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Formáli 

Hugmyndin að verkefninu kviknaði hjá okkur báðum tiltölulega snemma þegar val á 

lokaverkefni stóð yfir. Eftir að hafa rætt um hugmyndir okkar lá beinast við að vinna 

verkefnið saman. Verkefnið er námspil sem ætlað er að fræða nemendur 6. bekkjar í 

grunnskóla um Norðurlöndin og jafnframt vera hjálpartæki við leikræna tjáningu.  

 

Öll vinnan við verkefnið var ánægjuleg og erum við þess fullvissar að við eigum eftir að 

nýta það í kennslu í framtíðinni. Vonumst við einnig til þess að spilið muni gagnast öðrum 

kennurum. Við sáum sjálfar um alla hönnun spilsins og erum ánægðar með útkomuna. 

Með tilkomu tækninnar auk ímyndunarafls hafa kennarar og nemendur verulegt tækifæri til 

að skapa sín eigin spil. Má segja að möguleikarnir séu óþrjótandi.  

 

Við viljum þakka fjölskyldu og vinum fyrir hjálp við gerð verkefnisins og sérstaklega þeim 

börnum sem hjálpuðu okkur með því að prófa spilið. Við viljum þakka Guðmundi Birki 

Þorkelssyni og Ingibjörgu S. Helgadóttur fyrir yfirlestur og góðar ábendingar.  

 

Síðast en ekki síst viljum við þakka leiðbeinanda okkar Ingvari Sigurgeirssyni fyrir 

nytsamlegar ábendingar, þolinmæði og aðstoð á meðan á ferlinu stóð.  
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Ágrip 

S

Spilið ,,Svörin ber að vanda – í ferð til Norðurlanda“ er lokaverkefni Brynju Elínar 

Birkisdóttur og Hrefnu Ýrar Guðjónsdóttur til B.Ed.-gráðu af Menntavísindasviði Háskóla 

Íslands vorið 2012. 

 

Verkefnið er námspil sem tengir saman samfélagsfræði og leikræna tjáningu og er hugsað 

sem námsefni í kennslu um Norðurlöndin. Við vinnslu verkefnisins og gerð spilsins voru 

markmið Aðalnámskrár grunnskólans (2007) höfð að leiðarljósi, ásamt öðrum heimildum 

um kennslu og kennsluaðferðir. Spil þetta er hugsað sem námsefni fyrir 6. bekk og er ætlað 

að hjálpa nemendum að rifja upp, dýpka og festa í minni þekkingu um Norðurlöndin. Auk 

þess er það gagnlegt sem hjálpartæki við leikræna tjáningu. 

 

Spilið samanstendur af átta spjöldum, einu fyrir hvert Norðurlanda. Þrír áfangastaðir eru í 

hverju landi þar sem leysa þarf verkefni, ýmist almennar spurningar um landið sem við á, 

leikræn tjáning eða svokallað lukkuhjól þar sem eitt verkefni nemenda ræðst af tilviljun. 

Spilið var prófað með tveimur nemendum 6. bekkjar og fjórum vinum þeirra úr 5. – 7. 

bekk. Spilið virtist þjóna tilgangi sínum og voru nemendur sammála um að þeir hefðu ekki 

einungis haft gaman af spilinu heldur hefðu þau einnig öðlast þekkingu á 

Norðurlöndunum.  
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Abstract 

The game “Watch your answers – Journey to the Nordic countries” is Brynja Elín 

Birkisdóttir and Hrefna Ýr Guðjónsdóttir’s final project for a B.Ed. degree from the School 

of Education Studies at the University of Iceland. 

 

The project, an educational board game connecting social sciences and drama, is intended 

as a teaching material for use when teaching about the Nordic countries. In the making of 

the project, the general national curriculum, as well as other references on educational 

methods, were used as a guiding light. The game is recommended as a teaching material 

for students in 6th grade (11–12 years). The game is intended to help students recall, 

expand and retain their knowledge about the Nordic countries, as well as assisting in drama 

training.  

 

The game consists of playing cards, one for each of the Nordic countries. On each card, 

players will find three destinations on which they have to fulfill a task. The tasks consist of 

either general questions about the country, drama performance, or the so-called ‘wheel of 

fortune’, where the task to be performed is decided by chance. 

 

The game was tested amongs two students from the 6th grade and four of their friends 

from the 5th – 7th grade. Not only did the students agree that the game was fun but they 

also agreed on that they had gained knowledge about the subject.  
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1  Inngangur 

Í kennaranámi okkar höfum við komist að því hversu mikilvægt það er að beita 

fjölbreyttum kennsluaðferðum til að koma til móts við og fullnægja þörfum sem flestra 

nemenda. Í vettvangsnáminu hjuggum við eftir því hvað lifnaði yfir nemendum og 

þátttakan í kennslunni varð meiri þegar fjölbreyttar kennsluaðferðir voru notaðar. 

Nemendum leiddist þegar vinnubókarkennsla hafði farið fram í lengri tíma og voru 

fljótlega þreytt og áhugalaus um námsefnið. Um leið og kennarinn tók fram spil kviknaði 

áhugi þeirra og þau virtust leggja sig betur fram við að læra námsefnið.  

 

Þegar kom að því að ákveða innihald lokaverkefnis okkar vorum við báðar staðráðnar í því 

að semja einhvers konar námsefni sem byggðist á leik. Báðar höfum við í gegnum tíðina 

haft gaman af spilum og gert okkur grein fyrir því hversu fræðandi spil geta verið og 

umfram allt hversu gaman er að fræðast á þennan hátt. Okkur finnst mikilvægt að 

nemendur hafi gaman af því að læra og finnst hlutverk okkar sem kennarar framtíðarinnar 

vera að koma til móts við þá með fjölbreyttum kennsluaðferðum, þar á meðal með 

námspilum. 

 

Við teljum að með námspili festist námsefnið betur í minni nemenda og að þeir leggi sig 

enn betur fram við námið. Nemendur öðlist betri þekkingu í leik og starfi með kennslu sem 

fer fram á fjölbreyttan hátt. Samskiptahæfni nemenda auðgist með námspilum og 

nemendur þurfi í sameiningu að finna leiðir til að yfirstíga hindranir á leið í endamarkið. 

 

Um aldir alda hefur menning og saga Íslendinga verið samofin menningu og sögu annarra 

Norðurlanda. Því teljum við að mikilvægt sé að nemendur kynnist frændþjóðum okkar, 

sögu þeirra og menningu. Þess vegna ákváðum við að reyna að brydda upp á leik til að 

fræða nemendur betur og gera Norðurlöndin áhugaverðari í þeirra augum. Hugsunin á bak 

við spilið er ekki endilega að reyna að finna út hver er bestur og klárastur í hópnum heldur 

göngum við út frá því að spilið byggist einnig að stórum hluta á heppni. Á sama tíma sem 

þess er krafist að vera vel að sér í námsefninu þarf örlitla heppni til að leiðin að 

endamarkinu verði stutt og auðveld. Við erum báðar sannfærðar um að spil séu mun 

skemmtilegri ef takast þarf á við einhverjar hindranir á leiðinni. Þess vegna er möguleiki á 

að vera sendur alls kyns krókaleiðir sem geta valdið töfum á leiðinni að endamarki. Þessar 

tafir hafa þó allar kennslufræðileg markmið og verða einungis til þess að nemendur fræðast 
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enn meira um nágranna okkar.  

 

Í upphafi greinargerðarinnar fjöllum við um námspil, sögu þeirra, gildi og hvað ber að hafa 

í huga við notkun slíkra spila. Við fjöllum síðan um markmið Aðalnámskrár og hvernig 

þau tengjast markmiðum spilsins. Einnig munum við fjalla um kenningar Howard Gardner 

um ólíkar tegundir greindar og kenningar Benjamin Bloom og samstarfsmanna hans um 

námsmarkmið og hvernig þær voru hafðar til hliðsjónar við gerð spilsins. Við gerum grein 

fyrir ólíkum kennsluaðferðum sem notaðar eru í spilinu og í lokin er spilið kynnt og grein 

gerð fyrir prófun spilsins.  
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2 Námspil 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir tilgangi og gildi námspila í skólastarfi. Því næst er 

sagt frá sögu þeirra og hlutverki í kennslu. Þá er fjallað um hvaða markmiðum má ná með 

spilum og hvaða lærdóm má draga af þeim. Loks er lítillega skoðað að hverju þurfi að 

hyggja við notkun námspila.  

 

2.1 Spil í gegnum tíðina 
Liðnar eru rúmar sjö aldir, að því er best vitað, frá því að fyrsta bókin um spil kom út árið 

1283. Alfonso X konungur í Kastilíu hafði á orði að það væri Guðs vilji að fólk stundaði 

spil af ýmsu tagi og gæti með þeim stytt sér stundir. Konungur vildi meina að slík 

afþreying létti lund manna og kæmi í veg fyrir leiða. Stór hluti af þeim spilum sem spiluð 

hafa verið í gegnum tíðina eru spiluð enn þann dag í dag og hafa verið útfærð á marga 

vegu. Upphaf spila og leikja tengdist þjálfun yngri kynslóðarinnar. Ýmsir leikir svo sem að 

velta gjörð, skutla í mark, kapphlaup eða afþreying þar sem krafist var afls og fimi voru 

hagnýt og gagnleg í þeim tilgangi að auka færni. Leikir sem krefjast skjótra viðbragða, 

skilnings og hugsunar hafa einnig notið mikilla vinsælda. Talið er að leikir og spil beri oft 

á tíðum svip af siðmenningu upprunalands síns (Grunfeld, Vié, Williams og Bell, 1985, 

bls. 9-10). 

 

Ekki er vitað nákvæmlega hvenær spil urðu algeng á Íslandi. Í Evrópu eru til heimildir um 

notkun spila fyrir um fimm öldum síðan, þó spilaði almenningur þau ekki fyrr en löngu 

síðar (Guðni Kolbeinsson, 1984, bls. 10). Söguspil hafa tekið afar athyglisverðum 

breytingum í gegnum tíðina og er það vegna atburða líðandi stunda. Á 18. og 19. öld urðu 

til mörg söguspil. Söguspilin voru notuð til þess að kenna börnum landafræði, sögu og 

biblíusögur svo eitthvað sé nefnt. Söguspilin höfðu oft á tíðum þann tilgang að fræða börn 

um fall þjóða, leiðtoga ýmissa landa, ófarir og sigra (Grunfeld, Vié, Williams og Bell, 

1985, bls. 11). 

 

Áhugi og löngun til leikja og spila virðast vera fólki í blóð borið og hafa hindranir á borð 

við menningarmismun eða tungumálaörðugleika sjaldan latt fólk til að taka þátt í leikjum 

(Grunfeld, Vié, Williams og Bell, 1985, bls. 9). Um heim allan eru til einstaklingar sem 

ofurseldir eru spilum og leikjum og þá sérstaklega sé eitthvað lagt undir (Grunfeld, Vié, 

Williams og Bell, 1985, bls. 13). Því má segja að eins og með flesta hluti að þá sé allt best í 
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hófi. 

 
2.2 Að hverju þarf að hyggja þegar námspil eru notuð? 
Keppnisandi er algengur fylgifiskur flestra spila og er það oft á tíðum þyrnir í augum 

kennara (Anna Kristjánsdóttir, Ingvar Sigurgeirsson, Jacqueline Friðriksdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir, Stella Guðmundsdóttir og Þóra Kristinsdóttir, 1987, bls. 3). Allir vilja 

vinna í spilum og finnast þeir einstaklingar sem eiga erfitt með að tapa og skapast þá oft á 

tíðum harðir árekstrar (Þóra Kristinsdóttir, 1984, bls. 47). Margir sjá það hreinlega sem 

hindrun eða galla þegar námspil byggjast á samkeppni (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 

82). Það má samt ekki gleyma því að spil geta oft á tíðum bætt samvinnu. Þau geta einnig 

hentað afar vel til þess að þjálfa óvana nemendur í hópvinnu (Anna Kristjánsdóttir, Ingvar 

Sigurgeirsson, Jacqueline Friðriksdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir, Stella 

Guðmundsdóttir og Þóra Kristinsdóttir, 1987, bls. 3). Með tímanum og aukinni þjálfun 

læra nemendur að spila án þess að til mikilla árekstra komi, jafnvel þó svo að einstaklingar 

sem illa þoli að tapa séu í hópnum (Þóra Kristinsdóttir, 1984, bls. 47).  

 

Hindranir geta komið upp þegar notast á við námspil. Ein þeirra er að margir telja að nám 

og leikur geti ekki farið saman. Önnur hindrun er sú að auðvitað þykir ekki öllum gaman 

að spila og oft þykja námspil fyrirferðamikil og erfitt að henda reiður á öllum þeim 

gögnum sem spilunum fylgja (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 82). 

 

Mikilvægt er að gera nemendum skýra grein fyrir því hvaða lærdóm þeir eigi að draga af 

spilinu. Óþarfi er að eyða of löngum tíma í að útskýra reglur spilsins því spil lærast best á 

því að spila þau. Góð hugmynd er að kenna litlum nemendahópi spilið og gefa þeim það 

verkefni að kenna skólasystkinum sínum. Spilareglur verða að vera sveigjanlegar og óhætt 

er að breyta þeim ef þarf og mikilvægt að hafa augun opin fyrir því hvað nemendum þykir 

spennandi. Annar mikilvægur þáttur er að átta sig á því að líftími námspila getur verið 

takmarkaður. Ef sama spilið er notað lengi tapar það oft skemmtanagildi sínu og nemendur 

fá leið á því. Þess vegna er skynsamlegt að halda því ekki lengur að þeim en þörf krefur 

heldur breyta til (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 82-83). Ef nemendur fá leið á spili er  

vel hægt að uppfæra það með nýjum spurningum um önnur skyld viðfangsefni.   

 

Við teljum að við höfum skapað fyrirferðarlítið spil sem sé auðvelt í notkun og auðlært. 

Við upphaf hugmyndavinnunnar sáum við fyrir okkur stóra hluti en fljótlega sáum við að 
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fyrirferðarlítið spil sem stiklaði á stóru um námsefnið myndi þjóna tilgangi sínum mun 

betur. Við teljum einnig að spilið sé sveigjanlegt og hægt sé að breyta reglum eins og til 

dæmis að láta nemendur teikna orðin á spjöldunum í staðinn fyrir að leika þau og einnig er 

heppilegt að nemendur bæti við spurningum sem þeim og kennaranum finnst vanta. Okkur 

þótti líka mikilvægt að hindranir væri að finna í spilinu. Við þekkjum það af eigin raun að 

hlutirnir verða mun skemmtilegri ef maður þarf að takast á við einhverskonar mótbyr á leið 

í endamarkið. Það eykur sigurvímuna þegar komið er í mark.  

 

2.3 Markmið og lærdómur 
Námspil eru oftar en ekki spil sem sérstaklega eru gerð fyrir skólanotkun og eru þau samin 

með það í huga að hægt sé að læra eitthvað af þeim. Að mörgu er að hyggja við gerð 

námspila. Góðar hugmyndir eru ekki nóg því vinna þarf vel í þeim og þroska og þróa 

hugmyndina (Ingvar Sigurgeirsson, 2006). 

 

Gerð námspila er áhugavert og uppbyggjandi verkefni fyrir nemendur og líklegt er að þeir 

læri mikið meira af því að búa til sitt eigið námspil, helst þá upp úr námsefni. Nemendur 

eldri stiga geta líka búið til spil fyrir yngri nemendur og leiðbeint þeim í gegnum spilið 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2006). Spilagerð getur vissulega tekið tíma, en lærdómurinn sem 

nemendur öðlast gæti orðið verulegur. Ekki einungis betri skilningur á námsefninu heldur 

einnig aukin færni í samskiptum og aukin félagsvitund. Í spilum þar sem skipt er í lið er 

liðinu falið það verkefni að vinna saman og til að geta unnið saman á góðan og jákvæðan 

hátt krefst góðrar samskiptafærni. Með aukinni áherslu á hópvinnu þjálfast sú færni.    

 

Þegar kemur að því að festa í minni, rifja upp efni og þjálfa reglur eru námspil mjög hentug 

og ekki er rétt að spil af slíku tagi eigi einungis erindi við ung börn. Fólk úr öllum 

aldurshópum hefur gaman af því að spila. Hægt er að nota spilin á öllum skólastigum og 

eru þau talin henta vel sem auka- eða valverkefni. Mörg spil þjálfa samvinnu því um leið 

og nemendur spila þjálfast þeir í að leysa þrautir saman. Því meir sem nemendur vinna 

saman þeim mun betur gengur þeim að vinna í leiknum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 

82). 

 

Að okkar mati er nauðsynlegt að námspil innihaldi ekki einungis skemmtun heldur hafi 

fræðilegt gildi og sé einnig verkfæri til betri samskipta nemenda. Við teljum þó að 

skemmtanagildið vegi þungt og sé í raun grundvallaratriði til að vekja áhuga á námsefninu. 
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Námspil getur til dæmis hentað afar vel við upprifjun fyrir próf. Kennari leggur fram spilið 

og nemendur undirbúa sig fyrir prófið á skemmtilegri hátt en ella. Við álitum einnig 

mikilvægt að nemandi sýni jákvætt viðhorf gagnvart námsefninu og okkar reynsla er sú að 

námspil séu góð leið í því efni. Ekki síst eru það virðing og umburðarlyndi fyrir 

náunganum sem markvisst er hægt að kenna með námspili og að nemendur læri bæði að 

vinna og tapa.  

 
2.4 Gildi námspila  
Reynsla er komin á notkun námspila víða á erlendri grundu. Af þeim rannsóknum sem 

gerðar hafa verið hefur það reyndar ekki komið fram að notkun námspila leiði til betri 

námsárangurs en aðrar kennsluaðferðir. Athuganir hafa þó sýnt fram á meiri áhuga 

nemenda gagnvart námspilum heldur en hefðbundinni kennslu (Anna Kristjánsdóttir, 

Ingvar Sigurgeirsson, Jacqueline Friðriksdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir, Stella 

Guðmundsdóttir og Þóra Kristinsdóttir, 1987, bls. 3). 

 

Margir kennslufræðingar vilja halda mikilvægi spila á lofti. Þeir telja að áhrifin séu mjög 

jákvæð hvað varðar samskipti í skólastofunni og komi fram í auknum áhuga nemenda, 

þátttöku, virkni, samvinnu, sjálfsaga og umræðum í skólastofunni. Engar rannsóknir hafa 

sýnt neikvæðar hliðar hvað varðar notkun námspila við kennslu. Þó hafa heyrst neikvæðar 

raddir í garð námspila og telja sumir að spil eigi ekkert erindi í skólastofur (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1976, bls. 2). 
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3 Aðalnámskrá 

Aðalnámskrá grunnskóla (2007) byggir á lögum og er rammi utan um skólastarf jafnt sem 

leiðsögn um markmið og tilgang. Aðalnámskráin er ætluð öllum þeim sem viðkoma 

skólakerfinu í heild sinni. Í raun telst Aðalnámskráin til samnings sem þjóðin hefur gert við 

sjálfa sig um menntamál (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 7). Hér á eftir 

verður í stuttu máli fjallað um tengingu Aðalnámskrár við námspil.  

 

3.1 Tenging við Aðalnámskrá 
Hlutverk Aðalnámskrár er að tryggja að allir nemendur alls staðar á landinu séu með 

sameiginleg markmið í námi jafnt sem kennslu. Að hér sé jafnrétti til náms og að skólar 

eigi að öllu jöfnu að finna leiðir til menntunar sem er við allra hæfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 8). Öllum íslenskum skólastofnunum ber að fylgja 

markmiðum Aðalnámskrár þegar skipuleggja á nám fyrir nemendur. Þess vegna höfðum 

við hana til hliðsjónar við gerð spilsins.  

 

Í Aðalnámskrá segir að menntun sé ævilangt ferli og að nám og menntun eigi sér stað víðar 

en í skólum. Einnig er talað um mikilvægi þess að skólar styðji við námshvöt nemenda, 

rækti námsgleði og góðan vinnuanda og stuðli með því að menntun þeirra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 8). Í lífsleikni er mikil áhersla lögð á að skólinn veiti 

nemendum jákvætt og öruggt umhverfi til náms sem einkennist af stuðningi og samvinnu 

allra sem tengjast skólanum (Menntamálaráðuneytið, 2007b, bls. 5). Með lífsleikni bjóðast 

tækifæri sem eru afar dýrmæt og geta eflt félagsþroska nemenda. Lífsleikni veitir 

nemandanum tækifæri til þess að auka færni sína til samskipta og tjáningar svo eitthvað sé 

nefnt (Menntamálaráðuneytið, 2007b, bls. 5).  

 

Gerð námspils okkar var byggt á hugmyndinni um að búa til námsefni fyrir nemendur 6. 

bekkjar með fjölbreyttan hóp í huga og ólíkar þarfir. Til hliðsjónar við gerð námspilsins 

skoðuðum við þrepamarkmið 6. bekkjar. Þar stendur að nemandi eigi að kynnast 

auðlindum Norðurlandanna, loftslagi, átti sig á ólíku atvinnulífi, búsetumynstri og 

lífsháttum Norðurlandabúa. Auk þess á hann að geta og flokkað helstu menningareinkenni 

svo sem tungumál, lífskjör og trúarbrögð (Menntamálaráðuneytið, 2007c, bls. 48). 

Spurningar spilsins eru samdar með hliðsjón af því námsefni sem helst er notað þegar 

kennt er um Norðurlönd í 6. bekk, en það er bókin Norðurlönd (Kristín Snæland, 2010). 
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Auk þess nýttum við internetið til öflunar upplýsinga og fróðleiks.  

 

Í raunveruleikanum eru dagleg verkefni yfirleitt ekki einangruð heldur samofin mörgum 

þáttum. Áhersla ætti að vera á samþættingu námsgreina og reyna að skoða og hafa að 

leiðarljósi verkefni sem ná að tengja saman ýmsar námsgreinar. Mikilvægt er að hafa þetta 

í huga við skipulag skólastarfs (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 36).  

Helsti munur á síðustu námskrá í samfélagsgreinum sem kom út árið 1999 og svo námskrá 

2007 er sá að aukin áhersla er á samþættingu innan námsgreinanna 

(Menntamálaráðuneytið, 2007c, bls. 4). Þess vegna töldum við æskilegt að tengja einhverja 

aðra námsgrein inn í spilið og ákváðum að leikræn tjáning myndi henta vel.  

 

Börn nota ímyndunarleiki frá unga aldri til að skilja og rannsaka sig og umhverfi sitt. 

Leikræn tjáning er sprottin af þessum náttúrulega eiginleika. Hún byggist á líkamlegri og 

munnlegri tjáningu, eflir sjálfsvitund, eykur orðaforða og hugtakaskilning og eflir 

félagsþroska nemenda. Leikræn tjáning getur fjallað um sögulega viðburði, hugmyndir, 

sögur og ævintýri, félagsleg málefni, afstöðu og sambönd. Það sem kalla mætti sérstöðu 

leikrænnar tjáningar er persónusköpun og hlutverkaleikur. Nemendur verða færir um að 

setja sig í spor annarra og takast á við tilbúnar aðstæður. Námið og skilningurinn á sér stað 

vegna kröfunnar sem þessar aðstæður gera til nemenda. Nemandi öðlast sjálfsskilning með 

leikrænni tjáningu og sjálfsmatið hækkar. Hann þróar sjálfstraust í daglegum samskiptum 

og yfirvinnur tilfinningalegar sem og líkamlegar hömlur (Menntamálaráðuneytið, 2007a, 

bls. 40). Ljóst er að samkvæmt Aðalnámskrá þá er leikræn tjáning afar mikilvæg í þroska 

barna. Því er gott að reyna að flétta hana inn í sem flestar námsgreinar.  
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4 Kenningar 

Við gerð spilsins höfðum við fjölgreindakenningu Howards Gardner og flokkunarkerfi 

Benjamins Bloom á námsmarkmiðum til hliðsjónar. Hér á eftir munum við útskýra hvernig 

spilið ,,Svörin ber að vanda – í ferð til Norðurlanda“ reynir á vissar tegundir greindar úr 

fjölgreindakenningu Gardners og ákveðin svið úr flokkunarkefi Blooms.  

 
4.1 Howard Gardner – Fjölgreindakenningin 
Sálfræðingurinn Alfred Binet og samstarfsmenn hans þróuðu mælitæki í byrjun 20. 

aldarinnar sem átti að úrskurða um hæfni nemenda til náms. Markmiðið með mælitækinu 

var að hægt yrði að grípa snemma inn í námsferlið til að veita þessum hópi barna sérstakan 

stuðning til árangurs. Árangurinn af þessari uppfinningu var fyrsta greindarprófið. Notkun 

þess breiddist út ásamt hugmyndinni um að eitthvað væri til sem kalla mætti ,,greind“ sem 

hægt væri að mæla á hlutlægan hátt og setja fram á töluform með svokallaðari 

greindarvísitölu (IQ). Nær áttatíu árum síðar véfengdi sálfræðingurinn Howard Gardner 

þessa hugmynd og hélt því fram að greind hefði verið skilgreind of þröngt í vestrænni 

menningu. Hann setti síðan, í bókinni Frames of Mind, fram hugmyndir sínar um að 

greindir mannsins væru að minnsta kosti sjö. Síðar bætti hann áttundu greindinni við og 

setti fram þann möguleika að þá níundu væri einnig að finna. Gardner reyndi með 

kenningu sinni að beina sjónum fólks að mismunandi færni mannsins burt séð frá 

takmörkunum greindarvísitölunnar (Armstrong, 2011, bls. 13). 

 

Fæðingardagur fjölgreindakenningarinnar miðast við útgáfu bókar Howards Gardners, 

Frames of Mind sem kom út árið 1983. Fyrst og fremst var hún notuð við kennslu 

afburðagreindra nemenda, af einstaka kennara örfárra skóla. Á níunda áratugnum breiddist 

kenningin síðan út og náði til þúsunda skóla, mörg hundruð skólaumdæma og tugþúsunda 

kennara Bandaríkjanna sem og til margra annarra landa víðs vegar um heiminn 

(Armstrong, 2011, bls. 9). 

 

Greindirnar átta sem um ræðir eru eftirfarandi 

• Málgreind: Hæfileikinn til að nota orð til að hafa áhrif, að geta nýtt sér 

setningarfræði eða formgerð tungumáls, hljóm máls eða hljóðfræði, þýðingu 

tungumáls eða merkingarfræði og sveigjanleika tungumálsins í hagnýtum tilgangi. 

Mælskulist, að geta notað tungumálið til að sannfæra viðmælendur sína um að taka 
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ákveðna afstöðu. Nota málið til að leggja á minnið upplýsingar og útskýra 

(Armstrong, 2011, bls. 14). 

 

• Rök og stærðfræðigreind: Hæfileikinn til að geta notað tölur með árangursríkum 

hætti og beita rökhugsun. Greindin felur í sér næmi fyrir tengslum og röklegum 

mynstrum, föllum í stærðfræði og öðrum skyldum óhlutstæðum hugtökum, 

staðhæfingum og yrðingum. Rök- og stærðfræðigreindin býr yfir: frumflokkun, 

flokkun, ályktun, alhæfingu, útreikning og tilgátuprófun (Armstrong, 2011, bls. 14). 

 

• Rýmisgreind: Hæfileikinn til að skynja hið sjónræna nákvæmlega. Greindin felur í 

sér næmi fyrir línum, litum, formi, lögun, vídd og þeim tengslum sem eru þar á 

milli. Hæfnina til að sjá fyrir sér hluti, tjá á myndrænan hátt rúmfræðilegar og 

sjónrænar hugmyndir og að geta gert sér grein fyrir rúmfræðilegum kerfum 

(Armstrong, 2011, bls. 14). 

 

• Líkams- og hreyfigreind: Hæfileikinn til að nota líkamann til að tjá tilfinningar og 

hugmyndir. Leiknin við að geta búið til hluti og beitt þeim. Felur í sér samhæfingu, 

fingrafimi, sveigjanleika, jafnvægi og hraða sem og næmt stöðu- og hreyfiskyn, 

snertiviðbrögð og snertiskyn (Armstrong, 2011, bls. 14). 

 

• Tónlistargreind: Hæfileikinn til að skynja, meta gæði, búa til og tjá tónlist. Felur í 

sér næmi fyrir takti, tónhæð eða laglínu og til dæmis hljómblæ tónverks. 

Einstaklingar geta búið yfir þeirri hæfni að geta ,,spilað eftir eyranu“ sem er 

einhvers konar innsæisskilningur á tónlist eða þá að þeir geta spilað eftir nótum 

sem er meira greinandi og tæknileg kunnátta, margir búa yfir báðum hæfileikunum 

(Armstrong, 2011, bls. 14). 

 

• Samskiptagreind: Hæfileikinn til að greina og skilja skap, innri hvöt, fyrirætlanir og 

tilfinningar annarrar manneskju. Í þessu getur til dæmis falist næmi fyrir rödd, 

svipbrigðum og látbragði. Hæfni til að greina vísbendingar í samskiptum og 

bregðast rétt við þeim (Armstrong, 2011, bls. 14). 

 

• Sjálfsþekkingargreind: Hæfnin til að lifa og starfa á grunni sjálfþekkingar. Lýsir sér 
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í þekkingu einstaklings á veikleikum sínum og styrkleikum, vitund hans um eigið 

hugarástand, fyrirætlanir, skapgerð og langanir ásamt sjálfsvirðingu, sjálfsskilningi 

og hæfni til sjálfsögunar (Armstrong, 2011, bls. 15). 

 

• Umhverfisgreind: Þekking á fjölda tegunda úr dýra- og jurtaríkinu í eigin umhverfi. 

Felur einnig í sér næmi fyrir náttúrufyrirbærum eins og skýjafari og fjöllum. Þessi 

greind kemur fram hjá þeim sem alast upp í þéttbýli sem hæfni til að greina sundur 

dauða hluti (Armstrong, 2011, bls. 15). 

      

Í kennslufræði síðustu áratuga hefur rík áhersla verið lögð á að við erum ekki öll eins. 

Sumir eru góðir í einu og aðrir í einhverju allt öðru. Þegar kennari skipuleggur kennslu og 

verkefni nemenda er mikilvægt að reyna að taka tillit til sem flestra nemenda. Þá er ágætt 

að hafa í huga mismunandi greindir manna samkvæmt Gardner. Spilið ,,Svörin ber að 

vanda – í ferð til Norðurlanda“ reynir að okkar mati að einhverju leyti á sex þessara 

greinda. Nemendur notast við málgreindina þegar lesnar eru upp spurningar og þeim 

svarað. Einnig mætti segja að það reyndi á þegar einhver úr hópnum telur sig vita rétt svar 

að hann geti þá sannfært meðspilara sína með orðum um að fylgja sínu svari. Spilið getur 

vissulega reynt á rök- og stærðfræðigreindina þegar ákveðnum spurningum spilsins er 

svarað. Spilið reynir á rýmisgreind þar sem nemendur þurfa, svo dæmi sé tekið, í 

spurningum um lit fána landanna að sjá fyrir sér fánana í huganum til að geta svarað 

spurningunni. Líkams- og hreyfigreind þjálfast þegar kemur að leikrænu tjáningunni. 

Samskiptagreind vegur mikið þegar kemur að því að vinna saman í hópnum. Loks er það 

sjálfsþekkingargreindin þar sem nemandi nær betri árangri ef hann þekkir styrkleika sína 

og veikleika og getur nýtt sér styrkleika félaga sinna þar sem hann er veikur fyrir. Sjálfsaga 

og hópvitund nemandans er ætlað að þroskast með þátttöku í spilinu. Allir nemendur ættu 

að fá einhver verkefni sem höfða til þeirra greindar.  

 
4.2 Námsmarkmið 
Margar tilraunir hafa verið gerðar til að setja fram og móta flokkunarkerfi fyrir 

námsmarkmið. Þekktast þeirra er flokkunarkerfi sem kennt er við Benjamin Bloom (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999a, bls. 18). Benjamin Bloom var prófessor við Háskólann í Chicago. 

Kenningin um flokkun vitrænnar starfsemi kom fyrst fram í bók sem hann og 

samstarfsmenn hans gáfu út árið 1956, Taxonomy of educational objectives: Handbook 1, 

the cognitive domain (Eisner, 2000, bls. 1-3). Hugmyndin bak við kerfið byggist á því að 
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mannlegir hæfileikar skiptast í þrjú meginsvið. Þau eru eftirfarandi: Þekkingarsvið, 

viðhorfa- og tilfinningasvið og leiknisvið. Á þekkingarsviði er markmiðið að þjálfa andlega 

hæfileika nemendanna, rökleikni þeirra og hugsun. Á viðhorfa- og tilfinningasviði er 

markmiðið að þroska nemendur tilfinningalega og rækta með þeim jákvæð viðhorf og 

áhuga. Leiknisviðið stefnir að þeim markmiðum sem snúa að líkamlegri færni (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999a, bls. 19). Flokkunarkerfi Bloom og samstarfsmanna hans hefur haft 

gríðarleg áhrif á þróun námsefnis og námskrárgerðar, sérstaklega greiningin á 

þekkingarsviðinu. Því er skipt í sex þrep. Þau eru: minni, skilningur, beiting, greining, 

nýmyndun/nýsköpun og mat (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 21).  

 

Við gerð spurninganna í spilinu ,,Svörin ber að vanda – í ferð til Norðurlanda“ var leitast 

við að hafa flokkunarkerfi Blooms í huga. Allar spurningarnar hafa einhverjar rætur í eitt 

eða fleiri svið. Hér á eftir er gerð nánari grein fyrir sviðunum.  

 

• Minni: Áhersla er lögð á að muna orð, tákn, staðreyndir, skilgreiningar,  

hugmyndir, hugtök, aðferðir, reglur, kenningar, atburðarrás eða önnur minnisatriði. 

Markmið innan þessa þreps byrja oft á orðum eins og: nemendur viti, þekki, 

skilgreini, lýsi, nefni eða tilgreini (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 21).  

 

• Skilningur: Áhersla lögð á að nemandi leggi merkingu í það sem hann hefur lært,  

að hann skilji það sem hann heyrir, les eða sér. Markmið innan þessa þreps byrja 

oft á orðunum: Nemendur geti þýtt eða túlkað, umorðað, tengt saman, lýst með 

eigin orðum, gefið dæmi, borið saman eða endursagt (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, 

bls. 21).  

 

• Beiting: Með beitingarmarkmiðum er áhersla lögð á að nemendur geti beitt  

reglum, hugtökum, þekkingu, dæmum, kenningum eða aðferðum við óþekktar eða 

þekktar aðstæður. Orð eins og: leysa, sýna, reikna, nota, undirbúa, skrifa og flokka 

eru oft notuð við ritun markmiða í þessum flokki (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 

21). 

 

• Greining: Áhersla lögð á að nemendur geti beitt gagnrýnni hugsun á fyrirbæri,  

heimildir, gögn eða hugmyndir. Nemendur séu færir um að flokka þessi atriði og 

geri sér grein fyrir tengingu þeirra. Þeir geti fært rök fyrir máli sínu, geti dregið 
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ályktanir af fyrirliggjandi heimildum, geti stutt mál sitt með tilvísun til heimilda og 

sett fram rökstuddar tilgátur (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 21).  

 

 

• Nýmyndun/Nýsköpun: Áhersla lögð á að nemendur geti nýtt þekkingu sína við að  

setja fram nýjar tillögur, lausnir eða hugmyndir. Geti bent á aðrar leiðir, tengt ólíkar 

hugmyndir, byggt á þeim nýjar eða komið með tillögur sem bæta úr einhverju. 

Nemendur hanna, semja eða þróa (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 21).  

 

• Mat: Nemendur séu færir um að leggja rökstutt mat á hugmyndir, aðferðir,  

upplýsingar, viðhorf, gildismat eða skoðanir. Að þeir kunni að útskýra mismunandi 

viðhorf, geti borið þau saman, metið þau og tekið afstöðu (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999a, bls. 22).  

 

Innan viðhorfa- og tilfinningasviðsins er markmiðunum skipað í fimm þrep sem eru 

athygli/eftirtekt, svörun/þátttaka, alúð/rækt, heildarsýn/ábyrgð og heildstætt gildismat 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 22).  

 

• Athygli/eftirtekt: Þegar nemendur veita athygli og taka eftir. Lykilorð í flokknum  

eru til dæmis að skoða, hlusta, greina, lýsa og veita athygli (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999a, bls. 23).  

 

• Svörun/þátttaka: Nemendur bregðast við, sýna vilja og fylgjast með á virkan hátt  

 (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 23).  

 

• Alúð/rækt: Nemendur leggja alúð í það sem þeir eru að gera, deila með öðrum,  

 bjóða sig fram og sýna virkan áhuga (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 23).  

 

• Heildarsýn/ábyrgð: Vilji til að taka ábyrgð og einnig sýna ábyrga afstöðu (Ingvar  

 Sigurgeirsson, 1999a, bls. 23).  

 

• Heildstætt gildismat: Að vera sjálfum sér samkvæmur í gerðum og viðhorfum og  

vera búinn að móta tiltekin grundvallarviðhorf. Sýna frumkvæði og beita sér fyrir 

umbótum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 23).  
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Erfitt getur verið að meta markmið innan þessa sviðs, að minnsta kosti verða þau ekki 

metin á svipaðan hátt og þau markmið sem tilheyra þekkingarsviðinu sem skýrir það 

kannski að lítil áhersla hefur verið lögð á þau í skólastarfi. Vísbendingar eru um að erfitt 

hafi verið fyrir kennara að setja markmið sem tilheyra þessu sviði (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999a, bls. 24).  

 

Á leiknissviði eru markmið sem snúa að hvers konar færni, sem dæmi má nefna þá sem 

snýr að vélritun, leikrænni tjáningu, dansi, skrift og notkun tóla og tækja. Ein flokkunin á 

þessu sviði inniheldur sjö þrep sem eru skynjun, viðleitni, svörun/eftirlíking, vélræn leikni, 

flókin færni, aðlögun og skapandi tjáning (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 24).  

 

• Skynjun: Þegar nemandi veitir boðum athygli sem gefa til kynna viðbrögð (Ingvar  

 Sigurgeirsson, 1999a, bls. 24).  

 

• Viðleitni: Nemandi undirbýr sig og gefur til kynna að hann sé viljugur til að  

 framkvæma það verkefni sem sett er fyrir (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 24).  

 

• Svörun/eftirlíking: Nemandi er fær um að setja á svið eða endurgera það atferli  

 sem honum hefur verið sýnt (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 25).  

 

• Vélræn leikni: Nemandi hefur náð viðfangsefninu en bætir engu við, það er hann  

leggur ekki meira til en upphaflega var krafist (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 

25).  

 

• Flókin færni: Nemandi er öruggur og hefur góð tök á viðfangsefninu (Ingvar  

 Sigurgeirsson, 1999a, bls. 25).  

 

• Aðlögun: Nemandi hefur góð tök og hefur einnig þróað vinnubrögð og aðferðir  

 sínar og lagað að nýjum viðfangsefnum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 25).  

 

• Skapandi tjáning: Nemandi er fær um að skapa og þróa sínar eigin aðferðir og  

 vinnubrögð (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 25).  
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Eins og áður sagði voru öll sviðin höfð til hliðsjónar við gerð spilsins ,,Svörin ber að vanda 

– í ferð til Norðurlanda“. Á þekkingarsviðinu reynir spilið á minni, skilning, beitingu og 

greiningu. Sú krafa er gerð til nemenda að þeir muni staðreyndir sem þarf til að geta svarað 

spurningunum. Þeir þurfa að hafa skilið námsefnið til að geta svarað og geta túlkað þau orð 

sem koma upp í leikrænu tjáningunni. Nemendur þurfa að geta beitt þeirri þekkingu sem 

þeir búa við og leyst þau verkefni sem þeim er sett fyrir. Í spilinu getur einnig komið upp 

sú staða að nemandi þurfi að vísa í námsefnið og færa rök fyrir því svari sem honum þykir 

passa. Innan viðhorfa- og tilfinningasviðsins ætlum við að spilið reyndi á eftirfarandi 

flokka: athygli/eftirtekt, svörun/þátttöku, alúð/rækt og heildarsýn/ábyrgð. Nemendur þurfa 

að veita spurningum og leiðbeiningum spilsins eftirtekt til að geta spilað það. Þeir þurfa að 

bregðast við spurningum og geta fylgst með til að spilið gangi vel. Þeir þurfa að sýna 

áhuga og vera virkir og þeir þurfa að geta tekið af skarið og tekið ábyrgð á svörum sínum 

fyrir hönd liðsins. Innan leiknisviðsins reynir spilið á skynjun, viðleitni, vélræna leikni, 

flókna færni og skapandi tjáningu. Á skynjunarsviðinu er aftur komið inn á þá færni 

nemandans að þurfa að geta brugðist við boðum sem geta í spilinu verið í formi spurninga 

eða leikrænnar tjáningar. Viðleitni er nauðsynleg til að nemandinn framkvæmi það 

verkefni sem honum er sett fyrir, til dæmis að leika orð af spjaldi fyrir liðið sitt. Nemandi 

þarf að geta svarað spurningum um efni sem honum hefur þegar verið kennt.  Innan 

vélrænnar leikni er sú krafa gerð að nemandi geti svarað spurningu á auðveldan hátt án 

þess að bæta nokkru við frá sjálfum sér. Hann þarf líka að búa yfir flókinni færni sem gerir 

honum kleift að skila verkefnum frá sér á öruggan hátt til dæmis í leikrænu tjáningunni. Að 

lokum þarf nemandi að vera fær um að skapa á sinn eigin hátt þegar kemur að leikrænu 

tjáningunni.  
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5 Kennsluaðferðir 

Við skipulag skólastarfs er mikilvægt að huga að kennsluaðferðum, samskiptaháttum, 

námsgögnum og kennslutækni til stuðnings nemendum í námi sínu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 8). „Fjölbreytni í kennslu er afar þýðingarmikil, m.a. 

vegna þess að nemendum henta ólíkar leiðir til að ná árangri í námi. Einnig er þess að 

vænta að námið verði bæði skemmtilegra og eftirminnilegra“ (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999b, bls. 41). 

 

Með spili sem þessu munu nemendur fá tækifæri á kennslu sem býður upp á fjölbreyttar 

kennsluaðferðir. Ýmis námspil gera nemendum kleift að læra á óhefðbundinn og 

skemmtilegan hátt. Nemendur spjalla saman, fara í gegnum reglur spilsins og spila spilið í 

sameiningu. Á leið sinni um spilið tileinka nemendur sér þá færni og þekkingu sem spilið 

snýst um (Armstrong, Thomas. 2001, bls. 73). 

 

Vönduð kennsla endurspeglast í auknum árangri og lagar sig að þörfum og stöðu einstakra 

nemenda. Skylda grunnskólanna er að sjá hverjum nemanda fyrir sem bestum tækifærum 

til náms og þroska og ætti val kennara á kennsluaðferð að miðast út frá því (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 35). Kennsluaðferðirnar sem koma fyrir í spilinu 

okkar eru margvíslegar. Hér verður farið yfir nokkrar þeirra. Ber þar fyrst að nefna 

þulunám og þjálfunaræfingar þar sem markmiðið er að kanna þekkingu og festa í minni 

nemenda sem og efla færni á ákveðnu sviði. Námssálar- og kennslufræðingar hafa margir 

hverjir þá skoðun að kennsluaðferðirnar sem falla undir þennan flokk séu ofnotaðar í 

skólum og ekki sé þörf á allri þessari þjálfun og endurtekningu sem margir kennarar telja 

nauðsynlega. Mikilvægt sé að auka fjölbreytnina og er þá bent á margvíslega tvenndar- og 

hópvinnu sem og námspil, leiki og tölvuforrit (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 70).  

 

Önnur kennsluaðferð sem við notum er innlifunaraðferð og tjáning en undir hana fellur 

leikræna tjáningin. Kennsluaðferðin felst í því að nemendur fá að lifa sig inn í aðstæður og 

tjá sig á einhvern hátt (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 100-102). Með látbragði, sem er 

sú aðferð sem við notum er nemendum gert að túlka með hreyfingu sinni, án orða, atburði, 

hugmyndir og fyrirbæri. Hreyfingar þurfa að vera einfaldar og skýrar (Anna Jeppesen og 

Ása Helga Ragnarsdottir, 2004, bls. 32).  
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Hópvinnubrögð er önnur kennsluaðferð sem kemur fyrir í spilinu en hópvinnubrögð er í 

raun samheiti yfir margvíslegar kennsluaðferðir sem eiga það sameiginlegt að viðfangsefni 

eru leyst í hóp. Eitt mikilvægasta markmiðið með hópvinnu er að þjálfa nemendur í 

samvinnu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 136).  

 

 



	   bls.	  28	   	  

6 Svörin ber að vanda – í ferð til Norðurlanda 

Hér á eftir er fyrst fjallað um hverjum námspilið er ætlað. Næst er örlítið farið yfir 

námsmarkmið með spilinu og spilagögnin sjálf. Síðan er sagt frá hvernig spila á spilið og 

loks er sagt frá prófun þess sem fram fór með nokkrum ungum nemendum.  

 
6.1 Hverjum er spilið ætlað? 
Spilið er ætlað nemendum 6. bekkjar í grunnskóla. Spurningarnar eru teknar upp úr 

námsbókum sem fjalla um Norðurlöndin. Spilið krefst vitneskju um Norðurlöndin en 

sigurinn byggist að mörgu leyti einnig á heppni. Við teljum að það skapi spennu og veki 

áhuga að spilið gangi einnig út á heppni. Þeir sem tapa þurfa þá ekki að fá þann stimpil frá 

þeim sem framar voru að þeir séu ekki eins gáfaðir eða vel að sér. 

 

Við ákváðum meðvitað að í spilinu gætu ekki fleiri en fimm lið tekið þátt með tveimur til 

sex einstaklingum í hverju liði. Flestir kennarar vita að samvinna er mikilvægt verkfæri til 

betri samskipta. Því er mikilvægt að nemendur þjálfist í því að leysa verkefnin saman sem 

hópur og um leið átti sig á að betur vinna hugar en hugur.  

 

6.2 Markmið með spilinu 
Markmiðið er að nemendur geti svarað sem flestum spurningum rétt og leyst þau verkefni 

sem bíða þeirra innan tilsetts tíma, að þeir komist í gegnum spilið án vandamála og tileinki 

sér þann lærdóm sem felst í spilinu. Okkar von er að nemendur verði áhugasamari og 

fróðari um nágranna okkar og geti notfært sér þekkingu sína í daglegu lífi þeirra.  

 

6.3 Spilagögn 
Í spilinu eru notuð spjöld. Spjöldin eru á stærð við tvö venjuleg spil úr spilastokki. Fimm 

spjöld eru fyrir hvert land, þannig að liðin geta aldrei orðið fleiri en 5. Löndin eru: Ísland, 

Noregur, Svíþjóð, Danmörk, Finnland, Grænland, Færeyjar og Álandseyjar. Önnur hlið 

spjaldanna er auð en á hinni eru útlínur landsins sem og fáni þess og nafn. Í spilinu er 

einnig lukkuhjól, spjöld með spurningum um öll löndin, spjöld með orðum fyrir leikræna 

tjáningu, spjöld með spurningum um Sama og spjöld með almennum spurningum um 

Norðurlöndin, teningur og stundaglas. 
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6.4 Gangur leiksins og spilareglur 
• Í upphafi er einn valinn sem stjórnandi. Hlutverk hans er að sjá til þess að 

nemendur skili inn réttum svörum og fylgi almennt leikreglum. Kennari getur 

einnig tekið þá ákvörðun að stjórna spilinu sjálfur. Gott er að hann sé 

stjórnandanum að minnsta kosti innan handar. Okkur þykir heppilegra að hafa 

stjórnandann úr nemendahópnum og erum fullvissar um að það hlutverk gæti orðið 

eftirsóknarvert og ágætis tilbreyting. Best er að láta nemendur bjóða sig fram í 

hlutverkið og láta síðan teningskast ráða úrslitum. 	  

• Stjórnandinn byrjar á því að setja bunkana á hvolf þannig að í einum bunka eru 5 

spjöld með einu landi, átta bunkar alls liggja þá á borðinu.	  

• Hópurinn sem byrjar er valinn með teningskasti og sá byrjar sem fær hæstu töluna 

og eftir það er sólargangsreglan.  

• Hvert lið dregur 5 lönd. Liðin sýna ekki þau spjöld sem þau hafa dregið fyrr en öll 

lið hafa dregið. 	  

• Þrír áfangastaðir eru merktir og númeraðir inn á öll löndin. 	  

o Á fyrsta áfangastað hvers lands fær hver hópur almenna spurningu um 

landið sem það er statt á, hópurinn fær eina mínútu til að svara og notast er 

við stundaglas. 	  

o Á áfangastað númer tvö er leikræn tjáning þar sem leikmaður úr hópnum 

þarf að bregða á leik og leika fyrir liðsmenn sína orð sem hann dregur af 

spjaldi. Til að komast á þriðja áfangastað verður liðið að geta giskað á rétt 

orð en stundaglasið sér til þess að tíminn er takmarkaður.	  

o Á þriðja áfangastað er lukkuhjól. Á hjólinu eru eftirfarandi reitir. 	  

§ Gjafmildi - ef hjólið stansar á þessum reit má liðið sem sneri hjólinu 

gefa liðinu á vinstri hönd eitt spjalda sinna, ef liðið á spjald eftir. 

Það er í góðu lagi þó að liðið fái aftur spjald með landi sem það 

hefur þegar leyst.    

§ Hjálpsemi – stansi hjólið á þeim reit þarf liðið sem sneri hjólinu að 

losa liðið sem situr þeim á hægri hönd við eitt spjalda sinna og leysa 

það sjálft, eigi það lið spjald eftir. Það er í góðu lagi þó að liðið fái 

aftur spjald með landi sem það hefur þegar leyst.   

§ Samar – tveir reitir eru á hjólinu sem bera nafnið Samar, lendi liðið 

á þeim reit bíða þeirra spurningar um þjóðflokkinn Sama.  
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§ Almenn spurning – á þessum reit er liðið spurt almennrar spurningar 

um Norðurlöndin.  

§ Leiðin er greið – lendi liðið á þessum reit má hann undir eins byrja 

að leysa verkefni næsta lands og þarf ekki að bíða eina umferð.  

§ Vegavinna – á þessum reit vilja fáir lenda en lendi liðið á honum 

þarf liðið að bíða yfir eina umferð með að fá að halda áfram.  

§ Ég ræð hér! – Ef liðið lendir á þessum reit má það koma sér saman 

um það hvaða lið beri að gefa öðru liði eitt spjalda sinna. Liðið sem 

ákveður má ekki ákveða að gefa eitt af sínum spjöldum eða láta 

annað lið gefa sér spjald nema þegar aðeins tvö lið spila leikinn. Það 

er í góðu lagi þó að liðið fái aftur spjald með landi sem það hefur 

þegar leyst. 

	  

• Ef nemendahópur kemst í gegnum land í einni atrennu verður hann að bíða eina 

umferð áður en hafist er handa við að leysa þrautir í næsta landi. Nema hann lendi á 

,,leiðin er greið“ reitnum á lukkuhjólinu. 	  

• Ef liði mistekst að leysa einhverja af þremur þrautum á áfangastöðunum þremur 

þarf liðið að bíða eina umferð og gera þá aðra tilraun á þeim áfangastað sem það er 

statt á. 	  

• Sá hópur sigrar sem fyrstur leysir þrautir allra landanna sem hópurinn hefur á 

snærum sínum en það sem er svo skemmtilegt við spilið er að þeir sem hafa þurft 

að leysa verkefni tengd flestum löndum geta líka talist sigurvegarar því þeir hafa 

svarað fleiri spurningum svo segja má að allir séu sigurvegarar. Stjórnandinn lærir 

líka heilmikið á því að spyrja spurninganna og fylgjast með gangi leiksins. 

 

6.5 Prófun spilsins 
Hrefna Ýr prófaði spilið með sex börnum á aldrinum 10-13 ára. Brynja var því miður 

fjarverandi þar sem hún er búsett í Svíþjóð. Hrefna Ýr bauð sex frændum sínum og 

frænkum í heimsókn þar sem spilið var prófað. Börnin urðu öll mjög spennt og spiluðu af 

miklum áhuga. Tvö barnanna voru 10 ára en hin voru 12 og 13 ára. Greinilegur mismunur 

var á kunnáttu barnanna varðandi Norðurlönd og þau hin eldri voru mun betur að sér en 

þau yngri. Annars var ánægjulegt að sjá hvað flest virtist ganga upp. Reglurnar virtust 

skýrar og voru börnin fljót að ná gangi leiksins. Í raun breyttum við bara einu tæknilegu 
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atriði spilsins sem laut að sérstakri stöðu Grænlands, Færeyja og Álandseyja eftir þessa 

prufu. Sá hluti vafðist fyrir leikmönnum og var í raun óþarfa tímaeyðsla. Eftir spilið virtust 

allir ánægðir. Jafnvel þó aðeins fjórir keppendur væru byrjaðir að læra um Norðurlöndin, 

þá voru hin tvö ótrúlega seig að giska. Einn keppandi var nemandi í 7. bekk og virkaði 

spilið sem upprifjun fyrir þann aðila. Spilið virkaði spennandi á þau og þau virtust hafa 

gaman af. Börnunum var skipt í þrjú lið tveir í hverju liði. Passað var upp á að að minnsta 

kosti einn úr hverju liði væri nú þegar byrjaður að læra um Norðurlöndin.  

 

Í upphafi höfðum við hugsað okkur að spilið myndi henta fyrir eina kennslustund. Eftir að 

hafa prófað það þá sáum við að hugsanlega þarf að bæta við annarri kennslustund þegar 

spilið er spilað í fyrsta sinn. Þegar börnin eru svo búin að læra það er líklegt að það þurfi 

ekki að taka mikið meira en eina kennslustund. En það fer auðvitað allt eftir liðafjölda. Þeir 

keppendur sem voru í 6. og  7. bekk voru spurðir hvort að þeim fyndist spurningarnar líkar 

þeim atriðum sem þeir höfðu lært um Norðurlöndin og voru þeir sammála um að svo væri. 

Ljóst er að spilið nýtist til þess sem því er ætlað og nemendur hafa bæði gagn og gaman að.  
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7 Lokaorð 

Í þessari ritgerð höfum við reynt að sýna fram á mikilvægi fjölbreyttra kennsluhátta. 

Umfjöllun okkar miðar í raun að því marki að sýna fram á að nemendur geti dregið lærdóm 

af spilum og þurfi fjölbreytta kennslu til þess að áhugi á námsefni viðhaldist. Eftir að hafa 

kynnt okkur heimildir og prófað spilið okkar teljum við að sú sé raunin. Einnig sáum við 

vísbendingar um það í vettvangsnámi okkar.   

 

Kennurum getur oft reynst erfitt að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda í stórum bekk. 

Þess vegna eru fjölbreyttar kennsluaðferðir mikilvægar til að allir fái eitthvað við sitt hæfi. 

Það má með sanni segja að eftir gerð spilsins erum við reynslunni ríkari þegar kemur að 

námspilum. Það er okkar von að spil okkar ,,Svörin ber að vanda – í ferð til Norðurlanda“ 

geti nýst vel þegar fjallað er um Norðurlöndin í skólastofunni. Spurningarnar stikla á stóru 

um það sem ætlast er til að nemendur læri og kennsluaðferðirnar í spilinu eru fjölbreyttar.  

 

Við vildum endilega bæta inn í spilið leikrænni tjáningu og erum sannfærðar um að 

leikræn tjáning sé frábært verkfæri til að nota í kennslu hvort sem hún er samþætt öðrum 

námsgreinum eða ein og sér. Enda leggur Aðalnámsrá grunnskóla (2007) mikið upp úr 

leikrænni tjáningu. Í okkar spili er hún ekki beint tenging við námsefnið um Norðurlöndin 

heldur notuð til að gefa nemendum færi á að fá útrás á hreyfiþörf sinni og leyfa 

sköpunargleði þeirra að njóta sín. 

 

Við stöllurnar erum afar ánægðar með spilið og fengum útrás fyrir sköpunargleði okkar. 

Við erum um margt orðnar vísari varðandi kennsluhætti, mismunandi greind, flokkun og 

fleira. Það er ósk okkar að spilið muni nýtast bæði okkar sjálfum svo og öðrum kennurum í 

framtíðinni.  
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Fylgiskjal 1 – Leikspjöldin, lukkuhjólið og myndir 
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Fylgiskjal 2 - Spurningar og svör 

Danmörk 

• Hvaða	  litir	  eru	  í	  fána	  Danmerkur?	  

	   Svar:	  Rauður	  og	  hvítur	  

	  

• Hvert	  er	  flatarmál	  Danmerkur?	  

	   A)	  43.000	  km2	  

B)	  68.000	  km2	  

C)	  48.000	  km2	  

D)	  56.000	  km2	  

Svar:	  A	  

	  

• Hver	  er	  íbúafjöldi	  Danmerkur?	  

A)	  6,5	  milljónir	  

B)	  2	  milljónir	  

C)	  5,5	  milljónir	  

D)	  4	  milljónir	  

Svar:	  C	  

	  

• Hvað	  búa	  margir	  í	  höfuðborg	  Danmerkur?	  

A)	  1,4	  milljón	  manna	  

B)	  2,1	  milljónir	  manna	  

C)	  1,1	  milljón	  manna	  

D)	  2,4	  milljónir	  manna	  

Svar:	  A	  

	  

• Hvað	  heitir	  höfuðborg	  Danmerkur?	  
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Svar:	  Kaupmannahöfn	  

	  

• Hvernig	  loftslag	  er	  í	  Danmörku?	  

Svar:	  Úthafsloftslag	  

	  

• Hverjar	  eru	  helstu	  náttúruauðlindir	  Dana?	  (nefnið	  að	  minnsta	  kosti	  tvennt).	  	  

Svar:	  Jarðolía,	  fiskur,	  salt,	  sandur,	  jarðgas,	  möl	  og	  kalksteinn.	  	  

	  

• Hvers	  konar	  stjórnarfar	  ríkir	  í	  Danmörku?	  

Svar:	  Þar	  er	  þingbundin	  konungstjórn,	  sem	  þýðir	  að	  vald	  konungs	  er	  
takmarkað	  af	  þinginu	  og	  stjórnarskránni.	  	  

	  

• Hvaða	  tungumál	  er	  talað	  í	  Danmörku?	  

Svar:	  Danska	  

	  

• Hvort	  er	  danska	  vest-‐	  eða	  austnorrænt	  tungumál?	  

Svar:	  Austnorrænt	  

	  

• Hverrar	  trúar	  eru	  flestir	  Danir?	  

Svar:	  Kristnnar	  trúar	  

	  

• Hvaða	  lönd	  ásamt	  Danmörku	  mynda	  konungsríkið	  Danmörku?	  

Svar:	  Grænland	  og	  Færeyjar	  

	  

• Hvaða	  tvær	  eyjar	  eru	  stærstu	  eyjar	  Danmerkur?	  

Svar:	  Sjáland	  og	  Fjón	  

	  

• Að	  landamærum	  hvaða	  lands	  liggur	  Danmörk?	  
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Svar:	  Þýskalands	  

	  

• Hvað	  heitir	  sundið	  á	  milli	  Danmerkur	  og	  Svíþjóðar?	  

Svar:	  Eyrarsund	  

	  

• Hvað	  er	  aðallega	  ræktað	  í	  Danmörku?	  

Svar:	  Hveiti,	  bygg	  og	  hafrar	  

	  

• Eyrarsundsbrúin	  tengir	  Danmörku	  við	  hvaða	  land?	  	  

Svar:	  Svíþjóð	  

	  

• Hver	  er	  lengsta	  á	  Danmerkur?	  

Svar:	  Gudenå	  (162	  km)	  

	  

• Hvert	  er	  stærsta	  stöðuvatn	  Danmerkur?	  

Svar:	  Arresø	  (40,7	  km2)	  

	  

• Hverjar	  eru	  stærstu	  borgir	  Danmerkur	  að	  undanskilinni	  höfuðborginni?	  (nefnið	  að	  

minnsta	  kosti	  þrjár):	  	  

Svar:	  Óðinsvé	  á	  Fjóni	  og	  Árósar,	  Álaborg,	  Horsens	  og	  Esbjerg	  á	  Jótlandi.	  	  

	  

• Er	  Danmörk	  syðst	  Norðurlandanna?	  	  

Svar:	  Já	  

	  

Noregur	  

• Hvaða	  litir	  eru	  í	  fána	  Noregs?	  

Svar:	  Rauður,	  blár	  og	  hvítur	  
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• Hvert	  er	  flatarmál	  Noregs?	  

A)	  324.000	  km2	  

B)	  250.000	  km2	  

C)	  453.000	  km2	  

D)	  160.300	  km2	  

Svar:	  A	  

	  

• Hver	  er	  íbúafjöldi	  Noregs?	  

A)	  5,6	  milljónir	  manna	  

B)	  4,7	  milljónir	  manna	  

C)	  3,9	  milljónir	  manna	  	  

D)	  6,5	  milljónir	  manna	  

Svar:	  B	  

	  

• Hvaða	  tungumál	  er	  talað	  í	  Noregi?	  	  

Svar:	  Norska	  

	  

• Hverskonar	  loftslag	  er	  í	  Noregi?	  

Svar:	  Úthafsloftslag	  við	  ströndina	  en	  meginlandsloftslag	  inn	  til	  landsins.	  	  

	  

• Hvernig	  stjórnarfar	  er	  í	  Noregi?	  	  

Svar:	  Þingbundin	  konungsstjórn	  

	  

• Hverjar	  eru	  helstu	  útflutningsvörur	  Norðmanna?	  (nefnið	  að	  minnsta	  kosti	  tvennt)	  

Svar:	  Fiskur,	  málmar,	  olía	  og	  gas	  

	  

• Hvort	  er	  norska	  vest-‐	  eða	  austnorrænt	  tungumál?	  

Svar:	  Vestnorrænt	  
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• Fyrir	  hvaða	  tíma	  í	  sögunni	  eru	  Norðmenn	  þekktastir?	  

A)	  Sjóræningjatímann	  

B)	  Listhlaupstímann	  

C)	  Víkingatímann	  

D)	  Jökulhlaupstímann	  

Svar:	  C	  

	  

• Árið	  1262	  gerðu	  Íslendingar	  samkomulag	  við	  Noregskonung,	  Hákon	  gamla.	  

Samkomulagið	  var	  á	  þann	  veg	  að	  hann	  yrði	  einnig	  konungur	  Íslands	  og	  Íslendingar	  

yrðu	  	  skattþegnar	  Noregskonungs.	  Hvað	  hefur	  þetta	  samkomulag	  verið	  nefnt?	  	  

Svar:	  Gamli	  sáttmáli	  

	  

• Fjölmargir	  djúpir	  firðir	  mynduðust	  á	  ísöld	  í	  Noregi.	  Nefndu	  að	  minnsta	  kosti	  tvo	  

þeirra.	  	  

Svar:	  Geirangursfjörður,	  Sognsær	  og	  Þrándheimsfjörður.	  	  

	  

• Eftir	  ísöld	  varð	  til	  fjöldi	  eyja	  úti	  fyrir	  ströndum	  Noregs,	  hver	  er	  stærsti	  eyjaklasinn?	  

Svar:	  Lofoten,	  sem	  er	  norðan	  heimskautsbaugs.	  	  

	  

• Hver	  er	  lengsta	  á	  Noregs?	  

Svar:	  Glomma	  (rúmlega	  600	  km	  löng).	  	  

	  

• Hvert	  er	  stærsta	  stöðuvatn	  Noregs	  

Svar:	  Mjörsvatn	  (360	  km2)	  

	  

• Hver	  er	  þjóhátíðardagur	  Norðmanna?	  

A)	  29.	  júní	  
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B)	  5.	  desember	  

C)	  1.	  maí	  

D)	  17.	  maí	  

Svar:	  D	  

	  

• Hver	  er	  hæsti	  tindur	  Noregs?	  	  

Svar:	  Galdhöpiggen	  (2469m)	  

	  

• Hvaða	  lönd	  eiga	  landamæri	  að	  Noregi?	  

Svar:	  Svíþjóð,	  Finnland	  og	  Rússland	  

	  

• Hverjar	  eru	  helstu	  borgir	  Noregs	  að	  höfuðborginni	  frátalinni?	  (nefnið	  að	  minnsta	  
kosti	  tvær)	  

Svar:	  Stavanger,	  Bergen,	  Þrándheimur	  og	  Tromsö	  

	  

• Hvaða	  gjaldmiðill	  er	  notaður	  í	  Noregi	  

Svar:	  Norsk	  króna	  

	  

Svíþjóð	  

• Hvaða	  litir	  eru	  í	  sænska	  fánanum?	  	  

Svar:	  Blár	  og	  gulur	  

	  

• Hver	  er	  íbúafjöldi	  Svíþjóðar?	  

A)	  9.130.000	  manna	  

B)	  5.000.000	  manna	  

C)	  13.000.109	  manna	  

D)	  21.002.300	  manna	  

Svar:	  A	  	  
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• Hvert	  er	  flatarmál	  Svíþjóðar?	  

A)	  260.444	  km2	  

B)	  450.000	  km2	  

C)	  625.003	  km2	  

D)	  315.000	  km2	  

Svar:	  B	  

	  

• Hver	  er	  höfuðborg	  Svíþjóðar?	  

Svar:	  Stokkhólmur	  (1,9	  milljónir	  manna)	  

	  

• Hvernig	  stjórnarfar	  er	  í	  Svíþjóð?	  

Svar:	  Þingbundin	  konungsstjórn	  

	  

• Hverrar	  trúar	  eru	  flestir	  Svíar?	  

Svar:	  Kristinnar	  trúar	  

	  

• Er	  sænska	  aust-‐	  eða	  vestnorrænt	  tungumál?	  

Svar:	  Austnorrænt	  

	  

• Hverjar	  eru	  helstu	  náttúruauðlindir	  Svía?	  (nefnið	  að	  minnsta	  kosti	  tvennt).	  	  

Svar:	  Járngrýti,	  blý,	  sink,	  kopar,	  silfur,	  timbur,	  uranium	  og	  vatnsorka	  

	  

• 5%	  íbúa	  Svíþjóðar	  koma	  frá	  öðru	  af	  	  Norðurlöndunum.	  Hvert	  er	  það?	  

A)	  Íslandi	  

B)	  Finnlandi	  

C)	  Danmörku	  

Svar:	  Finnlandi	  
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• Hvaða	  tungumál	  er	  talað	  í	  Svíþjóð?	  

Svar:	  Sænska	  

	  

• Nefnið	  þrjár	  af	  stærstu	  borgum	  Svíþjóðar?	  

Svar:	  Stokkhólmur,	  Gautaborg,	  Málmey,	  Uppsalir,	  Linköping,	  Örebro,	  

Västerås,	  Norrköping,	  Jönköping,	  Helsingjaborg	  

	  

• Hverjar	  eru	  tvær	  stærstu	  eyjar	  Svíþjóðar?	  

Svar:	  Gotland	  (3.001	  km2)	  og	  Öland	  (1,342	  km2)	  

	  

• Hvert	  er	  hæst	  fjall	  Svíþjóðar?	  

Svar:	  Kebnekaise	  (2.111m)	  

	  

• Hvert	  er	  stærsta	  stöðuvatn	  Svíþjóðar?	  

Svar:	  Vänern	  (5.650	  km2)	  

	  

• Hvaða	  gjaldmiðill	  er	  notaður	  í	  Svíþjóð?	  

Svar:	  Sænsk	  króna	  

	  

• Svíþjóð	  á	  landamæri	  að	  tveimur	  löndum,	  hvaða	  lönd	  eru	  það?	  

Svar:	  Noregur	  og	  Finnland	  

	  

• Hvert	  er	  lengsta	  fljót	  Svíþjóðar?	  

Svar:	  Klarälven	  (430	  km).	  	  

	  

• Hverjar	  eru	  helstu	  útflutningsvörur	  Svía?	  

Svar:	  Rafmagnsvörur,	  t.d.	  bílar	  og	  vélar,	  pappírs-‐	  og	  timburvörur.	  	  
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• Hver	  er	  þjóðhátíðardagur	  Svía?	  

A)	  10.	  júlí	  

B)	  31.	  ágúst	  

C)	  17.	  júní	  

D)	  6.	  júní	  

Svar:	  D	  

	  

• Hvað	  heitir	  einn	  vinsælasti	  barnabókarhöfundur	  í	  heimi	  sem	  kemur	  frá	  Svíþjóð?	  	  

Svar:	  Astrid	  Lindgren	  (höfundur	  til	  dæmis	  Línu	  langsokks,	  Ronju	  

ræningjadóttur	  og	  Bróðurs	  minn	  ljónshjarta)	  

	  

• Hvaða	  þjóðflokkur	  býr	  nyrst	  í	  Svíþjóð?	  

Svar:	  Samar,	  um	  20.000.	  	  

	  

• Samkvæmt	  gamalli	  hefð	  er	  Svíþjóð	  skipt	  í	  nokkra	  hluta,	  hversu	  margir	  eru	  þeir	  og	  

hvað	  heita	  þeir?	  

Svar:	  Þrír,	  norðurhlutinn	  Norrland,	  miðhlutinn	  Svealand	  og	  suðurhlutinn	  
Gautland.	  	  

	  

Ísland	  

• Hvaða	  liti	  hefur	  fáni	  Íslands?	  	  

Svar.	  Bláan,	  rauðan	  og	  hvítan	  

	  

• Hvert	  er	  flatarmál	  Íslands?	  

A)	  150.135	  km2	  

B)	  103.000	  km2	  

C)	  206.002	  km2	  
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D)	  100.000	  km2	  

Svar:	  B	  

	  

• Hver	  er	  íbúafjöldi	  Íslands?	  	  

A)	  320.000	  manns	  

B)	  390.000	  manns	  

C)	  360.000	  manns	  

D)	  280.000	  manns	  

Svar:	  A	  

	  

• Hverrar	  trúar	  eru	  flestir	  Íslendingar?	  	  

Svar:	  Kristinnar	  trúar	  

	  

• Hvort	  er	  íslenska	  aust-‐	  eða	  vestnorrænt	  tungumál?	  

Svar:	  Vestnorrænt	  

	  

• Hver	  er	  höfuðborg	  Íslands?	  

Svar:	  Reykjavík	  

	  

• Hver	  er	  stærsta	  eyjan	  við	  Ísland?	  

Svar:	  Heimaey	  (13,4	  km2)	  

	  

• Hver	  er	  hæsti	  tindur	  Íslands?	  

Svar:	  Hvannadalshnjúkur	  (ca	  2.110m)	  

	  

• Hvert	  er	  stærsta	  stöðuvatn	  Íslands?	  

Svar:	  Þingvallavatn	  (84	  km2)	  
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• Hvert	  er	  dýpsta	  stöðuvatn	  Íslands?	  

Svar:	  Öskjuvatn	  (220	  m)	  

	  

• Hvert	  er	  lengsta	  á	  Íslands?	  

Svar:	  Þjórsá	  (230	  km)	  

	  

• Hvaða	  gjaldmiðill	  er	  notaður	  á	  Íslandi?	  

Svar:	  Íslensk	  króna	  

	  

• Hvaða	  tungumál	  er	  talað	  á	  Íslandi?	  

Svar:	  Íslenska	  

	  

• Hvaða	  ár	  varð	  Ísland	  fullvalda	  ríki?	  

Svar:	  Árið	  1918	  

	  

• Árið	  1944	  gerðist	  merkur	  atburður	  á	  Íslandi,	  hvaða	  atburður	  var	  það?	  

Svar:	  Íslenska	  lýðveldið	  var	  stofnað	  

	  

• Hver	  er	  	  oftast	  talin	  hafa	  verið	  fyrsti	  landnámsmaðurinn	  á	  Íslandi?	  

Svar:	  Ingólfur	  Arnarson,	  á	  að	  hafa	  komið	  til	  Íslands	  um	  870.	  

	  

• Hvenær	  var	  Alþingi	  stofnað	  á	  Íslandi?	  

Svar:	  930,	  á	  Þingvöllum	  

	  

• Hver	  var	  fyrsti	  forseti	  Íslands?	  

Svar:	  Sveinn	  Björnsson	  

	  

• Hvenær	  er	  þjóðhátíðardagur	  Íslendinga?	  
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Svar:	  17.	  júní	  

	  

	  

Finnland	  

• Hvaða	  litir	  eru	  í	  fána	  Finnlands?	  

Svar:	  Hvítur	  og	  blár	  

	  

• Hversu	  margir	  íbúar	  eru	  í	  Finnlandi?	  

A)	  5.300.000	  manna	  

B)	  8.500.000	  manna	  

C)	  2.900.000	  manna	  

D)	  14.700.000	  manna	  

Svar:	  A	  

	  

• Hver	  er	  höfuðborg	  Finnlands?	  

Svar:	  Helsinki	  (um	  570.000	  manns)	  

	  

• Finnland	  er	  austast	  Norðurlandanna	  með	  landamæri	  að	  hvaða	  þremur	  löndum?	  	  

Svar:	  Rússlandi,	  Noregi	  og	  Svíþjóð	  

	  

• Hvaða	  eyjar	  sem	  eiga	  sinn	  eigin	  fána	  tilheyra	  Finnlandi?	  

Svar:	  Álandseyjar	  

	  

• Hvert	  er	  ein	  þekktasta	  iðngrein	  Finnlands?	  	  

A)	  Landbúnaður	  

B)	  Skógarhögg	  

C)	  Þjónustuiðnaður	  

D)	  Fiskiðnaður	  
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Svar:	  B	  (úr	  trjánum	  framleiða	  Finnar	  timbur,	  pappír	  og	  húsgögn)	  

	  

• Hver	  er	  þjóðhátíðardagur	  Finna?	  	  

A)	  10.	  júlí	  

B)	  20.	  ágúst	  

C)	  3.	  febrúar	  

D)	  6.	  desember	  

Svar:	  D	  

	  

• Hvaða	  tungumál	  tala	  flestir	  Finnar?	  

Svar:	  Finnsku	  

	  

• Hverjar	  eru	  stærstu	  borgir	  Finnlands	  að	  undanskilinni	  höfuðborginni?	  (nefnið	  
a.m.k.	  tvær)	  

Svar:	  Turku,	  Tampere	  og	  Oulu	  

	  

• Hvert	  er	  flatarmál	  Finnlands?	  	  

A)	  404.000	  km2	  

B)	  230.300	  km2	  

C)	  450.000	  km2	  

D)	  338.145	  km2	  

Svar.	  D	  

	  

• Hvað	  nefnist	  nyrsta	  landsvæði	  Finnlands?	  

Svar:	  Lappland	  

	  

• Hvert	  er	  stærsta	  stöðuvatn	  Finnlands?	  

Svar:	  Saimaa	  (4403	  km2)	  
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• Hvert	  er	  lengsta	  fljót	  Finnlands?	  

var:	  Kemijoki	  (550	  km)	  

	  

• Hvert	  er	  hæsta	  fjall	  Finnlands?	  

Svar:	  Halti	  (1.328	  m)	  

	  

• Hvaða	  gjaldmiðill	  er	  notaður	  í	  Finnlandi?	  

Svar:	  Evra	  

	  

• Hvað	  heita	  litlu	  hvítu	  skáldsagnarpersónurnar	  eftir	  Finnann	  Tove	  Jansson?	  

Svar.	  Múmínálfarnir	  

	  

• Hversu	  stór	  hluti	  Finnlands	  er	  þakin	  skógi?	  

A)	  90%	  

B)	  45%	  

C)	  30%	  

D)	  65%	  

Svar:	  D	  

	  

• Er	  Finnland	  lýðveldi?	  

Svar:	  Já	  	  

	  

Færeyjar	  

• Hvaða	  litir	  eru	  í	  fána	  Færeyja?	  

Svar:	  Hvítur,	  rauður	  og	  blár	  

	  

• Hvert	  er	  flatarmál	  Færeyja?	  
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A)	  999.999	  km2	  

B)	  1.399	  km2	  

C)	  1.000	  km2	  

D)	  1.755	  km2	  

Svar:	  B	  

	  

• Hver	  er	  íbúafjöldi	  Færeyja?	  

A)	  49.000	  manns	  

B)	  40.000	  manns	  

C)	  63.093	  manns	  

D)	  55.000	  manns	  	  

Svar:	  A	  

	  

• Hver	  er	  höfuðborg	  Færeyja?	  

Svar:	  Þórshöfn,	  16.000	  manns	  búa	  þar	  

	  

• Hver	  er	  stærsta	  eyja	  Færeyja?	  

Svar:	  Straumey	  

	  

• Hvaða	  tungumál	  er	  talað	  í	  Færeyjum?	  

Svar:	  Færeyska	  

	  

• Hver	  er	  minnsta	  eyja	  Færeyja?	  

Svar:	  Litla	  Dímun	  

	  

• Hverrar	  trúar	  eru	  flestir	  Færeyingar?	  

Svar:	  Kristinnar	  trúar	  
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• Er	  Færeyska	  vest-‐	  eða	  austnorrænt	  tungumál?	  

Svar:	  Vestnorrænt,	  náskylt	  íslensku.	  	  

	  

• Hver	  er	  hæsti	  tindur	  Færeyja?	  

Svar:	  Slættartindur	  (882	  m).	  	  

	  

• Hver	  er	  helsta	  landbúnaðargrein	  Færeyinga?	  

Svar:	  Sauðfjárrækt	  

	  

• Hvenær	  fengu	  Færeyingar	  heimastjórn?	  

A)	  árið	  1963	  

B)	  árið	  1970	  

C)	  árið	  1948	  

Svar:	  C	  

	  

• Við	  hvaða	  land	  hafa	  Færeyingar	  konungssamband?	  

Svar:	  Danmörku	  

	  

• Hvað	  kallast	  æðsti	  embættismaður	  Færeyinga?	  

A)	  Lögreglumaður	  

B)	  Forseti	  

C)	  Lögmaður	  

D)	  Embættismaður	  

Svar:	  C	  	  

	  

• Hvaða	  ár	  hernámu	  Bretar	  Færeyjar?	  

A)	  1940	  

B)	  1969	  
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C)	  1934	  

D)	  1840	  

Svar:	  A	  

	  

• Í	  hvaða	  hafi	  liggja	  Færeyjar?	  

Svar:	  Atlantshafi	  

	  

• Hver	  er	  aðalatvinnugrein	  Færeyinga?	  

Svar:	  Fiskveiðar	  og	  vinnsla	  fiskafurða	  

	  

• Hvers	  konar	  hvalir	  eru	  helst	  veiddir	  við	  Færeyjar?	  

A)	  Grindhvalir	  

B)	  Búrhvalir	  

C)	  Hnúfubakur	  

D)	  Steypireyðar	  

Svar:	  A	  

	  

• Hver	  var	  fyrsti	  norræni	  landnámsmaður	  Færeyja?	  

Svar:	  Grímur	  Kamban	  

	  

• Hver	  er	  þjóðhátíðardagur	  Færeyinga?	  

A)	  30.	  ágúst	  

B)	  3.	  maí	  

C)	  7.	  október	  

D)	  29.	  júlí	  

Svar:	  D,	  þá	  er	  Ólafsvakan	  

	  

• Hvernig	  mynduðust	  Færeyjar?	  
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Svar:	  Í	  eldgosum	  fyrir	  um	  60-‐70	  milljónum	  ára	  

	  

• Hvernig	  loftslag	  er	  í	  Færeyjum?	  	  

Svar:	  Úthafs-‐	  eða	  eyjaloftslag	  

	  

• Hver	  er	  gjaldmiðillinn	  í	  Færeyjum?	  

Svar:	  Færeysk	  króna,	  sem	  er	  samt	  ekki	  sjálfstæður	  gjaldmiðill	  heldur	  tekur	  

mið	  af	  dönsku	  krónunni	  og	  er	  jafngildur	  henni.	  

	  

Álandseyjar	  

• Hvaða	  litir	  eru	  í	  fána	  Álendinga?	  

Svar:	  Blár,	  gulur	  og	  rauður	  

	  

• Hver	  er	  íbúafjöldi	  Álandseyja?	  

A)	  22.000	  manns	  

B)	  27.000	  manns	  

C)	  36.000	  manns	  

D)	  42.000	  manns	  

Svar:	  B	  

	  

• Hversu	  margir	  íbúar	  búa	  í	  höfuðborg	  Álandseyja?	  

A)	  8.000	  manns	  

B)	  15.000	  manns	  

C)	  11.000	  manns	  

D)	  19.000	  manns	  

Svar:	  C	  

	  

• Hvaða	  tungumál	  er	  talað	  á	  Álandseyjum?	  
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A)	  Norska	  

B)	  Finnska	  

C)	  Sænska	  

D)	  Enska	  

Svar:	  Sænska	  

	  

• Hvert	  er	  flatarmál	  Álandseyja?	  

A)	  10.999	  km2	  

B)	  24.093	  km2	  

C)	  19.935	  km2	  

D)	  13.517	  km2	  

Svar:	  D	  

	  

• Á	  milli	  hvaða	  landa	  liggja	  Álandseyjar?	  

Svar:	  Svíþjóðar	  og	  Finnlands	  

	  

• Af	  hversu	  mörgum	  eyjum,	  hólmum	  og	  skerjum	  samanstanda	  Álandseyjar?	  

A)	  4728	  

B)	  2002	  

C)	  6554	  

D)	  8948	  

Svar.	  C	  

	  

• Hver	  er	  stærsta	  eyja	  Álandseyja?	  

Svar:	  Áland	  

	  

• Hverjir	  eru	  helstu	  atvinnuvegir	  Álandseyja?	  

Svar:	  Skipaútgerð,	  landbúnaður	  og	  ferðaþjónusta	  
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• Hveru	  hátt	  hlutfall	  íbúa	  Álandseyja	  vinnur	  við	  þjónustugreinar?	  

A)	  74%	  

B)	  45%	  

C)	  83%	  

D)	  58%	  

Svar:	  A	  

	  

• Hver	  er	  gjaldmiðill	  Álandseyja?	  

Svar:	  Evra	  

	  

• Hver	  er	  þjóðhöfðingi	  Álandseyja?	  

Svar:	  Forseti	  Finnlands	  

	  

• Hvenær	  er	  þjóðhátíðardagur	  Álendinga?	  

A)	  10.	  ágúst	  

B)	  25.	  maí	  

C)	  18.	  desember	  

D)	  9.	  júní	  

Svar:	  D	  

	  

• Með	  hvaða	  þjóð	  gengu	  Álandseyjar	  í	  Evrópusambandið	  árið	  1995?	  

Svar:	  Finnum	  

	  

• Hver	  er	  hæsti	  tindur	  Álandseyja?	  

Svar:	  Orrdalsklint	  (129m)	  

	  

• Er	  her	  á	  Álandseyjum?	  
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Svar:	  Nei	  

	  

	  

Grænland	  

• Hvaða	  litir	  eru	  í	  grænlenska	  fánanum?	  

Svar:	  Rauður	  og	  hvítur	  

	  

• Hvert	  er	  flatarmál	  Grænlands?	  

A)	  2.166.086	  km2	  

B)	  2.622.005	  km2	  

C)	  1.945.000	  km2	  

D)	  2.903.038	  km2	  

Svar:	  A	  	  

	  

• Hver	  er	  höfuðstaður	  Grænlands?	  

Svar:	  Nuuk	  

	  

• Hversu	  margir	  búa	  í	  Nuuk?	  

A)	  um	  10.000	  manns	  

B)	  um	  20.000	  manns	  

C)	  um	  5.000	  manns	  

D)	  um	  15.000	  manns	  

Svar:	  D	  

	  

• Hvert	  er	  tungumálið	  á	  Grænlandi?	  

Svar:	  Grænlenska	  

	  

• Er	  Grænland	  stærsta	  eyja	  í	  heimi?	  
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Svar:	  Já	  

	  

• Hvað	  búa	  margir	  á	  Grænlandi?	  

A)	  25.000	  manns	  

B)	  56.000	  manns	  

C)	  91.000	  manns	  

D)	  153.000	  manns	  

Svar:	  B	  

	  

• Rétt	  eða	  rangt:	  	  

Landbúnaður	  í	  Grænlandi	  er	  að	  mestu	  sauðfjárrækt	  

Svar:	  Rétt	  

	  

• Hverrarr	  trúar	  eru	  flestir	  Grænlendingar	  ?	  

Svar:	  Kristnnar	  trúar	  

	  

• Hvert	  er	  hæsta	  fjall	  Grænlands?	  

Svar:	  Gunnbjarnarfjall	  (3700m)	  

	  

• Rétt	  eða	  rangt:	  

Ekkert	  land	  í	  heiminum	  liggur	  nær	  Norðurpólnum	  en	  Grænland	  

Svar:	  Rétt	  

	  

• Hvaða	  gjaldmiðill	  er	  notaður	  á	  Grænlandi?	  

Svar:	  Dönsk	  króna	  

	  

• Hvenær	  er	  þjóðhátíðardagur	  Grænlendinga?	  

Svar:	  21.	  júní	  
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• Fyrir	  hversu	  mörgum	  árum	  settust	  Inúítar	  að	  á	  Grænlandi	  og	  hvaðan	  komu	  þeir?	  	  

A)	  Fyrir	  um	  2000	  árum	  og	  þeir	  komu	  frá	  Japan	  

B)	  Fyrir	  um	  4000	  árum	  og	  þeir	  komu	  frá	  Kanada	  

C)	  Fyrir	  um	  7000	  árum	  og	  þeir	  komu	  frá	  Kanada	  

D)	  Fyrir	  um	  9000	  árum	  og	  þeir	  komu	  frá	  Japan	  

Svar:	  B	  

	  

• Hvaða	  ár	  fengu	  Grænlendingar	  sinn	  eigin	  fána?	  	  

A)	  1985	  

B)	  1899	  

C)	  1970	  

D)	  1999	  

Svar:	  A	  

	  

• Hver	  er	  helsti	  atvinnuvegur	  Grænlendinga?	  

Svar:	  Fiskveiðar	  

	  

• Hversu	  stór	  hluti	  Grænlands	  er	  þakinn	  jökli?	  

Svar:	  Um	  80	  %	  

	  

• Hvað	  nefnist	  æðsti	  embættismaður	  Dana	  á	  Grænlandi?	  

A)	  Lögreglumaður	  

B)	  Formaður	  

C)	  Lögmaður	  

D)	  Umboðsmaður	  

Svar:	  D	  
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Almennar	  Spurningar	  

• 	  Í	  hversu	  mörg	  tímabelti	  er	  heiminum	  skipt?	  

Svar:	  24	  	  

	  

• Eru	  Norðurlöndin	  nyrsti	  hluti	  Evrópu?	  

Svar:	  Já	  

	  

• Hvaða	  fimm	  sjálfstæðu	  ríki	  teljast	  til	  Norðurlandanna?	  

Svar:	  Danmörk,	  Ísland,	  Noregur,	  Svíþjóð,	  Finnland	  

	  

• Hvaða	  hluti	  af	  Norðurlöndunum	  er	  landfræðilega	  hluti	  Norður-‐Ameríku?	  

Svar:	  Grænland	  

	  

• Hvaða	  tvö	  lönd	  er	  fyrst	  og	  fremst	  verið	  að	  tala	  um	  þegar	  talað	  er	  um	  Skandinavíu?	  

Svar:	  Noreg	  og	  Svíþjóð,	  þau	  liggja	  á	  Skandinavíuskaga,	  stundum	  er	  Danmörk	  
talin	  með.	  	  

	  

• Hvert	  er	  mesta	  landbúnaðarland	  Norðurlandanna?	  

Svar:	  Danmörk,	  láglent	  land	  með	  frjósaman	  jarðveg	  og	  því	  mikið	  og	  gott	  

ræktarland	  

	  

• Hvert	  Norðurlandanna	  er	  oft	  nefnt	  þúsund	  vatna	  landið?	  

Svar:	  Finnland	  

	  

• Í	  hvaða	  tveimur	  löndum	  Norðurlandanna	  er	  timburiðnaðurinn	  sérstaklega	  

mikilvægur?	  

Svar.	  Svíþjóð	  og	  Finnlandi	  
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• Hvert	  Norðurlandanna	  er	  lengsta	  og	  mjóasta	  land	  Evrópu?	  

Svar:	  Noregur	  

	  

• Konungsætt	  hvers	  Norðurlandanna	  er	  ein	  elsta	  ríkjandi	  konungsætt	  í	  heimi?	  

Svar:	  Danska	  konungsættin	  

	  

• Hvaða	  þjóð	  vinnur	  aðallega	  olíu	  og	  gas	  úr	  Norðursjó?	  

Svar:	  Noregur	  

	  

• Hverskonar	  samband	  var	  Kalmarsambandið	  og	  á	  milli	  hvaða	  þjóða?	  

Svar:	  Konungssamband	  milli	  Svíþjóðar,	  Noregs	  og	  Danmerkur,	  stofnað	  árið	  

1397.	  	  

	  

• Fyrir	  hve	  mörgum	  árum	  lauk	  síðasta	  jökulskeið	  á	  Norðurlöndunum?	  

A)	  4000	  árum	  

B)	  8000	  árum	  

C)	  6000	  árum	  

D)	  12000	  árum	  

Svar:	  B	  

	  

Samar	  

• Nyrst	  í	  þremur	  Norðurlandanna	  má	  finna	  landsvæði	  sem	  kallast	  Samaland.	  Hvaða	  

þrjú	  Norðurlönd	  eru	  þetta?	  	  

Svar:	  Noregur,	  Svíþjóð	  og	  Finnland	  

	  

• Afkomendur	  hverra	  eru	  Samar?	  

A)	  Víkinga	  

B)	  Hirðingja	  
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C)	  Sjóræningja	  

D)	  Ísfólks	  

Svar:	  B	  

	  

• Hvaða	  búskap	  stunda	  Samar	  einna	  helst?	  

A)	  Sauðfjárbúskap	  

B)	  Nautgripabúskap	  

C)	  Hreindýrabúskap	  

D)	  Hrossarækt	  

Svar:	  C	  

	  

• Hvað	  heitir	  þing	  Sama?	  

Svar:	  Samaþing	  

	  

• Hvenær	  er	  þjóðhátíðardagur	  Sama?	  

A)	  10.	  júlí	  

B)	  2.	  ágúst	  

C)	  22.	  september	  

D)	  6.	  febrúar	  

Svar:	  D	  

	  

• Hvert	  er	  tungumál	  Sama?	  

A)	  Samamál	  

B)	  Samfinnska	  

C)	  Samíska	  

D)	  Samneska	  

Svar:	  C	  
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• Búa	  flestir	  Samar	  nyrst	  í	  Noregi?	  

Svar:	  Já,	  í	  Karasjok	  við	  finnsku	  landamærin.	  

	  

• Búa	  Samar	  einnig	  í	  Rússlandi?	  

Svar:	  Já	  

	  

• Hversu	  margir	  Samar	  eru	  á	  Norðurlöndunum?	  

A)	  76.000	  Samar	  

B)	  48.000	  Samar	  

C)	  89.000	  Samar	  

D)	  134.900	  Samar	  

Svar:	  A	  
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Fylgiskjal 3 - Leikræn tjáning  

	  

Hús 
            	  

	  

       
Fíll 

     
            	  

	   	   	  

       
Sjónvarp 

     
            	  

	  

       
Bolti 

     
	  

	   	   	  

       
Banani 

     
           	  

	  

       
Borð 
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Stóll 

     
            	  

	  

       
Lampi 

     
            	  

Uppvask 	   Epli 

Kennari 	   Sleikjó 

Mörgæs 	   Ísbjörn 
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Draugur 	   Reglustika 

Martröð 	   Reimar 

Sólbað 	   Grill 

Regnhlíf 	   Samloka 
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Myndavél 	   Bók 

Pizza 	   Dagblað 

Brauðrist 	   Svefn 

Köttur 	   Hundur 
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Svín 	   Fugl 

Mús 	   Fáni 

Ís 	   Úr 

Verðlauna- 
peningur 

	   Hlátur 
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Grátur 	   Prump 

Feimni 	  

Óperusöngvari/
söngkona 

Api 	   Stígvél 

Hestur 	   Kýr 
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Kaka 	   Hanskar 

Pylsa 	   Lyftingar 

Blóm 	   Sími 

Hárblásari 	   Skæri 
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Háhælaðir skór 	   Módel 

Kind 	   Yfirvararskegg 

Vöðvi 	   Laukur 

Fiðrildi 	   Sturta 
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Bað 	   Blýantur 

Fréttamaður 	   Eyrnarmergur 

Eyrnapinni 	   Jólasveinn 

Spjótkast 	   Kringlukast 
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Kúluvarp 	   Hástökk 

Lyklaborð 	   Ipad 

Tölvumús 	   Skriðsund 

Bringusund 	   Baksund 
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Flugsund 	   Handbolti 

Málari 	  

Hárgreiðslu- 
maður/kona 

Pípari 	   Bréfberi 

Innkaupa- 
kerra 

	   Kaktus 
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Bílstjóri 	   Tannlæknir 

Tannpína 	   Kanína 

Ástarbréf 	   Gras 

Skófla 	   Rakvél 
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Tannbursti 	   Kökukefli 

Ipod 	   Bakpoki 

Sítróna 	   Hjólastóll 

Hækjur 	   Hósti 
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Lítill 	   Stór 

Ljón 	   Augnhár 

Ungabarn 	   Súpa 

Bílbelti 	   Fjall 
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Flugvél 	   Tómatsósa 

Belti 	   Skrímsli 

Bátur 	   Árar 

Tívolí 	   Barnavagn 
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Mjólk 	   Koss 

Sjampó 	   Slæða 

Magapína 	   Táfýla 

Sláttuvél 	   Tré 
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Jólatré 	   Gítar 

Píanó 	   Trompet 

Saxófónn 	   Fiðla 

Trommur 	   Kontrabassi 
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Bogi 	   Örvar 

Þríhorn 	   Blokkflauta 

Þverflauta 	   Harpa 

Selló 	   Tréspil 
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Básúna 	   Ukulele 

Íshokkí 	   Skautar 

Skíði 	   Tennis 

Golf 	   Klappstýra 
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Blaðra 	   Varalitur 
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