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Ágrip 

Í þessari tíu eininga lokaritgerð til bakkalársgráðu í grunnskólakennslu er ætlun höfundar að 

skýra frá svokölluðum spunaspilum og kostum þess að notast við þau í kennslu. Farið verður 

yfir hvað  spunaspil er  og  sýnt er  fram á kennslufræðilegt gildi allra þeirra þátta sem mynda 

spilið, þ.e sögur, spuni og spil. Það er gert með því að tengja þá við rannsóknir og kenningar 

fræðimanna.  Einnig eru færð rök fyrir því hvernig spunaspil geti sameinað alla þrjá 

áðurnefnda þætti, þau kynnt lesendum og fjallað um hvernig þau geta hjálpað til við upptöku 

þekkingar, skapandi hugsunar og áhuga á námsefni. Þá er einnig gerð sérstök grein fyrir því 

hvernig spunaspil hafa sýnt sig sem kjörið tæki til að hjálpa þeim nemendum sem eiga erfitt 

félagslega. Velt er upp hvernig tengja megi spunaspil við alla sex grunnþætti almenns hluta 

Aðalnámskrár Grunnskóla frá 2011 og einnig möguleikum þess að nota þau við 

sérgreinakennslu.  
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Formáli 

Allt frá því að ég kynntist spunaspilum ellefu ára gamall hef ég reglulega brugðið mér í 

hlutverk allskyns persóna, bæði sem spilandi og stjórnandi. Ég hef fengið tækifæri til að 

berjast við hræðileg skrímsli, bjarga sakleysingjum og grafa upp ævaforn leyndarmál. Þegar 

betur er að gáð hef ég líka lært heilmargt bæði um sjálfan mig og heiminn gegn um spilin og 

aldrei nokkurn tímann hefur mér leiðst þegar sest er niður við spilaborðið. 

Sumarið áður en ég hóf að skrifa bakkalársritgerð þessa hafði ég ekki hugmynd um hver 

efnistökin ættu að vera. Það rann hinsvegar upp fyrir mér ljós þegar einn af spilafélögum 

mínum benti mér á, mögulega í gríni, að ég ætti kannski bara að skrifa um spunaspil. Ég hafði 

ekki hugmynd um hvort nokkuð hefði verið skrifað af fræðilegum greinum um efnið og það 

kom mér skemmtilega á óvart hversu mikið var til af rannsóknum á spunaspilum, og 

sérstaklega nýlega í notkun þeirra sem námstækis. Efniviðurinn varð því auðvalinn. 

Ég vil að lokum þakka öllum þeim fjöldamörgu sem hafa hvatt mig til að klára þessa 

ritgerð en þeir eru of margir til að telja upp hér. Þá vil ég einnig koma á framfæri sérstökum 

þökkum til leiðsögukennara míns, Rannveigar Bjarkar Þorkelsdóttur, fyrir að stappa í mig 

stálinu þegar taugarnar voru að fara illa með mig og vera hin hjálplegasta í hvívetna. 

 

 Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, 

hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt 

hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 5. janúar 2020 
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1 Inngangur  

Allsstaðar í náttúrunni má sjá hvernig dýr læra með því að leika sér og erum við mannfólkið 

þar engin undantekning. Leikir eru til þess fallnir að ung dýr geti hermt eftir foreldrum sínum 

og öðrum fyrirmyndum og þar með kannað það atferli sem kann að koma þeim til góða í 

framtíðinni. Leikir barna taka svo stakkaskiptum í kringum tveggja ára aldur og verða 

ímyndunarleikir þar sem börnin setja sig í ýmiskonar hlutverk líkt og Greta G. Fein nefnir í 

grein sinni Pretend Play in Childhood: An integrative review (Fein, 1981). Talið hefur verið að 

þetta sé í raun undirbúningur fyrir þátttöku samfélaginu, svokallaðir félagsleikir. Þetta hafa 

kennslufræðingar lengi vitað og hafa verið margar leiðir reyndar til að gera skólastarf líkari 

leik. Í greininnni Learning through play: A review of the evidence fara þau Jennifer M. Zosh, 

Emily J. Hopkins, Hanne Jensen, Claire Liu, Dave Neale, Kathy Hirsh-Pasek, S. Lynneth Solis og 

David Whitebread yfir helstu kosti þess að notast við leik í námi. Skemmst er frá því að segja 

að kennsluaðferðir sem líkja eftir náttúrulegu námi í gegn um leik hafa gefið góða raun (Zosh 

o.fl., 2017). Leikir barna eru  einnig fyrir mikilvægir þroska þeirra. Lev Vygotsky gerði það að 

viðfangsefni sínu snemma á tuttugustu öld hversu oft og hvernig börnin leika sér og eins 

hversu flókinn leikur þeirra er (Vygotsky, 1978). Leikir eru einnig mikilvægir þegar kemur að 

því að mynda félagslegt net barna meðal jafningja sinna líkt og Bonnie M. Hagerty, Reg A. 

Williams, James C. Coyne og Margaret R. Early benda á í grein sinni Sense of Belonging and 

Indiators of Social and Psychological Functioning (Hagerty o.fl., 1996). Leikir eru því ekki 

eingöngu námsaðferð og lærdómstæki heldur gegna mikilvægu hlutverki í félagsmótun 

barna. Í gegn um leikinn verða börnin hluti af heild og finnst þau tilheyra hópnum en takist 

þeim það ekki er líklegt að þau verði utanveltu og einmana. Einmanaleiki grefur undan 

vellíðan barna jafnt sem fullorðinna, sem aftur grefur undan heilsu þeirra og námsárangri 

(Hagerty o.fl., 1996). Það gefur því augaleið að kennarar ættu eftir fremsta megni að passa 

upp á að nemendur sínir séu tengdir félagslega. Áður fyrr var ætlast til þess að börn sætu 

kyrr og hlustuðu af athygli á kennarann en töluðu ekki mikið sín á milli, og því erfiðara en ella 

að meta hvernig félagsleg staða þeirra var í bekkjarhópnum líkt og Parvaneh Shahabi 

Moqaddam færir rök fyrir í ritgerð sinni Investigating the Effect of Modern Teaching Methods 

on Students’ Educational Progress (Moqaddam, 2016). Kennarar hafa því tekið upp á 

fjöldamörgum nýjungum í kennslu því rannsóknir sýna að hlustun og hefðbundin 

vekefnavinna er ekki endilega sú aðferð sem best reynist til að skapa fjölbreyttum 

nemendahópi gjöfult námsumhverfi (Ingvar Sigurgeirsson, 2006). 

Í þessari ritgerð er ætlun mín að útlista kosti þess að notast við svokölluð spunaspil í 

kennslu. Slík spil voru ekki fundin upp sem kennslutæki heldur dægradvöl, en margar nýlegar 

rannsóknir hafa sýnt fram á ágæti þeirra sem fjölhæfrar kennsluaðferðar líkt og Heather L. 

Mello tekur saman í grein sinni Invoking the Avatar: gaming skills as cultural and out-of-game 
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capital (Mello, 2006). Þar að auki hafa þau þann kost að hvetja til samkenndar og samvinnu 

meðal nemenda (Bowman, 2010). 

Spunaspil sem kennsluaðferð eru frekar ný af nálinni. Þau geta að einhverju leyti rekið 

uppruna sinn til söguaðferðar og hermileikja sem fram komu á 7. áratug 20. aldar (Zalka, 

2012). Mikill uppgangur er þó um þessar mundir í rannsóknum á notkun þeirra í skólastarfi 

sem og í sálfræðimeðferðum og nefnir Stéphane Daniau í ritgerð sinni The Transformative 

Potential of Role-Playing Games—: From Play Skills to Human Skills (2016) að 75% allra 

rannsókna á spunaspilum hafi verið gerðar undanfarinn áratug. Það er því ljóst að hér er um 

að ræða glænýja nálgun á kennslu sem rannsóknir benda til að hafi margt gagnlegt til brunns 

að bera (Mello, 2006). 
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2 Tengingar spunaspila 

Fyrir þá sem ekki þekkja til spunaspila mætti skýra frá þeim sem svo að þau séu spil þar sem 

spilarar og stjórnandi skapi í sameiningu sögu í gegn um spuna. Það er því ekki úr vegi að 

víkja stuttlega að kostum þessara þriggja þátta í skólastarfi; spila, spuna og saga. Öll hafa þau 

verið notuð með góðum árangri í skólastarfi en þó oftar en ekki sitt í hvoru lagi. Spunaspil 

hins vegar bjóða upp á tækifæri til að sameina þessi þrjú öflugu kennslutæki í eitt. 

 

2.1 Spil 

Spil sem eru ætluð til kennslu, svokölluð námsspil, hafa eins og sögur, verið notuð́ í kennslu í 

mörg ár.  Borðspil hafa verið nokkuð ítarlega rannsökuð sem hluti af verkfærasetti 

kennarans, og hafa gefið góða raun. Þá hafa fjöldamörg borðspil verið sérstaklega hönnuð 

fyrir skólastarf, aðallega erlendis en einnig nokkur á menntavísindasviði háskólanna á Íslandi. 

Borðspil eiga það oftar en ekki sameiginlegt að hvetja til rökhugsunar, líkindareiknings og 

óformlegrar áhættugreiningar. Þetta hafa meðal annars þau Patrick Fissler, Iris-Tatjana 

Kolassa og Claudia Schrader bent á í grein sinni Educational games for brain health: revealing 

their unexplored potential through a neurocognitive approach, en þar rekja þau saman 

ýmsar rannsóknir á borðspilum og hvernig nota megi þau til að viðhalda og efla heilsu heilans 

(Fissler, Kolassa og Schrader, 2015). Þar að auki hafa rannsóknir, t.d. þeirra Robyn Hromek og 

Sue Roffey Promoting Social and Emotional Learning with Games (2009), sýnt fram á að 

borðspil, sama hvort um samvinnuspil eða hin hefðbundnari keppnisspil er að ræða, hvetja 

til félagslegra tengsla meðal spilenda. Að lokum má svo nefna að samkvæmt bók Barbara 

Combs Assessing Literacy Needs (2012) eykst málþroski barna þegar þau taka þátt í 

umræðum sem þeim þykir áhugaverðar. Spil ýta undir slíkar umræður og mætti þar með 

telja til óformlegs náms sem byggir upp orðaforða barnsins. Aukinn orðaforði skilar sér svo í 

betri námsárangri í framtíðinni (Combs, 2012). 
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2.2 Spuni 

Spuni (e. Improv) er það kallað þegar leikið er af fingrum fram  t.d. í leiklist eða á hljóðfæri. 

Spuninn hvetur til frelsis í sköpun, hugmyndaauðgi og þess að lesa í aðstæður og vinna úr 

þeim á staðnum. Þar sem spunaspil snúast um að takast á við aðstæður eins og þær koma 

fram er mikilvægt að skoða það sem skrifað hefur verið um spuna á sviði kennslu. 

Katherine S. Mcknight og Mary Scruggs (2008) fjalla meðal annars um það í bók sinni The 

Second City Guide to Improv in the Classroom : Using Improvisation to Teach Skills and Boost 

Learning hvernig saga í sífelldri þróun er stór hluti spunans. Hún getur á augabragði breyst 

eftir því hvaða stefnu þátttakendur taka. Hvaða stefnu sagan tekur er oftar en ekki hægt að 

rekja til fyrri upplifana og reynslu þátttakenda. Því má flokka það sem lærist við spuna undir 

svokallaða hugsmíðahyggju, en hún byggist samkvæmt bók Nick Selley The Art of 

Constructivist Teaching in the Primary School: A Guide for Students and Teachers (1999) á 

þeirri hugmynd að fólk skapi sér nýja þekkingu með því að púsla saman brotum af fyrri 

þekkingu. Hin nýja þekking tengist þannig fyrri þekkingu sem fólk ýmist fær í gegn um eigin 

reynslu eða í samskiptum við annað fólk. 

Spuni snýst í grunninn um að skapa nýjar sögur, aðstæður og persónur með hjálp 

ímyndunaraflsins. Sökum þess hve frjálst efnisvalið er verða þátttakendur sífellt að vera á 

tánum og tilbúnir að bregðast við nýjum aðstæðum þegar þær spretta upp. Gordon Wells 

tengir spuna síðan við ímyndunarleiki barna í bókinni The Meaning Makers: Learning to Talk 

and Talking to Learn (2009) og nefnir hvernig þau skoða orð og merkingar í gegn um leikinn, 

annaðhvort með öðrum börnum eða fullorðnum sem eru tilbúnir að taka þátt í leiknum af 

heilum hug. 

Aðalnámskrá víkur svo einnig að spuna í skólastarfi og hvernig nemendur skuli geta beitt 

töluðu máli í gegn um hann. Þar segir meðal annars að leiklist reyni á „samvinnu, samskipti, 

sköpun, tungumál, tjáningu, gagnrýna hugsun og líkams-og raddbeitingu. Allt fer þetta fram í 

gegnum leik og sköpun“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 145). 
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2.3 Sögur í kennslu 

Sögur hafa fylgt mannkyninu frá ómunatíð. Með sögum höfum við skapað menningu okkar 

og hugmyndir okkar um lífið. Við höfum öll þörf til að segja okkar sögu og setja þannig eigin 

upplifanir í samhengi. Þetta fjalla þeir David Booth og Bob Barton meðal annars um í bók 

sinni Story Works. Þar að auki tala þeir um hvernig fólk í raun segir sjálfu sér sögur til að 

skapa minningar sínar (Barton & Booth, 2000). Samkvæmt Jeff Creswell í grein hans John 

Dewey and the Storyline method henta sögur sérstaklega vel til að kenna börnum þar sem 

þær hafa línulega uppbyggingu með upphafi, miðju og endi sem gerir þeim auðveldara fyrir 

að skilja samhengi námsefnisins (Creswell, e.d.). 

 

2.3.1 Söguaðferðin 

Þau Fred Rendell, Steve Bell og Sallie Harkness byrjuðu að þróa það sem á Íslandi er kallað 

söguaðferðin í Skotlandi árið 1965. Síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar og til að mynda 

fékk aðferðin ekki opinbert heiti sitt á frummálinu, Storyline, fyrr en árið 1988 (Bell, 1988). 

Þau Sigrún Björk Cortes, Björgvin Ívar Guðbrandsson, Margrét Hugadóttir og Torfi Hjartarson 

fjalla meðal annnars um söguaðferðina í bókinni Skapandi skóli. Þar ef nefnt hvernig 

kennarinn skuli notast við svokallaða söguramma til að koma námsefninu til skila. Hvaða 

námsefni sagan tekur fyrir er kennurum í sjálfsvald sett en söguramminn sjálfur skal þó alltaf 

skiptast niður í sex grunnþætti: söguþráð, lykilspurningar, vinnu nemenda, bekkjarskipulag, 

efni og gögn og að lokum afrakstur (Sigrún Björk Cortes, Björgvin Ívar Guðbrandsson, 

Margrét Hugadóttir og Torfi Hjartarson, 2016). Mikilvægt er að spyrja nemendur opinna 

spurninga um efni sögunnar þegar unnið er eftir aðferðinni og leyfa þeim að vera þannig 

leiðandi í eigin námi. Nemendurnir sjá að miklu leyti um leiða söguna áfram og kennarinn 

tekur að sér hlutverk leiðbeinanda sem hjálpar nemendum að leita lausna við þeim atvikum 

sem upp koma í gerð sögunnar og sögurammans (Björg Eiríksdóttir, 1995). Söguaðferðin 

hjálpar ekki nemendum einungis að þjálfa eigin þekkingu og hæfni, heldur nefna tveir af 

upphafsmönnum hennar, þau Steve Bell og Sallie Harkness, að hún hafi einnig áhrif á 

tilfinningar og viðhorf nemenda gagnvart námsefninu. Þeir fá tækifæri til að tengjast 

viðfangsefnum sínum á eigin forsendum og að einhverju leyti að eigin frumkvæði. Afrakstur 

náms með söguaðferðinni er sýnilegur og áþreifanlegur í formi þeirra verka sem nemendur 
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skila af sér í sameiningu og því virkar hún einnig sem hvati til sköpunar (Bell & Harkness, 

2006) 

 

Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um spil, spuna og sögur í kennslu. Komið var inn á hvernig spil  

hvetja til rökhugsunar, félagslegra tengsla og aukins málþroska. Auk þess var fjallað um hvað 

er átt við með spuna og hvernig hann nýtist þátttakendum í honum. Bent var á hvaða gildi 

hann hefur sem námstækni og hvað Aðalnámskrá hefur um hann að segja.  Þá var fjallað um 

sögur í skólastarfi og þá sérstaklega í ljósi söguaðferðarinnar. Fari var yfir grunnatriði 

söguaðferðarinnar og hvernig hún hjálpar nemendum að vera leiðandi og skapandi í eigin 

námi. Í næsta kafla er svo komið að því að fjalla um sjálf spunaspilin og hvað hefur verið 

skrifað um þau. 
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3 Spunaspil - Fræðileg úttekt 

Spunaspil er viðtekin íslensk þýðing meðal þeirra sem þekkja til á svokölluðum Role-playing 

games (RPG). Á enskri tungu falla undir skilgreininguna ýmis afbrigði slíkra leikja, til að 

mynda hlutverkatölvuleikir (e. CRPG – computer roleplaying games) og kvikspuni (e. LARP -  

Live Action Role Play), þar sem menn klæðast búningum og leika söguna í raunveruleikanum, 

svo einungis þeir helstu séu nefndir. Á íslensku hefur hins vegar myndast hefð fyrir því að 

tala einungis um spunaspil þegar kemur að elsta flokki svokallaðra RPG-leikja og spila, 

svokallaða TRPG eða Tabletop Role-playing Games. Í slíkum leikjum setja spilendur sig í 

margskonar hlutverk eftir því hvers lags ímyndunarheimi spilað er í. Fjöldamargar tegundir 

spila eru til og getur regluverk þeirra verið allt frá því að vera nánast frjáls spuni út í spil þar 

sem reglurnar eru skrifaðar niður fyrir hverja þá athöfn sem spilarinn vill gera. Þá eru ótaldir 

þeir heimar þar sem persónur spilenda ala manninn en algengastir þeirra eru 

fantasíuheimar, sem má þá gjarnan rekja til skrifa J.R.R. Tolkien eða vísindaskáldsagnaheima, 

líkt og til dæmis heims stjörnustríðsmyndanna. Þá getur stjórnandinn skapað sinn eigin 

ímyndunarheim eða kosið að spila innan útgefinna heima. Þekktasta dæmið um útgefinn 

heim, þar sem finna má landheiti, sögu frá fornri tíð til núverandi ártals og lesa um þekkta 

einstaklinga, jafnvel heilu skáldsögurnar, er án efa Forgotten Realms (Fannon, 1999) 

fantasíuheimur rithöfundarins Ed Greenwood. Það er sá heimur þar sem núverandi útgáfa 

vinsælasta spunaspils heims, Dungeons and Dragons 5th edition (Hall, 2019), gerir ráð fyrir 

að spilendur hafist við í. 

Spunaspil eru sérstök spil að því leyti að þau eru ekki borðspil eða stokkaspil, heldur 

bregða þátttakendur í þeim sér gervi persóna sem þeir skapa eftir þeim reglum sem spilið 

setur. Persónur leikmanna hafa oftast blað þar sem eiginleikar þeirra og kraftar eru skrifaðir 

niður, svokallað persónublað, en leikurinn sjálfur fer að mestu fram innan sameiginlegs 

ímyndunarafls leikmanna og stjórnanda (Bowman, 2010). Stjórnandi er sá sem tekur að sér 

að leiða leikmenn gegn um söguna, sem þó er samvinna bæði stjórnanda og leikmanna, en 

góður stjórnandi leyfir að sjálfsögðu leikmönum að vera aðalpersónur þeirrar sögu sem er 

spiluð. Hlutverk hans er margþætt, hann er í senn dómari, sá sem sögusviðið skapar, spilandi 

allra annarra persóna heimsins en þeirra sem spilendur spila og sá sem sér um að leggja fyrir 

leikmenn hvers lags þrautir sem þeir þurfa að leysa. Það gefur því augaleið að hans hlutverk 

er öllu viðameira en spilenda og fer oftar en ekki þónokkur tími til undirbúnings þeirra 

ævintýra sem hann hyggst leggja fyrir spilendur. Rétt er þó að taka fram að einnig eru til 

tilbúin ævintýri, þar sem helstu staðreyndir sem stjórnandinn þarf að hafa við höndina koma 

fram, svo sem kort, tölulegar upplýsingar um óvini, lýsingar á staðháttum og helstu persónur 

sem spilendur gætu hitt fyrir. Spunaspil eru þó í eðli sínu svo frjáls í fasi að aldrei er hægt að 

gera ráð fyrir því nákvæmlega hvaða leið spilararnir kjósa að fara, og því verður stjórnandinn 
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sífellt að vera tilbúinn að spinna af fingrum fram, sama hversu vel undirbúin hann telur sig 

vera (Bowman, 2010). 

Stéphane Daniau hefur skrifað nokkuð um spunaspil og eiginleika þeirra sem tæki til 

mannlegs vaxtar. Í grein sinni The Transformative Potential of Role-Playing Games—: From 

Play Skills to Human Skills (2016) telur hann það sérstaklega mikilvægt, til að fullnýta þá hluti 

sem geta lærst gegn um spunaspil, að eftir hverja spilastund fari spilarar og stjórnendur í 

sameiningu yfir upplifanir sínar af spilinu og hvað lærðist á meðan því stóð (Daniau, 2016). 

Sérstaklega verður það að teljast mikilvægt þegar spunaspil eru notuð í kennslu, sama hvort 

það er sérkennslu ætlaðri til að aðstoða þá sem eiga félagslega erfitt uppdráttar eða 

sérgreinakennslu. Margsinnis hefur verið sýnt fram á að yfirferð og endurtekning festir betur 

í minni það sem lært er. Þrátt fyrir að rannsóknir sýni einnig fram á að námsefni festist betur 

í minni nemenda þegar þeir eru áhugasamir og fullir eftirtektar í námi sínu, líkt og þær 

Joanna Hernik og Elżbieta Jaworska (2018) fjalla um í The effect of enjoyment on learning, er 

engu síður mikilvægt að talað sé um það helsta sem lærðist á meðan  á spilun stóð. Þá er 

skemmtanagildi spunaspila sem og þrautarlausnamiðuð náttúra þeirra hvati fyrir nemendur 

til að læra, til að vekja upp námsáhuga og gerast leiðandi í eigin námi (Betrus & Botturi, 

2010).  

Undanfarið hafa spunaspil verið að ryðja sér til rúms í kennslu (Watson, 2018),  en næsta 

skyldmenni þeirra í vel þekktum kennsluaðferðum eru líklega hermileikir. Fyrstir til þess að 

rannsaka áhrif hermileikja í kennslu voru þeir John G. Taylor og Rex Walford (1972), en 

heimildir þeirra sýndu að hermileikir hófu að vera áberandi sem kennsluaðferð á sjöunda 

áratug tuttugustu aldar. Clair W. Keller bendir á í greininni Role Playing and Simulation in 

History Classes að öfugt við spunaspil eru hermileikir ekki bundnir ímyndunarafli spilenda 

heldur raunverulegum atburðum sem hermt er eftir og eru oftast ekki samvinnuleikir heldur 

keppnisleikir þar sem lið keppast um að vinna leikinn (Keller, 1975). Þá krefjast hermileikir 

mikillar undirbúningsvinna af hálfu kennarans en eftir að leikurinn hefst þurfa nemendur 

sjaldnast handleiðslu kennarans, öfugt við spunaspil þar sem kennarinn tekur að sér hlutverk 

sögumanns og sér um að leiða ímyndaðar persónur nemenda gegn um hverjar þær þrautir 

sem hann hyggst leggja fyrir þá. 

Samkvæmt grein Kimberly A. Lawless, Dan O’Brien og P.G. Schrader A taxonomy of 

educational games (2010) má leiða líkur að því að hlutverkatölvuleikir (e. CRPG) bjóði upp á 

fjölbreyttari efnistök þegar kemur að kennslu en aðrar tegundir tölvuleikja og telur Stéphane 

Daniau (2016) að spunaspil ættu að falla undir þá skilgreiningu einnig. Slík spil má á 

fjölbreyttan hátt nota til kennslu, gefi kennarinn sér fyrirfram ákveðin markmið um hvað 

skuli kenna í gegn um spilið, en betur verður komið að því síðar og nokkrar hugmyndir þess 

efnis viðraðar bæði í tengslum við grunnþætti Aðalnámskrár og sérgreinakennslu. 
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Sarah Lynne Bowman flokkar í bók sinni The functions of Role-playing games (2010) þá 

hæfileika sem spunaspil hvetja til vaxtar í fimm flokka: Persónulega hæfileika, mannlega 

hæfileika, samfélagslega hæfileika, vitsmunalega hæfileika og starfstengda hæfileika. Auk 

þess að hjálpa nemendum að vaxa og dafna sem persónur er spilið afskaplega skemmtilegt 

þegar vel tekst til, nokkuð sem kannski virðist ekki mikilvægt í fyrstu en þegar betur er að gáð 

er okkur flestum það auðveldara að læra hluti þegar við erum ekki að drepast úr leiðindum. 

 

Samantekt 

Í kaflanum var fjallað um hvað spunaspil eru og hvernig þau ganga fyrir sig. Rætt var um 

hvernig skemmtanagildi þeirra hefur jákvæð áhrif á nám nemenda en einnig nefnt að til að 

sem bestur árangur fáist sé nauðsynlegt að ræða og fara yfir það sem lærðist að lokinni 

hverri spilastund. Spunaspil voru borin saman við hermileiki, en þá mætti telja til helsta 

forvera þeirra í skólastarfi. Að lokum voru svo nefndir fimm flokkar sem spunaspil hvetja til 

vaxtar í. Næst munum við svo víkja sérstaklega að því hvernig spunaspil geta hvatt til aukins 

félagsþroska. 
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3.1 Spunaspil sem hvati til félagsþroska 

Afkvæmi spendýra eiga það sameiginlegt að læra og þroska félagsfærni sína gegn um leik líkt 

og Robert Fagen bendir á í grein sinni Animal Play, Games of Angels, Biology and Brian 

(Fagen, 1995) og eru þar manneskjur engin undantekning. Fagen fjallar þó sérstaklega um 

líffræðilegar hliðar leiks og hvernig mismunandi dýr leika sér. Leikir dýra eru leið þeirra til að 

skoða og læra á umhverfi sitt og er þar hið sama uppi á teningnum hjá okkur 

mannskepnunni. Hann nefnir að leikir hafi oft félagslegan tilgang. Hjá mannfólkinu hafa þeir 

verið mikið rannsakaðir með tilliti til þess. Vygotsky fjallaði um í skrifum sínum hvernig 

ímyndunarafl barna og ímyndunarleikir spila stóra rullu í þroska þeirra, t.d í greininni 

Imagination and creativity in childhood sem birtist í enskri þýðingu í Journal of Russian and 

East European Psychology (2004). Jean Château hélt því fram að frjáls leikur barna sé oft 

hlutverkaleikur og mætti telja hann sem óformlegt nám á félagsheimi hinna fullorðnu 

(Château, 1967).  Augusto Boal talar um það í bók sinni Theater of the Oppressed hvernig 

leiklist má markvisst nota til þess að setja sig í spor annarra og skoða um leið staðalímyndir, 

fordóma og mismunandi sýn fólks á veruleikanum (Boal, 1987). Þær Cathleen M. Collins og 

Carolyn J. Griess fjalla svo um borðspil í grein sinni It‘s all in the game og hvernig spil þjálfa 

ekki einungis rökhugsun, heldur einnig félagsleg tengsl (Collins & Griess, 2011). Spunaspil 

sameina svo alla þessa þætti; leik, leiklist og spil. 

Martine Mauriras-Bousquet gefur spunaspilum sér kafla í bók sinni Théorie et pratique 

ludiques. Spunaspil gera þátttakendum líkt og í gegnum leiklist kleift að setja sig í spor 

annarra og spila persónur gerólíkar þeim sjálfum en á sama tíma vera óhræddir um að brjóta 

gegn félagslegum kvöðum eða hreinlega gera sig að fíflum, því innan spilsins eru þeir aðrar 

persónur. Slíkt verndað umhverfi gerir nemendum kleift að tjá sig á frjálslegri hátt en annars 

væri mögulegt (Mauriras-Bousquet, 1984). 

Sarah Lynne Bowman gengur skrefinu lengra og gaf út heila bók um félagslegar og 

sálfræðilegar tengingar spunaspila. Þar segir að spunaspil séu í eðli sínu í senn félagsleikur og 

hlutverkaleikur þar sem hópur spilara tekst á við úrlausn ýmissa efna, oftar en ekki þeirra 

sem stjórnandinn hefur undirbúið fyrir þá. Í samhengi skólastarfs er gert ráð fyrir að það sé 

kennarinn sem taki að sér hlutverk stjórnandans og að efnistökin tengist að einhverju leyti 

markmiðum Aðalnámskrár. Sama hver efnistökin eru gerir uppbygging spunaspila sem 

félagslegra samvinnuspila það að verkum að nemendur sem taka þátt í þeim neyðast til að 

vinna saman, ræða saman og helst komast að sameiginlegri niðurstöðu um hvert skal haldið 

og hvað skal gera innan spilsins. Rannsóknir hafa sýnt fram á að slíkir hlutverkaleikir og þá 

sérstaklega þeir sem eru unnir í hópum, gefa nemendum tækifæri til að auka samkennd, 

skilning á félagslegum aðstæðum og styrkingu félagslegra tengsla innan hópsins (Bowman, 

2010).    
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Samantekt  

Í þessum kafla var fjallað um hvernig spunaspil líkja á einhvern hátt eftir hlutverkaleikjum 

barna og hvernig slíkir leikir geta aukið víðsýni og skilning á aðstæðum annarra. Nefnt er að 

spunaspil eigi sér stað í öruggu rými þar sem tækifæri eru fyrir spilara að fara út fyrir þann 

ramma sem þeir setja sér alla jafna í daglegu lífi. Þau ýta undir samvinnu, félagsleg tengsl og 

samkennd. Í næsta kafla verður svo farið yfir hvernig spunaspil ýta að einnig undir skapandi 

hugsun. 
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3.2 Spunaspil sem hvati til sköpunar 

Ímyndunaraflið er galdratæki sem vísindamenn hafa sagt vera einn helsta hvata þess 

samfélags sem við höfum skapað okkur í dag. Augustin Fuentes kallar ímyndunaraflið tímavél 

sem gerir manninum kleyft að sjá bæði framtíð og fortíð í bók sinni The Creative Spark og 

hafa margar rannsóknir verið gerðar á eðli þess og tilurð (Fuentes, 2017). Í Aðalnámskrá er 

sköpun nefnd sem ein af sex grunnstoðum almenns náms (Aðalnámskrá, 2013). Sköpunin 

gerir okkur kleyft að sjá fyrir okkur hvað var og getur orðið og þar með finna lausnir á 

hverjum þeim vandamálum sem upp gætu komið. Þessi hæfileiki okkar hefur skilað okkur 

þangað sem við erum í dag sem mannkyn, með ótrúlega tækni, sögur og skemmtiefni 

(Fuentes, 2017). Það er því mikilvægt að skólar kanni leiðir til þess að hlúa að og þjálfa 

ímyndunaraflið í stað þess að drepa það niður, líkt og Ken Robertson vill meina að það geri í 

núverandi mynd (Robinson, 2006). 

Spunaspil eru mjög vel til þess fallin að þjálfa ímyndunarafl fólks á markvissan hátt. Sama 

hvort um er að ræða að geta gert skýrar myndir í huga sér, ímynda sér lausnir á vandamálum 

eða skapa sameiginlega ímyndaða upplifun þá eru spunaspil nytsamlegt kennslutæki 

(Bowman, 2010). Það er þó ekki að því hlaupið að nota spunapsil í kennslu því þau eru nánast 

undantekningalaust ætluð smærri hópum en heilum bekkjum og lengri tíma en einni 

kennslustund í einu. Það þarf því að hafa hugmyndaflug sem kennari til að geta nýtt sér þetta 

tæki en þegar það gengur er afraksturinn eftirtektarverður (Hörður Arnarsson, 2019). 

Rannsókn Tsui-shan Chung Table-top role playing game and creativity (2012) á 

sundurhverfri hugsun (e. Divergent thinking) meðal annars vegar þeirra sem spiluðu 

spunaspil og hins vegar þeirra sem það gerðu ekki, leiddi í ljós að marktækur munur var á 

henni milli þessara tveggja hópa, spunaspilurum í vil. Þó eingöngu hafi þar verið mældur einn 

þáttur sköpunar er sá staðall gjarnan notaður í tengslum við rannsóknir á sköpun. Rannsókn 

Lisu Spinelli Tabletop Role-Playing Games and Social Skills in Young Adults (2018) sýndi svo 

fram á að tengsl væru milli sköpunar, félagsþroska og self-efficacy og hver þessara þriggja 

þátta styrki hina. Self-efficacy er skilgreint sem trú einstaklings á að honum takist fyrirfram 

ákveðið verkefni sbr. skilgreiningu þeirra Richard J. Gerrig og Philip G. Zimbardo í bókinni 

Psychology and Life (2002). Það er því líklegt að sú þjálfun sem spunaspil bjóða upp á þegar 

kemur að styrkingu ímyndunarafls og félagsþroska styrki að sama skapi sjálfstraust og 

staðfestu spilara. 
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Samantekt 

Í þessum kafla var rýnt í hvaða meiningu ímyndunaraflið hefur fyrir okkur sem manneskjur og 

hvernig það hefur mótað samtíðina frá upphafi mannkyns. Næst var svo skoðað hvernig 

spunaspil geta aukið skapandi hugsun meðal spilara og að lokum fjallað um tvær rannsóknir 

sem benda til að spunaspilarar þrói með sér meira skapandi hugsun en þeir sem ekki taka 

þátt í þeim, og hvernig skapandi hugsun geti svo aftur leitt af sér aukna félagsfærni og 

sjálfstraust. 
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4 Spunaspil með hliðsjón af grunnþáttum Aðalnámskrár 

Í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 eru tilteknir sex þættir sem menntastefna landsins skal 

byggjast á. Þessir grunnþættir skulu hafðir til hliðsjónar við kennslu í leikskólum, 

grunnskólum og framhaldsskólum landsins og taka áfangamarkmið mið af þeim. Þeir eru 

eftirfarandi: 

• læsi, 

• sjálfbærni, 

• heilbrigði og velferð, 

• lýðræði og mannréttindi, 

• jafnrétti, 

• sköpun. 

Grunnþættir þessir eiga sér stoðir í löggjöf skólastiganna þriggja og stefnu stjórnvalda í 

ýmsum málaflokkum.  Má þar nefna lög um jafna stöðu kynjanna, áherslu á sjálfbæra þróun 

og viðeigandi alþjóðlega samninga sem Ísland er aðili að, til að mynda Barnasáttmála 

Sameinuðu Þjóðanna. Þá voru einnig hafðar til hliðsjónar við mörkun þeirra hugmyndir um 

fagmennsku kennara og reynsla úr þróunarstarfi á öllum skólastigum. 

Í Aðalnámskrá segir eftirfarandi: „Grunnþættirnir snúast um læsi á samfélag, menningu, 

umhverfi og náttúru þannig að börn og ungmenni læri að byggja sig upp andlega og 

líkamlega, að bjarga sér í samfélaginu og vinna með öðrum. Grunnþættirnir snúast einnig um 

framtíðarsýn og getu og vilja til að hafa áhrif og taka virkan þátt í að viðhalda samfélagi sínu, 

breyta því og þróa það.“ (Aðalnámskrá, 2011) 

Það er því ekki úr vegi að fara sérstaklega í saumana á því hvernig tengja má spunaspil 

við áðurnefnda grunnþætti, ásamt því að skerpa betur á hlutverkum hvers og eins þeirra. 

 

4.1 Læsi 

Þegar hugtakið læsi er nefnt í Aðalnámskrá er ekki einungis átt við kunnáttu í að lesa og 

skrifa, þó það sé vissulega grundvöllur læsis: Læsi á einnig við menningarlæsi, miðlalæsi og 

merkingalæsi hugtaka (Aðalnámskrá, 2011). Í bók Barbara Combs Assesing and adressing 

literacy needs (2012) er rætt um hvernig samræður, ígrundun og gagnrýnin hugsun ýta undir 

málþroska og orðaforða. Spunaspil byggjast upp á samræðum milli spilenda og stjórnanda og 

eru því kjörin til að að efla málþroska nemenda sem þau spila. 
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Þá eru ónefndar þær rannsónir sem hafa verið gerðar á enskukennslu með hjálp 

spunaspila, en að þeim verður betur komið í kaflanum spunaspil og sérgreinakennsla. 

 

4.2 Sjálfbærni 

Í Aðalnámskrá frá 2013 má finna eftirfarandi lýsingu á sjálfbærnimenntun: „Í 

sjálfbærnimenntun felst að skapa samábyrgt samfélag þar sem sérhver einstaklingur er 

þroskaður sem virkur borgari, meðvitaður um gildi, viðhorf og tilfinningar sínar gagnvart 

hnattrænum áhrifum og jafnræði allra jarðarbúa; náttúru og umhverfi; lýðræði, 

mannréttindum og réttlæti; jafnrétti og fjölmenningu; velferð og heilbrigði; og 

efnahagsþróun og framtíðarsýn.“ 

 Líkt og áður hefur komið fram snúast spunaspil að miklu leyti um að setja sig í spor 

annarra og leysa vandamál sem kunna að koma upp í hinum sameiginlega ímyndaða heimi 

þar sem þau eiga sér stað. Í meistararitgerð Harðar Arnarsonar Þurfum við endilega að hætta 

núna? (Hörður Arnarson, 2019), er velt upp ýmsum möguleikum fyrir kennara sem taka að 

sér stjórnun spunaspila til að kanna ýmsa þætti sem tengjast sjálfbærni. Má þar nefna spil 

sem gerast í framtíð þar sem ekki hefur verið tekið tillit til takmarkaðra auðlinda heimsins og 

vistkerfa hans. Þar gætu nemendur og kennarar í sameiningu ímyndað sér hvernig slíkur 

heimur gæti litið út og þau vandamál sem að honum steðja. 

 Þá mætti einnig tengja við sjálfbærni rannsókn Lisu Spinelli, Tabletop Role-Playing 

Games and Social Skills in Young Adults (2018) en sú rannsókn sýndi fram á tengsl sköpunar, 

félagsþroska og self-efficacy, sem er skilgreint sem trúin á að manni takist sett ætlunarverk 

(Gerrig & Zimbardo, 2002). Að geta sett sér markmið og hafa trú að maður geti fylgt þeim 

eftir er mikilvægt í öllu námi, en þegar lengra er litið fram á veginn er sjálfbærni innantómt 

hjóm ef ekki fylgir vilji til að breyta hlutum ásamt staðfestu og trú til að ganga á eftir því. 

 

4.3 Heilbrigði og velferð 

Líkt og áður hefur verið nefnt geta spunaspil hjálpað þeim sem þau spilar að vaxa og dafna 

sem manneskjur. Sarah Lynne Bowman nefnir til sögunnar fjölmarga jákvæða þætti sem 

hægt er að rækta í gegn um spilið. Spunaspil geta verið nýtt sem æfingar fyrir þátttakendur í 

ýmsum þáttum sem þeir eiga erfitt uppdráttar með, til dæmis samkennd, samskiptum og 

sjálfstrausti. Þau geta hjálpað til við að leita inn á við og finna með sér hæfileika sem ef til vill 

voru áður duldir. Þar að auki hvetja þau spilara til að vera skapandi og lausnarmiðaðir við 

úrlausn vandamála. Síðast en þó alls ekki síst eru þau vettvangur til að skapa langvarandi 

vináttu, nokkuð sem fræðin eru sammála um að sé okkur öllum nauðsynlegt að hafa 
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(Bowman, 2010). Stéphane Daniau telur að fyrrnefnda þætti megi enn frekar efla með 

skipulögðum umræðum eftir að spilastundinni lýkur og hjálpa þannig spilurum að efla með 

sér félagslega færni, víðsýni og sköpun (Daniau, 2016). 

 

4.4 Lýðræði og mannréttindi 

Spunaspil eru í grunninn samvinnuspil, alltént í langflestum tilvikum. Spilarar þurfa að vinna 

saman að úrlausn þeirra vandamála sem stjórnandinn setur fyrir þá, hvort sem það eru 

bardagar, þrautir eða samskipti við persónur hins ímyndaða heims (Bowman, 2010). Því 

skapa spunaspil grundvöll fyrir lýðræðislegar ákvarðanatökur meðal spilara og upplagt að 

nota slík tækifæri til að ræða um lýðræði að spilastund lokinni. 

Þá eru einnig tækifæri innan spilsins sjálfs til að skoða hvaða þýðingu lýðræði og 

mannréttindi hafa. Hinir ímynduðu heimar sem spilarar ferðast um í spilinu geta haft alls 

kyns stjórnskipulag, frá lýðræði til konungsvelda, landa þar sem kirkjan ræður lögum og 

lofum og jafnvel leppstjórn hrings illra galdramanna eða djöfullegra vera frá öðrum víddum. 

Möguleikarnir eru jafn margir og ímyndunaraflið leyfir. Það er klassískt minni í ævintýrum að 

ráða niðurlögum illra harðstjóra, uppræta þrælamarkaði eða komast að því hver togar í 

þræðina á bak við tjöldin. 

 

4.5 Jafnrétti 

Það kemur í hlut stjórnanda spilsins að gæta þess á meðan á spilun stendur að spilarar fái 

eftir fremsta megni úthlutað jöfnum tíma í sviðsljósinu. Í flestum spunaspilum eru bardagar 

eða þrautir þar sem tíminn skiptir máli leystir upp í umferðir þar sem spilarar skiptast á að 

gera og því fá allir tækifæri til að láta ljós sitt skína í slíkum aðstæðum. Að sjálfsögðu mega 

stjórnendur, í okkar tilfelli kennarar, alls ekki gera spilurum mishátt undir höfði (Bowman, 

2010). 

Þá er sömu sögu að segja um ævintýri spilara og í kaflanum hér á undan, að stjórnandinn 

getur tekið fyrir hverjar þær nálganir á jafnrétti sem hann getur ímyndað sér. Því væri ekki 

ólíklegt að spilarar kæmu á stað þar sem ójafnrétti ríkti og það kæmi í þeirra hlut að rétta 

það sem rangt er. Má þar nefna til dæmis staði þar sem konur eru undirokaðar, ákveðnir 

kynþættir í ánauð eða tjáningarfrelsi borgaranna skert. Vert er að undirstrika hér mikilvægi 

þess að eftir spilastundina séu þessi mál rædd og þau tengd við raunveruleikan (Daniau, 

2016). 

 



22 

4.6 Sköpun 

Þrátt fyrir að spunaspil sé auðvelt að tengja við alla grunnþætti Aðalnámskrár er enginn 

þeirra jafn veigamikill í tengingu sinni við þau og sköpunin. Spunaspil er hreinlega ekki hægt 

að spila án skapandi hugsunar og frjós ímyndunarafls. Þó enn hafi ekki verið gerðar nægilega 

góðar langtímasamanburðarrannsóknir á áhrifum spunaspila hafa ýmsar rannsóknir þó sýnt 

fram á að þeir sem stunda spunaspil standa oftar en ekki framar þeim sem ekki gera það 

þegar hæfileikinn til sköpunar og að hugsa út fyrir kassann eru mældur. Má þar til að mynda 

nefna rannsókn Lisu Spinelli, Tabletop Role-Playing Games and Social Skills in Young Adults, á 

tengslum sköpunar, félagsfærni og self-efficacy meðal spunaspilara (2018) sem og rannsókn 

Tsui-shan Chung Table-top role playing game and creativity en þar voru borin saman svör 

viðmælanda sem höfðu spilað spunaspil og þeirra sem höfðu ekki gert það á könnunum sem 

ætlaðar eru til að mæla sköpunargáfu (2012). Skemmst er frá því að segja þeir sem höfðu 

spilað spunaspil komu betur út en þeir sem það höfðu ekki gert í mælingum á sundurhverfri 

hugsun (e. Divergent thinking). 

Líkt og Sarah Lynne Bowman bendir á í bók sinni The Functions of Role-Playing Games 

(2010) þurfa þátttakendur í spunaspilum að skapa sér hliðarsjálf sem þeir leika í spilinu. Slíkt 

gefur þátttakendum tækifæri til að skoða heiminn, reyndar ímyndaðan, á nýjan hátt. Við 

persónusköpun þurfa spilarar að búa sér til hugmynd að persónunni sem þeir spila, útliti 

hennar, persónueinkennum og jafnvel baksögu. Þá þurfa þeir að vera tilbúnir að ímynda sér 

það sem stjórnandinn lýsir og hvernig persóna þeirra bregst við umhverfi sínu. Þeir þurfa að 

vera tilbúnir að takast á við allskonar ímyndaðar aðstæður og vera á tánum að finna 

skapandi lausnir við þeim (Bowman, 2010). Það er því ef til vill ekki skrítið að spunapsilarar 

standi sig betur á þeim könnunum sem nefndar voru að ofan, því ímyndunarafl þeirra er í 

meiri æfingu en þeirra sem ekki æfa reglulega ímyndunarfl sitt. Vonandi munu koma fram 

betri langtímarannsóknir á áhrifum spunaspila í fyllingu tímans en þeir sem hafa rannsakað 

þau til hlýtar eru almennt sammála um að þau hafi möguleika til að vera kjörið tæki fyrir 

einstaklinga til að rækta með sér sterkara ímyndunarafl og sköpun. 
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Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um hvernig spunaspil má tengja öllum sex meginþáttum 

Aðalnámskrár Grunnskóla frá 2011. Nefnt var hvernig spunaspil hvetja til félagsþroska, 

lýðræðislegrar hugsunar og myndunar vinasambanda. Þá var einnig rýnt í hvernig stjórnandi 

spilsins getur búið til ímyndaðar aðstæður þar sem spilarar takast á við aðstæður sem lúta að 

hverskyns misrétti og hvernig slíkt getur hjálpað spilurum að skoða í því ljósi það misrétti 

sem viðgengst í okkar raunveruleika. Að lokum var svo nefnt til sögunnar hvernig allt 

ofantalið reynir á ímyndunarafl og sköpun spilara og er því kjörinn vettvangur til að æfa þá 

hæfileika. 

Í næsta kafla verður svo farið yfir hvernig tengja má spunaspil við sérgreinasvið 

Aðalnámskrár frá árinu 2013. 
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5 Sérgreinar og spunaspil 

Spunaspil, líkt og flest önnur spil, kenna að einhverju leyti stærðfræði, þá sérstaklega 

samlagningu og líkindareikning. Að meta áhættu af hverri aðgerð mætti einnig telja til 

óformlegs stærðfræðináms. Þá eru gjarnan ýmsar rökþrautir lagðar fyrir spilendur sem hluti 

af þeim ævintýrum sem þeir kunna að lenda í. Að sama skapi er eðlilegt að við spilun þeirra  

þroskist málnotkun nemenda, sérstaklega ef kennari er stjórnandi og fyrirmynd þegar spilað 

er. Margar rannsóknir hafa tekið fyrir hvernig spunaspil eru gagnlegt tæki til tungumálanáms, 

sama hvort um er að ræða móðurmál, ensku eða önnur mál sem regluverkið fylgir nú eða 

skapandi skrif (t.d. Farkaš, 2018). 

Náttúruvísindi mætti á sama hátt kenna með spunaspilum, og hafa nokkrar rannsóknir 

verið gerðar á hermileikjum til slíks. Það myndi þó krefjast sérstakrar lægni að kenna 

náttúruvísindi, og þá sérstaklega fög eins og eðlis- og efnafræði, með aðstoð spunaspila. Það 

er þó alls ekki ómögulegt og þar sem spunaspil í eðli sínu geta farið um víðan völl væri ekki úr 

vegi fyrir þá sem vilja nota þau til kennslu að samkenna ofangreind fög með spunaspilum. 

Nokkuð hefur verið um að hefðbundnari hlutverkaleikir hafi sýnt markverða bætingu meðal 

nemenda í náttúrufræðitengdum fögum en notkun spunaspila sérstaklega virðist vera lítt 

rannsökuð enn sem komið er. Má í þessu samhengi benda til dæmis á grein Dana Cracuin, 

Role-playing as a creative method in science education (2010). 

Öfugt við náttúruvísindin eru samfélagsgreinarnar eins og sniðnar að styrkleikum 

spunaspila sem kennslutækis. Samfélagsfræði og viðfangsefni hennar má kanna til hlítar í 

hinum ímyndaða heimi þar sem spuninn fer fram. Þegar litið er til hæfniviðmiða þeirra sem 

tekin eru fram í samfélagsgreinakafla Aðalnámskrár (Aðalnámskrá, 2013) er auðvelt að 

ímynda sér að þau geti öll komið fram í spilun spunaspila. Rannsóknir hafa verið gerðar á 

hvernig spunaspil hafa áhrif á reynsluheim, hugarheim og félagsheim fólks, barna sem 

fullorðinna, fatlaðra sem ófatlaðra og eru þær almennt sammála um að slík spil, séu þau 

notuð rétt, séu mikil vaxtar- og námstæki (Bowman, 2010). 

Sérstaklega er áhugavert að skoða meistararitgerð Csenge Virág Zalka um hvernig notast 

megi við spunaspil til að kenna nemendum á unglingastigi fornsögu með því að setja 

nemendur í spor þátttakenda í sögunum (Zalka, 2012). Einnig mætti nálgast sögukennslu 

með því að spila á ákveðnum tímabilum og kæmi það þá í hlut stjórnandans að hafa í 

umhverfi hins sameiginlega ímyndaða heims einhverja hluti eða persónur sem koma fyrir í 

mannkynssögunni. Mörg spil hafa verið gefin út sem gerast á ákveðnum stöðum eða tímum í 

fortíðinni og þrátt fyrir að oftar en ekki sé eitthvað yfirnáttúrulegt að baki er engu að síður 

auðvelt að ímynda sér að hægt væri að leggja sérstaka áherslu á það sem tengist 

markmiðum Aðalnámsskrár í sögukennslu. Enn og aftur er rétt að minna á að sé ekki farið 
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yfir þessi atriði á einhvern hátt eftir að spilum er lokið eru nokkrar líkur á því að það sem máli 

skipti festist ekki sem skildi í minni nemenda (Daniau, 2016). 

Að lokum eru það list- og verkgreinarnar. Augljóslega styðjast spunaspil við leiklist að 

einhverju leyti og reyndar spretta margar nýrri rannsóknir á þeim upp úr upphaflegum 

rannsóknum á hvernig mætti notast við leiklist í skólastarfi (Daniau, 2016). Erfiðara er hins 

vegar að finna not fyrir spunaspil í kennslu í öðrum list- og verkgreinum, þar sem þau fara 

fram í ímyndunarfli spilara og stjórnanda. Vert er þó að minna á að spunaspil eru kröftugt 

tæki til að virkja ímyndunarafl og sköpunargáfu nemenda og kveðið er sérstaklega á um í 

Aðalnámskrá að list- og verkgreinar gefi nemendum tækifæri til sköpunar. Að þjálfa 

ímyndunaraflið getur því auðgað hug nemenda, en kennsla í færni og tækni í listgreinum fer 

líkast til betur fram með öðrum leiðum.  

Vert er þó að geta þess að svokallað LARP hentar ágætlega samhliða list- og 

verkgreinum. Geta þá nemendur til dæmis saumað búninga, smíðað aukahluti eins og vopn 

og verjur og jafnvel eldað máltíðir sem henta umhverfi LARPsins. Sömu sögu er svo að segja 

af skólaíþróttum, spunaspil fara fram í hugarheimi spilenda og eru oftast spiluð sitjandi, en 

LARP býður aftur á móti upp á mikla hreyfingu. 
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6 Umræður og lokaorð 

Nú þegar upptaldir eru þeir fjöldamörgu kostir sem spunaspil geta haft fyrir nám og þroska 

nemenda er ekki úr vegi að víkja að þeim annmörkum sem þau hafa sem kennslutæki. Flesta 

þeirra má rekja til þess hve skólastarf er í eðli sínu stíft og innrammað. Bæði rannsóknir (sjá 

t.d. Daniau, 2016 og Hörður Arnarsson, 2019) og persónuleg reynsla þeirra sem þau spila 

sýnir að spunaspil þurfa helst lengri tíma en hefðbundnar kennslustundir bjóða upp á. Líta 

mætti á þau eins og díselvél í köldu veðri, spilarar þurfa að hita upp til að komast 

almennilega inn í spilið, inn í hugarheim persóna sinna og að virkja ímyndunaraflið til fulls. 

Þegar líða fer á spilatímann komast spilarar hins vegar gjarnan inn í hið eftirsóknarverða 

ástand sem nefnt hefur verið flæði. Þá fara spunaspil oftast fram í mun smærri hópum en 

heilum bekk, gjarnan er nefnt að best fari á því að spilarar séu á bilinu fjórir til sex. Séu 

spilarar öllu fleiri er hætta á að ekki fái allir tækifæri til að láta ljós sitt skína og þá er segin 

saga að virkni og eftirtekt nemenda minnkar að sama skapi. Þetta eru þó ekki 

óyfirstíganlegar hindranir fái kennarar tækifæri til þess að hliðra til hefðbundinni dagskrá og 

hópaskiptingu, líkt og nefnt er í ritgerð Harðar Arnarssonar, Þurfum við endilega að hætta 

núna? (Hörður Arnarsson, 2019). Vert er að nefna að spunaspil hafa náð nokkurri fótfestu í 

frístundastarfi bæði hérlendis og erlendis og væri óskandi að meiri samgangur væri milli 

skóla og frístundar hvað það varðar. Frístundastarf hefur alla jafna meiri möguleika til rýmri 

tímamarka en skólinn og þá er þar bekkjarstærðin minni fyrirstaða. 

Ein stærsta hindrunin við að nota spunaspil í skólastarfi er þó líklega hversu fáir þekkja til 

slíkra spila og sýnilegs gildis þeirra sem kennslutækis. Það er því miður svo að þeir sem eru 

kennarar í dag hafa flestir slitið barnsskónum þegar enn þótti alls ekki töff að vera nörd, og 

því ekki víst að þeir hafi einu sinni heyrt um spunaspil, hvað þá prufað þau. Eins og með 

aðrar kennsluaðferðir munar mikið um að kennarinn sé öruggur í sínum aðgerðum. Líkt og 

áður kom fram þarf hann einnig að geta brugðist fljótt við þeim aðstæðum sem upp geta 

komið í spilinu, enda er ekki spilað eftir handriti beinlínis. Vissulega er það nauðsynlegt að 

kennarinn hafi undirbúið spilastundina af kostgæfni ef vel á að vera en engu að síður stýra 

nemendur persónum sínum í spilinu og þá er aldrei að vita hvað getur komið upp á. 

Ofantaldir erfiðleikar draga þó ekki úr því að þegar vel tekst til eru spunaspil afskaplega 

fjölhæft og kröftugt kennslutæki. Þau bjóða nemendum sem illa eru staddir félagslega upp á 

öruggt rými til að bæta tækni sína í félagslegum samskiptum og mynda vinatengsl sem geta 

varað til frambúðar. Þau hvetja til skapandi hugsunar við lausn vandamála. Þau leyfa 

nemendum að skoða sjálfa sig og umhverfi sitt í nýju ljósi. Þegar vel heppnast eru þau 

prýðileg skemmtun fyrir alla aldurshópa og rannsóknir hafa sýnt fram á beina tengingu þess 

að hafa gaman af náminu við námsárangur. Sé viljinn fyrir hendi og ímyndunarafl kennarans 

opið fyrir möguleikunum má kenna nánast hvað sem er með spunaspilum. 
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Að ofansögðu er ekki furða að spunasspil séu sífellt að auka veg sinn í menntastofnunum 

um allan heim bæði hjá börnum sem fullorðnum. Aldrei fyrr hefur verið önnur eins gróska í 

rannsóknum á fyrirbærinu og um þessar mundir en eingöngu var farið yfir brotabrot af þeim 

í þessari ritgerð. Þá er ótalinn sá urmull óritrýndra greina, myndbanda og umræðuþráða sem 

finna má á internetinu sem dásama spunaspil og útlista hina mýmörgu kosti sem spilun 

þeirra getur haft í för með sér. Ég vil því að endingu hvetja þá sem lesa þessa ritgerð að afla 

sér upplýsinga um hvaða spil henta þeim aldurshópi sem þeir kenna og sjá með eigin augum 

hve mikið gagn og gaman nemendur þeirra kunnu að hafa af spilun þeirra. 

 



28 

Heimildaskrá 

Barton, B. og Booth, D. (2000). Story Works. Pembroke Publishers: Ontario. 

Bell, S. (1988). The flexibility of the topic-approach. Topic-Based Approaches to Learning and 

Teaching in Primary Education. European Association for Educational Design. Holland. 

Bell, S. & Harkness, S. (2006) Storyline, Promoting Language Across the Curriculum. The 

United Kingdom Literacy Association 

Betrus, A. K., & Botturi, L. (2010). Principles of playing games for learning. In A. Hirumi (Ed.), 

Playing games in school: Video games and simulations for primary and secondary 

education (bls. 33-55). nternational Society for Technology in Education. 

Björg Eiríksdóttir (1995) Qualities of the Storyline Method for Teaching in Primary Schools in 

Iceland (meistararitgerð). University of Strathclyde. Faculty of Education. Sótt af 

https://www.academia.edu/5733686/Qualities_of_the_Storyline_Method_for_Teaching

_in_Primary_Schools_in_Iceland 

Boal, A. (2000). Theater of the oppressed. London, England: Pluto Press 

Bowman, S.L. (2010). The functions of role-playing games: How participants create 

community, solve problems and explore identity. Jefferson, NC: McFarland. 

Château, J. (1967). Jeux de l’enfant. In R. Caillois (Ed.), Jeux et Sports (bls. 49-149). Paris, 

France: Gallimard 

Chung, T. (2013) Table-top role playing game and creativity. Thinking Skills and Creativity, 

Volume 8 

Collins, K. M. & Griess, C. J. (2011)  It’s all in the game: Designing and playing board games to 

Foster Communication and Social Skills. Young Children, v66 n2 bls. 12-19 Mars 2011 

Combs, B. (2012). Assessing and addressing literacy needs. Thousand Oaks: SAGE 

Publications. 

Cracuin, D. (2010) Role-playing as a creative method in science education. Journal of Science 

and Arts, Year 10, no. 1(12) 

Creswell, J. (e.d.) John Dewey and the Storyline Method. Sótt af 

http://soguadferdin.weebly.com/uploads/6/5/6/1/65617361/john_dewey_and_ 

the_storyline_method_jeff_creswell.pdf 

Daniau, S. (2016). The Transformative Potential of Role-Playing Games—: From Play Skills to 

Human Skills. Simulation & Gaming, 47(4), 423–444.  

https://www.academia.edu/5733686/Qualities_of_the_Storyline_Method_for_Teaching_in_Primary_Schools_in_Iceland
https://www.academia.edu/5733686/Qualities_of_the_Storyline_Method_for_Teaching_in_Primary_Schools_in_Iceland


29 

Fagen, R. (1995). Animal play, games of angels, biology, and Brian. In A. D. Pellegrini (Ed.), 

The future of play theory (pp. 23-44). Albany: State University of New York Press. 

Fannon, S. P. (1999). The Fantasy Roleplaying Gamer's Bible (2nd ed.). Obsidian Studios Inc; 

Farkaš, J. (2018) Teaching English Using Table-top Role-playing Games (meistararitgerð). J.J 

Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social Sciences. 

Fein, G. (1981). "Pretend Play in Childhood: An Integrative Review". Child 

Development. 52 (4). 

Fissler, P., Kolassa, I. & Schrader, C. (2015) Educational games for brain health: revealing 

their unexplored potential through a neurocognitive approach. Front. Psychol. 2015; 6. 

Sótt af https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26257697 

Fuentes, A. (2017). The Creative Spark: How imagination made humans Exceptional. New 

York, New York: Dutton 

Gerrig, R. J., & Zimbardo, P. G. (2002). Psychology and Life (16th ed.). Boston: Pearson. 

Hagerty, B., Williams, R.A., Coyne., J.C. & Early, M.R. (1996). Sense of belonging and 

indicators of social and psychological functioning. Archives of Psychiatric Nursing, 10(4), 

235. 

Hall, C. (2019). How many people are playing D&D compared to other tabletop RPGs? Sótt af 

https://www.polygon.com/2019/7/29/8934912/how-many-people-play-dungeons-

dragons-pathfinder 

Hernik, J. & Jaworska, E. (2018) The effect of enjoyment on learning. 12th International 

Technology, Education and Development Conference. Sótt af 

https://www.researchgate.net/publication/323897499_THE_EFFECT_OF_ENJOYMENT_

ON_LEARNING 

Hromek, R., & Roffey, S. (2009). Promoting Social and Emotional Learning With Games: “It’s 

Fun and We Learn Things.” Simulation & Gaming, 40(5), 626–644. 

Hörður Arnarsson (2019) „Þurfum við endilega að hætta núna?“ Prófun og endurhönnun 

hlutverkaspilsins „Teningasögur“ 

Ingvar Sigurgeirsson (2006) Fjölbreyttar kennsluaðferðir og einstaklingsmiðað nám. Sótt af 

https://notendur.hi.is/ingvars/Skolathroun/Karsnesskoli/Karsnes_150906.pdf 

Keller, C. W. (1975). Role playing and simulation in history classes. The History Teacher 8, 

573-582. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26257697
https://www.polygon.com/2019/7/29/8934912/how-many-people-play-dungeons-dragons-pathfinder
https://www.polygon.com/2019/7/29/8934912/how-many-people-play-dungeons-dragons-pathfinder
https://www.researchgate.net/publication/323897499_THE_EFFECT_OF_ENJOYMENT_ON_LEARNING
https://www.researchgate.net/publication/323897499_THE_EFFECT_OF_ENJOYMENT_ON_LEARNING
https://notendur.hi.is/ingvars/Skolathroun/Karsnesskoli/Karsnes_150906.pdf


30 

Mauriras-Bousquet, M. (1984). Théorie et pratique ludiques. Paris: Economica (programme 

ReLIRE). doi:10.3917/econo.mauri.1984.01. 

McKnight, K. S. & Scruggs, M. (2008) Second City Guide to Improv in the Classroom : Using 

Improvisation to Teach Skills and Boost Learning. Jossey-Bass. 

Mello, H. L. (2006). Invoking the avatar: Gaming skills as cultural and out-of-game capital. In 

J. Williams, S. Hendricks & W. Winkler (Eds.), Gaming as culture: Essays on reality, 

identity and experience in fantasy games (pp. 175-195). Jefferson, NC: McFarland. 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2013). Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 

2011 – greinasvið 2013. Reykjavík: Höfundur. 

Moqaddam, P. S. (2016) Investigating the Effect of Modern Teaching Methods on Students' 

Educational Progress. Mediterranean Journal of Social Sciences Vol 7 No 3 

Robinson, K. (2006). Do schools kill creativity? Sótt af 

https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=en 

Selley, N. (1999) The Art of Constructivist Teaching in the Primary School: A Guide for 

Students and Teachers. Routledge. 

Sigrún Björk Cortes, Björgvin Ívar Guðbrandsson, Margrét Hugadóttir og Torfi Hjartarson. 

(2016). Skapandi Skóli: handbók um fjölbreytta kennsluhætti og stafræna miðlun. 

Kópavogur: Menntamálastofnun. Sótt af 

http://vefir.nams.is/flettibaekur/namsefni/skapandi/. 

Spinelli, L. (2018) Tabletop Role-Playing Games and Social Skills in Young Adults.  Honors 

College Theses. 192. Sótt af https://digitalcommons.pace.edu/honorscollege_theses/192 

Taylor, J.L., & Walford, R. (1972). Simulation in the classroom. Harmondsworth, UK: Penguin. 

Vygotsky, L. S.  (2004) Journal of Russian and East European Psychology, vol 42, no. 1, 

January-February 2004. M.E. Sharpe 

Watson, E. (2018, 28. Febrúar) Teaching the classroom with Dungeons & Dragons. Sótt af 

https://pixelkin.org/2018/02/28/teaching-the-classroom-with-dungeons-dragons/ 

Wells, G. (2009) The Meaning Makers: Learning to Talk and Talking to Learn. Multilingual 

Matters 

Zalka, C. S. (2012) Adventures in the Classroom Creating Role-Playing Games Based on 

Traditional Stories for the High School Curriculum. Electronic Theses and Dissertations. 

Paper 1469. Sótt af https://dc.etsu.edu/etd/1469 

https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=en
http://vefir.nams.is/flettibaekur/namsefni/skapandi/
https://pixelkin.org/2018/02/28/teaching-the-classroom-with-dungeons-dragons/
https://dc.etsu.edu/etd/1469


31 

Zosh, J. M., Hopkins, E. J., Jensen, H., Liu, C., Neale, D., Hirsh-Pasek, K., Solis, S. L., & 

Whitebread, D. (2017). Learning through play: a review of the evidence (white paper). 

The LEGO Foundation, DK. 


