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Ágrip 

Greinargerð þessi er partur af lokaverkefni til B.Ed.-prófs við Háskóla Íslands vorið 2015. 

Greinargerðin segir frá námsspilum og því hvernig megi samþætta þau við kennslu á sama 

tíma og hún fjallar um námsspilið Gagnagögn, en spilið er einnig partur af áður nefndu 

lokaverkefni til B.Ed.-prófs. Gagnagögn er fjölþætt námsspil og samþættir það fimm 

námsgreinar sem kenndar eru í íslenskum grunnskólum, það eru: íslenska, íþróttir, 

náttúrufræði, stærðfræði og almenn vitneskja. Undir flokkinn almenn vitneskja falla að 

mestu leiti verkefni tengd samfélagsgreinum en þó má finna þar nokkur verkefni tengd 

erlendum tungumálum. Námsspilið er ætlað unglingastigi og því var það námsefni, sem 

unnið er með á unglingastigi, haft sem viðmið við gerð þeirra spurninga og verkefna sem 

spilið býður upp á. Spilið er tilvalið til uppbrots á hefðbundinni kennslu og má með notkun 

þess reyna að vekja áhuga nemenda á bóklegum greinum með skemmtilegri nálgun á 

áður upptöldum viðfangsefnum. Í þessari greinargerð verður reynt að sýna fram á gildi 

námsspila í kennslu og útskýra afhverju námsspil ættu að vera nýtt meira í hefðbundinni 

kennslu heldur en tíðkast. Fjallað verður um notkun námsspilsins Gagnagögn, vinnuferlið 

á bakvið spilið og einnig fylgir greinargerðinni umfjöllun um þau verkefni og þær 

spurningar sem því fylgja. Sagt verður frá hvernig spilið byggist á sex grunnþáttum 

menntunar og hvernig þeir birtast í verkefnum spilsins. Með greinargerðinni fylgir einnig 

sýnishorn af spurningum og verkefnum spilsins, leikreglur þess og mynd af leikvangi. 
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1 Inngangur  

Nemendur eru jafn mismunandi og þeir eru margir. Því er mikilvægi fjölbreyttra 

kennsluaðferða töluvert þar sem þær ná til breiðari nemendahóps og gefa kennslunni lit. 

Námsspil eru einn af þeim möguleikum sem kennarar ættu að nýta oftar við kennslu sína 

enda ná slík spil til flestra nemenda á sama tíma og þau brjóta upp hefðbundið 

kennslufyrirkomulag. Með þessa fullyrðingu í huga var námsspilið Gagnagögn búið til en 

það er ætlað nemendum á unglingastigi og hefur það markmið að styrkja nemendur í 

þeim viðfangsefnum sem spilið nær til. Þau eru: íslenska, stærðfræði, íþróttir, 

náttúrufræði og almenn vitneskja. Undir flokkinn almenn vitneskja falla að mestu leiti 

verkefni tengd samfélagsgreinum en þó má finna þar nokkur verkefni tengd erlendum 

tungumálum. Sagt verður frá námspilinu Gagnagögn og hvernig megi nota það í kennslu 

ásamt því að fjallað verður almennt um gildi námsspila. Spilið Gagnagögn er byggt á 

hugmyndafræði mismunandi afþreyingarspila en aðlagað að umræddum aldursflokki og 

viðfangsefnum. Einnig verður sagt frá spurningaflokkum spilsins og að hvaða leiti þeir 

samþætta markmið sín við þau markmið sem Aðalnámskrá grunnskóla kveður á um að 

kennsla skuli hafa og hvernig grunnþættirnir sex sem samþættist umræddu spili. 
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2 Námsspil sem kennsluaðferð og gildi þeirra 

Sumir eiga það til að falla í þá gryfju að tengja nám og kennsluaðferðir einungis við hina 

gömlu hugmyndafræði; þar sem nemendur sitja á skólabekk, lesa, læra utan að og fara 

svo í próf. Slíkar kennsluaðferðir vekja gjarnan upp neikvæðar tilfinningar hjá nemendum 

þar sem kennsla sem þessi virkar þurr og óspennandi á nemendur og getur jafnvel drepið 

niður áhuga hjá sí blómstrandi hugsuðum. Þessi mynd á það til að skyggja á þær framfarir 

sem orðið hafa í þessum málum, en þær framfarir koma meðal annars til vegna endurbóta 

á Aðalnámskrá grunnskóla. Endurbótunum fylgir aukin áhersla á sköpun og kröfur um 

fjölbreyttar kennsluaðferðir sem stuðla að einstaklingsmiðuðu námi.  

Námsspil eru meðal þeirra fjölbreyttu kennsluaðferða sem tekist hefur að ryðja sér 

braut sem viðurkennd kennsluaðferð í grunnskólum. Ekki hefur verið sýnt fram á að 

notkun námsspila leiði til betri námsárangurs en aðrar kennsluaðferðir. Hins vegar hafa 

athuganir sýnt fram á að nemendur hafa tvímælalaust meiri áhuga á náms-spilum en á 

hefðbundnum viðfangsefnum með sama inntaki (Ingvar Sigurgeirsson, 1976). Hægt er að 

draga þá ályktun að það stafi af því að nemendur átti sig gjarnan ekki á því að nám á sér 

stað á meðan á leiknum stendur enda skemmta þeir sér yfirleitt vel við ástundun 

námsspila. Þegar nemandi sem þótti allt leiðinlegt við skóla var spurður út í námsleiki og 

hvort honum þætti ekki gaman að læra þannig, svaraði hann: „Það er allt annað, þá erum 

við að leika okkur. Það er ekki að læra“ (Anna Kristjánsdóttir, Ingvar Sigurgeirsson, 

Jacqueline Friðriksdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir, Stella Guðmundsdóttir og Þóra 

Kristinsdóttir, 1987, bls. 1). Þetta dæmi bendir engu að síður til að ofangreind fullyrðing 

eigi við rök að styðjast og að viðhorf sem þessi finnist í skólastarfinu (Anna Kristinsdóttir 

o.fl., 1987).  

Með notkun námsspila skapast góður vettvangur fyrir nemendur til að læra að 

umgangast aðra í leik, taka tillit til annarra, hlýta ákveðnum reglum og þjálfast í 

samkeppni. Nemendur þurfa að læra að taka þátt í spilum án þess að til árekstra komi, 

bæði sem heild og einstaklingar. Í spilum vilja allir helst vinna og sumir eiga mjög erfitt 

með að tapa, hér skapast því góðar aðstæður til að vinna úr ágreiningi, þjálfa nemendur í 

samvinnu og að taka sigri og/eða ósigri (Þóra Kristinsdóttir, 1981). Spil henta einnig vel til 

að þjálfa óvana nemendur í hópvinnu (Anna Kristinsdóttir o.fl., 1987). 
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Markmið námsspila er margþætt en öll hafa þó þann tilgang að athuga þekkingu 

nemenda á ákveðnu viðfangsefni, festa hana í minni, þjálfa leikni og/eða efla ákveðna 

færni (Ingvar Sigurgeirsson, 2011b). Mörg spil henta vel til þjálfunar á notkun ákveðinna 

reglna í t.d. málfræði og stærðfræði, en gagnast einnig sem kennsluaðferð í öðrum 

námsgreinum. Í spilum er auðvelt að haga því svo að nemandinn verði að beita ýmsum 

reglum sem hann hefur lært, t.d. fallbeygja, stafsetja og reikna í huganum. Einnig eru 

námsspil tilvalið námstæki þegar kemur að því að þjálfa og festa þekkingaratriði í minni 

eða sem hvers konar upprifjun (Anna Kristinsdóttir o.fl., 1987; Ingvar Sigurgeirsson, 

2011b). 

Ávinningur af notkun námsspila í kennslu er töluverður þar sem mörg þeirra spila 

reyna á innsæi og ályktunarhæfni nemenda. Ásamt því hvetja þau þá gjarnan til að leita 

að nýjum leiðum við lausn á verkefnum og örva þannig sjálfstæða hugsun þeirra (Anna 

Kristinsdóttir o.fl., 1987). Einnig hefur verið sýnt fram á að námsleikir jafnt og námsspil 

geti haft jákvæð áhrif á vitsmunalegan, tilfinningalegan, félagslegan og líkamlegan þroska 

nemenda (Hyvonnen, P. T., 2011). Fjölmargir kennslufræðingar dásama notkun námsspila 

í kennslu og telja þeir að slík spil „geti haft áhrif í þá átt að breyta samskiptum í 

skólastofunni, geti stuðlað að auknum áhuga, virkni, þátttöku, sjáfsaga, samvinnu og 

umræðum“ (Ingvar Sigurgeirsson, 1976, bls. 2). Með þessi rök í huga má fullyrða að 

námsspil eigi að vera nýtt meira í hefðbundinni kennslu heldur en tíðkast. 

Vert er að taka fram að þrátt fyrir mikinn ávinning af notkun námsspila í kennslu er 

ekki víst að þau henti við allar aðstæður. Ekki allir nemendur vilja taka þátt í slíkum spilum 

og auk þess geta þau verið tímafrek. Nánar verður sagt frá neikvæðum hliðum námsspila í 

kafla 3. 
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3 Notkun námsspila í kennslu 

Það er ómögulegt að reyna að gefa ákveðnar leiðbeiningar um það hvernig og hvenær 

skuli nota námsspil í kennslu þar sem notkun þeirra ræðst af svo mörgum þáttum, m.a. af 

gerð þeirra, markmiðum, viðfangsefni, aldri, þroska og áhuga nemenda (Anna 

Kristinsdóttir o.fl., 1987). Því er það eitthvað sem kennarinn þarf sjálfur að finna út miðað 

við þann nemendahóp og það viðfangsefni sem hann vinnur með hverju sinni. 

„Þegar námsspil er notað í kennslu er mikilvægt að útskýra spilið vel og koma 

nemendum algerlega í skilning um hvað það er sem þeir eigi að læra af spilinu“ (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2011b, bls. 82). Þar sem spil lærast best á því að prófa þau er ekki ráðlagt 

að eyða miklum tíma í að útskýra reglur. Einnig er mikilvægt að bera ekki allt of mikla 

virðingu fyrir spilareglum og nauðsynlegt að breyta þeim hiklaust ef þær falla ekki í kramið 

hjá nemendum (Ingvar Sigurgeirsson, 2011b).  

Þrátt fyrir mikinn ávinning af notkun námsspila í kennslu má þó finna nokkur 

vandamál sem þeim getur gjarnan fylgt. Fyrst og fremst verða kennarar að hafa það í huga 

að þótt flestum þyki námsspil skemmtileg eru þó einhverjir nemendur sem hafa alls ekki 

gaman af þeim og finnst þau jafnvel leiðinleg. Það stafar oft af námsörðugleikum, 

þroskaskerðingu, hegðunarvandamálum eða einfaldlega félagsfælni. Því er nauðsynlegt 

fyrir kennara sem nýta sér námsspil við kennslu sína að hafa önnur verkefni til reiðu fyrir 

þá nemendur sem treysta sér ekki til að taka þátt. Sem dæmi um fleiri vandamál sem 

fylgja notkun námsspila má nefna að því miður eru margir tortryggnir á notkun þeirra í 

kennslu og telja að hér fari einungis fram leikur í skólastofunni. Svona viðhorf geta komið 

frá samkennurum, foreldrum og jafnvel nemendum. Þetta er að sjálfsögðu ekki satt þar 

sem mikið nám á sér stað við notkun slíkra spila. Loks má nefna að oft getur reynst erfitt 

að halda reiðu á þeim gögnum sem fylgja spilum og þarf því oft að hafa talsvert fyrir þeim 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1976; Ingvar Sigurgeirsson 2011b). Því er mikilvægt að halda vel 

utan um reglur, leikmuni og spjöld sem fylgja námsspilum á sama tíma og brýna þarf fyrir 

nemendum að ganga vel um þau. 

Hvað sem öllu því líður má fullyrða að notkun námsspila í kennslu stuðlar að 

fjölbreyttara kennslustarfi ásamt því að þau geta átt þátt í að skapa notalegt andrúmsloft í 

skólastofunni (Anna Kristinsdóttir o.fl., 1987). Það þarf þó varla að taka fram að enginn 

hefur áhuga á því að breyta skólastofum í hálfgert spilavíti, en spil geta tvímælalaust 

stuðlað að fjölbreytilegri námsreynslu og gert skólann skemmtilegri (Ingvar Sigurgeirsson, 

1976). 
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„Margt bendir til þess að leikir séu ekki mikið notaðir í skólum og því full ástæða til að 

vekja athygli á þeim sem kennsluaðferð“ (Ingvar Sigurgeirsson, 2011a, bls. 80). Nýleg 

rannsókn á þeim kennsluaðferðum sem nýttar eru í íslenskum grunnskólum sýndu fram á 

að námsspil og námsleikir væru notaðir í kennslu, en þó væri það ekki algengt. Í þeirri 

rannsókn var töluvert misræmi milli svara kennara og nemenda um það hversu tíð notkun 

námsspila væri í kennslu. Kennarar kváðust nota námsspil og námsleiki oftar í kennslu 

sinni en nemendur vildu meina að þeir gerðu. Samkvæmt þeirri rannsókn kom fram að 

41% kennara sögðust nýta námspil/námsleiki einu sinni eða oftar í viku, á meðan 20% 

nemenda töldu námsleiki/námsspil vera nýtt einu sinni eða oftar í viku (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014). Vert er að taka fram 53% nemenda segja að námsspil séu notuð 

sjaldnar en einu sinni í mánuði eða aldrei. Á þessu má sjá að námsleikir eru ekki mikið 

notaðir í kennslu þrátt fyrir hve lærdómsríkir þeir geta verið. Við teljum að kennarar ættu 

að reyna að nýta spil oftar í kennslu sinni þar sem nemendur hafa gagn og gaman af slíkri 

kennslu.  
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4 Grunnþættirnir sex 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er byggð á sex grunnþáttum menntunar sem hafa það 

markmið að mynda kjarna menntastefnunnar og tryggja samfellu milli skólastiga. Til að 

auðvelda starfsfólki skóla að átta sig á inntaki grunnþáttanna og flétta þá inn í skólastarfið 

var ákveðið að gefa út rit um hvern þátt í sérstakri Ritröð um grunnþætti menntunar 

(2012). Í Ritröð um grunnþætti menntunar skrifaði þáveranda mennta- og 

menningarmálaráðherra, Katrín Jakobsdóttir, stutt ávarp um grunnþætti menntunar. Þar 

segir meðal annars:  

Í nýrri menntastefnu eru skilgreindir sex grunnþættir. Þeir eru í anda gildandi laga, 

reglugerða og alþjóðasamninga og mynda kjarna menntastefnunnar. Þeir varða 

starfshætti, inntak og umhverfi náms á öllum skólastigum og skapa mikilvæga 

samfellu í íslensku skólakerfi. Þessir grunnþættir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og 

velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun (bls.3). 

Með grunnþættina sex að leiðarljósi var spilið Gagnagögn búið til. Viðfangsefni spilsins 

tengjast á einn eða annan hátt öllum sex grunnþáttum Aðalnámskrár og eiga að stuðla að 

aukinni færni nemenda í þeim. Hér verður sagt frá hverjum grunnþætti fyrir sig, hvernig 

hann kemur fyrir í spilinu og hvaða tilgangi hann þjónar.  

4.1 Læsi 

Í ritinu Læsi segir Stefán Jökulsson (2012) frá því hve margþætt og snúið læsi er og að það 

sem í því felst –ritun og lestur- taki breytingum. „Hefðbundið læsi tengist kunnáttu og 

færni sem fólk þarfnast til þess að geta fært hugsun sína í letur og skilið prentaðan texta. 

Læsi í víðum skilningi vísar hins vegar til þess að nemendur nái tökum á ýmsum 

táknkerfum og miðlum“ (Stefán Jökulsson, 2012, innan á kápu). Með táknkerfum og 

miðlum er meðal annars átt við samskiptalæsi þar sem einstaklingurinn öðlast vitund um 

ýmiss konar boðskipti og merkingarsköpun (Stefán Jökulsson, 2012).  

Læsi kemur mikið fyrir í spilinu Gagnagön. Íslensku hluti spilsins er að mestu byggður 

á læsis eflandi þáttum. Þar eru spurningaflokkar sem kallast: Samheiti/andheiti, Stafarugl, 

Sögustund, Leiktu og Teiknaðu. Spurningaflokkana Teiknaðu, Leiktu og Sögustund má 

einnig finna í öðrum hlutum spilsins: stærðfræði hlutanum, almennrar vitneskju 

hlutanum, náttúrufræði hlutanum og íþrótta hlutanum. Spurningaflokkurinn Hvert er 

orðið tengist einnig læsi og orðaforða og kemur hann fyrir í náttúrufræði og almennrar 

vitneskju hlutanum. Allir þessir flokkar hafa það markmið að efla læsi nemenda og styrkja 
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málvitund þeirra, en ítarlegri umfjöllun um hvern hluta og spurningaflokk má finna í kafla 

fimm, um spilið Gagnagögn.  

4.2 Sjálfbærni 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) kemur fram að algengasti skilningur á hugtakinu 

sjálfbærni sé „að við skilum umhverfinu til afkomendanna í ekki lakara ástandi en við 

tókum við því og leitumst við að mæta þörfum samtíðar án þess að skerða möguleika 

komandi kynslóða til að mæta þörfum sínum“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 20). 

Sjálfbærni snýst einnig um að hugsa um samspil umhverfis, efnahags, samfélags og 

velferðar. Menntun til sjálfbærni má rekja til umhverfismenntunar og er markmið hennar 

að „fólk öðlist umhverfisvitund, skynji hvaða hegðun er við hæfi í náttúru og samfélagi, sé 

hófstillt og sýni bæði fólki og umhverfi tillitsemi, virðingu og kurteisi“ (Sigrún Helgadóttir, 

2013, bls. 41). 

Í „Vonda hringnum“ og náttúrufræði hluta spilsins Gagnagögn tengist hluti 

spurninganna umhverfismennt og sjálfbærni. Mest áhersla er lögð á sjálfbærni í 

„Viskubrunninum“ og er aðal tilgangur hans að fræða nemendur um ýmis málefni sem 

Aðalnámskrá grunnskóla leggur áherslu á. Sagt verður nánar frá „Viskubrunninum“ og 

tilgangi hans í kafla 5.6 um spilið Gagnagögn. 

4.3 Heilbrigði og velferð 

Þegar hugtökin heilbrigði og velferð eru tekin til skoðunar kemur fljótlega í ljós hve 

margslungin þau eru. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013) byggist heilbrigði ekki 

einungis á líkamlegri vellíðan heldur einnig andlegri og félagslegri vellíðan. „Allt skólastarf 

þarf að efla heilbrigði og stuðla markvisst að velferð og vellíðan enda verja börn stórum 

hluta dagsins í skóla“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 23). Heilbrigði nemenda felur í 

sér marga áhersluþætti en helstu þættir þess eru hreyfing, næring, jákvæð sjálfsmynd, 

hvíld, andleg vellíðan, góð samskipti, öryggi, hreinlæti, kynheilbrigði og skilningur á eigin 

tilfinningum sem og annarra (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla 

Kristjánsdóttir, 2013). 

 Heilbrigði og velferð kemur mikið fyrir í spilinu Gagnagögn. Í íþrótta hluta spilsins 

er lögð áhersla á að spurningarnar tengist meðal annars hreyfingu, næringu og hvíld. Í 

„Vonda hringnum“ er reynt að setja fram dæmi um óheilbrigðan lífstíl. Heilbrigði í daglegu 

lífi nemenda er höfð að leiðarljósi í spilinu og er markmið spurninganna að ýta undir og 

vekja nemendur til umhugsunar um eigið heilbrigði.  
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4.4 Lýðræði og mannréttindi 

Lýðræði er mikilvægur hluti af menntun barna og þarf lýðræðis- og mannréttindamenntun 

að byggjast á gagnrýninni hugsun og ígrundun um grunngildi samfélagsins. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2013) segir meðal annars að „í lýðræði taka einstaklingar afstöðu til 

siðferðislegra álitamála og virkan þátt í mótun samfélagsins. Í lýðræðisríki þurfa 

borgararnir að búa við mannréttindi og ráða öllum meiriháttar málum sínum 

sameiginlega“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 21). Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg 

Sigurðardóttir (2012) fjalla um uppeldi til lýðræðis í ritinu Lýðræði og mannréttindi. Þar 

segja þau frá því að uppeldi til lýðræðis felst í því að börn séu og verði virkir þátttakendur í 

samfélaginu og það krefst meðal annars þess að þau geti unnið með öðrum af virðingu og 

sanngirni.  

Spilið Gagnagögn leggur upp með að þjálfa nemendur í hópstarfi og samvinnu. 

Nemendur þurfa að sýna hvor öðrum virðingu og sanngirni bæði á meðan leiknum 

stendur sem og utan hans. Í „Viskubrunninum“ má finna tilvitnanir úr Aðalnámskrá 

grunnskóla sem fjalla um bæði jákvæðar og neikvæðar birtingarmyndir af lýðræði og 

mannréttindum víðsvegar í heiminum.  

4.5 Jafnrétti 

Jafnrétti og mannréttindi eru óaðskiljanleg hugtök sem haldast í hendur. „Markmið 

jafnréttismenntunar er að skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin forsendum, 

rækta hæfileika sína og lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda skilnings, friðar, 

umburðarlindis og réttlætis“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls 22). Jafnrétti er 

regnhlífarhugtak og nær til margra þátta, sem dæmi um nokkra þeirra má nefna: „Aldur, 

búseta, fötlun, kyn, kynhneigð, litarháttur, lífsskoðanir, menning, stétt, trúarbrögð, 

tungumál, ætterni og þjóðerni“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls 22). Það er mikilvægt 

að fram fari menntun til jafnréttis á öllum skólastigum þar sem fjallað er um hvernig 

ofangreindir þættir geta skapað forréttindi eða mismunun í lífi fólks (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011; Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 

2013). 

 Rík áhersla er lögð á jafnréttisfræðslu í „Viskubrunni“ Gagnagagna. Þar koma fram 

fróðleiksmolar sem tengjast helstu atriðum jafnréttismála og mismunandi stöðu þeirra í 

heiminum.  

4.6 Sköpun 

„Þótt sköpun í almennum skilningi sé vissulega nátengd listum og listnámi er sköpun sem 

grunnþáttur ekki bundin við listgreinar fremur en aðrar námsgreinar og námssvið“ 
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(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 24). Að skapa felur í sér að fara út fyrir mengi hins 

þekkta og þar með auka þekkingu sína og leikni á því viðfangsefni sem verið er að vinna 

með hverju sinni. Ekki má gleyma því að sköpun á sér engin takmörk. Hún brýtur upp 

hefðbundin mynstur, beygir reglur og kerfi og veitir nýja sýn á áður þekkt fyrirbæri og 

viðteknar hugmyndir (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011; Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet 

Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012). 

Spurningaflokkarnir Leiktu og Teiknaðu koma fyrir í öllum námsgreina tengdum 

hlutum spilsins Gagnagögn og vinna þeir spurningaflokkar með leikræna tjáningu og 

myndsköpun. Spurningaflokkarnir Sögustund og Hvert er orðið tengjast einnig sköpun og 

reyna þeir á sagnalist og spuna. Mikilvægt er að stuðla að skapandi hugsun á öllum 

þessum sviðum þar sem flestar námsgreinar koma inn á sköpun (Ingibjörg Jóhannsdóttir, 

o.fl., 2012). Nánar verður fjallað um áður nefnda spurningaflokka í kafla fimm um spilið 

Gagnagögn. 
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5 Gagnagögn 

Þessi kafli segir frá námsspilinu Gagnagögn, þeim námsgreinum sem undir það falla, 

ásamt því að fjalla um spurningaflokka spilsins. Tilgangur og markmið  hvers 

spurningaflokks verða útskýrð sérstaklega í undirköflum. Sagt verður frá á hvaða 

hugmyndum spilið er byggt og því efni sem spurningar þess eru byggðar á. Hér verður 

einnig sagt frá því hverjum spilið á að gagnast og á hvaða hátt. 

5.1 Fyrir hverja er Gagnagögn 

Gagnagögn er námsspil ætlað nemendum á unglingastigi. Það er byggt á námsefni fyrir  

8. – 10. bekk og því gæti það verið óhentugt fyrir nemendur á yngri stigum þar sem þeir 

hafa ekki kynnst meirihluta þess efnis sem spilið byggist á. Kennarar geta nýtt sér spilið til 

að brjóta upp hefðbundna kennslu og vekja áhuga nemenda á viðfangsefnum þess. Spilið 

hentar vel í kennslu á þeim námsgreinum sem það kemur inn á en má einnig nýta í t.d. 

lífsleikni, þemadögum, vali og öðru sem við á. Spilið getur hentað vel sem þjálfun í 

hópvinnu og samkeppni og nýtist vel til upprifjunar og sem ítarefni. Það er undir hverjum 

kennara komið hvernig hann hyggst nýta spilið í kennslu sinni og getur hann valið um að 

nýta sér allt spilið eða einungis hluta þess.  

5.2 Útlit og gangur spilsins 

Spilið Gagnagögn er byggt á hugmyndum nokkurra þekktra spila sem þó voru útfærðar á 

nýja vegu. Nauðsynlegt var að aðlaga þessar hugmyndir að því námsumhverfi sem 

hefðbundin kennslustofa býður upp á, svo spilið Gagnagögn falli betur að kennslu. Útlit og 

hugmynd leikvangsins var hannað með tvö þekkt spil í huga, Trivial pursuit og Hættuspilið, 

og sjá má leikvanginn í viðhengi 1. Ákveðið var að hafa sex arma út frá leikvanginum 

sjálfum, svokölluðum grunnhring, og sexhyrningslagað þema yfir spilinu. Það var gert með 

grunnþættina sex í huga þó svo að hringirnir sjálfir séu ekki byggðir á þeim. Armarnir sex 

bera allir mismunandi lit og táknar hver litur ákveðna námsgrein, að undanskildum gula 

arminum. Héðan af verða armarnir kallaðir hringir. Fjólublái liturinn stendur fyrir almenna 

vitneskju, rauði liturinn stendur fyrir íslensku, bleiki liturinn stendur fyrir íþróttir, blái 

liturinn stendur fyrir stærðfræði, græni liturinn stendur fyrir náttúrufræði og guli liturinn 

stendur fyrir „Vonda hringinn“.  

Hugmyndin á bakvið gula hring spilsins, „Vonda hringinn“, er komin frá Hættuspilinu 

en þar eiga leikmenn á hættu að missa stig úr öllum flokkum. Til að komast inn í hringina 
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þurfa leikmenn að lenda á svokölluðum inngangsreit sem tengir námsgreina hringina við 

grunnhringinn. Lendi leikmenn á inngangsreit þurfa þeir að fara allan hringinn áður en 

næsta lið á leik, hér geta þeir því safnað mörgum stigum á stuttum tíma, og er sú 

hugmynd einnig komin frá Hættuspilinu. Í grunnhringnum má finna sex reiti, einn fyrir 

hvern greina hring, sem flytja leikmenn yfir á inngangsreit. Sú hugmynd er komin frá 

Trivial. Þessir reitir eiga að auka líkurnar á að leikmenn komist inn í greina hringina og nái 

því fyrr að safna stigum. Oft er takmarkaður tími fyrir leiki og spil í kennslu og því 

mikilvægt að spilið taki ekki of langan tíma. 

Leikmenn fá stig ef þeim tekst að uppfylla þau skilyrði sem spurningaflokkarnir 

leggja upp með hverju sinni. Í grunnhringnum geta leikmenn aðeins fengið eitt stig fyrir 

hvern reit en í greina hringjunum geta leikmenn ýmist fengið eitt eða tvö stig og ræður 

merking reitanna því hversu mörg stig þeir eiga kost á að vinna sér inn. Til að vinna leikinn 

þarf liðið að hafa safnað 10 stigum í hverjum flokk. Þó geta kennarar aðlagað stigafjöldann 

að þeim tímaramma sem þeir hafa hverju sinni, þá bæði fækkað og fjölgað stigum eftir 

hentugleika. Þetta gefur notendum ákveðið svigrúm til að haga notkun spilsins eftir sínum 

þörfum. 

5.3 Þær námsgreinar sem spilið kemur inn á 

Námsspilið Gagnagögn samþættir nokkrar af þeim námsgreinum sem kenndar eru í 

íslenskum grunnskólum. Hér verður sagt frá hverri grein og þeim spurningaflokkum sem 

koma fyrir í þeim. Allt efni spilsins er byggt á námsefni fyrir 8.-10. bekk ásamt því að vera 

byggt á þekkingu úr daglegu lífi og heilbrigði. Spurningaflokkarnir sjálfir verða útskýrðir 

nánar í kafla 5.4. 

5.3.1 Almenn vitneskja 

Undir flokkinn Almenn vitneskja falla nokkrar námsgreinar sem nemendur unglingastigs 

eiga að hafa unnið með. Flokkurinn er að mestu byggður upp á efni tengdu 

samfélagsfræði en einnig á efni tengdu erlendum tungumálum, þar sem mest áhersla er 

lögð á ensku. Auk þess má finna spurningar sem tengjast upplýsingum úr daglegu lífi og 

eru þær spurningar óháðar því námsefni sem kennt er í grunnskólum og því reynir á 

almenna vitneskju nemenda. Þeir spurningaflokkar sem koma fyrir í flokknum Almenn 

vitneskja eru: Hefðbundnar spurningar, Fjölvalsspurningar, Teiknaðu, Leiktu og Hvert er 

orðið á ensku. 
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5.3.2 Íslenska 

Íslensku flokkurinn hefur fyrst og fremst það markmið að styrkja stöðu nemenda í 

málvitund, orðaforða og læsi. Þeir spurningaflokkar sem koma fyrir í Íslensku flokknum 

eru: Hefðbundnar spurningar, Fjölvalsspurningar, Teiknaðu, Leiktu, Sögustund, 

Samheiti/Andheiti, Fallbeygðu, Botnaðu málsháttinn og Stafarugl. 

5.3.3 Íþróttir 

Íþrótta flokkurinn leggur áherslu á heilbrigði í daglegu lífi nemenda. Þar koma fyrir 

spurningaflokkar sem taka mið af líferni nemenda og eru nemendur verðlaunaðir fyrir 

heilbrigðan lífstíl. Þeir spurningaflokkar sem koma fyrir í Íþrótta flokknum eru: 

Hefðbundnar spurningar, Fjölvalsspurningar, Teiknaðu, Leiktu, Sögustund, Hreyfðu þig og 

Hreinskilni. 

5.3.4 Stærðfræði 

Í Stærðfræði flokknum reynir mest á reikningsfærni nemenda. Þeir spurningaflokkar sem 

koma fyrir í Stærðfræði flokknum eru: Reiknaðu í huganum, Reiknaðu á blaði, Finndu y, 

Rómverskar tölur, Reiknaðu og svaraðu í rómverskum tölum, Leiktu og Hefðbundnar 

spurningar. 

5.3.5 Náttúrufræði 

Náttúrufræði flokkurinn byggist bæði á því námsefni sem unnið er með á unglingastigi og 

algengum forhugmyndum nemenda. Vert er að nefna þær bækur sem forhugmyndir 

barna voru sóttar í, en þær voru Making Sense of Secondary Science (Driver, Squires, 

Rushworth og Woob-Robinson 1993) og Misconceptions in Primary Science (Allen  2010). Í 

Náttúrufræði flokknum reynir á leikni nemenda í líffræði, eðlisfræði, efnafræði og 

erfðafræði ásamt því að reyna á færni nemenda í að tengja fræðin við daglegt líf og öfugt. 

Reynt er að tengja sjálfbærni við Náttúrufræði flokkinn og reynir því á getu nemenda til að 

huga að sjálfbærni. Þeir spurningaflokkar sem koma fyrir í Náttúrufræði flokknum eru: 

Hefðbundnar spurningar, Fjölvalsspurningar, Teiknaðu, Leiktu, Hvert er orðið og 

Sögustund. 

5.4 Spurningaflokkar 

Gagnagögn leggur áherslu á fjölbreytt viðfangsefni sem reyna á ólíka hæfni nemenda. 

spurningaflokkarnir eru 19 í heildina og hafa allir mismunandi markmið og áherslur sem 

reyna á ólík viðfangsefni, sjá má dæmi um spurningar í viðhengi 2. Slík fjölbreytni gerir 

það að verkum að allir nemendur ættu að geta fundið spurningaflokk við sitt hæfi og því 
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tekið að eitthverju leiti þátt í spilinu. Nokkrir spurningaflokkar eru byggðir á þekktum 

spilum og verður sagt nánar frá því í þeim spurningaflokkum sem það á við um. 

Yfir alla spurningaflokkana gilda sömu grunnreglur: ef þú svarar rétt eða getur 

lokið við verkefnið færðu stig en ef þú svarar vitlaust færðu ekki stig og næsta lið á leik. 

Í spurningaflokkunum Leiktu, Teiknaðu, Hvert er orðið og Sögustund er ætlast til þess að 

nemendur skiptist á að taka að sér verkefnin. Meiri ávinningur næst ef allir nemendur fá 

að kljást við þessi viðfangsefni og æfa sig í því að vera skapandi. 

5.4.1 Hefðbundnar spurningar 

Í þessum spurningaflokki reynir á þekkingu nemenda. Hér fá þeir spurningu sem tengist 

ákveðnu viðfangsefni innan þess flokks sem spurningin tilheyrir. Nemendur þurfa ýmist að 

koma með eitt ákveðið svar eða nefna dæmi um möguleg svör. Hefðbundnar spurningar 

hafa það markmið að kanna þekkingu nemenda á ákveðnum viðfangsefnum og reynir 

flokkurinn á sama tíma á minni nemenda. Spurningaflokkurinn er byggður á 

kennsluaðferð sem Ingvar Sigurgerisson (2011b) kallar spurningahríð. Hún byggist á því að 

spurning er varpað fram og nemendur eiga að svara helst viðstöðulaust. 

5.4.2 Fjölvalsspurningar 

Fjölvalsspurningar eru alls ekki ólíkar Hefðbundnum spurningum. Hér fá nemendur 

spurningu sem tengist ákveðnu viðfangsefni innan þess flokks sem spurningin tilheyrir. 

Nemendur fá uppgefin fjögur möguleg svör og þurfa að velja eitt þeirra sem þeir telja vera 

rétt. Þessi spurningaflokkur kannar þekkingu nemenda á ákveðnum viðfangsefnum og 

reynir á sama tíma á minni nemenda. Hér þurfa nemendur einnig að nýta sér 

útilokunarhæfni ef þeir eru óvissir um svarið og komast að sameiginlegri niðurstöðu um 

það. Spurningaflokkurinn er byggður á kennsluaðferð sem Ingvar Sigurgerisson (2011b) 

kallar spurningahríð. Hún byggist á því að spurning er varpað fram og nemendur eiga að 

svara helst viðstöðulaust. 

5.4.3 Teiknaðu 

Í þessum spurningaflokki velja leikmenn einn liðsmann til að teikna ákveðið viðfangsefni 

innan þess flokks sem spurningin tilheyrir. Hann fær 30 sekúndur til að teikna orðið á 

meðan liðsfélagar hans reyna að giska á af hverju teikningin er. Teiknarinn má undir 

engum kringumstæðum tala eða gefa frá sér hljóð á meðan á þessu stendur en má þó 

kinka kolli og/eða hrista hausinn eftir því sem við á. Til þess að fá stig þarf orðið að vera 

orðrétt og því reynir mikið á ágiskunar hæfileika liðsfélaga. Vert er að taka fram að 

teiknarinn má ekki skrifa orðið sem giskað er á eða teikna stafi sem tilheyra því. 
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Spurningaflokkurinn er byggður á kennsluaðferð sem Ingvar Sigurgerisson (2011b) 

kallar myndsköpun eða myndræn tjáning. Sú kennsluaðferð byggir verkefni sín á 

ýmiskonar myndrænni útfærslu. Markmið þessa flokks er að þjálfa færni nemenda í 

myndsköpun og listrænum tilþrifum. Flokkurinn reynir einnig á ágiskunar hæfileika liðsins 

og þurfa nemendur að sækja hugmyndir um möguleg svör í bakgrunnsþekkingu sína. Þessi 

spurningaflokkur er byggður á spilinu Pictionary og felur hann því í sér sömu verkefni og 

það. Vert er að taka fram að flokkurinn kemur inn á grunnþáttinn sköpun. 

5.4.4 Leiktu 

Þessi spurningaflokkur er mjög sambærilegur og flokkurinn Teiknaðu. Hér velja leikmenn 

einn liðsmann til að leika ákveðið viðfangsefni innan þess flokks sem spurningin tilheyrir. 

Hann fær 30 sekúndur til að leika orðið á meðan liðsfélagar hans reyna að giska á hvað 

verið er að leika. Leikarinn má undir engum kringumstæðum tala eða gefa frá sér hljóð á 

meðan á leiknum stendur en má þó kinka kolli og/eða hrista hausinn eftir því sem við á. 

Til þess að fá stig þarf orðið að vera orðrétt og því reynir mikið á ágiskunar hæfileika 

liðsfélaga.  

Spurningaflokkurinn er byggður á kennsluaðferð sem Ingvar Sigurgerisson (2011b) 

kallar leikræn tjáning. Hún byggir á því að nemendur túlka námsefni með leikrænum hætti 

og lifa sig inn í ákveðin hlutverk. Markmið þessa flokks er að þjálfa leikræna tjáningu 

nemenda. Flokkurinn reynir einnig á ágiskunar hæfileika liðsins og þurfa nemendur að 

sækja hugmyndir um möguleg svör í bakgrunnsþekkingu sína. Þessi spurningaflokkur er 

byggður á spilinu Actionary og felur hann því í sér sömu verkefni og það. Vert er að taka 

fram að flokkurinn kemur inn á grunnþáttinn sköpun. 

5.4.5 Hvert er orðið 

Í þessum spurningaflokki velja leikmenn einn liðsmann til að útskýra ákveðið orð sem 

tengist viðfangsefni innan þess flokks sem spurningin tilheyrir. Hann fær 30 sekúndur til 

að útskýra orðið á meðan liðsfélagar hans reyna að giska á hvað það sé. Undir engum 

kringumstæðum má sá sem útskýrir orðið nefna orðið sjálft eða hluta þess, geri hann það 

er orðið dæmt ógilt og liðið fær ekki stig. Til þess að fá stig þarf orðið að vera orðrétt og 

því reynir mikið á ágiskunar hæfileika liðsfélaga. 

 Í bók Ingvars Sigurgeirssonar (2011b) er ekki til heiti yfir kennsluaðferð sem þessa og 

því tökum við okkur það skáldaleyfi að kalla hana hugtakaskilgreiningu eða orðaspuna. 

Þessi kennsluaðferð er blanda af því sem Ingvar kallar tjáning og þrautalausnir. Markmið 

þessa flokks er að þjálfa hæfileika nemenda í útskýringum hugtaka og orða. Flokkurinn 

reynir einnig á ágiskunar hæfileika liðsins og þurfa nemendur að sækja hugmyndir um 
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möguleg svör í bakgrunnsþekkingu sína. Þessi spurningaflokkur er byggður á spilinu Alias 

og felur hann því í sér sömu verkefni og það. Vert er að taka fram að flokkurinn kemur inn 

á grunnþættina læsi og sköpun. 

5.4.6 Hvert er orðið á ensku 

Þessi spurningaflokkur er mjög sambærilegur og flokkurinn Hvert er orðið og er eins að 

öllu leiti að því undanskildu að nemendur fá orð á ensku sem þeir þurfa að útskýra á 

ensku. Hér hafa nemendur 30 sekúndur til að útskýra orðið fyrir liðsfélögum sínum á 

meðan þeir reyna að giska á það. Undir engum kringumstæðum má sá sem útskýrir orðið 

nefna orðið sjálft eða hluta þess, geri hann það er orðið dæmt ógilt og liðið fær ekki stig. 

Einnig má hann aðeins tala ensku og því ekki grípa til íslenskra orða en þó mega liðsmenn 

hans giska á íslensku en þurfa að svara á ensku. Ef þeir þekkja aðeins íslenska orðið og 

kunna ekki enska heitið yfir það fá þeir ekki stig, hér reynir því töluvert á 

tungumálakunnáttu nemenda.  

Markmið þessa flokks er að þjálfa hæfileika nemenda í útskýringum hugtaka og orða á 

ensku. Flokkurinn reynir einnig á ágiskunar hæfileika liðsins og þurfa nemendur að sækja 

hugmyndir um möguleg svör í bakgrunnsþekkingu sína. Þessi spurningaflokkur er byggður 

á spilinu Alias og felur hann því í sér sömu verkefni og það. Vert er að taka fram að 

flokkurinn kemur inn á grunnþáttinn læsi. 

5.4.7 Stafarugl 

Í spurningaflokknum Stafarugl hjálpast liðsfélagar að við að leysa verkefnið. Liðið fær 

uppgefið eitt orð og hefur 30 sekúndur til að mynda 5 önnur orð með því að nota hluta 

þeirra stafa sem finnast í upprunalega orðinu og raða þeim saman þannig þeir myndi nýtt 

orð. Takist þeim að mynda 5 eða fleiri orð fá þeir stig en takist þeim að mynda 10 orð eða 

fleiri, innan þessa 30 sekúndna, fá þeir auka stig. Þessi spurningaflokkur hefur þau 

markmið að þjálfa nemendur í hraðri hugsun ásamt því að þjálfa þá í að raða saman 

stöfum þannig að þeir myndi ólík orð og efli með því orðskilning nemenda. Þessi 

spurningaflokkur er byggður á kennsluaðferð sem Ingvar Sigurgeirsson (2011b) kallar 

þrautalausnir og leggur sú kennsluaðferð upp með þjálfun í rökhugsun og ályktunarhæfni. 

Þessi spurningaflokkur er að einhverju leiti byggður á spilinu Scrabble, en í þeim leik draga 

leikmenn stafi og reyna að búa til orð með þeim.  

5.4.8 Sögustund 

Í þessum spurningaflokki þurfa nemendur að byrja á því að velja einn liðsfélaga sem tekur 

að sér verkefnið. Hann fær afhent spurningaspjald með þremur óskyldum orðum sem 
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tengjast þeirri námsgrein sem spurningaflokkurinn tilheyrir. Nemandinn fær 30 sekúndur 

til að segja sögu sem inniheldur öll uppgefin orð. Sagan hefst samstundis og nemandinn 

lítur á spjaldið og verður hann að tala út allar 30 sekúndurnar án þess að stoppa. Vert er 

að taka fram að sagan verður að hafa söguþráð enda er markmið þessa spurningaflokks 

að þjálfa nemendur í sagnalist og spuna. Hér fær hugmyndarflug nemenda að njóta sín og 

reynir þessi flokkur mjög svo á sköpunargáfu nemenda. Spurningaflokkurinn er byggður á 

kennsluaðferð sem Ingvar Sigurgerisson (2011b) kallar sagnalist. Hún byggir á því að 

nemendur segja sögu og lifa sig inn í ákveðin hlutverk. Vert er að taka fram að 

spurningaflokkurinn kemur inn á grunnþættina læsi og sköpun. 

5.4.9 Reiknaðu á blaði 

Nemendur fá það verkefni að reikna uppgefið dæmi á blaði. Liðið hefur 30 sekúndur til að 

finna rétt svar og má ekki styðjast við nein tæki, önnur en blað og blýant. Markmið 

spurningaflokksins er að þjálfa nemendur í reikningi, þá aðallega í hefðbundnum 

stærðfræðidæmum sem reyna á kunnáttu þeirra í samlagningu, frádrætti, deilingu og 

margföldun. Hér reynir einnig á samvinnu nemenda þar sem þeir geta aðstoðað liðsfélaga 

sína við að reikna dæmin. Spurningaflokkurinn er byggður á kennsluaðferð sem Ingvar 

Sigurgerisson (2011b) kallar þrautalausnir. Hún reynir á færni nemenda til að leysa skrifleg 

dæmi og finna lausnir á vandamálum.  

5.4.10 Reiknaðu í huganum 

Nemendur fá það verkefni að reikna uppgefið dæmi í huganum. Liðið hefur 30 sekúndur 

til að finna rétt svar og má ekki styðjast við nein tæki önnur en hugann. Hér mega 

nemendur alls ekki tala upphátt og þarf allt ferlið að eiga sér stað í hljóði. Liðið þarf að 

komast að sameiginlegri niðurstöðu um svar án þess að ræða reikningsferlið og má því 

aðeins nefna niðurstöður sínar. Markmið spurningaflokksins er að þjálfa nemendur í 

hugarreikning á einföldum stærðfræðidæmum og á sama tíma þjálfa þá í að hugsa hratt á 

stuttum tíma.  Spurningaflokkurinn er byggður á kennsluaðferð sem Ingvar Sigurgerisson 

(2011b) kallar þrautalausnir. Hún reynir á færni nemenda til að leysa dæmi í huganum og 

finna lausnir á vandamálum. 

5.4.11 Finndu y 

Nemendur fá það verkefni að reikna uppgefið dæmi á blaði og finna út fyrir hvaða tölustaf 

y stendur. Liðið hefur 30 sekúndur til að finna rétt svar og má ekki styðjast við nein tæki 

önnur en blað og blýant. Markmið spurningaflokksins er að þjálfa nemendur í algebru. Hér 

reynir einnig á samvinnu liðsfélaga þar sem nemendur geta aðstoðað hvorn annan við að 

reikna dæmin og útskýrt í leiðinni, fyrir þeim sem ekki skilja, ferlið á bak við 
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reikningsaðferðirnar. Spurningaflokkurinn er byggður á kennsluaðferð sem Ingvar 

Sigurgerisson (2011b) kallar þrautalausnir. Hún reynir á færni nemenda til að leysa skrifleg 

dæmi og finna lausnir á vandamálum. 

5.4.12 Rómverskar tölur 

Í spurningaflokknum Rómverskar tölur svara nemendur einföldum dæmum þar sem þeir 

þurfa að breyta rómversku tölunum yfir í arabískar tölur. Markmið spurningaflokksins er 

að kenna nemendum rómverskar tölur og þjálfa þá í notkun þeirra. Spurningaflokkurinn 

er byggður á kennsluaðferð sem Ingvar Sigurgerisson (2011b) kallar þulunám. Hún reynir 

á færni nemenda til að læra utanbókar þekkingar atriði og að þeir geti nýtt sér þau. 

5.4.13 Reiknaðu og svaraðu í rómverskum tölum 

Í þessum spurningaflokki fá leikmenn það verkefni að reikna einföld dæmi og svara í 

rómverskum tölustöfum. Þótt leikmenn viti svarið í arabískum tölustöfum nægir það ekki 

til þess að fá stig, þeir verða einnig að geta svarað í rómverskum tölustöfum. Hér reynir 

mikið á þekkingu liðsmanna á rómverskum tölustöfum og er því ráðlagt að öll lið fylgist vel 

með og leggi á minnið þá tölustafi sem þeir þekkja, ekki til að geta nýtt sér síðar í spilinu 

ef þarf. Markmið spurningaflokksins er að kenna nemendum rómverskar tölur og þjálfa þá 

í notkun þeirra, bæði þannig að nemendur geti reiknað í rómverskum tölustöfum og skilið 

það sem þeir eru að gera. Spurningaflokkurinn er byggður á kennsluaðferð sem Ingvar 

Sigurgerisson (2011b) kallar þrautalausnir. Hún reynir á færni nemenda til að leysa skrifleg 

dæmi og finna lausnir á vandamálum. 

5.4.14 Samheiti/Andheiti 

Hér vinna nemendur með annað hvort samheiti eða andheiti. Liðið fær uppgefið eitt orð 

og hefur 30 sekúndur til að finna og nefna þrjú samheiti eða andheiti eftir því sem við á 

hverju sinni. Vert er að taka fram að þau dæmi sem koma fyrir á spurningaspjöldunum eru 

ekki tæmandi og sá möguleiki er fyrir hendi að nemendur komi með gild orð utan þess 

lista. Markmið þessa flokks er að fá nemendur til að kafa í orðasafn sitt og sækja þangað 

orð sem þeir nota sjaldan en þekkja þó. Auk þess eiga nemendur kost á því að kynnast 

nýjum orðum, ef svo vill til að liðsfélagi telur upp orð sem þeir þekkja ekki fyrir. 

Spurningaflokkurinn er byggður á kennsluaðferð sem Ingvar Sigurgerisson (2011b) kallar 

spurningahríð. Hún byggist á því að spurning er varpað fram og nemendur eiga að svara 

helst viðstöðulaust. Vert er að taka fram að spurningaflokkurinn kemur inn á grunnþáttinn 

læsi. 
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5.4.15 Fallbeygðu 

Í þessum spurningaflokki fá leikmenn það verkefni að fallbeygja orð. Liðið fær uppgefið 

eitt orð sem það þarf að fallbeygja rétt í öllum föllum, ef eitt fall er ranglega beygt fær 

liðið vitlaust fyrir allt orðið. Þessi flokkur hefur þau markmið að þjálfa nemendur í 

einföldum beygingar reglum og kanna þekkingu þeirra á fallorðum. Spurningaflokkurinn 

er byggður á kennsluaðferð sem Ingvar Sigurgerisson (2011b) kallar þulunám. Hún reynir 

á færni nemenda til að læra utanbókar þekkingar atriði og að þeir geti nýtt sér þau. 

5.4.16 Botnaðu málsháttinn 

Spurningaflokkurinn Botnaðu málsháttinn er nokkuð einfaldur í framkvæmd, en í honum 

er lesinn upp fyrri hluti málsháttar og þarf liðið að koma sér saman um endingu hans. 

Þessi spurningaflokkur hefur það markmið að kanna þekkingu nemenda á málsháttum og 

orðatiltækjum, á sama tíma og hann bætir við þá þekkingu. Spurningaflokkurinn er 

byggður á kennsluaðferð sem Ingvar Sigurgerisson (2011b) kallar þulunám. Hún reynir á 

færni nemenda til að læra utanbókar þekkingar atriði og að þeir geti nýtt sér þau. 

5.4.17 Hreyfðu þig 

Þessi flokkur felur í sér að nemendur framkvæma valdar hreyfingar eða halda ákveðnum 

stöðum í uppgefinn tíma. Liðið velur einn leikmann sem þarf að framkvæma hreyfinguna, 

geti hann það fær liðið stig, annars ekki. Þessi flokkur hefur það markmið að kanna og 

þjálfa liðleika, styrk og/eða stöðugleika nemenda. Flokkurinn er að vissu leiti byggður á 

hugmyndum spilsins Latador þar sem unnið er með hreyfingu og hvatt til heilbrigðs 

lífernis. Vert er að taka fram að spurningaflokkurinn tengist grunnþættinum heilbrigði og 

velferð. 

5.4.18 Hreinskilni 

Í þessum flokki þurfa nemendur að svara spurningum sem tengjast líferni þeirra. 

Spurningarnar snúa að mestu leiti að reglubundinni hreyfingu, réttu mataræði og 

nægilegri hvíld sem eru meðal undirstöðuatriða góðrar heilsu. Hér velja nemendur einn 

liðsmann til að svara spurningunni og þurfa þeir í öllum tilvikum að segja satt. Þessi 

spurningaflokkur er einnig byggður að vissu leiti á hugmyndum spilsins Latador þar sem 

unnið er með heilbrigði og velferð ungmenna. Vert er að taka fram að 

spurningaflokkurinn tengist grunnþættinum heilbrigði og velferð. 

5.4.19 Satt eða ósatt 

Þennan spurningaflokk er engöngu að finna í „Vonda hringnum“. Hér fá nemendur 

fullyrðingu og eiga að svara því hvort hún sé sönn eða ósönn. Svari þeir rétt halda þeir 
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stigum sínum en svari þeir vitlaust missa þeir stig úr flokki að eigin vali. Sumar þeirra 

spurninga eru byggðar á „sturluðum staðreyndum“ þar sem svarið virkar oft órökrétt. 

Þessi spurningaflokkur hefur það markmið að gefa nemendum kost á að komast hjá því að 

missa stig. 

5.5 „Vondi hringurinn“ 

Hugmyndin á bakvið „Vonda hringinn“ er komin frá Hættuspilinu, hér eiga leikmenn á 

hættu að missa stig úr öllum flokkum. Markmið „Vonda hringsins“ er að gera leikinn meira 

spennandi á sama tíma og hann vekur nemendur til umhugsunar um lífsákvarðanir og 

hegðun. Í „Vonda hringnum“ bjóða sumar spurningarnar upp á þann möguleika að 

nemendur geti bjargað sér frá því að missa stig með því að svara spurningu. Þær 

spurningar eru allar byggðar á spurningaflokknum Satt eða ósatt og eru  mis erfiðar. 

Leikmenn vilja komast hjá því að lenda í „Vonda hringnum“ þar sem sá möguleiki er fyrir 

hendi að þeir missi þó nokkur stig úr öllum flokkum. Þessi hringur hefur þau markmið að 

sýna nemendum að slæm hegðun og ókurteisi er ekki liðin og að allt hafi afleiðingar. 

5.6 Viskubrunnurinn 

Tilgangur „Viskubrunnsins“ er að fræða nemendur um ýmis málefni sem Aðalnámskrá 

grunnskóla leggur áherslu á. Í „Viskubrunninum“ má meðal annars finna tilvitnanir úr 

Aðalnámskrá grunnskóla sem fjalla um bæði jákvæðar og neikvæðar birtingarmyndir af 

lýðræði og mannréttindum víðsvegar í heiminum. Með neikvæðum birtingarmyndum 

lýðræðis og mannréttinda er aðalega átt við skort á því. Í „Viskubrunninum“ fá nemendur 

einnig fræðslu um sjálfbærni, jafnréttindi og heilbrigði. Markmið „Viskubrunnsins“ er að 

gera nemendur meðvitaða um mikilvægi grunnþáttanna sex og koma þeim í skilning um 

hvernig þeir birtast okkur í daglegu lífi.  

Sú fræðsla sem nemendur fá í „Viskubrunninum“ er ýmist um jákvæð atriði eða 

neikvæð. Í kjölfar fræðslunnar er nemendum umbunað eða hegnt í samræmi við hana, 

dæmi um bæði umbun og hegningu má sjá í viðauka 4. „Viskubrunninn“ má finna í öllum 

hringjum spilsins, bæði grunnhringnum og námsgreina hringjunum. 
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6 Lokaorð  

Í greinargerð þessari höfum við nú sagt frá námsspilinu Gagnagögn, gerð þess, 

markmiðum og hvernig það samþættist grunnþáttunum sex. Við ákváðum að hafa 

grunnþættina sex að leiðarljósi við gerð spilsins til að kynna nemendur fyrir áherslu 

atriðum þeirra og vekja áhuga þeirra á þeim viðfangsefnum sem þeir koma inn á, t.d. 

jafnrétti og mannréttindi. Sú hugmynd að búa til námsspil kviknaði þegar við vorum að 

leita að áhugaverðum og fjölbreyttum nemendaverkefnum. Í fljótu bragði fundum við, að 

okkar mati, því miður fá verkefni og ákváðum í framhaldi af því að búa til okkar eigið. Með 

þessu verkefni vonumst við til að auka fjölbreytileika kennslu og skapa skemmtilega og 

eftirminnilega námsreynslu. 

 Það voru þó nokkur atriði sem við hefðum viljað gera öðruvísi við vinnu okkar að 

spilinu Gagnagögn en höfðum ekki kost á að framkvæma. T.d. vildum við upprunalega 

gera þær kröfur til leikmanna að ná 15 stigum í hverjum flokki til að sigra, við prufun 

spilsins kom þó í ljós að það tók allt of langan tíma. Auk þess ætluðum við einnig að hafa 

um 120 spurningar í hverjum flokk en fækkuðum þeim niður í 100 vegna umfangs spilsins. 

Þar fyrir utan ætluðum við að hafa svokallaða snúningsskífu á miðjum leikvangi, þar sem 

nemendur þyrftu að snúa skífunni eftir hvert stig og áttu þar á hættu að þurfa að gefa 

stigið frá sér. Við töldum þetta óhenntugt fyrirkomulag sem hægir á framgangi spilsins og 

gerir það tímafrekt. Of tímafrek spil henta illa í kennslu og því var fátt annað í stöðunni en 

að aðlaga hugmyndir okkar um spilið að hefðbundnu kennslufyrirkomulagi. Gaman hefði 

verið að geta haft fleiri spurningaflokka og fleiri spurningar.  

 Þrátt fyrir kosti spilsins hefur það einnig sínar takmarkanir. Spilið býður aðeins upp 

á að 15 leikmenn taki þátt hverju sinni og því gæti hefðbundin bekkjarstærð, ca. 22 

nemendur, þurft á tveimur eintökum að halda. Auk þess er spurningaflokkurinn Hreyfðu 

þig óhenntugur fyrir fólk með líkamlegar fatlanir, en þar kemur þó teymisvinnan til móts 

við þær hindranir. Hér gætu ófatlaðir einstaklingar tekið að sér þau viðfangsefni sem 

hreyfihamlaðir einstaklingar geta ekki framkvæmt. 

Sú vinna sem liggur að baki gerð Gagnagagna hefur reynst okkur lærdómsrík. Það 

kom okkur á óvart hversu skemmtileg og skapandi námsspilagerð getur verið og hve 

krefjandi slík vinna er. Meðan á ferlinu stóð opnaðist fyrir okkur nýr heimur 

kennsluaðferða og markmiða sem við komum til með að geta nýtt okkur seinna meir. Hér 

fengum við fullt af hugmyndum tengdum ólíkum viðfangsefnum og verkefnum.  



27 

 

Í framtíðinni gæti verið gaman að búa til sambærilegt námsspil ætlað miðstigi sem 

hefði þá sömu uppbyggingu og Gagnagögn. Auk þess heillar okkur hugmyndin um sérhæfð 

námsgreinaspil. Gaman væri að gera tvö önnur námsspil eingöngu ætluð íslensku og 

náttúrufræði kennslu. Við erum alvarlega að skoða þann möguleika í sambandi við M.Ed. 

verkefni okkar. Einnig væri gaman að koma spilinu Gagnagögn í sölu svo hægt sé að nýta 

það í kennslu og sem afþreyingarspil.  

Það ættu allir að leggja sitt að mörkum við að gera skólaumhverfið sem jákvæðast. 

Við vonumst því til að þetta verkefni geti virkað sem kveikja að fjölbreyttri og skapandi 

námsefnisgerð fyrir aðra kennara.  
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Viðauki 1: Leikvangur 

 

 

Hér má sjá útlit leikvangsins 
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Viðauki 2: Spurningar  

Hér má sjá dæmi um fjölvalsspurningu: 

 

Hér má sjá dæmi um spurningaflokkinn Hvert er orðið á ensku:

 



32 

Hér má sjá dæmi um spurningaflokkinn Hvert er orðið: 

 

Hér má sjá dæmi um hefðbundna spurningu: 
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Hér má sjá dæmi um spurningaflokkinn Leiktu: 

 

Hér má sjá dæmi um spurningaflokkinn Reiknaðu á blaði: 
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Hér má sjá dæmi um spurningaflokkinn Finndu y: 

 

Hér má sjá dæmi um spurningaflokkinn Reiknaðu í huganum: 
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Hér má sjá dæmi um spurningaflokkinn Rómverskar tölur: 

 

Hér má sjá dæmi um spurningaflokkinn Reiknaðu og svaraðu í rómverskum tölum: 
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Hér má sjá dæmi um spurningaflokkinn Fallbeygðu: 

 

Hér má sjá dæmi um spurningaflokkinn Botnaðu málsháttinn: 
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Hér má sjá dæmi um spurningaflokkinn Samheiti/Andheiti: 

 

Hér má sjá dæmi um spurningaflokkinn Stafarugl: 

 

 

 



38 

Hér má sjá dæmi um spurningaflokkinn Hreyfðu þig: 

 

Hér má sjá dæmi um spurningaflokkinn Hreinskilni: 
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Hér má sjá dæmi um spurningaflokkinn Teiknaðu: 

 

Hér má sjá dæmi um spurningaflokkinn Sögustund: 
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Viðauki 3: „Vondi hringur“  

Hér má sjá dæmi um spurningaflokkinn Satt eða ósatt: 

 

Hér má sjá dæmi um hvernig hægt er að missa stig í „Vonda hringnum“: 
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Viðauki 4: „Viskubrunnur“ 

Hér má sjá dæmi um „Viskubrunn“ þar sem nemendur hljóta góðs af: 

 

Hér má sjá dæmi um „Viskubrunn“ þar sem nemendur hljóta ills af: 

 


