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Upplýsingar fyrir kennara 

Inngangur 

Spilastokkurinn, samansafn af hugmyndum af spilum, er afurð lokaverkefnis 
okkar til B.Ed. gráðu í grunnskólakennarafræðum frá Menntavísindasviði, 
Háskóla Íslands. Spilastokkurinn er hugsaður fyrir kennara til að auka enn á 
möguleikana til að gera stærðfærðikennslu fjölbreytta. 

Í námi okkar lásum við margvíslegt efni og forvitnilegt og vaknaði strax mikill 
áhuga hjá okkur um hópvinnubrögð og umræður í kennslu. Við erum hrifnar af 
því fyrirkomulagi þegar nemendur vinna saman í hópum við vinnu á 
verkefnum, ræða það svo sín á milli og svo með öllum bekknum og kennara. 

Við sáum að við gátum sameinað þessi áhugasvið okkar með því að gera 
spilastokk sem geymdi hugmyndir að spilum til að nýta í kennslu. Við settum 
líka fram hugmyndir að spurningum og vangaveltum fyrir kennara til að leggja 
fyrir nemendur, sem okkur þykir afar mikilvægur hluti af námi. Þarna gátum 
við einnig gert námið skemmtilegt sem okkur finnst skipta miklu máli. 

Flestum þykir gaman að spila og átta sig ekki oft á því hversu mikill lærdómur 
getur verið á bak við hvert spil. Verkefni okkar snýst um að sýna fram á hve 
mikinn lærdróm í stærðfræði má fá með því að spila á spil. Jafnframt viljum við 
styðja kennara í að vekja umræður í kringum hvert spil fyrir sig. Vonandi sjá 
kennarar sér hag nýbreytni í kennslu og leyfa sér skemmtileg frávik frá 
hefbundinni kennslu. Hægt að gera eitthvað sem nemendum finnst reglulega 
gaman og á sama tíma á sér stað mikill lærdómur.  
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Spilastokkurinn 

Spilastokkurinn sem verkefnið okkar er prentað á hefur ýmislegt upp á að 
bjóða, hjartað geymir upplýsingar fyrir kennara; spaðinn geymir hugmyndir 
fyrir yngsta stig og spilin þar eru Langavitleysa, Ólsen-Ólsen, Svarti Pétur, 
Veiðimaður og Þjófur; tígullinn er með hugmyndir fyrir miðstig og spilin þar 
eru Gúrka, Pakk, Rommí, Skítakall og Tveggja manna vist; laufið hefur að 
geyma hugmyndir fyrir unglingastig og spilin þar eru Forseti, Kani, Kínversk 
skák, Manni og Marías. 

Spilin sem við völdum eru spil sem við þekkjum frá uppvexti okkar og vildum 
við velja spil sem flestir þekkja og auðvelt er að kenna börnum. Við reyndum 
að hafa þau sem ólíkust innan hvers stigs og hafa einnig þyngdarmun innan 
stiganna. 

Fyrir hvert aldurstig eru fimm spil, sem talin eru upp hér að ofan. Tvö 
spilaspjöld eru fyrir hvert spil. Á fyrra spilinu eru leiðbeiningar og á seinna 
spilinu eru taldir upp inntaksþættir úr stærðfræði sem hægt er að vinna með 
spilinu ásamt kveikjum að spurningum fyrir kennara til að skapa umræðu í 
bekknum við einstaka nemendur og nemendahópa. Með þessum spurningum 
er hægt að skapa umræður og/eða gera meira úr kennslunni heldur en bara að 
spila með nemendum. Hægt er að gera góða kennslustund þar sem nemendur 
byrja á því að ræða spilin annaðhvort í hópum eða allir saman, spila svo spilin 
og ræða saman aftur eftir á, svo mestur ávinningur verði af spilamennskunni 
fyrir stærðfræðinám.  

Spurningarnar, sem fylgja hverju spili, eru hugsaðar þannig að bæði sé hægt að 
grípa til þeirra á meðan á spilamennskunni stendur og í bekkjarumræðum. 
Taka verður fram að listarnir sem fylgja hverju spili eru alls ekki tæmandi 
listar og margt annað hægt að gera í kringum spilin til þess að lærdómur verði 
af. Spurningarnar eru háðar því hvaða inntaksþætti verið er að vinna með 
hverju sinni. 

Það er þó undir þeim sem notar stokkinn komið hvernig þetta fer allt fram og 
gefum við aðeins hugmyndir sem eru svo vonandi uppspretta að enn fleiri 
spurningum og hugmyndum að fjölbreyttri kennslu. 

Spilareglurnar eru meðal annars fengnar úr bókinni Spilabókin eftir Þórarin 
Guðmundsson sem gefin var út árið 2010 og eins af heimasíðunni 
www.spilareglur.is. Við höfðum þessa bók og þessa heimasíðu okkur til 
stuðnings við orðalag og eins ef upp komu aðstæður þar sem við voru ekki 
sammála um reglurnar. Þrátt fyrir það eru spilareglurnar sem við erum með 
hér þó að mestu frá okkur komnar blandaðar og breyttar eftir okkar eigin 
minni og útfærðar eftir því hvernig við lærðum spilin og höfum haft ánægju af 
því að spila þau. 

Mannspilin í Spilastokknum eru misjöfn eftir hverju stigi en hafa að geyma 
ýmsan fróðleik, upplýsingar um fleiri spil sem hægt væri að nýta til kennslu 
ásamt öðrum skemmtilegum og jafnframt lærdómsríkum 
stærðfræðiverkefnum með spilum. Mannspilin í hjartanu eru þó enn 
upplýsingar fyrir kennara. Gosarnir hafa að geyma fleiri hugmyndir að spilum 
fyrir hvert stig, á drottningunni eru hugmyndir að því hvernig hægt er að nota 
spil í kennslu með annað fyrir augum en að spila. Hlutverk kóngsins er svo 
mismunandi eftir stigum, á yngsta stigi geymir hann umfjöllun um spilaborgir, 
á miðstigi er sagt frá spilagaldri og á unglingastiginu eru skemmtilegar 
spurningar hvað varðar spilastokkinn almennt. Við hugsum okkur að nýta 
mannspilin til þess að vekja kennara til umhugsunar um að það sé hægt að 
nota spil á annan hátt en að spila hefðbundin spil. 

Taka þarf fram að við setjum spilin í þessi aldurstig eftir okkar eigin mati. 
Hægt er að nota spilin á milli stiga og það er ekkert sem segir að börn á yngsta 
stigi geti ekki spilað spil sem ætluð eru miðstigi eða jafnvel unglingastigi. Þar 
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sem nemendur eru komnir mislangt í stærðfræði er ekkert því til fyrirstöðu að 
þeir geti spilað spil og lært af þeim á öðrum stigum. Við teljum þó mestan 
lærdóm í stærðfræði og ávinning fást þegar nemendur spila spilin á sínu 
aldurstigi. Þar sem þeir eru á sama stað og samnemendur sínir hvað varðar 
æðri hugarastarfsemi. 
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Fræðilegur bakgrunnur 
Fræðilegar kenningar 

Spilastokkurinn er hugsaður í anda kenninga sem hefur verið mikið lagt upp 
með í okkar námi: róttæka hugsmíðihyggju, þátttökusamlíkinguna og 
félagslega hugsmíðihyggju. Hér að neðan munum við fjalla stuttlega um hvað í 
þessum kenningum felst.  

Í hugmyndum róttæku hugsmíðihyggjunnar er lögð mikl áhersla á að 
nemendur læri með því að byggja upp eigin skilning. Róttæk hugsmíðihyggja 
er byggð á hugmyndum franska fræðimannsins Jean Piaget um nám og þroska.  

Í stuttu máli felur kenningin í sér að nemendur eiga að ná að mynda tengsl 
milli þess sem þeir kunna og þess nýja sem þeir eru að læra. Auk þess þurfa 
þeir að nýta þá þekkingu sem fyrir er þannig að þeir byggja ekki eingöngu ofan 
á heldur einnig að víkka út og nýta þá þekkingu sem þeir búa yfir. Þetta má 
sýna með dæmi þar sem nemendum er oftast kennd margföldun sem 
endurtekin samlagning. 

Mikilvægt er að gefa nemendum tækifæri til þess að íhuga og rannsaka þau 
nýju hugtök og aðferðir sem þeir eru að vinna með af sjálfsdáðum í stað þess 
að meðtaka aðeins skilgreiningar og aðferðir. Nemendur verða að geta fært 
rök fyrir skoðunum sínum, bæði munnlega og skriflega. Síðast en ekki síst 
verða nemendur að öðlast tækifæri til þess að gera faglegt innihald að sínu 
eigin með því að taka þátt í umræðum og verkefnavinnu með öðrum 
nemendum og þannig auka þeir við skilning sinn út frá skilningi annarra 
(Skott, J., Jess, K. og Hansen, H.C., 2011, bls. 65-75). 

Hugmyndir þátttökusamlíkinginarinnar felast í að nám geti ekki orðið nema 
fyrir tilstuðlan félagslegra samskipta. Þátttökusamlíkingin er byggð á 
hugmyndum Vygotsky og segir hann að tungumálið skipi lykilhlutverk fyrir 
þróun æðri hugarstarfsemi. Þessi starfsemi er háð því hvernig menning hefur 
áhrif á skilning okkar á heiminum, með aðstoð tungumálsins. Gott dæmi um 
nám sem þátttöku er að fólk er ekki fyrst manneskjur og síðan mótað af 
samfélaginu. Heldur er fólk mannsekjur vegna þess að fólk mótast af 
félagslegum þáttum (Skott, J., Jess, K. og Hansen, H.C., 2011, bls. 93).  

Hugmyndir félagslegu hugsmíðihyggjunnar reyna að sameina þessar tvær 
kenningar sem talað var um hér á undan. Fræðimaðurinn Paul Cobb hefur 
þróað þessar hugmyndir í tengslum við rannsóknir á stærðfræðimenntun. 
Hann byggir kenningu sína á róttæku hugsmíðihyggjunni en í stað þess að 
horfa aðeins á einstaklinginn horfir hann á allan nemendahópinn í einu og þar 
af leiðandi tengir hann félagslega þáttinn inn í. Til þess að geta tekið tillit til 
bæði nemandans sem einstaklings og sem félagsveru horfir hann á þessa tvo 
þætti frá sálfræðilegu- og félagslegu sjónarhorni (Skott, J., Jess, K. og Hansen, 
H.C., 2011, bls. 133-137).  

 

Aðalnámskrá grunnskóla - stærðfræði 

Markmið Aðalnámskrár grunnskóla eru sett fram á grundvellli hugmynda um 
nám sem byggðar eru á hugsmíðihyggju. Spilastokkurinn tekur á öllum 
markmiðaflokkum Aðalnámskrárinnar, bæði aðferðamarkmiðum og 
inntaksmarkmiðum. Hægt er í raun að tengja spilin við alla þættina í 
Aðalnámskránni, þó mismikið. Ekki er hægt að tengja hvert spil við alla 
þættina, heldur taka spilin á mismörgum þáttum hverju sinni.  

Skoðum nánar aðferðamarkmiðin. Þar skiptir þáttur tungumálsins sköpum, til 
þess að umræður um hvert spil geti farið fram hvort sem það er á milli 
spilafélaga eða alls bekkjarins, jafnframt til þess að nemendur geti spilað spilið 
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en í sumum spilum krefst þess að nemendur tali saman, t.d eins og í 
„Veiðimanni”.  

Þátturinn lausnir verkefna og þrauta tengist Spilastokknum mjög mikið þar 
sem spil eru ekkert annað en verkefni og þrautir sem nemendur þurfa að kljást 
við. Röksamhengi og röksemdafærslur eru mikilvægur þáttur í spilamennsku 
þar sem nemendur verða að átta sig á því hvað er best að gera við hvaða 
aðstæður og skilja hvaða afleiðingar það getur haft í för með sér. Síðasti 
þátturinn innan aðferðamarkmiðanna er tengsl stærðfræðinnar við daglegt líf 
og önnur störf en þau markmið tengjast einna helst því að nemendur átta sig 
ekki alltaf á þeim lærdómi sem þeir læra af því að spila. Oft sjá þeir spil einna 
helst sem leik sem þeir leika í frítíma sínum. 

Þegar inntaksmarkmiðin eru skoðuð með Spilastokkinn í huga má sjá að allir 
þættir inntaksins tengjast honum, mismikið þó. Tölur er fyrsti þátturinn og 
skiptir hann miklu máli hvað varðar spil, nemendur verða að þekkja tölurnar 
til þess að geta spilað. Þeir verða að vita hvaða spil eru hærri, hver eru lægri, 
hvað spil gefa mörg stig þegar unnið er með stigafjölda, svo eitthvað sé nefnt.  

Reikningur, reikniaðferðir og mat er mikilvægasti þátturinn þegar spilað er 
spil þar sem stig eru talin, en þá reynir á kunnáttu nemenda, aðallega í 
samlagningu og frádrætti. Þátturinn hlutföll og prósentur tengist spilum einna 
best þegar nemendur eru að átta sig á því hversu mörg spil þeir eiga miðað við 
mótspilara sína, t.d. eins og í „Kana” þegar nemendur þurfa að átta sig á þeim 
fjölda spila sem þeir hafa til þess að geta sagt sögn. Það er einna óljósast 
hvernig spil tengjast þættinum mynstur og algebra. En tenginguna má sjá 
einna best að í hverju spili eru reglur og reglur eru jú ekkert annað en algebra. 
Annar stór algebruþáttur er þegar spil fá ákveðna eiginleika, eins og í stigagjöf.  

Rúmfræði er sá þáttur Aðalnámskrár sem tengist hvað minnst spilum en helst 
mætti tengja hann við kunnáttu nemenda á formum. Þátturinn tölfræði og 
líkindafræði er hvað einna stærsti þátturinn sem huga þarf að þegar verið er 
að spila. Í flestum ef ekki öllum spilum skipta líkur mestu máli, t.d. hverjar eru 
líkurnar á að fá góð spil, að draga rétta spilið, að mótspilarinn þinn eigi 
ákveðin spil og svo lengi mátti telja. Til þess að vita hverjar líkurnar séu á 
ákveðnum þáttum verða nemendur að þekkja spilastokkinn vel og geta vegið 
og metið líkurnar út frá honum ( Menntamálaráðuneytið, 2007). 

 

Kennsluaðferðir 

Fjölbreyttar kennsluaðferðir skipta sköpum þegar ná skal markmiðum 
Aðalnámskrár. Þær aðferðir sem mesta athygli beinist að þegar unnið er með 
Spilastokkurinn eru: verklegar æfingar, umræðu- og spurnaraðferðir, 
þrautalausnir og hópvinnubrögð.  
Ekki á að horfa á þessar kennsluaðferðir sem stakar. Til að fá sem áhrifaríkasta 
kennslu verður að blanda kennsluaðferðum saman. Við gerð Spilastokksins var 
lögð áhersla á að allar þessar kennsluaðferðir væru nýttar.  Hópvinnubrögð 
henta vel því nemendur vinna gjarnan saman í litlum hópum og spila. 
Þrautalausnir eru heppileg þegar kemur að því að hugsa um spilið og aðgerðir 
þess, hvað sé best að gera þegar andstæðingurinn gerir ákveðna aðgerð. 
Umræðu- og spurnaraðferðir henta vel því að þegar nemendur hafa spilað 
saman spil og rætt það sín á milli ræðir allur bekkurinn það í samvinnu við 
kennarann. Þannig fæst dýpri skilningur og lærdómur næst. Kennarinn spyr 
spurninga og nemendur fá tíma til að hugsa og svara. Verklegar æfingar eru 
heppilegar því nemendur eru að spila og framkvæma það sem þeir læra. 

Með viðfangsefnum í Spilastokknum er lagt upp með að umræða sé vakin í 
kringum spilin til þess að ávinningur og lærdómur verði af. Það er alls ekki nóg 
að kennarar láti nemendur bara spila og geri svo ekkert meira með það. Það 
verður að vekja nemendurna til umhugsunar, leyfa þeim að hugsa og spyrja 
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spurninga, tala um hvað hægt sé að gera til að vinna andstæðinginn og fleira í 
þeim dúr. Hægt er að fá fram góðum umræðum með því að spyrja réttra 
spurninga.  

Með hverju spili í Spilastokknum fylgja markmið, það er þó ekki þar með sagt 
að unnið sé með þau öll á sama tíma. Þau breytast eftir því hvaða kveikjur að 
umræðum kennarinn notar. Það er því mikilvægt að kennarinn hafi kynnt sér 
bæði markmið og kveikjur að umræðu áður en hann spilar með nemendum.  
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Hagnýtar upplýsingar 
 
Það er að ýmsu að hyggja þegar spila á með börnum eða að kenna þeim að spila. 
Sem dæmi má nefna getur reynst erfitt að kenna heilum bekk í einu spil. Það gæti 
því verið góð lausn að kenna litlum hóp í einu og leyfa þeim nemendahópi að 
aðstoða við að kenna hinum í bekknum.  

Það eru ekki einungis spilareglurnar sem hafa þarf í huga þegar kenna á 
nemendum spil. Það eru ýmis atriði sem verða að vera ljós þegar nemendur byrja 
að spila sem vanir spilarar telja sjálfsagt að vita. Það þarf því að kenna börnum 
þessi atriði um leið og þeim eru kennd tiltekin spil. Hér að neðan munum við fjalla 
stuttlega um þau helstu.  

 

Spilastokkurinn: Þegar verið er að fást við spil verða spilarar að þekkja 
spilastokkinn. Fyrir yngstu spilarana eru einföld spil góð leið til þess að átta sig á 
stokknum. Þegar spilarar hafa náð góðum tökum á stokknum vita þeir að í honum 
eru 52 spil, sem skiptast jafnt niður á fjórar tegundir. Það sem skiptir spilunum 
niður í tegundir eru litir þeirra og form. Tegundirnar eru hjarta, spaði, tígull og lauf 
og hefur hver tegund 13 spil. Spilin í hverri tegund hafa talnagildi frá einum upp í 
þrettán, spilin frá 2 upp í 10 sýna tölustafi en spilin fyrir ofan 10 bera nöfnin gosi, 
drottning og kóngur í þessari röð, talnagildið 1 ber nafnið ás. 

Að þekkja spilastokkinn vel hjálpar spilurum við spilagjöf, átta sig á möguleikum 
sínum í spili, líklegum spilum mótherjana sinna svo eitthvað sé nefnt. 

Mikil stærðfræði liggur á bak við spilastokkinn, s.s. tölurnar, formin, liturinn, fjöldi 
spila, speglun og uppröðun forma á spilunum.  

 

Raða spilunum: Þegar börn byrja að spila ung að aldri getur verið snúið fyrir litlar 
hendur að hafa tök á öllum spilunum. Þó ekki sé haldið á nema fimm spilum getur 
það verið ótrúlega flókið verkefni. Mikilvægt er því að þjálfa nemendur strax í því 
að halda vel á spilunum og vanda sig. Einnig er líka mjög mikilvægt að raða 
spilunum rétt upp á hendi svo skipulag sá á því hvaða spil maður hefur á hendi. 
Góð regla er að raða spilunum eftir tegund og hafa þá tegundirnar í röðinni hjarta, 
spaði, tígull og lauf. Innan hverrar tegundar er síðan gott að raða spilunum eftir 
stærðarröð  frá því lægsta upp í það hæsta eða frá því hæsta niðri í það lægsta. 
Nemendur verða líka að finna það hjá sér hvernig þeim finnst best að gera þetta.  

 

Að fylgja reglum og svindl: Þegar fólk spilar spil hvort sem um er að ræða 
fullorðna eða börn er nauðsynlegt að allir fari eftir reglum. Reglurnar eru settar 
svo hægt sé að spila. Ef fólk fer ekki eftir reglum er alveg gagnslaust að spila, það 
er ákveðin virðing gagnvart náunganum að fara eftir reglum og svindla ekki. Svindl 
er mikill dónaskapur við fólk sem spilar til að hafa gaman af því, en  spilið 
eyðileggst þegar svindlað er. 

 

Tapleikir og að vera tapsár: Þegar einstaklingar fást við spil þurfa þeir að átta sig á 
því frá upphafi að það geta ekki allir verið sigurvegarar. Sigurvegarar geta að vísu 
verið mismargir eftir spilum, hvort verið er að spila spil sem gengur út á paravinnu 
eða einstaklingsvinnu. 
Mikilvægt er þó að gera sér grein fyrir því að lærdómur fæst ekki síður af því að 
tapa í spilum. Þá geta einstaklingar séð hvað fór úrskeiðis og lært af þeirri reynslu. 
Einnig geta einstaklingar séð hvað leik mótspilararnir spila og geta lært af þeim. 

Það skemmtilega við það að spila er að alltaf er hægt að gera betur og bæta sig. 
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Jafnframt áttar maður sig betur á leiknum, leik andstæðinganna sem leiðir oft til 
þess að maður sigrar spilið næst. 

Gagnlegt getur verið að ræða þessi hugtök við nemendur áður en spilið hefst. 
Nemendur geta brugðist mismunandi við því að tapa. Því er mikilvægt að gera 
nemendum ljóst að þetta er leikur og alltaf verða einhverjir að láta í minni pokann.  

 

Talnagildi: Þegar bæði nemendur og aðrir spila er nauðsynlegt að kunna talnagildi 
spilanna, það er ekki svo flókið að læra það en því má heldur ekki gera ráð fyrir því 
að allir kunni það án þess að þeim sé kennt það. Talnagildi spilanna fer eftir fjölda 
punkta, t.d. er tvisturinn tvö talnagildi og nían níu, en það sem ef til vill vefst mest 
fyrir nemendum eru mannspilin, en gosi hefur talnagildið ellefu, drottningin hefur 
talnagildið tólf og kóngurinn hefur talnagildið þrettán. 

Spil á borð við „Lönguvitleysu” styður nemendur í að ná valdi á skilningi á 
talnagildum.  

 

Spilagjöf: Reglan í spilum er sú að sá sem gefur stokkar spilin og gefur leikmönnum 
réttsælis. Hann er oftast valinn af handahófi eða einhver spilari sem sker sig úr að 
einhverju leyti, yngsti eða elsti spilari. Spilarinn sem situr hjá gjafanum á vinstri 
hönd byrjar að gera og heitir það að vera í forhönd. Sá sem er í forhönd gefur svo í 
næsta spil og spilarinn honum á vinstri hönd er í forhönd. Svona gengur þetta koll 
af kolli réttsælis. 

Í sumum spilum eru aftur á móti undantekning á þessum reglum en þá er sá sem 
tapar skyldugur að gefa í næstu umferð, en þegar þessi regla á við er hún tekin 
fram í lýsingum á spilinu. 

 

Stigagjöf: Stigagjöf er í flestum spilum, það er hægt að sleppa því að telja stig ef 
spilurum sýnist svo en það getur verið gaman að halda utan um árangur í 
spilunum. Það er mismunandi hvernig stigin eru talin í hverju spili fyrir sig og hvort 
spilarar eiga að forðast að fá stig eða að reyna að vinna sér inn stig. Í sumum 
spilum eins og „Kínverskri skák” gefa spilin stig eftir talnagildi þeirra en í öðrum 
spilum þá eru nía og undir 5 stig, tía og mannspilin 10 stig og ásinn 15 stig. Þó ekki 
sé minnst á nein stig  í spilinu er alltaf hægt að skrá stig. Einnig er líka hægt að telja 
unnin spil og fá stig fyrir þau. Stigagjöf getur verið mjög góð leið til þess að þjálfa 
nemendur í hugarreikningi.  

 

Tromp : Tromp er notað í mörgum spilum eins og t.d. „Tveggja manna vist, 
„Kana”, „Manna” og „Marías”. Öll tegundin er flokkuð sem tromp en ekki einstaka 
spil. Þegar einhver tegund er tromp vinnur hún öll önnur spil. Þetta er gagnlegt 
þegar verið er að vinna slagi. Þó mega spilarar ekki svíkja lit og setja út tromp bara 
til að vinna slaginn en gott getur verið að grípa í trompið þegar spilari á ekki 
tegundina sem verið er að biðja um. Í sumum spilum er einnig notað grand og 
nóló. Þegar spilað er grand, þá er engin tegund tromp-tegund, þá vinnur sá spilari 
slaginn sem setur út hæsta spilið í þeirri tegund sem beðið er um. Sama á við 
þegar nóló er spilað, nema að þá eiga spilarar að keppast um að fá sem fæsta slagi, 
en fá aftur á móti þann stigafjölda af þeim slögum sem mótherjarnir fengu. Þegar 
spilarar eiga ekki tegund hvort sem um er að ræða tromp eða aðra tegund þá 
kallast það að vera ren (litþrota) í þeirri tegund. 

 

Slagur: Slagur getur verið mjög misjafn eftir spilum, stundum fjögur spil og 
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stundum bara tvö. Slagur getur ýmist verið fjögur spil með sama talnagildi eins og í 
„Veiðimanni”, ákveðinn fjöldi spila þar sem hver leikmaður leggur eitt spil út, sá 
leikmaður sem á trompið eða hæsta spilið á þann slag. Fjöldi spila í slíkum slag fer 
þó eftir fjölda spilara í spilinu, eins og í „Tveggja manna vist” þar sem spilarar eru 
tveir, eru spilin í hverjum slagi tvö. 

  

Endurgjöf: Þetta á ekki við öll spil en þegar það á við þýðir endurgjöf það að þegar 
spilari fær gefið og hann fær engin mannspil, ás, kóng, drottningu eða gosa, þarf 
að gefa aftur. Spilararnir byrja ekki spilin á jafnréttisgrundvelli þegar einn hefur 
áberandi lélegri spil en hinir. Spilin þar sem þetta á einna helst við spil þar sem 
verið er að safna slögum, sem ganga út á það að hafa sem hæsta spilið eða 
trompspil.  

 

Fleiri spilarar – annar stokkur. Þegar margir vilja spila saman er hægt að bæta 
öðrum stokki við. Til að nefna nokkur spil sem gæti verið gaman að bæta öðrum 
stokki við eru „Veiðimaður”, „Skítakall” og „Forseti”. 
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Spilin í Spilastokknum  

Hér á eftir kemur stutt umfjöllun um hvert spil. Þau eru flokkuð eftir aldurstigum 
þannig: yngsta stig sem er 1.-4. bekkur, miðstig sem er 5.-7. bekkur og unglingastig 
sem er 8.-10. bekkur. Við skoðuðum markmið með hverju spili og hvernig hægt sé 
að nota þau á gagnlegan hátt í stærðfræðikennslu. 

Yngsta stig: 

Spilin á þessu stigi eru ólík en vinna að svipuðum markmiðum. Spilin eru þó 
nokkuð einföld en ákveðin áskorun samt sem áður fyrir yngstu nemendurna að 
kljást við. 

Langavitleysa: Spil sem er mjög einfalt og gott að nota til að kenna þeim yngstu á 
spilastokkinn, hvað spilin heita, hvert talnagildi þeirra er og kenna þeim á formin. 
Það eru mörg börn sem nota ekki spil heima hjá sér og kunna því ekki á spilin 
þegar þau koma í skólann. „Langavitleysa” er því tilvalin í að æfa slíkt. Spilið hefur 
líka þann góða kost að nemendur þurfa ekki að halda á spilunum, þeim allra 
yngstu reynist það erfitt að halda á spilunum og fer oft orkan í það að halda á 
þeim frekar en að spila spilið. Spilið reynir líka á nemendur í að sjá samstæður.  

Spilið gengur út á það að spilararnir leggja báðir út spil og sá sem er með hærra 
spilið fær þau bæði en ef spilin eru eins, þ.e.a.s. með sama talnagildi, á að leggja 
eitt á grúfu og leggja svo aftur út og sá sem er með hærra þá fær báða bunkana. 
Þarna verða nemendur að vita hvort spilið er hærra eða hvort er lægra eða sjá 
þegar spilin eru jafnhá, með jöfn talnagildi.  

Meðan nemendur á frumstigi í spilamennsku æfa sig og spila þetta spil er hægt að 
spyrja þau ýmissa spurninga eins og t.d. „Hvað heitir þetta spil?”, „Eru þessi spil 
eins?”, „Hvaða tvö spil eru eins og þetta samanlögð”. 

 

Ólsen-Ólsen: Eitt vinsælasta spilið og hægt að spila það á hvaða aldri sem er en þó 
hentar það best á yngsta stigi ef einhver lærdómur á að vera af spilamennskunni. 
Spilið gengur út á að leggja spil við spilið sem í kastbunkanum er, spilin verða að 
vera í annaðhvort sama lit eða sömu tegund. Leikmaður vinnur spilið þegar hann 
nær að losa sig við öll sín spil og segja Ólsen-Ólsen. Spilið sem hentar vel til þess að 
þjálfa nemendur í því að þekkja tölustafi, form, liti ásamt samlagningu og 
rökhugsun. Þetta er mjög skemmtilegt spil sem höfðar til margra nemenda. 

 

Svarti Pétur: Þegar nemendur á yngsta stigi spila Svarta Pétur verða þeir að vera 
nokkuð með það á hreinu hvað samstæða er. Að tvær áttur mynda eina 
samstæðu. Þetta æfir þá í því að sjá út samstæður, sumir þurfa að telja laufin eða 
hjörtun en hægt og rólega æfist það og gaman er að sjá nemendur þroskast frá því 
að þurfa að telja og í það að þekkja t.d. tölustafinn 9 og vita þá að þetta er nía. Í 
Svarta Pétri er eitt spil sem enginn vill hafa á hendi. Nemendur verða að vera 
nokkuð meðvitaðir um það spil, sem er gott mál. Þeir verða meðvitaðir um hvar 
staðsetja á spilið á hendi og/eða hvar á að draga hjá andstæðingnum. 

Allt að tíu spilarar geta spilað Svarta Pétur saman vegna fjölda spila í spilastokki, 
en þá fá nemendur svo fá spil á hendi að spilið verður mjög auðvelt. Spilið verður 
meira krefjandi eftir því sem spilarar eru færri svo við miðum ekki við fleiri en fjóra 
spilara í einu.  

 

Veiðimaður: Þetta spil er kjörið til að kenna þeim yngstu og þjálfa nemendur m.a. í 
hvað spilin heita. Spilið er einfalt en það er mjög gott að flækja ekki hlutina svona í 
byrjun. Öllum spilunum er hrúgað á borðið á grúfu og allir taka til sín fimm spil og 
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spyrja svo andstæðingana og reyna að safna slögum.  

Þetta spil þjálfar nemendur í að læra hvað slagur er og að segja nöfnin á spilunum 
t.d.  kóngur, nía og ás. En nemendur verða líka að vera vakandi og taka eftir og 
muna hvað aðrir spilarar spyrja um svo þeir geti spurt til baka ef þeir draga sama 
spil. Hægt er að spyrja, eins og í „Lönguvitleysu”, nemendur út í og þjálfa þá um 
leið t.d. „Hvað heitir þetta spil?”.     

 

Þjófur: Þarna þurfa nemendur að vera með á nótunum og vera með á hreinu út á 
hvað spilið gengur. Í þessu spili eru flóknari leikreglur en í hinum spilunum á 
stiginu. Þjófur gengur út á að safna pörum, eða þrennum af eins spilum (dæmi: 
tvær fimmur).  

Þessum spilum er síðan safna í bunka á borðinu fyrir framan hvern spilara og geta 
svo aðrir spilarar stolið bunkanum frá öðrum spilurum. Auk þess að þjálfa 
nemendur í því að þekkja form og liti þjálfar þetta spil eftirtekt og jafnvel hraða því 
hratt þarf að stela af andstæðingnum áður en hann setur önnur spil í bunkann hjá 
sér.  

 

Miðstig:  

Spilin á miðstigi eru orðin töluvert flóknari en þau sem tilheyra yngsta stiginu en 
þó á hvers færi að læra þau. Spilin krefjast ákveðinnar hugsunar frá þeim sem spila 
og eru góð viðbót við þau verkefni sem nemendur á miðstigi kljást við. 
Inntaksþættir stærðfræðinnar verða fleiri.   

Gúrka: Líklegast það spil sem byggir mest á heppni á þessu aldurstigi en jafnframt 
á klókindum spilara. Heppnin felst í þeim spilum sem spilarar fá í upphafi eða ná 
að skipta út í byrjun leiksins. Aftur á móti geta spilarar náð góðum árangri með því 
að átta sig á því að best er að eiga bæði há og lág spil, ásamt því að reyna að losna 
sem fyrst við þau spil sem teljast vera miðlungsspil. Gúrka reynir á ýmsa þætti hjá 
nemendum svo sem eftirtekt, rökhugsun, líkindi og samlagningu. Það er hægt að 
koma með ýmsar tillögur að spilahöndum og ræða við nemendur hvað sniðugt sé 
að gera til þess að koma þeim af stað í spilinu. Þetta er mjög skemmtilegt spil, 
stigagjöfin er ólík öðrum spilum en í þessu spili heldur einn leikmaður í hverri 
umferð eftir einu spili sem eru stigin hans fyrir þá umferð þannig að ekkert þarf að 
skrifa niður.  

 

Pakk: Trúlega einfaldasta spilið á þessu aldurstigi en ekki þar með sagt að 
nemendur læri ekkert á því að spila það. Þarna reynir á samvinnu nemenda þar 
sem tveir og tveir vinna saman. Spilið gengur út á að nemendur, í samvinnu, finna 
merki sín á milli sem þeir nota til þess að láta hvor annan vita þegar þeir eru 
komnir með slag. Þannig keppa þeir á móti öðru liði sem þeir þurfa líka að fylgjast 
með ásamt því að spila spilið. Það reynir því töluvert á eftirtekt, rökhugsun og 
samvinnu nemenda.  

 

Rommí: Mjög skemmtilegt spil sem krefst klókinda af spilurum. Í Rommí eiga 
nemendur að safna annaðhvort röðum eða þrennum eða bæði röðum og 
þrennum og klára spilin sín. Þegar talað er um þrennur og raðir er átt við að spilin 
verða að vera að minnsta kosti þrjú en mega auðvitað vera fleiri.  

Tvær útgáfur eru til af spilinu, annars vegar sú þar sem nemendur leggja niður 
raðir sínar og þrennur og geta þar með lagt niður hjá mótspilurum. Hin útgáfan er 
ögn snúnari en þar mega nemendur ekki leggja niður heldur verða að hafa öll sín 
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spil í röðum og/eða þrennum auk þess að þurfa að henda einu í lokin. Það sem 
gerir þessa snúnari er það að hafa öll spilin á hendi og geta einungis notað það 
sem maður sjálfur hefur en í fyrri útgáfunni getur maður lagt spil við spil hinna og 
losað sig þannig við þau. Báðar útgáfur reyna þó á svipaða hluti eins og líkindi, 
rökhugsun, eftirtekt, svo eitthvað sem sé nefnt.  

 

Skítakall: Í þessu spili er mikill hraði og mikil læti ef nemendur lifa sig inn í spilið. 
Tvær útfærslur eru til af spilinu, önnur eins konar byrjunarútgáfa og svo fyrir þá 
sem eru lengra komnir, ef svo má segja, í spilinu. Þarna þurfa nemendur að setja 
sig inn í spilin og ýmis hlutverk þeirra, hafa þau á hreinu og reyna að nota þau til 
að hjálpa sér að vinna andstæðingana, einn eða fleiri.  

Lærdómurinn sem draga má af þessu spili er m.a. líkindafræði, talnafræði og 
orsakasamhengi. Talnafræðin felst í að nemendur verður að leggja ávallt hærra 
spil eða jafnhátt og mótspilarinn lagði síðast út.  Helsti líkindareikningurinn sem 
kemur fram í þessu spili er þegar nemendur nota síðustu spilin sín, sem liggja á 
grúfu á borðinu ásamt því þegar þeir þurfa að taka áhættu í spilinu.  

 

Tveggja manna vist: Heppni getur verið nauðsynleg þegar nemendur spila Tveggja 
manna vist. Spilið byrjar á því að nemendur draga sér spilin á hendi. Nemendur 
skiptast á að draga tvö og tvö spil en þó eitt í einu og þegar fyrra spilið er dregið 
þurfa nemendur að ákveða hvort þeir vilja þetta spil eða ekki. Á eftir gæti komið 
hærra eða betra spil svo áhættu verða menn að taka. Svo gengur spilið út á það að 
safna slögum og nota trompið sem gefið er upp fyrir hverja umferð.  Eins og í fleiri 
spilum á þessu stigi þurfa nemendur að hafa góða yfirsýn og vera dálítið klókir eða 
heppnir.  

 

Unglingastig:  

Á unglingastigi eru spilin enn flóknari þ.e.a.s. krefjast flóknari hugsunar. Spilin á 
þessu stigi eru, eins og á hinum stigunum, ólík og hvert hefur sitt sérsvið. Inntak 
stærðfræðinnar verður enn dýpra og jafnfram erfiðara að greina það. En aftur á 
móti verður æðri hugarstarfsemi flóknari, sem er stór þáttur til að geta fengist við 
stærðfræði.  

Forseti: Þetta spil byggir á einstaklingsvinnu, þar sem spilarar keppa um að klára 
spilin sín sem fyrst. Sá spilari sem er fyrstur að leggja út má leggja út eins mörg spil 
og hann vill af sama talnagildi, er því gott að eiga sem flestar tvennur, þrennur og 
fernur. Spilarar verða einnig að velta fyrir sér hvað mótspilarar þeirra leggja út til 
þess að geta áttað sig á þeim möguleikum að þeir geti unnið umferðina með þeim 
spilum sem þeir hafa á hendi.  

Ólíkt mörgum spilum er tvisturinn hæsta spilið í Forseta og þurfa spilarar að átta 
sig á því.  Sá sem vinnur spilið fær tvö bestu spilin frá þeim sem tapaði spilinu og 
jafnframt lætur þann sem tapaði fá tvö spil sem hann vill losna við. Þessi spil geta 
breytt miklu fyrir spilara og er því mikilvægt að spilarar spili heiðarlega og láti 
mótspilarann fá réttu spilin, þ.e.a.s skíturinn láti forsetann fá tvö hæstu og bestu 
spilin sín, þrátt fyrir að það skemmi tvennu, þrennu eða eitthvað álíka. Eftir að 
skítur hefur látið forseta fá tvö sín bestu spil, og annað jafnvel mannspil, má hann 
ekki biðja um endurgjöf þrátt fyrir að hann eigi ekki nein mannspil lengur. Þetta 
spil reynir einna mest á líkindi, yfirsýn, rökhugsun og orsakasamhengi.  

 

Kani: Í þessu spilið reynir á forspárhæfni spilara og hversu vel þeir telja sig hafa 
stjórn á leiknum. Spilið byrjar á því að spilarar spá fyrir um hvað þeir sjá fyrir sér að 
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ná mörgum slögum í samstarfi við annan spilara. Það sem verður að taka með í 
reikninginn er hvað hinir spilararnir eru klókir líka og ýmislegt getur gengið á þegar 
lengra líður á spilið. Að spila Kana reynir á líkindareikning nemenda ásamt 
rökhugsun og minni. En það er eins með þetta og svo mörg önnur spil að maður 
verður betri og betri eftir því sem maður spilar oftar og lærir inn á spilið og hvernig 
það gengur fyrir sig. 

 

Kínversk skák: Þetta spil á margt sameiginlegt með Rommí sem er á miðstigi. En 
eðli málsins samkvæmt er þetta erfiðara. Það eru ekki mikil læti eða hasar en þar á 
móti mun meiri pælingar af hálfu spilara, þar sem þeim ber skylda til að safna 
ákveðnum fjölda raða og þrenna. Þarna þurfa spilarar að vera vakandi fyrir því 
hvað aðrir eru að gera og jafnvel leggja á minnið hverju þeir safna. Spilið reynir á 
hugareikning, líkindi, rökhugsun og minni svo eitthvað sé nefnt. Mjög skemmtilegt 
spil sem gaman er að grúska í. 

Manni: Þetta spil er slagaspil, þ.e.a.s. spilarar keppast um að ná sem flestum 
slögum. Tvistarnir eru teknir úr bunkanum til þess að aðstoða spilara við að muna 
af hvaða tegund tromp hverrar umferðar er, en því er breytt í hverri umferð. Hver 
spilari fær tólf spil á mann og eru afgangsspilin sett í bunka sem kallast Manni. 
Spilarar geta í réttri röð fengið að taka áhættu við að losa sig við léleg spil og skipt 
þeim fjölda spila út við spil sem eru í Mannanum. Þetta krefst þess að spilarar átti 
sig á þeim líkindum að þeir gætu fengið betri eða verri spil. 

Spilarar þurfa að ná yfir fjórum slögum því stigin byrja ekki að telja fyrr en á 
fimmta slag. En þetta felur í sér að spilarar þurfa að leggja mikið á sig til þess að ná 
stigum í hverri umferð og eru því stigafjöldi oft lágur í þessu spili.  

 

Marías:  Skemmtilegt spil sem gengur út á það að safna sem flestum slögum. 
Jafnframt því verða spilarar að vera með á nótunum hvaða spil þeir eru með á 
hendi, þar sem þeir geta fengið aukastig fyrir að safna réttu spilunum. Stigagjöfin í 
þessu spili er frekar há og reynir á hugarreikning spilara. Þó væri hægt að aðstoða 
spilara við að fást við útreikningana með því að benda þeim á að finna fyrst það 
sem þeir eiga sameiginlegt og jafna það út, en með því fækkar þeim spilum sem 
nemendurnir þurfa að leggja saman. Marías reynir á færni nemenda í líkindum, 
rökhugsun, eftirtekt og samlagningu svo eitthvað sé nefnt. Útreikningarnir í þessu 
spili eru oft á tíðum snúnari heldur en í öðrum spilum, þar sem halda verður utan 
um stigin allt spilið, þ.e.a.s. leggja verður á minnið hve mörg stig spilarar fá fyrir 
það að sýna t.d. hjón.  

 

Eins og sjá má á þessari umfjöllun eru spil óþrjótandi uppspretta náms og kennslu 
og endalaust má leika sér með þessi 52 spilaspjöld sem gefið hafa eigendum 
afþreyingu og hvíld frá daglegu amstri.  
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Langavitleysa 

2 spilarar 

Spilagjöfin 

Öllum spilunum er skipt jafnt á milli spilaranna en ekki er leyfilegt að kíkja á spilin. 
Spilin eru lögð á grúfu í bunka fyrir framan spilarana.   

Framangur spilsins 

Spilið gengur út á það að reyna að vinna slag en báðir spilararnir leggja efsta spilið 
úr bunkanum á mitt borðið, á sama tíma. Sá spilari sem leggur út hærra spilið 
vinnur þann slag og leggur spilin neðst í bunkann hjá sér.  

Ef upp kemur sú staða að báðir spilarar leggi út sama spilið, leggja báðir spilararnir 
tvö spil á grúfu ofan á sitt hvort spilið og setja svo annað spil sem snýr upp í loft 
ofan á en það spil segir til um hvor vinnur slaginn. Sá spilari sem vinnur slaginn 
setur þá öll spilin undir bunkann hjá sér. Svona gengur þetta þangað til annar 
spilarinn hefur náð öllum spilunum og hefur þá unnið spilið.  

Útfærsla 

Þar sem þetta spil getur orðið mjög langdregið eins og nafnið gefur til kynna  er því 
hægt að hætta eftir ákveðinn tíma og telja þann fjölda spila sem hvor spilarinn 
hefur og er sá sigurvegari sem hefur fleiri spil. 
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Langavitleysa 

Nemendur vinna með eftirfarandi þætti 

- Spilastokkinn 

- Talnagildi 

- Talningu 

- Tölur 

 

Kveikjur að umræðum 

- Hvort er hærra þetta spil eða hitt spilið?  

- Hvert er talnagildi mannspilanna? 

- Hægt er að spyrja nemendurna hvað spilin heita, með því að sýna þeim spil. 

- Biðja nemendur um að útskýra reglurnar til þess að þjálfa bæði skilning þeirra 

og þjálfun í að útskýra fyrir öðrum.  
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Ólsen-Ólsen 

2-5 spilarar 

Spilagjöf 

Hver spilari fær fimm spil í hendur og er afgangur spilanna lagður í stokk á hvolf á 
mitt borðið. Efsta spilið er tekið upp og lagt upp í loft við hlið stokksins.  

Framgangur spilsins 

Tilgangur spilsins er að losna við öll spilin á hendinni. Spilari leggur spil af hendinni 
ofan á spilið á borðinu og myndar þar með kastbunka. Hann má annað hvort 
leggja niður spil í sömu tegund og það sem fyrir var á borðinu (hjarta ofan á hjarta) 
eða spil með sama talnagildi (t.d nía ofan á níu). Einungis má leggja niður eitt spil í 
einu.  

Áttur gegna sérstöku hlutverki í spilinu. Þær geta komið í stað hvaða spils sem er 
og má því alltaf leggja niður áttu, sama hvaða spil er efst í bunkanum á borðinu. 
Áttan leyfir spilaranum líka að breyta um tegund að eigin ósk. 

Geti spilari ekki eða vilji ekki leggja niður spil í kastbunkann verður hann að draga 
spil úr bunkanum þar til hann fær spil sem hann getur eða vill leggja niður. Úr 
bunkanum má draga að hámarki þrjú spil í einu.  

Spilinu lýkur þegar einhver hefur lagt niður öll sín spil. Þegar spilari á eitt spil eftir 
á hendi ber honum að vara spilafélaga sína við með því segja hátt og snjallt: Ólsen! 
Gleymi hann því verður hann að draga þrjú spil úr bunkanum. Þegar spilari leggur 
niður sitt síðasta spil þarf hann að segja: Ólsen, Ólsen! Ef það gleymist þarf hann 
að draga þrjú spil úr bunkanum. 

Ef spilið er ekki búið þegar spilin í bunkanum klárast er kastbunkinn tekinn og 
honum snúið við án þess að stokka úr honum fyrst. Efsta spilið er svo tekið og lagt 
upp í loft við hliðina og þannig búinn til nýr kastbunki, rétt eins og byrjun. 

Útfærsla 

Hægt er að spila Ólsen-Ólsen á fleiri en eina vegu m.a. með stigagjöf þar sem 
reiknuð eru út stig við lok spils. 

Útreikningurinn fer þannig fram að við spilalok eru reiknuð stig fyrir þau spil sem 
menn hafa enn á hendi. Áttan er tuttugu stig, mannspilin hvert um sig tíu stig, 
ásinn eitt stig og önnur spil talnagildi þess spils, þannig að nían er til dæmis níu stig 
og tían tíu stig. Sá spilari sem fæst stig hefur að lokinni spilatörn vinnur. Einnig er 
hægt að spila þangað til ákveðinn stigafjöldi færst, t.d 100 stig.  

Önnur útfærsla af Ólsen-Ólsen er þannig að leikmönnum er leyfilegt er að leggja út 
fleiri en eitt samskonar spil (tvær níur á níu).   
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Ólsen-Ólsen 

Nemendur vinna með eftirfarandi þætti 

- Form 

- Rökhugsun 

- Samlagningu 

- Tölur 

- Vald á orsakasamhengi 

 

Kveikjur að umræðum 

- Ef í borði er t.d. hjartanía og spilari er með eftirfarandi hönd  

 

 Hvort er betra að setja út hjarta eða spaða? 

- Er átta alltaf gott spil og hvernig er best að nota hana t.d. nota hana strax eða 

geyma hana? 

- Hvaða þarf að hafa í huga þegar mótspilari á aðeins eitt spil eftir? 

- Hvernig er hægt að skrá niðurstöðurnar, hvernig er best að telja? 

- Þegar spiluð er útfærslan þar sem má setja fleiri en eitt spil í einu, hvernig 

breytist leikurinn? 

- Þegar stig eru talin, hvaða spil á maður að reyna að forðast að hafa á hendi 

þegar mótspilari á fá spil eftir? 
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Svarti Pétur 

2-4 spilarar 

Spilagjöf 

Laufagosinn er tekinn úr stokknum og er þá spaðagosinn nefndur Svarti Pétur.  

Öllum spilunum er skipt jafnt milli spilara en gefið er eitt og eitt í einu. Það kemur 
ekki að sök þó einhverjir spilarar fái fleiri spil en aðrir.  

Framgangur spilsins 

Spilarar raða allir sínum spilum þannig að þeir pari saman tvö eins spil, og myndi 
þannig samstæður t.d. tveir kóngar, tveir fjarkar o.s.frv. Þessar samstæður eru þá 
teknar til hliðar og ekki notaðar í spilinu. Svarti Pétur getur ekki verið með í 
samstæðu. 

Spilið gengur út á það að losa sig við spilin af hendi. Spilið hefst þannig að sá spilari 
sem er í forhönd dregur spil hjá þeim sem gaf. Ef spilið sem dregið var myndar 
samstæðu við eitthvert spilanna sem spilarinn á losar hann sig við þá samstæðu. 
Hringurinn gengur réttsælis og dregur spilari hjá þeim sem er honum á vinstri 
hönd.  

Mikilvægt er að spilarar sýni ekki hinum spilin sín. Þegar spilari er búinn með öll sín 
spil er hann laus úr spilinu og hinir halda áfram. Spilinu lýkur þegar einn spilari á 
eitt spil eftir, spaðagosa, og hefur hann þá tapað spilinu og er nefndur Svarti Pétur. 

Útfærsla 

Hægt er nota jóker sem Svartapétur og eru þá öll 52 spilin notuð með. Einnig er 
hægt að draga eitt spil úr stokknum sem enginn spilari má sjá, veit þá enginn 
hvaða spil er Svartipétur fyrr en leiknum er lokið og einn spilari situr uppi með 
afgangsspil.  
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Svarti Pétur 

Nemendur vinna með eftirfarandi þætti 

- Form 

- Samstæður 

- Tölur 

 

Kveikjur að umræðum 

- Hvar eru nemendur líklegastir til að staðsetja Svarta Pétur á hendi? 

- Hvar eru nemendur líklegastir til þess að draga spil í miðjunni, til endanna? 

- Er líklegt að sá sem byrjar með Svarta Pétur á hendi tapi spilinu? 

- Hvað eru margir mögulegar samstæður í spilum?   

- Hve margar samstæður er líklegt að fá (skiptir fjöldi spilara máli)?  
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Veiðimaður 

 2-5 spilarar 

Spilagjöf 

Allur bunkinn er settur á hvolf á borðið í hrúgu. Svo taka spilarar eitt spil hver til 
þess að sjá hver byrjar, sá byrjar sem dregur hæsta spilið. Því næst draga spilarar 
fimm spil hver. 

Framgangur spilsins 

Spilið gengur út á það að safna slögum, einn slagur samanstendur af öllum fjórum 
tegundunum með ákveðið talnagildi, t.d fjórum fjörkum.  

Spilarinn sem byrjar spyr hina hvort þeir eigi tiltekið spil t.d.: „Eigið þið fjarka?“ 
Þeir spilarar sem eiga fjarka verða að láta hann af hendi og leikmaðurinn sem 
spurði á að spyrja aftur. Ef hins vegar enginn á fjarka segja spilararnir: „Veiddu“ 
sem þýðir að leikmaðurinn sem spurði á að draga eitt spil úr borði. Sé leikmaður 
svo heppinn að draga það spil sem hann spurði um má hann spyrja aftur.  

Þegar spilari hefur fengið slag leggur hann slaginn á hvolf á borðið. Kemur sú staða 
upp að spilari hefur ekkert spil á hendi á hann að draga eitt spil úr borði til að 
halda áfram. Þegar spilin eru búin vinnur sá spilari með flesta slagi á borði. 

Útfærsla 

Hægt er að spila Veiðimann þannig að ekki séu allir spurðir í einu heldur spyr 
spilari aðeins einn mótspilara í einu og ræður hann hver það er.  
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Veiðimaður 

Nemendur vinna með eftirfarandi þætti 

- Form 

- Hugtök 

- Minni 

- Samstæður 

- Talnafræði 

- Tölur 

 

Kveikjur að umræðum 

- Hvaða spil byrjarðu að spyrja um og af hverju, þegar um eftirfarandi hendur er 

að ræða?  

 

 

 

- Hvað er slagur? 

- Er  líklegt er að maður dragi spilið sem maður spurði um?  

- Hvers vegna þarf maður að fylgjast með hvað hinir spyrja um? 
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Þjófur   

2 spilarar 

Spilagjöf 

Hvor spilari fær fjögur spil og hefur þau á hendi. Síðan eru tekin fjögur spil úr 
stokknum og þau lögð á borðið á milli spilaranna, látin snúa upp. Stokkurinn er 
síðan lagður á grúfu til hliðar. 

Framgangur spilsins 

Tilgangur spilsins er að ná í sem flest spil. Ef sá sem byrjar á spil jafnhátt einu 
spilanna í borðinu, leggur hann sitt ofan á og hirðir það. Ef fleiri en eitt spil af 
sömu gerð eru í borðinu, t.d tvær fimmur, tekur hann þær báðar. Spilarinn leggur 
síðan spilin í stokk fyrir framan sig, upp í loft. Geti spilarinn ekki tekið neitt spil 
leggur hann í staðinn eitt spil af hendinni á borðið við hlið hinna, upp í loft. 

Næst á gjafarinn að gera. Hann má annað hvort gera eins og sá sem spilaði á 
undan en hann má líka taka stokk mótherjans ef hann á samsvarandi spil. Þegar 
spilarar eru búnir með spilin sem þeir höfðu á hendi taka þeir önnur fjögur spil úr 
bunkanum og heldur þá spilið áfram þangað til öll spilin er búin og sá vinnur sem 
hefur fleiri spil í stokknum. 
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Þjófur 

Nemendur vinna með eftirfarandi þætti 

- Eftirtekt   

- Form 

- Tölur 

- Yfirsýn 

- Vald á orsakasamhengi 

 

Kveikjur að umræðum 

 Hvað myndir þú gera með þetta í borði: 

 

  og þessa hendi: 

 

- Eru einhver spil betri en önnur 

- Eru einhver spil betri en önnur?  

- Af hverju verða spil eftir í borði? 

- Er alltaf best að taka þau spil sem þú átt á hendi og eru í borði? 

- Hvernig er best að nota samstæðu sem þú færð á hendi? 

- Hvort er betra að stela af öðrum eða taka úr borði? 

- Hvernig er hægt að vera góður í því að stela? 
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Fleiri spil 

Hér er listi yfir fleiri spil sem hægt er að nýta til kennslu í stærðfræði á yngsta stigi. 

- Ólsen-ólsen upp og niður 

- Kóngur út í horni 

- Minnisspil/ Samstæðuspil 

- Handkurra 

- Grísinn 

- Hjónasæng 

- Sjöur 

- Dómínó 

- Blindtrú 

Lýsingar á þessum spilum má finna í bókinni Spilabókin eftir Þórarin Guðmundson 
sem gefin var út árið 2010 og á heimasíðu Dalvíkurbæjar: 
http://www.dalvik.is/Leikbaer/Namid/Tofraheimur-staerdfraedinnar/Spil/ 
 
 
 
 
 
 

http://www.dalvik.is/Leikbaer/Namid/Tofraheimur-staerdfraedinnar/Spil/
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Það er fleira hægt að gera með spilum 

Það er hægt að nýta 52 spil til ýmissa annarra hluta, í kennslu en að spila með 
þeim. Hér fyrir neðan komum við með nokkur dæmi þar sem hægt er að nota spil í 
stærðfræðikennslunni. 

- Til er leikur/æfing þar sem verið er að þjálfa nemendur í neikvæðum og 

jákvæðum tölum. Þetta virkar þannig að nemendur vinna saman tveir og tveir 

og báðir eru með 

blað og blýant. Nemendurnir teikna á blöðin nokkrar talnalínur.  

Svo hefst leikurinn á því að nemendur draga spil, rauðu spilin eru plús tölur og 

svörtu spilin mínus tölur. Báðir spilarar byrja á núlli. Ef spilari 1 dregur rauða 

áttu hoppar hann á 8 svo dregur spilari 2 spil og hann hoppar á einhverja tölu. 

Þegar spilari 1 á að gera aftur dregur hann spil og ef hann fær svarta fimmu 

hoppar hann af 8 og niður á 3, fer fimm í mínus. Þannig gengur þetta fyrir sig. 

Enginn tapar og enginn vinnur því þetta er jú einungis einföld aðferð til að æfa 

jákvæðar og neikvæðar tölur. Æfingin er að mörgu leyti góð því þarna hafa 

nemendurnir tölurnar í höndunum og þetta verður aðeins áþreifanlegra en ef 

þeir væru bara með tölur á blaði. Auðvitað er þó hægt að hafa það þannig að 

einhver vinni, sá sem er á hærri tölu í lokin.  

- Önnur æfing er þannig að fjórir (geta þó verið eins margir og hentar hverju 

sinni) nemendur sitja saman í hóp og fá einn spilastokk. Nemendur draga t.d. 

fjögur spil og eiga að búa til eins stóra tölu og þeir geta, bera svo saman 

tölurnar hjá hvert öðru. Hægt er líka að láta þá búa til minnstu töluna. Við 

þetta myndast umræða hjá nemendum sem kennari getur nýtt í frekari 

kennslu. Fjöldi spila sem nemendur draga fer þó eftir því í hvaða bekk þau 

eru. 

- Fyrir þau yngstu er hægt að æfa þau í að búa til talnapör, þ.e.a.s. finna tvö, 

þrjú eða fjögur spil sem öll eru samtals einhver tala t.d. 12. 

Það er ekkert annað en ímyndunaraflið sem getur komið í veg fyrir að finna upp 
fleiri svona æfingar. Nemendum finnst þetta reglulega skemmtilegt án þess þó að 
þeir viti að þeir séu að læra. 
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Spilaborgir 
 
Eins lengi og spil hafa verið til má gera ráð fyrir því að fólk hafi leikið sér með spilin 
og reynt að búa til hús úr þeim. 

Til þess að búa til spilaborg má maður eiginlega ekki nota ný spil. Þau verða að 
vera dálítið snjáð og gömul, því þá renna þau ekki eins auðveldlega til og eru ekki 
eins sleip og þessi nýju. En eitt er þó víst að hversu klár sem maður er að byggja 
spilaborg mun hún alltaf enda með því að falla saman. Spilaborgir eru eins og 
sandkastalar og sápukúlur þar sem ánægjan er skammvinn. 

Algengasta spilaborgin er þannig gerð að maður byrjar á því að setja tvö og tvö spil 
upp á móti hvort öðru. Setur svo spil ofan á sem lokar „dalnum“ og setur svo 
önnur tvö upp á móti hvort öðru þar ofan á eins og strákurinn hefur gert á 
myndinni. Hærra byggir maður svo upp þangað til borgin hrynur! (eigum eftir að 
setja myndir) 

Passa verður að hafa nóg af spilum í upphafi. Það er ekkert eins ergilegt og að 
þurfa að reisa sig frá borðinu og þrýsta á borðið með þeim afleiðingum að borgin 
falli. 

Önnur algeng tegund af spilaborg en þó töluvert stöðugri en sú er með garði. Þar 
getur stök hæð fallið saman án þess að allt húsið hrynji. Svo maður þurfi ekki að 
byrja allt frá byrjun aftur. Húsið er reist þannig að tvö spil eru sett upp á móti 
hvort öðru eins og sést á mynd 1) og lögð svo í kringum það eins og sést á mynd 2) 
og 3) og svo eru tvö spil lögð ofan á það sem myndar þá gólf fyrir næstu hæð fyrir 
ofan, sjá mynd 4). Svo er bara að byggja eins hátt og maður getur eins og sýnt er á 
mynd 5). 

Út frá þessum tveimur gerðum er svo hægt að fikra sig áfram í húsbyggingunum 
og gera turna, viðbyggingar, garða og fleira. Byggja eins og hugmyndaflugið leyfir 
(Rønholt, 1994, bls. 143). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heimild: 
Rønholt, Erik. (1994). Familiens bog om lege og traditioner. København: 
Gyldendals Bogklubber. 
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Gúrka 

2-5 spilarar 

Spilagjöf 

Spilarar fá sjö spil til að hafa á hendi og svo fækkar spilunum um eitt spil í hverri 
umferð. Í sjöundu og síðustu umferðinni hafa spilarar aðeins eitt spil á hendi.   

Framgangur spilsins 

Í þessu spili gegnir sjöan því hlutverki að vera hæsta spilið. Spilarar fá í upphafi 
tækifæri til þess að skipta út spilum sínum og á spilari í forhönd að byrja að segja 
hvað hann vill skipta mörgum spilum út, spilarar sem á eftir honum koma mega 
ekki skipta fleiri spilum en hann. 

Markmið spilsins er að enda með sem lægsta spil. Spilari í forhönd leggur út spil og 
eiga mótspilarar að leggja út jafn hátt eða hærra spil, ef þeir eiga það ekki verða 
þeir að setja lægsta spilið sitt. Sá spilari sem á hæsta spilið í bunkanum á næst að 
setja út spil. Svona gengur þetta koll af kolli þar til allir spilarar eiga aðeins eitt spil 
eftir, þá sýna spilarar spil sín og sá spilari sem á hæsta spilið geymir það á borðinu 
við hliðina á sér. 

Í næstu umferð er spilunum fækkað niður í sex spil og gengur hún eins og fyrsta 
umferðin. Svona gengur þetta umferð eftir umferð, þanngað til að spilarar fá 
aðeins eitt spil gefið á hendi. Þegar öllum umferðunum er lokið telja spilarar 
stigafjöldann sinn og sá spilari sem hefur fæst stig vinnur.   
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Gúrka 

Nemendur vinna með eftirfarandi þætti 

- Eftirtekt 

- Líkindi 

- Rökhugsun 

- Samlagningu 

- Talnafræði 

- Vald á orsakasamhengi 

 

Kveikjur að umræðum 

- Hvaða spil er best að byrja á að leggja út?  

 

eða   

 

 

- Hvaða spilum er gott að skipta út?  

- Hver eru bestu mögulegu spilin?  

- Þegar eitt spil er eftir hvaða spilum á maður að skipta út? 

- Verið er að spila næstsíðustu umferðina, og spilari fær tvö spil sem eru fjarki 

og lægra. Er þá gott fyrir hann að skipta öðru hvoru spilinu eða báðum? 

- Hvaða spil er best að byrja á að setja út, há, lág eða í miðlungs spil?  
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Pakk 

4 spilarar 

Spilagjöf 

Spilurum eru gefin fjögur spil á hendi. Fjögur spil eru lögð upp í borðinu og 
bunkinn hafður til hliðar. 

Framgangur leiksins 

Tveir og tveir spilarar spila saman og þurfa þeir að koma sér saman um ákveðið 
merki sem á að vera leynilegt milli þeirra. Merkið getur t.d. verið að bíta í vörina, 
blikka hratt, hreyfa fingurna á ákveðið hátt o.s.frv. 

Markmið spilsins er að safna slag, þ.e.a.s.  fjögur spil með sama talnagildi. Það er 
gert með því að taka spil úr borði og henda á móti jafnmörgum. Þegar allir spilarar 
geta ekki nýtt þau spil sem eru í borði er sagt: „Sópa“ og þá eru lögð ný spil í 
borðið úr bunkanum og gömlu spilin tekin í burtu. 

Þegar einn spilari hefur fengið slag gerir hann merkið til þess að láta félagann vita 
og þá á félaginn að segja: „Pakk“. Merkið verður að vera leynilegt eins og fyrr segir 
því annars geta mótspilararnir sagt: „Séð“ ef þá grunar að verið sé að gefa merkið. 

Ef spilarar ná að segja: „Pakk“ fá þeir eitt stig ef spilarar ná að segja: „Séð“ fá þeir 
stigið í staðinn en aðeins ef þeir geta sýnt fram á rétt merki mótspilaranna. Þá 
þurfa hinir að finna sér nýtt merki. Ef hins vegar spilari segir: „Séð“  og ekki um 
Pakk er að ræða, heldur spilið áfram og mótspilaraparið fær stig. Spilaraparið sem 
fleiri stig hefur fengið eftir tiltekinn fjölda umferðia vinnur spilið.  
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Pakk 

Nemendur vinna með eftirfarandi þætti 

- Eftirtekt 

- Líkindi 

- Rökhugsun 

- Samvinnu 

- Talnafræði 

- Vald á orsakasamhengi 

 

Kveikjur að umræðum: 

- Hvað er best að gera við þessar aðstæðum í borði eru: 

 

og á hendi hefur spilari:  

 

- Þarf maður að velta fyrir sér hverju er sópað í burtu? Og af hverju? 

- Getur spilari hjálpað meðspilara sínum ef hann grunar hverju hann safnar? 

- Hvernig getur maður séð hverju mótspilari safnar?  

- Hvernig er hægt að eyðileggja fyrir öðrum? 

- Hvað eru góð merki? 
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Rommí 

2-5 spilarar 

Spilagjöf 

Gefin eru átta spil á hvern leikmann. Spilabunkinn er svo settur á grúfu á mitt 
borðið og einu spili snúið upp sem myndar kastbunkann. 

Framgangur spilsins 

Spilið gengur út á það að safna á hendi annað hvort röð eða þrennu eða báðum 
gerðum. Röð eru spil í sömu tegund og talnaröð (dæmi: hjarta fimma, hjarta sexa 
og hjarta sjöa) spilin verða að vera minnst þrjú svo þetta teljist röð. Þrenna er það 
þegar þremur spilum í sama talnagildi (dæmi: þrír þristar) er náð.  
Tvisturinn er þeim hæfileikum gæddur að hann kemur í stað hvaða spils sem er. 
Þegar spilarar eiga leik ráða þeir hvort þeir draga spil úr bunkanum, taka efsta spil 
kastbunkans eða taka allan kastbunkann upp. Gæta þarf þess þó að alltaf sé einu 
spili hent út þegar spilari hefur lokið við sína aðgerð. Þegar spilari hefur lagt niður 
eitthvað af sínum spilum má hann leggja spil við raðir eða þrennur hjá 
mótspilurum.  

Spilari vinnur þegar hann hefur lagt öll sín spil niður nema eitt, sem hann hendir á 
grúfu í kastbunkann og segir: „Rommí“. Þá eru spil spilaranna talin, þannig að þau 
spil sem spilarar hafa á hendi eru dregin frá þeim sem spilarar náðu að setja niður í 
borð. Nía og spilin undir gefa 5 stig, tía og mannspilin gefa tíu 10 stig, ásinn gefur 
15 stig og tvisturinn 20 stig. Spilarinn sem náði að segja: „Rommí“ fær 50 stig fyrir 
að loka. Sá leikmaður vinnur spilið sem hefur flest stig eftir tiltekinn fjölda 
umferða. 

Útfærsla 

Önnur útfærsla er þannig að spilin eru ekki lögð niður í borðið heldur höfð á hendi. 
Spilari verður samt að draga spil og henda svo á grúfu og segja: „Rommí“ eins og 
áður en öll hans spil verða að passa saman í raðir, þrennur eða bæði. Spilari verður 
að sýna mótspilara/urum spilin sín til sönnunar um að hann sé með Rommí. 
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Rommí 

Nemendur vinna með eftirfarandi þætti 

- Eftirtekt 

- Frádrætti 

- Líkindi 

- Rökhugsun 

- Samlagningu 

- Talnafræði 

- Yfirsýn 

 

Kveikjur að umræðum 

- Er auðveldara að safna þrennu eða röð? Og af hverju? 

- Er líklegra að fá röð eða þrennu? 

- Hvenær er gott að taka upp kastbunkann? 

- Er alltaf gott að leggja niður um leið og maður getur? 

- Er gott að leggja við hjá öðrum, hjálpar það? 

- Hvaða vandamál skapast við að safna röð ef nokkrar þrennur eru komnar í 

borð?  

- Er gagnlegt að fylgjast með hvað hinir eru að gera? 

- Hvers vegna getur verið gott að fylgjast með hvað mótspilararnir taka úr 

kastbunkanum? 

- Hver er munurinn á útfærslunum? 
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Skítakall 

2-4 spilarar 

Spilagjöf 

Hver spilari fær þrjú spil sem liggja eiga á grúfu fyrir framan hvern og einn, ofan á 
hvert þeirra er lagt spil sem snýr upp. Hver spilari fær einnig þrjú spil til þess að 
hafa á hendi. 

Þegar gjöf er lokið er stokkurinn lagður á grúfu á mitt borðið. 

Framgangur spilsins 

Í spilinu eru tvö spil sem gegna sérstöku hlutverki, tvisturinn getur komið í stað 
hvaða spils sem er og má því leggja hann ofan á öll spil og má leggja hvaða spil 
sem er ofan á hann. Tían sprengir bunkann, þ.e.a.s. tíuna er hægt að leggja ofan á 
hvaða spil sem er og er þá bunkinn tekinn úr leik og sá spilari sem setti tíuna út má 
leggja nýtt spil á borðið. 

Spilarar byrja á því breyta spilunum sem liggja í borðinu, þeim sem snúa upp. En 
tilgangurinn með því er sá að eiga sem bestu mögulegu spilin þegar öll spil á hendi 
eru búin. Einungis er hægt að breyta borðinu í upphafi spilsins. 

Sá spilari sem hefur lægsta spilið byrjar að setja út, setja má fleiri en eitt spil í einu, 
með sama talnagildi (dæmi: tvær tíur). En draga þarf jafnmörg spil úr bunkanum 
strax, alltaf skal spilari vera með þrjú spil á hendi. Næsti spilari leggur jafnhátt eða 
hærra spil en spilarinn á undan og dregur jafnmörg og hann lagði út. Svo gengur 
spilið réttsælis og spilarar gera koll af kolli. Ef spilari getur ekki gert má hann draga 
eitt spil úr bunkanum, taka áhættu, spilið er dregið úr bunkanum og lagt beint á 
kastbunkann þannig að allir sjái hvaða spil þetta er.  Ef það er heldur ekki nógu 
hátt þarf hann að taka allan bunkann upp. 

Þegar bunkinn er búinn og spilin klárast í höndum leikmanna má nota spilin sem 
liggja í borðinu. Spilari verður að ljúka við þau sem snúa upp áður en hann notar 
þau sem eru á grúfu. Spilin sem liggja á grúfu má ekki kíkja á áður en þau er notuð.  

Útfærsla 

Til eru útfærslur sem hentar eldri nemendum, m.a. ein sem felst í því að hægt er 
að lauma spili inn í bunkann, óháð því hvaða spilari á að gera. Spilið sem laumað er 
inní bunkann þarf að vera af sömu tegund og spilið efst í bunkanum. En þá breytist 
röðin og næsti spilari á eftir þeim sem laumaði á leik. 

Önnur útfærsla er að hafa fleiri spil með sérstök hlutverk, þá er nían talin vera 
gagnsæ, hún má fara á hvaða spil sem er en næsti spilari verður að setja jafnhátt 
eða hærra en spilið sem er undir níunni. Fimman er þeim kostum gædd að þegar 
spilari setur hana út verður næsti spilari að setja út spil sem er lægra en fimma.  
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Skítakall 

Nemendur vinna með eftirfarandi þætti 

- Eftirtekt 

- Líkindi 

- Minni 

- Talnafræði 

- Yfirsýn 

- Vald á orsakasamhengi 

 

Kveikjur að umræðum 

- Hver eru bestu spilin til að láta snúa upp á borðinu? 

- Hvort er tía eða tvistur betra spil? 

- Hvaða spil er best að setja út þegar mótspilari á aðeins eitt spil eftir í borði? 

- Er gott að setja út tvennu? En þrennu? 

- Spilari þarf að taka áhættu. Hverjar eru líkurnar á því að hún sé hærri en spilið 

sem er í borði? 
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Tveggja manna vist 

2 spilarar 

Spilagjöf 

Bunkinn er allur hafður á miðju borði og spilararnir draga til skiptis. Spilari 1 
dregur spil, hann þarf þarna að ákveða hvort hann vilji halda þessu spili eða 
henda, ef hann hendir því verður hann að halda næsta spili sem hann dregur. Ef 
hann heldur fyrra spilinu má hann kíkja á næsta spil en verður að henda því. Spilari 
2 dregur eins og spilari 1. Þetta er endurtekið þar til bunkinn er búinn. Spilarar 
verða að vera með á nótunum um það hvaða leik er verið að spila og má sjá röð 
sagna í listanum hér til hliðar. 

Framgangur spilsins 

Spilarar hafa nú þrettán spil á hendi. Spilið gengur út á það að safna slögum 
(í nóló er því samt öfugt farið). Spilari 2 byrjar á því að leggja út spil og spilari 
1 reynir að vinna þann slag með því að setja hærra spil af sömu tegund eða 
að trompa. Spilarar verða að setja sömu tegund af spili ef þeir eiga hana þó 
það sé lægra spil og þeir tapa slagnum. 

Sá spilari sem hefur fleiri slagi vinnur þann leik. Stig eru gefin fyrir hvern 
slag, þ.e.a.s. spilari með fimm slagi fær fimm stig nema í nóló þá fær spilari 
þann fjölda stiga í samræmi við þann fjölda slaga sem mótspilari fékk. 

Hjart
a  
Spaði 
Tígull 
Lauf 
Gran
d 
Nóló 
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Tveggja manna vist 

Nemendur vinna með eftirfarandi þætti 

- Eftirtekt 

- Líkindi 

- Rökhugsun 

- Vald á orsakasamhengi 

 

Kveikjur að umræðum 

- Hvaða spil er best að byrja á að leggja út, lágt, hátt, tromp? 

  

 

- Hvaða spili er gott að halda í upphafi spilsins þegar verið er að skipta 

bunkanum upp? 

- Er betra að reyna að aftrompa í byrjun? Er það hægt? 

- Er betra að geyma háu spilin eða láta þau strax út?  

- Með því að taka helminginn af spilunum hvernig breytist spilið þ.e.a.s. einhver 

spil dottin út? 

- Getur maður vitað eitthvað um spil andstæðinganna þar sem helmingurinn af 

spilunum er dottinn út? 

- Hverjar eru líkurnar á því að öll trompin séu með í spilinu? 
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Fleiri spil 

Hér er listi yfir fleiri spil sem hægt er að nýta til kennslu í stærðfræði á miðstigi. 

- Lauma 

- Kleppari 

- Hæ gosi 

- Tuttuguogníu 

- Síðastur 

- Hundur 

- Kasína 

 
Lýsingar á þessum spilum má finna í bókinni Spilabókin eftir Þórarin Guðmundson 
sem gefin var út árið 2010 og á heimasíðunni www.spilareglur.is 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.spilareglur.is/
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Það er fleira hægt að gera með spilum 

Hér fyrir neðan komum við með nokkur dæmi þar sem hægt er að nota spil í 
stærðfræðikennslunni á miðstigi. 

- Í þessum leik/spili eru þrír og þrír nemendur eru saman í hóp. Aðeins eru 

notuð spilin frá ási og til og með níu úr stokknum. Hver og einn spilari dregur 

þrjú spil og hefur þau á hendi.  

Markmiðið með leiknum er að búa til tölur og spá fyrir um stöðu miðað við 

hvaða tölur hinir tveir gætu búið til. En hver spilari á að búa til þriggja stafa 

tölu úr sínum spilum og spá hvort hann sé með hæstu, lægstu eða miðtöluna. 

Spilarar búa til töluna og ákveða sig, bannað er að skipta þegar einhver er 

búin að sýna. Það segja allir hvar þeir halda að þeir séu í röðinni svo sýna allir 

tölurnar sínar í einu. Spilararnir fá stig ef þeir hafa rétt fyrir sér um stöðu sína 

og sá spilar vinnur sem hefur fengið flest stig eftir að bunkinn er búinn. Dregin 

eru þrjú spil aftur og aftur. 

- Hægt er að búa til almenn brota æfingu með því að láta nemendur fjóra og 

fjóra saman í hópa og hver og einn dregur fimm spil t.d. og á að búa til sem 

stærsta brotið eða það minnsta úr tveimur spilum af fimm, hægt er líka að 

láta nemendur búa hvert eitt almennt brot og setja þau svo saman í talnalínu. 

 

Það er ekkert annað en ímyndunaraflið sem getur komið í veg fyrir að finna upp 
fleiri svona æfingar. Nemendum finnst þetta reglulega skemmtilegt án þess þó að 
þeir viti að þeir séu að læra. 
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Spilagaldur 

Þegar þú leggur þennan spilagaldur fyrir andstæðing þinn byrjar þú á því að láta 
hann stokka spilabunkann vel. Því næst á hann að draga spil, án þess að þú sjáir 
neitt, hann telur svo upp í 12 og dregur spil um leið frá því talnagildi sem hann dró 
fyrst. Segjum svo að hann dragi fjarka, telur hann og dregur fimm, sex og upp í 
tólf. Passa verður að upphafsspilið sé neðst í bunkanum. Svona gerir hann með öll 
spilin. Taktu það fram við andstæðinginn að mannspilin eru tvö talnagildi. Spilin 
mynda nokkra bunka þangað til spilin klárast. Ef til vill verða einhver spil afgangs. 
Þú verður að fá að vita hvað þau eru mörg. 

Nú skalt þú í huganum reikna eftirfarandi: 

Þú dregur fjóra frá fjölda bunka á borðinu 

Margfaldar svo þá tölu við þrettán 

Leggur svo við fjölda afgangsspila 

Þá tölu sem þú endar með segir þú andstæðingnum frá. 

 
Nú biður þú andstæðinginn að snúa öllum bunkunum við og telja talnagildi 
spilanna (hér eru mannspilin enn tvö talnagildi). Það kemur svo í ljós að talnagildið 
er jafnhátt og talan sem þú sagðir áðan! 

- Hvernig gengur þetta upp? 

- Er hægt að finna út hver galdurinn er? 
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Forseti 

3-6 spilarar 

Spilagjöf 

Spilunum er skipt jafnt á milli spilara. Ef spil verða afgangs eru þau lögð til hliðar 
án þess að kíkt sé á þau. 

Framgangur spilsins 

Í spilinu gegnir tvisturinn því hlutverki að vera hæsta spilið, á eftir honum kemur 
ásinn, kóngurinn o.s.frv. 

Sá spilari sem er í forhönd byrjar á að leggja út spil í kastbunkann en hann má setja 
eins mörg spil og hann vill af sama talnagildi. Spilarar leggja síðan hver á fætur 
öðrum út spil í kastbunkann en gæta þarf þess þó að spilin sem lögð eru út sé 
jafnmörg og þau sem spilarinn á undan setti út. Spilin þurfa ásamt því að vera 
jafnmörg að vera annað hvort  jafnhá eða hærri en þau spil sem nú þegar eru efst í 
kastbunkanum. Ef spilari getur ekki sett jafnhá eða hærra út verður hann að segja 
pass og má ekki leggja út fleiri spil í þessari umferð. Þegar allir leikmenn hafa sagt 
pass eða sá leikmaður sem síðast setti út getur aðeins gert er kastbunkinn tekinn 
til hliðar og sá sem síðast lagði út býr til nýjan kastbunka þar sem hann ræður 
hvaða spil hann leggur út. 

Sá spilari sem fyrstur er að klára spilin sín fær nafnbótina „forseti”, sá sem lendir í 
öðru sæti fær nafnbótina „vara-forseti”, sá sem er síðastur að klára spilin sín fær 
nafnbótina „skítur” og sá sem er næstsíðustur fær nafnbótina  „vara-skítur”. Þeir 
leikmenn sem eru þarna á milli kallast „hlutlausir”. En þessar nafnbætur fela í sér 
kosti og galla, þar sem sá sem hlýtur nafnbótina „skítur” þarf að gefa 
„forsetanum” sín tvö bestu spil í næsta leik og fær hann sjálfur tvö lélegustu spil 
„forsetans”. Sá sem er „vara-skítur” þarf að gefa „vara-forsetanum” sitt besta spil í 
næsta leik og fær eitt lélegt spil til baka. Þeir leikmenn sem eru hlutlausir halda 
öllum sínum spilum sjálfir. „skíturinn” þarf einnig að gefa í næstu umferð. 

Ef leikmenn eru ekki nægilega margir er hægt að sleppa „vara-forseta” og „vara-
skít” og í stað þess gefur „skíturinn” „forsetanum” aðeins hæsta spilið sitt. 

 

Útfærsla 

Þegar spilarar eru fleiri en fjórir er oft betra að nota tvo spilastokka. 
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Forseti 

Nemendur vinna með eftirfarandi þætti 

- Líkindi 

- Minni 

- Rökhugsun 

- Yfirsýn 

- Vald á orsakasamhengi 

 

Kveikjur að umræðum 

- Hvað er best að setja út fyrst? 

 

eða 

 

 Hvor höndin hér að ofan er betri og af hverju?  

- Er gott að brjóta upp fernur/þrennur? 

- Hver eru draumaspilin í Forseta? 

- Er gott að setja út marga tvista í einu? 

- Er hægt að vita um spil mótherja? 

- Þarf maður að velta fyrir sér hversu mörg spil af sama talnagildi er búið að 

leggja út? 

- Hvað telst vera lélegt spil ? En gott spil? 

- Er erfitt að vinna sig upp eftir að hafa tapað spilinu?  

- Skipta þessi gjafaspil einhverju máli fyrir gang leiksins? Er líklegra að forsetinn 

vinni alltaf aftur? 
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Kani 

4 spilarar 

Spilagjöf 

Hver spilari fær þrettán spil á hendi en þau eru gefin eitt og eitt í einu. 

Framgangur spilsins 

Í upphafi gefa spilarar upp fjölda slaga sem þeir telja sig geta náð með aðstoð frá 
öðrum spilara því tveir og tveir vinna saman en hverjir það verða er ekki ljóst fyrr 
en að loknum sögnum. Hér er ásinn hæstur. 

Sá sem er í forhönd byrjar á því að segja hvað hann heldur að hann muni ná 
mörgum slögum.  Lágmarkssögnin er sjö slagir og má spilari segja pass ef hann 
telur sig ekki geta náð þeirri sögn. Spilarar segja síðan réttsælis, annaðhvort pass 
eða hærri slagi en áður var sagt. Sá verður sagnhafi sem vill skuldbinda sig og 
samspilara sinn til þess að taka flesta slagi. Ef spilari ætlar sér að taka alla slagi 
spilsins, þrettán,  segir hann Kani. Ef upp kemur sú staða að allir segja pass er sá 
sem gaf skyldugur að segja lægstu sögn, sjö slagi. 

Sagnhafi ræður tromplit og leggur hann út spil í þeim lit, venjulega lægsta spilið 
sem hann á. Um leið biður hann um hæsta spilið sem hann á ekki í trompinu. Sá 
spilari sem á það spil verður að leggja það út og er sá spilari nú félagi sagnhafans. 
Hinir tveir verða þá samspilarar og eiga að reyna að fella sagnhafann og félaga 
hans. Spilarinn sem átti hæsta spilið leggur nú út og hinir fylgja á eftir. Skylda er að 
fylgja lit en hafi spilari ekkert spil í þeirri tegund sem er í borðinu getur hann 
annað hvort trompað eða sett út spil í einhverjum öðrum lit og gefur þá frá sér 
slaginn. Hæsta spilið í litnum sem er í borði vinnur slaginn nema að einhver setji út 
tromp. Þá tekur hæsta trompið slaginn. Spilari sem tekur slag á alltaf að setja út 
næst. 
Þegar spilinu er lokið þarf að gera það upp.  

Ef sagnhafi og félagi hans standa við sögnina fá þeir jafnmörg stig og talan á 
slögunum sem þeir sögðust ætla að taka segir til um, engin aukastig fást fyrir 
aukaslagi. Ef þeir ná ekki tilskildum fjölda slaga fá þeir mínus þann fjölda stiga sem 
þeir ætluðu sér að ná.  Í því tilfelli þegar sagnhafi segir Kani og nær því fær hann 
og félagi hans fimmtíu stig, ef hann nær því ekki fær hann mínus fimmtíu stig. 
Mótspilarar sagnhafaparsins fá stig samsvarandi við fjölda slaga sem þeir ná. 

Útfærsla 

Til þess að þyngja spilið er hægt að hækka skyldusögnina í átta, jafnvel níu slagi. 
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Kani 

Nemendur vinna með eftirfarandi þætti 

- Eftirtekt 

- Líkindareikning 

- Minni 

- Rökhugsun 

- Yfirsýn 

- Vald á orsakasamhengi 

 

Kveikjur að umræðum 

- Hvernig er hægt að áætla hversu marga slagi maður getur tekið? 

- Hver eru bestu mögulegu spilin sem maður getur fengið?  

- Þarf maður að velta fyrir sér hvað er búið að setja út? Og þá hvað á eftir að 

setja út?  

- Er gott að láta alla verða tromplausa  strax í byrjun? 

- Hvaða þrettán spil er öruggt að ná Kana á? 

- Er öruggt að fá alltaf slag á ás og kóng? 

- Ef allir spilara segja sögn og sá síðasti segir hærri sögn (t.d.11 slagir) - hvað 

segir það til um spil hinna og er líklegt að hann standist sögnina?  

- Hvernig er best að átta sig á fjölda slaga sem maður getur fengið?  

- Skoðum eftirfanandi þrjár hendur: 

 

eða  

 

eða  
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 Hver af þessum höndum gefur flesta slagi? 

 Er hægt að segja skyldusögn á allar þessar hendur? 

 Hversu marga slagi er hægt að segja á hverja hendi? 
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Kínversk skák 

3-6 spilarar 

Spilagjöf 

Notaðir eru tveir spilastokkar og jókerarnir einnig. Hver spilari fær átta spil, 
bunkinn er svo lagður á hvolf á mitt borðið.  

Framgangur spilsins 

Spilið skiptist í átta umferðir sem spila þarf í réttri röð. Því sem safna á 
í hverri umferð er sagt frá hér til hliðar. Þrenna eru þrjú spil með sama 
talnagildi (dæmi: þrír ásar), röð eru þrjú spil í röð og í sömu tegund 
(dæmi: þristur, fjarki, fimma í hjarta).  

Lagt er eitt spil við hlið bunkans og myndar það kastbunkann. 
Spilarar geta annaðhvort dregið úr bunkanum eða tekið upp efsta 
spilið í kastbunkanum. Hægt er líka að taka upp allan kastbunkann ef 
spilarar vilja það, ekki má  skoða bunkann áður. Þegar spilari hefur lokið við að 
gera bera honum skylda að losa sig við eitt spil í kastbunkann.  

Í spilinu er hægt að panta spil sem kastað er og getur þá spilari fengið það spil þó 
að hann eigi ekki að gera. Spilari kallar: „Pant“ og með leyfi frá þeim sem á að gera 
má hann taka spilið. Leikurinn gengur svo áfram sama hringinn. 

Eftir fyrstu umferð má leggja niður í borðið það sem spilari er kominn með á 
hendi. Það má einungis leggja niður ef spilari hefur safnað því sem á að safna fyrir 
þessa umferð. Spilarar geta svo lagt við raðir og þrennur hjá mótspilurum, það er 
þó ekki hægt nema spilari hafi sjálfur langt niður hjá sér. Jókerarnir eru allt. Til að 
losna við spilin á hendi má ásamt því að leggja við hjá öðrum leggja út hjá sér fleiri 
raðir eða þrennur. 

Umferð klárast þegar spilari klárar spilin sín, með þau spil í borði sem á að hafa og 
leggur sitt síðasta spil á hendi á grúfu í kastbunkann. Þá eru stigin talin, þ.e.a.s. 
þau spil sem spilarar hafa á hendi. Spilin undir tíu gefa 5 stig, tían og mannspilin 
gefa 10 stig, ásinn gefur 15 stig og jókerinn 20 stig. 

Sá leikmaður sem hefur fæst stig eftir allar 6 umferðirnar vinnur. 
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Kínversk skák 

Nemendur vinna með eftirfarandi þætti 

- Eftirtekt 

- Líkindi 

- Minni 

- Rökhugsun 

- Samlagningu   

- Orsakasamhengi  

 

Kveikjur að umræðum 

- Er hægt að gera eitthvað til að klekkja á andstæðingnum? 

- Er betra að safna einhverju einu frekar en öðru? 

- Getur verið gott að taka upp bunkann? 

- Er gott að leggja við raðir eða þrennur hjá öðrum? Hvernig hjálpar það? 

- Er gagnlegt að fylgjast með hvað hinir eru að gera? 

- Hvernig hjálpar það að panta? 

- Á maður að leggja niður um leið og maður getur? 

- Hvaða spil er best að losa sig við þegar maður á að henda út?  

- Er gott að reyna að safna aukalegum röðum og þrennum? 

- Hverjar eru líkurnar á því að ná alltaf að safna því sem safna á? 
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Manni 

3 spilarar 

Spilagjöf 

Áður en spilið hefst eru allir tvistarnir teknir úr bunkanum. Tvistunum er raðað í 
bunka í röðinni: hjarta, spaði, tígull, lauf. Í fyrstu umferð er hjartað efst og svo eftir 
hverja umferð er efsta spilið tekið og sett neðst í bunkann, en þetta segir til um 
hvaða tromp verið er að spila í hverri umferð. Hver spilari fær 12 spil á hendi og 
eru hin 12 spilin sem í afgang eru sett í bunka sem kallast „Manni”. 

Framgangur spilsins. 

Spilið byrjar þannig að sá spilari sem er í forhönd má skipta allt að sjö spilum sem 
hann hefur á hendi við „Mannann“, en þá leggur hann þau spil til hliðar og dregur 
jafn mörg spil úr „Mannanum“. Spilarinn sem kemur á eftir forhendinni má skipta 
allt að fimm spilum við „Mannann”, og gerir þá slíkt til sama. Ef spilararnir skipta 
ekki út öllum þeim spilum sem þeir mega skipta, má sá sem gaf skipta út jafn 
mörgum spilum og eftir eru í „Mannanum“.  

Spilið gengur út á það að reyna að fá sem flesta slagi. Slagur er fenginn með því að 
setja út hæsta spil í þeirri tegund sem verið er að spila eða nota trompspil. Sá 
spilari sem vinnur slaginn á að setja út næst. Þegar spilarar hafa fengið 4 slagi eru 
þeir komnir með blokk og hefst talning á slögum þeirra eftir að hafa náð henni, 
þ.e.a.s. þegar spilari eru kominn með 5 slagi telst það sem ein blokk, einn slagur og 
eitt stig.  Spilinu lýkur þegar einn spilari er kominn með 10 stig. 
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Manni 

Nemendur vinna með eftirfarandi þætti 

- Líkindi 

- Minni 

- Rökhugsun 

- Yfirsýn 

- Vald á orsakasamhengi 

 

Kveikjur að umræðum 

- Hvað er best að setja út?  

 

 

- Af hverju skiptir máli að breyta um tromp? 

- Af hverju eru tvistarnir teknir út? Skiptir það máli fyrir spilið að tvistarnir séu 

teknir út?  

- Hvað er hægt að fá marga slagi alls ( fyrir og eftir blokk)? 

- Af hverju ætli blokk sé notuð? 

- Eru miklar líkur á því að ná alltaf stigum í hverri umferð? 

- Á maður að velta fyrir sér hversu marga slagi hinir eru komnir með, og getur 

maður þannig breytt því á einhvern hátt hver vinnur spilið í heild sinni? 

- Hvaða spil er gott losa sig við í „Mannann”? Hvers konar spil enda í þar? 

- Er alltaf gott að geta notað „Mannann”?  Hverjar eru líkurnar á því að spilari 

fái betri spil? 

- Græðir maður eitthvað á því að reyna að láta sig verða ren? 
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Marías 

2 spilarar 

Spilagjöf 

Spil frá og með tvisti til og með sexu eru tekin úr stokknum. Hvor spilari fær fimm 
spil á hendi. Bunkinn er lagður á grúfu á mitt borðið og er efsta spilið lagt upp 
neðst í bunkann, þvert. Það spil segir til um tromptegundina í þeirri umferð. Sá 
spilari sem fær á einhverjum tímapunkti sjöuna í tromplitnum má skipta henni út 
fyrir spilið sem liggur undir bunkanum. 

Framgangur spilsins 

Spilið gengur út á það að vinna slagi. Spilarar verða að sjá til þess að vera alltaf 
með fimm spil á hendi. Er það ávallt þannig að sá sem á slaginn hverju sinni dregur 
á undan úr bunkanum. Bannað er að svíkja lit og ef leikmaður á ekki litinn setur 
hann eitthvert annað spil út eða trompar. Á meðan á spilinu stendur getur maður 
fengið stig fyrir að vera með ákveðin spil á hendi: 
Hjón, kóngur og drottning gefa 20 stig, ef þau eru í tromplit gefa þau 40 stig. 
Röð, öll spilin á hendi mynda röð frá tíu upp í ás, gefur 500 stig og ef röðin er í 
tromplit gefa hún 1500 stig. 

Fjögur eins spil gefa mismörg stig: 

  4 tíur gefa 100 stig 

  4 gosar gefa 200 stig 

  4 drottningar gefa 300 stig 

  4 kóngar gefa 400 stig 

  4 ásar gefa 500 stig.  

Segja verður frá þegar spilari fær ofangreint og sýna mótspilara til að sanna mál 
sitt. Leikurinn gengur svo þangað til bunkinn er búinn. Fyrir að loka, taka síðasta 
slaginn fær maður 20 mínusstig . 

Spilarar telja saman stigin sín en spilin gefa stig þannig: Ásinn gefur 50 stig, kóngur 
40 stig, drottning 30 stig, gosi 20 stig og tía 10 stig en nía, átta og sjöa kallast 
hundar og gefa öll jafnmörg stig eða fimm stig hvert. Spilarar taka sama stigin sem 
þeir fengu í spilinu og leggja þau við stig sem þeir fengu í lok spilsins. Sá spilari 
vinnur sem hefur flest stig eftir tiltekinn fjölda umferða.  
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Marías 

Nemendur vinna með eftirfarandi þætti 

- Eftirtekt 

- Hugarreikningi 

- Líkindi 

- Minni 

- Samlagningu 

- Yfirsýn 

- Vald á orsakasamhengi 

 

Kveikjur að umræðum 

- Á maður að geyma kónginn og bíða eftir drottningunni þegar verið er að 

reyna að safna hjónum? 

- Hve lengi á maður að halda í spilin sín í þeirri von um að fá röð eða hjón? 

- Er alltaf slæmt að fá síðasta slaginn? 

- Hvort er betra að nota trompin strax eða geyma þau? 

- Er alltaf gott að skipta út sjöunni? 

- Er hægt að auðvelda sér stigaútreikninginn á spilunum á einhvern hátt? 

- Þarf að hafa í huga hvað mótspilarinn er búinn að leggja út og sýna? 

- Hverjar eru líkurnar á því að fá hjón, raðir eða fjögur eins spil? 
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Fleiri spil 

Hér er listi yfir fleiri spil sem hægt er að nýta til kennslu í stærðfræði á 
unglingastigi  

- Tuttuguogeinn 

- 500 

- Póker 

- Brids 

- Vist 

Lýsingar á þessum spilum má  finna í bókinni Spilabókin eftir Þórarin Guðmundson 
sem gefin var út árið 2010. 
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Það er fleira hægt að gera með spilum 

Hér fyrir neðan komum við með nokkur dæmi þar sem hægt er að nota spil í 
stærðfræðikennslu á unglingastigi. 

- Þegar verið er að kenna nemendum á unglingastigi líkur er mjög gagnlegt að 

láta þá prófa sjálfa, t.d. draga spil og finna svo líkur, draga fimm spil og finna 

líkur.  

- Hægt er að láta tvo og tvo nemendur vinna saman, láta þá draga þrjú spil og 

mynda þriggja stafa tölu og þátta hana svo. 

- Önnur leið er til að þjálfa nemendur í líkindum. Tveir og tveir nemendur vinna 

saman með einn spilastokk, blað og blýanta. Spilunum er skipt jafnt á milli 

þeirra og eru þau höfð í bunka fyrir framan þá. Leikurinn gengur út á það að 

nemendurnir leggi eitt spil í einu út, ofan á hvert annað og meti líkurnar á því 

að leggja út hærra, lægra eða jafnhátt spil.  

Sá sem byrjar leggur út spil og metur hinn spilarinn þær líkur hvort hann muni 

setja út hærra, lægra eða jafnhátt spil. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því 

að ásinn er lægsta spilið. Nemendur skrá svo hjá sér hverjar líkurnar eru að 

þeir séu með hærra, lægra eða jafnhátt spil og þar af leiðandi þjálfast í að skrá 

brot og jafnvel stytta brot. Sem dæmi má nefna ef fyrsta spilið sem lagt er út 

er 4 þá skráir spilarinn hjá sér líkurnar á því að mótspilarinn fái jafnhátt eru 

3/51, að hann fái hærra eru 37/51 og líkurnar á því að hann fái lægra eru 

12/51. Nemendurnir verða samt að átta sig á því að því fleiri spil sem sett eru 

út minnka líkurnar.  

- Einnig er hægt að láta t.d. fjóra nemendur saman í hóp og hvern hóp fá 

spilastokk. Nemendurnir eiga svo að reyna að mynda sem flestar frumtölur 

sem þeir geta úr spilunum. Gott er að nemendurnir skrái hjá sér hvaða tölu 

þeir eru ná að búa til og hvernig þeir gerðu það. Hægt er síðan að mynda 

umræður innan bekkjarins þar sem farið er yfir hvaða tölur hóparnir náðu að 

mynda og hvort það sé hægt að gera það á fleiri en einn veg.  

- Einnig er hægt að láta nemendur þjálfa þáttun með því að láta þá mynda stóra 

tölu úr tilteknum fjölda spila. Síðan draga þeir eitt spil til viðbótar og athuga 

hvort þeir geta þáttað töluna með þeirri tölu sem spilið gaf.  

Það er ekkert annað en ímyndunaraflið sem getur komið í veg fyrir að finna upp 
fleiri svona æfingar. Nemendum finnst þetta reglulega skemmtilegt án þess þó að 
þeir viti að þeir séu að læra. 

 

 
 
 
 



60 

 

Hversu vel þekkirðu spilastokkinn? 

Flestir sem kunna að spila telja sig þekkja spilastokkinn vel. Þeir vita hvað það eru 
mörg spil í einum spilastokki, vita að tegundirnar eru fjórar og heita hjarta, spaði, 
tígull, lauf og að það eru 13 spil í hverri tegund svo eitthvað sé nefnt. Er hægt að 
vita sitthvað fleira um spilastokkinn? Skemmtilegur leikur getur verið að spyrja 
nemendur ítarlegar út í spilastokkinn og þá helst án þess að þeir séu með hann 
fyrir framan sig. Láta nemendur reyna á ímyndunaraflið og minnið með því að láta 
þá sjá fyrir sér spilastokkinn. Leikurinn gengur út á það að láta nemendur annað 
hvort lýsa eða teikna upp svör við nokkrum spurningum tengdum stokknum. Ýmist 
er hægt að láta nemendur vinna í litlum hópum eða eina og sér. Spurningar sem 
hægt væri að spyrja út í stokkinn gætu verið t.d eftirfarandi: 

- Hvernig má það vera að það skiptir ekki máli hvernig spilið snýr, snýr það 

alltaf rétt? 

- Hvað hefur lauf mörg blöð? 

- Eru táknin á spilunum alltaf spegluð? 

- Hvernig raðast formin á oddatöluspilunum upp? 

- Á hverju halda drottningarnar?  

- Horfa öll mannspilin í sömu átt? 

- Eru öll andlitin í hverri spilategund eins? Ef ekki hvaða andlit sker sig úr og af 

hverju? 

- Halda allir kóngarnir á sama vopninu? 

- Eru alltaf jafnmörg augu sjáanleg á mannspilunum, ef svo er ekki hvernig er 

það þá?  

- Hverjir eru stafirnir fyrir mannspilin? 

Halda má svona áfram og reyna að finna fleiri spurningar eða jafnvel láta 
nemendur fá spil og þeir reyna að finna eitthvað út sjálfir. 

 

 

 


