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Útdráttur 
 
Verkefni þetta er unnið sem lokaverkefni til B.Ed.–prófs við kennaradeild Háskólans 
á Akureyri, vorið 2003. Verkefnið skiptist í ritgerð og námsefni.   

Í ritgerðinni er fjallað um leiki barna til náms og gildi þeirra fyrir þroska auk 
þess sem helstu kenningar um leiki eru kynntar sem og rannsóknir sem gerðar hafa 
verið á þeim. Því næst er fjallað um námspil og gildi þeirra í kennslu. Greint er frá 
helstu námspilum sem eru til í völdum grunnskólum á Akureyri. Einnig er gerð grein 
fyrir notkun námspila í þessum sömu skólum en þær upplýsingar eru byggðar á 
formlegri könnun sem lögð var fyrir kennara skólanna. 
 Fjölbreytileiki í kennslu er mikilvægur og er því fjallað um hvernig er hægt að 
auka fjölbreytni með samþættingu námsgreina. Sérstaklega er fjallað um samþættingu 
stærðfræði og íslensku þar sem námsefnið er byggt á samþættingu þessara tveggja 
námsgreina.  
 Námsefnið skiptist í kennsluáætlun og námspil byggt á Grimmsævintýrum. 
Farið er í fjögur ævintýri í kennsluáætluninni og hvernig hægt er að kenna stærðfræði 
út frá þeim. Þegar búið er að fara í gegnum kennsluætlunina er spilið spilað. 
Spilaborðið byggist upp á einum aðalhring þar sem leysa á íslenskuþrautir úr sömu 
ævintýrum og í kennsluáætlun. Út frá aðalhring er farið í fjóra ævintýraskóga þar sem 
hver og einn tilheyrir ákveðnu ævintýri. Inni í skógunum þarf að leysa stærðfræði-
þrautir.  
 Mælt er með því að gerð verði sérstök námskrá um leiki í grunnskólum þannig 
að aðgengi verði auðveldara að því hvernig megi nýta leiki í skólastarfinu og þeim 
markmiðum sem stefnt skuli að. 
 

Abstract 
 
This project is a graduating project to B.Ed.-exam at the Faculty of Education of the 
University of Akureyri, the spring of 2003. The project is divided up to essay and 
teaching game. 

First are discussions about children’s games towards education and their 
importance for their intellectual growth. It also introduces most common theories 
about games and research that have been made on them. Then are introduced 
educational games in general and their value in teaching. The main educational 
games, witch are used in selected primary schools in Akureyri, are discussed. 

Thereafter is a section that covers diversity in teaching and ways to increase it 
by integration of subjects. Integration of mathematics and Icelandic is carefully 
covered because the teaching game is based specifically on that. 

Then the teaching game is introduced and its connection to the main syllabus. 
There is also representation of the working process, that is, from the prime work to 
the first actual game. 

The end of the project covers a teaching game based on the famous Grimm’s 
adventures. This is a gaming table with mathematics and Icelandic riddles from the 
adventures. In addition there are lesson plans to use before playing the game. 
 We recommend that new curriculum about games will be made so it will be 
seen how games can be used in primary schools. 
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