að nemendur eigi samtal um hann áður en kennari 
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setur fyrir verkefni. Hlutverk kennarans er lykilhlutverk í leikjamiðuðu námi og þarf kennarinn 

að geta leiðbeint nemendum um það hvernig öðlast má námslega færni og félagslega hæfni 

þegar beita á leikjum í námi. Prensky (2001) segir að umbreytingar í námi barna megi tengja 

við leikjamiðað nám og það að alast upp á upplýsingatækniöld. Helstu breytingar í því sam-

hengi birtast í því hvernig nemendur hugsa, læra og vinna úr upplýsingum á annan hátt en fyrri 

kynslóðir. Hann lýsir leikjamiðuðu námi sem skemmtun og þátttöku, námi þar sem nemendur 

koma saman og leika og læra með því að uppgvöta nýja hluti og aðferðir, skapa og miðla til 

annarra. Prensky nefnir einnig að menntakerfið sé oft gagnrýnt fyrir að kenna á gamaldags 

hátt. Leikjamiðað nám styðji við menntun nýrrar kynslóðar og gæti ýtt undir aukinn áhuga á 

námsefninu.  

Samkvæmt TEEM-skýrslunni (McFarlane, Sparrowhawk og Heald, 2002), sem svo er nefnd, 

segja kennarar og foreldrar að leikjamiðað nám fái nemendur til að þróa hæfni, hugmyndaflug 

og rökhugsun, skipulagningu, samskipti, samningafærni og félagsfærni í hópum, gagnameð-

höndlun og talnaskilning. Enn fremur nefnir skýrslan hæfni sem styður við sjálfstæði nemenda 

með því að ýta undir og efla hluti eins og lausnarleit og minnisþjálfun. Einnig er tekið fram að 

með leikjamiðuðu námi vinni nemendahópar vel saman og auki hæfni í jafningjafræðslu, sam-

starfi og samvinnunámi. 

2.3.2 Samvinnunám 

Þegar unnið er með stærðfræðiverkefni í Minecraft er hægt að búa til samvinnuhópa og þar 

með hvetja nemendur til samvinnunáms. Verkefnin sem lögð voru fyrir nemendur í rannsókn-

inni voru sett upp sem einstaklingsmiðað samvinnunámsefni. Það þýðir að nemendur áttu að 

vinna í því að efla sína eigin hæfni með því að skiptast á skoðunum og styðja alla í samvinnu-

hópnum. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er lagt til að samvinnunám sé notað í kennslu-

stofum landsins og að nemendur kynnist lýðræðislegum vinnubrögðum. Með því að tileinka 

sér vinnubrögð samvinnunáms geta nemendur aukið félags- og siðferðisþroska sinn. Sam-

vinnunám (e. cooperative learning) er námsleið þar sem nemendur vinna saman í litlum hóp-

um og reyna að ná því besta fram hjá sjálfum sér og öðrum hópmeðlimum í leit að lausn á 

sameiginlegu viðfangsefni (Johnson, Johnson og Holubec, 2008). Nánast öll viðfangsefni er 

hægt að vinna sem samvinnunám og þar vinna nemendur að sínum markmiðum en einnig 

markmiðum hópsins (Bellanca og Brandt, 2010). 
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Samvinnunámi er stundum skipt í þrjá undirflokka: formlegt samvinnunám, óformlegt 

samvinnunám og grunnhópa. Formlegt samvinnunám er þegar lítill hópur nemenda vinnur að 

sameiginlegu markmiði, formlegt samvinnunám getur átt sér stað í allt frá einni kennslustund 

upp í margar vikur, það fer eftir viðfangsefninu. Óformlegt samvinnunám er það hins vegar 

nefnt þegar lítill hópur vinnur að námsmarkmiði, óformlegt samvinnunám getur tekið frá 

nokkrum mínútum og allt að einni kennslustund. Grunnhópur (e. base group) er myndaður 

þegar hópa vinna yfir lengra tímabil og er í raun lítil bekkjardeild innan bekkjarins. Nemendur 

vinna að mörgu öðru en einu viðfangsefni, til dæmis hjálpast nemendur að við að auka félags-

færni, þróa vitsmunalegar samræður og verða betri námsmenn. 

Með því að vinna saman geta nemendur dýpkað skilning sinn og um leið stutt aðra nem-

endur í því að öðlast meiri hæfni við það sem við er að fást (Chapin, O´Connor og Anderson, 

2009). Nemendur þurfa að sýna tillitsemi og þolinmæði þegar samvinnuaðferð er viðhöfð í 

skólastofunni og félagsfærni nemenda eykst (Chapin, O´Connor og Anderson, 2009). Helstu 

kostir samvinnunáms birtast meðal annars þegar nemendur eru ósammála, þá skapast um-

ræður sem nemendur geta virkilega haft af gagn. Í þeim aðstæðum þurfa nemendur helst að 

komast að niðurstöðu í sameiningu og það er hollt fyrir alla að eiga samræður þegar 

mismunandi sjónarmið líta dagsins ljós (Johnson og Johnson, 2007). Með samvinnunámi tekst 

oft á tíðum að leysa vel það sem við er að glíma þar sem nemendur geta verið ósammála og 

þurfa að rökstyðja sínar hugmyndir. Út úr samræðunum verða til betri lausnir vegna þess að 

hópmeðlimir kafa dýpra í viðfangsefnið og vilja ná því besta fram (Johnson og Johnson, 2005).  

2.3.3 Félagsleg hugsmíðahyggja 

Það eru margar kennsluaðferðir til og þær hafa verið notaðar í gegnum tíðina með mismun-

andi árangri. Áður fyrr töluðu helstu fræðimenn í menntunarmálum um viðtökuviðhorfið (e. 

transmission view) (Sfard, 1998). Meginmarkmið samkvæmt viðtökuviðhorfi er að nemendur 

taki við þekkingu frá kennaranum. Það má því segja að hugsmíðahyggjan sé nokkurs konar 

andstæða viðtökuviðhorfsins vegna þess að nemendur eiga að efla hæfni sína með stuðningi 

af fyrri reynslu og byggja ofan á hana. Hafþór Guðjónsson (2012) lýsir þessu og kemst vel að 

orði þegar hann skrifar: „Hugsmíðahyggja kennir okkur að hugsa um nemendur sem arkitekta 

eigin þekkingar.“  

Upphaf hugsmíðahyggju má rekja til Immanuels Kant en Jean Piaget tengdi hugsmíðar 

þróunarsálfræði og vitsmunaþroska. Piaget skilgreinir vitsmunaþroska þar sem þekking 
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stigmagnast, um leið og barn hefur náð fyrsta þrepi vitsmunaþroskans tekur barnið að þróa 

með sér vitsmunafærni fyrir annað þrep. Þroskinn vex þrep af þrepi og gerir okkur kleift að 

byggja upp skilning og afla okkur þekkingar í gegnum lífið (Ginsburg og Opper, 1969; Sigurjón 

Björnsson, 1989). Lev Vygotsky hafði í Sovétríkjunum komið fram með kenningu um félags-

lega hugsmíði, þar sem hann lagði áherslu á félagslegar hliðar vitsmunaþroska og notkun 

tungumálsins (Tudge, 1990). Vygotsky taldi að samtal á milli þeirra sem ekki vita og kunna og 

þess sem er lærður á viðkomandi sviði vera forsendu þess að vitsmunaþroski aukist (Meyvant 

Þórólfsson, 2003). Jerome Bruner (1960) kynnti hugmyndir Vygotskys á Vesturlöndum og 

fjallaði þá meðal annars um vinnupalla (e. scaffolds, scaffolding) í því sambandi, hæfilegan 

stuðning eða leiðsögn. Meyvant Þórólfsson (2003) nefnir að bestu aðstæður fyrir nám og 

þroska séu þegar nemendur vinni saman að verkefnum, þar efla nemendur hver annan og 

auka þekkingu sína og færni í viðfangsefninu. 

2.4 Kennarinn og hlutverk hans í leikjamiðuðu námi 

Veita þarf hlutverki kennarans í leikjamiðuðu námi meiri athygli í rannsóknum og hafa um það 

skýrar hugmyndir ef leikur á að nýtast í tengslum við valin viðfangsefni og námsmarkmið í 

skólanum. Hanghøj og Brund (2010) telja að kennarar þyrftu að fá að taka þátt í hönnun leikja 

og hjálpa til við kennslufræðilega nálgun leikja og undir það taka Marklund og Alklind Taylor 

(2015). Þá má segja að þær hugmyndir sem John Dewey talaði fyrir styðji leikjamiðað nám, 

hann taldi að nemendur þyrftu að vera virkir og námið bæði gagnvirkt og nemendamiðað svo 

að færni nemenda gæti eflst (Mooney, 2013). Dewey sagði að nemendur þyrftu að vinna að 

sinni þekkingu og að hlutverk kennarans væri að leiðbeina nemendum í rétta átt án þess að 

gefa upp leiðina (Molin, 2017). 

Ken Bain (2004) rannsakaði nýlega viðhorf nemenda til meira en 70 háskólakennara, sem 

voru tilnefndir af nemendum sínum sem bestu kennarar sem þeir höfðu haft. Kennararnir áttu 

það allir sameiginlegt að hafa sterk tengsl við nemendur og höfðu haft á þá áhrif, nemendur 

þeirra sögðu jafnvel að þeir hefðu „breytt lífi sínu“. Bain uppgvötaði að kennararnir sköpuðu 

námsaðstæður þar sem nemendur þurftu sjálfir að afla sér þekkingar og reynslu frekar en að 

kennarinn væri sá alvitri og sá eini sem mótaði og miðlaði þekkingu. Nemendur voru almennt 

ánægðir með námið hjá þessum kennurum. Þeir fengu svigrúm til að láta sér mistakast, fá 

endurgjöf og reyna aftur án þess að falla. Hlutverk kennarans var því að leið-beina nemendum 

og búa þeim góðar aðstæður til náms. 
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Þegar rætt er um hæfni í tölvuleik er venjulega lögð áhersla á að skilja þurfi tölvuleikinn og 

vera fær um að efla þekkingu sína á leiknum (Zagal, 2010) en ekki er ljóst að hvaða marki 

kennarinn þarf kunna á leikinn eða hvort kennarinn þurfi að hafa þekkingu á tölvuleikjum til 

að styðja nemendur í leikjamiðuðu námi. Litið er svo á að leikjamiðað nám sé skilvirk leið fyrir 

nemendur og að árangur byggist ekki síst á viðurkenningu kennarans á því að aðferðin virki 

(Bourgonjon og Hanghøj, 2011). Nemendur sem nota Minecraft í kennslu eru óhræddir við að 

prófa sig áfram og skoða nýjar leiðir til að leysa þrautir, erfiðast finnst þeim að vita að hverju 

eigi að spyrja og hvaða viðfangsefni eigi að leysa, þar kemur kennarinn til sögunnar og þarf 

hann að útskýra vel þá hæfni sem á að koma út úr verkefnavinnunni (Bos, Wilder, Cook og 

O´Donnell, 2014). 

Dæmi um hæfni sem kennarar þurfa að búa yfir í leikjamiðaðri kennslu er að þekkja 

námsefnið mjög vel, geta notað tæknina á kennslufræðilegan hátt, fundið leiki sem eiga við 

námsefnið eða leiðir til þess að námsefnið geti tengst leiknum. Það þarf að vera stígandi í 

verkefnunum svo nemendur fái hvatningu og vilji læra meira í leiknum, byggja ofan á fyrri 

þekkingu skref af skrefi. Vygotsky taldi á sínum tíma að börn byggðu ofan á eigin þekkingu með 

því að vera í samstarfi eða læra af öðrum. Kennari og nemandi eða nemandi og annar nemandi 

vinna saman að viðfangsefni og sá sem býr yfir meiri þekkingu og færni sem varðar efnið styður 

þann sem ekki stendur jafn sterkt að vígí en gefur hinum sjálfstæði til þess að taka ákvarðanir 

upp á eigin spýtur. Við þetta aukast þekkingin og færnin (Berk og Winsler, 1995). Nemendur 

byggja ofan á sína eigin reynslu þegar kennarinn svarar vangaveltum nemenda, til dæmis með 

vísbendingum sem leiða nemendur á rétta braut (Bodrova og Leong, 1998). Vinnupallar (e. 

scaffolds, scaffolding) eiga að lýsa mátulegum stuðningi og aðstoð sem barn þarf til þess að 

geta lært og aukið við hæfni sína og þekkingu (Berk og Winsler, 1995; Bodrova og Leong, 1998; 

Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívars-dóttir, 2005).  

2.5 Rannsóknir á notkun Minecraft í menntun 

Rannsóknum um notkun Minecraft í námi og kennslu hefur verið að fjölga og voru skoðaðar 

fjölmargar rannsóknir á borð við þær sem hér verða nefndar. 

Marklund og Alklind Taylor (2015) beindu í sænskri rannsókn athygli að hlutverkum kenn-

ara í leikjamiðuðum námsverkefnum. Athuganir gerðar á tveimur fimm mánaða löngum 

rannsóknartímabilum leiddu í ljós að leikjamiðað nám, þar sem MinecraftEdu var notað, gat 



18 

verið krefjandi fyrir kennara í grunnskólum. Kennarar þurfa að bregða sér í ýmis hlutverk sem 

gera til þeirra mismunandi hæfniskröfur (Marklund og Alklind Taylor, 2015). 

Karsenti, Bugmann og Gros (2017) stóðu fyrir rannsókn í Kanada þar sem horft var til 

tölvuleiksins Minecraft sem breytingarafls í skólastarfi. Alls tóku 118 nemendur, á aldrinum 

níu til tólf ára, þátt í rannsókninni. Rannsakendur veltu fyrir sér hverjir væru helstu kostir þess 

að nota Minecraft í menntun. Einnig vildu rannsakendur athuga hvort nemendur gætu í raun 

og veru lært með því að spila Minecraft. Spurt var hvort spilunin veitti jákvæða örvun og hvort 

það væru einhverjar hindranir til staðar við spilun leiksins. Nemendur voru látnir taka próf, 

viðtöl voru tekin við nemendur (einstaklings- og hópaviðtöl), myndaupptökur úr 

kennslutímum voru skoðaðar og greindar, og kennari hélt dagbók með athugunum og 

athugasemdum. 

Rannsakendur sáu margt jákvætt við spilun Minecraft í námi og kennslu. Nemendur þóttu 

jákvæðari gagnvart skólanum, nemendur urðu sjálfstæðari í námi, þeir bættu lestrar- og 

skriffærni sína, nemendur urðu meira skapandi, nemendur urðu betri í leit að lausnum, þeir 

öðluðust meiri færni í notkun stærðfræðihugtaka (flatarmál, rúmmál, talning, samlagning og 

tölfræði) og urðu betri í því að fara eftir fyrirmælum. Þeir öðluðust einnig meiri félagsfærni, 

urðu skipulagðari og lærðu að tala fallega hver til annars. Rannsakendur mæla með því að 

skólar gefi nemendum tækifæri til þess að spila leiki eins og Minecraft, það velti á kennaranum 

hvort nemendur læri af leiknum því uppsetning verkefna sé mikilvægur þáttur í því að 

nemendur læri (Karsenti, Bugmann og Gros, 2017). 

Petrov (2014) skoðaði í Kanada hvernig tölvuleikurinn Minecraft er notaður við kennslu á 

mismunandi aldurstigum, allt frá yngri barna kennslu að valnámskeiði sem haldið er eftir skóla 

þar sem aðal áherslur voru vísindaverkefni með notkun Minecraft. Hann leitaði einnig eftir 

svörum við nokkrum undirspurningum og vildi meðal annars komast að því hvaða kosti notkun 

á Minecraft hefði umfram hefðbundnar kennsluaðferðir, hverjar væru helstu ógnirnar við að 

notast við Minecraft í kennslustofunni og hvaða kostir fylgdu leikjaspilun í kennslu (e. game-

based learning). Rannsakandinn vildi í raun staðfesta það sem hann hafði tekið eftir í sinni 

kennslu, að þegar tölvuleikur var settur inn i kennsluna virtust nemendur tilbúnari að læra. 

Gögnum var safnað með viðtölum við þrjá kennara í eigindlegri rannsókn sem byggði á 

hálfstöðluðum viðtölum (e. semi-structured interviews). 
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Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að styrkleikar leiksins feldust í því hversu margir 

spila leikinn að staðaldri, leikurinn virtist einnig bjóða upp á möguleika sem meðferðartól eða 

aðferð og þess vegna geta hjálpað nemendum með námsörðugleika þegar líkt var eftir 

raunverulegum hlutum úr þeirra lífi. Minecraft reyndist einnig góð leið til þess að fá nem-

endur til að tileinka sér félagsfærni, rækta með sér stafrænt læsi og ígrunda netöryggi. Eins og 

í flestum rannsóknum komu einnig gallar í ljós, helstu gallar Minecraft í kennslu þóttu vera 

hversu háðir skólar eru því að eiga tæki eins og tölvur eða spjaldtölvur og vera með gott 

netsamband. Skólar eru misvel búnir tækjum og því getur reynst erfitt að koma við notkun á 

leiknum í þeim öllum. Tölvubúnaður verður líka að vera nægilega góður til þess að leikurinn 

spilist vel, því nemendur nenna ekki að vera í leiknum ef hann hikstar. Kennarar þurfa líka að 

vera opnir fyrir því að nota leiki í kennslu og það getur verið stór hindrun ef kennarar líta ekki 

á leiki sem námstækifæri (Petrov, 2014). 

Það er mikilvægt að leyfa nemendum að skapa sín eigin verkefni og gefa þeim frjálsar 

hendur af og til. Nemendur ættu að vinna í hópum og sköpunarverkum nemenda ætti að 

hrósa. Kurteisi er mikilvæg inni í leiknum og í kennslustofunni þegar leikurinn er spilaður, 

nemendur ættu að ígrunda og útskýra verkefnin sín og lýsa því sem þau lærðu, þannig grípa 

þeir að nám eigi sér stað. Einnig ætti að minna nemendur á að Minecraft er leikur og halda því 

á lofti að það á að vera skemmtilegt að spila leikinn (Petrov, 2014). 

Elliot (2014) fjallar um rannsókn sem gerð var í Melbourne, Ástralíu. Nemendahópi var 

fylgt í sex mánuði og voru nemendur í hópum 14 ára eða í 8. bekk. Kennarinn fékk það hlutverk 

að tengja leikjamiðað nám við námskrána. Tölvuleikurinn Minecraft var notaður í ýmis verkefni 

og fengu nemendur að leika nokkuð lausum hala. Niðurstöður sýndu að laga mátti leikinn að 

námskránni.  Verkefnin voru ekki einungis leikin til að þess að geta spilað leik í kennslu heldur 

voru þau búin til út frá námskránni og virkuðu vel sem hluti af leik. Dæmi um verkefni sem 

nemendur áttu að leysa var að skrifa bréf til foreldra og tjá þeim hvernig lífið í Minecraft gengi. 

John var einn af nemendum skólans og hafði átt erfitt námslega og félagslega, þá 

sérstaklega vegna þess hversu illa hann mætti í skólann. John var samt sem áður mjög liðtækur 

Minecraft-spilari og gat því hjálpað samnemendum sínum við spilun leiksins. Haft var eftir 

samnemendum hans að hann væri útsjónarsamur og hjálplegur þegar kæmi að spilun 

Minecraft. Viðhorf hans til skólans breyttist á átta vikum hjá honum, hann varð jákvæður og 

mætti vel. Nemendur sem eiga erfitt með að læra inni í hinni hefðbundnu skólastofu eignast 
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oft nýtt líf innan leikja í námi (Elliot, 2014). John er gott dæmi um nemanda sem sá loksins 

tilgang í því að mæta í skólann og sýna jákvæða hegðun. 
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3 Aðferðafræði og rannsóknaraðferð 

Rannsóknargögnin voru eigindleg og unnið var úr þeim með grundaðari kenningu og lýsandi 

rannsóknarsniði. Meginþættir sem þar voru rýndir snerust annars vegar um hlutverk kennar-

ans og skipulag kennslu í sköpunarrými og sýndarveruleika Minecraft og hins vegar áhrif leiks 

í sköpunarrými og sýndarveruleika Minecraft á nám nemenda, skilning, samvinnu og áhuga. 

3.1 Þátttökustarfendarannsókn 

Rannsóknaraðferðin þátttökustarfendarannsókn er eins og nafnið ber með sér góð leið til þess 

að sérfræðingar og aðrir þátttakendur vinni saman. Í þátttökustarfendarannsókn er rann-

sakandinn sjálfur þátttakandi í rannsókninni (Nieuwenhuys, 2004). Það er án efa gott fyrir sér-

fræðinga að skyggnast inn í nútíma kennsluhætti og komast í tæri við kennslu ungra barna og 

á sama tíma er gott fyrir kennarann að fá umsögn frá sérfræðingum. Ég tel þátttöku-

starfendarannsóknir vera mikilvægar fyrir bæði rannsakendur og ekki síst kennara. Rann-

sakendur komast nær því sem þau eru að rannsaka með því að fá til liðs við sig kennara, sem í 

þessari rannsókn, þekkir nemendur og aðstæður þeirra betur. Oft geta þeir sem eru rann-

sakaðir, í þessu tilfelli 2. bekkur, breytt sinni hegðun þegar ný andlit birtast í skólastofunni 

þeirra. Þess vegna held ég að rannsókn sem þessi verði eðlilegri heldur en ef rannsakendur 

hefðu komið sjálfir og lagt fyrir verkefnin. Fyrir kennarann sem þátttakanda í rannsókninni 

veitir rannsóknaraðferðin möguleika á því að fá samtal og álit sérfræðinga á því sviði sem unnið 

er á. Kennarinn fær einnig að deila með sérfræðingum hugsunum sínum og reynir að komast 

að því hvort kennsluaðferðir hans virki í samvinnu við sérfræðinga. Það er því hægt að horfa á 

rannsókn sem þessa eins og starfsþróunarverkefni í leiðinni. Það er mikilvert fyrir kennara að 

fá ummæli og ábendingar frá sérfræðingunum til þess að vinna með í framtíðinni.  

3.2 Kennslan og athugunarefni 

Rannsóknin var gerð í 2. bekk í Grunnskólanum í Stykkishólmi en kennarinn sem bjó til verk-

efnin hefur um árabil notað Minecraft í kennslu og reynt að tengja verkefnin sín við markmið 

skólanámskrár. Samkvæmt skólanámskránni (Grunnskólinn í Stykkishólmi, 2016) ber að efla 

læsi nemenda á öllum greinasviðum, ekki síst í stærðfræði, og kennslu í rannsókninni má 

auðveldlega flokka undir það markmið. Nemendur áttu að tileinka sér hugtök og finna sína 

aðferð til að nota þau. 
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Tíu nemendur tóku þátt í rannsókninni og þurftu nemendur ásamt foreldrum að skrifa 

undir upplýst samþykki um þátttökuna. Nemendur voru valdir með hliðsjón af aldursramma 

MakEY-verkefnisins sem fjallar um börn á aldrinum þriggja til átta ára. Kennarinn var valinn til 

þátttöku í verkefninu vegna reynslu hans af verkefnagerð og notkun Minecraft í kennslu. 

Kennarinn var einn af þremur rannsakendum verkefnisins, hinir rannsakendurnir tveir tóku 

ekki beinan þátt í kennslustundum heldur reyndu að vera eins og flugur á vegg, fylgdust með 

því sem fram fór í kennslustofunni, ekki síst samskiptum nemenda og kennara, önnuðust 

upptökur, tóku ljósmyndir og skráðu hjá sér athugasemdir. 

Í samræmi við rannsóknartilefnið var búin til áætlun um kennslu sem átti að hjálpa nem-

endum að skilja hugtökin að helminga, að tvöfalda og mynstur. Nemendur höfðu unnið 

nokkuð með hugtökin í bókinni Sproti 2A fyrr á skólaárinu og kennarinn byrjaði fyrstu 

kennslustundina á því að rifja upp hugtökin og sýna nemendum inn í Minecraft-heiminn enda 

þótti mikilvægt að nemendur fengju af því nasasjón hvernig væri að fást við stærð-

fræðiverkefni í Minecraft. Kennarinn sagði börnunum að þau fengju frjálsar hendur um 

hvernig ætti að vinna verkefnið, þau áttu að reyna að finna sína eigin leið og rökstyðja hana. 

Rannsóknin var gerð í sex kennslustundum sem tóku 180 mínútur hver. Rannsakendur 

skipulögðu allir saman helstu skref. Fyrsta skrefið fólst í því að undirbúa stærðfræðiverkefnið 

og áttu nemendur að vinna með stærðfræðihugtök þar sem Minecraft var vettvangur vinn-

unnar. Í öðru skrefi var verkefnið lagt fyrir nemendur og notuðu þeir sýndarveruleikaheiminn 

til þess að eiga samskipti og vinna verkefnið. Í skrefi númer þrjú fengu nemendur að skapa að 

eigin vali inni í heiminum. Í fjórða skrefinu hönnuðu nemendur farartæki með teikningu og 

bjuggu það svo til í Minecraft. Fimmta skrefið fólst í því að nemendur áttu að finna lausnir á 

vandamáli, kennari bjó til sögu um vandamál sem átti sér stað í sýndarveruleikaheiminum. 

Nemendur áttu að vinna í sameiningu (þrír til fjórir saman í hóp) að lausn viðfangsefnisins. 

Nemendur áttu að komast úr eyju og yfir á þurrt land en máttu hvorki fljúga né synda. 

Áhugaverðar samræður áttu sér stað í leit að lausninni. Í síðasta skrefinu, sjötta skrefi, fengu 

nemendur að vinna að eigin sköpun. Sumir héldu áfram að vinna hugmyndir sínar úr fimmta 

skrefi og byggðu vandaða brú úr eyju yfir á land á meðan aðrir bjuggu til hestabúgarð, svo 

eitthvað sé nefnt. Í rannsókninni og þessari greinargerð er fyrst og fremst horft til þeirra þátta 

í þessu ferli þar sem viðfangsefnið snerti bæði sérsvið kennarans í kennaranámi og kennslu, 

annars vegar stærðfræði og hins vegar upplýsingatækni og miðlun. 
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3.3 Gagnaöflun og gagnagreining 

Við gagnaöflun og gagnagreiningu var notast við kerfisbunda aðferð grundaðrar kenningar (e. 

grounded theory). Glaser og Strauss túlkuðu grundaða kenningu sem ferli túlkunar þar sem 

kenning er búin til úr gögnum sem aflað hefur verið á kerfisbundinn hátt og eru greind á meðan 

á rannsóknarferlinu stendur (Suddaby og Greenwood, 2005). Ef rannsóknargögnin ná að búa 

til kenningu þá er sú kenning líklegri til þess að sýna fram á raunveruleikann frekar en 

kenningar sem settar eru saman úr tilgátum og kenningum annara (Strauss og Corbin, 1998). 

Rannsakendur söfnuðu myndefni á þrjár myndavélar sem komið var fyrir í stofunni. Einnig voru 

ávallt tveir nemendur með GoPro-myndavél á höfðinu. Þá var upptaka inni í leikjaheimum sem 

kennari hélt utan um, þær myndavélar voru yfirlitsmyndavélar og sáu hvað gerðist inni í heim-

inum á rauntíma. Einnig var tekið upp hljóð og fundu rannsakendur nokkur gullkorn í þeim 

skrám. Rannsakendur tóku viðtöl við nemendur sem báru GoPro-myndavélarnar og báðu nem-

endur að lýsa framvindu spilunar sinnar í Minecraft. Einnig voru tekin hópviðtöl við nemendur. 

Rannsakendur voru viðstaddir allan tímann og hlustuðu og fylgdust grannt með samtölum og 

vinnu nemenda. Að lokum ber að nefna að rannsakendur tóku ljósmyndir af nemendum við 

vinnu sína í verkefninu. Yfir 60 klukkustundum af lifandi myndum var safnað í rannsókninni, 

107 ljósmyndum og sex klukkustundum af hljóðrituðu efni. 

Gögnin voru greind með opinni kóðun (e. open coding), með því að brjóta gögnin niður í 

smærri hluti og athuga hvort þessir litlu hlutir sjáist hjá mörgum nemendum. Þegar opin kóðun 

er notuð er leitast eftir mörgum sams konar hlutum í rannsókninni (Strauss og Corbin, 1998). 

Greining gagna var í grófum dráttum svona: 

1. Gagna var aflað. 

2. Gögn um mismunandi efni var safnað saman; t.d. voru tvö viðtöl tekin við kennara og 

þau greind í sitt hvoru lagi. Síðan var þeim steypt saman og athugað hvort það væri 

hægt að búa til flokka fyrir sameiginlegt efni úr viðtölunum. 

3. Efni viðtalanna beggja við kennarann voru rædd og niðurstöður skrifaðar. 

4. Þessi aðferð var notuð fyrir alla gagnaöflunina í rannsókninni, aftur og aftur. 

5. Efni allra gagna var sett saman í flokka og undirflokka. 

6. Flokkarnir voru greindir og reynt að finna út niðurstöðu út frá gögnunum sem aflað var 

í rannsókninni. 



24 

Gagnagreiningin hófst um leið og rannsakendur hittu nemendur í fyrsta sinn og hélt greiningin 

áfram fram að lokaskilum fræðigreinar og greinargerðarinnar. Rannsakendur hittust eftir 

hverja kennslustund og fóru yfir það sem gerðist með samtali og skráðu niður það sem þeir 

töldu mikilvægt. Við úrvinnslu myndbanda var notað forritið Transana 3.21, þar gátu 

rannsakendur greint myndskeið og skrifað minnispunkta um það sem gerist í kennslustofunni 

sem og í viðtölum. 

3.4 Siðferðileg atriði og réttmæti 

Rannsóknin er hluti stærri rannsóknar á vegum evrópska MakEY-verkefnisins (MakEY, 2019) 

þar sem Menntavísindasvið Háskóla Íslands er virkur þátttakandi. Á þess vegum voru samdar 

ítarlegar lýsingar ásamt útskýringum um rannsóknarmarkmið, framvindu einstakra rann-

sóknartilvika og varðveislu gagna, og útbúin upplýsingablöð til þátttakenda (sjá Viðauka Á) 

ásamt yfirlýsingum um upplýst samþykki vegna þátttöku í rannsókninni til undirskriftar fyrir 

nemendur og foreldra (sjá Viðauka B og Viðauka C), plögg sem samþykkt hafa verið af 

Vísindanefnd Sheffield University og Háskóla Íslands. Ekki var tekið sérstaklega fram í þeim 

yfirlýsingum að kennari væri í hópi rannsakenda en ljóst var að hann tæki þátt í gagnaöflun og 

athugunum á vettvangi. Ekki er vitað um nein skaðleg áhrif af aðferðum sem beitt er við 

rannsóknina og haft var samráð við nemendur um alla þátttöku í framvindu rannsóknar. 
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4 Niðurstöður 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar leiddu bæði í ljós námslegan ávinning og annmarka sem 

fylgdu notkun Minecraft við stærðfræðikennsluna. Niðurstöður sýna að nemendur voru 

áhugasamir og notuðu sköpunarrýmið í sýndarveruleikanum á skapandi hátt, sem hjálpaði 

þeim að leysa þær þrautir sem lagðar voru fyrir þá og ná þannig markmiðum námsins. Skap-

andi möguleikar sem faldir voru í stafrænu sköpunarrýminu gáfu kennaranum einnig fjölda 

tækifæra til að leggja fyrir nemendur þverfagleg samvinnuverkefni sem gerðu nemendum 

kleift að efla getu sína til athafna og að hagnýta hönnun við lausn viðfangsefna. Rannsóknin 

leiddi í ljós mikilvægi kennarans, annars vegar í hlutverki kennara sem miðlar þekkingu, þjálf-

ar færni og metur árangur, og hins vegar í hlutverki aðstoðarmanns sem aðstoðar nemendur 

og er þeim til leiðsagnar. Kennarinn leiðbeindi og aðstoðaði nemendur inni í sýndarheiminum 

og fékk þeim úrlausnarefni að glíma við. Á sama tíma fengu nemendur nægilegan sveigjanleika 

og frelsi sem studdi við sjálfsákvörðunarrétt þeirra og sjálfstæði sem gerði þeim kleift að vinna 

saman og læra í gegnum leik. 

4.1 Hlutverk kennarans og tæknilegt skipulag í leikjamiðuðu námi 

Litið var á hlutverk kennarans í leikjamiðuðu námi sem grundvallaratriði og meginviðfangsefni 

í rannsókninni. Hlutverk kennarans var að stjórna því hvernig leikurinn og námið tengdust og 

fléttuðust saman. Rannsóknin undirstrikaði að hlutverk kennarans í ferlinu voru fjölmörg, þar 

á meðal var kennarinn tæknimaður, námsgagnahönnuður, skipuleggjandi, leiðbeinandi og oft 

á tíðum hlutlaus áhorfandi svo að nemendur fengju frelsi til að leysa verkefnin upp á eigin 

spýtur. Þá má halda því fram að kennari hafi verið í hlutverki frum-kvöðuls sem leitar nýrra 

leiða í skólastarfi. 

Aðalnámskrá grunnskóla styður við bakið á kennurum sem vilja stíga út fyrir rammann og 

búa til verkefni sem þykja óhefðbundin. Það er mikilvægt að búa við þann sveigjanleika í 

aðalnámskránni og segja má að kennari sem tekst á hendur að nota tölvuleik að einhverju 

marki í lykilgrein á borð við stærðfræði stundi tilraunastarf og ryðji jafnvel nýjar brautir. 

Kennarinn þarf því það traust og frelsi frá skólastjórnendum sínum sem þarf til að brjótast út 

úr hefðbund-inni kennslu og kanna ótroðnar slóðir. Og stundum dugar það ekki til því 

kennurum finnst oft erfitt að fara nýjar leiðir í kennslu vegna þess hversu tímafrekt það getur 
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verið að þreifa sig áfram með nýja hluti, læra til verka og útbúa allt sem til þarf, náms- og 

kennslugögn, verkefna-lýsingar og áætlanir. 

Undirbúningur fólst í því að kennarinn þurfti að setja upp leikjaheiminn, búa til verkefni og 

setja upp skilti og leiðbeiningar inni í heiminum. Hann þurfti að tengja verkefnin við náms-

markmið aðalnámskrár grunnskóla, búa til netþjón (e. server) þar sem nemendur gátu unnið 

saman í leikjaheiminum notast var við útgáfu þar sem einungis 5 gátu spilað saman í leikja-

heiminum þess vegna þurfti kennarinn að búa til þrjá netþjóna með þremur spjaldtölvum, 

athuga hvort spjaldtölvur væru fullhlaðnar, ganga úr skugga um að allar spjaldtölvurnar væru 

með sömu uppfærslu og að allir nemendur hefðu skráð sig rétt inn í leikjaheiminn. Að auki 

komu upp mörg smáverkefni í hverri kennslustund sem kennari þurfti að leysa. Dæmi um slík 

smáverkefni er að kenna nemendum að stjórna inni í leikjaheiminum eða að aðstoða 

nemendur sem detta út úr leikjaheimi sökum lélegs netsambands. 

Eftir að nemendur hófu vinnuna brá kennarinn sér að borði þar sem sem hann gat fylgst 

með því sem fram fór inni í Minecraft-heimunum og haft yfirsýn yfir athafnir nemenda með 

hjálp sýndarmyndavéla sem hann hafði komið fyrir þar inni. Til þessara nota hafði hann sex 

spjaldtölvur og tók upp allar athafnir nemenda og það sem um var að vera í sýndarveruleik-

anum. Á meðan á kennslustundinni stóð fengu nemendur að spá sjálfir í verkefnið og að ræða 

við samnemendur. Kennarinn reyndi að halda sér til hlés, hann fygldist með í stað þess að 

skipta sér af nemendum en ræddi við nemendur þegar börnin lögðu fyrir hann spurn-ingar, 

dró sig aðeins til hliðar og gaf nemendum svigrúm til að hugsa um og leysa verkefnin, greip 

ekki inn í nema nemendur bæðu um hjálp. Kennarinn gaf þá aldrei upp svar við umleit-un 

heldur reyndi hann að beina börnunum á rétta braut með því að spyrja leitandi spurninga til 

að fá börnin til að hugsa sjálfstætt og reyna að finna lausnina sjálf. Hann reyndi jafnframt með 

þessu að ýta undir að nemendur öfluðu sér þeirra upplýsinga sem þurfti til að leysa þau 

úrlausnarefni og öðlast þá hæfni sem til var ætlast. Þessi aðferð kennarans gaf nemendum 

tækifæri til að vinna saman og varð til þess að börnin gátu lært hvert af öðru. Þegar kennar-

inn hafði spurt nokkra nemendur rannsakandi spurninga voru börnin ósjálfrátt farnir að spyrja 

samnemendur sömu spurninga til þess að leiða félaga sína á rétta braut. 

Nemendur bjuggu yfir nokkurri reynslu og færni í að nota iPad, spjaldtölvurnar frá Apple, 

og sumir þeirra höfðu einhverja reynslu af tölvuleiknum Minecraft. Það þurfti því ekki mikið 

að grípa inn í starf hópa til að þjálfa færni í notkun tækni. Þó voru nokkrir nemendur sem höfðu 
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aldrei spilað Minecraft en þá komu hinir nemendurnir til aðstoðar og kenndu sam-nemendum 

sínum. Nemendur eru flestir leiknir við að nota snertiskjá sem auðveldaði þeim að gera það 

sem þeir vildu í sýndarheimi leiksins. Snertiskjárinn og tæknilegir eiginleikar leiksins virtust ýta 

undir sköpun, samskipti og tjáningu. 

Rétt er að taka fram að það er nauðsynlegt að hafa stöðugt netsamband þegar nemendur 

nota Minecraft vegna þess að leikurinn er spilaður á netinu. Það getur verið ákaflega trufl-andi 

fyrir nemendur að detta út úr leikjaheiminum, það truflar vinnu barnanna og einbeit-ingu og 

hugurinn hvarflar annað. Þá er mikilvægt að nota innra net skólans í vinnu sem þess-ari til þess 

að tryggja að enginn utanaðkomandi komist í leikjaheimana sem unnið er með. Einnig er mikil-

vægt að hafa það sem reglu að hver einn og einasti nemandi skrái sig inn með sínu nafni. Kenn-

ari þarf að hafa það í huga og gæta vel að því. Þegar nemendur eru skráðir með sínu eigin nafni 

minnka árekstar og þá getur kennarinn líka strax stigið inn ef nemendur skemma eitthvað hver 

fyrir öðrum. Gott er að fara yfir þessar reglur með nemendum um leið og byrjað er að spila 

Minecraft, þá virða nemendur reglurnar oftast. Nemendur geta einnig týnst í leikjaheiminum 

og þá getur kennarinn auðveldlega komið nemandanum á ákveðinn og betri stað. Eftir að 

rannsókninni lauk var tekin í notkun ný útgáfa af Minecraft fyrir skóla og þar þurfa nemendur 

í skólanum að skrá sig inn með sínum eigin aðgangi í gegnum Office 365 frá Microsoft. 

4.2 Skilningur nemenda á stærðfræði 

Nemendur þurftu að styðjast við hæfni og skilning, sem þeir höfðu öðlast áður, til þess að leysa 

það sem við var að fást í rannsókninni. Á sama tíma beittu þeir hæfni sinni og kröftum til að 

aðstoða aðra nemendur eða sækja útskýringar frá öðrum nemendum, bæði í skóla-stofunni 

og í sýndarveruleikanum. Að leita lausna í sýndarveruleika fékk nemendur til þess að skilja 

betur hugtökin sem þarna voru undir og tengja þau við eitthvað sem gert var í sýndar-

heiminum. Nemendur voru í raun að læra hugtök með því að vinna með þau í höndunum og 

velta fyrir sér hlutum í leiknum. Til þess að geta leyst þrautir og fundið lausnir þurftu nemendur 

að nota stærðfræðikunnáttu. Stundum tókst þeim þó að leysa verkefni með því að gera það 

sem átti að gera án þess virkilega að skilja hugtökin. Þegar kennarinn spurði börnin hvernig 

þau leystu verkefnið áttuðu þau sig á því að þau voru búin að byggja upp skilning á hugtakinu 

sem þar var undir, í raun án þess að gera sér það ljóst. 
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Nemendur reyndust síðar færir um að leysa á prófum verkefni, eins og það að mæla fern-

ing. Nemendur höfðu öðlast þá hæfni sem til þurfti í sýndarveruleikanum. Nemendur notuðu 

sýndarheiminn eins og spegil, þeir virtust nýta sér hæfni úr sýndarheiminum og færa hana yfir 

í raunveruleikann. Börnin náðu að nota hæfnina sem þau höfðu öðlast í sýndarheiminum með 

því að setja hana í annan búning á raunverulegu prófi. Einnig mátti greina áhrif úr umhverfi 

barnanna og heimabyggð á það sem gert var í leiknum. Dæmi um tengingu við umhverfi og 

heimabyggð barnanna var þegar nemendur fengu að leika frjáls og skapa það sem þau vildu í 

Minecraft, þá bjuggu þau til fjárhús og hesthús eins og þau þekkja úr sínu nærumhverfi. 

Tenging við sýndarveruleikann virtist því hjálpa nemendum að læra hugtök og nota þau í 

stærðfræðitímum. Sýndarveruleiki eins og sá sem birtist í leikjaheimum Minecraft virtist á 

heildina litið styðja nemendur í að ná þeim markmiðum aðalnámskrár grunnskóla sem lúta að 

hæfni til að nota táknmál stærðfræðinnar til að ræða hluti, styðja mál sitt og útskýra með eigin 

orðum, reikna og leysa þrautir. 

4.3 Samvinnunám 

Kennarinn gaf nemendum bæði einstaklings- og samvinnuverkefni að glíma við. Hann skipu-

lagði stofuna þannig að þeir sem voru saman í sýndarheimi sátu saman á borðum og var gert 

ráð fyrir að mest fimm gætu verið saman í leikjaheimi. Þau mörk setti kennarinn til þess að 

nemendur gætu spjallað saman um það sem væri að gerast í þeirra sýndarveruleika án þess 

að kalla yfir alla stofuna. Þessi sætaskipan átti einnig að ýta undir það að nemendur ynnu 

saman og ræddu um verkefnin. Börnin fylgdust vel hvert með öðru inni í sínum heimi og sýndu 

hinum í hópnum oft leiðir til að leysa verkefnin á betri hátt. Nemendur voru einkar meðvitaðir 

um hvað allir í hópnum voru að gera og tilbúnir að hjálpa öðrum þegar þess var þörf. 

Sýndarveruleikinn veitti nemendum þannig tækifæri til að byggja saman hluti, deila þekkingu 

og veita hjálp vegna kunnáttu sem þeir höfðu öðlast með því að kynnast leikjamiðuðu námi í 

gegnum Minecraft. 

Nemendur með námsörðugleika fengu oft á tíðum góða hjálp frá nemendum sem eiga 

auðveldara með að læra, sumir áttu til að mynda erfitt með að lesa fyrirmæli og þá hjálpuðust 

nemendur að við það. Börnin vildu þó frekar leysa verkefnin sjálf til að sýna getu sína en herma 

eftir verkum annarra nemenda. Þess vegna fór vel á því að nemendur hjálpuðust að við lestur, 

þegar samnemandi sem gat lesið vel úr fyrirmælum var búinn að aðstoða aðra við lesturinn 

var gert ráð fyrir að þeir sem áttu við námsörðugleika að stríða gætu tekist á við verkefnin af 
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eigin rammleik. Stundum fengu börnin þó örlitla hjálp frá samnemendum. Það sem styrkti 

nemendur með námsörðugleika var að þeir þóttust margir standa klárir á því hvernig ætti að 

spila Minecraft og gátu sýnt öðrum nemendum hvernig hinir og þessir hlutir í leiknum virkuðu. 

Þar fengu þeir að sýna sínar sterku hliðar og það gaf þeim án efa sjálfstraust að styðjast við í 

sínu námi. 

4.4 Aukinn áhugi með leikjamiðuðu námi 

Þegar fylgst var með börnunum við upphaf kennslunnar var augljóst að þau vildu hefjast handa 

strax vegna þess að þau vissu að tölvuleikurinn Minecraft yrði notaður sem kennslu-tæki. Þau 

voru svo spennt að skrá sig inn í Minecraft-heiminn að þau gátu varla hlustað á fyrirmæli 

kennarans. Kennarinn þurfti að láta þau sleppa tækjunum vegna þess hve spennt þau voru að 

byrja og kalla út yfir hópinn til að fá athygli: „Allar hendur af spjaldtölvunum!“ Kennarinn 

útskýrði stuttlega það sem átti að gera og gerði nemendum ljóst hvernig þeir ættu að skrá sig 

inn í réttan Minecraft-heim, þann sem hann hafði undirbúið fyrir kennslustundina. Verkefnin 

voru einföld og áttu að fá nemendur til þess að sýna hæfni og skilning á nokkrum hugtökum, 

auk þess áttu nemendur að geta skrifað nafnið sitt, talið og lesið inni í leikjaheiminum. Um leið 

og nemendur fengu að byrja á leiknum fór allt á fullt og allir urðu önnum kafnir. Nemendur 

tóku fljótlega að spjalla um verkefnið og hugtökin og sýndu mikinn áhuga á því sem við var að 

fást. 

Nemendur voru duglegir að hjálpast að og biðja um aðstoð frá samnemendum. Sumir 

nemendur gátu ekki lesið fyrirmæli sem gefin voru, samnemendur hjálpuðu þá til við lesturinn 

og allt komst þannig til skila. Kennarinn hvatti nemendur áfram og skaut að þeim opnum 

spurningum sem beindu þeim í átt að lausn í stað þess að gefa upp svarið. Nemendur þurftu 

því að finna aðrar leiðir en þeir voru búnir að reyna til að leysa verkefnið. Nemendur voru 

hjálpsamir og töluðu mikið um hvernig leysa mætti verkefnið við samnemendur sína. 

Sýndarveruleiki Minecraft virtist hvetja nemendur til náms og voru þeir mjög áhugasamir að 

læra stærðfræði með þessum hætti. Rannsóknin leiddi í ljós að börnin gátu séð leik og lær-

dóm í sama verkefninu, þeim virtist oft á tíðum líða eins og að þau væru í leik fremur en að 

læra hugtök sem kennarinn var búinn að undirbúa. Engu að síður mátu rannsakendur það svo 

að nemendurnir hefðu lært á meðan leiknum stóð og verið flestir ef ekki allir með það á hreinu 

eftir tímann hvað væri að tvöfalda, helminga og búa til mynstur. 
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Sýndarveruleiki er víða nefndur í aðalnámskrá grunnskóla (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011). Minnst er á sýndarveruleika í markmiðum, hæfniviðmiðum og þar sem rætt er um 

grunnþætti, eins og læsi, lýðræði, jafnrétti og sköpun. Í nútímakennsluháttum og gildandi 

námskrá er ekki einungis lögð áhersla á hæfni í stærðfræði og bóklegum greinum heldur einnig 

í læsi, félagslegum samskiptum og sköpun. Notkun sýndarveruleika virtist virkja alla 

skólastofuna, bæði kennara og nemendur, sýna fram á að stærðfræði getur verið skemmtileg 

og færa nemendum sem leiðist stærðfræði aukinn áhuga og aukna námsgleði. Sýndarveru-

leikinn virtist efla sjálfstæði með nemendum og vilja til þess að leysa stærðfræðiverkefni. Við 

úrlausn stærðfræðiverkefnanna hjálpuðust nemendur að við lestur og skilning á því sem við 

var að glíma, deildu sín á milli leiðum til lausnar, sýndu hjálpsemi, veittu öðrum hvatningu, 

tóku þátt í því sem fram fór og virtust þróa með sér aukna félagsfærni. 
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5 Umræður og lokaorð 

Í þessari greinagerð er lýst rannsókn sem dregur fram ýmsa kosti við notkun á tölvuleiknum 

Minecraft í stærðfræðikennslu á yngsta stigi grunnskóla. Nemendur þurfa að vera virkir og 

námið þarf að vera bæði gagnvirkt og nemendamiðað svo færni þeirra eflist (Mooney, 2013).  

Eins og fram kom í inngangsköflum má samkvæmt hugsmíðahyggju auka félagslegan þroska 

með umræðum og samvinnu, Meyvant Þórólfsson (2003) nefnir að bestu aðstæður fyrir nám 

séu þar sem nemendur vinna saman að verkefnum. Chapin, O´Connor og Anderson (2009) eru 

sama sinnis og segja að nemendur dýpki skilning sinn ef unnið er í samvinnu við aðra 

nemendur. Leikur nemenda í sýndarveruleika Minecraft virtist einmitt kalla fram slík sam-

skipti. Það á sér stað nám þegar tölvuleikurinn Minecraft er notaður sem verkfæri í stærð-

fræði og það nám er margs konar: Hugtakaskilningur virtist aukast, áhugi nemenda á stærð-

fræði jókst einnig og allir unnu af krafti, samvinna einkenndi námið og félagsleg tengsl urðu til. 

Allir virtust tilbúnir að hjálpa félögum sínum og nemendur sem venjulega eiga við náms-

örðugleika að stríða upplifðu sig vel í kennslustundunum vegna aðstoðar frá öðrum eða fyrri 

reynslu sinnar af að spila Minecraft. Nemendur sem þekktu leikinn gátu kennt þeim sem eru 

oftast taldir „sterkari“ námslega séð og virtust upplifa sig sem jafningja þeirra. Karsenti, 

Bugmann og Gros (2017) fjalla einmitt í rannsókn sinni um reynslu af þessu tagi, jákvæðni 

gagnvart skólanum og að nemendur hafi orðið sjálfstæðari í námi þegar þeir notuðu Minecraft 

í kennslu.  

Rannsóknin leiðir líka í ljós ýmis hlutverk kennara sem skipuleggur og heldur utan um 

leikjamiðað nám. Kennarinn er í lykilhlutverki en þarf að varast að grípa of mikið inn í leikinn 

og námið. Nemendur þurfa að vinna í sinni þekkingu og er það undir kennaranum komið að 

leiðbeina nemendum í rétta átt án þess að gefa upp alla leiðina (Molin, 2017). Hann þarf að 

fylgast vel með öllu og stíga inn þegar þess er þörf, gjarnan með spurningum sem geta vakið 

nýjar hugmyndir eða vísað á færar leiðir. Nemendur þurfa að fá svigrúm til að láta sér mis-

takast áður en kennarinn stígur inn og gefur endurgjöf sem nemendur nýta sér til að fást við 

úrlausnarefnið á annan og betri hátt (Bain, 2014). Tæknilegt utanumhald er líka töluvert og 

leggja þarf góð drög að leik með því að útbúa verkefni og gögn við hæfi, leikjaheima og fleira. 

Ég hef notast við Minecraft í kennslu allt frá árinu 2014 og hafa orðið miklar framfarir í leikn-

um sjálfum á þeim tíma. Sérstök menntaútgáfa af leiknum, MinecraftEdu og síðar Minecraft: 

Education Edition, gerir kennara og nemendum kleift að nota leikinn oftar og meira en áður. 
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Fjölmargar kennsluhugmyndir eru líka komnar fram á sjónarsviðið. Efnisvefur sem ég tók 

saman um Minecraft í stærðfræðikennslu fyrir nemendur í grunnskóla (Gunnlaugur Smára-

son, e.d.) hefur að geyma safn verkefna sem kennarar á Íslandi hafa nýtt sér að einhverju marki 

og mæli ég með því að kennarar ígrundi vel og skoði hvernig þeir geti nýtt leikinn í kennslu. Þó 

svo að sá vefur og rannsóknin sem hér var lýst hafi einungis snúist um stærðfræðikennslu á að 

vera auðvelt að nota Minecraft á flestum greinasviðum grunnskóla. 

Segja má að meistaraverkefnið sem hér er kynnt hafi sprottið af gerð vefsins sem hér var 

nefndur. Upphaflega stóð til að þróa hann frekar og fjalla um hann en þegar tækifæri gafst til 

að ráðast í rannsókn lét ég slag standa og sló til, rannsókn á notkun Minecraft við kennslu 

barna í grunnskóla var eins og sérsniðin að mér og mínum þörfum. Ég hafði notast við 

Minecraft í kennslu í mörg ár og hafði af tölvuleiknum nokkra reynslu sem ég gat miðlað til 

meðrannsakenda. Fræðilegar rannsóknir á notkun tölvuleikja í menntun á Íslandi eru ekki 

umfangsmiklar enn sem komið er og því ekki um auðugan garð að gresja fyrir kennara eða 

aðra er vinna að menntun og vilja leita í reynslubrunn þeirra er nota leiki eða rannsóknar-

niðurstöður til að fóta sig á þeim vettvangi. Rannsókn þessi er því öðrum þræði gerð til þess 

að opna fræðilega umræðu um hlutverk kennara í notkun tölvuleikja en einnig um þá mögu-

leika sem tölvuleikir sem athafnakostir í skólastarfi veita. Tölvuleikir eins og Minecraft, leikir í 

flokki sandkassaleikja sem minnst var á inngangi, hafa margar forsendur til að nýtast í námi, 

ekki bara í samhengi einstakra námsgreina heldur þvert á greinar og greinasvið. Hönnun 

leiksins er það opin að hann getur að öllum líkindum fallið að ýmsum greinum og líka orðið 

leikvangur þverfaglegs náms og þekkingarsköpunar. Margt í þessari rannsókn bendir til þess 

að svo sé, þar sem rannsóknin leiðir í ljós hagnýta notkun í stærðfræðikennslu en einnig að 

margt fleira en stærðfræði lærist í gegnum leikinn og má þar nefna hæfni í samskiptum, 

samstarfi og sköpun. Petrov (2014) komst að svipaðri niðurstöðu í sinni rannsókn og segir að 

Minecraft í kennslu sé góð leið til að efla félagsfærni nemanda. Leikurinn virðist þannig bjóða 

upp á möguleika til samskipta, samvinnu og hönnunar, möguleika sem börn virðast auðveld-

lega geta tileinkað sér og notið. Það gaf rannsakendum mikla trú á leiknum hversu vel nem-

endur fylgdust hver með öðrum og reiðubúnir að hjálpa öðrum sem voru í vanda staddir í 

Minecraft. 

Í handriti að greininni Virtual Learning Makerspace to Teach and Learn Mathematical 

Concepts (Gunnlaugur Smárason, Skúlína Hlíf Kjartansdóttir og Gísli Þorsteinsson, e.d.; Sjá 



 

33 

Viðauka A), lýsi ég ásamt meðrannsakendum mínum nánar þeirri rannsókn sem hér hefur 

verið til umfjöllunar, fræðilegum forsendum hennar og niðurstöðum. Handritið að greininni er 

burðarbitinn í því meistaraverkefni sem hér er kynnt, lýsir hagnýtingu tölvuleiksins Minecraft 

í námskrársamhengi en einnig upplifun og skilningi ungra grunnskólabarna í leik, reynslu sem 

getur leitt til atbeina nemenda á fleiri sviðum en stærðfræði. Þannig þykjumst við 

rannsakendur hafa sýnt fram á tiltekna athafnakosti fólgna í leiknum og opnað gátt til að skoða 

fleiri námssvið þar sem tölvuleikir gætu komið að gagni. Greinin verður kynnt íslensk-um 

kennurum á ráðstefnum, á vef og í menntabúðum. Að fenginni umsögn og mögulegum 

ábendingum frá prófdómara verður gerð gangskör að því að senda greinina til alþjóðlegs 

tímarits um notkun tækni og tölvuleikja í námi og kennslu. Hafa höfundar þegar sett fram og 

rætt sín í milli nokkrar tillögur að viðurkenndum tímaritum sem þar koma til greina. 
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Abstract 

A research study was undertaken to examine use of a Minecraft Virtual Learning Makerspace (MVLM) to 

enhance mathematics teaching. The study took place in an elementary school in the west of Iceland.  The 

participants were a group of seven-year-old students and their teacher using Minecraft to facilitate his 

mathematic teaching. The main purpose of the study was to examine the context of teaching and learning in a 

conventional classroom when students also work inside a virtual space. Video data was collected, students and 

teacher interviewed and observations carried out in the classroom. The data produced was qualitative, the 

analysis based on grounded theory principles and an interpretive paradigm. The key issues under consideration 

were: the role of teacher in a MVLM educational context and how the MVLM affects students’ learning 

practices. The results suggest that the students were motivated and used the MVLM in a creative manner that 

enabled an understanding of mathematical concepts and solving of mathematical problems. The MVLM 

provided the teacher with opportunities to assign interdisciplinary, project-based collaborative tasks. The 

research indicated the importance of the teacher, as a conventional instructor and facilitator when preparing and 

guiding students in the MVLM. Moreover, during their work he ensured they had flexibility, that enabled their 

collaboration in a playful learning context. This facilitated their greater understanding of mathematical concepts. 

Keywords: MVLM, school education, pedagogy (GBLP), teaching methods, playful learning, mathematics, iPad 

1. Introduction 

The research project was as a part of the European project Makerspaces in the early years (Makey) that is a 

two-years European project that focuses on the potential of makerspaces which aims to enable creative design 

and making of digital and non-digital artefacts to foster digital literacy and creative skills of young children 

(Makey, 2018).  

A Virtual Learning Makerspace (VLM) is a place in which people with shared interests, especially in computing 

or technology, can gather to work on projects while sharing ideas, equipment, and knowledge (The Oxford 

Dictionary, 2018). It is based on an electronic system that can offer online cooperation of various kinds that can 

take place between learners and teachers, together with online teaching and learning (JISC, 2003). 

Computer video games are emerging as an instructional medium offering strong degrees of cognitive efficiencies 

for active, experiential learning, team building in multi-player environments and greater understanding of 

abstract concepts (Rice, 2007). Using game-based application in the field of education is often referred to as 

game-based learning (GBL) and gamification, motivating students by using game-based elements in educational 

settings (Kapp, 2012; Shatz, 2015). The main aim of GBL is to motivate students to learn (Burke, 2014). Using 

MVLM to support game-based learning is an ideal way to support students’ learning, as it enables collaboration 

and sharing of information in an entertaining manner (Hennessey & Deaney, 2004; Passey et al., 2004). Games 

can become a platform for playful learning, where students learn to make sense of the world around them 

through a variety of playful, physical or virtual activities (Resnick, 2004; Kangas, 2010; Whitton, 2018). 
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Minecraft is a popular PC game among young children that gives them tasks to solve through virtual making. 

Minecraft is an example of VLM where students can gain knowledge and understanding via designing and 

making to solve tasks within different subject areas. This MVLM could potentially be a useful tool for building 

learning environments with groups of children (Brand and Kinash, 2013).  

iPad tablets were used by students during the case studies to do their work inside the MVLM. Many educators 

consider iPad a promising tool to use in school education as they offer new opportunities for achieving aims of 

curricula (Johnson, 2013; Alyahya & Gall, 2012).  

The article firstly introduces conventional makerspaces in terms of education and subsequently using a MVLM 

to support general education. Secondly, it reflects on the literature. Thirdly, overall aims, objectives of the 

research project are introduced, and the research questions stated, and the data collection methods and analysis 

explained. Finally, findings are stated and discussed, and the research questions answered.  

2. Game-Based Learning to Support Young Children's Learning 

Prensky (2001) related game-based learning to a generation shift and growing up digital (Tapscott, 1998), to how 

we think, learn and process information differently from former generations. He described game-based learning 

as being about fun and engagement, with the coming together of play and learning through the invention, 

creation and dissemination and use of digital games.  

In the TEEM report teachers and parents recognised that computer games play can support skills development, 

as diverse as strategic thinking, planning, communication, negotiating skills and group decision-making, data-

handing and application of numbers (Kirremuir & Mcfarlane, 2004). Furthermore, the report mentions skills that 

support the autonomous learner, such as problem solving, sequencing, deductive reasoning and memorisation, 

and others resulting from the learning context with children working in groups, such as peer-tutoring, co-

operation and collaboration, and co-learning (Mcfarlane, Sparrowhawk & Heald, 2002).  

Game-based learning can be experienced-based and exploratory, relying upon experiential, problem based or 

exploratory learning approaches (de Freitas, 2006). De Freitas presents some key findings from the literature, 

alongside a set of case studies from practice contexts. They indicate that motivation is a key aspect of effective 

learning, but it needed to be sustained through feedback responses, reflection and active involvement. The 

learning needs to be undertaken in relation to clear learning outcomes, as well as being made relevant to real 

work context of practice. 

3. Role of the teacher in Game-Based Learning 

The role of the teacher in game-based learning is an issue that needs more attention in research and is an 

important one to consider if games are to be used in relation to different subjects at school. There is 

acknowledgement of that the adoption and effectiveness of game-based learning largely depend on the teacher's 

acceptance (Bourgonjon & Hanghöj, 2011). 

Much research on the role of the teacher in game-based learning focuses on the teacher's ability to motivate and 

engage students. Molin (2017) suggest a look at games as an opportunity for teacher learning and empowerment. 

He refers to Deweys theories of active, interactive and child centred learning and emphasises teacher observation 

and appropriate guidance. Applying Vygotsky's concept of zone of proximal development (ZPD) he stresses that 

in game-based learning it is important that the teacher can challenge the students and that the teacher designs 

his/her teaching so that it allows for a zone of proximal development, providing guidance/mentoring to facilitate 

scaffolding and deeper learning.  

4. Minecraft Virtual Learning Makerspace 

Makerspaces in the educational context, according to Marsh et al. (2017), prescribe a model of learning-by-doing 

in which individuals can create and build artefacts that are personally and/or collectively meaningful. The 

possibility to play with material objects is considered to act as “a social glue” for people to come together and 

engage in collaborative and creative endeavours (e.g. Gauntlett, 2011; Honey, & Kanter, 2013). It follows that 

social interactions and learning practices in makerspaces often cross divisions such as age, gender or level of 

formal education and/or expertise (e.g. Halverson & Sheridan, 2014). In sum, making activities account for a 

complex set of socially and materially mediated practices that encompass not only processes of creating specific 

artefacts supported by a wide range of technologies and media, but also emotional, relational and cultural 

processes surrounding their use and construction. 
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5. Affordances in Terms of Interaction and Control in a MVLE 

Students used iPads during the research to enter and work inside the MVLM. The iPad has many affordances 

that makes it an interesting tool for virtual making activities with young students to support the relationship 

between the students' cognitive and emotional engagement and their learning (Astin, 1984; Golland, 2011; 

Gonyea & Kuh, 2009). Portability and mobility are the key affordances of the iPad. It is like a book and easy to 

carry and move around. Students do not need to sit at a certain area to access digital content. With wireless 

connection, students can access web content and without a wireless connection, they can use applications and 

books anywhere and at any time.  
Touch screen capabilities enables all students to control applications. The affordance of using fingers to control 

objects on the screen makes the iPad user friendly (Golland, 2011). Camera allows students to take picture snap 

shots instantly or video conference with peers or teachers at a moment’s notice. The iPad can be used up to 10 

hours without charging it, that makes it a user-friendly tool to use in education. 

6. Research Relating to Use of Minecraft as a Virtual Learning Makerspace (MVLM)  

Researches indicate that usage of Virtual Makerspaces can increase student’s social and emotional skills and 

improve their pro-social manners (Durlak et al., 2011).  It can help them to become healthy establish fulfilling 

relationships, and to behave according to social rules. These abilities include clear communication, actively 

listening, collaborating, resisting unsuitable social pressure and looking for help when it is wanted.  

Recent research on Makerspaces, according to Marsh et al. (2017) indicate that hands-on testing and making 

across multiple media and digital contents supports students’ creative and critical engagement in disciplinary and 

transversal learning with various digital technologies and media (Ratto, 2011). Existing research suggests that 

making activities have the potential to support young people’s creative and improvisational problem-solving, 

encourage students’ agency, persistence and self-efficacy, and enrich young people’s ideas and understanding in 

STEM and beyond (Bevan et al., 2016).  

Marsh et al. (2017) literature review on Makerspaces further indicate that research also suggests how making 

activities can enhance peer collaboration and transform the traditional roles of teacher/other adult experts and 

students, enabling participants to develop and draw on each other's relative expertise (Vossoughi & Bevan, 2014; 

Reed, et al., 2016).  

Several studies indicate that video games can support development of certain cognitive skills, such as visual and 

selective attention and concentration (Rosas, et al., 2003). Green and Bavelier (2007) research also, showed the 

benefits for students' abilities to pay attention to a larger number of objects and they increased their reaction 

times, eye-hand coordination and manual dexterity. Video games, According to Green & Bevalier, (2007) 

research also enhance spatial skills and gamers often do better on Mental Rotation Test.  

Costa, Sousa and Henriques (2017) research with 9 – 12-year-old primary school students showed they had 

difficulties to look at tablets and phones as educational tools but saw them rather as tools for entertainment. 

Nevertheless, the students learned when they are playing but better via games they have created themselves. The 

parents believed they could learn by playing games and the teachers thought they could enrich their knowledge 

in many areas and gain better social skills.  

7. The Methodology 

The research was undertaken with a group of seven-year-old students in a rural elementary school in the west of 

Iceland. The research study consisted of six 180-minute case study lessons; set up to meet the teacher’s several 

tasks, using the MVLM. The lessons sequence was: 1. Introduction and giving tasks. 2. Individual learners work 

out solutions using the MVLM. 3. Learners build during an open learning session. 4. Learners build a pre-

designed mean of transport.  5. Learners resolve a challenge of moving within the world. 6. Playful learning 

session, developing further some aspects of design and making. In this article only the first three sequences are 

being discussed. 

The aim of study was to develop an understanding of pedagogy of using a MVLM to support mathematic 

teaching.  

The objectives were to: 

    1.    Examine the role of the teacher, 
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    2.    Identify any pedagogical issues relating to the use of a MVLM in support of the development of   
            students learning skills and understanding, 

    3.    Observe the learning process in action, using a MVLM. 

The research questions for the case study were: 

    1.    What characterises the role of the teacher, when the MVLM is used?  

    2.    What teaching and learning strategies influenced the MVLM activities in the classroom?   

    3.    What elements of the MVLM 's affordances support students' playful learning?  

    4.    What could be the value of using the MVLM for general education? 

The data was analysed using grounded theory. The raw data was collected. Data from each source was 

summarised and then used to generate the results and subsequently they offered a good degree of triangulation 

(Cohen et al., 2005). Other additional material was also considered through the literature.  

8. Discussing the Results 

The teacher must be able to take on many roles when using video game-based learning and in this study the 

teacher's role was not only to teach. The teacher needed to know how to play Minecraft and set up a server and 

the Minecraft worlds for the students. Marklund and Alklind-Taylor (2013) discuss the teachers' role in their 

study. They state that the teacher needs to show many sets of skills and that the game-based learning was 

demanding for teachers. It's important for teachers to motivate their students and use of games in learning is a 

great way of doing that. Teachers can use, Deweys theories of active, interactive and child centred learning and 

proximal development (ZPD), to challenge their students, (Molin, 2017). When teachers use game-based 

learning they need to focus on many aspects and one of them is to see the moments when to step in and teach 

during gameplay (Watson et al., 2011). A great point to reflect on is that teachers are rarely invited to help 

design of educational games, it would indeed benefit both teachers and developers (Leinonen, 2010). Teachers 

often give up using games in education because they need more time to set up lesson plan and learn how games 

work, many teachers use their own free time to do that (Wood, et al., 2005). 

 

While working in Minecraft students experienced their work as play, not study – and this made them feel at ease. 

Some of them generally enjoy learning, but others have difficulties attending school because they were already 

bored with studying.  For this reason, the teacher constructed alternative learning paths and experimented with 

new ways of teaching. Minecraft is a very student centred game that most students know how to play. The 

students taking part in this research enjoyed playing Minecraft, as one student express: "I wish we could always 

play Minecraft at school". 

When the students are playing inside of Minecraft, they chatted constantly with each other, shared their 

experiences and showed other students how well they were getting on with the projects. This talk between 

students is very important for improving their skills in mathematics and for their social development. When the 

students were working in their workbooks they did not talk and share their experiences as much. In Minecraft 

they really found themselves playing a game rather than learning mathematics. That signals to the teacher that 

Minecraft is a great way to opt out of using the workbooks and give students the opportunity to learn in a fun and 

playful way. Many studies indicate that playing is meaningful in a learning environment and that students need 

to find themselves having fun while learning (Piaget, 1951). Games like Minecraft seem to motivate students to 

learn mathematics and let them participate (Habgood, Ainsworth & Benford, 2005). Minecraft invites the teacher 

to organise a variety of teaching methods. When playing Minecraft, students can work on enhancing their 

understanding of factors such as geometry, measurements, statistics, algebra, mathematical expressions and 

general mathematics (Bos et al., 2014).  

This research study used Minecraft as a platform for mathematic studies that is a collaborative game-based 

learning environment (MVLM). Such environment can enable students to share knowledge they have gained 

during a game-playing learning process. Although educators in the past have not been willing to use video games 

in their educational settings, there is a growing interest to understand the use of video games as serious learning 

tools (McClarty et al., 2012). Collaborative educational games can both enhance students learning attitudes and 

motivation via collaboration (Sung & Hwang, 2013).  
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The MVLE is a VRL environment that supported during the research both students individual, cooperative and 

collaborative learning (Thorsteinsson and Denton, 2008; Thorsteinsson, 2009).  It was, more over different from 

the classroom context mostly depending on individual approaches. Mello & Gobara research (2013) concluded 

that VLEs’ can enhance collaborative interaction between students. Interactions occurred because students 

solved problems given in the beginning of the lessons with help from their peers, but they were also able to solve 

them independently during a written evaluation.  

Using the MVLM inside the classroom enabled both cooperative and collaborative work and social interaction 

has been identified as an element of knowledge construction (Thorsteinsson and Denton, 2008). Students were 

given both individual and collaborative tasks and were most often thinking cooperatively when solving 

individual learning tasks. This mirrors Vygotsky’s (1978) ZPD theory (The Zone of Proximal Development) for 

sharing knowledge during cooperation and collaboration. The concept is now used widely within social-

educational research studies about teaching and learning including mathematics (Dunn & Lantolf, 1998; Lantolf 

& Pavlenko, 1995), information technologies and computer-mediated communication (Hung, 2001).  

The ZPD concern the difference between learner capability of doing learning tasks autonomously and what he 

can do when supported by a teacher or via cooperation or collaboration with more advanced peers. Children, 

according to Vygotsky (1978), learn and develop through the guidance of the teacher and the influence of their 

culture. Through cooperation and collaboration, prompts and recommendations from their teacher using different 

teaching methods, the student learns to finish a new task or understand a concept inside their capability to learn 

at that time (Kozulin, et al., 2003).   

Educators who favour the ZPD theory (e.g. Slavin, Karweit & Madden, 1989; Johnson, 1998) consider, also, that 

social interaction is significant for learning since higher mental functions such as understanding, reasoning and 

critical thinking develop in social interactions and are, subsequently, internalised by individuals (Durlak et al., 

2011). Children can complete mental tasks with social support before they can do them on their own. Thus, 

cooperative and collaborative learning is offering the social support and scaffolding students require to move 

learning forward (Woolfolk, 2001, 44). 

It was noticed that the students' culture played role in their cooperative versus cooperative playing. Sometimes 

they were mirroring artefacts existing in the small rural fishing village. The MVLM can be visualised as an 

interactive, collaborative and cooperative learning tool (Thorsteinsson & Denton, 2008) in terms of socio-

cultural practices. The traditional teacher-centred role can be altered by alternative models (Heinze, 2008; Bonk 

& Cunningham, 1998) and the emphasis put on guiding and supporting students as they learn to construct their 

understanding of their culture (Laurillard, 2002; Brown, Collins & Duguid, 1988; Cobb, 1995; Collins, 1990; 

Duffy & Cunningham, 1996; Pea, 1993). Cultural tools or artefacts, according to Cole (1997), include all the 

things we use, from simple things such as a spoon, table or transport vehicles to the more complex things such as 

language, traditions and beliefs. Vygotsky (1982) reiterates the point that using cultural artefacts in the context 

of social interaction formulae the most significant part of learner’s psychological development (Shabani et al., 

2010). 

Students with learning problems often gained help from more capable peers e.g. reading for peers if they were 

not capable of reading. However, they wanted to solve problems on their own to improve their capabilities rather 

than impersonate other students work. Cooperative learning improves social interaction, which is important to 

meet the needs of students with learning disabilities (Slavin, Karweit & Madden, 1989; Johnson, 1998). Students 

learn how to interact with their peers in cooperative learning groups. Therefore, it is vital to increase their 

participation inside the school community (Metzger and Paxton, 2016; McInnerney and Roberts, 2004). Positive 

communications do not always occur naturally, and social skills training must precede and run alongside the co-

operative learning method. Social skills include building and maintaining trust, cooperating providing 

supervision, and to deal with conflict (Goodwin, 1999). 

The students had prior experiences and affordances in using the iPad and some of them had used Minecraft 

before. Therefore, training them in using the iPad interface was not needed. Many researchers have documented 

the developmental benefit for young children in terms of using appropriate interactive technology (Couse & 

Chen, 2010). Beschorner & Hutchison (2013) describe the iPad touchable interface as a feature which makes the 

tool potentially suitable for young children. Astin (1984); Golland (2011) and Gonyea & Kuh (2009) consider 

that the affordances in iPads for virtual making can support the relationship between the students cognitive and 

emotional engagement and their learning. Haugland (1992) considers that a purposeful use of technology can 

encourage the cognitive and social growth of young students.  

Touch screen capabilities supported the students making affordances as they could their use their fingers when 

moving obstacles like in conventional crafting. Different interaction techniques played a significant role in the 

students making (Vince, 1999) and this refers to students' autonomy, presence and interaction (Zeltzer, 1992). 
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Being able to control objects seen on the screen makes the iPad also, a useful tool using virtual material during 

their making inside the MVLM (Golland, 2011). It, moreover, increased the students' abilities to interact and 

control the circumstances and their making while working inside the virtual world that again supported the 

relationship between the other students' cognitive and emotional engagement and their learning (Astin, 1984; 

Golland, 2011; Gonyea & Kuh, 2009). It, also, enabled the students control over their MVLM avatar, supported 

by increased sense of their user embodiment (Cuddihy & Walters, 2000) and gave their personal representation 

sense of emotional presence during joyful makers’ activities (Lehtonen, Hyvönen, & Ruokamo, 2005 and Beebe, 

2011). Nevertheless, still the iPads user interfaces do not support a strong sense of user embodiment (Cuddihy & 

Walters, 2000) because it lacks defined mechanisms for allowing rich interactivity between avatars and the 

virtual material during making.  

 

It is vital to have a stable internet connection during lessons to avoid students getting disturbed during their work 

and distracted. It was also an extra load for the teacher to get them started again. According to Bradley and 

Russell (1997), repeated technical difficulties and the expectation of faults throughout lessons are likely to 

decrease teachers’ self-confidence and a lack of technical support is also likely to lead to teachers avoiding ICT, 

because of fear of faults affecting the lessons (Cuban, 1999; Preston et al., 2000). 

The MVLM was set up on the school's local network and password protected. However, the activities were 

internet based and therefore vital to beware of any risk of unauthorised cyber-attacks getting access to personal 

data, making them possible to change it or to threaten the students security (Act no.77, 2000). With new 

technologies new capabilities arrive for students, but also new responsibilities for educators, in terms of children' 

security (Byron, 2008). It is also important to teach students about the dangers associated with children using the 

www. 

In this case the iPad tablet enabled access to the MVLM, where students carried out their work. Using the iPad 

has the potential of moving the focus in lessons from teacher centred education to a more student focused 

learning (Alyahya & Gall, 2012). During the lesson the students were active in a self-directed activity, except for 

the very beginning when the lesson arrangement was being introduced. The study confirmed a positive impact on 

students' motivation and cooperation (Johnson, et al., 2013), as the students were very keen on resolving the 

tasks, they were spurred on and their motivation maintained by feedback in-game, as well as from their peers and 

the teacher. This is in line with research confirming motivation as a key aspect of effective learning, that needs to 

be sustained through feedback responses, reflection and active involvement (De Freitas, 2006). Having 

completed their mathematical tasks, the students were motivated to carry on making, building their own 

structures and to have fun playing the game. Learning with Minecraft also fostered students' agency and 

collaboration. 

The virtual making activities frequently referred to elements in the Icelandic, national core curricula, both overall 

aims, competence levels and its fundamental pillars, such as literacy, democracy, equality and creativity.  The 

expanded learning taking place honed students' skills, not just mathematical skills, but also literacy and social 

and creative skills. Using a virtual game-based learning environment created a playful learning context for 

students that supported their creativity, but also enabled the teacher to reconsider his pedagogy and learning 

designs. This created conditions that supported students as self-directed learning and members of digital 

citizenry using digital technologies in a productive, responsible and democratic manner.  

 

9.  Conclusions 

The research examined the use of a MVLM to support mathematics learning in an online game-based context. 

The teacher was a key element in the research as he had to show many sets of skills during his work. He was a 

computer administrator, a planner of a lesson referring to the National curricula, an instructor giving students 

tasks and a facilitator supporting students with guiding questions during their work.  

Most of the students were familiar with the MVLM from playing games at home. Subsequently, their enjoyed 

their mathematical studies in a playful manner. Their discussions during their cooperation and collaboration 

played an important role in terms of supporting their social development and learning in general mathematics 

related to geometry, understanding of concepts, measurements, counting and mathematical expressions.  
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The MVLM enabled students to share knowledge they gained during a game-based learning process and to help 

and support each other during problem solving via cooperation. Using the MVLM inside the classroom enabled 

students' social interaction that helped them sharing knowledge during lessons. Their social interactions were 

significant for their learning and helped them to develop mental functions such as understanding, reasoning and 

critical thinking. Thus, cooperative and collaborative learning offered them social support and moved their 

learning forward. 

It was noticed that the students culture played role during their learning mirroring artefacts existing in the small 

rural fishing village that supported their understanding of their culture. Students with learning problems often 

gained help from more capable peers e.g. reading for peers if they were not capable of reading. The touch screen 

capabilities and different interaction techniques, also, supported the relationship between their cognitive and 

emotional engagement and their learning.  
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Viðauki Á: Upplýsingar fyrir þátttakendur 

Upplýsingar fyrir þátttakendur í MakEY-verkefninu 

  

Þér býðst að taka þátt í rannsóknarverkefninu MakEY (http://makeyproject.eu/ – http://skrif. 

hi.is/rannum/rannsoknir/makey/). Áður en þú þiggur það er mikilvægt að þú skiljir hvers vegna 

rannsóknin er gerð og hvað þátttaka í henni felur í sér. Vinsamlega lestu eftirfarandi 

upplýsingar vandlega og ræddu við aðra um málið ef þú vilt. Spurðu okkur ef eitthvað er óskýrt 

eða ef þú vilt fá nánari upplýsingar. Taktu þér þann tíma sem þú þarft til að ákveða þig. Þakka 

þér fyrir að lesa þessar upplýsingar. 

  

Tilgangur rannsóknarinnar 

 

Rannsóknin er gerð í þeim tilgangi að skoða hvernig skapandi smiðjur (e. makerspaces) geta 

stuðlað að því að ung börn þrói með sér stafrænt læsi og þekkingu, en einnig sköpunarhæfni 

og hönnunarfærni. Skapandi smiðjur má skilgreina sem ver/rými/stað þar sem börn geta 

hannað og búið til hluti með fjölbreyttum verkfærum og tölvutækni, líka í sýndarveruleika eins 

og Minecraft. Í smiðjunum má finna úrval af verkfærum til stafrænnar framleiðslu, eins og 

þrívíddarforritið Tinkercad og Redstone umbreytingarverkfærið. 

  

Rannsóknargögnum verður safnað á tímabilinu frá febrúar 2018 til júní 2019. 

  

Hvers vegna var mér boðin þátttaka í rannsókninni? 

 

Á þínum vinnustað er nú boðið upp á námskeið eða smiðjur þar sem unnið er að því að kynna 

stafræna tækni og möguleika í skapandi starfi með nemendum. Við hyggjumst heimsækja 

smiðjurnar og fylgjast með kennslu og námi. Rætt verður bæði við kennara, leiðbeinendur og 

nemendur.  

  

Þarf ég að taka þátt í verkefninu? 

 

Þú ræður hvort þú tekur þátt í rannsókninni. Ef þú fellst á þátttöku heldur þú þessum upplýsing-

um og ert beðin(n) um að undirrita upplýst samþykki. Þú getur eftir sem áður og hvenær sem 

er hætt við þátttöku þér að skaðlausu og án þess að gefa upp ástæðu. 

 

Hvað gerist ef þú tekur þátt í rannsókninni? 

  

Rannsakendur munu heimsækja þinn vinnustað í því skyni að kynnast starfinu sem þar á sér 

stað. Þátttakendur í rannsókninni taka þátt í tímum í smiðjum. Fylgst verður með börnum þar 

og starfið þar kvikmyndað í um það bil einn klukkutíma í senn, mögulega í nokkur skipti. Þeir 

sem standa að rannsókninni gætu rætt við börn og aðra þátttakendur um athafnir þeirra í 

smiðjunum og taka upp það sem þar kemur fram (hljóðupptaka). Þeir munu einnig taka upp 

myndir í smiðjunni. Þessu til viðbótar gætu börn verið beðin um að vera með myndavél festa 

á sig (litla Go Pro myndavél sem fest er á derhúfu) á meðan á smiðjunni stendur til að taka 

upp það sem barnið er að fást við. Beðið verður um leyfi barnsins og foreldra/forráðamanna 

fyrir þátttöku barnanna og upptökum sem henni fylgja. 
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Fylgt verður viðeigandi reglum til að gæta öryggis og koma í veg fyrir slys á meðan á vinnu í 

smiðjum stendur. Einnig verður gætt að öryggisreglum skólans í einu og öllu hvað varðar þá 

sem koma að rannsókninni. Börnin mega hætta í verkefninu hvenær sem er. Ef börnunum 

finnst óþægilegt eða stressandi að vera með myndavél á sér verður hún strax tekin af þeim.  

  

Hverjir eru mögulegir ókostir eða áhætta sem fylgir þátttöku í verkefninu? 

 

Farið verður yfir öryggismál áður en vinnustofan er haldin og farið eftir þeim verkferlum sem 

skólinn setur til að tryggja sem best öryggi þátttakenda. Skólinn ber ábyrgð á öryggismálum á 

námskeiðunum. 

  

Hver er mögulegur ávinningur af þátttöku í rannsókninni? 

 

Þátttakendur gætu haft ánægju af því að taka þátt í rannsóknum og nýbreytni í skólastarfi. Þeir 

gætu einnig tileinkað sér nýja færni og þekkingu í snillismiðjum. Rannsóknin getur einnig haft 

hvetjandi áhrif á þróun kennsluhátta og skólastarf. 

 

Hvað gerist ef rannsókn lýkur fyrr en gert var ráð fyrir? 

  

Ef það gerist verða veittar skýringar á því. 

  

Hvernig er farið með nafnleynd í verkefninu? 

 

Rannsakendur verða bundnir trúnaði varðandi upplýsingar sem safnað verður á meðan á 

rannsókn stendur. Öllum nöfnum þátttakenda verður breytt í öllu birtu efni um rannsóknar-

niðurstöður. Ef við birtum myndskeið mun nafn þátttakenda ekki koma fram. Þú getur óskað 

þess sérstaklega að myndskeiðum þar sem þú þekkist verði ekki birt. 

  

Verða gerðar upptökur og hvernig verða þær upptökur notaðar? 

 

Upptökur með hljóði og mynd verða geymdar á lokuðu geymslusvæði Háskóla Íslands og síðan 

á dulkóðuðu svæði Háskólans í Sheffield á Englandi. Hljóðrituð viðtöl verða umskráð í texta-

form. Nöfnum  verður breytt í umskráningunni. Hugsanlega verða líka teknar myndir. 

 

Myndskeið og hljóðskrár verða greind eftir rannsóknarspurningum verkefnisins og gögn verða 

ekki nafnlaus á því stigi svo nöfn geta komið fram í þeirri vinnu. En, einungis nafnlausum 

gögnum verður deilt út fyrir rannsóknarhópinn. Nafnlaus gögn verða notuð og mögulega sýnd 

á ráðstefnum eða við menntun kennara. Gögn notuð á ráðstefnum gætu verið myndskeið, hljóð 

og ljósmyndir með leyfi ykkar og þó að nöfn komi ekki fram má mögulega þekkja andlit í 

myndskeiðum og á ljósmyndum. 

 

Þegar verkefninu lýkur verða valin gögn vistuð í opnu gagnasafni með þínu leyfi. Einungis 

viðurkenndir rannsakendur munu hafa aðgang að gagnasafninu og geta einungis unnið með 

gögnin gegn samþykki um trúnað hvað snertir notkun upplýsinganna. Myndskeið og hljóðskrár 

verða ekki geymd í opnu gagnasafni.  
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Hvað verður gert við niðurstöður verkefnisins? 

 

Rannsóknarverkefnið mun leiða til birtingar á skýrslum, greinum, bókarköflum, kynningar- og 

ráðstefnuskjölum sem skrifuð verða og kynnt af rannsóknarhópnum.  

 

Einungis viðurkenndir rannsakendur geta nálgast gögnin í opna gagnasafninu og nýtt þau til 

birtingar í útgáfum, í skýrslum, á vefsíðum og í önnur skrif, að því gefnu að þeir samþykki að 

gæta trúnaðar um meðferð gagna. 

  

Hver skipuleggur og fjármagnar rannsóknarverkefnið? 

 

Verkefnið er kostað af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, sjá H2020-MSCA-RISE-2016 

(MakeEY, 734720). Verkefnið er skipulagt og því stýrt af Jackie Marsh, prófessor við Háskól-

ann í Sheffield á Englandi. Á Íslandi er ábyrgðarmaður rannsóknarinnar Sólveig Jakobsdóttir, 

dósent við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

 

Hvað ef eitthvað fer úr skorðum? 

 

Vinsamlegast hafið samband við Sólveigu Jakobsdóttur ef vandamál koma upp í sambandi við 

þátttöku þína í verkefninu, meðan á því stendur eða að því loknu. Ef þú vilt gera athugasemdir 

eða færa fram kvartanir varðandi framkvæmd verkefnisins má hafa samband við Kristínu Erlu 

Harðardóttur, forstöðumann Menntavísindastofnunar Háskóla Íslands, krishar@hi.is. 

  

Hver samþykkti siðfræðilega hlið verkefnisins? 

 

Þetta verkefni hefur verið samþykkt af siðanefnd School of Education, University of Sheffield. 

Verkefnið var einnig tilkynnt Persónuvernd á Íslandi. 

 

Verkefnið hefur einnig stuðning af sjálfstæðum ráðgjafa um siðferðileg atriði verkefnisins, 

Eufimia Tafa, prófessor við University of Crete. Ráðgjafinn gerir framkvæmdastjórn Evrópu-

sambandsins grein fyrir framkvæmd á verkefninu. 

 

  

Til að fá nánari upplýsingar má leita til eftirfarandi aðila: 

Dr. Sólveig Jakobsdóttir, dósent 

Menntavísindasvið, Háskóla Íslands 

v/Stakkahlíð 

105 Reykjavík 

Netfang: soljak@hi.is - Sími: 525-5568, 663-7561 

mailto:soljak@hi.is
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Viðauki B: Upplýst samþykki nemenda 

Upplýsingar fyrir krakka í MakEY-rannsókn  

 

Þegar þú kemur á námskeið Skema í HR færðu að vinna með tölvur og önnur 

skemmtileg tæki. 

 

Þegar þú kemur þangað færðu líka stundum að búa til hluti sem þér detta í hug. 

 

Þegar þú kemur á námskeiðið gætir þú tekið þátt í rannsókn sem við ætlum að segja 

þér betur frá. 

 

Í rannsókn reynir fólk að finna svör við spurningum sem það langar til að vita. 

    

 

Við heitum Skúlína og Gísli og vinnum við Háskóla Íslands.  

 

Við viljum finna út hvað börn læra þegar þau fá að búa til nýja hluti og vinna í tölvum. 

 

Þú þarft ekki að vera með í rannsókninni en ef þú vilt vera með þá gerist þetta: 

 

• Þú vinnur á námskeiðinu við að búa til skemmtilega hluti og kennarinn getur 

hjálpað þér.  

 

• Þegar þú ert á námskeiðinu þá langar okkur til að taka af þér ljósmyndir og 

myndskeið. 

 

• Kannski biðjum við þig líka að nota myndavél til að taka myndir af því sem þú 

ert að gera. 

 

• Við spyrjum þig líka um hvað þú varst að gera og tökum svörin þín upp.  
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Ef við spyrjum þig að einhverju sem þú vilt ekki svara er það allt í lagi, þú þarft ekki 

að svara neinu, segðu okkur þá bara að þú viljir ekki svara spurningunni. 

 

Ef að við segjum eitthvað sem þú skilur ekki, þá skaltu bara biðja okkur um að 

útskýra betur hvað við meinum. 

 

Við notum ekki alvörunafnið þitt þegar við skrifum um rannsóknina, heldur notum við 

leyninafn. Þú mátt ákveða hvaða nafn þú vilt hafa fyrir þig. 

 

Ef þú vilt taka þátt í verkefninu merktu þá ✓í þennan reit.  

 

 

 

Ef þú vilt EKKI taka þátt í verkefninu merktu þá ✓í þennan reit.  

 

 

 

 

Nafn barns:  
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Viðauki C: Upplýst samþykki foreldra 

Upplýst samþykki um þátttöku í rannsókn (fyrir foreldra/forráðamenn) 

 

Evrópuverkefnið MakEY (Makerspaces in the early years) 

 

Ábyrgðarmaður rannsóknar:  
Í Evrópuverkefninu: Dr. Jackie Marsh, prófessor við University of Sheffield 

Á Íslandi: Dr. Sólveig Jakobsdóttir, dósent við Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

 

Rannsakendur: Skúlína Hlíf Kjartansdóttir og Gísli Þorsteinsson 

 

 Vinsamlega 

merkið við 
með 

fangamarki 
1. Ég staðfesti að ég hef lesið og skilið það sem stendur í meðfylgjandi kynningarefni 

um ofangreint verkefni og hef fengið tækifæri til að spyrja spurninga um það. 
 

 
2. Ég skil að ég samþykki þátttöku í rannsókninni af frjálsum vilja og að mér/barni mínu 

er heimilt að hætta þátttöku án skýringa, hvenær sem er á meðan á rannsókn 

stendur.  

 

Nýting gagna sem safnað er í rannsókninni 

 

 

 

3. Ég geri mér grein fyrir því að persónuupplýsingar tengdar hljóðupptökum með 

svörum barnsins verða fjarlægðar áður en greining á þeim fer fram. Ég gef aðilum 

rannsóknarteymis leyfi til að fá aðgang að svörum barnsins þar sem nafnleynd er 

tryggð.  

 
4. Ég geri mér grein fyrir því að persónuupplýsingar tengdar skriflegum lýsingum úr 

rannsóknardagbók verða fjarlægðar og þau gögn ekki greind undir nafni. Ég gef 

aðilum rannsóknarteymis leyfi til að fá aðgang að þeim gögnum þar sem nafnleynd er 

tryggð.  

 

 

 

5. Ég veiti leyfi til þess að viðkomandi gögn frá mínu barni verði nýtt undir dulnefni 

og/eða án persónugreinanlegra upplýsinga í birtingum tengdum rannsókninni, 

skýrslum, á vefsíðum eða í annars konar efni. 

 
6. Hugsanlega verða tekin upp myndskeið í verkefninu (kvikmyndir) þar á meðal af mínu 

barni. Ég geri mér grein fyrir að andlit þess kann þá að þekkjast. Sama gæti gilt um 

ljósmyndir. Ég gef leyfi fyrir því að slíkum gögnum megi deila í rannsóknarteyminu, á 
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fundum, ráðstefnum og málþingum og í birtu efni og skýrslum um rannsóknina 

(hugsanlega á netinu), þó án nafngreiningar. 

 

 
7. Ég samþykki að viðtalsgögn og dagbækur má vista í gagnagrunni sem geymir opin 

rannsóknargögn (Open Data Repository). Ég geri mér grein fyrir að aðrir 

vísindamenn munu hafa aðgang að þessum gögnum en með sömu skilyrðum og 

fram koma fyrr í þessu samþykki.  Ég geri mér einnig grein fyrir að aðrir vísindamenn 

megi nota orð mín í birtingum, skýrslum, á vefsíðum og í annars konar 

rannsóknartengdu efni, en aðeins ef þeir virða ofangreint samkomulag um 

persónuvernd. 

 

 

   

Til þess að við megum nota þær upplýsingar sem þú veitir í rannsókninni á löglegan 
hátt … 

 
8. … samþykki ég að Jackie Marsh, ábyrgðarmaður MakEY-verkefnisins fái birtingarrétt 

á því efni sem ég legg til í rannsóknina. 

 

 

Ég samþykki að taka þátt í ofangreindu rannsóknarverkefni 

 

 

 

Nafn barns: 

 

______________________________________ 

 

Nafn foreldris/forráðamanns: 

 

 

______________________ 

 

 

Undirskrift: 

 

 

_______________________ 

Dagsetning: 

 

 

__________ 

 

 

Nafn þess sem fær samþykki: 

(ef annað en ábyrgðarmanns) 

 

______________________ 

 

Undirskrift: 

 

 

 

 

_______________________ 

Dagsetning: 

 

 

 

 

__________ 

Ábyrgðarmaður rannsóknar: 

 

 

______________________ 

Undirskrift: 

 

 

_______________________ 

Dagsetning: 

 

 

__________ 
 

   

 

 


