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Ágrip  

Þessi greinargerð ásamt kennsluspili er lokaverkefni okkar til B.Ed prófs í 

Grunnskólakennslufræði á Menntavísindasviði við Háskóla Íslands.  Yfirskriftin á verkefni 

okkar er Litagleði: Kennsluspil fyrir myndmennt. Við hönnuðum spilið með það í huga að 

ná til allra nemendahópa frá leikskólaaldri og upp úr. Fjölbreyttar kennsluaðferðir er stór 

hluti af aðalnámskrá grunnskóla (2012) ásamt skóla án aðgreiningar. Með þessu spili er 

markmiðið að bjóða upp á fjölbreyttari leið til að miðla þekkingu á litafræði. Með því að 

hafa stokka sem tilheyra spilinu annars vegar með myndmáli og hins vegar rituðu máli er 

komið til móts við bæði læsa sem ólæsa nemendur. Námsefnið sem spurningarnar fjalla 

um eru litafræði og hugtök sem tengjast fræðunum. Við lögðum einnig upp með að hægt 

er að laga spilið að því sem verið er að kenna og getur spilið þróast áfram með því að 

breyta spurningastokkunum. Í greinargerðinni skoðum við litafræði, lærdóm barna í 

gegnum leik og hve mikilvægt það er að hafa fjölbreytni í kennsluaðferðum.   
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 Formáli 

Við viljum þakka Holtaskóla í Reykjanesbæ kærlega fyrir að veita okkur tækifæri og 

aðstöðu til að prófa spilið með nemendum þeirra. Þá viljum við sérstaklega þakka Helgu 

Hildi Snorradóttur og þeim sextán nemendum sem prufukeyrðu spilið Litagleði. 

Einnig viljum við þakka Jóni Reykdal fyrir leiðsögn og einstakan skilning á þeim aðstæðum 

sem voru hjá okkur á þessum tímapunkti.  

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum og án aðstoðar utan þeirrar sem 

tilgreind er og þökkuð í þessum formála. Við höfum kynnt okkur Siðareglur Háskóla 

Íslands og fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til 

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

orðalag. Við þökkum öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum 

sjálfar ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar.  

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ ________________________________ 
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1 Inngangur  

Þegar kom að vali á lokaverkefni vildum við útbúa kennsluefni sem myndi nýtast við 

myndmenntarkennslu en jafnframt gagnast öllum nemendum. Nemandahópar eru 

fjölbreyttir þá einkum eftir að skóli án aðgreiningar varð lögbundinn. Með fjölbreyttum 

nemandahópi er misjafnt hvernig hverjum og einum gagnast best að læra eða hvað 

höfðar til allra. Myndmenntarkennarar þurfa að hafa þekkingu á litafræði og ákváðum við 

að finna fleiri leiðir til að kenna litafræði. Spil er hlutur sem flestum finnst skemmtilegt og 

ákváðum við að útbúa kennsluspil þar sem saman fer leikur og kennsla. Við vildum einnig 

leggja til kennsluefni sem getur orðið að gagni í framtíðinni. Markmiðið er að búa til 

borðspil sem hefur skemmtanagildi en er einnig fjölbreytt og lærdómsríkt. Nemendur 

geta spilað saman hvort sem þeir eru læsir eða ekki þar sem spilastokkarnir eru bæði með 

myndmáli sem og á rituðu máli. Kennarinn getur aðlagað spilið að námsefni með því að 

breyta stokkunum sem notaðir eru með spilinu. Það sem reynist vera skemmtilegt þykir 

auðveldara og áhugaverðara að læra. Við vildum sýna fram á að það er hægt að búa til 

kennsluspil á auðveldan hátt. Það þarf ekki að nálgast sérstök kostnaðarsöm forrit, við 

notuðum Microsoft Word sem flestir hafa til umráða. Leikir sem kennsluaðferð eru 

þroskandi á margan hátt. Fræðimenn hafa lagt fram ýmsar kenningar um leik barna og 

mikilvægi hans á ýmsum sviðum svo sem félagslegum sem og vitsmunaþroska þeirra. Við 

vinnslu á spilinu komu fram enn fleiri hugmyndir að spilum til að nota við 

myndmenntarkennslu og gerum við þeim skil til gagns og gamans fyrir kennara sem vilja 

útfæra hugmyndina. Holtaskóli í Reykjanesbæ veitti okkur aðgang að sextán nemendum 

sem prufukeyrðu spilið. 
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2 Skóli án aðgreiningar  

Í grunnskólalögum kemur fram að allir eiga rétt á námi óháð aðstæðum, stétt, stöðu eða 

líkamlegu atgervi. Allir eiga rétt á að stunda nám í almennum grunnskólum án 

aðgreiningar og á forsendum hvers og eins.      

 Með skóla án aðgreiningar eiga kennarar að velja árangursríkustu kennsluaðferðir 

sem ná best til þroska, aldurs og getu nemenda. Auk þess þurfa kennarar að vera með 

vandaða kennslu sem hjálpar nemendum að tileinka sér jákvætt viðhorf, leikni og 

þekkingu. Kennsluhættir þurfa að taka mið af reynslu og þörfum einstakra nemenda og 

mega ekki mismuna þeim eftir t.d. kynferði, uppruna, litarhætti, fötlun, kynhneigð, 

trúarbrögðum, búsetu eða félagslegri stöðu. Þannig nýta nemendur þá hæfileika sem 

stefnt er að ná í menntun grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012:46-

47). 

2.1 Fjölbreyttar kennsluaðferðir 

Með tilkomu nýrrar aðalnámskrár árið 2011 kemur fram að nú sé það í höndum hvers 

skóla fyrir sig að búa til eigin skólanámsskrá.  Þar sjá myndmenntarkennarar um að 

ákveða hvað er kennt á hverju skólastigi. Fjölbreyttar kennsluaðferðir eru mikilvægar til 

að ná til sem flestra nemanda.         

 Til að nám eigi sér stað vinnur nemandi með áreiti og byggir nemandinn ofan á 

það sem hann þekkir fyrir og úr verður ný þekking. Sköpunargleði eykur námsáhuga sem 

nýtur sín best þegar nemendur skilja merkingu og gildi viðfangsefnisins. Með sköpun er 

átt við að uppgötva, kanna og glíma við viðfangsefni og leita lausna. Ferlið skiptir ekki 

síður máli en niðurstaðan eða afrakstur verksins. Þannig læra nemendur nýja hluti sem 

eykur getu þeirra og þekkingu. Sköpun á sér stað í gegnum námið og í listnámi er það 

frumkvæði, frumleiki og sköpunargleði sem einkenna námið. Nemendur læra að eigin 

frumkvæði hvernig hagnýting á sér stað með því að nota það sem fyrir er, en ekki einungis 

aðkeyptan efnivið (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012:22).   

 Kennarinn þarf að vera til fyrirmyndar í einu og öllu, því börn læra það sem fyrir 

þeim er haft. Verklegar æfingar eru mikilvægur þáttur í kennslu sem nær yfir fjölmargar 

námsgreinar á öllum skólastigum. Góð verkleg kennsla er byggð upp með ýmsum 

kennsluaðaferðum sem eru beitt á fjölbreyttan og skemmtilegan hátt. Það er mikilvægt 

fyrir nemendur að námsefnið sé sett fram á skýran hátt þar sem markmiðin eru augljós. 
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Nemendur þurfa að vita undirstöðu verkefnisins og hvernig það nýtist þeim síðar (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999:86). Með kennsluspilinu Litagleði er lagður góður skilningur á blöndun 

lita, litafræði og hugtök því tengdu. Nemendur leika spilið sér til gamans en eru einnig að 

rifja upp það sem þeir hafa áður lært í myndmennt. Að dýpka þekkingu og skilning á þessu 

námsefni kemur sér vel fyrir nemendur þegar þeir vinna önnur verkefni í myndmennt. 

2.2 Leikir sem kennsluaðferð  

Í uppeldis og skólastarfi er mikilvægt að hafa í huga að leikur er náms- og þroskaleið sem 

leiðir til þekkingar, sjálfsnáms og sjálfstjáningar (Hrafnhildur Sigurðardóttir, Selma Dóra 

Þorsteinsdóttir og Svandís Skúladóttir, 1992:56). Að nota leik sem kennsluaðferð er 

mikilvægur þáttur til að opna nýjar víddir þar sem nemendur njóta sín og sköpunargleðin 

ríkir. Með því að finna hæfileikum sínum farveg og njóta sín á eigin forsendum veitir 

hamingju og gleði, þar sem viðkomandi er hluti af heild og nýtur sín sem einstaklingur 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011:22). Leiki má nota á margvíslegan hátt til að 

auka fjölbreytni í kennslu og má þar nefna námsleiki, gátur, þrautir, hugþroskaleiki, 

rökleiki, leikræna tjáningu, hlutverkaleiki og kennsluspil. Leikir hafa mikla þýðingu í 

uppeldi og samskiptum fólks (Ingvar Sigurgeirsson, 1995:9). Margir gera sér ekki grein fyrir 

því að lærdómur fari fram með notkun spila þar sem spil eru jafnan tengd við skemmtun. 

Mikið nám fer fram í gegnum leik sem getur ýtt undir hina ýmsu færni eftir því hver 

markmiðin eru hverju sinni. Það vex enginn upp úr því að spila heldur þarf að aðlaga eða 

spila leik sem hentar hverjum og einum. Að spila saman getur verið góð leið til að kynnast 

öðrum, þétta hópinn og brúa aldursbil. Allir aldurshópar geta skemmt sér saman við 

einfaldan leik. Spil eru hluti af þeim leikjum sem kennir færni í samskiptum og leggur um 

leið grunn að því að læra að vinna í hópi. Þannig lærir einstaklingurinn að bíða, virða 

leikreglur og eflir félagsþroskann um leið. Að spila eykur úthald. Þú verður að bíða þar til 

röðin kemur að þér, þannig lærir þú biðlund og tillitssemi. Einnig getur málþroski eflst 

sem og tjáskipti. Í þroskaferli barna er leikurinn órjúfanlegur þáttur og óumdeilanlegt hve 

mikilvægi leiks er fyrir alhliða þroska barna. Leikurinn er nám og starf hjá börnum en ekki 

einungis gleðigjafi. Erik H. Erikson sálkönnuður sagði um nám og leiki barna að þeir væru 

af sama meiði þar sem leikurinn er eðlilegasta lífstjáning barna (Hrafnhildur 

Sigurðardóttir, Selma Dóra Þorsteinsdóttir og Svandís Skúladóttir, 1992: 48 og 122). Það 

er mikilvægt að nota leiki sem eina af kennsluaðferðunum til að ná sem mestri fjölbreytni 
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í skólastarfi. Kostir við það er fjölbreytni í kennslu og einnig sú að leikir eru líklegri til að 

kveikja áhuga nemenda (Ingvar Sigurðsson, 1999a:80). 

2.3 Þroski barna í gegnum leik  

Leikir barna taka breytingum á æskuárum einkum þegar þau ná auknum vitþroska og 

skilningur þeirra á samskiptum eykst. Þá verða þau einnig spenntari fyrir meira krefjandi 

leikjum sem reyna á fjölbreytta og vitræna hæfileika þeirra. Má þar nefna leiki sem reyna 

á minni, mál, athygli og tilgátuprófun. Leikir af þessu tagi reyna á samskiptaskilning og 

vitræna hæfni,  samspil þessara þátta er nauðsynlegt þegar tvö eða fleiri börn eru að leik. 

Í leikjum skólabarna þá er farið eftir ákveðnum leikreglum sem aðeins er hægt að breyta 

ef allir samþykkja (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993:56). Í leikjum af þessu tagi er 

markmiðið að vinna en getur það reynt mikið á hegðun einstaklinga með mikið 

keppnisskap.            

 Allt sem nemendur gera saman styrkir hóptengslin og gerir einstaklingum 

auðveldara að vera hluti af hópnum. Börn eiga misjafnlega auðvelt með að koma upp 

tengslum við samnemendur sína því skiptir máli að kennari leggi sitt af mörkum til að 

þétta nemendahópinn. Allt sem styrkir stöðu hvers nemanda innan hópsins skiptir máli og 

ef hópurinn er meira að vinna saman er erfiðara að hunsa eða útiloka ákveðna 

einstaklinga frá hópnum.         

 Félagsfærni er eitt af því sem efla á í grunnskólum en grundvöllur þeirra er að geta 

átt jákvæð samskipti við aðra. Þeir einstaklingar sem eru með góða félagsfærni eru líklegri 

til að aðlaga sig að breyttum aðstæðum, eiga frumkvæði að samskiptum og viðhalda þeim 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012:35). 

2.4 Kenningar um nám og leik 

Í gegnum tíðina hefur leikurinn fengið meira vægi og fræðimenn veitt honum athygli sem 

rannsóknarefni. Skilningur á mikilvægi hans fyrir þroska barna, vellíðan og heilbrigði hefur 

breyst. Frá örófi alda hafa listamenn, skáld og heimspekingar hrifist af leik barna. Með 

þeim fyrstu til að skrifa um gildi leiksins var þýska skáldið Friedrich von Schiller. 

Vísindanlegan áhuga fyrir leik má rekja alveg til gríska hemspekingsins Platons og er hann 

talinn fyrstur til að viðurkenna nám í gegnum leik.     

 Hugtakið leikur hefur víkkað með árunum, hann er nú ekki talinn aðeins 

sjálfsprottin af börnum heldur telst þar til ýmis viðfangsefni sem fullorðnir hafa útbúið 
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eins og spil og ýmislegt sem flokkast undir þroskaleiki. Skil milli leiks og náms eru oft óljós 

en oft er fullmikið lagt upp úr að aðgreina þar á milli. Á skólaaldri hefjast svokallaðir 

regluleikir en í þeim þroskast meðal annars samvinnuhæfni, siðgæði og félagskennd. Með 

því að framfylgja reglum læra börn að allir hafi sömu skyldur og rétt (Guðrún 

Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2005:179-181 og 187-188).    

 Á síðari árum hefur leikurinn vakið athygli fræðimanna út frá ólíkum 

vísindagreinum þar sem gildi leiks fyrir þroska barna hefur verið í brennidepli. Hvati 

fræðimanna á að rannsaka þróunarferli mannsins frá barnæsku var kominn frá  

þróunarkenningu Darwins um þróun mannsins (Valborg Sigurðardóttir, 1991:11-13). 

2.4.1 Fredrick Fröbel 

Fröbel var einn að fyrstu uppeldisfrömuðum og talsmaður um gildi leiksins og sagði hann 

„að leika leikinn er hæsta þroskastig bernskunnar, er nokkuð eins fagurt og barn að leik“ 

(Hrafnhildur Sigurðardóttir, Selma Dóra Þorsteinsdóttir og Svandís Skúladóttir, 1992:123). 

Ákveðin markmið voru úthugsuð í gegnum leik og störf barna og lagði hann mikla áherslu 

á skapandi starf og frjálsan leik. Skólahugmyndir hans breiddust út þrátt fyrir mikla 

andstöðu sem hann mætti frá yfirvöldum. Alla 20. öldina hafði hugmyndafræði hans áhrif 

á skólastarf og eru áhrif hans varanleg (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 

1995:32-33). 

2.4.2 Jean Piaget 

Piaget er oft nefndur ættfaðir þroskasálfræðinnar en rannsóknir hans er grunnur á 

rannsóknum margra fræðimanna. Hann taldi þroskastigin vera fjögur talsins. Fyrsta væri 

skynhreyfistig að tveggja ára aldri, annað foraðgerðastig að sjö ára aldri, þriðja væri 

hlutbundið aðgerðarstig að ellefu ára aldri og fjórða formlegar aðgerðir til um það bil 15 

ára aldurs (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 1995:55-57).   

 Í upphafi taka börn þátt í leik einungis ánægjunnar vegna. Á foraðgerðastigi byrja 

börn að sækjast eftir félagsskap í gegnum leik og verða leikfélagarnir smám saman 

ómissandi. Leikreglur verða þungamiðja barna á hlutbundnu aðgerðarstigi og er það mjög 

illa séð ef reglur eru brotnar. Þegar þau hafa tileinkað sér að fylgja reglunum rétt vekur 

það upp keppnisandann (Charles, C.M., 1982:11-17). Skilningur barnsins á ýmsu sem 

tengist keppni og samvinnu eykur færni þeirra á að hugsa og starfa rökrétt. Þannig 

endurspeglast þroski barnsins og þau fara að sækja meira í leiki og spil, þar sem farið er 
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eftir ákveðnum reglum og jafnvel flokkað í hópa. Piaget vildi með rannsóknum sínum 

skoða tengsl milli þroskaferilskenningar sinnar og hvernig þróun væri á leik og 

táknbundnum hugsunum. Hann einbeitti sér að því hvernig hugsun þróast táknrænt og 

táknin myndast (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 1995:192). 

2.4.3 Lev Semonovich Vygotsky 

Vygotsky var sovéskur sálfræðingur á sviði menntunar, þroska- og þrónuarsálfræði. 

Skoðanir Vygotsky eru frábrugðnar kenningum Piaget og kenningum hans á leik. Hann 

telur að það séu ekki neinir sérstakir „regluleikir“ heldur innihalda leikir almennt reglur af 

einhverju tagi. Vygotsky lagði mikla áherslu á félagslegt ferli leiksins og gildi hans (Valborg 

Sigurðardóttir, 1991:64). 

2.4.4 Howard Gardner  

Gardner er höfundur fjölgreindarkenningarinnar en með henni vildi hann víkka möguleika 

mannsins út fyrir takmarkanir greindarvísitölunnar. Hann taldi að það væri ekki 

raunveruleg niðurstaða greindarvísiprófs (IQ) að taka einstakling út úr sínu eðlilega 

námsumhverfi til að leysa einangruð verkefni sem hann hafði aldrei glímt við áður. 

Gardner taldi að greind snérist frekar um hæfileika til að leysa þrautir eða vandamál í 

samspili og samhengi við umhverfið. Hann flokkaði niður í átta greindir sem eru 

málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, 

samskiptargreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind (Armstrong, 2000/2001:13-

15). Kennsluspilið Litagleði nær til nemenda úr flestum greindarflokkum Gardners. 

Afar mikilvægt er að við viðurkennum og leggjum rækt við allar þær greindir sem í 

manninum búa og samsetningu þeirra. Við erum ólík hvert öðru, aðallega vegna þess 

að greindir okkar eru mismunandi samsettar. Ef við viðurkennum þetta tel ég okkur 

eiga meiri möguleika á að takast á við mörg þeirra vandamála sem við stöndum 

andspænis nú á tímum.  

-Howard Gardner (1987) 

      

 Leikur er sjálfsprottin leið barna til náms- og þroska. Það er mikilvægt að halda 

áfram að nota leik sem kennsluaðferð í grunnskóla og þróa eftir aldri nemenda. Árangur 

þessarar kennsluaðferðar er jafn mikill hjá yngri nemendum sem og þeirra eldri. Það má 

koma leik við í öllum námsgreinum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012:36). 
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3 Litafræði í myndmenntarkennslu 

Í aðalnámskrá grunnskóla (2007) segir að í öllum skólum ættu myndmenntarkennarar að 

kenna litafræði og blöndun lita. Þetta eru undirstöðuþættir í myndmennt og er 

nauðsynlegt að leggja grunn að þessu snemma. Þó kennarar nálgist kennsluna á ólíkan 

hátt og fari misjafnlega djúpt í þetta námsefni, ætti ávallt að gefa litafræðinni einhver skil 

og kynna fyrir nemendum.         

 Við lok 4. bekkjar eiga nemendur að geta kallað fram áhrif í mynd með því að beita 

litafræðinni. Einnig þurfa nemendur að vinna með rýmistilfinningu í myndgerð og þar 

þurfa nemendur að leggja áherslu á litafræði með andstæðuliti, heita og kalda liti og með 

ljós og skugga. Litafræði fléttast jafnt og þétt í gegnum mismunandi verkefni á 

grunnskólastigi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007). 

3.1 Litahringurinn 

Yfirleitt er litahringurinn kynntur fyrir nemendum  í 

myndmenntarkennslu og er sýnilegur í myndmenntarstofunni. 

Nemendur fá stundum að spreyta sig sjálfir á að útbúa litahringinn.

 Lengi hafa fræðimenn velt fyrir sér hvaða litir væru frumlitir.  

Á átjándu öld kom Robert Boyle efnafræðingur fram með kenningu 

um að frumlitirnir væru þrír. Mikilvægustu litirnir í litahringnum eru gulur, rauður og blár. 

Þeir eru notaðir til að blanda tvenndarliti og útfrá þeim eru blandaðir þrenndarlitir (Hrönn 

Arnarsdóttir og Sigríður Ágústa Skúladóttir, 1998:13-14 og 21). Johannes Itten gerði þá 

útfærslu á litahringnum sem oftast er notaður nú til dags.     

 Flest umferðarskilti eru í frumlitunum en þessa liti er víða að finna í umhverfinu. 

Má einnig nefna myndlistarmenn sem máluðu með frumlitunum. Þar má nefna íslenska  

listamanninn Hörð Ágústsson og hinn hollenska Piet Mondrain (Anna Cynthia Leplar, 

Katrín Briem, Margrét Friðbergsdóttir, Sólveig Helga Jónasdóttir, 1995:33-34). Ástæðan 

fyrir því að guli er efstur í þríhyrningnum er sú að þannig er hann eins og hádegissól sem 

ljómar og beinir geislum í bláa og rauða litinn (Elva J. Hreiðarsdóttir, 1993:2). 
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3.1.1 Isaac Newton 

Vísindamaðurinn Newton var uppi á árunum 1643-1723. Hann gerði merka uppgötvun um 

liti litrófsins og uppgötvaði að litir væru innihald sólarsljós árið 1666. Honum tókst árið 

1704 að greina liti litrófsins sem eru gulur, rauðgulur, rauður, blár, fjólublár og rauðfjólu 

litur. Hann lét sólargeisla skína í gegnum glerstrending. Á þann hátt gat hann greint litróf 

regnbogans (Hrönn Arnarsdóttir og Sigríður Ágúst Skúladóttir, 1998:11). Einnig var hann 

fyrstur til að tengja litina í hring (Hafdís Ólafsdóttir, á.á.a). Með Newton komu fram ný 

vísindi sem hafa staðist fram á okkar daga.  

3.1.2 Johann Wolfgang von Goethe  

Goethe var uppi á árunum 1749-1832. Hann skoðaði litaumhverfið frá öðru sjónahorni og 

nálgaðist það á annan hátt en Newton. Hann vildi rannsaka undirstöðu litanna en á þeim 

hafði hann mikinn áhuga. Það sem vakti helst áhuga hjá honum og var aðaláhersla í 

rannsóknum hans var hvernig birtan hefði áhrif á sjón og skynjun okkar. 

Goethe skipti svokölluðum „eðlisfræðilegum litum“ í þrjá hópa. Í fyrsta hópnum eru 

litir andrúmsloftsins, í öðrum eru litir ljósbylgnanna og í þriðja er fleygljóslitir. Ef við 

skoðum fyrsta hópinn þá hafa litir andrúmsloftsins mikil áhrif á hvað fólk skynjar, þrátt 

fyrir að þeir séu meira og minna loftkenndir og gegnsæir. Dæmi tengd þessu geta verið 

litir himinsins, regnboginn, kvöldroði, loft og þoka. Fjarlægðin gerir fjöllin blá en þá eru 

það áhrif andrúmsloftsins að verki en hins vegar í þoku eða mistri virðast fjöllin hvítleit. 

Annar hópurinn er litir ljósbylgnanna en þá er um endurvarp eða endurskin að ræða sem 

við sjáum af yfirborði hluta. Þar má nefna sápukúlur, perlugljáa og olíubrák. Þá virkar 

yfirborðið líkt og ljóskljúfur sem gerir bylgjulengdir sýnilegar með því að dreifa litrófinu. 

Þriðja hópinn; fleygljósliti útskýrir Goethe að þá er sterkt ljós fyrir aftan einhverja 

fyrirstöðu. Það má gera tilraun til að sjá þetta með hníf sem þú heldur í um það bil 10-15 

cm fjarlægð frá auganu en lokar hinu á meðan en þá er hægt að sjá hvernig ljósið tekur 

fleyg beggja megin við hnífsblaðið þar sem það heggur sig inní blaðið (Hrönn Arnarsdóttir 

og Sigríður Ágústa Skúladóttir, 1998:23-25). Þegar þetta gerist virðist sem sólin fari í 

gegnum hnífsblaðið og sést hún í heilu lagi. 
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3.2 Litir og hugtök 

Allt í kringum okkur eru litir og hafa þeir misjöfn áhrif á okkur. Þeir koma við sögu á 

hverjum degi. Litir hafa áhrif á okkar daglega líf og vellíðan. Við vitum að flestum líður vel 

yfir sumartímann. Þá er bjart úti, blár himinn, grænt gras og allir litir regnbogans í 

blómum sem skreyta garða okkar og tún. Þegar veturinn er kominn þá er dimmt nánast 

allan daginn og svartir og gráir tónar í landslaginu. Margir verða þreyttir fyrr á daginn og 

erfitt er að vakna á morgnana. Umhverfi okkar er í lit og hafa litir oft ákveðna merkingu 

sem flestir þekkja. Dæmi um það getur verið heita og kalda vatnið sem er táknað með 

litum, þá er heitt vatn táknað með rauðu en kalt vatn með bláu. Umferðarljósin hafa sín 

tákn þar sem rautt merkir stopp, gult merkir viðbúinn og grænt af stað. Litir hafa 

merkingu fyrir okkur bæði persónulega auk þeirra tákna sem eru í umhverfinu. Þeir koma 

og fara úr tísku og eiga margir sinn uppáhalds lit. Einnig eru litir í tungumálinu því ýmis 

orðatiltæki innihalda liti svo sem „Allt er vænt sem vel er grænt, svarti sauðurinn, hvít lygi, 

að hafa græna fingur“ svo eitthvað sé nefnt. 

3.2.1 Frumlitir/grunnlitir  

Frumlitir eru líka oft kallaðir aðallitir en þeir eru gulur, rauður og blár. Þeir eru undirstaða í 

blöndun á öðrum litum (Hrönn Arnarsdóttir og Sigríður Ágústa Skúladóttir, 1998:14). 

Staðsetning þeirra er inn í þríhyrningnum í miðjum litahringnum, þeir eru einstakir þar 

sem ekki er hægt að blanda þá úr öðrum litum og draga þeir nafnið sitt af því (Hafdís 

Ólafsdóttir, á.á.b.). Einnig má hugsa þá sem upphafsliti sem litahringurinn er unninn út 

frá.  

3.2.2 Blöndun lita  

Tveir frumlitir verða að annars stigs lit. Blöndun á rauðum og bláum verður að fjólubláum. 

Til að fá grænan lit er blandað saman bláum og gulum. Rauður og gulur blandaðir saman 

gerir appelsínugulan. Þessir litir kallast annars stigs litir, hjálitir eða millilitir (Elva J. 

Hreiðarsdóttir, 1993:4). Hægt er að blanda marga liti af hverjum lit en fleiri litablöndur má 

sjá á spurningarspjöldum í fylgiskali (10.4). 

 



 16 

3.2.3 Tvenndar og þrenndarlitir 

Úr frumlitunum eru blandaðir litir sem skiptast í tvenndar og þrenndarliti. Þegar blandað 

er saman tveimur frumlitum er útkoman tvenndarlitur. Það sem kallast þrenndarlitur 

kemur ef blandað er saman tveimur af tvenndarlitunum. Þá fáum við úr appelsínugulum 

og grænum, gulbrúnan lit. Úr appelsínugulum og fjólubláum er útkoman rauðbrúnn en ef 

fjólublár og grænn eru blandaðir þá er útkoman blágrár litur (Hrönn Arnarsdóttir og 

Sigríður Ágústa Skúladóttir, 1998:15). 

3.2.4 Andstæðulitir 

Andstæðulitir standa andspænis hvor öðrum í litahringnum: grænn á móti rauðum, gulur 

á móti fjólubláum og appelsínugulur á móti bláum. Þeir eru það ólíkir að það fyrirfinnst 

ekki dropi af öðrum í hinum. Þeir hafa áhrif hvor á annan ef þeir eru saman í mynd. Þá 

magna þeir hinn upp og virðast þannig sterkari. 

3.2.5 Litaáhrif 

Litir hafa misjöfn áhrif hver á annan og fara áhrif þeirra eftir hvaða lit þeir standa með. Má 

nefna að rauður litur breytist eftir því hvaða litur stendur með honum. Rautt verður 

bjartara ef það er á dökkum grunni og virðist stækka á svörtum grunni, rauður er daufari 

ef hann stendur á hvítum grunni. Appelsínugulur við hliðin á rauðum dregur úr 

áhrifamætti rauða litarins. Blágrænn hressir rauðan þar sem andstæðan gerir vart við sig. 

Eins er misjafnt hvaða áhrif hver litur vekur hjá okkur og er það einstaklingsbundið. Margir 

litir virka þó eins á flest okkar og má þar nefna gult og rautt fyrir hita og kraft. Blátt er 

fjarlægt, kalt, rólegt og yfirvegað. Áhrif lita verður til af samsetningu eða uppsetningu sem 

og magni. Þannig getur rautt verið örvandi eða upplífgandi með hlutlausum gráum lit. Að 

sama skapi getur rauður orðið espandi og óþægilegur (Hafdís Ólafsdóttir, á.á.b). Við 

getum aldrei verið fullviss um að litaupplifun sé eins hjá öllum og má þar nefna að hvítt er 

litur dauðans í Kína en fæstum myndi detta í hug að skarta hvítu í jarðarför á Íslandi. 
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3.2.6 Heitir- kaldir litir  

Við tengjum heita liti við sól og eld í náttúrunni en kalda við vatn, himinn og ský. Til að tjá 

tilfinningar nota listamenn oft liti. Heitir litir eru þá tákn fyrir reiði, ást og gleði en 

hinsvegar standa kaldir fyrir sorg, einsemd og tómleika (Námsgagnastofnun, á.á). Gulur og 

rauður flokkast sem heitir litir en kaldir litir eru bláir litir og þeir sem eru næst honum í 

litahringnum (Elva J. Hreiðarsdóttir, 1993:6). 

Einn af þekktustu listamönnum í listasögunni; Pablo Picasso sýndi tilfinningar með notkun 

lita í málverkum sínum. Hann sýndi samúð með fátækum og lýsti þeim á tjáningaríkan 

hátt með verkum sínum á svokölluðu bláa tímabili. Hann málaði myndir með 

drungalegum bláum og grænum tónum. Í kjölfar kom bleika tímabilið þar sem 

kærleikurinn tók við (Gína Pischel og Þorsteinn Thorarensen, 1977:650). Málverk eins og 

The Old Guitarist og The Tragedy sýna þessar tilfinningar best á þessu tímabili. 

3.2.7 Svart – hvítt  

Þessir litir eru ekki í litahringnum en þeir eru samt sem áður nauðsynlegir og gefa þeir 

ýmsa möguleika í myndgerð og blöndun á litum, hvítt lýsir en svart dekkir. Sérstaða 

þessara lita í litafræðinni er sú að sagt er að sá hvíti sé ekki litur en hins vegar sé svartur 

allir litir. Svart dregur ljós í sig en hvítt hrindir því frá sér eða endurkastar ljósinu (Elva J. 

Hreiðarsdóttir, 1993:9). 

3.2.8 Árstíðalitir 

Eins og fyrr segir eru litir allt í kringum okkur og ekki síst í náttúrunni þar sem hún tekur 

breytingum eftir árstíðum. Haustlitirnir eru einkum fjölbreyttir á Íslandi. Ef þú tekur mynd 

af sama umhverfinu um sumar, haust, vetur og vor sést greinilega hve munurinn er mikill 

á milli árstíða. Það eru ekki einungis litir náttúrunnar heldur einnig birtustigið. Í dýraríkinu 

skipta litir einnig máli og skipta sum dýr um ham eftir árstíð eins og til dæmis rjúpan. 
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4 Kennsluspil  

Kennsluspil eru hentug í kennslu til að rifja upp efni, festa í minni og þjálfa reglur. Þau ná 

til allra aldurshópa á skólastigum grunnskólans og flestra námsgreina. Kennarar geta 

notað kennsluspil sem val- eða aukaverkefni. Þegar kennsluspil eru notuð í kennslustofu 

koma upp nokkur vandamál. Sumum finnst skemmtilegt að spila og öðrum ekki þar sem 

þeim finnst ólíklegt að það sé gaman að spila þegar viðfangsefnið tengist náminu. Það er 

mikilvægt að útskýra spilið vel og passa upp á að nemendur skilji hvað þau eru að læra út 

frá spilinu. Það er ekki ráðlagt að eyða of miklum tíma í að kenna spilið og þess vegna er 

hentugt að kenna litlum hópi og fá þau til að kenna hinum nemendunum. Líftími 

kennsluspila getur verið takmarkaður og það er ekki hægt að nota sama spilið alltaf, nema 

spilið sé breytilegt og sígilt. Það er nauðsynlegt að bera ekki of mikla virðingu fyrir 

spilareglum. Með því að fylgjast með nemendum getur kennarinn séð kosti og galla við 

spilið og hvort námsefnið sé að skila sér. Þar sem líftími kennsluspila getur verið 

takmarkaður er sniðugt að geta breytt spilinu eftir þörfum. Ef verið er að taka inn nýtt efni  

geta nemendur eða kennari breytt spilinu og aðlagað það að námsefninu. Þannig ná 

nemendur betri tökum á nýjum upplýsingum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:82-83).

 Kennslubækur um leiki eru ekki nýtt viðfangsefni, fyrsta handbókin var gerð árið 

1283 og heitir Librode Juegos. Hún varð gerð á þessum tíma vegna þess að Alfonso tíundi 

konungur hafði mikinn áhuga á bókmenntum og var kallaður Alfonso El Sabio sem þýðir 

hinn lærði. Þessi handbók er eins konar fyrirmynd að síðari útgáfum á leikjabókum 

(Grunfeld, F. Vié, L., Williams, G. Bell, C., 1985:9).       

 Á Íslandi voru fyrstu spilin gerð árið 1922 en þau voru eftir listamanninn Guðmund 

Thorsteinsson sem var ávallt kallaður Muggur (Námsgagnastofnun, á.á). Muggs spilin, sem 

þau eru yfirleitt kölluð, er klassískur spilastokkur myndskreyttur af listamanninum. 

Drottningin er með mynd af konu í upphlut en gosarnir eru ýmist af vinnumönnum, 

námsmönnum, bændum eða sjómönnum. Ásarnir voru síðan með myndum af stöðum á 

Íslandi. Upprunalegu spilin voru með Gullfoss á bakhliðinni.  
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4.1 Litagleði 

Spilið Litagleði er kennsluspil sem hentar öllum aldurshópum. Þetta er borðspil þar sem 

hægt er að spila hratt eða á lengri tíma. Gott er að hafa þann möguleika í lok 

kennslustundar. Ekki gefst alltaf tími til að hefjast handa á nýjum verkefnum og í 

grunnskólum er yfirleitt ekki hleypt út fyrr en að lokinni kennslustund. Frumhugmyndin 

var strax sú að þetta yrði borðspil með tveimur spurningastokkum. Annar stokkurinn er 

með myndmáli sem hentar hinum yngri auk þeirra sem eru ólæsir eða með einhverskonar 

hamlanir. Hinn stokkurinn er með fjölbreyttum miserfiðum spurningum. Til að lífga upp á 

leikinn bættum við Happa og glappa stokkum við sem eru ætlaðir fyrir óvænta framvindu 

til að gera leikinn enn meiri spennandi. Þeir eru líkt og hinir stokkarnir þar sem annar er á 

rituðu máli en hinn með myndmáli, sá síðarnefndi hentar öllum aldurshópum. Áður en 

leikurinn hefst er valið hvaða stokkar eru notaðir, einn spurningastokkur og einn Happa 

og glappa stokkur en það fer eftir því á hvaða erfiðleika stigi á að spila hverju sinni. 

 Eins og segir í Aðalnámsskrá grunnskóla (2011) þarf skólinn að gera ráð fyrir 

nemendum með misjafna færni og getu. Við ákváðum að hafa möguleika á einfaldara spili 

á bakhliðinni sem þróaðist í að þar eru ýmsir spilamöguleikar til æfinga á litafræði og 

hugtökum. Spilastokkarnir verða aldrei úreldir þar sem efnið er sígilt. Kennarar geta einnig 

búið til fleiri spurningastokka með því námsefni sem er verið að kenna hverju sinni t.d. 

listasögu. Þannig býður spilið upp á fjölmarga möguleika til kennslu og verður aldrei barn 

síns tíma. 

4.2 Reynsla okkar á vettvangi 

Reynsla okkar á vettvangi í gegnum grunnnámið hefur gefið okkur innsýn inn í skólastarfið 

og þá sérstaklega í myndmenntarkennslu. Myndmenntarkennarar koma að öllum 

nemendum skólans, alveg frá yngsta stigi upp í það elsta auk sérkennslu- og valtíma. 

Fjölbreyttar kennsluaðferðir eru mikilvægar í öllu skólastarfi til að koma til móts við 

fjölbreytta nemendahópa sem eru mjög misjafnir í hegðun og getu. Í Holtaskóla sem var 

okkar heimaskóli er stór sérdeild fyrir einhverfa nemendur sem heitir Eikin. Hún er einnig 

fyrir nemendur með ýmsar aðrar þroskahamlanir. Með þetta í huga þróuðum við spilið 

Litagleði en hugmyndin byrjaði að mótast á síðustu önn á vettvangi. Spilið er hugsað sem 

kennsluspil í myndmennt og á að ná til nemenda óháð getustigi. Þar sem ólæsir nemendur 

ásamt læsum geta spilað. Einnig er hægt að nota spilið sem umbun fyrir þá nemendur 
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sem eru vinnusamir og klára verkefnin samviskusamlega. Þá gæti komið sér vel að eiga 

spilið til að grípa í. 

4.3 Hönnun  

Útlit spilsins tengist myndmennt þar sem málning, penslar og litir leika sér um borðið. Á 

bakhliðinni er litahringur með málningarslettum allt í kring. Það voru ófá símtöl sem við 

áttum til að finna út í hvaða forriti væri best að útbúa spilið. Einnig sendum við tölvupóst 

á tölvukennarana sem hafa kennt okkur á menntavísindasviði. Oftar en einu sinni var 

okkur bent á Illustrator og Photoshop en þetta eru kostnaðarsöm forrit sem ekki eru á 

færi allra að eignast. Við nálguðumst Adobe indesign CS5 sem okkur var ráðlagt að nota. 

Eftir að hafa prófað nokkrar tilraunir í því forriti ákváðum við að prófa að nota Microsoft 

Word sem er orðið ansi öflugt. Það virkaði mjög vel þannig að við ákváðum að nota það. 

Þá þurftum við heldur ekki að læra á nýtt forrit frá grunni. Ákvörðun okkar að nota Word 

við hönnun á leiknum var sú að auðvelt er að nálgast það, ekki kostnaðarsamt, 

grunnþekking var til staðar og það er notendavænt.      

 Við komumst að raun um að ferlið á bak við spilagerð getur verið löng. Að mörgu 

var að hyggja, svo sem að útbúa spurningar á rituðu máli sem og með myndmáli um 

litafræði og hugtök. Það sama átti við Happa og glappa stokkana. Margar hugmyndir 

liggja að baki hönnuninni, sumar eru augljósar en aðrar ekki. Þar má nefna litina á 

stöfunum á nafni spilsins Litagleði sem er eftir þekkta litalaginu „Gulur, rauður, grænn og 

blár, svartur, hvítur, fjólublár, brúnn og bleikur banani...“. Þessir litir eru einnig byrjunin á 

reitunum á spili eitt. Byrjunarreitur á spili eitt er græn málningarsletta en sá litur merkir 

„af stað“ á umferðarljósum. Endamarkið er rauð málningarsletta en sá litur táknar „stans“ 

á umferðarljósum. Spilastokkarnir eru fjórir en þeir eru í fyrstu fjórum litum litalagsins. Við 

ákváðum að hafa bakgrunninn á kassanum og leikspjaldinu hvítan þannig að litirnir geti 

notið sín sem best.         

 Við komumst að því að kassi er ekki bara kassi. Fyrst hönnuðum við lokið og að því 

loknu huguðum við að hliðunum. Næst kom í huga okkar að auðvitað þyrftu að vera 

upplýsingar á botni kassans sem og á hliðunum á honum. Í upphafi ætluðum við að útbúa 

kassana sjálfar en við vorum búnar að prófa okkur áfram í aðferð sem leit vel út. Þegar 

leið á skoðuðum við okkur um og fundum kassa í Odda sem við létum prenta utan um. 

Leikreglurnar voru fastmótaðar og gróflega skráðar. Þá vorum við búnar að prófa okkur 
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áfram og spila Litagleði og héldum því að við yrðum enga stund að setja leikreglurnar upp. 

Það var nú síður en svo fljótlegt en kannski átti forritið Publisher sem við notuðum þátt í 

því. Það var um að ræða margra daga vinnu og yfirlestur á þeim. Mesta vinnan við spilið 

var eflaust yfirferðin þar sem stanslaust þurfti að lesa yfir allt og gæta að orðalagi eða 

villum sem gátu leynst. Prentunin gekk heldur ekki snuðrulaust fyrir sig þar sem sá sem 

tók verkið að sér hafði aldrei prentað borðspil áður og var nýgræðingur á því sviði líkt og 

við. Því fór boltinn nokkrum sinnum á milli þar sem lagfæra þurfti eitt og annað enda var 

okkur ekki alveg sama hvernig útkoman yrði en tíminn var orðinn knappur á 

lokasprettinum. 

4.4 Microsoft Word  

Tækninni fleygir stöðugt fram en ekki er mikið svigrúm til að fjárfesta í dýrum forritum og 

því er ákjósanlegt að nota þau forrit sem fyrir eru í skólum. Microsoft Word er 

notendavænt þar sem auðvelt er að læra á það. Einnig er það aðgengilegt fyrir almenning 

sem og skóla. Með vaxandi notkun á tölvum og upplýsingatækni gerir Aðalnámskrá 

Grunnskóla (2007) ráð fyrir því að nemendur noti tækni og vinni verkefni sem tengjast 

tölvunotkun í myndmenntarkennslu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007).

 Bill Gates stofnaði Microsoft fyrirtækið árið 1975 (Microsoft, 2012). Árið 1981 var 

Charles Simonyi ráðin til Microsoft til að hafa yfirumsjón með hönnun á forritinu sem við 

þekkjum vel í dag, Microsoft Word. Þetta forrit er búið að vera aðal forritið sem hefur 

verið notað um allan heim síðastliðin 30 ár innan skóla, fyrirtækja og heimila (Brittanica, 

2012). Þar sem þetta er vel þekkt forrit og flestir hafa ákveðna grunnþekkingu á því, varð 

það fyrir valinu á hönnun Litagleði. Það má þó benda á að í spilagerð er einnig gaman að 

útbúa spil alveg fríhendis og hugmyndarvinnan fór í upphafi fram með skissugerð og síðan 

útfærð með tölvutækninni. 
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5 Spilið prófað 

Við höfðum samband við heimaskólann okkar sem var Holtaskóli í Reykjanesbæ þar sem 

við vorum á vettvangi í grunnnáminu. Okkur langaði að prófa spilið á nemendum í 

grunnskóla á mismunandi aldursstigum. Það var strax tekið vel í fyrirspurn okkar þar sem 

við óskuðum eftir að fá sextán nemendur með okkur í þetta verkefni. Við fengum fjóra 

hópa með fjórum nemendum í hverjum hópi. Við vildum prófa spilið á mismunandi 

skólastigi þannig við báðum um einn hóp í 2. bekk, annan í 4. bekk og síðan í 6. bekk og 8. 

bekk. Yngri hóparnir notuðust við myndrænu spilastokkana þá gulu og grænu en eldri 

hóparnir notuðu spilastokkana á rituðu máli, rauða og bláa. Við áætluðum eina 

kennslustund með hverjum hópi. Á þessum tíma náðu nemendur að spila tvö spil en ekki 

var nægur tími fyrir þriðja spilið. Áður en við fórum í skólann vorum við búnar að útbúa 

spurningalista fyrir nemendur til að sjá hvernig þeim líkaði við það sem spilið Litagleði 

býður upp á.  

5.1 8. bekkur  

Í fyrsta hópi voru fjórar stúlkur úr 8. bekk sem buðu sig fram þrátt fyrir að vera í frítíma. 

Þær voru mjög áhugasamar um leikina í spilinu og forvitnar um að þetta væri 

lokaverkefnið okkar í Háskólanum. Þeim fannst mjög merkilegt að vera fyrstar til að prófa 

spilið og það skipti engu hvort það var sú sem tapaði eða vann því þær voru allar fyrstar í 

öllu sem tengdist spilinu.  

 

Svör þeirra við spurningunni um hvernig þeim gekk í spilinu voru eftirfarandi: Vel, mjög 

vel, illa því ég tapaði alltaf og ágætlega. Allar lærðu eitthvað nýtt af spilinu og má þar 

nefna frumliti og annars stigs liti en ein þeirra nefndi líka heita og kalda liti. Þær voru 
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spurðar hvort álit þeirra hefði breyst ef úrslitin hefðu verið önnur, þær svöruðu því allar 

neitandi. Einnig voru þær spurðar hvort kennsluspil væru mikið notuð í skólanum, 

helmingur svaranna var neitandi og hinn helmingurinn svaraði stundum. Þær voru allar á 

sama máli að þörf væri á meiri kennsluefni í formi spila. Í lokin voru þær spurðar hvort 

það væri eitthvað sem mætti vera öðruvísi í spilinu eða hvort það væri þörf á að breyta 

einhverju. Þær vildu engu breyta og fannst spilið skemmtilegt eins og það er. Gaman er að 

segja frá því að þegar við vorum að fylgjast með tímanum tilkynntu þær okkur að það væri 

að koma nestistími og gætu því alveg verið lengur að spila. 

5.2 4. bekkur 

Næsti hópur sem kom til okkar voru nemendur úr 4.bekk. Það voru þrír drengir og ein 

stúlka. Kennari þeirra valdi þá úr þar sem þessir nemendur voru búnir að ljúka prófi. Við 

fengum ekki fulla kennslustund með þeim þar sem þau voru að fara í vettvangsferð. Á 

þessum 30 mínútum náðum við að spila tvo af þeim þremum leikjum sem við áætluðum 

að spila með hverjum hópi. 

 

Þremum af nemendunum fannst þeim ganga vel með spilið og einum ágætlega. Það voru 

allir sammála um að hafa lært eitthvað nýtt. Þrír nemendur lærðu mest um heita og kalda 

liti og einn af þeim lærði einnig um blöndun lita. Fjórði nemandinn sagðist hafa lært meira 

um liti. Þau voru öll sammála um það að álit þeirra á spilinu hefði ekki breyst þó að úrslitin 

hefðu farið á annan veg. Einn nemandi svaraði að kennsluspil séu mikið notuð í skólanum 

en þrír svöruðu neitandi. Allir vildu sjá meira kennsluefni í formi spila og voru sammála 

um að það þyrfti engu að breyta í spilinu Litagleði. 
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5.3 2.bekkur 

Hópurinn sem kom úr 2. bekk samanstóð af þremur stúlkum og einum dreng. Við fengum 

stystan tíma með þessum hópi og náðum ekki að klára nema eitt spil og kynntum næsta 

spil. 

 

Svör nemenda um hvernig þeim gekk í spilinu voru: „sæmilega ég lenti í 4. sæti“, „vel ég 

var í fyrsta sæti“, „vel ég var í 3. sæti“ og lokum stóð „2. sæti“. Nemendur voru spurðir 

hvort þeir lærðu eitthvað nýtt með því að spila. Tveir nemendanna svöruðu: „bara þetta 

spil“, einn svaraði „já“ og hinn „ég veit ekki“. Þegar nemendur voru spurðir hvað það var 

sem þau lærðu voru svörin eftirfarandi: „litina“, „ég lærði heita og kalda liti“, „ég læri 

mjög vel blöndun lita“. Nemendu töldu að álit sitt á spilinu hefði ekki breyst þó úrslitin 

hefðu verið önnur. Helmingur nemenda fannst kennsluspil ekki vera mikið notuð í 

skólanum en hinn helmingurinn taldi þau vera stundum notuð. Þrír nemendur vildu sjá 

meira kennsluefni í formi spila en einum nemandanum fannst ekki þörf á því. Við teljum 

líklegt að viðkomandi hafi misskilið spurninguna og hefðum við mögulega getað útskýrt 

spurningarnar betur fyrir þessum nemendum. Lesskilningur nemenda á þessum aldri er 

ekki alltaf orðinn góður. 
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5.4 6. bekkur 

Í þessum hópi voru tveir drengir og tvær stúlkur. Þau komu spennt til okkar en vissu 

greinilega ekki alveg hvað væri í vændum. Einn drengurinn spurði hvort þau væru kannski 

að fara í þroskapróf. Þessi hópur var mjög skemmtilegur og lifði sig inn í að spyrja 

spurningarnar. 

 

Nemendur svöruðu á þessa leið hvernig þeim gekk í spilinu: „ég var óheppinn“, „lenti í 

fyrsta sæti í spili 1 og í 3. sæti í spili N 2“, „2. sæti í báðum“, „Geðveikt 1“. Svör þeirra við 

spurningunni um hvort þau lærðu eitthvað nýtt með því að spila voru: „já mikið um liti“, 

„já andstæðu liti“ , „já heita og kalda liti og hvernig þeir blandast“, „jú mikið, grunnlitina“. 

Þrír af nemendunum sögðu að álit þeirra hefði ekki breytst ef úrslitin hefðu orðið önnur. 

Drengurinn sem var gríðarlega óheppinn í spilinu sagði að álit sitt hefði breyst „smá“ ef 

úrslitin hefðu orðið önnur en hann krossaði við að spilið væri allt í lagi. Sami drengur tók 

það sérstaklega fram að spilið væri „Awsome“(frábært). Öll voru á sama máli um að lítið 

væri um kennsluefni í formi spila. Allir nemendurnir voru á því að það þyrfti ekki að breyta 

neinu í spilinu og voru svör þeirra: „spilið var skemmtilegt“, „Nei spilið var awsome!! Það 

var gott að hafa tölur á teningnum!“, „Nei mér fannst þetta bara mjög gaman“, 

„Nei!!!!!!!“.           

 Það gekk framar vonum að láta nemendur prufa spilið og skipti það sköpum þar 

sem í ljós komu gallar sem við gátum látið lagfæra. Það voru einungis um mistök í prentun 

að ræða en spilið sjálft virkaði vel. Þetta hafði engin áhrif á prufunina sjálfa þar sem spilið 

gekk snuðrulaust og gaf það okkur mikið að sjá að spilið var að virka. Allir nemendurnir 

voru sammála um að það væri mun betra að hafa tening með tölustöfum. Þessi teningur 

er einnig stærri og þyngri en hefðbundnir teningar og með bogadregnum hornum. 
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 Við erum mjög þakklátar að fá að prófa spilið með nemendum skólans en höfðum 

ekki tíma til að prófa spilið með fleiri hópum. Við komum á erfiðum tíma í skólann þar 

sem próftíð var gengin í garð. Skólinn lagði sig fram um að greiða leið okkar og veita okkur 

aðstöðu ásamt því að finna nemendur fyrir okkur. Það hefði verið gaman að prófa spilið í 

blönduðum hópi eða með nemendum í Eikinni sem er einhverfudeild innan skólans. 
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6 Hugmyndir að spilum fyrir myndmenntarkennslu 

Í hönnunarferlinu á kennsluspilinu Litagleði urðu til fleiri hugmyndir að spilum sem henta 

fyrir myndmenntarkennslu. Við setjum hér tillögur að hugmyndum sem hægt er að 

útfæra.  

6.1 Borðspil 

Nemendur útbúa sjálfir sitt litafræðispil þar sem þeir ákveða gang leiksins og hanna sitt 

útlit á spili ásamt leikreglum. Möguleiki er að hafa litaða reiti þar sem leikurinn snýst um 

að fara á reiti í heitum, köldum, andstæðu- eða grunnlitum. Einnig er hægt að láta 

verkefnið snúast einungis um að hanna útlit á spili. Þá er hægt að leika með tening og peð 

eftir að hönnun líkur. Annar möguleiki er að útbúa snúningsskífu með ör í stað tenings. 

Möguleikarnir eru margir í útfærslum á borðspili og því gætu litið dagsins ljós fjölbreyttar 

útgáfur á spilum meðal nemenda.  

Efni: Karton, blöð, málning, litir eða annar efniviður. 

6.2 Minnisspil fyrir listasögu 

Útbúinn er spilastokkur þar sem listaverk þeirra listamanna sem kennari vill fræða 

nemendur um eru settir á aðra hlið spilsins, helst þekktasta verk þeirra eða verk sem 

einkennir þá. Á bakhliðina er svo nafn listamannsins og nánari upplýsingar um þá t.d. nafn 

á verkinu, ártal og stefnan eftir því hvað á við hverju sinni.  

Þátttakendur: Einn eða fleiri. 

Lýsing fyrir einn: Þá er markmiðið að þjálfa sig í að þekkja listamenn og verk þeirra. Þannig 

fer sjónræn tenging fram í formi myndar og minnis. 

Lýsing fyrir fleiri: Spilunum er raðað á borð með myndunum upp og nafni listamannanna 

niður. Þátttakendur velja spil og segja nafn listamannsins sem myndin tilheyrir áður en 

viðkomandi snýr spjaldinu við. Ef hann hefur rangt fyrir sér þá setur hann spilið niður án 

þess að mótspilarinn sjái rétt nafn, annars myndi hinn sami geta eignast það í næsta leik. 

Ef hann hefur rétt fyrir sér eignast hann spilið og sýnir viðkomandi þá mótspilaranum að 

hann hafði rétt fyrir sér. Sá vinnur sem nær flestum spilum. 

Annað: Einnig hægt að hafa myndir af listamönnum í stað verka þeirra. Kennarar geta 

stöðugt bætt í og þróað sem og leyft nemendum að spreyta sig. Það er einnig hægt að láta 

nemendur útbúa sjálf svona spil og þannig læra þau með því að búa þau til og dýpka 
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Pablo Picasso 

(1881-1973) 

Fæddist á Spáni 

Bláa tímabilið 

Bleika tímabilið 

Kúbismi 

 

þekkinguna á þann hátt.         

 Eins og John Dewey sagði „Að læra með því að framkvæma“, reynslan af því að 

framkvæma leiðir til dýpri skilnings (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 

2005:40). Þetta er mjög áhrifaríkt hjá okkur mannfólkinu þar sem hugur og hönd vinna 

saman. 

6.2.1 Sýnishorn af minnisspili með listaverki 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 Sýnishorn af minnisspili með listamanni 
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Ungfrúrnar frá Avignon 
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7 Lokaorð 

Við gerð á kennsluspilinu Litagleði lærðum við margt og dýpkuðum þekkingu okkar á 

litafræði sem er að okkar mati nauðsynlegt áður en við verðum myndmenntarkennarar. 

Eins og góður kennari sagði: „við verðum að kunna örlítið meira en nemendur okkar“. Við 

sannfærðumst og styrktumst í skoðun okkar á að spil og leikir eru fullgild sem 

kennsluaðferð og ekki síður í myndmennt. Spil lífga upp á kennsluna og gera 

andrúmsloftið skemmtilegra. Litagleði er hannað með alla aldurshópa í huga og 

sannreyndist það þegar nemendur prufukeyrðu spilið. Allir geta spilað saman óháð aldri 

og leik sem spilað er og haft gaman af burtséð frá getustigi. Nemendur dýpka skilning sinn 

í gegnum leik og fer þannig ákveðin upprifjun fram. Þannig muna nemendur námsefnið 

betur og hugtökin verða þjálli. Prufun á spilinu gekk vel og vakti það mikla lukku. 

Kennsluefnið sem við tókum fyrir verður ekki úrrelt þannig að spilið okkar ætti að gagnast 

um ókomna tíð. Litafræði er byggt á gömlum fræðum og er von okkar sú að spilið eigi eftir 

að koma að gagni í framtíðinni í myndmenntarkennslu.  
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9 Fylgiskjöl 

9.1 Kassinn – Lok og hlið 
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9.2 Kassinn – Botn og hlið  
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9.3 Spjaldið framhlið og bakhlið  
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9.4 Myndrænar spurningar 
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9.5 Spurningar á rituðu máli 

Hverjir eru frumlitirnir? 

Svar: Gulur, rauður og blár 

Hvað eru frumlitirnir margir? 

Svar: Þrír. 

 

Er hægt að búa til alla liti með 

frumlitunum þremur ef þú ert 

einnig með svartan og hvítan? 

Svar: Já. 

 

Hversu marga liti þarft þú til að 

blanda allan litaskalann? 

Svar: 5 liti  

(Frumlitina og svartan og hvítan). 

Nefndu tvo liti í litahringnum 

sem flokkast sem heitir litir. 

Svar: Gulur, rauður og 

appelsínugulur. 

Nefndu tvo liti í litahringnum 

sem flokkast sem kaldir litir. 

Svar: Blár, grænn og blágrænn. 

Hvort styrkja eða veikja 

andstæðir litir áhrif hvors 

annars? 

Svar: Styrkja. 

 

Hvað nefnast þeir litir sem 

liggja á móti hvor öðrum í 

litahringnum? 

Svar: Andstæðulitir. 
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Hvaða áhrif hafa andstæðir litir  

á hvorn annan í 

myndbyggingu? 

Svar: Auka spennu og skapa líf.  

 

Hvernig getum við lýst liti? 

Svar: Með því að blanda hvítan lit 

saman við. 

 

 

Afhverju tóna gulur og 

appelsínugulur saman? 

Svar: Appelsínugulur er búinn 

til að hluta úr gulum. 

Er fjólublár heitur eða kaldur 

litur? 

Svar: Kaldur. 

Hvaða litur kemur ef þú blandar 

gulum og rauðum saman? 

Svar: Appelsínugulur. 

Hvaða litur kemur ef þú blandar 

saman bláum og rauðum? 

Svar: Fjólublár. 

 

Hvaða litur kemur ef þú blandar 

saman gulum og bláum? 

Svar: Grænn. 

 

Hvernig dekkjum við liti? 

Svar: Blöndum með svörtum. 
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Hvað litur kemur ef við 

blöndum svörtum og hvítum 

saman? 

Svar: Grár. 

Hvaða litur kemur ef við 

blöndum hvítum út í rauðan? 

Svar: Bleikur. 

Hvaða litur kemur ef við 

blöndum saman bláum og 

hvítum? 

Svar: Ljósblár. 

Hvaða liti blandar þú saman ef 

þú vilt fá grænan lit? 

Svar: Gulan og bláan 

(Einnig gulur og svartur). 

Hvað er hreinn litur? 

Svar: Sá litur sem er óblandaður í 

litahringnum  

(Grunnlitir/frumlitir). 

Hvaða liti blandar þú saman til 

að fá appelsínugulan? 

Svar: Rauðan og gulan. 

Á krananum er tákn fyrir heitt 

og kalt vatn hvaða litur táknar 

heitt  og hvaða litur kalt. 

Afhverju ætli það sé þannig? 

Svar: Rautt er fyrir heitt vatn og 

blátt fyrir kalt vatn. 

Því þetta eru heitir og kaldir litir. 

Hvaða liti blandar þú saman til 

að fá gráan lit? 

     Svar: Svartan og hvítan. 
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Eru heitir litir misjafnlega 

heitir? 

Svar: Já. 

 

Eru kaldir litir misjafnlega 

kaldir? 

Svar: Já. 

Hvaða liti blandar þú saman til 

að fá fjólubláan? 

Svar: Bláan og rauðan. 

Hvaða liti blandar þú saman til 

að fá gulan? 

Svar: Þú blandar hann ekki, hann 

er einn af frumlitunum. 

Hver er andstæðu litur við 

bláan? 

Svar: Appelsínugulur. 

 

Hvaða liti notar þú til að blanda 

frumliti? 

Svar: Það er ekki hægt að blanda 

frumlitina þar sem þeir eru 

einstakir. 

Hvernig býrðu til bleikan? 

Svar: Blandar hvítu út í rautt. 

Satt eða ósatt 

Þú blandar rauðum og gulum 

saman og færð þá fjólubláan. 

Svar: Ósatt 

(Appelsínugulan). 
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Hvaða frumlitir eru í íslenska 

fánanum? 

Svar: Rauður og blár. 

Hver er andstæðu liturinn við 

gulan? 

Svar: Fjólublár. 

Hver er andstæðuliturinn við 

fjólubláan? 

Svar: Gulur. 

Hver er andstæðuliturinn á móti 

rauðum? 

Svar: Grænn. 

 

Hver er andstæðu litur á móti 

grænum? 

Svar: Rauður. 

 

Hver er andstæðulitur á móti 

appelsínugulum? 

Svar: Blár. 

Flokkast allir kaldir litir jafn 

kaldir? 

Svar: Nei. 

 

Flokkast allir heitir litir sem jafn 

heitir? 

Svar: Nei. 
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Hvaða litur er heitastur í                 

litahringnum? 

Svar: Appelsínugulur. 

 

Hvaða litur er kaldastur í 

litahringnum? 

Svar: Blágrænn. 

Er hægt að blanda liti til að búa 

til frumliti? 

Svar: Nei þeir eru einstakir og 

ekki hægt að blanda þá úr öðrum 

litum 

Hvað þarftu marga liti til að 

blanda allan litaskalann? 

Svar: 5 liti 

(Frumlitina og svartan og hvítan). 

Hver var fyrstur til að setja upp 

litahringinn? 

Svar: Isaac Newton. 

Á hvaða hátt skera blár, gulur 

og rauður sig úr litahringnum? 

Svar: Þeir eru óblandaðir og 

hreinir litir. 

Hvernig fáum við annars stigs 

litablöndur? 

Svar: Með því að blanda saman 

tvo frumliti. 

Dæmi: Gulur + rauður = appelsínugulur 

Hvað eiga appelsínugult, 

fjólublátt og grænt 

sameiginlegt? 

Svar: Þeir eru annars stigs 

litablöndur. Blandaðar úr 

frumlitum. 
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9.6 Happa og glappa spjöldin með myndmáli 
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7 4 

? ? 

7 4 

? ? 
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9.7 Happa og glappa spjöldin á rituðu máli 

 

Happa og glappa 

! 
Úps! Þú steigst ofan í 

málningarfötu. 

 Þú þarft að þvo þér og tefst um 

eina umferð. 

 

Æ, það slettist málning á fötin 

þín. Hlauptu heim að skipta um 

föt. 

Farðu aftur um þrjá reiti. 

Glæsilegt! Þér tókst að 

blanda fallega grænan lit úr bláum 

og gulum. 

Farðu á næsta græna lit. 

 

Ó, nei! Rauða málningin er 

búin þú þarft að fara til baka á 

næsta rauða lit og fylla fötuna. 

Jibbí! Þú kláraðir öll verkefnin 

þín og færð umbun. 

Þú færð auka umferð, 

 ýttu á snúningshjólið. 

 

Obbosí! Þú blandaðir  

andstæðu liti saman og þarft að 

byrja upp á nýtt. 

Farðu á byrjunarreit. 

Aha! Þú uppgötvaðir áhrif 

andstæðu lita og nýttir vel í 

verkefni þínu.  

Hoppaðu á næsta spurningareit 

og athugaðu hvort fróðleikurinn 

velli upp úr þér! 
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Úff! Þú hefur verið að mála í 

lokuðu rými og þarft að jafna þig. 

Fáðu þér ferskt loft. 

Þú missir af einni umferð. 

Æði! Þú þreifst alla penslana 

vel. Að launum færðu auka 

umferð með snúninghjólinu.  

 

Bomm! Þú fékkst málningarfötu 

í höfuðið og þarft að fá verkjatöflu 

hjá skólahjúkrunarkonunni. 

Farðu aftur um 7 reiti. 

ARG! Kennarinn er öskureiður. 

Þegar hann kom inn höfðu  

nemendur farið í málningarslag. 

 Þú þarft að þrífa stofuna og 

missir af einni umferð. 

 

Frábært! Þú hefur búið til vel 

gerðan litahring. Þú færð að velja 

þér verkefni. 

Ýttu á snúningshjólið. 

OJ! Þú sleiktir málninguna af 

puttanum. Farðu strax til 

hjúkrunarkonunnar. 

Farðu aftur um tíu reiti. 

Æ, þú varðst græn/n af öfund 

þegar skólasystir þín vann 

verðlaun í myndasamkeppni.  

Farðu aftur á næsta græna reit og 

lærðu að samgleðjast öðrum. 

Ababb babb! Þú fórst ekki 

sparlega með gulu málninguna og 

nú er hún búin.  

 Farðu aftur á bak á næsta reit í 

andstæðum lit. 
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9.8 Leikreglur 
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9.9 Spurningalisti - spilið prófað 

 

Spurningalisti fyrir kennsluspilið: Litagleði 

 

Bekkur:___________________________________________________________________ 

 

Settu x í viðeigandi reit Skemmtilegt Allt í lagi Leiðinlegt 

Hvernig fannst þér að spila: 

Spil 1 
   

Hvernig fannst þér að spila: 

Spil 2/leik tvö 
   

Hvernig fannst þér að spila: 

Spil 2/leik þrjú 
   

Hvernig fannst þér að taka 

þátt í að prófa spilið? 
   

Hvernig finnst þér yfirleitt að 

spila borðspil?  
   

 

Hvernig gekk þér í spilinu?____________________________________________________ 

Lærðir þú eitthvað nýtt með því að spila?________________________________________ 

Ef svo er, hvað lærðir þú?____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Hefði álit þitt á spilinu breyst ef úrslitin hefðu verið önnur?_________________________ 

Eru kennsluspil mikið notuð í skólanum þínum?___________________________________ 

Myndir þú vilja sjá meira kennsluefni í formi spila?________________________________ 

Er eitthvað sem þér fannst mega vera öðruvísi í spilinu, ef svo er hvað?  

_________________________________________________________________________ 


