
  

 

 

 

  

 

 

 

 

Flóttaleikir í skólastarfi 
Reynsla grunnskólakennara af notkun Breakout EDU í kennslu 

 

Hanna Lísa Einarsdóttir 

 

 

 

 

 

 

Febrúar 2021 

Lokaverkefni til M.Ed.-prófs 

Deild kennslu- og menntunarfræði 

 

 





 

Flóttaleikir í skólastarfi 

Reynsla grunnskólakennara af notkun Breakout EDU í kennslu 

Hanna Lísa Einarsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til M.Ed.-prófs í kennslufræði og skólastarfi 

Leiðbeinandi: Torfi Hjartarson 

 

 

Deild kennslu- og menntunarfræði 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Febrúar 2021 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flóttaleikir í skólastarfi. Reynsla grunnskólakennara  
af notkun Breakout EDU í kennslu. 

Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til M.Ed.-prófs  
í kennslufræði og skólastarfi við deild kennslu- og menntunarfræði  

á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

© 2021 Hanna Lísa Einarsdóttir 

Lokaverkefni má ekki afrita né dreifa rafrænt nema með leyfi höfundar. 



 

3 

Formáli 

Þetta verkefni er 30 eininga (ECTS) meistaraprófsverkefni til fullnaðar M.Ed.-gráðu í deild 

kennslu- og menntunarfræði við Háskóla Íslands 

Vinna við ritgerðina hófst í byrjun árs 2020 er höfundur var í launuðu námsleyfi með 

stuðningi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Hvatinn að verkefninu var áhugi og forvitni 

um þá nýjung sem flóttaleikir í kennslu eru. Vinnan við verkefnið tafðist aðeins, meðal annars 
sökum breytinga á heimilisaðstæðum og skólastarfi vegna COVID.  

Mig langar að þakka þátttakendum í rannsókn minni fyrir að gefa sér tíma til að ræða við 
mig. Torfi Hjartarson leiðbeinandi minn, lektor í kennslufræði og upplýsingatækni, fær þakkir 

fyrir góðar ábendingar, gagnlega aðstoð og hvatningu meðan á verkinu stóð. Skúlínu Hlíf 
Kjartansdóttur aðjúnkt og sérfræðingi verkefnisins þakka ég góðar ábendingar. Sérstakar 

þakkir vil ég færa unnusta mínum Þorgils Jónssyni fyrir stuðning, hvatningu, aðstoð og 

yfirlestur síðastliðið ár.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 
Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og 
miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. 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 sjálf ábyrgð á því sem 
missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjanesbær, 4. janúar 2021 

 

Hanna Lísa Einarsdóttir 



4 

Ágrip 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að skoða reynslu íslenskra grunnskólakennara af 
notkun flóttaleikja í kennslu, sem og að skoða þann ávinning sem þeir telja að hljótist af 

notkun leikjanna. Til að nálgast þetta viðfangsefni var notast við aðferðafræði eigindlegra 

rannsókna. Tekin voru viðtöl við sex grunnskólakennara sem eiga það sameiginlegt að hafa 

reynslu af notkun flóttaleikja í kennslu með stuðningi af búnaði sem nefnist Breakout EDU. 

Fræðilegum hluta þessa verkefnis er skipt upp í þrjá hluta. Í þeim fyrsta er fjallað um innreið 

þeirrar nýjungar sem flóttaleikir eru í kennslu, sagt frá mismunandi útfærslum leikjanna, 

rannsóknum á notkun þeirra og viðhorfi kennara til leikjanna. Í öðrum hluta eru kynntar 

fjórar kennsluaðferðir sem tengjast flóttaleikjunum, það er lausnarleitarnám, leikjamiðað 

nám, samvinnunám og reynslumiðað nám. Í síðasta hlutanum eru nám og kennsla á Íslandi 

skoðuð í sögulegu samhengi og með tilliti til tækniþróunar. Fjallað er um menntastefnur 21. 

aldar og skoðuð áhrif fjórðu iðnbyltingarinnar á skólastarf. Jafnframt er fjallað um þá hæfni 
sem talið er að nemendur þurfi að búa yfir á 21. öld. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til 

kynna að flóttaleikir í kennslu hafi fyrst verið kynntir hér á landi í lok árs 2016. Viðmælendur 

töldu helsta ávinning af notkun leikjanna í kennslu vera að þeir ýttu undir samvinnu 
nemenda, rökhugsun, þrautseigju, sjálfstæði, skapandi hugsun, ályktunarhæfni og forvitni. 

Jafnframt töldu kennarar að nemendum þættu leikirnir skemmtilegir. Þetta er, að því best 

verður séð, fyrsta rannsóknin sem gerð hefur verið á flóttaleikjum í kennslu á Íslandi. 
Niðurstöðurnar gefa ágæta mynd af notkun leikjanna grunnskólum á Íslandi og endurspegla 

vel ávinning af leikjunum. Viðmælendur gefa líka hagnýt ráð fyrir kennara sem hafa áhuga á 
að nota leikina í kennslu. 
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Abstract 

Escape games in teaching. Teachers´ experience of applying Breakout EDU in teaching at the 
primary and lower secondary school level. 

The main objective of this study was to examine the experiences of Icelandic schoolteachers 

regarding the use of escape games in education, as well as the perceived benefits thereof. 

The subject was approached qualitatively. Interviews were conducted with six 
schoolteachers who have working experience in using escape games based on equipment 

named Breakout EDU. The methodology section is divided into three parts. The first part 

details the rise of escape games as an educational method and describes the various game-
formats. The second part introduces four types of educational approaches, i.e. problem-

based learning, game-based learning, cooperative learning and experiential learning. The last 

part looks at teaching and education in Iceland from a perspective of history and 
technological advances. Various educational policies are considered, as well as the 

educational impact resulting from the 4th Industrial Revolution. The focus is also on the skills 

deemed to be vital for students to acquire, to prepare for 21st century challenges. The 
research finds that escape games were first introduced to Icelandic classrooms in late 2016. 

The participants believed that the main benefits presented by escape games were that they 

encouraged logic, perseverance, independence, creativity, inference and curiosity. The 
teachers also believed that the students enjoyed playing the games. This seems to be the 

first research into the use of escape games in classrooms in Iceland. The results are a good 

representation of the use of escape games in Icelandic schools and demonstrate clearly the 
benefits that the games have to offer. The participants also gave practical advice for 

teachers who are interested in using the games for their classes. 
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 Inngangur  

Flóttaherbergi (e. escape rooms) eru tegund afþreyingar sem hefur notið aukinna vinsælda 
meðal fólks víða um heim síðastliðinn áratug. Síðustu ár hafa margir kennarar byrjað að nota 

hugmyndafræðina á bak við flóttaherbergin í kennslu, þá sem nokkurs konar flóttaleiki, 

byggða á búnaði eða leikjasetti sem nefnist Breakout EDU. Til eru nokkrar útfærslur af 

flóttaleikjum sem verða kynntar nánar í þessu verkefni. Fjallað verður um upphaf leikjanna 

og sagt frá innreið þeirra inn í kennslustofur heimsins, þar á meðal á Íslandi. Markmið 

leikjanna er misjafnt en flestir þeirra eiga það sameiginlegt að þeir eiga að þjálfa nemendur í 

samvinnu, þrautalausnum, ályktunarhæfni og rökhugsun.  

Flóttaleikirnir, í samhengi menntunar og kennslu, falla undir það sem nefnt hefur verið 
leikjamiðað nám (e. game based learnig), lausnarleitanám (e. problem based learning), 

samvinnunám (e. collaboration) og reynslumiðað nám (e. experiential learning). Í þessu 
verkefni verður fjallað um þessar kennsluaðferðir og sagt frá því hvernig þær tengjast 

flóttaleikjum í kennslu. Jafnframt verður fjallað um þær breytingar sem hafa orðið á kennslu 

á Íslandi í gegnum tíðina, sagt frá fjórðu iðnbyltingunni og rætt um áhrif hennar á mótun 
menntastefnu í anda 21. aldar.  

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 
Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að skoða reynslu íslenskra grunnskólakennara af 
notkun flóttaleikja í kennslu og þann ávinning sem þeir telja að hljótist af notkun leikjanna. 

Til að nálgast þetta viðfangsefni voru tekin viðtöl við sex grunnskólakennara sem eiga það 
sameiginlegt að hafa reynslu af notkun flóttaleikja í kennslu, oftast með leikjasetti Breakout 
EDU. 

Rannsóknarspurningarnar eru þessar: 

Hver er reynsla íslenskra grunnskólakennara af notkun flóttaleikja í kennslu? 

Hvaða ávinning og vandkvæði greina grunnskólakennarar í tengslum við notkun 

flóttaleikja í kennslu? 
 

Til að varpa frekara ljósi á rannsóknina ætla ég að kynna mig stuttlega og segja frá því 
hvernig áhuginn á þessu viðfangsefni vaknaði. Vorið 2003 útskrifaðist ég úr Kennaraháskóla 

Íslands með náttúrufræði sem kjörsvið og hóf um haustið kennslu sem umsjónarkennari í 
grunnskóla í Reykjanesbæ. Ég starfaði þar í fimm ár, eða þar til vorið 2008 er ég flutti ásamt 
unnusta og tveggja ára syni okkar til Danmerkur. Unnusti minn var þá að hefja nám í Aarhus 

Universitet og ég ákvað að nota tímann með því að ráðast í M.Ed.-nám með fjarnámssniði í 
náms- og kennslufræði við Háskóla Íslands. Þar valdi ég, ásamt fleiru, námskeið sem vöktu 



 

11 

áhuga minn vegna áherslu á nýja tækni í skólastarfi og ég taldi henta vel að taka í fjarnámi, 

námskeið á borð við Nám og kennsla á 21. öld og Miðlun, menntun og samfélag. Eftir fyrstu 

önnina tók ég svo eina önn í skiptinámi við Danmarks Pædagogiske Universitet, sem er í dag 
hluti af Aarhus Universitet. Þar fékk ég að kynnast því að vera nemi í öðru landi. Tveimur 

árum eftir að við fluttum út var komið að heimferð, þá hafði ég eignast annan son og lokið 

meistaranáminu, að undanskildu lokaverkefninu.  
Þegar heim var komið hafði ég hug á að byrja að vinna að lokaverkefninu en var fljótlega 

boðin vinna sem umsjónarkennari í grunnskóla í Reykjanesbæ þar sem ég hef unnið síðan. 

Það má því segja að ég hafi gert hlé á námi mínu og að það hafi staðið í tæpan áratug. Ég 
byrjaði að vísu á lokaverkefni í miðju fæðingarorlofi haustið 2013, en ákvað að bíða með það 

vegna anna. Það var svo í byrjun desember árið 2018 að ég fékk samþykkt hálfs árs námsleyfi 

með stuðningi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og gafst þar með tími og tækifæri til að 

taka upp þráðinn og ráðast í verkefnið. Námsleyfið hófst í nóvember árið 2019. 

1.2 Val á viðfangsefni 
Ég hef lengi haft mikinn áhuga á upplýsingatækni í tengslum við kennslu og fylgst vel með 
þróuninni í þeim efnum. Áhugi minn á viðfangsefni þessa verkefnis kviknaði í því samhengi 

um mitt ár 2018 en þá hafði ég verið að fylgjast með umræðum kennara á samfélagsmiðlum, 

bæði á Íslandi og erlendis. Kennarar voru þá að deila upplifun sinni og reynslu af notkun 
flóttaleikja (e. escape games) í skólastarfi, þar sem notast var við búnað sem nefnist 

Breakout EDU og vakti viðfangsefnið strax forvitni mína. Búnaðurinn er ekki stafrænn en 

fellur undir nýjungar í kennslu og nýta má stafræn gögn og tæki í tengslum við hann, útfæra 
leiki með stafrænum gögnum og nýta upplýsingatækni þegar glímt er við þá. Mér fannst 
þetta mjög áhugaverð nálgun á kennslu og fór að skoða hvort og hvernig ég gæti notað þetta 

í mínu starfi. 

Fljótlega eftir að hafa lesið um þessa leiki, eða haustið 2018, sá ég svo auglýst svokallað 

Utís mini-námskeið á Sauðárkróki þar sem notkun Breakout EDU í kennslu yrði kynnt. Ingvi 

Hrannar Ómarsson, verkefnastjóri í nýsköpun, tækni- og skólaþróun í grunnskólum í Skaga-

firði, hélt námskeiðið en hann hefur staðið fyrir árlegri ráðstefnu um tækni og skólastarf, Utís 

(Upplýsingatækni í skólastarfi), frá árinu 2015. Námskeiðið var svokallað Utís mini-námskeið 

en það eru „djúpar, fámennar helgarvinnustofur um tækni, skólaþróun og nýsköpun“ (Ingvi 

Hrannar Ómarsson, 2020a) sprottnar upp úr ráðstefnunni. Ráðstefnan er haldin fyrir kennara 

og skólafólk til að ræða um skólaþróun og upplýsingatækni og hefur notið mikilla vinsælda. 
Þátttakendum gefst þar meðal annars færi á að miðla af reynslu sinni af námi og kennslu. 

Ólíkt ráðstefnunni eru Utís mini-námskeiðin hugsuð sem vinnustofur fyrir minni hópa sem 
taka fyrir ákveðið viðfangsefni í tvo daga og kafa djúpt í það, frekar en fara um víðan völl eins 
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og tíðkast á ráðstefnunni. Rétt er að hafa í huga að bæði ráðstefnan og vinnustofurnar gefa 

þátttakendum tækifæri til að kynnast öðrum, deila því besta sem er að gerast á tæknisviðinu 

í skólastarfi og mynda tengslanet við aðra kennara víða um land. Áhrifin af þessu starfi eru 
umtalsverð og hafa þýðingu þegar rætt er um innleiðingu nýjunga á borð við Breakout EDU í 

kennslu (Ingvi Hrannar Ómarsson, 2020a). 

Ég hafði skráð mig ásamt samkennara mínum á námskeiðið, enda þótti okkur þetta 
báðum spennandi möguleiki sem við vildum kynnast betur til að geta notað í kennslu. Í 

janúarbyrjun árið 2019 héldum við því norður á Sauðárkrók á helgarnámskeið um notkun 

Breakout EDU í kennslu. Á námskeiðið mættu ellefu grunnskólakennarar víðsvegar að af 
landinu. Fyrri námskeiðsdaginn var farið yfir hvernig Breakout EDU í kennslu virkar, ýmsar 

hugmyndir að þrautum og hagnýt atriði. Seinni daginn skipti Ingvi Hrannar okkur svo í hópa 

þar sem hver hópur bjó til einn Breakout-leik. Í lok dagsins spiluðum við alla leikina. Leikirnir 

voru svo settir inn á efnisvef þar sem íslenskum Breakout EDU-leikjum er safnað saman og 
áhugasamir kennarar geta nálgast þá (Nanna María Elfarsdóttir, Hildur Anna Håkonarson og 

Ingvi Hrannar Ómarsson, 2020). 

Að loknu námskeiði fékk ég ásamt 
samstarfskennara mínum leyfi skólastjóra 

til að panta tvö leikjasett af Breakout 

EDU svo að við gætum farið að nota 
þessa kennsluaðferð í okkar skóla, 

Myllubakkaskóla í Reykjanesbæ. Fyrsta 

leikinn bjuggum við til um miðjan 
febrúar. Þá voru Harry Potter-þemadagar 
í skólanum okkar sem stóðu yfir í þrjá 

daga og fengu nemendur tækifæri til að 
fara á átta stöðvar á þessum þremur 

dögum. Á einni stöðinni var boðið upp á 

Harry Potter-Breakout og þar fengu allir 
nemendur í 7. til 10. bekk að taka þátt. 

Opna átti kassa sem innihélt 

dauðadjásnin úr Harry Potter-sögunum. 
Nemendur unnu saman í átta til tíu 

manna hópum og fengu 25 mínútur til að 

leysa ýmsar þrautir til að komast að 

djásnunum. Flestir hóparnir náðu að leysa allar þrautirnar og ná djásnunum úr kassanum.  
Mynd 1. Nemendur að spila Harry Potter-leik.  
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Eftir leikinn fórum við yfir nokkur atriði með 

nemendum, eins og samvinnu þeirra, virkni og 

upplifun. Okkur fannst leikurinn takast mjög vel 
og voru nemendur almennt mjög ánægðir með 

hann. Það sem stóð upp úr var að fylgjast með 

nemendum vinna saman að því að leysa 
þrautirnar. Ég sá nýjar hliðar á sumum þeirra og 

ákvað strax að þetta væri eitthvað sem ég 

myndi vilja nota reglulega í kennslu hjá mér.  

Í mars sama ár kynnti ég svo ásamt þremur 
öðrum kennurum úr Reykjanesbæ þessa nýjung 

fyrir um 25 til 30 öðrum grunnskólakennurum í Reykjanesbæ og Suðurnesjabæ. Kynningin 

var að frumkvæði Fræðslusviðs Reykjanesbæjar, sem skipuleggur reglulega viðburði fyrir 
grunnskólakennara bæjarins. Á kynningunni sögðum við frá því út á hvað Breakout EDU 

gengur, greindum frá okkar reynslu og leyfðum svo kennurum að spreyta sig á þremur 
mismunandi Breakout-leikjum. Einnig kynntum við fyrir þeim þann möguleika að nota 
stafræna leiki (e. digital games). Þetta heppnaðist vel og veit ég um nokkra kennara úr hópi 

þátttakenda sem hafa pantað leikjasett og eru byrjaðir að nota þau í kennslu. 

Þegar kom að því að velja viðfangsefni fyrir þetta lokaverkefni var það þessi reynsla mín 
af notkun flóttaleikja í kennslu sem gerði það að verkum að mig langaði að kynna mér efnið 

enn betur. Ég hafði heyrt af nokkrum grunnskólakennurum á Íslandi sem höfðu verið að nota 

leikina í kennslu hjá sér og mig langaði að heyra hver væri reynsla þeirra af þessari nýjung.  

 

Mynd 2. Tímavaki og blað fyrir lása 
sem búið er að opna. 
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 Fræðilegur bakgrunnur 

Hér verður gefin mynd af þeirri þekkingu sem nú er til staðar á notkun flóttaleikja í kennslu. 
Kaflanum verður þrískipt, í fyrsta hluta verður fjallað um innreið þeirrar nýjungar sem 

flóttaleikir eru í kennslu, sagt verður frá mismunandi útfærslum leikjanna, rannsóknum á 

notkun þeirra og viðhorfi kennara til leikjanna. Í öðrum hluta verður fjallað um fjórar 

kennsluaðferðir sem helst eru notaðar þegar farið er í flóttaleiki: lausnarleitarnám, 

leikjamiðað nám, samvinnunám og reynslumiðað nám. Í lokin verður svo fjallað almennt um 

þær breytingar sem hafa orðið á menntun á Íslandi í gegnum tíðina í ljósi tækniþróunar. Þá 

verða hugmyndir um nám og kennslu á 21. öld skoðaðar, sem og aðalnámskrá grunnskóla. 

Markmiðið þar er að skoða hvernig flóttaleikir tengjast menntastefnum og þeim 

hæfniviðmiðum sem aðalnámskrá setur.  

2.1 Flóttaleikir  
Í þessum hluta verður sagt flóttaleikjum í sögulegu samhengi. Fjallað verður um 

flóttaherbergi, flóttaleiki í kennslu og sagt frá mismunandi tegundum flóttaleikja. Kynnt 
verður starfsemi bandarísks fyrirtækis, Breakout EDU, sem hefur verið leiðandi á markaði 

með búnað fyrir flóttaleiki í kennslu. Þá verður sagt frá rannsóknum sem hafa verið gerðar á 

flóttaleikjum í kennslu. 

2.1.1 Flóttaherbergi 

Flóttaherbergi (e. escape rooms) hafa undanfarin ár verið að ryðja sér til rúms sem nýjung til 

afþreyingar. Scott Nicholsson (2015), bandarískur prófessor í hönnun og þróun leikja, talar í 
þessu sambandi um flóttaleiki (e. escape games) þar sem fólk kemur saman til að leysa 

þrautir og leysa verkefni með hjálp vísbendinga. Markmiðið er oftast nær að brjótast út úr 

einu eða fleiri herbergjum innan tiltekins tíma. Leikurinn byrjar oftast þannig að 

leikstjórnandi (e. game master) hittir þátttakendur og útskýrir fyrir þeim reglur leiksins. Ef 

einhver forsaga er lögð til grundvallar leiknum segir leikstjórnandi þátttakendum frá henni, 

sýnir þeim stutta mynd eða afhendir þeim texta til að lesa. Síðan er herberginu lokað og læst 

og niðurtalning leiksins hefst. 

Hópurinn byrjar að jafnan á því að skoða herbergið, oft frekar hikandi í fyrstu, en leikar 
æsast eftir því sem tíminn líður og þátttakendur taka að leita að vísbendingum úti um allt 

herbergið. Vísbendingarnar eru oftast tölur, tákn eða myndir á veggjum en það er engin 

augljós leið til að ráða fram úr til hvers þær eru. Í fyrstu er leitað í skúffum, kössum, vösum á 
fötum, undir öllu og á bak við allt. Ef samskiptin í hópnum eru góð, láta allir vita hvað þeir 

finna og hópurinn reynir að leysa úr vísbendingum sem gætu hugsanlega átt saman. Á 
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einhverjum tímapunkti ná þátttakendur að leysa þraut og í kjölfarið fleiri þrautir, sumar 

kunna að hjálpa þeim við lausn á verkefninu en aðrar ekki (Nicholson, 2015).  

Lausn á einni þraut leiðir þátttakendur oft að einhverju öðru, til að mynda kóða fyrir 
hengilás, byrjun á annarri þraut, hurð sem opnast inn í annað herbergi eða hluta af 

meginþraut, en svo gæti hún líka leitt þá á villigötur. Hópurinn heldur áfram að glíma við 

þrautirnar og þátttakendur deila með hópnum þeim upplýsingum sem þeir finna. Ef 
hópurinn verður ráðþrota er yfirleitt möguleiki fyrir hann að fá hjálp með vísbendingu til að 

geta haldið leiknum áfram. Eftir því sem líður á leikinn verða þrautirnar flóknari. Oft tengjast 

vísbendingarnar saman og leiða hópinn að lokaþrautinni, beina honum að lykli eða kóða sem 
þarf til að opna hurðina og flýja út úr herberginu. Í leikslok fer leikstjórnandinn yfir leikinn 

með hópnum, útskýrir þrautir og svarar spurningum þátttakenda ef einhverjar eru. Síðan 

þarf starfsfólk að endurstilla herbergið fyrir næsta hóp. Fyrirtæki sem bjóða upp á 

flóttaherbergi eru með ýmsu móti, bæði hvað herbergjafjölda varðar og einnig þau „þemu“ 
sem eru í gangi hverju sinni. Jafnvel geta margir hópar spilað samtímis í mismunandi 

herbergjum (Nicholson, 2015). 

Á Íslandi opnaði fyrsti staðurinn af þessari gerð, Reykjavík Escape, í ársbyrjun 2015 
(Reykjavík Escape, 2020). Staðurinn er í húsnæði gömlu Rúgbrauðsgerðarinnar, Borgartúni 6 í 

Reykjavík. Á Akureyri opnaði Escape Akureyri sumarið 2017 en staðnum var lokað í lok árs 

2020 í ljósi aðstæðna vegna COVID-veirufaraldursins (Escape Akureyri, 2021). Þá má geta 
þess að fyrirhugað er að opna nýjan stað á Sauðárkróki í upphafi árs 2021 (Óli Arnar 

Brynjarsson, 2020). Reykjavík Escape býður upp á sjö mismunandi flóttaherbergi. Leikirnir 

sem þar er boðið upp á heita: Prison Break, Taken, The Scientist, Hangover, Hollywood, 
Guðfaðirinn og Escobar. Í öllum leikjunum er hópur læstur inni í herbergi og hefur hann 60 
mínútur til að brjótast út. Í Prison Break er hópurinn, svo dæmi sé tekið, settur í þau spor að 

vera sakaður um morð sem hann framdi ekki og er læstur inni í fangaklefa. Vinna þarf úr 
fjölda vísbendinga til að komast út.  

Reykjavík Escape býður jafnframt upp á tvo færanlega flóttaleiki, Sprengjuna og Mystery 
Box, sem fyrirtækið getur sett upp nánast hvar sem er, hvort sem er innanhúss eða utandyra. 

Þessir leikir bjóða upp á að allt frá 18 upp í 50 manns spili saman. Mystery Box snýst um þá 

sögu að við tiltekt á Bessastöðum hafi fundist kassi sem forseti Íslands telur að geymi fyrstu 

íslensku fálkaorðuna. Það virðist þó erfiðleikum bundið að opna kassann án þess að kassinn 

eða innihald hans skemmist. Hópurinn á að aðstoða forsetann við að ná í fálkaorðuna. Í fyrri 

hluta leiksins er hópnum skipt í sex lið sem keppa sín á milli í sömu þrautum. Fyrsta liðið til 
að leysa allar þrautirnar vinnur keppnina. Í síðari hluta eru allir saman í liði og fást við 

lokaþrautirnar sem þarf að leysa til að endurheimta orðuna (Reykjavík Escape, 2020). 
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Í lok árs 2019 tók Smárabíó (2020) að bjóða upp á nýja útfærslu af þessum flóttaleikjum 

til afþreyingar, svokallaða flóttaleiki í sýndarveruleika (e. virtual reality escape room). 

Leikirnir eru í raun ævintýri þar sem þátttakendur ganga inn í sýndarveruleika með sérstök 
sýndarveruleikagleraugu (e. virtual reality goggles) og þurfa að fara í gegnum aðstæður sem 

væru alltof hættulegar og jafnvel ómögulegt að bjóða upp á í raunheimum. Leikirnir eru úr 

smiðju tölvuleikjarisans Ubisoft (Ubisoft Entertainment, 2020) og býður Smárabíó upp á tíu 
leiki til að velja á milli. Einn leikjanna er til að mynda jólaleikur sem gengur út á að aðstoða 

jólasveininn sem er í klípu. Þátttakendur þurfa að fara á Norðurpólinn og hjálpa til við að 

leysa vandann svo að börn heimsins fái jólagjafirnar sínar í tæka tíð (Smárabíó, 2020). 

Eins og segir hér að framan eru flóttaherbergi frekar ný hugmynd og það virðist erfitt að 
tímasetja tilurð þeirra með fullri vissu. Elstu áreiðanlegu heimildir um svokallaða flóttaleiki er 

að finna hjá fyrirtækinu SCRAP, betur þekktu sem Real Escape Game (Nicholson, 2015). 

Starfsemi fyrirtækisins hófst í júlí árið 2007 í Kyoto í Japan með aðeins eitt herbergi fyrir 
fimm til sex þátttakendur (SCRAP, 2007). Í gegnum árin hefur SCRAP haldið starfsemi sinni 

áfram ásamt því að vera þekkt fyrir að sjá um viðburðinn Real Escape Game Event þar sem 
hundruð eða þúsundir manna spila saman. Leikir sem spilaðir eru í dag draga enn dám af 
fyrsta flóttaleiknum sem fyrirtækið bjó til. Flóttaherbergjunum fjölgaði hratt árin 2012 og 

2013, fyrst í Asíu, þá í Evrópu og síðar í Ástralíu, Kanada og Bandaríkjunum (Nicholson, 2015).  

Fyrirtækjum sem bjóða upp á flóttaleiki hefur í framhaldinu fjölgað mikið enda eru þessir 

leikir vinsæl afþreying hjá almenningi. Þróunin í Bandaríkjunum síðustu ár sýnir aukninguna 
vel. Árið 2014 voru 24 flóttaherbergi víðsvegar um Bandaríkin, árið 2015 voru þau 100, árið 

Mynd 3. Fjöldi flóttaherbergja í Bandaríkjunum 2014 til 2020 (Spira, 2020). 
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2016 voru þau orðin 900. Fjöldinn tvöfaldaðist svo frá 2016 til 2017. Herbergin voru orðin 

1.850 árið 2018 og árið 2019 2.350 (Spira, 2019, 2020). Árið 2020 hefur reynst fyrirtækjum 

erfitt sökum COVID-faraldursins og flóttaherbergjum fækkað lítillega milli ára. Hins vegar 
hefur mörgum fyrirtækjum verið lokað tímabundið og er talið líklegt er að mörg þeirra hefji 

rekstur aftur þegar aðstæður taka að batna (Spira, 2020). 

2.1.2 Flóttaleikir í kennslu 

Síðustu ár hafa kennarar tekið að nota hugmyndafræðina á bak við flóttaherbergin til að 

skapa umhverfi þar sem nemendur þurfa að vinna saman að því að leysa ýmis vandamál, þá 

oft tengd námsefninu. Nemendur glíma þá við að opna kassa sem er læstur með nokkrum 
gerðum af lásum. Ólíkt flóttaherbergjunum reyna nemendur að opna kassann og komast í 

það sem hann geymir en ekki að brjótast út úr herbergi. Þetta er ný nálgun á nám og kennslu 

og felur í sér sambland nokkurra kennsluaðferða eins og útskýrt verður nánar hér á eftir. 

Flóttaleikir eru samvinnuleikir þar sem nemendur þurfa að vinna saman til þess að 
leikurinn gangi upp. Ávinningurinn af notkun flóttaleikja í kennslu er margþættur. Þar má 

sem dæmi nefna að nemendur þurfa að vinna saman í hóp, hjálpast að, einbeita sér, brjóta 

heilann og vera lausnamiðaðir til að leysa verkefnin (Nicholson, 2018). Leikirnir eru vel fallnir 
til notkunar í kennslustofum og kalla ekki á mikinn tæknibúnað. Ólíkt tölvuleikjum fela 

flóttaleikir í sér samskipti, augliti til auglitis. Þá eru leikirnir háðir tímamörkum sem kennarinn 

setur og er því hægt að skipuleggja leikinn þannig að tími gefist til umræðna og ígrundunar í 
lok kennslustundar. Tímamörkin hvetja líka nemendur til að eiga samskipti og hella sér í 

leikinn af meiri ákafa heldur en almennt á við um hefðbundin verkefni. Síðast en ekki síst eru 

flóttaleikir byggðir á þrautalausnum. Þeir eru ólíkir mörgum tölvuleikjum og borðspilum sem 

byggja á samhæfingu handa og augna, heppni eða herkænsku, þar sem þátttakendur í 

flóttaleikjum þurfa að reiða sig á hyggjuvitið til að leysa þrautirnar. Þeir eiga því mjög vel við í 

lærdómsumhverfi kennslustofunnar. Þeir geta boðið upp á námsleiki sem gera meiri kröfur 

til nemenda en til dæmis þær að skjóta ákveðinn fjölda af smástirnum til að leysa 

stærðfræðidæmi (Nicholson, 2018). 

Þessi aðferð hefur jafnan verið kölluð Breakout EDU í Bandaríkjunum eftir vörumerki 

búnaðar til þessara nota (Breakout EDU, 2020a) og hefur það heiti fest í sessi hjá íslenskum 
kennurum líkt og víðar. Þá vísar EDU til enska orðsins Education eða menntunar. Til er hópur 

á Facebook sem heitir Breakout EDU Ísland en hann er vettvangur fyrir á fjórða hundrað 

íslenskra kennara sem eru að nota eða hafa áhuga á að nota flóttaleiki í kennslu (Breakout 
Edu Ísland, 2020). 

Orðalagið eða yfirskriftin Escape Room in the Classroom eða flóttaleikir um þessa náms- 
og kennsluleiki virðist líka hafa fest sig í sessi víða um heim, norskir kennarar tala um The 
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Escape Room i undervisning og notast jafnan við skammstöfunina TER fyrir The Escape Room 

(Torsøe, 2018). Hópur kennara frá skólum í Þýskalandi, Bretlandi, Ítalíu, Írlandi, Spáni og Sviss 

stóð saman að samstarfsverkefni þar sem kennararnir kynntu sér notkun flóttaherbergja í 
námi og kennslu í gegnum Erasmus+, yfirskriftin á þeirra verkefni var School Break en þeir 

notuðust jafnframt við hugtakið escape rooms (Remmele o.fl., 2020). Ég kýs að íslenska 

hugtakið escape rooms in education með því að tala um flóttaleiki í kennslu en mér finnst 
það orðalag ná vel yfir efnið og eiga betur við en hugmyndin um herbergi. Fræðimenn benda 

líka á að það sé ekkert eitt ákveðið heiti notað yfir þessa leiki. Í rannsóknum sem skoðaðar 

hafa verið er ýmist notast við orð eins og room escape eða escape room, escape game eða 

game escape, breakout EDU eða breakout game, breakout box og exit game (Panagiotis og 
Theodoros, 2019). 

2.1.3 Mismunandi tegundir flóttaleikja 

Rannsóknir á flóttaleikjum í kennslu hafa aukist undanfarin ár samhliða aukningu á notkun 

þeirra í kennslu. Panagiotis og Theodoros (2019) rannsökuðu notkun flóttaleikja í kennslu. 

Þeir komust að því að í upphafi voru flóttaleikir stofnaðir til að vera áþreifanlegir (e. 
physical), stafrænir (e. digital) eða blandaðir, þá bæði áþreifanlegir og stafrænir. Vegna þess 

hve miklu auðveldara er að búa til leiki sem byggja 
á áþreifanlegum hlutum eru þeir miklu algengari, 

eða meira en þrír af hverjum fjórum leikjum sem 

skoðaðir voru. Það eru leikir þar sem notast er við 
lása, kassa, þrautir á blöðum og fleiri hluti sem 
hægt er að handleika eða snerta. Um 13% af 

flóttaleikjum sem litið var til voru blandaðir, þá 
notast við bæði áþreifanlega og stafræna hluti eins 

og QR-kóða og samfélagsmiðla sem gefa 

vísbendingar í leiknum. Enn sem komið er eru 
einungis um 10% leikjanna alfarið stafrænir en búist 

er við því að leikjum sem notast við sýndarveruleika 

muni fjölga eftir því sem tækninni fleygir fram 
(Panagiotis og Theodoros, 2019).  

Samhliða hraðri þróun á notkun flóttaleikja í kennslu hefur framboð á snjallforritum eða 

öppum fyrir spjaldtölvur með flóttaleikjum aukist. Ef skoðaðir eru leikir sem eru í boði fyrir 

börn í Apple-snjalltækjum eru leikirnir í tugatali. Dæmi um öpp eru: Escape Kids Room, 
Escape Games-Kids, Escape Game – Amusing Kids Room, Escape Day Care Room, Room 
Escape for Kids, Baby Room Escape – Kids Puzzle Game og Escape room: The lost doll. Ef 

skoðaður er leikurinn Room Escape for Kids: Lost doll adventure þá er spilarinn læstur inni í 

Mynd 4. Nemendur að spila flóttaleik. 
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barnaherbergi. Litli óþekki bróðir spilarans á að hafa stolið uppáhalds dúkkunni hans og 

brotið hana. Spilarinn þarf að skoða herbergið vel, finna vísbendingar, leysa þrautir, finna 

lykla og alla hluta dúkkunnar: hendur, fætur og höfuð, til að komast út úr herberginu 
(ARPAplus, 2018). 

2.1.4 Breakout EDU í skólastarfi 

Einn af stofnendum Breakout EDU, James Sanders 
(2020), segir hugmyndina að Breakout EDU í kennslu sé 

hægt að rekja aftur til ársins 2015. Þá hafi hann verið 

ásamt hópi af kennurum á ráðstefnu í Edmonton í 
Kanada og hafi þeir eitt kvöldið ákveðið að spila 

flóttaleik sér til afþreyingar. Hópur 

menntaskólanemenda frá Bandaríkjunum sem voru líka á ráðstefnunni hittu kennarana og 
fengu að taka þátt í leiknum. Eftir því sem leið á leikinn kom kennurunum mjög á óvart 

hversu virkir nemendurnir voru í leiknum. Þeir unnu vel saman og beittu gagnrýninni hugsun 

og létu ekki hugfallast þótt þeim tækist ekki að leysa verkefnin í fyrstu tilraun: „Frá sjónarhóli 
kennara var þetta allt sem þú myndir vilja sjá hjá nemanda“ (Sanders, 2020). 

Dagana eftir þessa upplifun veltu kennararnir fyrir sér hvernig þeir gætu nýtt sér kosti 
flóttaherbergja í kennslu. Þeir leituðu árangurslaust á netinu og fundu engar tilbúnar lausnir 

sem kennarar gætu nýtt til að búa til sína eigin flóttaleiki. Það var þá sem þeir ákváðu að 
þróa sína eigin lausn. Þeir höfðu samband við Scott Nicholson, prófessor í leikjahönnun við 

Wilfrid Laurier University í Brantford í Kanada. Nicholson er nafntogaður frumkvöðull í því að 

nota spil og leiki í kennslu og hann hvatti James og hans hóp til að halda áfram með 

hugmynd sína. Hópurinn varði því sem eftir lifði af árinu 2015 og öllu árinu 2016 í kynna 

Breakout EDU, bæði búnað og leiki, fyrir hópum kennara á ýmsum ráðstefnum. Þegar þetta 

er skrifað er fyrirtækið Breakout EDU rekið af fimm fyrrverandi kennurum og nú er svo komið 

að ár hvert fást hundruð þúsunda kennara ásamt milljónum nemenda um allan heim við 

leikina (Sanders, 2020).  

Mynd 5. Merki Breakout EDU. 
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Innreið flóttaleikja í kennslu á 

Íslandi má líklega rekja til Utís-

ráðstefnunnar árið 2016. Á 
ráðstefnunni var kynning á 

Breakout EDU í umsjá Ben Kovacs 

kennara og frumkvöðuls frá 
Chicago (Ingvi Hrannar Ómarsson, 

2016). Flestir íslenskir kennarar 

sem nota flóttaleiki í kennslu byrja 

á því að panta leikjasett (e. 
Breakout EDU kit) frá Breakout 

EDU í Bandaríkjunum enda hefur 

fyrirtækið verið í fararbroddi á 
þessu sviði undanfarin ár 

(Breakout EDU, 2020b).  

Eins og sjá má í Viðauka A þá inniheldur leikjasettið frá Breakout EDU: lyklalás, þriggja 
númera lás, fjögurra númera lás, stafalás, stafalás með áttum, stóran kassa, lítinn kassa, 

stokk af ígrundunarspilum, lásahespu, útfjólublátt vasaljós, fimm númerahringi, fimm 

litahringi, fimm formhringi, penna með ósýnilegu bleki og USB-lykil (Breakout EDU, 2020a). 
Samkvæmt tölvupóstsamskiptum við fyrirtækið í lok febrúar 2020 (Hanna Lísa Einarsdóttir, 

munnleg heimild, 14. febrúar 2020) hefur fyrirtækið selt nokkur hundruð leikjasett til 
kennara á Íslandi. Fyrirtækið býður viðskiptavinum jafnframt upp á að vera í áskrift sem felur 

í sér aðgang að meira en 1.500 tilbúnum leikjum. Annars vegar er boðið upp á hefðbundna 
leiki þar sem nemendur spila í hópum með það að markmiði að opna kassa frá fyrirtækinu og 

hins vegar stafræna leiki (e. digital games) þar sem nemendur geta spilað einir eða fleiri 

saman og leyst ýmsar þrautir á netinu. Breakout EDU-leikjasett ásamt áskrift að leikjum 

kostar eins og sakir standa um 150 dollara. Auk þess þarf að greiða aðflutningsgjöld af 

vörunni þegar hún berst til landsins.  

Helsti ókosturinn við að sækja leiki á vefsetur Breakout EDU er sá að allir leikirnir eru á 
ensku og henta ekki alltaf fyrir íslenskt skólastarf. Kennarar geta þó nýtt þá í enskukennslu 

eða staðfært leikina og notað þá í kennslu á öðrum greinasviðum. Í byrjun árs 2019 var 
opnuð íslensk vefsíða sem efnisveita fyrir íslenska notendur í umsjón grunnskólakennaranna 

Nönnu Maríu Elfarsdóttir, Hildar Önnu Håkansson og Ingva Hrannars Ómarssonar (2020). Á 

þessu vefsetri geta kennarar bæði deilt leikjum sem þeir hafa búið til og sótt leiki sem þeir 

telja að henti í kennslu. Á síðunni eru um þrjátíu tilbúnir leikir sem henta fyrir bæði yngri og 

eldri nemendur grunnskóla. Hafa ber í huga að Ingvi Hrannar hefur á síðustu árum vakið 

Mynd 6. Skjáskot af Twitter-færslu frá 2016. 
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mikla athygli í hlutverki kennsluráðgjafa og þess má geta að hann hlaut árið 2020 Íslensku 

menntaverðlaunin fyrir þátt sinn sem kennari, frumkvöðull og hvatamaður Utís-hópsins sem 

er lærdómssamfélag brautryðjenda í kennsluháttum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 
2020). 

Á vefsíðunni má finna nokkra leiki sem urðu til á námskeiðinu sem greint var frá hér að 

framan. Einn leikurinn á síðunni kallast Eilífur vetur en hönnuðir að honum eru Nanna María 
Elfarsdóttir, Hanna Lísa Einarsdóttir og Unnur Valgeirsdóttir. Leikurinn hentar fyrir kennslu í 

náttúrufræði á yngsta stigi og miðstigi grunnskólans og er hentug hópastærð tíu nemendur. 

Forsagan í leiknum er sú að Sævar Helgi Bragason, betur þekktur sem stjarnfræðiskýrandinn 
Stjörnu-Sævar, hefur haft samband við nemendur í leit að hjálp. Málið er að brjálaður 

vísindamaður hefur búið til vél sem getur rétt af möndulhalla jarðar. Ef vísindamanninum 

tekst að koma vélinni í gang verður eilífur vetur á Íslandi. Hnappurinn til að slökkva á vél 

brjálaða vísindamannsins er læstur inni í kassanum og hafa nemendur 20 til 30 mínútur til að 
opna kassann og slökkva á vélinni (Nanna María Elfarsdóttir o.fl., 2020). 

Annar leikur sem finna má á vefsíðunni heitir Týndir ferðamenn. Hönnuðir eru Álfhildur 

Leifsdóttir og Úlfar Daníelsson. Leikurinn hentar nemendum í 5. til 10. bekk og æskileg 
hópastærð eru fjórir til sex nemendur. Forsagan er sú að nemendur eru staddir í 

aðgerðastöð björgunarsveitar vegna þess að fjórir ferðamenn eru týndir. Nemendur fá kassa 

sem ferðamennirnir skildu eftir á hóteli og þurfa að leysa ýmsar þrautir til að opna lása á 
honum til að komast að því hvar ferðamennina er að finna. Dæmi um fylgigögn í leiknum er 

forsíða á Fréttablaðinu þar sem er frétt með yfirskriftinni Erlendir ferðamenn týndir á hvítum 

Duster, kvittun sem ferðamennirnir skildu eftir á Hótel Geysi í Haukadal, kort af Íslandi og 
SMS-skilaboð. Gert er ráð fyrir að leikurinn taki 15 til 20 mínútur (Nanna María Elfarsdóttir 
o.fl., 2020). 

2.1.5 Rannsóknir á flóttaleikjum í kennslu 

Síðustu ár hefur verið skrifað nokkuð um notkun flóttaleikja í kennslu. Hægt er að finna 
erlendar rannsóknargreinar og fleira efni um notkun þeirra í grunnskólum, framhaldsskólum 

og háskólum víða um heim. Gerð var rannsókn á notkun flóttaleikja í námi hjúkrunarfræði-

nema í Háskólanum í Granada á Spáni (Gómez-Urquiza o.fl., 2019), leikinn átti að nota þegar 
nemar höfðu lokið við ákveðið námsefni, til að þjálfa þá í að vinna saman sem hópur undir 

álagi. Eftir leikinn voru nemendur beðnir um að meta upplifun sína og gagnsemi leiksins í 

námi. Niðurstöðurnar voru meðal annars þær að nemendum þótti leikurinn hjálpa þeim við 
námsefnið og að þeir höfðu haft gaman af því að taka þátt í leiknum. 

Flóttaleikir og hugmyndafræðin á bak við þá hafa ekki aðeins verið nýtt í skólastarfi. 
Almenningsbókasafnið í Nebraska í Bandaríkjunum fékk árið 2016 styrki sem áttu að stuðla 
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að rannsóknum og uppgötvunum barna með skapandi forritun að leiðarljósi (Thoegersen og 

Thoegersen, 2016). Einn starfsmaður bókasafnsins var innblásinn af vaxandi vinsældum 

flóttaherbergja í heiminum, framboði þeirra og tilgangi sem og nýstofnuðu fyrirtæki, 
Breakout EDU. Hann kom með þá hugmynd að breyta gamalli geymslu á bókasafninu í 

flóttaherbergi og leyfa börnunum að hanna og smíða það sjálf. Verkefnið var kallað Library 
Lockdown og var börnum á aldrinum átta til þrettán ára í bænum boðið að koma einu sinni í 
viku á þriggja mánaða tímabili og vinna að því að standsetja herbergið. Markmið verkefnisins 

var öðrum þræði að vekja áhuga barna á bókasafninu, hvetja þau til sköpunar og að hafa 

gaman. Að loknum undirbúningi vorið 2016 var haldin opnunarhátíð þar sem yfir hundrað 

manns mættu. Börnin höfðu virkilega gaman af þrautauppbyggingu leiksins og í viðtölum við 
foreldra kom fram að þeir voru einnig jákvæðir gagnvart verkefninu. Verkefnið skapaði líka 

jákvætt umtal um bókasafnið í samfélaginu. Eftir opnunarhátíðina var bókasafnið svo með 

flóttaherbergið opið fyrir almenning, bókasafnið hafði tök á að taka á móti einum hópi á dag 
og í lok ársins höfðu 25 hópar, meira en hundrað einstaklingar, spilað leikinn. Hóparnir sem 

þarna komu og spreyttu sig á leiknum voru meðal annars vinnufélagar, fjölskyldur, 

skátahópar, vinahópar og skólahópar (Thoegersen og Thoegersen, 2016). 

Flóttaleikir og flóttaherbergi í menntasamhengi eru tiltölulega nýlegt viðfangsefni og ekki 
eru til margar yfirgripsmiklar rannsóknir á sviðinu. Fotaris og Mastoras (2019) hafa þó tekið 

saman rannsóknaryfirlit yfir 68 ritrýndar greinar og skýrslur birtar í fræðiritum frá árinu 2009 
fram í apríl 2019. Greinarnar voru skoðaðar og metnar á gagnrýninn hátt með viss atriði í 

huga, þekking á efninu skoðuð, sem og hvernig flóttaherbergi höfðu verið nýtt í kennslu. Í 
greininni eru skoðaðir þættir eins og í hvaða námsgrein kennsluaðferðin er notuð, með 

hvaða tegundum leikja, hvar leikir fóru fram, tímamörk og hópastærðir. Í lokin eru 
niðurstöður teknar saman. Meginmarkmið rannsóknarinnar var að skoða þróun flóttaleikja í 

kennslu, hver væru helstu einkenni þeirra ásamt því að skoða helstu kosti og áskoranir í 

tengslum við flóttaleiki í kennslu (Fotaris og Mastoras, 2019). 

Mynd 7. Fjöldi vísindagreina um flóttaleiki í kennslu 2009 til 2019 (áætlaður fjöldi) (Fotaris 
og Mastoras, 2019). 
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Af þessum 68 greinum sem skoðaðar voru í rannsókninni var aðeins ein rannsókn birt árið 

2009, þrjár árið 2016, fimmtán árið 2017, 25 árið 2018 og 24 greinar fyrstu fjóra mánuði 
ársins 2019. Höfundar uppreiknuðu fjölda birta greina fyrir árið 2019, miðað við útgefnar 

greinar fyrstu fjóra mánuði ársins og fengu út að fjöldi birtra greina yrði um 72. Miðað við 

þessar tölur spáðu höfundar því að heildarfjöldi greina ætti eftir að þrefaldast frá árinu 2018 
til ársins 2019.  

Við nánari athugun sést að spá höfunda um fjölgun greina um flóttaleiki í kennslu hefur 
augljóslega ræst. Ef skoðaðar eru greinar á Google Scholar þar sem koma fyrir orðin „Escape 

Games“ og „Breakout EDU“ má sjá mikla fjölgun. Árið 2016 voru greinarnar samtals 50, árið 
2018 höfðu þær nánast fjórfaldast og árið 2020 voru þær orðnar alls 302. 

Langflestar greinanna sem yfirlit Fotaris og Mastoras (2019) lýsir, eða 49, voru skrifaðar 

um flóttaleiki á háskólastigi, átta greinar voru skrifaðir um notkun leikja í menntaskólum, 

fimm í grunnskólum, fimm um notkun á meðal almennings og ein vegna notkunar meðal 

starfsfólks skóla. Rannsakendur benda á að líkleg skýring á því að þær flestar fjalli um leiki á 

háskólastigi sé sú að háskólar og starfsfólk sem sinnir rannsóknum hafi meiri fjárráð og þar 

með meira svigrúm til rannsókna en gengur og gerist á yngri skólastigum. Hins vegar telja 

þeir líklegt að þetta muni fljótt breytast þar sem grunnskólakennarar hafi tileinkað sér 

Breakout EDU af miklum móð undanfarið (Fotaris og Mastoras, 2019). 

Mynd 8. Fjöldi greina um flóttaleiki á Google Scholar 2012 til 2020. 
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Fotaris og Mastoras (2019) skoðuðu jafnframt hver viðfangsefni þessara rannsókna voru. 

Um 30% greinanna voru tengdar kennslu í heilbrigðisgreinum, eins og hjúkrun og læknis-

fræði. Þar á eftir voru raungreinar eins og náttúrufræði, stærðfræði og tölfræði, en 22,1% 
greinanna voru í þeim flokki og vinsælasta viðfangsefnið þar undir efnafræði. Næst á eftir 

þessu komu rannsóknir sem snerust um félagsvísindi, blaðamennsku og upplýsingafræði, þar 

á meðal nokkrar rannsóknir tengdar bókasafnsfræðum, þessi flokkur var með 19,1% greina. 
Aðrar greinar tengdust helst upplýsinga- og samskiptatækni, upplýsingalæsi, forritun og 

dulritun. Nær allir leikirnir sem rannsóknin náði til fóru fram í kennslurýmum (78,9%), nokkrir 

fórum fram á bókasöfnum (10,6%), aðrir leikir fóru meðal annars fram utandyra. Tímalengd 

meira en helmings leikjanna (67,3%) var frá 30 til 60 mínútum að lengd. Fjöldi nemenda í 
hópi reyndist oftast vera á bilinu fimm til tíu (Fotaris og Mastoras, 2019). 

Fotaris og Mastoras (2019) taka einnig saman upplýsingar um ávinning sem 

rannsóknirnar bentu til að fylgdi leikjunum sem þær fjölluðu um. Flestar rannsóknirnar 
leiddu í ljós ýmis konar ákjósanleg áhrif leikjanna, flestar fleiri en ein. Efst á blaði var 

samvinna (e. teamwork and collaboration) en 41,2% rannsókna tóku til leikja sem þóttu 
undirbyggja þá hæfni. Heildarniðurstöðuna má sjá hér að neðan í Töflu 1. 

Tafla 1. Ávinningur af flóttaleikjum.  

Ávinningur Hlutfall 
rannsókna 

Samvinna (e. teamwork/collaboration) 41,2% 

Skemmtun (e. enjoyment) 38,3% 

Þátttaka (e. engagement) 32,4% 

Árangursríkara nám (e. learning gain) 30,9% 

Hvatning (e. motivation) 29,4% 

Samskipti (e. social interaction) 27,9% 

Gagnrýnin hugsun/þrautalausnir 
(e. critical thinking/problem solving) 16,2% 

Forystuhæfileikar (e. leadership) 10,3% 

Sköpunargleði (e. creativity) 10,3% 

Endurnýtanleiki (e. reusability) 10,3% 

Aðferð við endurskoðun (e. revision method) 10,3% 

Byggt á samantekt og yfirlitsrannsókn (Fotaris og Mastoras, 2019). 
 

Vert er að benda á myndræna útfærslu (sjá Viðauka B) af tíu helstu ástæðum til að spila 

BreakoutEDU sem grafíski hönnuðurinn Sylvia Duckworth teiknaði í samstarfi við Mariu 
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Arfanakis (Duckworth, 2016). Þar má sjá að þeir þættir sem tilgreindir eru svara um margt til 

þeirra þátta sem hér komu fram í Töflu 1. 

Áskoranir varðandi notkun leikjanna voru einnig metnar en 48 af 68 rannsóknum sem 
lágu til grundvallar tiltóku að minnsta kosti eina slíka. Algengasta áskorunin reyndist vera 

hversu erfitt þótti að meta ávinning af leikjunum en í 23 rannsóknanna (33,8%) var minnst á 

það. Þar á eftir var hve mikill tími fór í gerð leikjanna (25%) en neðar á blaði voru þættir eins 
og leiktími, kostnaður og of stórir hópar (Fotaris og Mastoras, 2019). 

2.1.6 Reynsla kennara af flóttaleikjum í kennslu 

Það er ekki til mikið af rannsóknum sem sýna ávinning af flóttaleikjum í kennslu fyrir 

nemendur á grunnskólaaldri eða í hverju hann og áskoranir tengdar leikjunum eru fólgnar. 
Flest sem skrifað hefur verið um efnið er ekki byggt á rannsóknum, heldur ritað frá 

sjónarhorni jákvæðra kennara sem lýsa ánægju af notkun leikjanna. 

Þegar farið er inn á vefsíðuna hjá Breakout EDU, þar sem kennarar geta keypt sér aðgang 
að tilbúnum leikjum sem henta fyrir kennslu í flestum námsgreinum, má til að mynda finna 

viðtöl við þrjá jákvæða kennara (Bellow, 2019a, 2019b). Þar segir Tina Risinger 
stærðfræðikennari í grunnskóla í Texas frá fyrstu kynnum sínum af notkun Breakout EDU í 

kennslu. Hún segir nemendur sína hafa elskað leikinn og stöðugt verið að spyrja hana hvort 
þeir mættu spila aftur í Breakout EDU. Þá hafi hún áttað sig á því að hún gæti í raun fengið 

nemendur til að fást við hvaða verkefni sem væri svo lengi sem þeir fengju að leysa þau í 

gegnum Breakout-leiki. Nemendur legðu einfaldlega svo mikla vinnu á sig við að leysa 
verkefnin í Breakout EDU (Bellow, 2019b). 

Á sömu vefsíðu er viðtal við sérfræðing í kennslufræðum, Tönu Rudler, og hún segir að 

Breakout EDU sé fullkomin leið til að hjálpa nemendum að þróa gagnrýna hugsun um leið og 

leitast er við að styrkja almenna þekkingu. Hún bendir á að það séu fá störf þar sem ekki 

þurfi að notast við þrautalausnir og samvinnu og telur að Breakout-leikir séu einmitt leiðin til 

að þjálfa þessa þætti. Hún telur að þegar nemendur glími við Breakout séu þeir ekki aðeins 

að læra og nota grunnþekkingu sína heldur beiti þeir líka samskiptum á áhrifaríkan hátt við 

að leysa vandamál. Nemendur séu að læra að hlusta hver á annan, grípa hugmyndir hver frá 

öðrum og vera tilbúnir að prófa þessar hugmyndir. Þeir þurfi líka að útskýra sínar eigin 

hugmyndir fyrir hópnum. Hún bendir á að það séu fá störf í dag þar sem ekki þurfi 

lausnamiðuð vinnubrögð (e. problem solving) og samvinnu (e. collaboration) af þessu tagi 

(Bellow, 2019a). 

Þegar lesin eru viðtöl birt á vegum framleiðanda, sem hefur ávinning af því að selja 

leikjasett til kennara, vaknar sú spurning hvort leikirnir séu virkilega eins góðir og viðtölin 

gefa til kynna. Einnig er ljóst að notkun flóttaleikja í skólastarfi hefur lítið verið rannsökuð og 
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á sér skamma sögu hér á landi. Það er því spennandi viðfangsefni að taka viðtöl við íslenska 

kennara sem hafa verið að nota flóttaleiki í kennslu á grunnskólastigi og sjá hvort þeir séu 

sama sinnis og þeir bandarísku sem Breakout EDU tefla fram á vefsíðu sinni. Jafnframt yrði 
áhugavert að kanna hvaða vandkvæði og hindranir kennarar hafa greint eða nefna í þessu 

samhengi. Áður en vikið verður nánar að þeirri viðtalsrannsókn er þó ástæða til að fjalla 

stuttlega um fræði sem lúta að leikjavæðingu náms og þrautalausnum. 

2.2 Kennsluaðferðir 
Hér verður gerð grein fyrir helstu kennsluaðferðum sem notaðar eru við kennslu flóttaleikja. 
Kennsluaðferð er sú aðferð sem kennarinn beitir við kennslu til að stuðla að námi og styðja 

nemendur við að ná settum markmiðum (Burden og Bryd, 2019). Ingvar Sigurgeirsson 

skilgreinir kennsluaðferð sem „það skipulag sem kennarinn hefur á kennslu sinni, 

samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að nemendur læri það 
sem að er keppt“ (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Flóttaleikir eru fjölbreytilegir og falla í raun 

ekki undir eina ákveðna kennsluaðferð en hægt er að tengja þá nokkrum kennsluaðferðum, 
til dæmis lausnarleitarnámi, leikjamiðuðu námi, samvinnunámi og reynslumiðuðu námi. Hér 
verður fjallað nánar um þessar fjórar kennsluaðferðir, sagt frá uppruna þeirra, eðli þeirra, 

kostum og göllum, og leitast við að skýra hvernig þær tengjast flóttaleikjum í kennslu. 

2.2.1 Lausnarleitarnám  

Þegar fjallað er um notkun flóttaleikja í kennslu er óhjákvæmilegt að fjalla um kennsluaðferð 

sem kallast lausnarleitarnám (e. problem based learning). Aðferðina má meðal annars rekja 

aftur til sjöunda áratugar síðustu aldar þar sem kennarar við læknadeild McMaster-

háskólans í Ontario í Kanada voru að prófa sig áfram með nýjar aðferðir við kennslu með það 

fyrir augum að láta námið snúast um raunveruleg viðfangsefni og lausn á þeim. Í grunninn 

má segja að lausnarleitarnám sé „sú þekking og reynsla sem fæst með því að öðlast skilning á 

vandamáli um leið og unnið er að lausn þess. Námsferlið hefst með því að ‚horfst er í augu 

við vandamálið‘“ (Barrows og Tamblyn, 1980; Þórunn Óskarsdóttir, 2005). Lausnarleitarnám 

felur í sér að nemendur eiga að leysa flókin viðfangsefni þar sem takmarkið er ekki 

fastmótað, úrlausnarefnin eiga að líkjast raunverulegum aðstæðum og þau má leysa á 

margvíslegan hátt. Áherslan er á gagnrýna hugsun, sjálfstæði nemenda og samvinnu í hópum 

þar sem nemandi þarf að sýna frumkvæði og taka ábyrgð á eigin lærdómi (Pearcy, Guise og 

Heller, 2019). 

Lausnarleitarnám hefur ýmsa kosti og er líka krefjandi, jafnt fyrir kennara og nemendur. 

Til dæmis er gott fyrir nemendur að geta einbeitt sér að einu verkefni í einu en á móti kemur 

að yfirferð kennara og nemenda yfir námsefni getur orðið hægari. Eins fer óneitanlega 
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talsverður tími í að semja, undirbúa og leysa verkefni. Aðferðin kallar að vissu leyti á 

endurskoðun á því sem kalla mætti viðtekið hlutverk kennara, þar sem segja má að við 

úrlausn verkefna af þessu tagi sé kennarinn frekar verkstjóri og hjálparhella en fræðari. Þetta 
getur skapað vandkvæði fyrir kennara sem eiga erfitt með að sleppa stjórnartaumunum en 

aukin ábyrgð og vinna á herðar nemenda getur skilað þeim þjálfun og reynslu sem þeir munu 

búa lengi að (Þórunn Óskarsdóttir, 2005). Þá er eins og gefur að skilja flóknara að meta 
kunnáttu og framvindu nemanda byggt á frammistöðu í lausnarleitarnámi en með því að 

telja stig í lokaprófi. Hins vegar felast ýmsir kostir í fjölbreyttara námsmati, meðal annars er 

utanbókarlærdómur fyrir próf ekki líklegur til að skilja mikið eftir sig til framtíðar litið og eins 

geta kennarar sparað sér þann tíma sem fer í gerð lokaprófa (Þórunn Óskarsdóttir, 2005). 

Þegar lausnarleitarnám er skoðað í samhengi við flóttaleiki má glöggt sjá að um er að 

ræða náskyld fyrirbæri enda snúast flóttaleikir um leit að vísbendingum og svörum við lausn 

á tilteknum vanda. Í flóttaleikjum fást þátttakendur við að leysa flókin viðfangsefni saman og 
þurfa að beita gagnrýninni og skapandi hugsun til að ná takmarkinu (Pearcy o.fl., 2019). 

2.2.2 Leikjamiðað nám  

Önnur nálgun og ekki alls óskyld lausnarleitarnámi er leikjamiðað nám (e. game based 
learning) og leikjun (e. gamification). Eins og nafnið gefur til kynna felur leikjamiðað nám í 

sér að nýta þætti úr leikjum í kennslu. Leikjun er svo í raun regnhlífarhugtak fyrir hvers konar 

notkun á leikjatækni í öðrum tilgangi en til leikja. Þar má meðal annars telja leikjamiðað nám 
en það er einmitt notkun leikjatækni í kennsluumhverfi til að ná ákveðnum námsmarkmiðum 

(O'Brien og Pitera, 2019). Leikir hafa verið notaðir til ánægju og fræðslu um aldir en leikjun er 

nýtt hugtak. Hugtakið birtist fyrst opinberlega í bloggfærslu árið 2008 (Terrill, 2008) en náði 

ekki almennri útbreiðslu fyrr en síðla árs 2010 (O'Brien og Pitera, 2019).  

Samkvæmt skilgreiningu Jane McGonigal (2012) má skilgreina leiki eftir fjórum einkennum: 

1. Markmiðum sem ljá spilara tilgang með þátttöku. 

2. Reglum sem virkja sköpunargleði og örva útsjónarsemi. 

3. Endurgjöf sem gefur spilara vissu um að markmið leiksins sé framkvæmanlegt  
og hvetur hann til að spila áfram. 

4. Spilarar taka þátt af frjálsum vilja og ganga inn í leikinn á jafningjagrundvelli  
sem á að tryggja að jafnvel þó að verkefnin séu strembin og streituvaldandi  
verði upplifun spilara jákvæð og örugg. 

 

Leikir í námi hafa verið í deiglunni í aldaraðir og eru skoðanir skiptar um ágæti þeirra. 
Aristóteles taldi til að mynda að nám og leikir væru ósamrýmanleg fyrirbæri en Platon aftur á 

móti var á því að barnaleikir hefðu mótandi áhrif á einstaklinginn til framtíðar (Ifenthaler, 
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Deniz og Ge, 2012). Þá hélt Lev Vygotsky því fram að leikir hefðu gríðarleg áhrif á þroska 

barna og lærdómsgetu (Vygotsky, 1978). Þessi umræða er enn við lýði og fræðimenn sem 

tala fyrir notkun leikja í kennslu leggja sérstaka áherslu á að leikjamiðað nám geti undirbúið 
nemendur fyrir áskoranir 21. aldarinnar. Með því að nota slíkar aðferðir geti nemendur 

öðlast sköpunargleði og aðlögunarhæfni til að takast á við flókin verkefni til framtíðar 

(Ifenthaler o.fl., 2012). 

Í nýlegum rannsóknum snúast efasemdir eða álitamál tengd leikjun gjarnan um það hvort 

leikjun skapi ranga hvata eða hvata á röngum forsendum. Umbunin sem felist í leikjun sé þá 

ekki eðlislægur (e. intrinsic) þáttur í því námi sem fengist er við heldur utanaðkomandi eða 
óeðlislæg (e. extrinsic) viðbót, form sem geti borið innihaldið, inntak námsins, ofurliði (Kapp, 

Blair og Mesch, 2014). Hins vegar þykir sýnt að ef vandað er til verks sé hægt að samþætta 

innri og ytri hvata og skapa með því jákvæða hvatningu til náms (Kapp o.fl., 2014; McGonigal, 

2012). 

Leikjamiðað nám eða leikjun náms og kennslu hafa sem aðferð, eins og gefur að skilja, 

ákveðna kosti og galla. Þegar horft er til galla eða ókosta er fyrst vert að nefna að oft reynist 

talsvert erfitt að mæla ávinninginn af því að nota leiki í kennslu. Ávinningurinn birtist ekki 
endilega í hærri einkunnum nemenda sem taka þátt í leikjum, heldur er hann djúpstæðari en 

svo og liggur ekki alltaf í augum uppi. Í einni rannsókn við háskóla á Englandi var ekki að sjá 

að einkunnir hækkuðu að ráði, heldur töluðu nemendur um að viðhorf þeirra gagnvart námi 
hefðu breyst þegar þeir tóku þátt í leikjamiðuðu námi. Nemendur lögðu harðar að sér, lásu 

meira fyrir tíma, sýndu meiri þrautseigju og tóku meiri ábyrgð á eigin námi (Leaning, 2015) 

sem þykja afar mikilvægir kostir þegar horft er til undirbúnings fyrir þátttöku í atvinnulífinu 
seinna á lífsleiðinni (New World of Work, 2017). Ókostir leikjanna er hversu langan tíma 
getur tekið fyrir kennara að búa til góða leiki sem virka á þann hátt sem stefnt er að og finna 

rétt jafnvægi á erfiðleikastigi fyrir hóp nemenda sem standa missterkt að vígi hvað varðar 
tæknifærni. Lykilatriði þar er að leggja áherslu á að þátttaka nemenda og viðleitni í leiknum 

skili árangri, en ekki bara að ná fullum tökum á aðferðinni (O'Brien og Pitera, 2019). 

Grundvallaratriðið er þó að sjálfsögðu að leikurinn sé settur upp þannig að hann mæti 
kröfum sem birtast í námsmarkmiðum og námsmati (Kapp o.fl., 2014). Til dæmis er ólíklegt 

að spilun tölvuleikja hafi jákvæð áhrif á námsmat nema leikirnir séu tengdir kennsluefni 

(Tobias, Fletcher og Wind, 2013). 

Leikjamiðað nám með tilliti til hæfni 21. aldar hefur einmitt verið í deiglunni undanfarin 

ár og nokkuð hefur borið á því að fólk hafi verið að þróa leiki sem kennsluefni, gagngert til að 
styðja við kennslu hennar. Þó kemur fram í samantektarrannsókn einni að þar verði að hafa í 

huga að leikir, sem eru gerðir sem kennsluefni, verði að draga dám af hefðbundnum leikjum 
hvað varðar skemmtanagildi til að halda þátttakendum við efnið. Raunar þyki sýnt að 
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umhverfi skemmtileikja (e. entertainment games) geti einmitt, með áherslu á áskoranir, 

forvitni, tjáningu, markmiðasetningu, umbun og endurgjöf, stuðlað að því að þátttakendur 

tileinki sér margs konar hæfni 21. aldar (Qian og Clark, 2016).  

Leikjamiðað nám og lausnarleitarnám eru hugtök eða aðferðir sem skarast um margt, 

ekki síst þegar námið snýst um lauslega uppbyggð viðfangsefni þar sem nemandinn stýrir för 

í samvinnu við aðra þátttakendur. Þó er sá grundvallarmunur á að leikjamiðað nám felur í 
sér, eins og fram hefur komið, ytri hvata sem sóttir eru í leiki og snúast til dæmis um að safna 

stigum eða ná ákveðnum markmiðum á leið að lokamarki (Pearcy o.fl., 2019).  

Þegar litið er til meginviðfangsefnis þessarar ritgerðar, flóttaleikja, er ljóst að flóttaleikir 

falla vel undir skilgreiningu leikjamiðaðs náms. Sýnt hefur verið fram á að haganlega 
samsettir flóttaleikir geta skilað góðum árangri í kennslu. Þá er takmarki leiksins snúið frá því 

að brjótast út úr herbergi yfir í að opna hina ýmsu lása með því að leysa námstengd verkefni. 

Í einni rannsókn á notkun flóttaleikja í kennslu kom meðal annars í ljós að leikurinn hvatti 
nemendur til þátttöku, gagnrýninnar hugsunar, samvinnu og síðast en ekki síst innrætti 

leikurinn nemendum það viðhorf að sigur skipti ekki lykilmáli, heldur fælist lærdómurinn að 

miklu leyti í því að læra af mistökum og að nemendur átti sig á gildi elju og þrautseigju 
(O'Brien og Pitera, 2019). Samkvæmt því búa nemendur alla ævi að þeirri hæfni sem þeir 

öðlast við þessa leiki og verða betur undirbúnir fyrir vinnumarkaðinn í framtíðinni.  

2.2.3 Samvinnunám 

Samvinnunám (e. cooperative learning) er í raun regnhlífarhugtak yfir nám og kennslu þar 
sem nemendur vinna að viðfangsefni saman í hópum. Þessi vinnubrögð eru talin geta reynst 
vel til að spyrna gegn einelti í skólum, auka samkennd meðal nemenda og efla virðingu fyrir 

framlagi hvers og eins (Sigrún Björk Cortes, Björgvin Ívar Guðbrandsson, Margrét Hugadóttir 
og Torfi Hjartarson, 2016). Samvinnunám nær yfir margar aðferðir eða útfærslur og má sem 

dæmi nefna samvinnunám í fjölmenningarhópum (e. cooperative learning in multicultural 

groups, CLIM), lærum saman (e. learning together), hóprannsókn (e. group investigation), 
púslaðferð (e. jigsaw) og mottuleið (e. place mat) (Sigrún Björk Cortes o.fl., 2016). 

Bandarísku bræðurnir David W. Johnson og Roger T. Johnson (1994) hafa í áratugi 

rannsakað og skrifað um kennsluaðferðina samvinnunám. Þeir telja að félagsleg 

samvirknikenning (e. social interdependence theory) og kenningar um vitsmunaþroska hafi 

haft áhrif á þróun samvinnunáms. Johnson og Johnson (2009) segja að uppruni félagslegar 

samvirknikenningar sé oftast tengdur skynheildarsálfræði (e. gestalt-psychology) frá upphafi 

20. aldar við Berlínarháskóla. Einn af upphafsmönnum þessara hugmynda var Kurt Koffka en 

hann kom fram með skilgreiningu eða kenningu í þá veru að samvirkni í hópum skapi 

dýnamíska heild (e. dynamic whole) þar sem samvirkni milli einstaklinganna innan hópanna 
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væri breytileg. Kurt Lewin byggði kenningu sína á að eðli eða kjarni hóps leiddi af samvirkni 

hópmeðlima þar sem hópurinn væri dýnamísk heild. Breyting hjá einum í hópnum hefði áhrif 

á alla hina. Hópmeðlimir eru því háðir hver öðrum í gegnum sameiginleg markmið. Þegar 
meðlimir skynja sameiginleg markmið hópsins skapast ákveðið spennustig sem hvetur 

hópinn í átt að markmiði sínu (Johnson og Johnson, 2009). 

Johnson og félagar (1994) stilla upp þremur kostum og segja að kennari geti, þegar komið 
er inn í kennslustofuna, beitt þrenns konar nálgun, aðferð eða skipulagi: samvinnu í minni 

hópum, samkeppnisfyrirkomulagi þar sem nemendur keppa sín á milli að sama marki eða 

einstaklingsmiðun þar sem hver nemandi vinnur að sínum markmiðum á sínum eigin hraða 
(Johnson o.fl., 1994). Í samkeppnisumhverfinu er hvatinn sá að gera betur en 

bekkjarfélagarnir til að öðlast eitthvað sem ekki stendur öllum til boða. Þannig verður 

velgengni eins nemanda tap annars, sem litar óhjákvæmilega samskipti innan bekkjarins og 

gæti jafnvel leitt til neikvæðni. Þegar nemendur vinna sem einstaklingar einir að sínu er 
vissulega hægt að sníða námsefni og markmið að getustigi hvers og eins, en um leið verða 

árangur og virkni samnemenda þeirra, þeim óviðkomandi. Í samvinnunámi vinnur 
nemandinn hins vegar með félögum sínum að sameiginlegum markmiðum og hefur stuðning 
af þeim. Afrakstur vinnunnar kemur öllum meðlimum hópsins vel og það er hverjum og 

einum í hag að allir nái tökum á námsefninu. 

Síðustu áratugi hafa hundruð rannsókna verið gerðar til að bera saman kosti 
samvinnunáms, samkeppni og einstaklingsnálgunar og má í grófum dráttum sjá þar þrjá 

mælikvarða á ágæti þessara þriggja kosta. Í fyrsta lagi er það námsárangur eða virkni (e. 

achievement/productivity), jákvæð tengsl (e. positive relationships) og andleg líðan (e. 
psychological health) (Johnson, Johnson og Holubec, 1993). Skemmst er frá að segja að 
samkvæmt Johnson og félögum (1993) þykir sýnt að samanborið við hina flokkana skili 

samvinnunám betri námsárangri og meiri virkni, meiri umhyggju, stuðningi og hollustu innan 
hópsins, betri andlegri heilsu, meiri félagsfærni og meira sjálfstrausti. Eins og segir í bók 

þeirra félaga: „Hin mögnuðu áhrif sem samvinna hefur á margs konar mikilvægar niðurstöður 

sýna að samvinnunám er eitt mikilvægasta verkfæri sem kennarar geta beitt“ (Johnson o.fl., 
1993). 

Hópaskipting ein og sér er ekki nóg til að kennsla teljist samvinnukennsla og má sem 

dæmi nefna að innan hópa getur hæglega myndast samkeppnisandi á milli einstakra 

nemenda. Nauðsynlegt er að móta kennslu og námsefni út frá sjónarmiði samvinnu og taka 

tillit til ýmissa þátta, til að mynda námsgreina eða efnissviða sem verið er að kenna og 
samsetningar nemendahópsins. Þá þarf að greina hvaða vandamál gætu komið upp í 

samskiptum milli nemenda og skerast í leikinn ef til þarf svo að aðferðin skili tilætluðum 
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árangri (Johnson o.fl., 1993). Til að samvinnunám gangi sem best þarf kennarinn að 

skipuleggja kennsluna út frá fimm grundvallarþáttum (Johnson o.fl., (1993): 

• Jákvæð samvirkni (e. positive interdependence): Skýr verkefni og markmið fyrir hópinn 
svo að hver og einn átti sig á því að til að hópurinn nái árangri þurfi allir að ná árangri. 
Ef einn bregst, mun hópurinn ekki ná settu marki. 

• Persónuleg, hvetjandi samskipti (e. promotive interaction): Nemendur hjálpast að, 
deila upplýsingum, reynslu og gögnum, hrósa félögum sínum og hvetja þá til dáða. 

•  

• Einstaklingsábyrgð (e. individual accountability): Nemendur vinna saman til að verða 
sterkari einstaklingar. Til þess þarf að tryggja með frammistöðumati að hver og einn 
leggi af mörkum til hópsins. Með þessu er bæði hægt að koma auga á þá sem þurfa 
meiri aðstoð og hvatingu, og þá sem eru að fljóta með án þess að leggja eins mikið á 
sig og aðrir. 

• Samskipta- og hópvinnufærni (e. interpersonal and small-group skills): Til að hópurinn 
geti unnið eins vel og hægt er þarf að efla með nemendum félagsfærni, leiðtoga-
hæfileika og samskiptahæfni, og gera þá færa um að leysa úr ágreiningi. 

• Sjálfsrýni hópsins (e. group processing): Hópurinn ræðir hvernig hafi gengið að ná 
markmiðum og vinna saman. Nemendur í hópnum benda á það sem gekk vel og það 
sem miður fór og hvernig megi bæta úr. 

 

Í niðurlagi bókar sinnar leggja höfundarnir áherslu á að ekki megi gera lítið úr þeirri hæfni 

sem spretti af samkeppni og einstaklingssjónarmiðum. Þeir þættir séu sannarlega mikilvægir 
í kennslu en aðeins ef þess er gætt að finna þeim stað í samhengi samvinnunáms. 

Einstaklingur þurfi að læra hvenær gott er að beita fyrir sig keppnisskapinu, hvenær 

einstaklingsvinna sé við hæfi og hvað kalli á samvinnu við aðra. Höfundar klykkja út með 

eftirfarandi samlíkingu: „Til að stuðla að jákvæðu námsumhverfi og bæta frammistöðu skóla, 

þurfum við að átta okkur á því að samkeppni og einstaklingsnálgun eru tré í þeim skógi sem 

samvinnunám er.“ (Johnson o.fl., 1994). 

2.2.4 Reynslumiðað nám 

Eitt af því sem einkennir mannskepnuna er hæfileikinn til að læra af reynslunni. 

Reynsluhugtakið hefur lengi verið fræðimönnum og kenningasmiðum hugleikið en fjölmargar 
kenningar um nám byggja einmitt á hugmyndum um að reynslan sé mikilvægur þáttur í 

námi. Þar má nefna hugmyndir Johns Dewey sem dró mörk á milli „hefðbundinnar“ 

menntunar og „framsækinnar“, menntunar þar sem dregin var fram skýr tenging milli náms 
og raunverulegrar reynslu eða upplifunar (Kolb, 2015), reynslunámslíkan Kurts Lewin þar 

sem fram kom að samspil reynslu og greiningar skapaði kjöraðstæður til náms og kenningar 
Piagets um vitsmunaþroska og hvernig greind spretti af samspili einstaklingsins við umhverfi 

sitt (Kolb, 2015). 
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Á þessum grundvelli byggir fræðimaðurinn David A. Kolb (1984) kenningu sína um 

reynslumiðað nám (e. experiential learning theory) í bók sinni Experiential Learning: 
Experience as the source of learning and development. Kolb gaf bókina út að nýju árið 2015 
með margvíslegum viðbótum og athugasemdum. Kenningu sinni til grundvallar, skilgreinir 

Kolb nám sem ferli þar sem þekking er afsprengi reynslu: „Nám er ferlið þar sem þekking er 

mynduð með umbreytingu reynslu“ (e. Learning is the process whereby knowledge is 
created through the transformation of experience) (Kolb, 2015). Með þessari skilgreiningu 

leitast Kolb í fyrsta lagi við að leggja áherslu á námið sjálft, ekki bara afrakstur þess, í öðru 

lagi að nám sé ferli sem heldur sífellt áfram en ekki eitthvert endanlegt fyrirbæri, í þriðja lagi 

að nám breyti reynslu bæði á huglægan og hlutlægan hátt og loks í fjórða lagi þá staðreynd 
að til að skilja nám verðum við að skilja eðli þekkingar og öfugt (Kolb, 2015). 

2.2.4.1 Námshringrás Kolbs 

 Kolb byggði upp af fyrrgreindum hugmyndum um nám sem ferli námslíkan þar sem lögð er 

áhersla á virkt nám. Það snýst ekki síður um námsferlið en námsefnið og felur í sér að 

nemandinn er virkur þáttakandi en ekki bara viðtakandi. Virkt nám þykir ákjósanlegt, enda 
hefur verið sýnt fram á að það geti örvað áhugahvöt og fróðleiksfýsn, greitt fyrir upptöku 

námsefnis, bætt frammistöðu í tímum og þróað gagnrýna hugsun. Líkanið er sett upp sem 
nokkurs konar hringrás í fjórum þrepum og sýnir hvernig byggja má upp kennslustund, 

námskeið eða áfanga í því augnamiði að nýta fjölbreyttar námsaðferðir nemenda og virkja þá 

til þátttöku (Kolb, 2015). 

Kolb segir að grundvöllurinn að reynslumiðuðu námi sé í raun glettilega einfaldur. Best sé 

hlúð að námi, breytingum og þroska með því að skapa feril sem hefjist með ákveðinni 

reynslu eða upplifun, svo taki við söfnun gagna og athuganir á téðri reynslu, gögnin séu svo 

greind og loks notuð til að breyta hegðun eða ákvörðunum í næstu reynslu (Kolb og Fry, 

1975). Námshringrás Kolbs skiptist í fjögur stig og til þess að ná sem bestum árangri með 

aðferðinni þarf að uppfylla öll stigin fjögur (Kolb, 2015). 
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Reynsla (e. concrete experience) 

Á fyrsta stigi, reynslustigi, reyna 

nemendur sig við nýja þraut eða 
verkefni. Þeir verða að nálgast þetta 

stig með opnum huga og 

aðlögunarhæfni. 
 

Ígrundun (e. reflective observation) 

Á öðru stigi ígrunda nemendur það 

sem fór fram á fyrsta stigi og færa það 

sem þeir lærðu í orð. Nemendur 
nálgast verkefnið af þolinmæði, 

hlutlægni, með dómgreindina og ígrundun að leiðarljósi. Ígrundunin hjálpar nemendum að 

greina í sundur og flokka þætti verkefnisins til notkunar á síðari stigum. 
 

Óhlutbundin hugtekning eða sýn (e. abstract conceptualization) 

Á þriðja stigi draga nemendurnir ákveðinn lærdóm af því sem á undan er gengið og móta 
kenningu til að nota í framhaldinu. Til að hugsa um viðfangsefnið á óhlutbundinn hátt þarf 

nemandinn meðal annars að nota rökhugsun. Þetta stig gæti krafist talsverðrar aðstoðar frá 

kennara. 
 

Prófun (e. active experimentation) 

Á fjórða og síðasta stigi hringrásarinnar tekur nemandinn allt sem hann hefur tileinkað sér 
fram að því og lætur reyna á það í verki við nýjar aðstæður. Þarna kemur í ljós hvernig þær 

kenningar og ályktanir sem hann hefur mótað á fyrri stigum ganga upp. Við þessa prófun 

verður til ný reynsla og hringrásin hefst á ný (Manolas og Kehagias, 2005). 

Hafa ber í huga að Kolb, í félagi við Roger Fry, tók það fram að nemandi þarf ekki endilega 
að koma inn á fyrsta stigi. Þannig getur ferlið til að mynda hafist með ígrundun. Það heldur 

þá áfram stig af stigi og fylgir hringrásinni frá þeim stað (Kolb og Fry, 1975).  

2.2.4.2 Fjórar tegundir námsaðferða 
Ferlið sem hér var lýst er ekki hægt að yfirfæra á sama hátt á alla nemendur og gera verður 
ráð fyrir að þeir finni sig misvel á stigunum fjórum. Kolb hefur greint fjórar tegundir 

námsaðferða (e. learning styles) eftir því hvaða tvö stig falla nemandum best (Kolb, 2015; 

Manolas og Kehagias, 2005). 

Mynd 9. Námshringrás Kolbs. Byggt á Kolb (2015). 
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Samleitnir (e. convergent) nemendur 

finna sig best í óhlutbundnum 

lærdómi og prófun. Þeirra styrkleiki 
felst í því að framkvæma hugmyndir. 

Þeir hugsa í tilgátum og 

afleiðsluröksemdafærslum til að leysa 
verkefni.  
 

Sundurleitnir (e. divergent) nemendur 

vilja læra í gegnum reynslu og 

ígrundun. Þeir eru gjarnan sérlega 
lunknir við að líta á verkefni eða 

aðstæður frá mörgum sjónarhornum 

og finna upp á nýstárlegum og 
skapandi lausnum. 

Samlagandi (e. assimilative) nemendur eru helst gefnir fyrir óhlutbundinn lærdóm og 

ígrundun. Þeir eiga oft gott með að draga saman upplýsingar úr mörgum áttum til að útskýra 
fyrirbæri. 
 

Aðlagandi (e. accommodative) nemendur reiða sig helst á reynslu og prófanir. Þeir eru oftar 
en ekki áhættusæknir, vilja keyra hluti áfram og prófa nýja hluti. 

2.2.4.3 Kennsluaðferðir við hvers hæfi 
Kolb tiltekur einnig hvers konar kennsluaðferðir henti best á hverju stigi hringrásarinnar 
(Kolb, 2015; Manolas og Kehagias, 2005): 

Á reynslustiginu (e. concrete experience) reynist til dæmis vel að nota tilraunir, athuganir, 
hlutverkaleiki, vettvangsferðir, kvikmyndir, sögur, brandara, kannanir, blaðagreinar og lestur. 

Á ígrundunarstiginu (e. reflective observation) er til dæmis gott að notast við leiðarbækur, 
samræður, hugflæði, lýsandi spurningar (e. rethoric questions) og ígrundunarspurningar (e. 
thought questions). 

Á stigi óhlutbundinnar hugtekningar eða sýnar (e. abstract conceptualization) þykir gott að 
hlusta á fyrirlestra, styðjast við gagnrýninn lestur, búa til líkön, nota líkingamál þar sem vísað 

er til byggingar, setja fram tilgátur og fleira. 

Á stigi prófunar (e. active experimentation) er gott að fara í hlutverkaleiki, leggja fram dæmi 
um tilvik (e. case studies), ráðast í vettvangsvinnu, heimalærdóm, verkefnavinnu og tilraunir, 

hvort sem er á rannsóknarstofu eða úti á vettvangi, til að örva nemendur í námi (Manolas og 
Kehagias, 2005). 

Mynd 10. Námsaðferðir Kolbs. Byggt á Kolb (2015). 

Samleitnir 

Sundurleitnir Aðlagandi 

Samlagandi 
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Það sem kenning Kolbs og fleiri kenningar eða líkön um reynslumiðað nám sýna okkur 

umfram allt er að nám er afar einstaklingsbundið fyrirbæri. Það sem gagnast einum er öðrum 

jafnvel ógagn. Kolb gefur kennurum jafnframt ákveðið yfirlit um hvernig nám fer fram, 
hvernig megi greina mismunandi einkenni nemenda og hvernig megi hlúa sem best að þeim 

til að ná sem bestum árangri í kennslu. 

2.3 Nám og kennsla á 21. öld 
Hér verður fjallað um helstu breytingar sem hafa átt sér stað á námi og kennslu á Íslandi frá 

upphafi skólastarfs við lok 19. aldar til dagsins í dag. Sagt verður frá stefnum og straumum 
sem hafa mótað menntastefnu í anda 21. aldar, skoðuð áhrif fjórðu iðnbyltingarinnar á nám 

og skoðuð sú hæfni sem talið er að nemendur þurfi að búa yfir á 21. öld. 

2.3.1 Menntun í tímans rás 

Það má með sanni segja að menntun og skólahald á Íslandi hafi vaxið hratt og breyst mikið á 
tiltölulega skömmum tíma. Um miðja 19. öld voru hvorki starfandi barnaskólar eða aðrir 

skólar sem sinntu menntun almennings, þéttbýli í landinu var lítið, samgöngur frumstæðar 

og samskipti við önnur lönd takmörkuð. Samhliða vexti þéttbýlis við sjávarsíðuna tók þetta 
að breytast og á síðasta fjórðungi 19. aldar voru barnaskólar stofnsettir í flestum þéttbýlis-

stöðum landsins. Fyrstu ákvæði um skólaskyldu íslenskra barna voru í barnafræðslulögin árið 

1907, farkennsla var víða viðtekin í dreifbýli og heimafræðsla var ekki lengur í höndum og 
heimsóknarprests, eins og áður hafði verið, heldur í höndum veraldlegs tilsjónarmanns 

(Loftur Guttormsson, 2008a, 2008b). Um aldamótin 1900 bjuggu Íslendingar meira og minna 

í sveit eða fámennum sjávarplássum. Íbúar Reykjavíkur voru þá tæplega 7.000 eða um 12% 

af íbúum landsins. Vélvæðing fiskveiða og aðrar tækniframfarir ásamt auknu sjálfstæði 

þjóðarinnar, vaxandi viðskiptum við útlönd og almennri uppbyggingu í öllu athafnalífi leiddu 

til víðtækra samfélagsbreytinga þar sem menntun hefur gegnt síauknu og þýðingarmeira 

hlutverki allt fram á þennan dag. Umhverfi og aðstæður barna hér á landi breyttust hratt og 

eru á fyrstu áratugum 21. aldar gjörólíkar því sem börn bjuggu við í upphafi 20. aldar. 

Fræðslulögin 1907 gerðu ráð fyrir fjögurra ára skólaskyldu sem í dag er tíu ár. Tíminn sem 

börn verja í skólanum hvern dag, flest að lokinni nokkurra ára leikskólagöngu, hefur 

jafnframt lengst til muna og má sem dæmi má nefna að Barnaskólinn í Reykjavík, sem á 

sínum tíma var fjölmennur skóli í reisulegri timburbyggingu við Tjörnina, var þrísetinn og 

stundum fjórsetinn (Ólöf Garðarsdóttir, 2008). 

Eðlilegt er í ljósi af þessu og ekki síður örum samfélagsbreytingum seinni ára að spá fyrir 

um framhaldið og reyna að sjá fyrir sér þær breytingar sem munu verða á skólastarfi næstu 

ár og áratugi. Menntun og skólastarf breytist eins og samfélagið sem það mótast af og hefur 
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líka fyrir sitt leyti áhrif á samfélagsþróun. Rétt eftir aldamótin var gefið út greinasafn af 

Norrænu ráðherranefndinni í tilefni af ráðstefnunni Morgendagens skole i Norden sem 

haldin var í Osló í árslok 2002. Gerður G. Óskarsdóttir sem þá stýrði fræðslumálum í 
Reykjavík birti þar grein sem síðar birtist á íslensku. Þar reynir hún að draga upp framtíðarsýn 

af kennsluháttum og skólastarfi á fyrstu áratugum 21. aldar, meðal annars í ljósi af 

hnattvæðingu, þróun stafrænnar tækni og þeirri netvæðingu sem henni fylgdi (Gerður G. 
Óskarsdóttir, 2003a, 2003b). Væntingar um hraðar tæknibreytingar og áhrif þeirra á 

skólastarfið voru og höfðu verið miklar á þessum tíma. Þó að þær hafi ekki allar þótt ganga 

eftir næstu ár eftir að greinin var skrifuð verður ljóst þegar greinin er lesin tæpum tveimur 

áratugum eftir hún kom fyrst út, að tæknivæðing skólanna hefur orðið mikil á skömmum 
tíma og jafnvel enn hraðari en þar var gert ráð fyrir. Þar munar ekki minnst um öra þróun í 

fartækni, snjallsíma, snertiskjái og almenna tækniþróun sem þeim tengist rúman síðasta 

áratuginn (Hrefna Arnardóttir, 2007; Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra 
Þórhallsdóttir, 2014). 

Sú breyting sem varð eftir að Steve Jobs kynnti nýjan snjallsíma árið 2007 átti líklega eftir 
að hafa meiri áhrif á heiminn en nokkurn hefði grunað. Talið er að koma iPhone og annarra 
snjallsíma hafi markað upphaf mikilla tæknibreytinga og telja sumir að mannkynið muni 

upplifa meiri tæknibreytingar á næstu tuttugu árum en við höfum upplifað síðustu 300 ár. Þá 

er talað um framfarir í sýndarveruleika, vélmennum eða þjörkum og gervigreind en öll þessi 
tækni mun hafa áhrif á samfélög í framtíðinni (Ólafur Andri Ragnarsson, 2019). 

Í starfi grunnskóla ber hæst innleiðingu spjaldtölva og endurnýjaðan áhuga kennara og 

annars skólafólks á upplýsingatækni sem henni hefur fylgt (Reykjavíkurborg: Skóla og 
frístundasvið, 2018; Sigurður Haukur Gíslason, 2017; Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2014). Einnig 
má nefna Fab lab-hreyfinguna og þá gerjun sem tengist áhuga sumra kennara á þeirri 

sköpun, hönnun og tækni sem fram fer í sköpunarsmiðjum (e. makerspaces) (Kristín Dýrfjörð 
o.fl., 2019; Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, Torfi Hjartarson og Svava Pétursdóttir, 2020; Sólveig 

Jakobsdóttir, Kristín Dýrfjörð, Skúlína H. Kjartansdóttir, Svanborg R. Jónsdóttir og Svava 

Pétursdóttir, 2019) og tengist til dæmis þrívíddarprentun, leiserskurði og vinnu í ýmiss konar 
efnivið eða vaxandi áhuga á myndrænni forritun við hæfi barna og unglinga, oft í tengslum 

við tæknisett eða forritun þjarka (e. robots) (Ingvi Hrannar Ómarsson, 2018a, 2018b, 2020b, 

2020c; Mixtúra - Nýsköpunar- og margmiðlunarver Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur, 
2020; Skema, 2020; Sveinn Bjarki Tómasson, 2014, 2020; Torfi Hjartarson og Svava 

Pétursdóttir, 2019). Tölvuleikir eiga líka vaxandi vinsældum að fagna og eru ríkur þáttur í lífi 

margra nemenda utan skólaveggja auk þess sem kennarar hafa einnig verið að prófa sig 

áfram með notkun tölvuleikja í kennslu (Gunnlaugur Smárason, 2019; Ingimundur Óskar 

Jónsson, 2020; Linda Ösp Grétarsdóttir, 2018). Miklar breytingar hafa orðið með tilkomu 
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nýjunga á borð við gervigreind, internet hluta og ekki síst samfélagsmiðla sem gegnsýra líf 

okkar flestra (Ólafur Andri Ragnarsson, 2019). Börn í dag eru í raun fædd inn í stafrænan 

heim með öllu því sem hann býður upp á. Börn hefja því þátttöku í netsamfélagi ung enda 
komin með snjalltæki í hendurnar og eru oft farin að nota öpp áður en þau læra að lesa. Þau 

verða því fljótt stafrænir borgarar (e. digital citizens). Mikilvægt þykir að efla stafræna 

borgarvitund (e. digital citizenship) en í því felst sú áskorun að bera virðingu og umhyggju 
fyrir sjálfum sér í stafrænum heimi, stunda örugga netnotkun og nýta miðla og nýja tækni 

með ábyrgum og skapandi hætti (SAFT - Samfélag fjölskylda og tækni; Sólveig Jakobsdóttir, 

2017). 

Námsumsjónarkerfi gegna líka auknu hlutverki í starfi skólanna, stundum í tengslum við 
tilraunir um breytta kennsluhætti (Oddur Ingi Guðmundsson, 2019; Reykjavíkurborg: Skóla 

og frístundasvið, 2020; Ágúst Tómasson, 2015) og nú síðast vegna veirufaraldurs sem setti 

skólastarf úr skorðum og kallaði á aukna áherslu á blandað nám og fjarkennslu (Gréta B. 
Guðmundsdóttir o.fl., 2020). Breytingar á skólastarfi taka tíma en ef við skoðum þær 

breytingar sem hafa orðið á skólastarfi frá aldamótum er innleiðing nýrrar tækni án vafa einn 
stærsti breytiþátturinn. Fleira má þó nefna, til dæmis nýjar skólabyggingar með breyttu sniði 
í anda sveigjanlegra kennsluhátta (Anna Kristín Sigurðardóttir og Torfi Hjartarson, 2016, 

2018; Torfi Hjartarson og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2010, 2011) eða fjölda innflytjenda á 

seinni árum og þær kröfur sem skólasókn nemenda af erlendum uppruna gerir til kennara 
(Hermína Gunnþórsdóttir, Barillé og Meckl, 2017). Loks er mikilvægt að hafa í huga aukin 

samskipti kennara um tækninýjungar, bæði í netsamfélögum fyrir tilstuðlan samfélagsmiðla 
og menntabúða þar sem fram fer mikil fræðsla á jafningjagrunni byggð á reynslu og innsýn 

kennara sjálfra (Sólveig Jakobsdóttir, 2020).  

2.3.2 Aðalnámskrá grunnskóla og hugmyndir um lykilhæfni 

Hvað er það sem helst hefur áhrif á skólastarf og þá kennslu og menntun sem fram fer í 

grunnskólum landsins? Þar kemur vissulega margt til en grunnskólastarfi er settur ákveðinn 

rammi með lögum (Lög um grunnskóla, 2008) og aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Aðalnámskrá endurspeglar áherslur stjórnvalda, lög, 

reglugerðir og alþjóðasamninga sem eru í gildi hverju sinni og líta má hana sem kjarna þeirrar 

menntastefnu sem mótar starf grunnskóla á Íslandi. Kennarar útfæra kennslu sína og annað 

faglegt skólastarf á þeim grunni. Í aðalnámskrá birtist því sú heildarsýn á menntun sem 

viðtekin þykir hverju sinni. Gildandi aðalnámskrá grunnskóla byggir þá sýn á sex 

grunnþáttum menntunar sem eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 
mannréttindi, jafnrétti og sköpun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 
Aðalnámskrá grunnskóla skiptist í níu kafla, þar af eru átta kaflar sem fjalla um greinasvið 

fyrir einstakar námsgreinar og svo er einn kafli sem fjallar um lykilhæfni.  
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Lykilhæfni er sú hæfni sem snýr að nemandanum sjáfum og er ætlað að stuðla að 

alhliða þroska hans. Lykilhæfnin tengist öllum námssviðum. Hún snýr að tjáningu 

og miðlun, skapandi og gagnrýninni hugsun, sjálfstæði og samvinnu, nýtingu 
miðla og upplýsinga og ábyrgð og mati á eigin námi. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 38) 

Lykilhæfnin felst í því að þroska sjálfsvitund og samskiptahæfni nemenda og hún á að búa þá 
undir virka þátttöku í lýðræðissamfélagi. Hún felst einnig í að nemendur geti nýtt sér 

styrkleika sína til áframhaldandi náms. Hæfniviðmið fyrir lykilhæfni eru skilgreind við lok 4., 

7. og 10. bekkjar og skiptast þau í fimm flokka sem eru: tjáning og miðlun, skapandi og 

gagnrýnin hugsun, sjálfstæði og samvinna, nýting miðla og upplýsinga og ábyrgð og mat á 
eigin námi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

• Tjáning og miðlun felst í hæfni nemenda til að tjá hugsanir sínar, tilfinningar og 
skoðanir, eining að miðla þekkingu og leikni og taka þátt í samræðum og umræðum. 

• Skapandi og gagnrýnin hugsun felst í hæfni nemenda til að nota þekkingu og leikni, 
draga ályktanir, áræðni til að leita nýrra lausna og beita gagnrýnni hugsun og 
röksemdafærslu. 

• Sjálfstæði og samvinna felst í hæfni nemenda til að vinna sjálfstætt og í samstarfi við 
aðra undir leiðsögn. 

• Nýting miðla og upplýsinga felst í hæfni nemenda til að nýta miðla í þekkingarleit, 
úrvinnslu og miðlun, nýta upplýsingar á ábyrgan, skapandi og gagnrýninn hátt. 

• Ábyrgð á eigin námi felst í hæfni nemenda til að bera ábyrgð á eigin námi og leggja 
mat á eigin vinnubrögð og frammistöðu. 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

2.3.3 Menntastefna til ársins 2030 

Mikið stefnumótunarstarf hefur átt sér stað um skólamál á Íslandi undanfarin ár. Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið lagði fram á Alþingi í lok nóvember 2020 þingsályktunartillögu um 

menntastefnu til ársins 2030. Vinnan við tillöguna hófst veturinn 2018 til 2019 þegar haldnir 

voru 23 fræðslu- og umræðufundir um menntamál víðsvegar um landið. Drög að 
menntastefnunni voru til umsagnar á samráðsgátt stjórnvalda og bárust þar athugasemdir 

sem síðan var unnið úr. Sérfræðingar frá Efnahags- og framfarastofnuninni (e. OECD) voru til 

ráðgjafar við mótun stefnunnar. Henni er ætlað að tryggja tækifæri og velferð allra barna og 
unglinga (Þingskjal nr. 310/2020-2021, 2020). 

„Markmið menntastefnunnar er að veita framúrskarandi menntun í umhverfi þar sem 

allir geta lært og allir skipta máli. Því er leiðarljós hennar: þrautseigja, hugrekki, þekking og 
hamingja“ (Þingskjal nr. 310/2020-2021, 2020). Stefnan byggir á fimm stoðum: Jöfn tækifæri 
til allra, kennsla í fremstu röð, hæfni fyrir framtíðina, vellíðan í öndvegi og gæði í forgrunni. Í 
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greinargerð tillögunnar segir að á tímum umskipta, óvissu og örra tæknibyltinga verði þjóðir 

heims að búa sig undir sífellt flóknari áskoranir. Því velti framtíðarhorfur íslensku þjóðarinnar 

á samkeppnishæfi og sjálfbærni íslenska menntakerfisins. Gert er ráð fyrir að innleiðingu 
menntastefnunnar verði skipt í þrjú tímabil þar sem í upphafi hvers tímabils verði lögð fram 

áætlun ásamt aðgerðum og árangursmælikvörðum. Áætlað er að fyrsta áætlunin verði lögð 

fram og kynnt af mennta- og menningarmálaráðherra innan sex mánaða frá samþykkt 
þingsályktunartillögunnar. Tillaga þessi um menntastefnu fyrir árin 2020–2030 var kynnt á 

alþingi 17. nóvember sl. og nú er í höndum þingmanna að taka til hennar afstöðu og gera 

henni skil (Þingskjal nr. 310/2020-2021, 2020).  

2.3.4 Menntastefna Reykjavíkurborgar  

Sveitarfélög víðsvegar um land hafa einnig markað sér stefnu í menntamálum. 

Reykjavíkurborg er þar engin undantekning en þar var samþykkt í nóvember 2018 
metnaðarfull menntastefna til ársins 2030 undir yfirskriftinni Látum drauma rætast. 

Menntastefnan er afrakstur samráðs við þúsundir borgarbúa með aðkomu barna í 

leikskólum, grunnskólum og frístundastarfi, kennara, stjórnenda, foreldra, embættismanna 
og kjörinna fulltrúa ásamt innlendum og erlendum ráðgjöfum.  

„Meginmarkmið stefnunnar er að öll börn vaxi, dafni og uni sér saman í lýðræðislegu 
samfélagi sem einkennist af mannréttindum og virðingu fyrir fjölbreytileika mannlífs“ segir í 

stefnuskjalinu (Reykjavíkurborg: Skóla og frístundasvið, 2018, bls. 2). Lagt er upp með að 
börn sýni frumkvæði, skapandi og gagnrýna hugsun og geti tileinkað sér heilbrigðan lífsstíl. 

Menntastefnan er hvatning til að þróa skóla- og frístundastarf til að mæta þörfum 21. aldar. 

Stefnunni er skipt í fimm grundvallarþætti: félagsfærni, sjálfseflingu, læsi, sköpun og 

heilbrigði. Áhugavert er að skoða hlutann sem snýr að sköpun þar sem segir að sköpun sé 

margslungið ferli sem í grunninn byggist á forvitni, skapandi og gagnrýninni hugsun en 

jafnframt á þekkingu, frumkvæði og leikni (Reykjavíkurborg: Skóla og frístundasvið, 2018). 

2.3.5 Fjórða iðnbyltingin 

Umræða um fjórðu iðnbyltinguna hefur verið fyrirferðarmikil síðustu ár. Hugtakið á ekki 

aðeins við um þær tæknibreytingar sem það nær yfir eða vísar til heldur líka þær 
samfélagsbreytingar sem munu hugsanlega eiga sér stað í tengslum við þær (Huginn Freyr 

Þorsteinsson, Guðmundur Jónsson, Ragnheiður Hrefna Magnúsdóttir, Lilja Dögg Jónsdóttir 

og Kristinn R. Þórisson, 2019). Hugtakið fékk fyrst hljómgrunn í almennri umræðu í byrjun árs 
2016 þegar Klaus Schab (2017), stofnandi og stjórnarformaður Alþjóða efnahagsráðsins (e. 

World Economic Forum), gaf út bókina The Fourth Industrial Revolution. Aðalfundur ráðsins 

það árið var svo tileinkaður fjórðu iðnbyltingunni og þar með hafði heitið yfir þær 

tæknibreytingar sem við upplifum núna skotið rótum (Ólafur Andri Ragnarsson, 2019). 
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Eðlilegt er að spyrja sig hvaða áhrif þessi bylting muni hafa á mannkynið á næstu árum 

eða jafnvel áratugum. Hvernig mun daglegt líf fólks breytast? Hvaða áhrif mun þessi 

iðnbylting hafa á skólastarf á 21. öld? Áður var litið svo á að samfélagið hefði farið í gegnum 
þrjár iðnbyltingar. Segja má að með fyrstu og annarri iðnbyltingunni hafi sjálfvirknivæðing 

miðað að því að leysa vöðvaafl manna og dýra af hólmi en í þriðju iðnbyltingunni tekið að 

snúast um að leysa hugarafl af hólmi. „Slík sjálfvirknivæðing hefur færst í aukana í fjórðu 
iðnbyltingunni en hún hefur náð nýju stigi þar sem vélar fylgja ekki aðeins skipunum heldur 

geta bætt getu sína til að vinna verkefni með því að læra „betur“ til verka“ (Huginn Freyr 

Þorsteinsson o.fl., 2019).  

Þessari fjórðu iðnbyltingu fylgir ýmis nýleg tækni og þekking sem breytir lífi flestra. 
Gervigreind (e. artificial intelligence), gervinám (e. machine learing) og tengd tækni sem 

snýst um sjálfstýringu flókinna ferla á eflaust eftir að stuðla að áframhaldandi 

sjálfvirknivæðingu og hafa ýmis margföldunaráhrif (Huginn Freyr Þorsteinsson o.fl., 2019). 
Fjórða iðnbyltingin er hugtak sem snýst um eðli og umfang hraðra tæknibreytinga á okkar 

tímum, hjálpar okkur að skilja eðli þeirra, meta jákvæð og neikvæð áhrif breytinganna og 
greina hvernig megi stýra þeim til hagsbóta fyrir samfélög heimsins (Huginn Freyr 
Þorsteinsson o.fl., 2019). 

Um mitt ár 2018 skipaði forsætisráðherra Íslands nefnd sem átti að „greina frá umræðu 

um fjórðu iðnbyltinguna á alþjóðavettvangi, afleiðingar hennar fyrir íslenskt samfélag og 
tækifæri Íslands í þeim breytingum“ (Huginn Freyr Þorsteinsson o.fl., 2019). Í skýrslu 

nefndarinnar, sem vísað hefur verið til hér að framan, er sérstakur kafli sem fjallar um færni 

og menntun á Íslandi. Þar kemur fram að menntakerfið muni ráða miklu um áhrif 
tæknibreytinganna þegar horft er fram á veginn. Talið er mikilvægt að fjölga þeim sem 
mennta sig á sviði svonefndra STEM-greina: raunvísinda, tækni, verkfræði og stærðfræði (e. 

Science, Technology, Engineering, Mathematics) svo að Ísland verði betur í stakk búið til að 
mæta tæknibreytingum næstu ára. Hlutfall þeirra af háskólamenntuðum hér á landi er 

aðeins um 16% sem er mjög lágt hlutfall í samanburði við önnur Evrópuríki. Sem dæmi má 

nefna að í Austurríki, Grikklandi og Finnlandi er hlutfall STEM-menntaðra 30%, í Svíþjóð 26% 
og í Danmörku og Noregi 21%. Skýrsluhöfundar telja jafnframt að líta þurfi til margra þátta 

þegar kemur að menntun, það þarf að skoða hvernig er kennt, uppbyggingu þverfaglegs 

náms, vægi verklegra greina og listgreina og líðan barna og ungs fólks í námi (Huginn Freyr 
Þorsteinsson o.fl., 2019).  

Ólafur Andri Ragnarsson (2019) fjallar líka um fjórðu iðnbyltinguna og áhugaverð áhrif 
hennar. Hann nefnir sem dæmi að meðalstarfstími hjá vinnuveitanda sé að styttast. Líklegt 

sé að yngri kynslóðir skipti um starf oftar en áður. Hugmyndin um atvinnu gæti orðið óljósari 
ef mögulegt er að vinna fyrir mörg fyrirtæki í einu og skipta oft um störf. Hann nefnir að störf 
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geti orðið verkefnadrifin fremur en atvinnurekendadrifin og að það kalli á nýjar lausnir, þar á 

meðal í menntun. Hann telur tækifæri skóla meðal annars liggja í hugbúnaðarlausnum, 

gervigreind og sýndarveruleika. Skólar séu farnir að reiða sig sífellt meira á kennsluhugbúnað 
þar sem nemendur fá aðgang að verkefnum sínum, geti horft á fyrirlestra og allt sem tilheyrir 

námskeiðum. Skil og endurgjöf kennara verði þá rafræn. Samt sem áður bendir hann á að 

nám þar sem nemendur mæta í skólastofu og læra ásamt samnemendum sínum hafi vissa 
kosti, þá sérstaklega í hópaverkefnum og samskiptum, en með tækninni opnist nýir 

möguleikar. Gervigreindin geri það að verkum að hægt er að fara yfir verkefni sjálfkrafa um 

leið og verkefni er skilað þannig að einkunn eða önnur endurgjöf birtist um leið. 

Gervigreindin opni líka möguleika á sérsniðnu námi fyrir hvern og einn. Nemandi með áhuga 
á tónlist gæti fengið stærðfræðiverkefni sem tengist tónlist. Hann bendir einnig á að hægt sé 

að hugsa nám eins og tölvuleik. Þegar nemandi klári eitt „borð“ komist hann yfir á það 

næsta. Þannig megi tryggja að nemandinn hafi góða undirstöðu í ákveðnu viðfangsefni áður 
en haldið er áfram (Ólafur Andri Ragnarsson, 2019). 

2.3.6 Hæfni á 21. öld 

Mannkynið hefur frá upphafi reitt sig á ýmis konar kunnáttu eða hæfni til að komast af. Eins 

og gefur að skilja þurfti ekki sömu hæfni til að spjara sig í landbúnaðarsamfélögum fyrri alda 
og í tæknivæddu samfélagi nútímans. Fyrr í þessum kafla var gerð grein fyrir helstu 

menntastefnum sem unnið er eftir í grunnskólum landsins í dag. Það er augljóst að skólinn á 

21. öld gerir þær kröfur til menntunar að hann undirbúi nemendur fyrir samvinnu, gagnrýna 
og greinandi hugsun, frumkvöðlastarf og sköpun (Sigrún Björk Cortes o.fl., 2016) en á 
þróuninni eru fleiri hliðar. Sum störf eru orðin flóknari en áður var og önnur störf einfaldari. 

Nýjar rannsóknir benda svo til þess að þessi flóknu störf verði enn flóknari og önnur enn 
einfaldari og því muni bilið á milli hátæknistarfa sem krefjast margvíslegrar færni og einfaldra 

starfa breikka enn frekar. Talið er að meirihluti nýrra starfa sem muni skapast á fyrri hluta 21. 

aldar kalli á kröfur um sérhæfðari menntun (Gerður G. Óskarsdóttir, 2003b).  

Fræðimenn og hópar áhugafólks um skólaþróun hafa í gegnum árin reynt að rannsaka og 

skýra hvaða þættir það eru sem teljast mikilvægir á 21. öldinni. Alþjóða efnahagsráðið (e. 

World Economic Forum) gerir reglulega könnun meðal þúsunda forstjóra um heim allan og 

spyr hvaða færni og efnisþáttum þeir telja að starfsfólk þurfi að búa yfir að fimm árum 

liðnum og taka saman lista yfir mikilvægustu þættina að þeirra mati. Listinn er álitinn góður 

mælikvarði á áherslur á vinnumarkaði framtíðarinnar (Gray, 2016, Whiting, 2020). 

Nýjasti listinn (Whiting, 2020) um eftirsóknarverða þætti í fari starfsmanna árið 2025, var 

gefinn út síðasta haust. Afar áhugavert er að bera saman þær áherslubreytingar sem orðið 

hafa milli ára. Það sem helst má sjá nýtt á  listanum að þessu sinn eru þættir sem 
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einstaklingurinn getur sjálfur haft áhrif á (e. self-management), til dæmis virkt nám (e. active 

learning), þrautseigja, streituþol (e. stress tolerance) og sveigjanleiki. 

Ekki er síður áhugavert að skoða það sem helst óbreytt milli ára. Vægi gagnrýninnar 
hugsunnar og þess að geta leyst flókin verkefni (e. complex problem solving) er ákveðinn 

gegnumgangandi fasti á listunum, en talið er að þessi færni muni skipta miklu máli í 

samhengi við fjórðu iðnbyltinguna. Vægi gagnrýninnar hugsunar eykst mest enda verður hún 
sífellt mikilvægari þar sem magn upplýsinga og áreiti eykst með samfélagsmiðlum og öðrum 

upplýsingaveitum. Talið er að þessir þættir geti stutt hver annan, gagnrýnin og skapandi 

hugsun geti til að mynda stutt við lausn flókinna verkefna (Gray, 2016; Huginn Freyr 
Þorsteinsson o.fl., 2019). 

Tafla 2. Tíu eftirsóknarverðir færni- og hæfniþættir einstaklinga að mati forstjóra. 

Árið 2025 
1. Rökvísi og nýsköpun 
2. Virkt nám og 

námsaðgerðir 
3. Leysa flókin verkefni 
4. Gagnrýnin hugsun  

og greiningar 
5. Þrautseigja, streituþol  

og sveigjanleiki 
6. Skapandi hugsun, frumleiki 

og frumkvæði 
7. Leiðtogahæfni og 

félagslegur áhrifamáttur 
8. Rökleiðsla, lausnamiðun  

og hugmyndamótun 
9. Tilfinningagreind 
10. Tæknihönnun og forritun 

 

Árið 2020 
1. Leysa flókin verkefni 
2. Gagnrýnin hugsun 
3. Skapandi hugsun 
4. Mannauðsstjórnun 
5. Teymisvinna 
6. Tilfinningagreind 
7. Dómgreind og 

ákvarðanataka 
8. Þjónustulund 
9. Samningatækni 
10. Vitsmunalegur 

sveigjanleiki 

Árið 2015 
1. Leysa flókin verkefni 
2. Teymisvinna 
3. Mannauðsstjórnun 
4. Gagnrýnin hugsun 
5. Samningatækni 
6. Gæðastjórnun 
7. Þjónustulund 
8. Dómgreind og 

ákvarðanataka 
9. Virk hlustun 
10. Skapandi hugsun 

 

Spá World Economic Forum (Whiting, 2020, Gray, 2016 (þýðing Huginn Freyr Þorsteinsson o.fl., 2019)). 
 

Margir velta fyrir sér hvort menntakerfið sé í stakk búið til að undirbúa nemendur undir 
störf framtíðarinnar. Eðlilega þarf að gera einhverjar breytingar á menntun til að nemendur 

geti þjálfað þessa færni. Í Finnlandi hafa verið gerðar breytingar á skólakerfinu með þetta í 

huga, þar hefur verið lögð meiri áhersla á samvinnu en samkeppni. Danir ákváðu að auka 
endurmenntun fólks. Á Íslandi hefur leiðsagnarmat verið innleitt í grunnskólum og lögð aukin 

áhersla á einstaklingsmiðað nám (Huginn Freyr Þorsteinsson o.fl., 2019). Atli Harðarson 

(2019) bendir líka á í bók sinni Tvímælis: Heimspeki menntunar og skólakerfi nútímans hve 
vafasamt er að einblína um of á viðtekna þekkingu eða færni í atvinnulífi á hverjum tíma. 

Hann spyr hvort menntun eigi að þjóna atvinnulífinu, hvort það sé eðlilegt að jafn stórt svið 

og menntun gegni aðeins þjónustuhlutverki sem miðast allt við ríkjandi atvinnuhætti. Nefnir 
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hann sem dæmi að atvinnurekendur nítjándu aldar hefðu líklega viljað sjá flesta pilta læra að 

slá með orfi og ljá og róa á opnum bátum og að stúlkur kynnu að sitja lömb og spinna ull. Eins 

mikilvægir og þessir atvinnuþættir voru, spruttu atvinnuhættir tuttugustu aldar ekki af 
þessari kunnáttu heldur sannarlega af „bókvitinu“. Hann bendir á að framfarir sem urðu á 

tuttugustu öld megi ekki síst rekja til „frjálsra lista“: Vísindalegrar hugsunar, rökvísi og 

tungumálakunnáttu (Atli Harðarson, 2019). Hugmyndin um að skólann skuli laga að þörfum 
atvinnulífsins sé ekki aðeins óraunsæ, hún sé trúlega líka óheppileg fyrir atvinnulíf 

framtíðarinnar. 

2.3.7 PISA – Þrautalausnir með samvinnu 

Sem dæmi um aukið vægi samvinnu sem hluta af námi og kennslu má nefna að frá árinu 

2015 hefur hið alþjóðlega PISA-könnunarpróf OECD lagt sérstakt mat á það hversu vel 

nemendur vinna með öðrum, eða þrautalausnir með samvinnu (e. collaborative problem 
solving). PISA skilgreinir þrautalausnir með samvinnu sem „færni einstaklingsins til að taka 

þátt í ferli þar sem tveir eða fleiri þátttakendur reyna að leysa verkefni með sameiginlegum 

skilningi á því hvað til þarf til að leysa það, og leggja saman þá kunnáttu, hæfni og 
starfskrafta sem til þarf til að ná að leysa téð verkefni“ (OECD, 2017). 

Í greinargerð PISA segir að þrautalausnir með samvinnu sé nauðsynleg hæfni bæði í námi 
og vinnu. Áherslan á samvinnuna umfram þrautalausnagetu einstaklingsins sé vegna þess að 

samvinnan hafi þá kosti að í teymi geti nemendur hvatt hver annan áfram og haft með sér 
árangursríka verkaskiptingu, margs konar sjónarmið, þekking og reynsla geti nýst við lausn 

verkefnisins og félagar staðið saman að skapandi nálgun við lausn á viðfangsefninu (OECD, 

2017). Að auki má nefna að verkefni á vegum margra alþjóðlegra tæknirisa telur samvinnu 

vera eitt af mikilvægustu hæfniviðmiðum 21. aldarinnar (Griffin og Care, 2015) og sama máli 

gegnir um Námsmatsstofnun Bandaríkjanna (Fiore o.fl., 2017). 

Þessi áhersla og trú á þrautalausnir með samvinnu í námi og kennslu er þó ekki alfarið 

óumdeild. Meðal annars hefur verið bent á að talsvert erfitt hefur reynst að meta 
frammistöðu á þessu sviði, til dæmis í PISA-könnununum, og þess vegna séu ekki til skýrar 

leiðbeiningar um hvernig skuli haga kennslu til þess að ná fram mælanlegum árangri af 

áherslu á þrautalausnir með samvinnu í kennslu um það sem skiptir þátttakendur máli 
(Nouri, Åkerfeldt, Fors og Selander, 2017). 
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 Rannsóknin 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða reynslu íslenskra grunnskólakennara af notkun 
flóttaleikja í kennslu og skoða þann ávinning sem þeir telja að hljótist af notkun leikjanna. Til 

að svara þessum rannsóknarspurningum var notast við verkfæri eigindlegrar aðferðafræði (e. 

qualitative research methods) við gagnaöflun og úrvinnslu gagna. Eigindleg aðferð þykir gefa 

rannsakandanum tækifæri á að skoða hlutina dýpra en megindleg nálgun (e. quantitative 

research methods). Eigindlegar aðferðir eru taldar henta vel þegar leita á eftir skynjun og 

túlkun einstaklinga á veruleika þeirra í náttúrulegu eða daglegu umhverfi, oftast með 

munnlegri frásögn (McMillan, 2012). 

Rannsóknarspurningarnar sem leitast verður við að svara í þessari rannsókn eru: 

Hver er reynsla íslenskra grunnskólakennara af notkun flóttaleikja í kennslu? 

Hvaða ávinning og vandkvæði greina grunnskólakennarar í tengslum við notkun 
flóttaleikja í kennslu? 

3.1 Rannsóknaraðferð 
Til eru nokkrar aðferðir til að beita eigindlegri aðferðafræði, í þessari rannsókn var notast við 
tilviksrannsókn eða tilfellarannsókn (e. case study research) sem er djúp greining á einum 

eða fleiri atburðum í samfélagi, umhverfi, félagslegum hópum, hjá einstaklingum eða öðru 

því sem tengist viðfangsefninu. Rannsóknargreiningin getur farið fram á einum stað eða fleiri 
og kallar þá á samanburð og greiningu tengsla á milli tilvika (McMillan, 2012). Í þessari 

rannsókn var byggt á viðtölum og má líta á notkun flóttaleikja meðal íslenskra 

grunnskólakennara sem eitt tilvik, eða líta svo á að viðmælendur endurspegli nokkur slík 
tilvik. Lögð verður áhersla á að segja frá upplifun viðmælenda af notkun flóttaleikja í kennslu 

og þeim ávinningi eða vandkvæðum sem þeir greina í tengslum við notkun þeirra. 

 Viðtöl eru talin henta vel til gagnasöfnunar þegar fjalla á um reynslu fólks af námi, starfi 
og öðrum fyrirbærum. Þau eiga líka vel við þegar rannsaka á til dæmis skynjun, viðhorf, 

væntingar, þekkingu og gildismat einstaklinga eða hópa (Helga Jónsdóttir, 2013). Rannsóknir 

á reynsluheimi fólks snúast um að skilja reynslu viðmælanda frá þeirra eigin sjónarhóli og 

laða þannig fram sammannlega reynslu. Viðtölin felast í samræðum þar sem umræðuefnið er 

ákveðið af rannsakanda, fjallað er um atburði, hugrenningar, tilfinningar, hegðun, skynjun, 

vonir, væntingar og annað sem er til marks um það sem skiptir þátttakendur máli (McMillan, 
2012). 

Tilfellarannsóknir eiga vel við þegar þarf að safna grunnupplýsingum sem nýta má til 

frekari rannsókna. Þar sem þessi aðferð er ítarleg andspænis fremur þröngu viðfangsefni 
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koma í ljós mikilvægar breytur, ferli og samspil þar á milli sem mögulegt er að skoða nánar. 

Aðferðin ryður því oft brautina fyrir frekari rannsóknir þar sem hægt er að setja fram tilgátur 

sem mætti skoða betur. Jafnframt hefur því verið haldið fram að tilfellarannsóknir veiti 
gagnlegar atviks- eða dæmasögur sem gæða raunvínsindalegar niðurstöður meira lífi (Rúnar 

Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarson, 2013). 

Veikleikar tilfellarannsókna eru að alhæfingargildið er takmarkað þegar um er að ræða 
eitt eða fá tilfelli. Einnig er ákveðin hætta á hlutdrægni eins og þegar kemur að því að ákveða 

hvaða gögn skuli birta og hverjum skuli sleppa, hvað eigi að setja í samhengi við annað í 

túlkun gagna og hvað eigi að leggja sérstaka áherslu á og hvað sé svo lagt til hliðar (Rúnar 
Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarson, 2013). Bent Flyvbjerg (2006) telur þó að sé horft til 

framþróunar vísindanna megi halda því fram að mikilvægara sé að útskýra orsakir fyrirbæra 

með dýpri hætti en að lýsa yfirborðseinkennum þeirra eða tíðni. Hann telur að fleiri 

mikilvægar uppgötvanir hafi verið gerðar með nákvæmari athugunum á færri tilfellum en 
þegar tölfræði er beitt á stærri hópa (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarson, 2013). 

3.2 Val á þátttakendum 
Við val á þátttakendum var notast við tilgangsúrtak (e. purposeful sampling) en færa má rök 

fyrir því að í eigindlegum rannsóknum sé alltaf um tilgangsúrtök að ræða. Úrtakið er valið 

með hliðsjón af þörfum rannsóknarinnar og þeir einstaklingar valdir í úrtakið sem búa yfir 
víðtækri eða margslunginni þekkingu á efni sem á að rannsaka (Flyvbjerg, 2006).  

Rannsóknarspurningar réðu vali á þátttakendum í rannsókninni þar sem leitað var til 
grunnskólakennara úr hópi þeirra sem hafa reynslu af notkun flóttaleikja í grunnskólum. 

Meðal annars var óskað eftir áhugasömum þátttakendum á Twitter með myllumerkjunum 
#útkall og #menntaspjall. Rannsakandi tísti: „Hefur þú notað @breakoutEDU í kennslu? Ég er 

að leita að áhugasömum kennurum í smá viðtal fyrir lokaverkefni í M.Ed.-námi í HÍ. Hefur þú 

áhuga? DM plz ;-) #útkall #menntaspjall“ (Hanna Lísa Einarsdóttir, 2020). Þrír viðmælendur 

fengust með þessum hætti, hina þrjá viðmælendurna hafði rannsakandi beint samband við, 

þar sem hann þekkti til áhuga og notkunar þeirra á flóttaleikjum í kennslu. 

Í rannsókn sem þessari, þar sem þátttakendur koma úr frekar fámennum hópi íslenskra 
grunnskólakennara sem nota flóttaleiki í kennslu, er ákveðin hætta á að hægt sé að þekkja 

viðmælendur út frá svörum sem snúa að bakgrunni, menntun eða reynslu þeirra. Ef ætti að 
koma í veg fyrir að slíkt væri mögulegt, þyrfti að sleppa atriðum sem gætu mögulega skipt 

máli í rannsókninni. Í ljósi þess að rannsóknarefnið er ekki mjög persónulegt eða viðkvæmt 

og mjög litlar líkur á að þátttakendur verði fyrir miklum óþægindum þó að mögulega verði 

borin kennsl á einhvern þeirra, verður nokkrum slíkum atriðum haldið inni. Aftur á móti þótti 

rétt að nota dulnefni til að fá meiri fjarlægð við viðmælendur. 
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3.3 Gagnaöflun 
Gagna var aflað með því að taka opin, hálfstöðluð viðtöl við sex grunnskólakennara. Með 
opnum viðtalsramma getur rannsakandi stutt sig við fyrirfram ákveðnar spurningar, en á 

sama tíma haft möguleika á að spyrja nánar út í svör viðmælenda og leiða samtalið í þá átt 

sem hentar rannsókninni. Það er mikilvægt að rannsakandi haldi hlutleysi og láti eigin 
skoðanir ekki hafa áhrif á rannsóknina og flæði viðtala (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Með einstaklingsviðtölum var leitast við að fá fram upplifun, reynslu og 

viðhorf þátttakenda varðandi viðfangsefnið. Viðtölin fólust í samræðum þar sem 
umræðuefnið er ákveðið af rannsakanda sem lagði sig fram við að mæta viðmælanda á 

jafningjagrundvelli.  

Viðtölin voru tekin á tímabilinu 26. maí til 10. júlí 2020. Lengd viðtalanna var frá 25 

mínútum allt að 60 mínútum. Rannsakandi hafði með sér viðtalsramma (Sjá Viðauka C) sem 
hann studdist við í viðtalinu. Fjögur viðtalanna voru tekin í grunnskólum viðmælenda, eitt í 

grunnskóla rannsakanda og eitt var tekið með fjarfundarbúnaði. Viðmælendur gáfu samþykki 

fyrir því að viðtölin yrðu tekin upp og notuð í rannsókn þessari. Viðtölin voru afrituð orðrétt 
til þess að tryggja að allar upplýsingarnar sem komu fram í viðtölunum skiluðu sér til 

greiningar og úrvinnslu.  

3.4 Gagnagreining 
Eftir að rannsóknargögnum hefur verið safnað hefst úrvinnsla og greining, þar sem 
rannsóknargögn eru notuð til að svara rannsóknarspurningunni. Nálgun í gagnagreiningu 

veltur á tilgangi rannsóknar, eðli og umfangi gagna, fjölda þátttakanda ásamt öðrum þáttum. 
Í eigindlegum rannsóknum, eins og hér er um að ræða, er jafnan byggt á túlkun og greiningu 

gagna í þemu, flokka og undirflokka (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa 

Arnardóttir, 2013). 

Viðtölin sex voru afrituð eins og kom fram hér að ofan. Þegar afritun allra viðtala var lokið 
voru þau lesin mjög vel yfir og gerð samantekt með helstu atriðum úr hverju viðtali fyrir sig. 
Hver samantekt var svo lesin og merkt við þau atriði sem talin voru skipta máli og gæti nýst í 

rannsókninni. Síðan voru samantektirnar lesnar ítarlega yfir með það að markmiði að finna 

þemu sem hægt væri að vinna niðurstöður út frá og svara rannsóknarspurningunum.  

3.5 Takmarkanir og siðferðileg álitamál 
Rannsakandinn í eigindlegum rannsóknum er jafnan kallaður helsta verkfærið til 

gagnaöflunar og greiningar. Hann velur umfjöllunarefnið, aðferðir, spurningar og 
viðmælendur sem hefur augljóslega áhrif á niðurstöður. Mikilvægt er að rannsakandi hafi 
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það allt í huga við nálgun sína á viðfangsefninu og átti sig á að hann afhjúpar ekki hlutlægan 

sannleika í einhverjum þröngum skilningi (Lichtman, 2006). 

Rétt er að taka fram að rannsakandi þekkti lítillega til viðmælendanna, þar sem hann 
hafði sótt námskeið með þeim öllum. Eins hafði rannsakandi reynslu af viðfangsefninu, og 

þar af leiðandi ákveðnar fyrirframgefnar hugmyndir um það en í framvindu rannsóknarinnar 

var leitast við að láta það ekki hafa áhrif á framgang eða niðurstöður. 

Viðmælendum var, í aðdraganda viðtalanna, heitið trúnaði og var leitast við af bestu getu 

rannsakanda að koma í veg fyrir að hægt væri að greina hver þau væru, með 

skaðleysisregluna í huga, það er að viðmælendur myndu alls ekki hljóta skaða af því að taka 

þátt í rannsókninni. 
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 Niðurstöður 

Hér verður gerð grein fyrir þeim niðurstöðum sem fram komu í viðtölum við viðmælendur í 
rannsókninni. Viðmælendurnir voru sex talsins, fjórar konur og tveir karlmenn. Yngsti 

viðmælandinn var að nálgast þrítugt en sá elsti var um sextugt. Allir koma þeir að eða fást við 

kennslu í íslenskum grunnskólum með einhverju móti. Greint verður frá reynslu þeirra og 

upplifun af notkun flóttaleikja í kennslu. Notast verður við dulnefnin Birta, Gunnar, Helgi, 

Lilja, María og Þóra um viðmælendur.  

Kaflanum verður skipt í nokkra undirkafla, fyrst verða viðmælendur kynntir nánar og sagt 

lítillega frá fyrstu kynnum þeirra á flóttaleikjum og reynslu þeirra af notkun leikjanna. Því 

næst verður fjallað um ýmis hagnýt atriði sem viðmælendur telja að skipti máli við 
undirbúning og framkvæmd leikjanna. Síðan verður sagt frá þeim ávinningi sem 

viðmælendur telja að hljótist af notkun leikjanna og í lokin eru dregin saman þau atriði sem 

viðmælendur telja að þurfi að hafa í huga vilji þeir prófa sig áfram með flóttaleiki í kennslu. 

4.1 Kynning á viðmælendum 
Innreið flóttaleikja í kennslu á Íslandi hófst að öllum líkindum á menntaviðburðinum Utís sem 

haldin var á Sauðárkróki í árslok 2016. Einn viðmælanda, Gunnar, skipulagði viðburðinn og 

hafði hann meðal annars fengið frumkvöðulinn Ben Kovacs frá Chicago til að koma og vera 
með erindi á ráðstefnunni. Þar kynnti Kovacs meðal annars búnað og leiki Breakout EDU fyrir 

þátttakendum.  

Gunnar, sem er á fertugsaldri, hefur starfað sem grunnskólakennari og kennsluráðgjafi í 

upplýsingatækni, skólaþróun og nýsköpun síðastliðinn áratug. Hann segir mikla eftirspurn 
hafa verið eftir því að komast á kynninguna en þátttakendur hafi þurft að velja á milli 

kynninga og færri komist að en vildu á kynningu Kovacs. Gunnar hefur sjálfur lagt sig fram 

um að kynna Breakout EDU fyrir íslenskum kennurum, samið leiki og staðið fyrir námskeiðum 
um það efni. 

Birta hafði, ásamt fleiri grunnskólakennurum, valið kynningu Kovacs á Breakout EDU sem 
sitt fyrsta val en ekki komist að. Ástæðuna fyrir áhuga hennar segir Birta hafa verið að hún 

hafi gaman af leikjum, ráðgátum og öðru þess háttar. Það var ekki til leikjasett frá Breakout 

EDU í skólanum þar sem hún starfar þannig að hún „saltaði hugmyndina“ um að byrja að 

nota leikina í kennslu. Hún fór hins vegar að grúska, kynnti sér leikina betur og var fljótlega 
búin að kaupa sér lása og farin að prófa sig áfram með stöku þraut. Í janúarbyrjun 2019 sótti 

hún svo Utís mini-námskeið á Sauðárkróki og heillaðist þar mjög af þeim möguleikum sem 

flóttaleikir bjóða uppá. Um vorið var búið að panta leikjasett frá framleiðanda til notkunar 

við skólann hennar. 
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María, fertugur grunnskólakennari, komst að á kynningu Kovacs í árslok 2016 og lýsir 

þeirri upplifun sem svo að hún hafi verið „mindblown“, henni hafi þótt þetta svo „spennandi 

og sturlað“. Hún var svo spennt að kaupa leikjasett eftir kynninguna að hún hringdi í 
skólastjórann sinn strax um kvöldið til að fá leyfi til að panta settið. María var líka svo 

óþolinmóð að bíða eftir að fá leikjasettið sent til landsins að hún hafði fyrr en varði komið sér 

upp verkfærakassa, hespum og lásum til þess að nota á meðan hún beið. Að eigin sögn er 
hún „spilanörd“ sem hefur alltaf elskað að búa til ratleiki og haft ofboðslega gaman af því að 

leikjavæða kennsluna sína. Hún hefur líka mikinn áhuga á stærðfræði, forritun og 

upplýsingatækni og öllu sem tengist rökhugsun.  

Lilja er kennari á fimmtugsaldri, lærður tölvu- og kerfisfræðingur, sem og bókasafns- og 
upplýsingafræðingur, sem hefur unnið í leik-, grunn- og framhaldsskóla. Nú starfar hún sem 

bókasafnsfræðingur og sinnir safnakennslu í grunnskóla. Hún kynntist flóttaleikjum fyrst á 

ráðstefnu alþjóðasamtakanna ISTE (International Society for Technology in Education) í 
Chicago árið 2018. Þar fór hún á erindi hjá Andy Weir, sem er fyrst og fremst þekktur sem 

höfundur metsölubókarinnar The Martian (Weir, 2014), og tók þátt í flóttaleik sem hann setti 
upp fyrir viðstadda. Það var fyrsta skiptið sem hún upplifði svona leik sjálf, en hún hafði áður 
farið á örkynningu og hafði alltaf ætlað að nýta sér þetta í kennslu. Það var þó ekki fyrr en á 

ráðstefnunni ISTE að hún sá fyrir sér hvernig hún gæti notað leikina. Árið eftir, í janúar 2019, 

fór hún svo á svokallað Utís mini Breakout EDU-námskeið hér heima á Íslandi. Eftir það tók 
hún skrefið og treysti sér til að nota leikina í eigin kennslu en til þess þurfti hún, eins og hún 

segir í viðtalinu: „þetta með sjálfstraustið, þetta að henda sér í djúpu laugina.“ 

Þóra, sem er grunnskólakennari á þrítugsaldri, hefur mikinn áhuga á stærðfræðikennslu 
og upplýsingatækni. Jafnframt hefur hún mikinn áhuga á íslensku sem henni finnst gefa sér 
góða útrás fyrir sköpun. Hún prófaði fyrst flóttaleiki þegar hún fór í Reykjavík Escape og sótti 

fljótlega eftir það eða á vorönn 2018 menntabúðir á Snæfellsnesi ásamt fjórum 
samkennurum sínum. Að búðunum stóð hópur sjö kvenna, kennara og kennsluráðgjafa, 

frumkvöðla um innleiðingu sköpunarsmiðja í starf grunnskóla. Þóra lýsti þessu þannig að 

kennararnir fjórir hafi fengið að hætta kennslu fyrr þann daginn og farið saman í hálfgert 
„roadtrip“ frá Reykjanesbæ vestur á Snæfellsnes. Í menntabúðunum var einn kennarinn með 

Breakout EDU-leikjasett til afnota á skólabókasafni. Þátttakendur þurftu að leita að 

vísbendingum á bókasafninu til að opna kassann. Þóra segir þessa reynslu sína hafa gert það 
að verkum að hún „varð eiginlega bara ‚hooked‘“. Hún fór að prófa sig lítillega áfram, þá með 

að búa til leiki, en hana langaði að læra þetta betur og fór í byrjun árs 2019 á Utís mini-

námskeið í því skyni. Þegar hún kom heim af námskeiðinu fékk hún leyfi til að kaupa 

leikjasett til skólans og síðan þá hafa sex sett bæst í safn skólans.  
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Helgi er reynslumikill grunnskólakennari um sextugt. Hann starfaði sem íþróttakennari í 

um tuttugu ár og skipti svo yfir í starf tölvuumsjónarmanns og hefur sinnt umsjón með 

tölvubúnaði í um tuttugu ár. Hann sá um innleiðingu á iPad-spjaldtölvum í grunnskólanum 
sínum en skólinn var sá fyrsti til að innleiða iPada í kennslu í Hafnarfirði á svipuðum tíma og 

iPadar voru innleiddir í grunnskólum Kópavogs. Hann man ekki nákvæmlega hvenær hann 

fór að nota flóttaleiki í kennslu en minnir að hann hafi séð eitthvað þess háttar á netinu. 
Hann fór á Utís mini-námskeið og segir ástæðu þess hafa verið forvitni. Hann var kominn 

aðeins af stað áður en hann mætti á námskeiðið. Um námskeiðið segir hann: „Þetta var 

algert æði! Þar komu þessir punktar sem eiginlega fylltu upp í þetta bil sem vantaði og það 

var svo gaman, af því að maður bjó til alls konar þrautir og sýndi kennurum og bað kennara 
að gera þrautir.“ Ástæðuna fyrir því hvers vegna Helgi notar þessa leiki í kennslu segir hann: 

„Þetta er svona hálfgerð Indiana Jones-þörf, að elta eitthvað og leysa það, vera alltaf að leysa 

eitthvað. Það er auðvitað búið að leysa allt saman og þetta er eins og þeir sem eru í 
stærðfræði, það er ekkert gaman fyrir þá að læra stærðfræði, það er búið að leysa allar 

þrautir heimsins.“ Hann segist jafnframt vera á kafi í Íslendingasögunum og segir hvern lesa 

þær með sínum gleraugum og leysa málin. Hann segir það sama gilda um þessar þrautir. Þú 
býrð þær til og enginn hefur leyst þær áður, það sé svo gaman að græja og leysa þrautirnar.  

Eins og fram kemur hér að framan þá hafa flestir viðmælenda kynnst flóttaleikjum á 

ráðstefnum, í menntabúðum eða netinu. Allir eiga viðmælendurnir svo það sameiginlegt að 
hafa farið á svokallaða Utís mini-vinnustofu sem Gunnar skipulagði og hélt utan um á 

Sauðárkróki í ársbyrjun 2019. Þegar Gunnar er spurður hvort hann telji að þátttakendur á 
námskeiðinu séu líklegri til að nota leikina í kennslu, segir hann að þeir sem komi á svona 

námskeið séu líklega fyrirfram áhugasamir um að prófa og bætir við: „Þannig að maður veit 
ekki hvort kemur á undan, ég held það hafi styrkt fólkið verulega, að bæði vera með kassa 

[frá Breakout EDU] og að hafa tíu, ellefu, tólf aðra sem [það kynnist] á þessari helgi.“ 

4.1.1 Reynsla af flóttaleikjum 

Allir viðmælendur hafa reynslu af notkun flóttaleikja í kennslu. Hér verður skyggnst inn í 

reynslu þeirra og lýst frásögnum þar sem þeir segja frá eftirminnilegum leikjum sem þeir hafa 

notað í kennslu. 

Birta býr að mikilli reynslu bæði af því að nota flóttaleiki í kennslu, sem og að búa þá til. 
Hún segir frá leik sem hún bjó til fyrir þemaviku í skólanum hennar. Hugmyndina að leiknum 

fékk hún eftir að hafa horft á kvikmyndina Back to the Future (1985) með syni sínum, sem 
fannst myndin „rosalega“ skemmtileg. Hann hefur afar gaman af öllu sem tengist tímaflakki, 

líkt og umrædd kvikmynd fjallar um. Þemavikan snérist um að vinna með gildi skólans – 

þrautseigju, samvinnu og vináttu – og út frá þeim gildum bjó hún til verkefni þar sem 
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nemendur áttu að skoða samskipti persóna í kvikmyndinni. Leikurinn var þannig uppsettur 

að sýna þurfti mikla samvinnu til að leysa þrautirnar. Birta segir þennan leik standa upp úr af 

þeim fjölmörgu sem hún hefur útbúið. Ástæðuna segir hún vera að leikurinn „var ekki beint 
nýttur með neitt námsefni í huga, heldur bara samvinnu og það var bara leikurinn sem mér 

fannst þau læra mest, held ég. Samvinna.“ Reynsla Birtu er einmitt sú að nemendur verði 

betri að spila leikina eftir því sem þeir spila oftar og spila fleiri leiki. Nemendur sem hafi ekki 
verið að troða sér fram séu líka farnir að taka meiri og meiri þátt. 

Lilja segir frá eftirminnilegasta leiknum sem hún hefur boðið nemendum sínum upp á að 

spila. Leikinn setti hún upp í tengslum við alþjóðlega punktadaginn (e. the dot day). Hún bjó 
til leik og svo skráðu kennarar, sem höfðu áhuga á að koma með hópinn sinn á bókasafnið, 

sig til þátttöku. Úr því varð að á tveggja vikna tímabili komu mjög margir hópar nemenda í 4. 

til 7. bekk á bókasafnið og spiluðu leikinn. Leikinn hafði hún þýtt og staðfært af erlendri 

vefsíðu. Hún útbjó hann svo fyrir hvern aldurshóp (tók t.d. út suma lása út fyrir yngri 
nemendur) þannig að flestir hópar náðu að leysa allar þrautirnar. Þegar hún lýsir upplifun 

nemenda, sem voru að spila svona leik í fyrsta skipti, nefnir hún bæði hrifningu og ánægju.  

María hefur búið til marga flóttaleiki. Nýlega bjó hún til ásamt samkennurum sínum 
leikinn Safnið mitt. Leikurinn er hugsaður til að þjálfa nemendur í margföldun og deilingu. 

Við hönnun leiksins var stuðst við kennslubókina Safnið mitt (deRubertis, 2018) sem 

Menntamálastofnun gefur út. Í byrjun leiksins er fyrri hluti bókarinnar lesinn fyrir nemendur, 
þar segir frá Sillu sem fær það verkefni í skólanum að finna eitthvað safn (e. collection) af 

hlutum til að koma með á Safnaviku í skólanum. Í leiknum þurfa nemendur að aðstoða Sillu 

svo hún geti mætt í skólann með safnið sitt. Til að komast að því hvers konar safn Silla ætlar 
að mæta með þurfa nemendur að opna kassann og fá til þess 30 mínútur. Þegar nemendur 
hafa náð að opna kassann er restin af sögunni lesinn. María segir að hugmyndirnar að 

þrautunum og vísbendingunum hafi þau fundið með því að skoða margföldunar- og 
deilingarleiki á netinu. Henni þykir þessi leikur skemmtilegur þar sem stærðfræðin fléttast 

svo mikið inn í leikinn.  

Þóra hefur búið til marga leiki en eftirminnilegasti leikurinn sem hún hefur látið 
nemendur spila var leikur sem heitir Flækt í forritun. Hún bjó hann ekki til sjálf heldur sótti 

hann á íslenska vefsíðu. Í fyrstu var hún svolítið stressuð þar sem henni þótti leikurinn flókinn 

en það reyndust óþarfa áhyggjur. Þóru þótti gaman að fylgjast með nemendum spila þennan 

leik og þá sérstaklega einhverfum drengjum í hópnum en þeim gekk afar vel að leysa 

þrautirnar. Hún segir líka frá nemendum sem áttu í erfiðleikum með nám og höfðu ekki náð 
að fylgja jafnöldrum sínum með námsefni en sátu þarna allt í einu í hópi annarra þátttakenda 

og leystu tvíundarþrautir. „Ég hafði pínu gaman af því að fylgjast með [þeim]. Þetta sannaði 
fyrir mér það sem ég er búin að vera að segja, að þetta er eitthvað sem hentar mjög vel kláru 
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krökkunum, þeim finnst gaman að leysa þrautir, og svo geta allir tekið þátt í þessu, líka þeir 

sem eiga ekki séns í námsefnið eins og við erum að kenna hér [almennt].“ 

4.2 Hagnýt atriði 
Það er ýmislegt sem þarf að hafa í huga við undirbúning flóttaleikja. Hér hafa verið tekin 

saman hagnýt atriði sem viðmælendur telja að gæta þurfi að við skipulagningu á 
flóttaleikjum. Sagt verður frá því sem viðmælendur höfðu að segja um skipulag leiksins, hve 

marga nemendur æskilegt sé að hafa í hóp og fyrir hvaða aldur leikurinn henti. Einnig verður 

sagt frá því í hvaða námsgreinum viðmælendur telja að henti að nota leikinn, fjallað um 
mismunandi tegundir flóttaleikja, hve oft viðmælendur telja að ætti að spila leikina og hvar 

hægt sé að staðsetja leikina. 

4.2.1 Leikurinn 

Þóra lýsir því vel hvernig hún skipuleggur hefðbundinn flóttaleik. Í byrjun koma nemendur 
inn í kennslustofuna. Hún byrjar á því að fara yfir hvernig leikurinn gengur fyrir sig og ef það 

er einhver forsaga eða þess háttar fer hún yfir hana með nemendum. Hún segir að 

nemendur séu yfirleitt farnir að líta í kringum sig um leið og þeir koma inn í kennslustofuna. 
Hún miðar við að leikurinn taki 40 mínútur og notar tímavaka á vefsetrinu YouTube, 

hreyfimynd sem sýnir niðurtalningu með tónlist undir, svo að nemendur geti fylgst með 

tímanum. Hún segir að tímavakinn sé „partur af því að byggja upp stemmninguna“ og segir 
að hann skapi ákveðið andrúmsloft í leiknum. Hún segir að það sé alltaf „pínu spenna“ í 

loftinu í byrjun leiks. Varðandi vísbendingar bendir hún nemendum á að þeir verði að vera 

sammála um að biðja um þær og segir að þeir verði að vera sammála um hvort og hvað þeir 

vilji fá hjálp með. Þegar nemendur hafa lokið leiknum hefur hún notað ígrundunarspjöld. Þá 

setjast nemendur saman í hring, velja sér tvö til þrjú spjöld sem umræðuefni og ræða saman 

um hvernig leikurinn gekk.  

4.2.2 Hópastærð 

Viðmælendur eru sammála um að rétt hópastærð skipti máli. Telja þeir að ekki sé gott að 

vera með of marga nemendur saman í hóp af því að þá séu meiri líkur á að sumir nemendur 
taki ekki virkan þátt í leiknum. Þóra telur hentuga hópastærð vera fjóra til sex nemendur, 

hún hefur verið með átta til níu saman í hóp en telur það algjört hámark því þá séu aldrei allir 

virkir í hópnum. Hún segir að þegar nemendur hafi fundið allar vísbendingar geti þeir sest 
niður eða staðið við borðið þar sem allir komast fyrir og enginn er útundan. Þegar hópurinn 

er orðinn of stór segir hún að það sé einmitt á þeim stað í ferlinu sem „krakkarnir sem eru á 

jaðrinum verða fyrst útundan“. 
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Þóra bendir líka á að stýra megi samsetningu hópanna. Það geti skipt máli að vera ekki 

bara með „dóminerandi“ einstaklinga eða óframfærna einstaklinga saman. Það sé gott að 

hafa í hópnum einn til tvo nemendur sem maður veit að geta hvatt hina áfram, jákvæða 
leiðtoga en svo geti það reyndar komið á óvart að það séu ekkert endilega nemendurnir sem 

hún heldur að muni stýra vinnunni sem að gera það svo. Eins og hún segir: „Þetta kemur 

svoldið á óvart, því maður byrjar, svo kemur kannski einhver annar og maður alveg, ó, þessi 
bara tekur af skarið!“ Hún telur leikina afar mikilvæga af því að með þeim nái hún til 

nemenda sem jafnvel blómstra ekki í neinu öðru í skólanum. 

4.2.3 Aldur þátttakenda 

Viðmælendur rannsóknarinnar eru sammála um að leikirnir geti hentað öllum aldursstigum 

grunnskólans og hafa notað þá á ýmsum aldursstigum. María hefur notað leikina allt frá 1. 

bekk, hún segir að hún hafi náð að afsanna að leikirnir væru aðeins fyrir eldri nemendur eins 
og sumir haldi. Hún segir að ef einhverjir hafi gaman af því að fikta í lásum og því um líku þá 

séu það yngri nemendur. Jafnframt segir hún að þeir séu ótrúlega góðir í leikjunum, „þetta sé 

bara eins og með allt annað, ef þau fá að prófa þetta verða þau betri í því“. 

4.2.4 Námsgreinar og flóttaleikir 

Viðmælendur eru sammála um að hægt sé að nota leikina í öllum námsgreinum. Lilja telur að 

hægt sé að nota leikina hvar sem er og tengja þá nánast öllu. María segir að það sé í raun 

hægt að gera allt námsefni spennandi með flóttaleikjum og Lilju finnst ekki skipta máli hvort 
þema leikjanna sé tengt áhugasviði nemenda.  

Þóru finnst vel hægt að nota leikina í öllum námsgreinum. Hún hafi þó ekki notað leikina 
eins mikið að hún hefði viljað af því að hún hafi ekki haft aðgang að nógu mögum 
leikjasettum. Nú er hún komin með fleiri leikjasett og sér fram á að nota leikina meira. Birta 

er sama sinnis og telur leikina henta í öllum námsgreinum en hefur aðallega notað þá í 

náttúru- og samfélagsfræði og alveg sérstaklega í stærðfræði. Ástæðan fyrir mikilli notkun í 
stærðfræði segir hún vera þá að nemendur hennar hafi svo gaman af stærðfræði.  

Maríu finnst hægt að flétta leikjunum inn í allt námsefni. Hún hefur til að mynda notað þá 
í stærðfræði. Henni finnst leikirnir tengjast stærðfræðinni mest „af því að þetta er rökhugsun 
og ályktunarhæfni og allt þetta, þannig að þú ert svolítið að vinna mest með þann þátt, fyrir 

utan lífsleiknina, sem heitir þá kannski samfélagsfræði i dag, miðað við hæfniviðmiðin. Það 
að vinna saman og koma skoðunum sínum á framfæri og hlusta á skoðanir annarra.“ Hún 

bendir á að engin takmörk séu fyrir því hvernig þemu séu notuð í flóttaleikjunum en að henni 

þyki samt sem áður gott þegar hægt er að tengja leikinn einhverju ákveðnu sem nemendur 
eru búnir að vera að fást við í sínu námi. 



54 

Gunnar telur hins vegar að það að tengja leikina við ákveðnar námsgreinar sé ekki 

endilega aðalatriðið heldur sé verið að vinna með aðra þætti eins og samvinnu og það sé því 

algjört aukaatriði hvort leikurinn tengist ákveðnu námsefni eða ekki. Hann telur að verið sé 
að reyna að fá kennara til að tengja leikina ákveðnum námsgreinum til að koma leikjunum 

inn í kennslu en bendir á að honum finnist leikirnir þjálfa hæfni sem skipti svo miklu máli: 

„Leikurinn, í sjálfu sér, er námið.“ Hann tekur sem dæmi að ef fimm leikmenn eru saman að 
spila leik og sjá til að mynda kort af Þýskalandi eru það ef til vill aðeins tveir þeirra sem leysa 

þá þraut. Það finnst honum í góðu lagi þar sem að þeir sem ekki eru að leysa þá þraut séu 

bara að gera eitthvað annað á meðan og leggi kannski sitt af mörkum í öðrum þrautum. 

Hann segir einmitt að það sé „í lagi, því þú þarft ekki að vera góður í öllu“. Hann segir að 
nemendur séu að æfa sig í að vinna með öðrum, vinna undir pressu, prófa eitthvað nýtt, 

þora að leggja eitthvað til, komast að niðurstöðum. Þeir eru að leysa þrautir, verkefni og 

vinna saman og það er gaman, þetta sé hópefli. Hann segir að það sé „algjört aukaatriði 
hvort að þú náir að koma fyrir [í leiknum] einhverju stærðfræðidæmi“. 

Lilja sem starfar sem bókasafnskennari segir frá mikilli aukningu á notkun flóttaleikja á 
skólabókasöfnum. Hún segir frá bókasafnsfræðingi sem hefur þann háttinn á að þegar 
nemendur hafa lokið við að lesa ákveðnar bækur geti þeir komið á safnið og leyst þrautir. 

Hún hefur hug á að reyna þetta á skólabókasafninu sínu. 

4.2.5 Fjölbreyttar tegundir leikja 

Þeir kennarar sem rætt var við höfðu prófað nokkrar útfærslur á flóttaleikjunum. Vinsælustu 

leikirnir voru þessir hefðbundnu, þessir með kössum og lásum. Nokkrir höfðu prufað 

stafræna flóttaleiki (e. digital escape games) en misjafnt var hversu hrifnir viðmælendur voru 

af þeim.  

Gunnar sagðist ekki vera eins hrifinn af stafrænu leikjunum og þeim hefðbundnu. Honum 
finnst frekar gott að eiga möguleika á að koma stafrænum þáttum inn í hefðbundnu leikina. 

Hægt er að gera það með þraut þar sem þarf að skanna QR-kóða (e. QR code/ quick 
response code) til að fá upp stafræn viðfangsefni sem þarf að leysa.  

Helgi er hins vegar mjög hrifinn af stafrænum leikjum og segist vera orðin „dálítill digital 

kall“. Ástæðuna segir hann vera að hægt sé að ganga beint í leikina. Hann segir leikina ólíka 

þessum hefðbundnu þar sem þurfi að vera með lása og græja þá. Hann hefur útbúið nokkra 

stafræna leiki sem hann hefur haft aðgengilega á vef skólans og hvatt kennara til að nota 

leikina, til dæmis í forfallakennslu, þar sem leikirnir séu tilbúnir og krefjist því ekki 

undirbúnings. Hann segir frá einu skipti þar sem hópur var að spila stafrænan leik sem hann 

hafði útbúið og leikurinn var ekki að ganga upp vegna villu í leiknum. Hann hafi verið 

eldsnöggur að lagfæra villuna og nemendur getað haldið áfram eins og ekkert hefði í skorist. 



 

55 

Hann bendir á að í hefðbundnum leik hefði hann jafnvel þurft að ljósrita efnið upp á nýtt eða 

fela hluti upp á nýtt. Í stafrænum leiki virki þetta „hviss, bang, bara ef allir eru með iPada“. 

Birta hefur aðeins notað stafrænu leikina en ekki mikið. Það sama má segja um Maríu. 
Hún hefur notað stafræna leiki en ekki búið þá til sjálf. Hún segir að hægt sé að nálgast 

stafræna leiki á netinu en þeir séu á ensku. Ef hún noti þá velji hún leiki þar sem ekki er mikil 

enska svo að ekki þurfi að lesa mikið til að finna vísbendingar. Þrautirnar séu oft myndrænar 
og svo kenni hún nemendum oft nokkur lykilorð sem hjálpi þeim að skila textann, eins og til 

dæmis heiti lita á ensku. Hún velji þá stundum leiki sem eru fyrir elsta hóp leikskóla og oftast 

með litlum texta. 

Þóra notar bæði hefðbundna og stafræna leiki í sinni kennslu. Jafnframt segir hún svo frá 
skemmtilegri útfærslu á leikjum sem hún lærði að búa til á ráðstefnu áhugasamtaka kennara 

um upplýsingatækni, International Society for Technology in Education, ISTE, í Chicago árið 

2018. Allt námsfyrirkomulag í skólanum sem hún vinnur í fari í gegnum Microsoft OneNote, 
sem hún segir að sé ótrúlega flott forrit. Þar sé námsefninu skipt niður eftir þörfum, 

skipulagið í stærðfræðinni sett þar inn, dagskipulagið, hvaða dæmi eigi að reikna og hvaða 

myndir eigi að horfa á, þetta sé hluti af Office-umhverfinu sem notast sé við í skólastarfinu. 
OneNote bjóði upp á möguleika að læsa blaðsíðum og kennarar hafi nýtt forritið þegar verið 

væri að leggja próf fyrir nemendur, þeir hafa sett prófin inn og dreift þeim á nemendur sem 

fái lykilorð til að komast í prófgögnin þegar þau fari í prófið. Sömu aðferð hafi kennarar svo 
verið að beita þegar farið er í flóttaleiki. Að fyrstu síðu gangi lykilorð eða kóði og þar eigi að 

leysa þraut sem komi þeim á næstu blaðsíðu og þannig koll af kolli. Hún segir að á 

þemadögum hafi verið boðið upp á þessa leið, hluti nemenda hafi farið í hefðbundinn leik á 
meðan hinn hlutinn vann með tölvur og fór í flóttaleik í OneNote, hver nemandi fyrir sig. 

Viðmælendur hafa ennfremur verið að nota svokölluð Escape Room-öpp í einhverjum 

mæli. Sumir viðmælendanna höfðu prófað leiki í slíkum öppum sjálfir en ekki enn látið 

nemendur spila þá. María hefur til að mynda prófað fullt af slíkum öppum en ekki enn látið 

nemendur glíma við þau. 

4.2.6 Staðsetning leikja 

Hefðbundnu flóttaleikina segjast viðmælendur staðsetja víða. Oftast virðast kennarar setja 

leikinn upp inni í kennslustofu en það fer bæði eftir stærð og fjölda hópa og rými í stofunni 

hvort stúka þarf stofuna niður. Kennararnir hafa augljóslega notað hugmyndaflugið til að 

finna staði fyrir leikina. Bókasöfn skólanna virðast heppilegur og vinsæll staður ef marka má 

Þóru: „Það að vera á bókasafninu er alveg snilld upp á [að fela vísbendingar], af því að það er 

alveg það sem ég er búin að taka eftir, að þeim finnst það eiginlega mest spennandi.“ 
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Einn spennandi staður sem viðmælandi sagði frá var svokallað Svarthol í kjallara skólans. 

Rýmið er með svartmáluðum veggjum og hafði verið hugsað sem leiksvæði fyrir nemendur 

en þótti lítið notað. Staðir á borð við þessa þóttu spennandi og kveikja áhuga nemenda.  

4.2.7 Tíðni leikja 

Viðmælendur eru sammála um að nemendur fái ekki leið á að spila flóttaleiki þótt þeir séu 

oft notaðir í kennslu. Hægt sé að miða við einn leik í mánuði eða einn leik fyrir áramót og 
annan eftir áramót. Birta segir að þar sem nemendum hennar finnist leikirnir ofboðslega 

spennandi hafi hún komist að samkomulagi um við þá að þeir fengju að spila einn leik í 

mánuði. Hún segir að það hafi tekist, þrátt fyrir takmarkanir á skólastarfi vegna sóttvarna 
sem grípa þurfti til á árinu. 

María hefur notað leikinn um tvisvar til þrisvar haust og vor eða einu sinni í mánuði. Hún 
heldur að nemendur fái ekki leið á því að spila leikina ef þeir eru notaðir á nokkurra vikna 

fresti og heldur ekki ef þeir eru hluti af valgrein þeirra í skólanum.  

4.3 Ávinningur af flóttaleikjum 
Þegar viðmælendur voru spurðir um kosti þess að bjóða nemendum sínum upp á að spila 

flóttaleiki áttu þeir auðvelt með að nefna ýmsan ávinning sem hafa mátti af leikjunum, þeir 
ýttu undir samvinnu, rökhugsun, þrautseigju, sjálfstæði, skapandi hugsun, ályktunarhæfni og 

forvitni. 

Gunnar telur ávinning af því að láta nemendur spila flóttaleiki mikinn. Sá ávinningur sjáist 
ekki endilega strax heldur „getur vel verið að þú sjáir ekki haginn fyrr en mörgum árum 

seinna, eftir að nemendur útskrifast“. 

Þóra segir að það sé mikill munur að fylgjast með nemendum spila leikina eftir því hvort 
þeir séu búnir að fara í gegnum verkefni þar sem samvinna hefur verið í forgrunni, af því að 

þá eigi þeir miklu auðveldara með svona vinnu. Svo séu krakkar sem hafa kannski meira og 

minna setið kyrrir eða verið óframfærnir þegar kemur að því að leysa þrautir í samvinnu við 
aðra. Hún telur mikilvægt að nemendur fái að kynnast samvinnuverkefnum á borð við 

flóttaleiki. Leyfa þurfi nemendum að spreyta sig á margvíslegan hátt með því að beita 

fjölbreyttum kennsluaðferðum. Hún segir nemendum að þetta sé ekki bara leikur, þeir læri 
líka af þessu.  

María er þeirrar skoðunar að skóli eigi mestmegnis að vera skemmtilegur og hún notar 

leiki mikið í þeim tilgangi. Hún telur flóttaleikina kenna nemendum annars konar hugsun og 

finnst áhugavert að sjá stundum nemendur, sem eru „klárir á bókina“ og rúlla öllu upp þar, 

lenda á veggjum í flóttaleikjunum. Hún segir að oft séu það ólíklegustu nemendurnir sem 

blómstra í þessu. „Þau eru bara með einhverja aðra sýn. Rökhugsun kemur þér bara ákveðið 
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langt, þú þarft líka að hafa ákveðna skapandi hugsun, þannig að mér finnst svolítið gaman að 

það eru aðrir krakkar að njóta sín og þau fá hina til að hlusta á sig af því þau sem allt vita vilja 

alltaf keyra sitt áfram.“ Hún segir jafnframt að nemendur hennar hafi bætt sig. Fyrst hafi þau 
þurft mikla hjálp en „eftir því sem þau gera þetta oftar verða þau sjálfstæðari og eru 

náttúrlega farin að fatta og ‚Já, bíddu, þetta gæti verið áttalásinn!‘, og eitthvað svona. Já, 

bara eins og allt annað, þá æfast þau í þessu.“ 

Birta telur kostina við leikina marga en fyrst og fremst segir hún að nemendur séu að 

„læra svo mikið að hugsa út fyrir rammann, læra að vera lausnarmiðuð, þau læra að vinna 

saman, þau læra að tala saman“. Kostina telur María tvímælalaust vera að nemendur séu svo 
góðir að vinna saman, það taki allir þátt. Helgi er sama sinnis og telur kostina við leikina vera 

samvinnu nemenda. „Það koma einhverjir krakkar sem blómstra í þessu og hafa sig kannski 

aldrei í frammi eða neitt svoleiðis. Þarna allt í einu sérðu nýjar hliðar á nemendum.“ Lilja 

telur kostina við að leyfa nemendum að spreyta sig í svona leikjum vera að „nemendur sem 
eru á jaðrinum blómstra oftast í þessu og það finnst mér jákvætt, að finna styrkleika“. Þóru 

finnst að kostir við að spila svona leiki séu að allir nemendur geti tekið þátt. Hún segir að ef 
leikirnir reynist of þungir fyrir nemendur sé auðvelt að fækka þrautum eða gera þá aðeins 
einfaldari. Hún segir líka að það þurfi að fylgjast rosalega vel með og gefa vísbendingar ef 

þörf þyki á. Hafa þurfi í huga að samsetning hópa sé mjög ólík og að sumir nemendur þurfi 

meiri aðstoð en aðrir.  

Reynsla Þóru er líka sú að nemendur viðri hugmyndir sínar frekar við bekkjarfélagana. 

Hún telur leikina auka þrautseigju nemenda og að þeir gefist síður upp. Hún segist hafa verið 

að kenna með svipuðum hætti síðustu ár og eina breytingin núna sé að hún sé farin að nota 
leikina í kennslu og finna mun á styrk nemenda. Hún segist leggja mikið upp úr hópavinnu og 
að finna að samstarfið gangi betur eftir því sem nemendur spila fleiri leiki. Hún segist segja 

nemendum að „í framtíðinni veistu ekki með hverjum þú vinnur, þú veist ekki hvernig 
viðkomandi bregst við hlutum eða neinu svona, þannig að þetta er líka svolítið prófsteinn á 

það hjá þeim líka. ‚Hvernig bregst ég við ef á móti blæs?‘, ‚Hvað ætla ég að gera ef að mér 

gengur illa með eitthvað?‘, ‚Ætla ég bara að hætta eða ...?‘.“ Birta talar um „adrenalínkikkið 
sem þú færð út úr því að fara í skemmtigarð, rússíbana og svoleiðis. Þú færð nákvæmlega 

það sama [í flóttaleikjum] og það er alveg í hvert skipti sem þú leysir lás. Það er ekkert betra 

en að sjá svipinn á þeim þegar þau opna lásinn og svo höfðu þau enga trú á því að þetta væri 
lausnin, þannig að þetta er algjörlega þess virði.“ 

Birta segir að leikirnir smiti einhverri forvitni líkt og þegar nemendur geri tilraunir í 
náttúrufræði. Hún segir það „einhvern faktor“ að sjá hve nemendur eru hissa þegar þeir 

opna lása eða ná að leysa einhverja gátu, svipað og þegar þeir geri tilraunir í náttúrufræði. 
Þóru finnst leikirnir bjóða upp á mikla möguleika og segir að allir geti tekið þátt í þeim. 
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Stundum séu nemendur í bekknum sem komast alla jafna ekki inn í hópinn og eru ekki sterkir 

í samskiptum en fá að vera með og taka þátt í flóttaleikjunum. Hún segir nemendur vera 

duglega að segja það sem þeim finnst og viðra skoðanir sínar. Í náttúrufræði séu til dæmis 
hæfniviðmið sem kveði á um að nemendur eigi að geta túlkað og ályktað út frá gögnum. Hún 

finnur mun á öryggi nemenda, þeir sem áður voru gjarnir á að leita eftir samþykki fyrir 

hlutunum segi í dag frekar: „Mig langar að gera þetta svona, ég þarf bara þetta til þess.“ Hún 
telur því leikina hafa góð áhrif hvað þetta snerti. Gunnar telur að leikurinn sé að vissu leyti 

upplifun. „Ég meina, samskipti og samvinna og allir þessir hlutir [sem teljast til lykilhæfni].“ 

Hann telur leikina eiga heima á öllum greinasviðum enda þjálfi þeir lykilhæfni en lykilhæfni 

sé ekki námsgrein. Lykilhæfni eigi að fléttast inn í allt skólastarfið og hann velti fyrir sér hver 
beri þá ábyrgð á að lykilhæfnin gleymist ekki. Þar gætu flóttaleikir nýst vel. 

4.4 Útbreiðsla leikja 
Viðmælendur voru spurðir hvort samkennarar þeirra sýndu flóttaleikjunum áhuga. Flestir 

nefndu nokkra samkennara sem hefðu sýnt leikjunum áhuga en nefndu líka að fólk væri 
óöruggt að taka skrefið. Viðmælendurnir höfðu farið ýmsar leiðir við að innleiða leikina í 
skólastarfið, bæði boðið upp á námskeið fyrir kennara og boðist til að aðstoða einstaka 

kennara við gerð og framkvæmd leikja. 

María segir frá því að það sé ákveðinn hópur kennara í skólanum þar sem hún kennir sem 
sýni leikjunum áhuga. „Mörgum finnst þetta ofsalega sniðugt en margir eru hræddir við 

þetta eins og svo margt. Finnst þetta pínu vesen, en það eru nokkrir hérna sem eru að nota 

þetta.“ Þóra segir að alla vega tveir aðrir kennarar sem vinni með henni hafi sýnt 
flóttaleikjum áhuga. Hún hafi hjálpað öðrum þeirra að búa til hefðbundna leiki. Birta hefur 
haldið námskeið fyrir samkennara sína og segir þá hafa verið mjög áhugasama og langað að 

prófa. Þeir hafi samt sem áður einhvern veginn ekki tekið stökkið. Hún segist vera með 
hugmynd sem hana langi að útfæra fyrir næsta haust. Þá hafi hún hugsað sér að aðstoða 

áhugasama kennara við að setja upp leik eða leiki og koma þeim af stað. Reynsla hennar var 

sú að það þyrfti að setja upp leik í þrjú til fjögur skipti áður en maður væri kominn með ferlið 
á hreint. Helgi hefur tvisvar sinnum boðið kennurum að koma til sín á starfsdögum til að 

útbúa leik. Eitt skiptið voru búnir til fjórir leikir en kennararnir voru ekki búnir að prufukeyra 

leikina. Hann segir þó einn kennara á miðstigi hafa útbúið leik heima fyrir og fundist þetta 
„bara algjört æði“.  

4.4.1 Heilræði fyrir kennara 

Allir viðmælendur voru spurðir að því hvaða heilræði þeir gæfu kennara sem langaði að setja 

upp flóttaleik í kennslu. Mikilvægt atriði sem nokkrir viðmælenda nefndu var að kennarar 
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þyrftu að vera ófeimnir og hafa það í huga að allir geti gert mistök þegar þeir stíga fyrstu 

skrefin. Birta sagðist til að mynda vera búin að gera fullt af mistökum í sínum leikjum og hafa 

stundum hugsað: „Af hverju er ég með þessa uppsetningu?“ eða „Af hverju gerði ég þetta 
svona?“ Hún nefnir að hún hafi gert þraut sem hún taldi vera auðvelda en reyndist svo 

erfiðasta þrautin fyrir einn hóp og sú auðveldasta fyrir annan hóp. Hún bendir kennurum á 

jafnframt á að nýta bæði íslensku vefsíðuna helgaða Breakout EDU og vefsetur 
framleiðandans sjálfs til að fá hugmyndir. Jafnframt telur hún mikilvægt að finna félaga svo 

að hægt sé að kasta hugmyndum á milli. Hún segir samtalið sem eigi sér stað við undirbúning 

leikjanna skipta miklu máli. Það sé hægt að gera hlutina á svo marga mismunandi vegu að 

það hjálpi að ræða við aðra um útfærsluna. María ráðleggur kennurum sem langar að prófa 
að ofhugsa málið ekki, heldur „sækja sér leik og ekki halda að þú þurfir að byrja á að búa til 

leik“. Hún mælir með því að fara inn á íslensku síðuna, prenta út leik og byrja. Hún segir að 

þetta sé ekki eins flókið og margir haldi. 

Gunnar telur mikilvægt að kennarar byrji á að spila leiki til að öðlast á þeim þann skilning 
sem þarf til að stýra leikjum. Hann segir erfitt að fara beint á netið, prenta út leiki og ætla að 
stýra þeim. Mikilvægt sé að kennarar prófi fyrst að spila leikinn sjálfir. Helgi aðstoðar 
kennara í sínum skóla við að setja upp og búa til flóttaleiki. Hann biður kennara að koma með 

fjórar til sex spurningar með það fyrir augum að nota fjórar þeirra. Þeim sem hafa ekki 

aðgang að neinum sem gæti aðstoðað þá við gerð leikja segir hann bara að vera „dugleg að 
afla upplýsinga og vera ófeimin við það“. Hann ráðleggur þeim einfaldlega að fara á netið í 

rólegheitum og afla sér upplýsinga. Hann telur það jafnframt „meiriháttar“ ef kennarar tækju 
sig saman um að búa til flóttaleiki. Hann segir að það þurfi ekkert endilega að eiga Breakout-

kassann. Í rauninni sé hægt að nota hvað sem er. Hann leggur til að byrja með því að reyna 
að spila einhvern leik sjálfur. Fá einhvers staðar einhvern leik, prenta hann út og spila. Búa 

svo bara til einn leik í einu og stefna á að spila einn leik með nemendum fyrir áramót og 

annan eftir áramót. Þá sé líka sniðugt að leggja leikinn fyrir fleiri en einn hóp þar sem mikil 

vinna hafi farið í að setja upp leikinn.  

Lilja ráðleggur kennurum sem langar að prófa flóttaleiki að byrja á að fara inn á Breakout 
Ísland-vefsíðuna og skoða leiki bæði á íslensku og ensku. Oft sé þetta frekar ruglingslegt í 

byrjun, þannig að hún ráðleggur kennurum að setja sig í samband við einhvern sem geti 

aðstoðað þá fyrstu skrefin. Þóra segir að það sé afar mikilvægt að vera búinn að setja upp 
leik frá öðrum nokkrum sinnum áður en maður fer að búa til leik sjálfur. Hún telur leikina á 

íslensku síðunni henta betur en þá á þeirri bandarísku. Þeir séu svo amerískir og mikið 

tengdir bandarískum staðháttum eða sögu. Hún segir við kennara sem langar að prófa: „Þú 

getur ekki klúðrað þessu!“ Hún segir að fyrstu skiptin sem hún hafi prófað að setja upp leik 

hafi það gengið frekar brösuglega. Hún segist hafa verið stressuð í fyrstu en líkir framkvæmd 
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leikja við kennslu og segir að þeir gangi betur eftir því sem maður prófar sig áfram og öðlast 

meiri reynslu. Hún bendir kennurum á að fara inn á íslensku síðuna, tala við aðra kennara, 

spyrja á samfélagsmiðlum og fá jafnvel að heimsækja kennara með reynslu. 

4.4.2 Að búa til leik 

María segir að það taki hana talsverðan tíma að búa til leik. Ferlið hjá henni byrji á hugmynd 

og því hvernig hana langi að hafa leikinn. Þá reyni hún að finna eitthvert námsefni að styðjast 
við. Síðan skoðar hún hvort það séu einhverjar tölur eða orð sem hún geti notað en stundum 

komi hugmyndir að þrautum upp í hausinn á henni. Hún skoði líka Breakout EDU-síðuna og 

athugi hvort hún finni einhverja sambærilega leiki sem hún gæti nýtt sér. Hún er líka með 
hugmyndasafn á samfélagsmiðlinum Pinterest með ýmiss konar dulmáli sem hún notar í 

leikjagerð. Hún segir að hún verði sífellt fljótari að útbúa leiki eftir því sem hún geri það oftar. 

Hún fái jafnvel hugmyndir þegar hún er á gangi á leið heim úr vinnu eða eins og hún segir: 
„Þetta er eitthvað sem manni finnst skemmtilegt. Þá sækir þetta svolítið á mann, þannig að 

ég er bara oft komin mjög langt með leikinn í hausnum áður en ég fer að vinna í að útbúa 

hann.“ Þegar leikurinn sé fullmótaður sé maður svo enga stund að setja inn vísbendingar sé 
maður þokkalega tölvufær. Í heildina telur hún að undirbúningur fyrir hvern leik geti að 

jafnaði verið nokkurra klukkustunda vinna.  

Þóra segir að það sé mikil vinna að búa til leik og taki langan tíma en bendir á að um leið 

og hún fái einhvern með sér í undirbúninginn kvikni hugmyndirnar hraðar. Lilja telur að 
vinnan sem fari í að búa leikina til sé vel þess virði. „Maður hefur svo mikla ánægju af, þú 

veist, upplifunin er svo skemmtileg og góð. Það er það sem gefur mér svo mikið. Mér finnst 

ekkert leiðinlegt að búa til leiki.“ Þóra segir að vinnan við að búa leikina til sé vel þess virði, 

sérstaklega þegar hún sé með marga nemendur og geti notað sama leikinn oftar en einu 

sinni. María er sama sinnis og bætir því við að hún sé dugleg við að deila leikjunum með 

öðrum svo að vinnan nýtist fleirum. 

Þess má geta að helmingur viðmælenda hafði einhverja reynslu af því að leyfa 
nemendum að búa til leiki. Í einu tilviki höfðu nemendur valið að búa til flóttaleik í 

svokölluðum „skapandi skilum“ en þá mega nemendur velja með hvaða hætti þeir skila 

ákveðnu verkefni. 

4.5 Viðhorf nemenda 
Þóra hefur rætt við nemendur bæði á miðstigi og unglingastigi um viðhorf þeirra til leikjanna. 

Hún telur að 85 til 90% nemenda „fíli þetta í tætlur“ og „finnist þetta rosalega skemmtilegt“. 

Það fari svolítið eftir samsetningunni á hópnum en hinum 10 til 15% nemendanna finnist 
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leikirnir svolítið erfiðir og að þeir eigi erfitt með samskiptin. Hún segist ekki hafa tekið eftir 

áhugamun milli kynja.  

Aðspurð hvernig nemendum finnist leikirnir segir María: „Þau elska þetta, þau biðja um 
þetta.“ Nemendur hennar voru búnir að vera að biðja um leik fyrir sumarfrí og sagðist hún 

vera að reyna að koma honum inn í dagskrána en tíminn væri naumur þar sem skólahald 

hefði verið skert sökum heimsfaraldursins þá um vorið. Hún sagði nemendur hafa ofboðslega 
gaman af leikjunum og biðja um þá. Þegar hún mætti með kassann í stofuna segðu þeir bara 

„Yes!“. Birta segir svo frá því þegar hún var að skipuleggja litlu-jólin í samráði við nemendur. 

Efst á óskalistanum hjá þeim var að spila flóttaleik sem þau svo gerðu. Árshátíð skólans féll 
svo niður vegna heimsfaraldurs í byrjun árs og völdu nemendur þá að fá að spila leik eins og 

á jólahátíðinni í hennar stað. Birta segir að þegar hún hafi verið að byrja með flóttaleikina 

hafi hún svolítið þurft að plata nemendur í leikinn en það sé liðin tíð og nú séu allir 

nemendurnir spenntir fyrir að spila. 
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 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða reynslu íslenskra grunnskólakennara af notkun 
flóttaleikja í kennslu. Ekki hafa verið gerðar neinar rannsóknir á viðfangsefninu hérlendis 

áður og þessari rannsókn er ætlað að gefa yfirlitsmynd yfir fyrstu skref innleiðingar leikjanna 

í skólastarf á Íslandi. Það er mikill vöxtur á flóttaleikjum í heiminum eins og rakið var í 

inngangsköflum og vinsældir leikjanna hafa þegar sett mark sitt á skólastarf hér á landi. Eins 

og fram hefur komið má líta svo á að innreið flóttaleikja á Íslandi hafi hafist með 

menntaviðburðinum Utís í lok árs 2016. Ef litið er til þess að nú eru liðin um fjögur ár frá 

þeim tímamótum hefur notkun leikjanna í skólastarfi aukist hratt þar sem upplýsingar frá 

framleiðanda Breakout EDU benda til að seld hafi verið nokkur hundruð leikjasett frá 

fyrirtækinu til skóla á Íslandi. 

Viðmælendur í rannsókninni kynntust flóttaleikjum á ráðstefnum, í menntabúðum og á 
netinu. Það undirstrikar þau mikilvægu áhrif sem ráðstefnur og ekki síður menntabúðir 

haldnar hér á landi geta haft á íslenskt skólastarf. Tækninýjungar tengdar skólastarfi eru oft 

kynntar í menntabúðum og oftar en ekki eru það starfandi grunnskólakennarar sem deila 
reynslu sinni af tækninýjungum. Einn viðmælenda rannsóknarinnar hafði einmitt kynnst 

flóttaleikjum í kennslu þegar hún sótti menntabúðir á Snæfellsnesi. Þá er rétt að rifja upp að 

hópar grunnskólakennara með áhuga á upplýsingatækni í skólastarfi eru öflugir á 
samfélagsmiðlunum Facebook og Twitter. Á Twitter hafa kennarar verið duglegir að deila því 

sem þeir eru að fást við í kennslu með myllumerkinu #menntaspjall. Þeir hafa jafnframt verið 

duglegir að deila þar reynslu sinni af notkun flóttaleikja í kennslu með myllumerkinu 
#breakoutedu.  

Velta má fyrir sér hvort og þá hvernig flóttaleikir tengist upplýsingatækni í skólastarfi. 

Vissulega gera þeir það ef notaðar er búnaður á borð við tölvur og snjalltæki eða lausnir á 

borð við QR-kóða en leikirnir gera það ekki endilega eða alltaf. Svo virðist samt vera sem 
margir kennarar sem nota leikina í kennslu séu jafnframt áhugasamir um upplýsingatækni í 

skólastarfi, að áhugann á flóttaleikjum megi jafnvel rekja til áhuga þeirra á tækninýjungum. 

Frekari athugun á þeim tengslum liggur utan efnismarka þessa verkefnis en ekki verður betur 
séð en að kennarar sem hafi áhuga á flóttaleikjum eða upplýsingatækni í skólastarfi hafi 

jafnframt áhuga á öðrum nýjungum í skólastarfi, séu duglegir að sækja menntaviðburði og 

hafi áhuga á að þróa kennsluhætti sína. Viðmælendur í rannsókninni sóttu til dæmis allir 
námskeið um notkun flóttaleikja í kennslu sem haldið var í tengslum við ráðstefnu um 

upplýsingatækni í skólastarfi í ársbyrjun 2019. Hvort viðmælendurnir gefi raunsanna 
heildarmynd af þeim sem hafa notað flóttaleikina í kennslu er þó ekki víst.  
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Segja mætti að viðmælendurnir séu allir í hópi frumkvöðla í notkun flóttaleikja í kennslu, 

bæði að því leyti að þeir eru brautryðjendur í notkun leikjanna á Íslandi og jafnframt í ljósi 

þeirrar staðreyndar að helmingur þeirra hefur líkt og ég sjálf haldið kynningu eða námskeið 
um notkun leikjanna. Allir eiga þeir svo sameiginlegt að hafa aðstoðað aðra kennara við 

notkun leikjanna í starfi. Jafnframt má lesa úr niðurstöðum rannsóknarinnar mikilvægi 

samvinnu milli kennara. Hún skiptir máli bæði við undirbúning leikjanna og framkvæmd 
þeirra. Við undirbúning telja kennarar að betra sé að vinna saman og við framkvæmd 

flóttaleikja telja þeir heppilegt að skipta nemendahópum upp til þess að hóparnir í leiknum 

verði ekki of stórir.  

Augljóst virðist að nemendur geti lært mikið af því að spila flóttaleiki. Það virðist ekki 
endilega skipta öllu máli hvort leikirnir séu tengdir því námsefni sem nemendur eru að fást 

við hverju sinni, því viðmælendur telja í ljósi sinnar reynslu að lærdómurinn af því að spila 

leikina sé engu að síður mikill og fjölbreyttur. Líkt og á við um ávinninginn af verkefnum í 
lausnarleitarnámi, skila flóttaleikir sér þar á annan máta, þar sem nemendur þurfa að leysa 

flókin viðfangsefni í samvinnu við aðra nemendur og beita bæði skapandi og gagnrýninni 
hugsun til að ná settu marki.  

Leikjanálgun í námi er ekki ný af nálinni. Vygotsky hélt því fram, eins og áður var nefnt, að 

leikir gætu haft gríðarleg áhrif á þroska barna og lærdómsgetu og fræðimenn nú á tímum 

telja að leikjamiðað nám sé vel til þess fallið að undirbúa nemendur fyrir áskoranir 21. 
aldarinnar. Með leikjum fá nemendur tækifæri til að efla sköpunargleði og öðlast 

aðlögunarhæfni til að takast á við flókin verkefni framtíðarinnar. Samvinnunám er líka talin 

mikilvæg kennsluaðferð og reynsla viðmælenda styður það viðhorf að flóttaleikir séu vel til 
þess fallnir að ýta undir og þjálfa samvinnu þar sem nemendur vinna með félögum sínum að 
sameiginlegu markmiði. En þar með er ekki öll sagan sögð.  

Kenningu Kolbs um reynslumiðað nám er vel hægt að tengja leikjunum þar sem hann 
skilgreinir nám sem ferli þar sem þekking er afsprengi reynslu. Áhugavert er að skoða 

námshring Kolbs í samhengi við flóttaleiki. Eins og fram kom hér að framan, telur Kolb að 

best sé hlúð að námi, breytingum og þroska með því að skapa ferli sem hefjist með ákveðinni 

reynslu eða upplifun. Svo taki við söfnun gagna og athuganir í téðri reynslu, gögnin séu svo 

greind og loks notuð til að breyta hegðun eða ákvörðunum í næstu reynslu. Ef námshringur 

Kolbs, sem tekur til reynslu, ígrundunar, óhlutbundinnar hluttekningar og prófunar, er 

skoðaður með tilliti til flóttaleikja má sjá að auðvelt er að skoða leikina og sýna fram á kosti 

þeirri í ljósi af kenningunni. Á fyrsta stigi, reynslustiginu, spreyta nemendur sig í flóttaleik, 
ýmis við lausn afmarkaðra þrauta í leiknum eða leikinn í heild, þeir nálgast viðfangsefnið með 

opnum huga og aðlögunarhæfni líkt og gert er ráð fyrir í hringrás Kolbs. Á öðru stigi ígrunda 
nemendur það sem fram fór á fyrsta stigi, það er við þrautalausnir í flóttaleiknum. 
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Nemendum gefst tækifæri til að ræða saman og ígrunda leikinn og einstakar þrautir. Á þriðja 

stiginu draga nemendur ákveðinn lærdóm af því sem þeir lærðu í flóttaleiknum. Til þess 

þurfa nemendur að nota upprifjun, ígrundun og rökhugsun og þarna kæmi aðstoð kennara 
sér vel. Á fjórða og síðasta stigi hringrásarinnar tekur nemandinn þegar best lætur allt sem 

hann hefur tileinkað sér í flóttaleiknum og notar það við nýjar aðstæður. Einnig þar getur 

kennari vísað veginn og komið til hjálpar. 

Kolb bendir á að nemendur finni sig misvel á þessum stigum og hefur hann greint fjórar 

tegundir námsaðferða (e. learning styles) eftir því hvaða stig falla best að hverjum nemanda. 

Hann flokkar nemendur í samleitna, sundurleitna, samlagandi og aðlagandi. Það gæti verið 
áhugavert fyrir kennara að skoða nemendur sína með það að sjónarmiði hvaða námsleiðir 

henti hverjum og einum best. Í athugunar- og rannsóknarskyni mætti jafnvel reyna að skipta 

nemendum í hópa í flóttaleikjum með tilliti til aðferðanna fjögurra.  

Ný menntastefna Mennta- og menningarmálaráðuneytisins, sem nú liggur fyrir Alþingi 
eins og áður var rakið, leggur höfuðáherslu á að veita framúrskarandi menntun og hefur að 

leiðarljósi þrautseigju, hugrekki, þekkingu og hamingju. Flóttaleiki er vel hægt að tengja við 

þessi atriði, þá sérstaklega hvað varðar þrautseigju. Það sama má segja um menntastefnu 
Reykjavíkurborgar sem leggur upp með að börn sýni frumkvæði, séu skapandi og nýti 

gagnrýna hugsun. Líku máli gegnir um gildandi aðalnámskrá með áherslur sína á grunnþætti 

menntunar og lykilhæfni. Viðmælendur í rannsókninni lögðu mat sitt á ávinning af notkun 
flóttaleikja í kennslu og helstu kosti leikjanna töldu þeir vera: samvinnu, rökhugsun, 

þrautseigju, sjálfstæði, skapandi hugsun, ályktunarhæfni og forvitni. Það má því með sanni 

segja að leikirnir þyki falla vel að þeim áherslum sem skólastarfi eru settar með stefnumótun 
stjórnvalda við upphaf nýrrar aldar og viðmælendur eru sammála um það. 

Flóttaleikir eru þó þess eðlis að erfitt getur reynst að meta ávinninginn af þeim. Líkt og 

einn viðmælenda í rannsókninni minntist á, getur verið að ávinningurinn komi ekki fram fyrr 

en mörgum árum eftir að nemendur hafa lokið grunnskólagöngu sinni. Auðvelt er þó að 

tengja leikina við þá lykilhæfni sem aðalnámskrá grunnskóla setur fram, sérstaklega hvað 

snertir samvinnufærni, sköpun og gagnrýna hugsun. Það þarf líka að meta lykilhæfni á annan 

hátt en annan lærdóm líkt og ávinning af flóttaleikjum. Lykilhæfni er ekki sérstakt námssvið, 

það á frekar að fléttast inn í allt nám og á í raun heima á öllum greinasviðum. Einn 

viðmælenda veltir til dæmis fyrir sér hver beri ábyrgð á lykilhæfninni og hefur áhyggjur af því 

að hún geti gleymst í skólastarfi en telur einmitt að flóttaleikir geti hentað afar vel til að 

vinna með lykilhæfni og þá þætti sem þar eru undir.  

Samvinna er einn þáttur lykilhæfninnar og er almennt talin einkar mikilvægur þáttur í 

námi barna þó að hún hafi ekki alltaf verið metin markvisst. Auðveldara reynist að meta aðra 

einfaldari þætti og þurfa kennarar oft að finna nýjar leiðir til að leggja mat á samvinnu og 
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aðra þætti lykilhæfninnar. Líkt og fram kom hér að framan hefur OECD lagt fyrir PISA-

könnunarpróf og sérstakt mat á hversu vel nemendum gengur að vinna með öðrum, það er 

að þrautalausnum í samvinnu við aðra nemendur. Mikilvægi samvinnu þykir augljóst en þrátt 
fyrir tilraunir hefur PISA ekki tekist að meta þennan þátt með góðum hætti.  

Síðustu ár hafa áskoranir og hæfni 21. aldar verið mikið í umræðunni, jafnt á vettvangi 

skólastarfs og menntavísinda. Skrifaðar hafa verið margar bækur og greinar sem fjalla um þá 
hæfni sem 21. öldin krefst, hvað falli undir þá skilgreiningu og hvernig hægt sé að vinna með 

slíkt í skólastarfi. Engin einhlít skilgreining liggur fyrir en Alþjóða efnahagsráðið hefur eins og 

áður kom fram birt lista um þá hæfni sem forsvarsmenn fyrirtækja telja að séu mikilvægastir. 
Ef listi þeirra frá 2015 fyrir árið 2020 er skoðaður eru margir þættir þar sem flóttaleikir þjálfa 

og undirbyggja, þættir á borð við að leysa flókin verkefni, beita gagnrýninni og skapandi 

hugsun og teymisvinnu. Ef menntastofnanir hyggjast leggja áherslu á að búa nemendur undir 

áskoranir 21. aldarinnar ættu þær tvímælalaust að horfa með fullri alvöru til þeirra 
möguleika sem flóttaleikir bjóða upp á í því samhengi. 

Af viðtölunum er ljóst að töluverð vinna fylgir því að búa til flóttaleiki en á móti kemur að 

þá má nota aftur með nýjum hópi nemenda og að mikið er til af tilbúnum leikjum og 
leikjaefni. Einnig eykst hröðum skrefum framboð á stafrænum leikjum, öppum og 

möguleikum í sýndarveruleika sem áhugavert væri að kanna betur. Einn möguleiki sem 

fjallað var lítillega um í niðurstöðunum var svo að láta nemendur sjálfa búa til flóttaleiki. Fyrir 
þá sem hafa áhuga á að bjóða nemendum upp á slíkt má taka fram að vinna af því tagi hlýtur 

að efla hæfni nemenda hvað snertir samvinnu, gagnrýni og skapandi hugsun. Gaman væri að 

sjá þennan möguleika nýttan í kennslu.  
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 Lokaorð 

Þegar hafist var handa við þetta verkefni í byrjun árs óraði mig ekki fyrir því hversu 
margslungið fyrirbæri flóttaleikir eru. Þegar draga skal saman þann lærdóm sem hlotist hefur 

af þessari vinnu reynist erfitt að ná utan um hann, svo yfirgripsmikið er efnið. Þegar byrjað er 

að kafa ofan í mjög svo áhugaverða efnisþætti þessa verkefnis er auðvelt að gleyma sér við 

lestur. Þar fyrir utan er viðfangsefnið svo nýtt og framþróun þess svo ör að sífellt eru að 

koma fram gögn, kenningar og annars konar efni svo að rannsakendur eiga á hættu að láta 

magnið bera sig ofurliði. Það sem stendur þó upp úr er sá ávinningur sem sýnt þykir að 

flóttaleikir beri með sér. Leikirnir eru augljóslega ekki aðeins skemmtun heldur þjálfa þeir 

nemendur á fjölmörgum sviðum og undirbúa þá fyrir lífið.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa bæði innsýn í þá nýjung sem flóttaleikir eru í kennslu 

og góða hugmynd um það hvernig flóttaleikir eru helst notaðir í kennslu í grunnskólum á 
Íslandi. Vonandi munu fleiri rannsóknir á flóttaleikjum á Íslandi fylgja í kjölfar þessarar. 

Áhugavert væri til dæmis að gera rannsókn á viðhorfi nemenda til leikjanna eða útbúa efni 

sem gæti nýst kennurum til að meta vinnu nemenda meðan á leik stendur. Áhugavert þótti 
mér að grúska í kennsluaðferðum og sjá hvað flóttaleikir eiga vel við kennsluaðferðir og 

námsleiðir sem hér var fjallað um. Fyrirbærið er ef til vill nýtilkomið en auðvelt er að finna 

því fótfestu á grunni rannsókna og kenninga síðustu áratuga. Ekki síst blasir við lykilhæfnin, 
sem leikirnir eru svo vel fallnir til að þjálfa en ég er á þeirri skoðun að öll börn í grunnskólum 

eigi að fá tækifæri til að reyna sig við flóttaleiki í skólum. Flóttaleikir eru líka nokkurs konar 

„hermir“ fyrir lífið. Nemendur fá að prófa sig áfram, ögra sér og öðrum á uppbyggilegan hátt, 
en í öruggu umhverfi þar sem mistök verða hluti af lærdómsferlinu. Afraksturinn fylgir þeim 

svo út í lífið ef vel er vandað til verksins. 

Skemmtilegt er að segja frá því að þegar ég var komin á lokasprettinn við gerð þessa 

verkefnis rann einmitt upp fyrir mér að í þessu langa og stundum erfiða ferli þurfti ég 
sannarlega á þolinmæði, þrautseigju, sjálfstæði og ályktunarhæfni að halda. Þar að auki 

þurfti ég að beita gagnrýni, rökvísi og skapandi hugsun við vinnuna. Þetta eru sömu þættir og 

flóttaleikirnir þjálfa. Hæfnin sem nemendur geta náð með leikjunum er í raun hæfni fyrir lífið 
og allar þær áskoranir sem það býður upp á. 
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Viðauki A: Leikjasett Breakout EDU  

Innihald: 

- 1 stk lyklalás     - 1 stk lásahespa 

- 1 stk 3ja númera lás    - 1 stk útfjólublátt vasaljós 

- 1 stk 4ra númera lás    - 5 stk númerahringir 

- 1 stk stafalás     - 5 stk litahringir 

- 1 stk stafalás með áttum    - 5 stk formhringir 

- 1 stk stór kassi    - 1 stk penni með ósýnilegu bleki 

- 1 stk lítill kassi    -1 stk stokkur af ígrundunarspilum  
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Viðauki B: Tíu ástæður til að spila Breakout EDU 
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Viðauki C: Viðtalsrammi fyrir viðtöl við kennara 

VIÐTALSRAMMI FYRIR VIÐTÖL VIÐ KENNARA – 
________________________________________________________ 
 
• Almennar upplýsingar: Kyn, aldur, kennslureynsla, menntun. 

- Hvaða námsgreinar hefur þú verið að kenna? 
- Hvaða aldurshópum hefur þú helst verið að kenna? 
- Ertu í mikilli teymisvinnu eða nánu samstarfi við aðra kennara? 
 

• Hvers vegna fórst þú að nota flóttaleiki/Breakout EDU kennslu?  
- Hvar og hvenær heyrðir þú fyrst af þessari kennsluaðferð? 
- Hafa aðrir kennarar eða stjórnendur sýnt þessu áhuga? 
- Hafa foreldrar orðið varir við þetta eða sýnt þessu áhuga? 
 

• Ertu að nota hefðbundið leikjasett eða stafrænar útfærslur, vefi eða öpp? 
 

• Viltu segja frá einum leik sem þú hefur lagt fyrir nemendur? 
- Getur þú lýst leiknum og hvað gekk vel, var eitthvað sem hefði mátt betur fara? 
 

• Í hvaða samhengi finnst þér henta best að nota flóttaleiki? 
- Á vissum greinasviðum eða í vissum námsgreinum? 
- Fyrir tiltekin viðfangsefni, í grein, óháð greinum eða þvert á greinar? 
- Til afþreyingar eða til tilbreytingar, til umbunar? 
- Fyrir nemendur á vissum aldri? 

 
• Hvar og hvenær lætur þú leikina fara fram?  

- Hvaða rými skólans notar þú? 
- Hvaða rými henta best, hvað þarf að hafa í huga? 
- Hvaða tími hentar best, hvað tekur þetta langan tíma? 
 

• Hversu oft notar þú flóttaleiki í kennslu? 
- Hvað fara þínir nemendur oft í flóttaleiki á einu skólaári? 
- Skiptir þú nemendum í marga hópa eða eru allir saman í hóp? 

 
• Hverja telur þú helstu kostina við að nota flóttaleiki í kennslu vera? 

- Hvað má hafa í huga: virkni, þrautseigju, ánægju, rökhugsun, spennu, uppbrot, 
tilbreytingu, fjölbreytni í kennsluháttum, tækifæri nemenda til að sýna á sér nýjar hliðar, 
viðfangsefni tengd áhuga og reynsluheimi nemenda? 
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• Hefur viðhorf nemenda til leikjanna verið kannað með óformlegu spjalli, samtölum, 
skipulegum umræðum, matsblöðum eða könnun? 
- Meturðu ávinninginn af kennslunni?  
- Hvað finnst þér ganga vel? 
- Hvað finnst þér ganga illa? 
 

• Hefur þú sjálf(ur) búið til flóttaleik eða leiki? Langar þig að búa til leik? 
- Hversu langan tíma tekur þig að búa til leik 
- Hvar færðu hugmyndir að leikjum og þrautum? 
- Hafa aðrir kennarar sýnt þínum hugmyndum, leik eða leikjum áhuga? 
- Hefur þú deilt þínum hugmyndum, leik eða leikjum með öðrum? 
- Hefur þú látið nemendur búa til leik? Stafrænan eða hefðbundinn? 
 

• Er þetta þess virði, það er vinnan sem fer í að búa til leik eða þrautir?  
 
• Finnur þú mun á áhuga nemenda eftir því hvernig þema þú hefur í leikjunum? 
 
• Hvaða ráð viltu gefa kennara sem langar að prófa að nota flóttaleiki/Breakout EDU í 

kennslu? 
 

 

 
 


