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Ágrip (útdráttur) 

Verkefnið Darraðadans felur í sér gerð samnefnds námsspils sem ætlað er sem 

kennslugagn fyrir nemendur á mið- og unglingastigi í grunnskóla. Námsspilið er 

lokaverkefni undirritaðs, Antons Orra Dagssonar, til B.Ed. prófs í faggreinakennslu 

unglinga við Menntavísindasvið Háskóla Íslands vorið 2015.  

Darraðadans er borðspil og flokkast undir landvinningaspil, en þátttakendur keppast við 

að ná yfirráðum yfir sýslum landsins og hrekja þaðan mótspilara sína. Spilinu er ætlað að 

efla félagslega vitund spilenda ásamt því að kveikja áhuga þeirra á landi og sögu Íslands. 

Markmið höfundar var að búa til skemmtilegt námsspil fyrir sem flesta og að fela nám í 

leik.  Fjölbreytileg kennslugögn eru kennurum mikilvæg svo þeir geti nýtt sér sem flestar 

kennsluaðferðir. Fannst höfundi því kjörið að bæta skemmtilegu spili við þá flóru 

námsgagna sem er í boði. Námsspilið er þróað og hannað af höfundi greinargerðarinnar. 
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Formáli 

Verkefni þetta er loka áfanginn á leið minni að B.Ed. útskrift sem unnið hefur verið að um 

þriggja ára skeið.  Námsferillinn byrjaði á hefðbundinn hátt í staðnámi en breyttist  í 

fjarnám síðast liðið haust er ég og fjölskylda mín fluttumst til Slóvakíu. Unnusta mín, 

Halldóra Diljá Ragnarsdóttir, hóf þá  nám í læknisfræði í bænum Martin, en þar búum við 

ásamt syni okkar Ragnari Loga þriggja ára. Trúlega hefði ég aldrei farið í háskólanám án 

hvatningar fjölskyldu minnar og er ég henni þakklátur á þessum tímamótum. Ég vil þakka 

tengdaforeldrum mínum fyrir yfirlestur og góð ráð og foreldrum mínum fyrir góðan og 

tryggan stuðning meðan á náminu stóð. Sérstaklega vil ég þakka Halldóru Diljá fyrir 

skilninginn og hvatninguna og Ragnari Loga fyrir brosin og gleðina.  Báðum þakka ég þeim 

innilega fyrir hlýjuna, tímann og orkuna sem þau hafa gefið mér á annasömum tímabilum. 

Í náminu hef ég ávallt leitast við að tala vel um aðra og bera virðingu fyrir öllum þeim sem 

ég hef unnið með. Finnst mér því kjörið að setja hér inn ljóð sem mér þykir afar vænt um 

og ber nafnið Kastið ekki steinum. Ljóðið er eftir heimspekinginn og afabróður minn, 

Gunnar Dal (1923-2011).    

Kastið ekki steinum 
í kyrra tjörn. 

Vekið ekki öldur 
óvita börn. 

 
Gárið ekki vatnið 
en gleðjist af því 

að himinninn speglast 
hafinu í. 

Gunnar Dal 

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands  og fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til 

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

orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálfur 

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

Reykjavík, 05.maí 2015 

 

________________________________ 



7 

Inngangur  

 

Allt frá því ég var lítill strákur hef ég haft gaman af spilum. Fyrstu minningar mínar við 

spilaborðið eru úr sumarhúsi fjölskyldunnar í Borgarfirði. Oftast spiluðum við Útvegsspilið 

og önnur borðspil en einnig var oft gripið í spilastokk. Því var nærtæk sú leið að virkja 

þennan áhuga minn við gerð lokaverkefnis þar sem spil væri í aðalhlutverki sem 

kennslugagn. Hugmyndin að spilinu kviknaði haustið 2014 þegar ég var að spila borðspilið 

Catan með þremur félögum mínum. Hugsun mín var að gera spil líkt þessu en þó með 

öðrum áherslum, þannig að það hentaði við samfélagsgreinakennslu á Íslandi.  Þannig á 

spilið sér ákveðnar rætur í Catan en gerir einnig aðrar og frekari kröfur sem frekar eiga 

skilt við skák, því spilið þróast áfram byggt á ákvörðunum þátttakenda í hverjum leik.  

Einnig ýtir spilið undir að þátttakendur kynni sér landafræði og atburði úr sögu einstakra 

landshluta, ásamt því að efla félagsvitund þeirra.   

Darraðardans varð fyrir valinu, þegar ég var að leita að nafni á spilið og finnst mér það 

eiga einstaklega vel við. Darraðadans kemur frá nafnorðinnu darraður sem á fornu máli 

merkir spjót. Orðið er fyrst talið koma fyrir í lok 19. aldar og rakið til orrustuljóðs sem 

Dörruður nokkur, sem nefndur er í Njál sögu, heyrði konur kveða í dyngju sinni um orrustu 

Brjáns konungs, Brjánsbardaga, í Dyflinni (Guðrún Kvaran, 2009). 



8 

 Verkefnið 

Samfélagsfræðigreinar bjóða jafnan upp á fleiri og fjölbreyttari möguleika við kennslu en 

flestar aðrar greinar sem kenndar eru í grunnskólum. Nýjar áherslur í samfélagsfræði 

hluta námsskrár ýta að mínu mati enn frekar undir þennan fjölbreytileika og því þróaðist 

hjá mér sú hugmynd að smíða námsspil sem eflt gæti félagsvitund nemenda ásamt því að 

fela námsefnið í leik. Darraðadans er námsspil sem er ætlað nemendum á miðstigi og 

unglingastigi grunnskólanna. Mín helstu markmið með spilinu er að nemendur hafi gaman 

af og spilið kveiki áhuga nemenda á íslandi og sögu þess. Einnig að kennarar geti notað 

spilið til að efla félagsvitund nemenda ásamt því að brjóta upp daglega kennslu í 

skólastofunni. 

1.1 Fræðileg umfjöllun 

Mikilvægt er að kennarar bjóði nemendum sínum upp á sem fjölbreyttasta kennsluhætti.  

Gefur það nemendum tækifæri til að kynnast ólíkum möguleikum og velja þær leiðir sem 

best henta hverjum og einum. Námsspil eru einn kostur í flóru kennsluaðferða og gætu í 

mörgum tilfellum hentað nemendum sem síður finna sig í hefðbundnari leiðum, auk þess 

að auka fjölbreytileikann fyrir alla sem taka þátt.  

Kennarar geta nýtt sér fjölda ólíkra kennsluaðferða til að hjálpa nemendum í námi og í 

raun ber þeim skylda til þess, eins og segir í aðalnámsskrá grunnskólanna: 

Í skóla án aðgreiningar á að ríkja fjölbreytni í vinnubrögðum og 

kennsluaðferðum. Kennarar bera faglega ábyrgð á að velja árangursríkustu 

leiðirnar til að ná sem bestum árangri í samræmi við hæfniviðmið sem stefnt 

er að hverju sinni. Við val á kennsluaðferðum og vinnubrögðum ber að taka 

tillit til aldurs, þroska og getu nemenda sem í hlut eiga og eðlis 

viðfangsefnisins. Vönduð kennsla, sem lagar sig að þörfum og stöðu einstakra 

nemenda í skóla án aðgreiningar, eykur líkur á árangri (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011:48). 

Síbreytilegt samfélag, þróun námsskrár o.fl.  gera miklar kröfur til aðlögunarhæfni 

kennarans í starfi sínu. Áherslur samfélagsfræðinnar hafa breyst nokkuð í námskránni á 

undanförum árum. Mikilvægi staðreynda hefur dvínað og í staðinn lögð áhersla á að fjalla 

um samfélög og menningu á upplýsandi og gagnrýninn hátt. Að auki eru greinarnar 

grundvöllur þess að uppfræða nemendur um gildi á borð við jafnrétti, lýðræði, umhyggju 
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og virðingu, og þýðingu þessara gilda fyrir farsælt líf (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013:195). Aukið vægi þessara viðfangsefna kallar á 

fjölbreyttara fyrirkomulag kennslu, eða gefur a.m.k. gott tækifæri til þess að brjóta upp 

hefðbundnar aðferðir. Ef vel tekst til njóta nemendur góðs af því setja sig í annað hlutverk 

en þeir gegna í hinu daglega lífi og er námsspil á borð við Darraðadans góð leið til þess. Í 

ólíkum hlutverkum geta þeir rækað styrkleika sína eða gert mistök og lært af þeim, án 

alvarlegra afleiðinga. Mistökin verða þá til gangs og benda nemendum á hvar helst megi 

bæta sig (Treher, 2011). 

1.2 Fjölgreindakenning Gardners 

Lengi vel, eða allt frá árinu 1904 þegar Alfred Binet og kollegar hans þróuðu leið til að 

mæla greind, voru greindarpróf talin vera góð leið til að meta hvar einstaklingur stæði 

meðal jafnaldra sinna. Um 80 árum seinna gagnrýndi maður að nafni Howard Gardner 

þessar aðferðir í bók sinni Frames of mind og sagði að þær væru mjög takmarkaðar og 

ónákvæmar. Sjálfur setti hann fram kenningu um að einstaklingurinn hefði að minnsta 

kosti sjö „greindir“ og bætti loks við þeirri áttundu árið 1999.  Í fjölgreindarkenningu 

Gardners eru greindirnar settar fram á eftirfarandi hátt (Armstrong, 2000); 

Málgreind er hæfileiki til að nýta sér orðaforða sinn í máli og skrift. 

Rök- og stærðfræðigreind er hæfileiki til að nota tölur á skilvirkan hátt og að hugsa á 
rökréttann hátt þegar unnið er með tölur eða stærðfræði. 

Rýmisgreind er hæfileiki til að skilja rúmfræðilegt umhverfi sitt og skynja sjónrænan 
mælikvarða.  

Líkams- og hreyfigreind er hæfileiki til að hreyfa sig með öllum líkamanum og tjá þannig sínar 
hugmyndir og tilfinningar.  

Tónlistargreind er hæfileiki til að meta gæði tónlistar og hljóma, ásamt þeirri greind að skapa 
takt og laglínu. 

Samskiptagreind er hæfileiki til að meta skap og fyrirætlanir annara, ásamt þeim eiginleika að 
greina tilfinninganæmni og innri hvöt annara einstaklinga. 

Sjálfsþekkingargreind er hæfileiki til að hafa rétta mynd af sjálfum sér og þekkja eigin styrk og 
takmarkanir.  

Umhverfisgreind er hæfileiki til að þekkja og greina úr fjöldan allan af tegundum úr jurta- og 
dýraríkinu í eigin umhverfi. Gardner bætti þessari greind við kenningu sína árið 1999 
(Armstrong, 2000). 

Mikilvægt er fyrir nemendur að reyna á sem flestar greindir á skólagöngu sinni og þróa 

hæfileika sína á sem flestum sviðum.  Tel ég notkun námsspila við kennslu gefa þeim 
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tækifæri til að þjálfa nokkra af þessum flokkum greindar. Fjölgreindakenning Gardners var 

ofarlega í huga mínum við gerð Darraðadans, en einkum tel ég spilið skerpa á 

samskiptagreind og sjálfsþekkingargreind, þó snertifleti megi einnig finna við fleiri 

greindir. Nemendur örva samskiptagreind sína með að ræða við aðra nemendur meðan á 

spilinu stendur og þjálfast í að skynja áform þeirra, ásamt því að efla sjálfsþekkingargreind 

sína þegar þegar ákvarðanir varðandi spilið eru teknar.  Er það mat mitt að með notkun 

spilsins fái þessar tilteknu greindir mun meiri örvun en þegar hefðbundnari 

kennsluaðferðum er beitt og notkun þess því mikilvæg viðbót. 

1.3 Flokkunarkerfi Blooms 

Benjamin S. Bloom var prófessor við Chicago háskóla, en hann útskrifaðist þaðan með 

Ph.D í menntavísindum árið 1942. Bloom starfaði við háskólann frá árinu 1940 til ársins 

1959, ýmist sem stjórnandi eða prófdómari. Hann hafði mikinn áhuga á hvað færi fram í 

huga nemenda á meðan kennsla færi fram og hvort sú hugsun bæri með sér skilning á því 

sem kennarinn fræddi þá um (Eisner, 2003). 

Á árunum 1948 til 1953 vann Bloom ásamt samstarfsmönnum sínum að kennsluáætlun 

um sex flokka nám, sem síðan var nefnt flokkunarkerfi Blooms. Í flokkunarkerfi Blooms 

eru þrjú meginsvið; Þekkingarsvið, viðhorfa- og tilfinningasvið og leiknisvið. 

Þekkingarsviðið, sem ég  mun beina spjótum mínum að við gerð þessa verkefnis, skiptist 

aftur í sex flokka. Flokkarnir hafa mismikið vægi á stig hugræns náms; Fyrsti flokkurinn 

sem tilgreindur er hefur minnsta vægið en sá neðsti mesta vægið, í eftirfarandi 

upptalningu (Tormod Kinnes. 2015).  

 

Þekking eða minni. Þessi flokkur byggir á því sem nemandinn hefur séð, lesið eða upplifað a 
einhvern hátt. 

Skilningur. Nemandinn hefur getu til að grípa merkingu, útskýra hvað átt er við, endursegja 
hugmyndir, þýða, túlka og beita skilningi sínum. 

Beiting. Nemandinn þarf að nota þekkingu sína og hugmyndir til að leysa vandamál, þá jafnvel 
við fjölbreytilegar aðstæður. 

Greining. Nemandinn þarf að rannsaka og brjóta upp upplýsingar og skilja afleiðingar. Hann 
þarf einnig að draga ályktanir og finna vísbendingar til að styðja mál sitt. 

Nýsköpun/nýmyndun. Nemendur safna saman upplýsingum, sameina þær og mynda sér nýja 
hugmynd frá grunni, byggða á þessum nýju upplýsingum.  

Mat. Þessi flokkur er á hæsta stigi í þessu kerfi. Hér leggja nemendur mat á gögn, bera saman 
og mynda sér skoðanir ásamt því að  rökstyðja sína niðurstöðu (Tormod Kinnes. 2015). 
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Að spila námsspil er frábær og skemmtileg leið fyrir nemendur að stunda nám. Við 

óhefðbundar námsaðstæður þjálfar spilið nemendur einnig í félagslegri færni. Ásamt 

þeirri færni eru nemendur að skerpa á upplýsingum sem spilið hefur fram að færa 

(Armstrong, 2000). Ég tel að nemendur sem spila Darraðadans skerpi helst á flokkum þrjú 

og fjögur í flokkunarkerfi Blooms. Markmiðið er að nemendur beiti færni sinni til að leggja 

andstæðinginn að velli og meti hvenær er best að sækja fram.  Einnig að þeir greini hvað 

hinir þáttakendurnir ætli sér og bregðist við því á réttann hátt. Það má þó greina fleiri 

flokka sem við koma spilinu. Nemendur leggja t.d mat á það hvernig aðrir þáttakendur 

standa sig og hafa þann möguleika að skapa nýjar aðferðir, eftir því hvernig spilið þróast. 

 

1.4 Námspil sem kveikja 

Kennarar nútímans eiga margra kosta völ þegar kemur að því að velja kennsluefni og 

kennsluaðferðir fyrir nemendur sína. Að finna kennslugagn sem býr yfir mörgum 

eiginleikum og hægt er að nota við ólíkar aðstæður er hins vegar sjaldgæft. Tilvalið var því 

að útbúa námsspil sem er bæði fræðandi og styrkjandi fyrir félagsvitund nemenda, en 

einnig hægt að nota sem kveikju að komandi námsefni. Í kennslufræðibókinni Litróf 

kennsluaðferðanna er fjallað um kveikjur og mikilvægi þeirra. Kveikjur eru aðferðir sem 

kennari notar til að draga athygli nemandans að ákveðnu efni (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999). Námsspilið Darraðadans er hægt að nota sem kveikju í landafræði ásamt öðrum 

samfélagsfræðigreinum. Ein besta leiðin til að kveikja áhuga nemenda á námsefninu er 

innlifunaraðferðin. Nemendur eru beðnir um að sjá fyrir sér og ímynda sér hvar þeir eru 

staddir og jafnvel á hvaða tíma. Við notkun námsspils er auðvelt fyrir nemendur að 

gleyma sér og lifa sig inn í leikinn. (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

 

 

1.5 Tengsl við Aðalnámsskrá 

Endurbætt aðalnámsskrá grunnskólanna leit dagsins ljós á árunum 2011 til 2013. Nánar til 

tekið kom almennur hluti hennar út árið 2011 en greinasvið hennar árið 2013. Miklar 

áherslubreytingar voru gerðar frá fyrri útgáfum og m.a. bætt við eftirfarandi  

grunnþáttum menntunar; 

Læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð og sköpun. (Mennta- 
og menningarmálaráðuneytið, 2011:16) 
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Námsspil á borð við Darraðadans tengist öllum þessum grunnþáttum menntunar á 

einhvern hátt. Leikur er mikilvæg leið fyrir kennara til að beina sjónum nemenda sinna að 

þeim þáttum sem kynntir eru í grunnþáttunum sex.   

“Leikur er mikilvæg námsaðferð og opnar víddir þar sem sköpunargleði barna 

og ungmenna getur notið sín. Hamingja og gleði liggja í því að finna 

hæfileikum sínum farveg og fá að njóta sín sem einstaklingur og hluti af heild. 

Sköpun er mikilvægur grunnur að því að horfa til framtíðar og móta sér 

framtíðarsýn, taka þátt í mótun lýðræðissamfélags og skapa sér hlutverk innan 

þess.” (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011:24) 

Í samfélagsfræðihluta aðalnámskrár er fjallað um að menntagildi samfélagsfræðinnar hafi 

þrjár rætur. Við gerð spilsins leitast ég við að hafa þær rætur, þ.e. reynsluheim, 

hugarheim og félagsheim, til hliðsjónar. .  

Reynsluheimur er hæfni nemanda til að skilja veruleikann (umhverfið, 

samfélagið, söguna og menninguna), sem hann hefur fæðst inn í en byggist á 

þeirri reynslu sem hann hefur orðið fyrir. Samfélagsgreinar eiga að efla þessa 

hæfni með því að víkka út og dýpka reynsluheim nemandans.  

 

Hugarheimur er hæfni nemanda til að átta sig á sjálfum sér og byggist á því 

hvaða mynd hann gerir sér af sjálfum sér (og öðrum) í eigin huga. 

Samfélagsgreinar eiga að efla þessa hæfni með því að víkka út og dýpka 

hugarheim nemandans.  

 

Félagsheimur er hæfni nemanda til að mynda og þróa tengsl sín við aðra og 

byggist á þeim félagsskap sem hann hefur tekið þátt í. Samfélagsgreinar eiga 

að efla þessa hæfni með því að virkja nemandann til þátttöku í félagsheimi 

sínum, þeim gildum og reglum sem þar ríkja (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013:195). 

Nemendur sem spila Darraðadans læra að þekkja landið okkar og komast í kynni við 

sagnaarf einstakra landshluta ásamt því að þjálfast í mannlegum samskiptum við 

mótspilara sína og aðra. Spilið er sett upp á þann hátt að upplýsingar eru ekki mjög 

sýnilegar. Er þetta gert meðvitað, í von um að nemendur haldi eðlislægri forvitni sinni, 

enda segir aðalnámskrá að hún sé mikilvægasta forsenda alls náms (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011:44).  
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2 Darraðadans 

2.1 Af hverju námsspil? 

Þar sem ég er með samfélagsfræðigreinar sem kjörsvið og þær bjóða upp á fjölbreytta 

möguleika í kennslu kann vel heppnað námspil að vera mikilvægt kennslugagn. Eftir 

allnokkrar vangaveltur og frekari þróun hugmyndarinnar varð niðurstaðan að tengja spilið 

sögu og landafræði. Tel ég að vel hafi tekist til og vona að það sé jafnframt mat þeirra sem 

kynnt hafa sér spilið og markmið þess við kennslu samfélagsfræðigreina. 

2.2 Þróun 

Eins og fyrr greinir þykir mér afar gaman að spila borðspil og fannst því kjörið að útbúa 

námsspil. Snemma í ferlinu tók ég þá stefnu að spilið gengi ekki út á það að þátttakendur 

kasti teningum og fái þá spurningar til að svara, enda reynir það aðeins á einn flokk í 

flokkunarkerfi Blooms. Vildi ég heldur tengja spilið í hærri flokka þar sem þátttakendur 

þurfa að vega og meta stöðu sína í hverjum leik ásamt því að hugsa fram í tímann. Hjálp 

fékkst frá nokkrum góðum vinum sem prufureyndu spilið og var því breytt lítillega svo það 

virkaði betur. Í upphafi var markmiðið að gera námsspil sem sniðið væri að nemendum á 

unglingastigi, en við gerð spilsins varð ljóst að það hentaði miðstigi betur en efstu stigum 

unglingastigs.  

2.3 Fyrir hverja er spilið? 

Þó svo að spilið henti öllum við þjálfun í hugar- og félagsheimi sínum, er það sérstaklega 

hugsað fyrir nemendur sem eru að klára miðstig eða að byrja á unglingastigi. Spilið er 

tilvalið fyrir nemendur sem eru að móta sjálfsvitund sína en einnig kjörið fyrir þá sem 

þurfa að laga eða móta félagsvitund sína, enda er spilið hannað á þann hátt að hver og 

einn þurfi í ákveðnum tilfellum að tjá sig við aðra þáttakendur. 

2.4 Innihald og hönnun 

Sjálfur vann ég útlit og hönnun spilsins í heild sinni auk þess að vera höfundur þessarar 

greinagerðar. Samdi ég leikreglur og ákvað hvaða fylgihluti ætti að nota þegar spilað er. 

Við þróun Darraðadans eru hugmyndir sóttar víða.  Helst má nefna borðspilið Catan en 

einnig má tengja spilið við skák, þar sem spilendur þurfa að meta stöðu spilaborðsins, 

bregðast við og skipuleggja sig fram í tímann. 
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2.5 Hlutir 

 1 stk Spilaborð 

 4 stk Spilakallar(s.s. víkingar eða hermenn) í 4 mismunandi litum.               

rauður, blár, gulur, hvítur 

 Fyrir hvern lit eru 20 litlir miðar í þeim lit. 

 4 gerðir af spilum (sambærileg venjulegum spilum í stokki).  

o 35 stk Timbur 

o 35 stk Sjávarútvegur 

o 35 stk Landbúnaður 

o 35 stk Herflokkur  

 8 gerðir af sérstökum atburðarspilum, 2 spil af hverju atburðarspili. 

(sambærileg venjulegum spilum í stokki). Þessi spil eru í sama stokki og 

venjuleg spil. 

o 2 stk Hafís 

o 2 stk Heklugos 

o 2 stk Hlýnindi 

o 2 stk Stormur 

o 2 stk Viðskipti 

o 2 stk Síldarævintýri 

o 2 stk Öskjugos 

o 2 stk Kristnitaka 

 

2.6 Leikreglur spilsins 

 Spilakarlarnir fjórir eru í poka og þeir eru dregnir af þáttakendum, sem hver fær 

sinn lit. Rauður byrjar, blár er annar, gulur er þriðji og hvítur sá fjórði. Hins vegar er 

hvítur fyrstur til að velja sér gulan reit til að byrja á, gulur er annar, blár er þriðji og 

rauður rekur lestina. 

 Öll spilin eru sett saman í einn spilabunka sem skal geyma á skjaldamerkinu í 

miðjunni á spilaborðinu og hver leikmaður dregur eitt spil þegar röðin er komin að 

honum. 

 Ef leikmaður á þrjú spil af sömu tegund, getur hann skilað þeim spilum í 

spilabunkann og dregið þrjú ný spil. 

 Til að vinna sér inn sýslu þarf leikmaður að eiga nægilega mörg spil á hendi af þeim 

tegundum sem tilgreindar eru á sýslunni á spilaborðinu. T.d ef leikmaður ætlar að 

vinna sér inn Mýrasýslu þarf hann eitt landbúnaðarspil, tvö timburspil og þrjú 
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herflokkaspil. Þegar hann nær sýslunni þarf hann að láta spil sín neðst í 

spilabunkann. 

 Til að sýna að leikmaður á tiltekna sýslu setur hann lítinn hringlaga miða í sínum lit 

fyrir ofan sýslunna. 

 Ef leikmaður ætlar sér að ná sýslu af öðrum leikmanni þarf árásarmaðurinn, líkt og 

áður, að eiga nægjanlega mörg spil á hendi af þeim tegundum sem tilgreindar eru 

á sýslunni á spilaborðinu. Hins vegar ef verjandinn á einnig þessi spil nær hann að 

verjast árásinni og árásarmaðurinn þarf að láta spil sín neðst í spilabunkann. Ef að 

verjandinn á ekki öll spil sem sýslan segir til um, missir hann sýslunna. 

Árásarleikmaðurinn þarf að láta spil sín sem hann notaði til að ná sýslunni, neðst í 

spilabunkann. 

 Aðeins er hægt að ráðast á sýslu sem er við hlið sýslu sem leikmaður á, eða 

upphafsreit leikmanns. 

 Á hverjum landshluta eru landvættir sem gefur leikmanni rétt á að draga eitt 

aukaspil þegar röðin kemur að honum. Til að fá hjálp landvættanna þarf að stjórna 

öllum sýslum í hverjum lit fyrir sig. T.d til að fá hjálp drekans á austurlandi, þarf 

viðkomandi leikmaður að stjórna Austur-Skaftafellssýslu að Norður-Þingeyjasýslu. 

 Þegar leikmaður sigrar alla sína andstæðinga og stjórnar Íslandi, hefur viðkomandi 

leikmaður sigrað leikinn. 

 

2.7 Markmið spilsins 

Spilið á að hjálpa nemendur í að: 

 Kynnast kortinu af Íslandi og hvar helstu sýslur eru staðsettar 

 Greina frá helstu auðlindum sem voru til staðar í gegnum sögu Íslands frá 

landnámi. 

 Greina frá hvar atburðir og náttúruhamfarir áttu sér stað, eins og hafís eða 

öskufall. 

 Vita hverjir landvættir eru og hvar þeir eru staðsettir. 

 Þjálfa nemendur í lausn vandamála og að hugsa á tveim vígstöðum. 

 Stuðla að þroska nemenda í samskiptum við aðra. 

 

  

 



16 

3 Lokaorð 

Hugmyndin að námsspili hafði blundað í mér í nokkurn tíma þegar fyrstu drög að  

Darraðadansi urðu til. Nokkur vinna fór í að þróa og útfæra spilið en þá kom brennandi 

áhugi minn á borðspilum og notkun spila við kennslu að góðum notum.  

Fjölbreyttir nemendahópar  munu ávallt kjósa ólíkar leiðir í námi. Það sem hentar einum 

hentar ekki öllum. Sú leið að fela nám í spili getur nýst mörgum vel og verið kveikja að 

auknum áhuga á námsefninu í víðara samhengi. Helstu kostir spilsins er að það er einfalt, 

skemmtilegt og fræðandi, ásamt því að efla félagsvitund nemenda.  Helstu markmið mín 

við gerð spilsins eru að sem flestir nemendur á mið- og unglingastigi fái að prófa 

Darraðadans og að það verði þeim til gagns og gleði í náminu. Námsspil sem slík eru 

frábær leið til að efla félagslega færni en einnig leið til að hjálpa nemendum að kynnast, 

hvort heldur er í spennandi keppni eða rólegu andrúmslofti meðan á spilinu stendur.  Allt 

eftir því hvernig leikar þróast og þátttakendur spila úr sinni stöðu, líkt og í lífinu sjálfu. 

Ég er stoltur yfir afrakstrinum og vona að sem flestir reyni Darraðadans í leik og námi og 

að spilið verði góð viðbót við það námsefni sem þegar er í boði þá er markmiðinu náð. 
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Viðauki 1: Spilið 

3.1 Spilaborðið 
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3.2 Venjuleg spil 
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3.3 Atburðaspil 
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