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Formáli 

Þegar kom að því að fara að velja viðfangsefni fyrir lokaverkefnið kom ekki margt til 

greina í mínum huga. Mig langaði að vinna úr góðri reynslu minni með námsspil í 

vettvangsnámi mínu þar sem ég hef mikið unnið með það að búa til spil eða leiki tengda 

námsefninu. Mig langaði að búa til námsspil sem myndi nýtast mér í 

náttúrufræðikennslu í framtíðinni. Eitt af þeim spilum sem ég hef útbúið upp úr 

einstökum köflum nokkurra kennslubóka skilaði mjög góðum árangri. Það fólst í því að 

nemendur áttu að safna sér inn stigum með því að nefna, útskýra eða leika hugtök upp 

úr kaflanum (nánari útskýring – sjá síðar). Þetta hafði gengið það vel að mig langaði að 

eiga spilið upp úr helstu bókum sem kenndar eru í náttúrufræði á unglingastigi. 

Upprunalega var ætlunin að útbúa sams konar spil upp úr þeim sjö helstu 

kennslubókum sem kenndar eru í náttúrufræði á unglingastigi en sökum umfangs var 

ákveðið að þær þrjár bækur sem helst eru kenndar í líffræði væru hafðar að leiðarljósi. 

Miðað við reynslu mína af vettvangsnámi og af samtölum við samnemendur finnst 

mér námsleikir og spil vera allt of lítið notuð í kennslu á unglingastigi. Ég velti því fyrir 

mér hvernig stæði á þessu og sá að upplagt var að tengja lokaverkefni mitt við það að 

leita mér heimilda um gildi námsleikja og takmarkanir, auk þess að finna skýringar á því 

hvers vegna notkun þeirra er lítil. Reynsla mín af notkun námsleikja í kennslu er góð, 

mér finnast nemendur verða jákvæðari fyrir námsefninu, einkum vegna þess að þeir líta 

frekar á það sem leik en nám. Von mín er að gefa spilið út þannig að aðrir kennarar geti 

auðveldlega nýtt það við kennslu þar sem spilið er auðvelt í framkvæmd og efni þess 

nátengt innihaldi þeirra námsbóka sem kenndar eru í 7.-10. bekk grunnskóla í 

náttúrufræði. 

Ég vil sérstaklega þakka leiðbeinanda mínum, Hrefnu Sigurjónsdóttur, fyrir góða 

leiðsögn við vinnslu verkerfnis og Ingvari Sigurgeirssyni fyrir sértæka ráðgjöf. Einnig vil 

ég þakka nemendum og kennurum þeirra sem tóku þátt í þróun spilsins, svöruðu 

spurningum um reynslu sína og eiga heiðurinn af nafni spilsins. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í 

öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. 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 
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orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf 

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

 

Reykjavík, 25. maí 2017 

 

Salbjörg Ragna Sævarsdóttir 
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Ágrip 

Markmið þessa lokaverkefnis var að hanna spil sem hægt er að nýta í 

náttúrufræðikennslu á unglingastigi. Ákveðið var að búa til spil eftir jákvæða reynslu af 

slíkri kennslu. Miðað er við efni þriggja kennslubóka sem helst eru kenndar í líffræði í 7.-

10. bekk. Hægt er að spila það eftir hvern kafla fyrir sig. Nemendur hafa í flestum 

tilfellum mikinn áhuga á spilum og geta þau aukið áhuga nemenda á náminu. Einnig 

þjálfa þau nemendur í hópavinnu og ýta undir sköpun nemenda. Settar voru fram tvær 

rannsóknarspurningar. Þær eru: (1) Hvernig nýtist spilið Lífleikur sem viðbótarefni í 

náttúrufræði á unglingastigi? og (2) Hefur spilið Lífleikur áhrif á áhuga nemenda á 

náttúrufræðinámi? Rannsóknir hafa sýnt fram á að kennsluaðferðir sem nýttar eru í 

íslenskum grunnskólum séu almennt einhæfar og kennaramiðaðar og bundnar við 

kennslubækur. Námsleikir og spil eru kennsluaðferð sem er almennt lítið notuð í 

kennslu þrátt fyrir þann ávinning sem notkun þeirra stuðlar að. Eitt af markmiðum 

Líleiks er að styrkja hugtakaskilning nemenda en íslenskir nemendur koma illa út úr 

PISA-könnunum hvað varðar náttúrufræðilæsi. Eftir að spilið hafði verið hannað var 

hluti þess lagður fyrir í þremur bekkjum í tveimur grunnskólum, öðrum á 

höfuðborgarsvæðinu og hinum úti á landi. Nemendur skrifuðu niður upplifun sína af 

spilinu og því var haldið til haga og síðar greint. Niðurstöður svara nemenda bentu til 

þess að nemendur teldu Lífleik henta vel sem viðbót við þær námsbækur sem kenndar 

eru á unglingastigi, einkum sem hjálpartæki til að rifja upp efni bókanna fyrir próf. 

Niðurstöður bentu einnig til þess að reynslan af spilinu hefði í flestum tilfellum verið 

jákvæð varðandi áhuga nemenda, því þeim fannst spilið skemmtilegt og vildu spila það 

oftar. Spilið er einfalt í framkvæmd og auðveld leið fyrir náttúrufræðikennara til að 

brjóta upp kennsluna og auka fjölbreytni kennslustunda ásamt því að auka vægi 

nemendamiðaðra kennsluhátta. 
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Abstract 

Bio-game: Educational biology game for the 7th–10th grade 

The purpose of this thesis was to design a game that can be used in teaching of natural 

science for 12–15 years old pupils. It was decided to design the game after a positive 

experience of its use in teaching. It is based on the three textbooks that are most 

commonly used in biology teaching in the 7th–10th grade. The game can be played 

after each chapter of the books. Pupils are usually very interested in games and if 

successful, they can increase the pupils’ interest in the subject. Games also train the 

pupils in group work and stimulate their creativity. In this thesis two research questions 

are posed. They are: (1) How can the game Lífleikur (Bio-game) be utilized as 

supporting material in natural science for 12-–15 year olds? And (2) Does the game 

Lífleikur affect the pupils’ interest in learning natural science? Research has shown that 

the teaching methods used in Icelandic primary schools are generally monotonous and 

teacher-centered. Educational games are seldom used as a teaching method in spite of 

the advantages that follow from their use. One of the goals of Lífleikur is to strengthen 

the pupils’ conceptual understanding in natural science. Which is needed since 

Icelandic pupils get poor results from the PISA surveys in connection with natural 

science literacy. When the design of the game was completed it was tested in three 

classes in two primary schools, one in the capital area and one in the country. The 

pupils wrote about their experience of the game and their comments were kept and 

later analyzed. The pupils answers suggest that they see Lífleikur as a useful 

complement to the textbooks used for 12–15 year olds, as they often mentioned that 

the game was useful for review in preparation for exams. The results also suggest that 

the experience of the game had a positive effect on the pupils’ interest, as they found 

the game amusing and wanted to play it more often. The game is simple and an easy 

way for teachers of natural science to interrupt traditional teaching and increase the 

variation of the lessons as well as giving more room for pupil-centered teaching 

methods.  
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1 Inngangur  

Kennsluaðferðir eru mjög ólíkar að uppbyggingu og gerð. Til er aragrúi kennsluaðferða 

og afbrigði þeirra. Aðferðirnar eru margvíslegar og markmið þeirra misjöfn. Kennarar 

verða að velja aðferðirnar út frá þeim markmiðum sem vinna á að hverju sinni og því er 

ekki hægt að segja að einhver ein kennsluaðferð sé betri en önnur (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 10).  

Í kennaranáminu er mikil áhersla lögð á að nemendur kynnist af eigin raun kostum 

fjölbreyttra kennsluaðferða. Eitt af þeim hæfniviðmiðum sem ætlast er til að 

kennaranemar séu færir um í lok meistaranáms er að „skapa fjölbreyttar 

námsaðstæður við hæfi ólíkra nemenda með beitingu margvíslegra kennsluhátta og 

öruggri stjórnun“ (Háskóli Íslands, e.d.). Fjölmargar ólíkar kennsluaðferðir hafa komið 

fram á sjónarsviðið á síðustu árum. Niðurstöður ýmissa rannsókna á kennsluháttum í 

íslenskum grunnskólum benda þó til þess að kennarar séu almennt séð lítið að nýta sér 

þessar aðferðir í kennslu, heldur einkennist hún að mestu af einhæfum 

hópkennsluaðferðum (Hafsteinn Karlsson, 2009; Ingvar Sigurgeirsson, Amalía 

Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014) 

Hafsteinn Karlsson (2009) gerði rannsókn á kennsluháttum í sex íslenskum og 

fjórum finnskum grunnskólum á árunum 2006-2007. Gagna var aflað með viðtölum við 

24 kennara, 12 frá hvoru landi, ásamt athugunum í 70 kennslustundum í skólunum. Í 

rannsókninni eru dregin fram viðhorf þeirra kennara sem tóku þátt í rannsókninni en 

þau er ekki hægt að yfirfæra yfir á alla grunnskólakennara landanna þar sem hver 

kennari talar fyrir sig, en þau gefa þó ákveðnar vísbendingar. Einnig var einungis rætt 

við kennara í bóklegum greinum. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að íslensku kennararnir 

notuðu mun fábreyttari kennsluaðferðir en þeir finnsku og hugsuðu minna út í hvaða 

kennsluaðferðum þeir ætluðu að beita þegar þeir skipulögðu kennsluna. Finnsku 

kennararnir nýttu kennsluleiðbeiningarnar mun meira en þeir íslensku, sem gæti að 

einhverju leyti skýrt þann mun sem birtist. Í báðum löndum var kennslubókin stýrandi í 

kennslunni og kennsluhættir hefðbundnir en Finnarnir voru duglegri við að brjóta upp 

kennsluna með fjölbreyttari kennsluháttum (Hafsteinn Karlsson, 2009). Auður Pálsdóttir 

(2016, bls. 37) dregur þetta einnig fram í umfjöllun sinni um niðurstöður PISA-

könnunarinnar frá 2015. Þar vitnar hún í verkefnið Vilji og veruleiki (2007) þar sem ein 
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af niðurstöðum verkefnisins var að kennsla kennara stýrðist að miklu leyti af efni og 

uppbyggingu þeirra kennslubóka sem þeir nýta. Auður Pálsdóttir (2016) bendir á að í 

Starfsháttarannsókninni (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014) komi fram að kennaramiðaðar 

kennsluaðferðir séu algengari en þær nemendamiðuðu. Hún bendir einnig á að lengi 

hafi verið talað um að til þess að efla náttúrufræðikennslu þurfi það að breytast. 

Kennarar þurfi að færa sig frá því að vera sífellt að miðla upplýsingum til nemenda og 

gefa nemendum tækifæri til þess að öðlast reynslu af viðfangsefni námsbókanna 

(Auður Pálsdóttir, 2016, bls. 37 og 39). Í þessari sömu skýrslu er mat nemenda á 

náttúrufræðikennslu tekið saman og þar kemur fram að í náttrufræðikennslu á Íslandi 

er notkun tilrauna og rannsókna undir OECD-meðaltali. Einnig finnst íslenskum 

nemendum vera skortur á endurgjöf um árangur frá náttúrufræðikennurum sínum, þar 

sem kennari segir nemendum hvernig þeir standa, bendir á styrkleika þeirra og 

veikleika, hvar nemendur geta bætt sig og hvernig þeir geti farið að. Ísland mælist langt 

undir OECD-meðaltali hvað varðar endurgjöf til nemenda og er staðan verst á Íslandi 

miðað við Norðurlöndin. Þrátt fyrir að íslenskir nemendur telji endurgjöfina litla upplifa 

þeir mikinn stuðning frá kennurum sínum og mælist stuðningurinn fyrir ofan OECD-

meðaltal og er mestur allra Norðurlandanna. Stuðningurinn felst í því að kennarar sýna 

námi nemenda sinna áhuga, aðstoða þá þar til þeir skilja og veita auka aðstoð sé þess 

þörf (Menntamálastofnun, 2016, bls. 35). 

Eins og áður kom fram benda niðurstöður Hafsteins Karlssonar (2009) til þess að 

nokkur munur sé á kennsluháttum í íslenska skólakerfinu og því finnska, ef miðað er við 

þá skóla sem tóku þátt í rannsókninni. Líklega tengist þetta því hve árangur 

nemendanna í þessum tveimur löndum er ólíkur í PISA-könnunni hvað varðar læsi á 

náttúruvísindi en þar standa Íslendingar sig illa eða þó nokkuð fyrir neðan meðaltal 

OECD. Að auki er Ísland marktækt lægra en Norðurlöndin en Danmörk, Noregur og 

Svíþjóð eru aðeins ofan við meðaltal OECD. Finnland er í nokkrum sérflokki, langt fyrir 

ofan meðaltal OECD. Læsi á náttúruvísindi á Íslandi og Finnlandi versnaði til muna frá 

2006 til 2015 og var lækkunin meiri í Finnlandi. Þrátt fyrir þessa lækkun á milli ára eru 

Finnar enn hæstir Norðurlandanna. Athygli vakti að trú nemenda á eigin getu í 

náttúrugreinum er minnst í Finnlandi og mest á Íslandi, sem er öfugt við námsárangur 

þjóðanna (Menntamálastofnun, 2016, bls. 19-20, 32 og 35). 

Meðal þeirra kennsluaðferða sem rannsóknir benda til að séu lítið notaðar í kennslu 

eru námsleikir og spil, og fækkar tilfellum eftir því sem nemendur verða eldri (Ingvar 

Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 132). Ingvar Sigurgeirsson (1999, bls. 80) mælir með 

leikjum sem kennsluaðferð í bók sinni, Að mörgu er að hyggja, og bendir á að leikir séu 
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almennt lítið nýttir í grunnskólum landsins. Einn af kostum þessarar aðferðar er sá að 

þeir ná oft að vekja áhuga nemenda (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 80). Þar sem 

viðfangsefni mitt hér er námsspil fjalla ég sérstaklega um námsleiki sem kennsluaðferð í 

kafla 2. Leitast verður við að varpa ljósi á gildi námsspila ásamt því að farið verður yfir 

helstu kosti og galla við notkun þeirra í kennslu. Einnig útskýri ég hvers vegna þetta 

viðfangsefni varð fyrir valinu og hvaða tilgangi spilið á að þjóna.  

Spilið Lífleikur gengur þannig fyrir sig að nemendur eru saman í tveggja til þriggja 

manna liðum sem keppa á móti hvert öðru þar sem liðin skiptast á að gera. Annað liðið 

byrjar og velur hvort það vilji reyna við eitt, tvö, eða þrjú stig. Eitt stig felst í því að lesin 

er upp skilgreining á hugtaki og liðið kemur sér saman um eitt hugtak. Ef lið velur tvö 

stig er hugtakið lesið fyrir það og liðið á að útskýra hvað felst í hugtakinu. Tveir 

valmöguleikar eru til að vinna sér inn þrjú stig, annars vegar að einn úr liði tekur að sér 

að leika hugtakið með látbragði fyrir liðsfélaga. Hinn valmöguleikinn er sá að nemendur 

nefni 5 hugtök sem tengjast þeirra hugtaki. Geti liðið þetta fær það stigin, annars ekki. 

Stigin eru skráð niður og vinnur það lið sem hefur flest stig í lok spils. Nánari útskýringu 

á spilinu er að finna í 5. kafla. 

Í aðalhluta Aðalnámskrár grunnskóla frá 2011 (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 16) eru settir fram sex grunnþættir menntunar 

sem eiga að vera hluti af öllu skólastarfi. Grunnþættirnir sex eru: læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Þrír af 

grunnþáttunum, þ.e. sjálfbærni, læsi og sköpun tengjast notkun spilsins. Í næsta kafla 

um gildi kennsluaðferðarinnar er gerð grein fyrir hugtökunum sjálfbærni og sköpun. 

Eins og áður sagði er markmið spilsins m.a. að skerpa á hugtakaskilningi nemenda þar 

sem nemendur vinna með náttúrufræðileg hugtök á ýmsan hátt. Með því að efla 

hugtakaskilning nemenda í náttúrufræði er verið að að vinna með náttúrufræðilæsi 

þeirra. Því verður grunnþátturinn læsi tekinn fyrir og fjallað um mikilvægi hans í 

náttúrufræðikennslu (3. kafli). Fjallað er sérstaklega um leiklist í kennslu, gildi hennar og 

tengsl við sköpun (4. kafli). Þetta er gert þar sem einn þáttur spilsins byggir á því að 

nemendur nýta sér leikræna tjáningu við útskýringu hugtaka. Því næst (5. kafli) verður 

gerð grein fyrir spilinu Lífleik og hvernig það tengist Aðalnámskrá grunnskóla. Í lokin 

verður gert grein fyrir reynslu af notkun spilsins í kennslu, viðhorfum nemenda til þess 

ásamt viðhorfum og ábendingum stuðningsfulltrúa eftir að hafa fylgst með notkun þess 

í kennslu. 

Í þessari greinargerð er einnig gengið út frá tveimur rannsóknarspurningum sem 

leitast er við að svara. Spurningarnar sem um ræðir eru eftirfarandi: 
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1. Hvernig nýtist spilið Lífleikur sem viðbótarefni í náttúrufræði á unglingastigi? 

2. Hefur spilið Lífleikur áhrif á áhuga nemenda á náttúrufræðinámi? 
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2 Gildi námsleikja og spila 

Leikir geta verið af ýmsum gerðum og haft mismunandi markmið. Hugtakið leikur er 

mjög vítt og tengist mismunandi athöfnum bæði hjá ungum sem öldnum. Námsleikir 

eru leikir sem hafa verið sérstaklega hannaðir til að stuðla að menntun nemenda. Það 

er eins með þessa aðferð og aðrar kennsluaðferðir að hún gengur misvel og fer það eftir 

kennara og þeim nemendahópi sem hann er með hverju sinni hver útkoman verður. Ef 

vel tekst upp með námsleiki finnst nemendum eins og þeir séu einungis að leika sér og 

námið á sér stað ómeðvitað (Hsu, Cheng og Huang, 2009). Jákvæð viðhorf nemenda til 

námsleikja birtast í mörgum rannsóknum eins og sjá má t.d. í rannsókn Rúnars 

Sigþórssonar, Önnu-Lindar Pétursdóttur og Þóru Bjarkar Jónsdóttur (2014): 

Maður lærir eiginlega fljótar, maður lærir það miklu betur af því að maður man 

miklu betur eftir því af því að maður skemmtir sér. Já, það er skemmtilegra. Og líka 

er maður þá áhugasamari, ef þetta tengist leiknum og þá viltu náttúrulega geta 

verið með í leiknum og vilt læra (Rúnar Sigþórsson, Anna-Lind Pétursdóttir og Þóra 

Björk Jónsdóttir, 2014, bls. 173-174). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að það að nota námsspil sem kennsluaðferð sé líklegra til 

að auka áhuga nemenda á námi en hefðbundnari kennsluaðferðir, þar sem flestir 

nemendur hafa ánægju af því að spila og upplifa það sem leik (Anna Kristjánsdóttir, 

Ingvar Sigurgeirsson, Jacqueline Friðriksdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir, Stella 

Guðmundsdóttir og Þóra Kristinsdóttir, 1987, bls. 3). Á sömu skoðun eru Su, Cheng og 

Lin (2014) í rannsókn sinni og vitna í eldri rannsóknir þar sem fjallað er um mikilvægi 

leikja og spila í kennslu og varast eigi að vanmeta gildi þeirra. Frederick-Jonah og 

Igbojinwaekwu (2015) gerðu rannsókn á notkun leikja og ljóðagerðar í stærðfræðinámi. 

Niðurstöður þeirra voru að leikir væru áhrifarík aðferð til þess að auka áhuga nemenda 

á stærðfræðinámi. Þessar niðurstöður eru í samræmi við eldri rannsókn sem leiddi í ljós 

að notkun leikja í kennslu eykur áhuga nemenda á stærðfræðinámi (Okigbo og Okeke, 

2011). Þessar niðurstöður ætti að vera hægt að yfirfæra yfir á aðrar námsgreinar, þó 

svo að útfæra þyrfti leikina á annan hátt til að þeir falli að viðfangsefni hverrar greinar  

Að sköpun sé skilgreind sem einn af grunnþáttum Aðalnámskrár (sbr. hér að ofan) 

sýnir aukna áherslu menntamálayfirvalda á að kennarar eigi að stuðla að sköpun 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 24). Hversu vel hefur tekist er óvíst 
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en ýmislegt bendir til að þessi þáttur sé að aukast og má þar nefna Biophilia-

menntaverkefnið sem var sett af stað 2011. Biophilia er upprunalega verkefni íslensku 

söngkonunnar Bjarkar Guðmundsdóttur þar sem hún tengir saman tækni, tónlist, 

náttúru og sköpun. Verkefnið er ætlað börnum á aldrinum 10‒12 ára og hefur samstarfi 

verið komið á milli Norðurlandanna um nýtingu og þróun verkefnisins (Biofilia 

Educational Project, e.d.). Fossard, Barajas og Trifonova (2012) segja að til þess að 

nemendur geti lært að verða skapandi sé mikilvægt að kennararnir sjálfir séu skapandi 

og nýti skemmtilegar og fjölbreyttar kennsluaðferðir sem ná vel til nemenda og kveikja 

áhuga þeirra á námsefninu. Námsleikir eru kennsluaðferð sem virðist uppfylla þessar 

kröfur vel þar sem þeir reyna oft á að nemendur nýti sér ímyndunaraflið og sköpun við 

hinar ýmsu úrlausnir. Auður Pálsdóttir (2016, bls. 36) nefnir að á Íslandi séu tilraunir í 

náttúrufræði lítið notaðar ef miðað er við Norðurlöndin. Tilraunir reyna á sköpun og 

ætti að vera auðvelt fyrir kennara að koma því að í kennslu sinni og þannig ýta undir 

sköpun nemenda sinna. 

Í sérriti Aðalnámskrár grunnskóla um sköpun er sett fram ein skilgreining á 

hugtakinu sköpun en þó tekið fram að hún sé ein af mörgum. Skilgreiningin hljóðar svo: 

„Sköpun er ferli sem byggist á ímyndunaraflinu og niðurstaðan er í senn frumleg og 

hefur gildi“ (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 

2012, bls. 18). Sköpun felst í því að búa til eitthvað nýtt og frumlegt. Í rannsókn Gerðar 

G. Óskarsdóttur o.fl. um list- og verkgreinar voru verkefni flokkuð niður á þrjú stig þar 

sem á fyrsta þrepi var ein lausn við verkefni, á öðru þrepi voru fleiri en ein lausn og á 

því þriðja var engin lausn og þurftu nemendur því að skapa lausnina. Rannsóknin leiddi í 

ljós að af list- og verkgreinum fengu nemendur flest tækifæri til þess að vinna með 

sköpun í leiklist og myndlist (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014, bls 263-264). 

Sjálfbærni er eins og áður sagði einn af grunnþáttunum sex sem settir eru fram í 

Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011. Algengasti skilningur fólks á hugtökunum sjálfbærni 

og sjálfbærri þróun felst í því að við hugsum um náttúruna og umhverfið þannig að 

afkomendur okkar taki við henni í ekki verra ástandi en þegar við tókum við. Í 

Aðalnámskránni er einnig talað um menntun til sjálfbærni en það felst í því að gera 

nemendum kleift að „takast á við viðfangsefni sem lúta að samspili umhverfis, 

félagslegra þátta og efnahags í þróun safmélags.“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 19). Auður Pálsdóttir, Allyson Macdonald og 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2009) tala um að einfölduð mynd af menntun til 

sjálfbærrar þróunar sé að lögð sé áhersla á þátttöku nemenda og getu þeirra til aðgerða 

í tengslum við umhverfismennt. Í umfjöllun sinni um sköpun nefna þau rannsóknar- og 
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þróunarverkefnið Getu (GETA, 2008) sem miðaði að því að efla rannsóknir tengdar 

menntun til sjálfbærni ásamt því að setja fram nýjar leiðir sem stuðla að menntun til 

sjálfbærni. Þess ber þó að geta að þessari rannsókn lauk áður en nýja Aðalnámskráin 

kom út þar sem sjálfbærni er einn af grunnþáttunum sex. Samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla eiga grunnþættirnir að fléttast inn í allt nám nemenda, en grunnþátturinn 

sjálfbærni er ósjaldan tengdur náttúrufræðinámi þar sem m.a. er komið inn á sjálfbærni 

í umfjöllun um náttúruvernd, umhverfi og áhrif mannsins á vistkerfi jarðar. Þetta er 

meðal viðfangsefa kennslubókarinnar Maður og náttúra sem spilið Lífleikur er unnið 

upp úr. Hugtök spilsins sem tengjast sjálfbærni og náttúruvernd má finna í töflu 2 í 

Viðauka Á. 

Hyvonen (2011) fjallar um að námsleikir geti haft mjög víðtæk áhrif á nám nemenda 

ef rétt er staðið að þeim og vel tekst upp. Hann segir að notkun leikja í kennslustofum 

hafi mjög margþætt áhrif á menntun nemendanna þar sem þeir geta haft áhrif á 

vitsmunalegan, tilfinningalegan, félagslegan og líkamlegan þroska þeirra, allt eftir eðli 

leikjanna. Einnig talar hann um að margir námsleikir bjóði upp á gagnkvæm tækifæri til 

náms hvort sem er meðal nemenda eða nemenda og kennara. Hann segir að leikir geti 

gefið kennurum góða sýn á stöðu nemenda í námi og hvaða þættir það eru sem leggja 

þarf meiri áherslu á til að nemendur nái góðum tökum á þeim. 

Notkun námsleikja í kennslu getur m.a. stuðlað að jákvæðu viðhorfi nemenda til 

náms. Ingvar Sigurgeirsson (1999, bls. 70) telur að það sé einn helsti kostur námsleikja 

því nemendur skemmti sér yfirleitt vel og þeir verði ekki eins leiðir á endurtekningum 

eins og oft vill verða í hefðbundinni kennslu. Sugar og Sugar (2011) benda á að leikir 

byggist á upplifun og reynslu þar sem nemendur læra af því að framkvæma og þar sem 

nemendur fá endurgjöf strax er líklegra að þeir læri af reynslunni. Einnig þjálfast 

nemendur í að taka próf því í leikjum fá nemendur oft takmarkaðan tíma til að leysa hin 

ýmsu verkefni eða svara spurningum líkt og í prófum. 

Þó svo að ávinningur af notkun námsleikja og spila í kennslu geti verið mikill er rétt 

að nefna nokkra ókosti sem þeim geta fylgt. Einn er sá að samkeppni er oft mikil og 

verður kennari að gæta þess að kappið verði ekki of mikið og nemendur komi fram við 

hvern annan af virðingu og sýni tillitssemi (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 82). Ef 

kappsemin verður of mikil geta komið upp árekstrar milli nemenda sem þeir verða að 

finna lausn á í sameiningu. Til þess að geta fundið lausn sem allir eru sáttir við þurfa 

nemendur að taka tillit til ólíkra skoðana annarra, ræða málin og komast að niðurstöðu. 

Þannig læra nemendur að umgangast aðra og þjálfast í hópvinnu (Þóra Kristinsdóttir, 

1981). Einnig verður að taka það með í reikninginn að sumum nemendum finnst ekki 
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gaman að taka þátt í spilum eða leikjum og því mjög ólíklegt að þessi kennsluaðferð nái 

að vekja upp jákvæð viðhorf þeirra nemenda til náms. Þó nokkur óreiða getur skapast í 

kennslustofunni á meðan á leik stendur sem getur orsakað það að einhverjir kennarar 

sleppa því að nota leiki í kennslu sinni (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 82). 

Stór hluti námsleikja felst í því að nemendur vinna saman í hópum, stórum eða 

litlum, að úrlausn verkefna. Samvinna er mikilvægur þáttur í að undirbúa nemendur 

fyrir lífið sjálft þar sem samvinna verður stór þáttur í lífi og starfi flestra nemenda í 

framtíðinni. Með hópvinnu læra nemendur að taka tillit til hvers annars og ólíkra 

skoðana (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 36‒39). Þannig geta nemendur lært mikið 

hver af öðrum og eiga þeir oft auðveldara með að skilja útskýringar samnemenda 

heldur en kennara. Námsleikir geta því, ef rétt er farið með, stuðlað að því að 

nemendur styrkist í hópvinnubrögðum (Anna Kristjánsdóttir o.fl., 1987; Sugar og Sugar, 

2002).  

Rannsókn ingvars Sigurgeirssonar o.fl. (2014) sýndi að 41% kennara sagðist nýta 

námsleiki eða spil einu sinni eða oftar á viku. 7% kennara sögðust nota leiki daglega, en 

er þá aðallega um að ræða kennara á yngsta stigi þar sem einungis 3% 

unglingastigskennara sögðust nýta námsleiki daglega (Ingvar Sigurgeirsson o.fl. 2014, 

bls. 123 og 128-131). Að þeirra mati sýnir þetta að námsleikir og námsspil virðast 

almennt lítið notuð í kennslu á Íslandi. Rannsóknin var hluti af viðamikilli rannsókn á 

kennsluháttum í íslenskum grunnskólum sem byggðist á viðtölum, vettvangsathugunum 

og spurningakönnunum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Vettvangsathuganir voru gerðar 

í 383 kennslustundum í 20 skólum og spurningakönnun lögð fyrir kennara þar sem 

svörunin var 80-93%. Einstaklingsviðtöl voru tekin við 18 umsjónarkennara á barnastigi 

(1.-7. bekk) auk 12 hópviðtala við kennara á unglingastigi. Í öðrum þætti þessarar 

rannsóknar var spurningakönnun lögð fyrir 2119 nemendur í 7.-10. bekk í þeim 20 

skólum sem rannsóknin náði til. Af þessum 2119 nemendum svöruðu 1821 nemendur 

könnuninni sem gerir 86% svörun. Eitt af því sem spurt var um var tíðni níu aðferða í 

námi nemenda, þar á meðal námsleikja og spila. Einungis 20% nemenda á unglingastigi 

töldu námsleiki og spil vera nýtt einu sinni eða oftar í viku og 53% sögðu námsspil eða 

leiki notuð sjaldnar en einu sinni í mánuði eða aldrei.  

Í þessari sömu rannsókn var spurt um áhuga nemenda, þ.e. þessara 1821 nemenda, 

á námi og kom í ljós að einungis um helmingur nemanda sagðist hafa áhuga á náminu. 

15% nemenda sögðust mjög sammála því að hafa áhuga á náminu, 34% voru frekar 

sammála, 30% hvorki sammála né ósammála, 11% frekar ósammála og 10% mjög 

ósammála og voru mun fleiri stelpur en strákar sem sögðust hafa áhuga á náminu 
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(Rúnar Sigþórsson o.fl., 2014, bls. 169 og 172). Höfundar velta fyrir sér hvort það geti 

tengst annarri niðurstöðu rannsóknarinnar, að helstu kennsluaðferðir sem kennarar 

nýta séu almennt mjög einhæfar og kennaramiðaðar sem verði þá e.t.v. til þess að 

nemendur fái leið á náminu. Þann mun sem reyndist vera á svörum kennara og 

nemenda varðandi nýtingu námsleikja og spila í kennslu má líklega rekja til þess að 

tilfellum notkunar fækkar eftir því sem nemendur eldast og könnunin var lögð fyrir 

kennara á öllum skólastigum en einungis fyrir nemendur á unglingastigi (Ingvar 

Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 132).  

Kennsluaðferðir eru fjölbreyttar og verða kennarar að finna þær aðferðir sem henta 

þeirra kennslu og þeim nemendahóp sem þeir eru með hverju sinni. Fjölbreytni í 

kennslu eykur líkur á því að kennurum takist að viðhalda áhuga nemenda á námsefninu 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 161). Nemendur eru ólíkir og sama kennsluaðferðin 

hentar nemendum misvel. Á meðan sumir nemendur vilja útskýringar á efninu hentar 

öðrum betur að takast á við viðfangsefnið sjálfir. Þess vegna er mikilvægt að kennarar 

nýti fjölbreytta kennsluhætti í kennslu sinni til að ná til sem flestra nemenda (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 67).  

Þessar niðurstöður benda til þess að kennarar nýti sér námsleiki og spil takmarkað 

miðað við hve ávinningur af notkun þeirra getur verið mikill. Jákvætt viðhorf til náms er 

lykillinn að því að nemendum gangi vel í námi og þar sem námsleikir geta stuðlað að því 

ættu kennarar að huga að því að nýta þá oftar í kennslu sinni. Þó verður að hafa í huga 

að kennarar hafa ekki jafn góð tök á öllum kennsluaðferðum og verður hver kennari að 

finna kennsluaðferðir sem henta honum eða sníða aðferðirnar eftir sínu höfði þannig að 

hann hafi góð tök á þeim. Leikir eru gríðarlega fjölbreyttir og því ættu kennarar að geta 

fundið leiki við sitt hæfi sem henta í kennslu þeirra. Kennarar verða að hafa 

fjölbreytileikann í huga við gerð kennsluáætlana, þ.e. fjölbreyttar kennsluaðferðir sem 

henta fjölbreyttum nemendahópi (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 67). 
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3 Læsi í náttúrufræði  

Eins og áður hefur komið fram voru í fyrsta skipti skilgreindir sex grunnþættir 

menntunar í Aðalnámskrá 2011 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Allir 

eiga þeir að fléttast inn í skólastarfið. Einn af þessum þáttum er læsi. Fræðimenn og 

ýmsir leikmenn eru ekki sammála um hvað hugtakið felur í sér. Þannig segir Stefán 

Jökulsson (2012) sem er höfundur textans í sérriti námskrárinnar um læsi og lektor í 

kennslufræði með áherslu á miðlun og miðlalæsi við menntavísindasvið HÍ að það sé 

flókið og taki sífelldum breytingum. Hann nefnir þó að í læsi „felist að við getum og 

viljum nota lestur og ritun til þess að skapa merkingu sem getur gagnast okkur í tilteknu 

félagslegu samhengi“ (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 16). Baldur Sigurðsson (2011), sem 

er lektor í íslensku við sama svið, gagnrýnir harðlega þá notkun á orðinu læsi sem kom 

fram í Aðalnámskránni. Hann segir að um sé að ræða misnotkun á annars nýtilegu og 

fallegu orði sem áður átti vð um það þegar börn læra að lesa stafi í bók. Að hans áliti er 

orðið læsi tískuorð sem hafi allt of víða merkingu sem verður til þess að það verður í 

raun merkingarlaust. 

Flestir eru þó sammála um mikilvægi þess að nemendur verði að geta lesið sér til 

skilnings. Hafþór Guðjónsson (2008), sem er dósent í náttúrufræðimenntun við 

menntavísindasvið HÍ, segir í grein sinni, Pisa, læsi og náttúrufræðimenntun, frá 

niðurstöðum PISA-rannsóknar frá 2006. Þær bentu til þess að allt of stór hluti íslenskra 

ungmenna ætti í erfiðleikum með að lesa sér til skilnings þá fræðilegu texta í 

náttúrufræði sem er að finna í námsbókum nemenda. Íslensk ungmenni komu ekki 

betur út úr PISA-rannsókninni árið 2015 hvað varðar læsi í náttúrufræði. Þvert á móti 

hefur náttúrufræðilæsi íslenskra ungmenna versnað til muna á milli ára 

(Menntamálastofnun, 2015, bls. 19). Hafþór dregur þá ályktun að mörg íslensk 

ungmenni standi því frammi fyrir því við lok grunnskóla að eiga ekki möguleika á að 

tileinka sér inntak náttúrufræðitexta einfaldlega vegna þess að þeir skilja ekki það sem 

þeir lesa. Sami höfundur (2011; 2017) fjallar um að aðaláherslan í grunnskólum virðist 

því miður vera sú að komast yfir sem mest efni í stað þess að styrkja textaskilning 

nemenda í náttúrufræðikennslu. 

Þessar hugmyndir eru ekki nýjar af nálinni. Í bók Wellington og Osborne (2001, bls. 

1-5) sem fjallar um kennslufræði náttúruvísinda benda þeir á að lykilatriði fyrir 
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nemendur til að verða læsir á náttúrufræðitexta sé að tileinka sér tungumál 

náttúruvísindanna. Þeir benda m.a. á að í náttúrufræðitextum sé mikið af sértækum 

hugtökum sem nemendur verða að ná tökum á til þess að nám geti átt sér stað. Þar af 

leiðandi þurfa náttúrufræðikennarar í raun að kenna nemendum nýtt tungumál sem oft 

á tíðum getur verið strembið, sérstaklega þar sem nokkur orð innan náttúrufræðinnar 

hafa aðra merkingu í daglegu tali nemenda en í náttúrfræðinni. Einnig halda þeir því 

fram að nemendur eigi oft í miklum erfiðleikum með orð sem hafa fleiri en eina 

merkingu þar sem merking orðanna fer eftir samhenginu hverju sinni. Að auki eiga 

nemendur það til að rugla saman merkingu orða sem eru svipuð og hljóma eins. Ekki er 

nóg með að merking fræðilegu orðanna vefjist fyrir nemendum, heldur eru það einnig 

hversdagsleg orð sem eru notuð í fræðilegu samhengi sem nemendur eiga erfitt með að 

ná utan um. Þegar merking orðanna vefst fyrir nemendum hefur það áhrif bæði á 

skilning á textum og samræðum sem eiga sér stað í kennslustofunni og á það 

sérstaklega við orðræðu kennara og útskýringar (Wellington og Osborne, 2001, bls. 17). 

Hafþór Guðjónsson (2011) bendir á að uppbygging náttúrufræðitexta sé að mörgu 

leyti ólík öðrum textum. Til að mynda gegna nafnorð oft mjög stóru hlutverki í 

náttúrufræðitextum og eru þetta oft fræðileg orð sem vísindamenn nota til að lýsa 

ákveðnum hlut eða ákveðnu ferli. Þessi orð eru oft samsett úr tveimur eða fleiri 

nafnorðum og verða því mjög löng og reynast nemendum torskilin. Oft á tíðum eru 

þetta orð sem nemendur þekkja ekki úr sínu daglega lífi. Ef nemendur ætla svo að leita 

sér upplýsinga um merkingu þessara orða lenda þeir oft í því að þau eru skilgreind með 

öðrum nafnorðum sem þeir þekkja ekki og þetta getur því reynst þeim þrautin þyngri. 

Fyrir utan þessi erfiðu nafnorð vefjast oft ýmis tákn og/eða formúlur fyrir nemendum. 

Annað einkenni náttúrufræðitexta er að þeir eru oft skrifaðir í þolmynd en ekki 

germynd eins og notuð er í daglegu tali sem gerir það að verkum að textinn verður 

nemendum enn erfiðari yfirferðar. Ástæða þess að náttúrufræðitextar eru skrifaðir í 

þolmynd en ekki germynd er sú að með þolmynd er verið að skrifa út frá náttúrunni en 

ekki fólki eða ákveðnum einstaklingum. Nemandi í efnafræði sem blandar saman 

tveimur efnum myndi lýsa ferlinu svona „ég blandaði saman tveimur efnum“, en ef 

sami nemandi væri að skrifa skýrslu um ferlið væri æskilegt að hann skrifaði „tveimur 

efnum var blandað saman“. Eins og sjá má er orðalagið í þessum tveimur dæmum ólíkt 

þótt það lýsi sama atburðinum. Nemendur eru vanir því í daglegu tali að tala í germynd 

sem gerir það að verkum að textar sem skrifaðir eru í þolmynd reynast þeim oft 

torskildir (Hafþór Guðjónsson, 2011). 
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Ekki er nóg með að náttúrufræðin eigi sér sitt eigið tungumál, sem kemur mest fram 

í sérstökum hugtökum, heldur á hver undirgrein, svo sem efnafræði, líffræði o.s.frv. sín 

sérstöku hugtök og tungutak (Hafþór Guðjónsson, 2011). Rannsóknir hafa leitt í ljós að 

stærsti hluti nemenda virðist lesa hratt yfir náttúrufræðitexta án þess að reyna að skilja 

það sem þeir lesa í stað þess að íhuga textann og reyna að skilja hann, sem verður til 

þess að þeir skilja ekki merkingu textans eftir að hafa lesið hann (Hafþór Guðjónsson, 

2008). Því er mikilvægt að kennsla í hvernig eigi að nálgast náttúrufræðitexta hefjist 

strax á yngsta stigi svo að nemendur öðlist hæfni í að lesa þá og skilja. Hafþór (2008) 

vitnar í Marton og Booth (1997, bls. 22) en þeir tala um tvenns konar nálgun á texta, 

annars vegar yfirborðsnálgun og hins vegar djúpnálgun. Yfirborðsnálgunin felst í því að 

nemendur lesi textann en skilji hann ekki, á meðan djúpnálgunin felst í því að 

nemendur fara djúpt í textann og leiti að merkingu hans. Talið er að ein af ástæðunum 

fyrir því að áhugi nemenda minnki eftir því sem líður á skólagönguna tengist lélegum 

orðaforða og málskilningi sem verður til þess að þeir skilja ekki textana sem þeir lesa, 

en textarnir verða flóknari eftir því sem árin líða (Hafþór Guðjónsson, 2011; Auður 

Pálsdóttir, 2016). 

Stór hluti nemenda getur svarað spurningum upp úr náttúrufræðitextum þó svo að 

þeir skilji í raun ekki það sem þeir lesa eða hvað það er sem þeir eru að svara. Þetta 

geta þeir vegna þess að þeir geta fundið svör við spurningum í texta án þess að þeir búi 

í raun yfir þeirri þekkingu sem ætlast er til ef spurningarnar eru þess eðlis (Osborne og 

Wellington, 2001, bls.10). Þetta er þó alls ekki algilt og ættu menntaðir kennarar að 

kunna betur til verka en að leggja þess háttar spurningar fyrir nemendur sína. Því miður 

er fagmenntun þeirra sem kenna náttúrufræði í grunnskólum oft takmörkuð. Í 

samantekt frá Menntamálaráðuneytinu á upplýsingaöflun sem gerð var á menntun 

kennara í stærðfræði og náttúrufræðigreinum í grunn- og framhaldsskólum á árunum 

2003-2004 kemur fram að einungis um 40% þeirra kennara sem kenna náttúrufræði 

voru grunnskólakennarar sem höfðu lokið B.Ed. prófi með einhverja náttúrufræði sem 

valgrein (Menntamálaráðuneytið, 2005, bls. 9).  

Ekki er nóg með að nemendur eigi oft í erfiðleikum með að ná tökum á innihaldi 

náttúrufræðitexta heldur er þó nokkuð um að forhugmyndir þeirra um efnið séu 

rangar, sem getur haft mikil áhrif á skilning þeirra á efninu og jafnvel komið í veg fyrir 

nám. Mikilvægt er að kennari athugi hver skilningur nemenda er svo að hægt sé, í 

sumum tilfellum, að leiðrétta hugmyndir þeirra og í framhaldi byggja ofan á þekkingu 

þeirra (Hrefna Sigurjónsdóttir, 2010, bls. 353). Forhugmyndir barna í náttúrufræði hafa 

verið skoðaðar og tekur Michael Allen (2010, bls. 29-31 og 41) saman nokkrar algengar 
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ranghugmyndir sem ungir nemendur hafa í líffræði. Meðal þeirra ranghugmynda sem 

hann nefnir er að þeir halda oft að hjartað sé staðsett fyrir miðju líkamans en ekki 

vinstra megin og að maginn sé staðsettur við naflann. Ekki eru það einungis ungir 

nemendur sem hafa ranghugmyndir en Hrefna (2010) segir frá rannsókn Bishop og 

Anderson frá 1990 á skilningi bandarískra fyrsta árs háskólanema á forsendum 

náttúrulegs vals. Forpróf var lagt fyrir 110 nemendur sem tóku líffræðinámskeið í vali 

en höfðu ekki raungrein sem aðalgrein. Eftir forprófið voru kennsluaðferðir sniðnar að 

þörfum nemenda út frá niðurstöðum forprófsins. Í lok námskeiðsins var lokapróf lagt 

fyrir nemendur og reyndist mikill munur á niðurstöðum forprófsins og lokaprófsins, þar 

sem nemendur náðu betri árangri á því síðarnefnda. Þrátt fyrir þessa bætingu og 

sérhannaðar kennsluaðferðir var stór hluti nemenda sem ekki náði tökum á 

viðfangsefni námskeiðsins (Hrefna Sigurjónsdóttir, 2010).  

Forhugmyndir barna litast oft af þeirra eigin reynslu og upplifun. Hrefna 

Sigurjónsdóttir, Hrafnhildur Ævarsdóttir og Gunnhildur Óskarsdóttir (2010) segja frá 

helstu niðurstöðum rannsóknar á hversu vel börn og unglingar þekkja dýr. Niðurstöður 

leiddu í ljós að vitneskja nemenda var að mestu komin úr bókum, eftir 

dýragarðaheimsóknir, að heiman, af eigin upplifun af náttúru eða sjónvarpi. Minni hluti 

nemenda mundi eftir að hafa lært um dýrin í skólanum. Tengsl barna við náttúruna og 

dýrin hefur dalað á seinustu áratugum og þar sem nemendur læra mikið af reynslunni 

er það áhyggjuefni (Hrefna Sigurjónsdóttir, Hrafnhildur Ævarsdóttir og Gunnhildur 

Óskarsdóttir, 2010). 

Kennarar verða ávallt að huga að og kanna forhugmyndir nemenda sinna og tryggja 

að hugtakaskilningur sé góður til þess að nám geti átt sér stað, ásamt því að tryggja að 

nemendur átti sig á því málfari og líkingum sem kennari notar í kennslu sinni (Hrefna 

Sigurjónsdóttir, 2010). Dæmi um kennsluaðferð þar sem forhugmyndir nemenda eru 

kannaðar og unnið út frá þeim er 5k (5e) aðferðin. Henni er skipt niður í eftirfarandi 

fimm þrep: kveikja (e. engage), kanna (e. explore), kryfja (e. explain), kafa (e. elaborate) 

og kunna (e. evaluate). Hvert þrep hefur sitt eigið markmið en í sameiningu stuðla þau 

m.a. að bættum hugtakaskilningi nemenda. Þrep eitt er lykillinn að því að 5k aðferðin 

gangi vel, þar þarf kennari að vekja upp áhuga nemenda á viðfangsefninu. Kennari þarf 

að tengja efnið við reynslu nemenda og athuga ranghugmyndir þeirra. Á öðru þrepi fá 

nemendur tækifæri til þess að kanna sínar hugmyndir á áþreifanlegan hátt og fara 

umræður fram samtímis. Á þriðja þrepi setja nemendur fram vísindalegar útskýringar á 

viðfangsefninu og unnið er að því að skilningur nemenda á hugtökum sé réttur. Á þessu 

þrepi eru hugtök kynnt fyrir nemendum á stuttan og einfaldan hátt til að undirbúa þá 
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fyrir næsta þrep en þar kafa þeir dýpra í viðfangsefnið og öðlast meiri reynslu sem 

hjálpar þeim að skilja hugtökin. Síðasta þrepið felst í mati kennara á þekkingu nemenda, 

t.d. með prófum, athugunum eða hugtakakortum (Bybee, Taylor, Gardner, Scotter, 

Powell, Westbrook og Landes, 2006, bls 8-12).  

Spilið Lífleik má nýta sem hluta af þessari aðferð, t.d. gæti kennari látið nemendur 

spila það sem hluta af þriðja þrepi þessarar aðferðar þar sem nemendur setja fram 

vísindalegar útskýringar á viðfangsefni og athuga hvort skilningur þeirra á hugtökunum 

sé réttur. Á meðan nemendur spila skrá þeir niður hjá sér þau hugtök sem þeir áttu í 

vandræðum með eða misskildu og getur kennari þá hannað verkefni í anda 5k 

aðferðarinnar sem gera nemendum kleift að vinna með þau hugtök. 

3.1 Notkun námsspila í kennslu getur aukið mál- og hugtakaskilning 

Eins og fram hefur komið hér að ofan á Lífleikur að styrkja hugtakaskilning nemenda í 

náttúrufræði og þannig aðstoða nemendur við að ná nokkrum hæfniviðmiðum sem sett 

eru fram í náttúrugreinakafla Aðalnámskrá grunnskóla frá 2013. Hæfniviðmiðin sem um 

ræðir felast í því að nemendur geti beitt algengustu hugtökum og heitum í náttúrufræði 

ásamt því að geta lesið náttúrufræðitexta sér til gagns (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 170‒171). Eins og fram hefur komið þurfa 

nemendur að skilja tungumál náttúrufræðinnar til þess að geta lesið texta og til þess 

þurfa nemendur að kunna skil á helstu hugtökum náttúrufræðinnar. Eins og áður sagði 

komu íslenskir nemendur illa út úr PISA-könnuninni 2015 hvað varðar læsi í 

náttúrufræði og voru þeir slakastir í öllum undirþáttum læsis miðað við jafnaldra sína á 

Norðurlöndunum og slakastir í að útskýra ýmis náttúrufræðileg fyrirbæri. Þetta er m.a. 

rakið til lélegs orðaforða nemenda sem hefur áhrif á lesskilning þeirra (Auður Pálsdóttir, 

2016). Einn hluti Lífleiks er að nemendur útskýri hugtökin og öðlist þannig dýpri 

skilning.  

Spilinu Lífleik er ætlað að stuðla að bættum hugtakaskilningi nemenda þegar þeir 

vinna með hugtökin, útskýringar á þeim og önnur hugtök sem þeim tengjast. Bergljót 

Vilhelmína Jónsdóttir (2010) talar um að ein leið til þess að fólk læri ný orð sé að 

merking nýju orðanna sé útskýrð fyrir þeim. Í spilinu eiga nemendur að nefna eða 

útskýra hugtök. Þó svo að ekki sé beint verið að útskýra hugtökin fyrir nemendum eru 

þeir að útskýra þau sjálfir og er það reynsla höfundar að oft skapist umræða eða 

rökræður um merkingu þeirra þar sem nemendur komast að lokum að sameiginlegri 

niðurstöðu, annaðhvort án eða með aðstoð kennara. Með umræðu um hugtökin og 

merkingu þeirra eykst væntanlega skilningur nemenda á hugtökunum þar sem þeir 
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þurfa að miðla þekkingu sinni til að útskýra þau fyrir samnemendum sínum (Sjöfn 

Guðmundsdóttir, 2009). 

Þegar fólk er að læra ný orð gengur það í gegnum fjögur stig. Hið fyrsta er að 

einstaklingur hefur enga tilfinningu fyrir nýja orðinu, annað stigið er að einstaklingur 

hefur heyrt orðið en skilur ekki merkingu þess, þriðja stigið er að einstaklingur hefur 

einhverja tilfinningu fyrir orðinu og getur útskýrt það að einhverju leyti. Fjórða og efsta 

stigið felst í því að einstaklingur hefur náð fullkomnum skilningi á orðinu og er fær um 

að samþætta það merkingu annarra orða (Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010, bls. 40). 

Út frá þessari hugmynd um þróun orðaforða var sjálfsmatsblað (sjá Viðauka A) útbúið. 

Þar er ætlast til að nemendur skrái hjá sér hugtökin sem þeir vinna með hverju sinni í 

spilinu og meti skilning sinn á þeim. Einnig geta þeir sett niður ákveðin hugtök sem þeir 

myndu vilja að kennari fjallaði nánar um. Á þessu sjálfsmatsblaði eiga nemendur einnig 

að skrá niður hugtök sem þeir hafa misskilið, sem gefur kennara þá einhverja mynd af 

ranghugmyndum nemenda um viðfangsefnið. 
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4 Leiklist í kennslu  

Leikir tengjast leiklist á marga vegu. Leiklistarferlið er, eins og leikir, byggt bæði á 

ákveðnum reglum og þörf barna til að leika sér. Yfirleitt reynist það mjög auðvelt að 

tengja leiki við fyrirliggjandi námsefni og aðlaga að þörfum nemendahópsins hverju 

sinni (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2010, bls. 6‒10). Samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla miðast leiklist í kennslu að því að nemendur þjálfist í að tjá, 

móta og miðla tilfinningum sínum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 

145). Þegar unnið er með leiklist í kennslu er verið að efla sjálfsmynd nemenda sem 

styrkir þá í því að taka ákvarðanir út frá eigin skoðunum en ekki annarra (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2010, bls. 8). Leiklist reynir einnig á samvinnu 

nemenda og samskipti þeirra á milli, tjáningu, sköpun og líkams- og raddbeitingu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 145).  

Í rannsókn Birnu Sigurjónsdóttur (2015) á kennsluháttum í grunnskólum Reykjavíkur 

kom í ljós að sköpun og/eða tjáningu var einungis að finna í 5% kennslustunda í 

náttúrufræði og fækkaði tilfellum eftir því sem nemendur urði eldri. Börn eru 

sérstaklega góð í því að nota ímyndunaraflið til að breyta umhverfi sínu þannig að það 

falli að leiknum. Þau geta breytt herbergi sínu í kastala og derhúfu í kórónu og lifa sig 

svo inn í hlutverk prins eða prinsessu og útfæra leikinn eftir aldri og þroska. Með leiklist 

er verið að reyna að viðhalda þessari hæfni sem er hvað sterkust á leikskólastigi, en fer 

því miður dvínandi upp úr fimm ára aldri (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 

2010, bls. 11). Í raun má segja að með því að innleiða leiklist í kennslu séum við að 

styrkja sköpun nemenda þar sem leiklist og sköpun eru nátengd. 

Sköpun er einn af grunnþáttum menntunar sem Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet 

Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson (2012) fjalla um í einu af sérritum 

Aðalnámskrárinnar. Þar benda þau á að hlutverk sköpunar í skólastarfi sé margþætt og 

eigi m.a. að stuðla að persónulegum þroska, sveigjanleika í námi ásamt frumkvæði og 

nýsköpun. Ýmsar kennsluaðferðir ýta undir og efla sköpun og nefna Ingibjörg, Elísabet 

og Torfi (2012) m.a. kennsluaðferðir sem byggjast á samskiptum og leik. Anna Jeppesen 

og Ása Helga Ragnarsdóttir (2004, bls. 13) benda á að leiklist sé þess eðlis að nemendur 

verði að vinna saman í hóp sem svo kallar oft á tíðum á líflegar umræður og sköpun 

nemenda. 
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Í fyrrnefndri rannsókn á starfsháttum í íslenskum grunnskólum kom í ljós að 32% 

kennara sögðust nýta leikræna tjáningu, söng eða hreyfingu í 1-5 sinnum í viku. Þar sem 

þessi tala á ekki við eina kennsluaðferð heldur þrjár, má gera ráð fyrir að talan væri 

mun lægri ef einungis hefði verið tekin fyrir leikræn tjáning. Langalgengust var notkun 

þessara þriggja kennsluhátta á yngsta stigi en þar sögðust 55% kennara nýta þær 1‒5 

sinnum í viku og lækkaði talan eftir því sem nemendur urðu eldri. 29% kennara í 5.‒7. 

bekk sögðust nýta þessar kennsluaðferðir í hverri viku en einungis 7% kennara á 

unglingastigi. Þegar nemendur voru spurðir um notkun þessara þriggja kennsluaðferða 

sögðu 39% þeirra að þær væru notaðar 1‒5 sinnum í viku (Ingvar Sigurgeirsson o.fl, 

2014). Ef tekin eru saman svör list- og verkgreinakennara þá segjast 39% þeirra nýta 

kennsluaðferðirnar þrjár, leikræna tjáningu, söng og hreyfingu, 1‒5 sinnum í viku. Þegar 

kennarar sem almennt kenna ekki list- og verkgreinar voru spurðir hvaða listgreinar þeir 

nota í kennslu sögðust 48% kennara nýta leikræna tjáningu í kennslu. Þessi tala er óháð 

því hversu oft kennarar nýta kennsluaðferðina í kennslu (Gerður G. Óskarsdóttir, Kristín 

Á. Ólafsdóttir, Brynjar Ólafsson, Helga Rut Guðmundsdóttir, Ingibjörg Kaldalóns, 

Ragnheiður Júníusdóttir, . . . Sigrún Guðmundsóttir, 2014). Þessar tölur gefa nokkuð 

góða mynd af notkun leikrænnar tjáningar í kennslu, sem þó mætti vera meiri ef tekið 

er mið af þeim áhrifum sem hún getur haft á nemendur. 

Með því að vinna með leikræna tjáningu í kennslu er verið að stuðla að virkri 

þátttöku nemenda, þar sem ferlið gengur ekki upp nema nemendur taki þátt. 

Markmiðin geta verið misjöfn en dæmi um nokkur markmið sem hægt er að vinna að í 

gegnum leikræna tjáningu er að efla sköpunargáfu og ímyndunarafl nemenda, bæta 

athyglisgáfu og skynjun og stuðla að samvinnu nemenda (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, 

bls. 102). Eins og sjá má hefur leikræn tjáning í kennslu ýmsa kosti og ættu kennarar að 

nýta hana meira í kennslu, sérstaklega í ljósi þess að það getur haft jákvæð áhrif á 

sjálfsmynd nemenda. Þá verða nemendur tilbúnari til að takast á við hin ýmsu verkefni 

sem þeir eiga eftir að mæta í gegnum lífið og standa með eigin skoðunum. 

Leiklist getur fléttast inn í allar námsgreinar og í raun allt skólastarf. Birtingarmyndir 

leiklistar í kennslu geta verið mismunandi og útfærslurnar margar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 145-146). Í Lífleik er unnið með það form 

leiklistar sem kallast látbragð en það felst í því að nemendur útskýra eða túlka ákveðið 

hugtak með hreyfingu án þess að gefa frá sér hljóð. Í þessu er mikilvægt að 

hreyfingarnar séu einfaldar og lýsandi fyrir það hugtak sem nemendur eru að leika fyrir 

samnemendur sína (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2010, bls. 31). 

Nemendur þurfa fyrst að velja hvort þeir vilji leika hugtakið eða ekki áður en þeir fá að 
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sjá það. Þar sem hugtökin eru mjög misjöfn getur verið mjög auðvelt að leika þau eða 

mjög erfitt, en það fer þó vissulega eftir hugmyndaflugi nemenda við túlkun og leik á 

hugtökunum. 

Það getur valdið einhverjum nemendum hugarangri að þurfa að standa upp fyrir 

framan samnemendur sína og túlka hugtak með leik. Til að koma í veg fyrir vanlíðan 

þessara nemenda hafa þeir val um hvort þeir vilji leika eða ekki, en geta samt unnið sér 

inn jafn mörg stig og með því að leika hugtökin. Það eru engar reglur um að nemendur 

innan liðs þurfi að skiptast á að leika, sami nemandinn getur alltaf leikið ef liðsfélagar 

hans vilja ekki leika. 
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5 Spilið Lífleikur 

Lífleikur er eins og áður hefur komið fram námsspil sem er hannað til notkunar í 

náttúrufræði á unglingastigi og unnið upp úr þeim þremur bókum sem helst eru nýttar í 

líffræðikennslu. Kennslubækurnar sem um ræðir eru Lífheimurinn: litróf náttúrunnar frá 

2010, Maður og náttúra: litróf náttúrunnar 2011, og Mannslíkaminn: litróf náttúrunnar 

frá 2011 en allar bækurnar eru eftir Susanne Fabricius, Fredrik Holm, Ralph 

Mårtensson, Annika Nilson og Anders Nystrand en Hálfdán Ómar Hálfdánarson þýddi 

þær og staðfærði. Tilgangurinn með spilinu er að hjálpa nemendum að læra helstu 

hugtök hvers kafla og skerpa á skilningi á þeim. Að mínu mati er það mjög hentugt til 

upprifjunar á hugtökum og til undirbúnings fyrir próf. Eins og áður hefur komið fram er 

hægt að nýta spilið til að auka tilbreytingu í kennslunni, efla sköpunargáfu, auka 

sjálfstraust og auka áhuga á námsefninu.  

Flestir nemendur hafa gaman af því að taka þátt í leikjum og spilum og eins og áður 

hefur komið fram sýna þeir yfirleitt meiri áhuga en ef um hefðbundnari kennsluhætti er 

að ræða (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 70). Ekki er hægt að fullyrða að Lífleikur hafi 

áhrif á áhuga nemenda á náttúrufræðinámi almennt, en skemmtanagildi spilsins leynir 

sér ekki meðal nemenda meðan það er spilað.  

Með spilinu fylgir sjálfsmatsblað (sjá viðauka A) sem nemendur geta fyllt út meðan 

þeir spila og skila til kennara við lok spils. Þar meta nemendur og skrá niður hversu vel 

þeir skilja hugtökin sem þeir unnu með í spilinu ásamt því að skrá hjá sér ef þeir hafa 

misskilið einhver hugtök og vilja að kennari fari betur yfir. Á þennan hátt getur kennari 

einnig lagt spilið fyrir áður en hann byrjar á umfjöllun um efnið og getur kannað 

forþekkingu nemenda á efninu og séð ef þeir hafa einhverjar ranghugmyndir um efnið, 

en nemendur skrá það allt niður á sjálfsmatsblaðið. Þannig fær kennari yfirsýn yfir 

stöðu nemenda og getur skipulagt kennslu sína út frá því.  

Spilinu er skipt niður eftir köflum kennslubókanna og má því segja að í raun um sé að 

ræða mörg spil, þar sem hverri kennslubók fylgja jafn mörg spil og kaflar bókarinnar 

eru. Í hverjum kafla eru ákeðin hugtök sem nemendur þurfa að kunna skil á og eru þessi 

hugtök útgangspunktur spilsins. Útfærsla spilsins er sú að hvert hugtak fær sitt eigið 

spjald og ásamt hugtakinu sjálfu er útskýring á því á spjaldinu.  
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Kennari getur gripið til spilsins og ræður hvort það er spilað með einum kafla, hluta 

úr kafla eða nokkrum köflum. Ef kennari velur að spila með hugtök upp úr nokkrum 

köflum geta nemendur séð úr hvaða kafla hugtakið er, þar sem það er hægt að prenta 

það aftan á spjaldið, sem getur auðveldað nemendum að átta sig á hugtakinu. Það 

getur einnig verið gott að taka fleiri en einn kafla þar sem kaflarnir eru misstórir og því 

mismörg hugtök upp úr hverjum kafla. Útlit spilsins er einfalt og einungis í tveimur 

litum, svörtum og hvítum. Það er gert svo að kennarar geti bæði prentað þau á hvít 

blöð og lituð, t.d. gult sem hentar lesblindum vel. Spilið er sett upp á A4 blað og eru sex 

spjöld á hverju blaði og þurfa kennarar því að klippa spjöldin út eftir að hafa prentað 

þau. Höfundur mælir með því að spjöldin séu prentuð á þykk blöð og plöstuð í kjölfarið. 

Með því að nýta þykk blöð er komið í veg fyrir að nemendur sjái hugtökin og 

útskýringarnar í gegn og spjöldin endast lengur ef þau eru plöstuð. Í Viðauka B má sjá 

dæmi um útlit spjalda í Lífleik. 

5.1 Leikreglur 

Lífleikur felst í því að nemendum er skipt í nokkur lið og eiga þeir að safna sér inn 

stigum. Eins og fram kom í inngangi geta liðin valið um að eiga möguleika á að fá 1, 2 

eða 3 stig hverju sinni. Ef liðið velur 1 stig þá er dregið spjald og útskýringin á hugtakinu 

lesin upp og þarf liðið að nefna hugtakið til að fá stigið. Ef liðið velur 2 stig, þá er 

hugtakið lesið upp af spjaldinu og liðið þarf að útskýra hvað felst í hugtakinu til að vinna 

sér inn stigin. Útskýringin þarf ekki að vera orðrétt, heldur þarf einungis innihaldið og 

merkingin að vera rétt. Ef liðið velur 3 stig hefur það tvo möguleika, annar er sá að einn 

úr liðinu fær að sjá spjaldið og á að leika hugtakið fyrir liðsfélaga sína án þess að segja 

nokkuð. Geti liðsfélagar giskað á hugtakið innan 30 sekúndna fær liðið stigin þrjú annars 

ekki. Hinn möguleikinn er sá að liðið á að nefna 5 orð á 30 sekúndum sem tengjast 

hugtakinu á spjaldinu á einhvern hátt, geti liðið það fær það stig, annars ekki. Þarna 

gæti komið upp umræða um hvort orð sem nemendur nefna tengist hugtakinu á 

spjaldinu og þarf þá liðið að útskýra tenginguna til að fá stigin. Stigin eru skráð niður og 

vinnur það lið sem hefur flest stig í lok spils. Leiknum getur fylgt mikið kapp þar sem 

liðin keppast um að fá sem flest stig og þarf kennari að passa upp á að kappið verði ekki 

of mikið og að nemendur sýni hver öðrum tillitsemi.  

Spilið er þannig útbúið að þeir sem velja að leika hugtak, þurfa ekki endilega að vita 

hvað felst í hugtakinu. Þeir fá að sjá spjaldið og þar er bæði að finna hugtakið og 

útskýringu á því. Nemendur geta því bæði nýtt sér það sem þeir vita um hugtakið og 

það sem stendur á spjaldinu. Þetta gerir það að verkum að það skiptir ekki máli hversu 
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vel nemendur standa í náttúrufræði, allir geta tekið þátt í að leika hugtökin á 

spjöldunum, sem getur þó verið mjög krefjandi ef hugtökin eru flókin. Það getur valdið 

einhverjum nemendum hugarangri að þurfa að standa upp fyrir framan samnemendur 

sína og túlka hugtak með leik. Til að koma í veg fyrir vanlíðan þessara nemenda hafa 

þeir val um hvort þeir vilji leika eða ekki, en geta samt unnið sér inn jafn mörg stig og 

með því að leika hugtökin. Það eru engar reglur um að nemendur innan liðs þurfi að 

skiptast á að leika, sami nemandinn getur alltaf leikið ef liðsfélagar hans vilja ekki leika.  

Spilið byggir á hugmyndum frá öðrum spilum en hefur verið breytt og sniðið að 

kennslu í náttúrufræði. Fyrsta spilið sem vert er að nefna er spilið Actionary sem byggir 

á því að þátttakendur eigi að túlka ýmislegt með látbragði fyrir liðsfélögum sínum, geti 

þeir það komast þeir áfram, annars ekki. Frá þessu spili kemur hugmyndin að því að 

nemendur hafi möguleikann á því að leika hugtökin fyrir liðsfélaga sína. Til er fjöldinn 

allur af spurningaspilum, t.d. Leonardo og co, sem er hægt að segja að tveir flokkar 

spilsins byggi á, þ.e. annarsvegar að nefna hugtakið og hins vegar að útskýra það. 

Hugmyndin er ekki beint upp úr einu sérstöku spurningaspili en byggist þó upp á 

svipaðan hátt þar sem nemendur eiga annars vegar að finna út hvaða hugtaki er verið 

að lýsa og hins vegar að útskýra hugtök.  

Þessu svipar til námsleiks sem Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir (2010, bls. 168-170) 

lýsir í bók sinni sem kennsluaðferð sem eykur orðaforða nemenda. Sá leikur byggist á 

því að allir nemendur fá spjald með hugtaki og aftan á því er skilgreining á öðru hugtaki 

sem einhver annar nemandi er með. Einn nemandi byrjar á því að lesa sína skilgreiningu 

og eiga nemendur að finna út hver hefur hugtakið sem passar. Þessu svipar mjög til 

þess sem nemendur eiga að gera í spilinu nema í stað þess að finna hvaða hugtök passa 

hvaða skilgreiningum þurfa þeir að þekkja hugtökin og skilgreiningar þess. Þar sem 

leikurinn og spilið eru keimlík eru markmið þeirra og ávinningur það einnig. Bergljót 

talar um að í leiknum þjálfist nemendur í að muna hugtökin og útskýra merkingu þeirra 

og það sé aðalmarkmið leiksins „að efla orðaforða og hugtakaskilning“ (Bergljót 

Vilhelmína Jónsdóttir, 2010, bls. 169).  

5.2  Reynsla af notkun Lífleiks 

Ég hef nýtt spilið í kennslu í vettvangsnámi mínu en þó ekki í nákvæmlega sama formi 

og það er nú. Það hefur yfirleitt tekist mjög vel og nemendur skemmt sér mikið, þá 

sérstaklega við að reyna að túlka hugtökin með leik. Gaman var að fylgjast með innlifun 

nemenda inn í hugtökin sem þeir voru að leika og ímyndunarafli þeirra við útfærslu á 

látbragðinu. Að mínu mati voru viðhorf nemenda gagnvart spilinu almennt jákvæð og 
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eftir eina kennslustund þar sem spilið var spilað sagði nemandi í 9. bekk: „Getum við 

gert þetta oftar, ég nenni ekki að læra, ég vil halda áfram að leika mér”. Þessi viðbrögð 

frá nemanda benda til þess að spilið hafi náð fram því sem það átti að gera, að 

nemendur litu frekar á það sem leik en nám og námið hafi í raun farið fram ómeðvitað. 

Eftir að ákveðið var að gerð námsspils yrði viðfangsefni höfundar sem lokaverkefni 

var það prófað þrisvar sinnum í kennslu í náttúrufræði á unglingastigi og upp úr þremur 

kennslubókum. Spilið var lagt fyrir í tveimur grunnskólum, annar er staðsettur úti á 

landi en hinn á höfuðborgarsvæðinu. Í skólanum sem er á landsbyggðinni var spilið lagt 

fyrir í 8. bekk sem hafði nýlega byrjað á 4. kafla í Lífheiminum og 10. bekk sem var að 

byrja á Maður og náttúra. Í skólanum á höfuðborgarsvæðinu var spilið lagt fyrir í 8. 

bekk sem var að ljúka 6. kafla í Lífheiminum. Í lok spilsins skrifuðu nemendur niður, 

nafnlaust, hvað þeim fannst um spilið. Um var að ræða opna spurningu. Hér á eftir eru 

aðalatriði svaranna dregin saman en þau voru alls 29.  

Upprunalega var ætlunin að fá endurgjöf á spilið frá kennurum bekkjana þar sem 

spilið var lagt fyrir en upp komu þær aðstæður að það var ekki mögulegt. Í skólanum 

sem staðsettur er út á landi fékk höfundur að leggja spilið fyrir 10. bekk þegar þau voru 

ekki í náttúrufræði og því enginn kennari viðstaddur. Í 8. bekk fékk höfundur helming 

bekkjarins í einu á meðan hinn helmingurinn var hjá kennara að vinna verkefni og 

höfundur því einnig einn með þann bekk. Næst á dagskrá var þá að fá að koma inn í 

skólann á höfuðborgarsvæðinu og fá að prófa spilið í kennslu með kennara. Þetta var 

skólinn þar sem höfundur var í vettvangsnámi fyrir áramót en upp kom sú staða að 

náttúrufræðikennarinn sagði upp og tók undirrituð við starfi hans og gat því ekki fengið 

endurgjöf frá kennaranum. Í 8. bekk grunnskólans á höfuðborgarsvæðinu er 

stuðningsfulltrúi sem fylgir einum nemandanum og fékkst endurgjöf á spilið frá honum. 

Spilið tók litlum breytingum á meðan það var prófað, það eina sem breyttist var að í 

stað þess að nefna sjö hugtök á 30 sekúndum var hugtökunum fækkað niður í fimm þar 

sem nemendum fannst sjö hugtök vera allt of mikið og veigruðu sér við því að reyna við 

flokkinn. 

Fyrsta prófun á spilinu var í grunnskólanum úti á landi og í báðum þeim bekkjum 

sem spilið var lagt fyrir voru nemendur að byrja á kaflanum og höfðu því ekki áður lært 

um hugtökin. Það gerði þeim erfiðara fyrir og lituðust svör margra af því þar sem þau 

töldu að spilið hefði gengið betur og verið skemmtilegra ef þau hefðu áður lært efnið. 

Allir nemendur sem tóku þátt í spilinu sögðu það skemmtilegt eða fínt og margir nefndu 

að það gæti nýst vel til þess að muna hugtökin, sérstaklega fyrir próf. Nokkrir nemendur 

nefndu að spilið myndi gera náttúrufræðitímana skemmtilega sem gæti bent til þess að 
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kennslan sé einhæf. Það svar eins nemanda í 8. bekk stóð upp úr að mati höfundar, en 

nemandi segir að það væri gott að fá að spila spilið stundum. Þetta finnst höfundi 

frábært því spilinu er ekki ætlað að koma í staðinn fyrir kennslubókina heldur vera 

viðbót við hana sem kennarar geta gripið til. Hafa verður í huga að allt er gott í hófi og 

líklegt að nemendur fái leið á spilinu sé það ofnýtt. Þessu er Ingvar Sigurgeirsson (2013, 

bls. 83) sammála, en hann talar um að spil hafi takmarkaðan líftíma og að nemendur fái 

á endanum leið á þeim. 

Spilið var lagt fyrir í tveimur bekkjum í einum grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. 

Skólinn er mun fjölmennari en sá á landsbyggðinni og er flestum árgöngum skipt upp í 

tvo bekki. Spilið var lagt fyrir í öðrum 8. bekk skólans og öðrum 9. bekknum.  

8. bekkurinn var að ljúka kaflanum um dýr í Lífheiminum. Þennan daginn voru 13 

nemendur mættir í skólann og því voru tveir til þrír saman í liði og spilað var í þremur 

hópum. Nemendum fannst spilið almennt mjög skemmtilegt og var þessi bekkur mikið í 

því að leika, enda nokkuð auðvelt að leika dýr. Nokkra nemendur þurfti aðeins að biðja 

um að róa sig þar sem að kappsemin var að verða aðeins of mikil, en nemendur 

skemmtu sér þó gríðarlega vel. Einn nemandinn varð leiður og ósamvinnuþýður þar 

sem ósætti kom upp en hann taldi að komið væri að honum að leika en liðsfélagi hans 

hafði þá dregið spjald til þess að leika. Þeir ræddu saman og komust að niðurstöðu sem 

báðir voru sáttir við. Einum nemanda í þessum bekk fylgir stuðningsfulltrúi sem sagði að 

spilið væri frábært, það væri gaman að sjá að allir nemendur væru virkir og þætti þetta 

skemmtilegt. Þetta væri frábær leið til að styrkja nemendur í hópavinnu og að allir 

nemendur gætu tekið þátt í því sama hver staða þeirra væri námslega. 

Svör nemenda voru öll mjög jákvæð og fannst nemendum spilið almennt 

skemmtilegt og töldu sig vera að læra af því. Einn nemandi tók fram að hann hefði lært 

að það væru til allt of margar tegundir af ormum, en sá nemandi lenti í því að þurfa að 

leika alla sex ormana sem fjallað er um í bókinni. Eitt svar nemanda stóð upp úr að mati 

höfundar en sá nemandi talaði um að spilið væri skemmtilegt og að það bætti 

bekkjarandann, en eitt af markmiðum spilsins var að nemendur hefðu gaman af því að 

læra og bættur bekkjarandi er vísbending um að nemendur hafi verið að skemmta sér 

vel saman.  

Þegar á heildina er litið er reynsla af notkun spilsins í kennslu mjög góð. Nemendur 

hafa flestir mjög gaman af því og finnst það góð leið til þess að skerpa á helstu 

hugtökum þess kafla sem þeir hafa verið að fara yfir. Í ljós kom að spilið vekur meiri 

ánægju hjá nemendum ef þeir hafa farið yfir efni kaflans áður en spilið er spilað þannig 



32 

að þeir kannist við flest hugtökin. Ef nemendur áttu í erfiðleikum með viðfangsefni 

kaflans eða höfðu ekki farið yfir efni kaflans fannst þeim spilið erfitt og allt að því 

leiðinlegt þar sem að þeir komust ekkert áfram og fengu fá sem engin stig. Upp kom sú 

staða að kennari þurfti að biðja nemendur að róa sig niður þar sem keppnisskapið var 

orðið of mikið sem oft vill verða í spilum þar sem allir vilja vinna. Í svörum nemenda 

kom oft fram að þeir töldu að spilið gæti nýst vel sem undirbúningur fyrir próf sem var 

eitt af þeim markmiðum sem höfundur lagði upp með. Spilinu er ætlað að skerpa á 

hugtakaskilningi nemenda sem getur m.a. nýst þeim vel fyrir próf. Einnig er spilinu 

ætlað að auðvelda kennurum að nýta spil í náttúrufræðikennslu. Mikill meiri hluti 

nemenda sagði spilið vera skemmtilegt og hentar það því vel til þess að stuðla að 

auknum áhuga á náminu í tiltekinni kennslustund þegar spilið er nýtt. Þó finnst ekki 

öllum nemendum gaman að spila, eins og svör nemenda leiddu í ljós, og verður kennari 

að nýta fjölbreytta kennsluhætti til að ná til sem flestra nemenda.  

5.3 Tenging Lífleiks við Aðalnámskrá grunnskóla 

Í þessum kafla verður farið yfir hvernig spilið tengist ýmsum þáttum Aðalnámskrár 

grunnskóla en sérstaklega verður fjallað um hvernig spilið hjálpar nemendum að ná 

einstökum hæfniviðmiðum náttúrugreina. Þeirri umfjöllun verður skipt niður í þrjá 

undirkafla eftir þeim kennslubókum sem spilið er unnið upp úr. Í hverjum kafla verða 

sett fram hæfniviðmið sem spilið aðstoðar nemendur við að ná ásamt því að gerð 

verður grein fyrir hugtökum spilsins sem falla undir hvert hæfniviðmið. 

Eins og fram hefur komið hér að ofan er spilinu Lífleik ætlað að styrkja bæði læsi 

(þekkingu og skilning) og sköpun nemenda. Það efni sem hér er til umfjöllunar fellur 

undir þrengri skilgreiningu á læsi en sú sem námskráin byggir á því um er að ræða að 

læra um og öðlast skilning á hugtökum líffræðinnar. Aðalnámskráin leggur áherslu á 

notkun fjölbreyttra kennsluhátta og fellur notkun spilsins vissulega að þeirri 

hugmyndafræði. Einnig segir í Aðalnámskránni að leggja skuli áherslu á að nemendur 

verði vísindalæsir, þ.e. geti lesið náttúrufræðitexta sér til gagns, nýtt hugtök 

náttúrufræðinnar í daglegu lífi og skilið ýmis fyrirbæri, bæði náttúruleg og manngerð 

(Mennta- og menningarmálastofnun, 2013, bls. 168). Spilinu er ætlað að ýta undir 

hugtakaskilning nemenda og þannig þjálfa þá í þessari færni. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er talað um að nemendur þurfi að ná ákveðinni 

lykilhæfni. Sú hæfni sem talað er um sem lykilhæfni tengist nemandanum sjálfum og 

þroska hans, snertir allar námsgreinar og tengist m.a. hæfni nemenda í tjáningu, miðlun 

og samvinnu. Þessari lykilhæfni þurfa kennarar að huga að við skipulagningu náms í 
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öllum greinum strax í upphafi skólagöngu. Hæfniviðmið fyrir lykilhæfni eru skilgreind 

við lok 4., 7. og 10. bekkjar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 86-87). 

Þau hæfniviðmið lykilhæfni sem spilið Lífleikur vinnur að eru þrjú talsins. Það fyrsta felst 

í því að nemendur geti útskýrt hugtökin og sett hugsanir sínar skipulega fram. En 

hæfniviðmiðið sem um ræðir er „Við lok 10. bekkjar getur nemandi tjáð hugsanir sínar, 

hugmyndir og tilfinningar á skipulegan, skýran og viðeigandi hátt“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 87). Annað hæfniviðmiðið felst í því að nemendur 

tileinki sér orðaforða náttúruvísindanna og geti sagt frá merkingu hugtakanna. 

Hæfniviðmiðið sem um ræðir er „Við lok 10. bekkjar getur nemandi notað orðaforða á 

fjölbreyttan hátt og viðeigandi hugtök sem tengjast margskonar umfjöllunarefni“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 87). Þriðja og síðasta hæfniviðmiðið 

sem tengist lykilhæfni felst í því að í spilinu þjálfast nemendur í góðum samskiptum 

þegar unnið er í hóp en hæfniviðmiðið segir að „Við lok 10. bekkjar getur nemandi 

unnið með öðrum og tekið á jákvæðan hátt þátt í samskiptum og lagt sitt af mörkum í 

uppbyggilegu samstarfi sem tengist námi og félagsstarfi innan skóla“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 89). Spilið getur þjálfað nemendur í þeirri hæfni 

sem þarf til þess að standast umrædd hæfniviðmið. 

Hér á eftir verður farið yfir tengingu spilsins við þau hæfniviðmið sem sett eru fram 

fyrir náttúrugreinar í Aðalnámskrá grunnskóla en þar undir fellur líffræðin. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla eru hæfniviðmiðum náttúrugreina skipt í tvo flokka, annars 

vegar hæfniviðmið um verklag og hins vegar hæfniviðmið um viðfangsefni. Þessir tveir 

flokkar skiptast svo hvor um sig í fimm flokka sem hæfniviðmið náttúrugreina falla 

undir. Hæfniviðmið um verklag skiptast í eftirfarandi fimm flokka: geta til aðgerða, 

nýsköpun og hagnýting þekkingar, gildi og hlutverk vísinda og tækni, vinnubrögð og 

færni í náttúrugreinum og efling ábyrgðar á umhverfinu. Hæfniviðmið um viðfangsefni 

skiptast svo aftur á móti í þessa fimm flokka: Að búa á jörðinni, lífsskilyrði manna, 

náttúra Íslands, heilbrigði umhverfisins og samspil vísinda, tækni og þróunar í 

samfélaginu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 169). 

Þau hugtök sem unnið er með í spilinu tengjast einu hæfniviðmiði um verklag, þ.e. 

hæfniviðmiðinu: „Við lok 10. bekkjar getur nemandi beitt algengustu hugtökum og 

heitum í náttúrugreinum unglingastigs“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 

bls. 170). Í Lífleik hafa verið tekin saman flest hugtök bókanna þriggja með útskýringum 

á þeim. Í bókunum eru lykilhugtökin skáletruð (Fabricius, 2010, 2011 og 2012, bls. 4). 

Sama háttalag er haft á lykilhugtökunum í þessari samantekt og í bókunum, þar sem 

þau eru skáletruð. Höfundur ákvað að nýta ekki öll lykilhugtök bókanna í Lífleik af 
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tveimur ástæðum. Annars vegar vegna þess að undirrituð er ekki sammála höfundum 

bókanna um að öll hugtökin sem flokkuð eru sem lykilhugtök séu það og hins vegar 

vegna þess að sum voru illa útskýrð í bókunum.  

Annað hæfniviðmið námskrárinnar sem tengist augljóslega spilinu er „Við lok 10. 

bekkjar getur nemandi lesið texta um náttúrufræði sér til gagns, umorðað hann og 

túlkað myndefni honum tengt“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 171). 

Spilið Lífleikur miðar að því að styrkja hugtakaskilning nemenda í náttúrufræði með því 

að vinna með hugtökin og útskýringar á þeim á nokkra vegu í gegnum leik. Þeim mun 

betri tök sem nemendur hafa á helstu hugtökum náttúrufræðinnar, þeim mun 

auðveldara ættu þeir að eiga með að lesa texta sér til skilnings og þar með ná umræddu 

hæfniviðmiði. 

Mörg hæfniviðmið um viðfangsefni tengjast hugtökum kennslubókanna þriggja. 

Eftirfarandi umfjöllun um hæfniviðmið verður því skipt niður eftir bókum þar sem tekið 

verður fram hvaða hugtökum nemendur þurfa að hafa náð tökum á til þess að ná 

hæfniviðmiðunum. Einnig verður farið yfir það hversu mörg hugtakanna úr hverri bók 

falla að hverju hæfniviðmið.  

5.3.1  Lífheimurinn 

Eitt hæfniviðmið um viðfangsefni í lok 10. bekkjar kemur að einhverju leyti inn á 

viðfangsefni kennslubókarinnar Lífheimurinn. Hæfniviðmiðið sem um ræðir er „Við lok 

10. bekkjar getur nemandi gert grein fyrir eigin athugunum á lífverum, hegðun þeirra og 

búsvæðum“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 174). Þessu 

hæfniviðmiði ná nemendur ekki nema þeir geti sagt frá eigin athugunum á lífverum en 

til þess að geta það þurfa þeir að búa yfir færni til þess að framkvæma þessar athuganir, 

en spilið ýtir ekki undir að nemendur nái þeirri færni. Spilið hjálpar þó nemendum að 

skerpa á ýmsum hugtökum sem þeir geta svo nýtt sér til þess að lýsa lífverum, hegðun 

þeirra og/eða búsvæðum. Hugtök spilsins sem hjálpa nemendum með það eru 33 

talsins upp úr öllum köflum bókarinnar, að þeim fyrsta undanskildum. Vissulega fer það 

eftir hvaða lífverur nemendur eru að rannsaka hvaða hugtök spilsins geta nýst þeim við 

útskýringar þeirra. 

Annað hæfniviðmið sem tengist viðfangsefni bókarinnar eru sett undir 7. bekk. 

Hæfniviðmiðið tengist þekkingu nemenda á einkennum lífvera, en í Lífheiminum er 

viðamikil umfjöllun um ýmiss konar lífverur sem lifa í vatni og á landi. Hæfniviðmiðið er 

eftirfarandi „Við lok 7. bekkjar getur nemandi lýst einkennum plantna og dýra, stöðu 

þeirra í náttúrunni, tengsl þeirra innbyrgðis og við umhverfi sitt“ (Mennta- og 
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menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 174). Eins og sjá má er hugtakið viðamikið og 

gríðarlega mikil þekking sem þarf að búa að baki til þess að nemendur nái því og í raun 

mestöll bókin sem þar liggur undir. Í hæfniviðmiðinu er þó einungis ætlast til að 

nemendur geti gert grein fyrir plöntum og dýrum, en í bókinni er einnig fjallað um aðrar 

lífverur t.d. sveppi. Í Lífleik þurfa nemendur að geta lýst einkennum lífvera og því fellur 

hæfniviðmiðið afar vel að inntaki spilsins.  

Í spilinu eru samanlagt 146 hugtök og skiptast þau niður eftir köflum á eftirfarandi 

hátt. Fyrsti kafli telur 17 hugtök, annar kafli 12 hugtök, þriðji kafli 6 hugtök, fjórði kafli 

15 hugtök, fimmti kafli 24 hugtök, sjötti kafli 60 hugtök og sá sjöundi 12 hugtök. Af 

þessum 169 hugtökum eru einungis tvö sem ekki eru flokkuð sem lykilhugtök í bókinni. Í 

töflu 1 undir Viðauka Á má sjá hæfniviðmiðin sem spilið auðveldar nemendum að ná og 

dæmi um hvaða hugtök falla undir hvort þeirra, en hugtökin úr 6. kafla um dýr eru 

gríðarmörg og ekki öll tekin fram í töflunni. 

5.3.2  Maður og náttúra 

Nokkur hæfniviðmiða um viðfangsefni náttúrugreina falla undir efni bókarinnar Maður 

og náttúra. Fyrsta hæfniviðmiðið sem spilið á að aðstoða nemendur við að ná er „Við 

lok 10. bekkjar getur nemandi útskýrt og rætt ástæður náttúruverndar“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 172) en inn á þetta er komið í öðrum og þriðja 

kafla bókarinnar. Þetta hæfniviðmið er, eins og svo mörg önnur, gríðarlega viðamikið og 

mikil þekking sem nemendur þurfa að öðlast til að ná hæfniviðmiðinu. 

Sjálfbærnihugtakið tengist þessu mjög mikið. Höfundur telur þetta hæfniviðmið vera 

það viðamikið að það sé óraunhæft að ætlast til þess að 15-16 ára unglingar nái því. 

Þetta er ekki eina hæfniviðmið náttúrugreina sem höfundur telur óraunhæft að 

nemendur geti náð við lok 10. fekkjar og finnst höfundi að endurskoða ætti mikið af 

hæfniviðmiðum náttúrugreina.  

Í 2. kafla bókarinnar eru tvö hugtök sem tengjast náttúruvernd en í 3. kafla eru 

hugtökin 13. Þessi hugtök tengjast flest einhverjum áhrifum sem maðurinn hefur haft á 

náttúruna, en til þess að nemendur geti gert grein fyrir mikilvægi náttúruverndar verða 

þeir að vita hver áhrif mannsins eru og hver skaðsemi ýmissa efna er sem maðurinn 

sleppir út í náttúruna. Annað hæfniviðmiðið sem tengist viðfangsefni bókarinnar er „Við 

lok 10. bekkjar getur nemandi útskýrt breytingar á landnotkun og tengsl þeirra við 

jarðvegseyðingu og orkuframleiðslu“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 

172) en um þetta er fjallað í 2. og 3. kafla bókarinnar. Í öðrum kafla eru sex hugtök sem 

tengjast landnotkun og í þeim þriðja eru hugtökin fjögur sem eru þessu tengd. Þess má 
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þó geta að umfjöllunin um landnotkun manna, jarðvegseyðingu og orkuframleiðslu er 

mun ítarlegri en fjöldi hugtaka spilsins gefur til kynna. Þetta tengist þriðja 

hæfniviðmiðinu sem er „Við lok 10. bekkjar getur nemandi gert grein fyrir verndun og 

nýtingu náttúruauðlinda í tengslum við sjálfbæra þróun“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 174) en um þetta er einnig fjallað í 2. og 3. kafla 

bókarinnar og eru hugtökin sem tengjast þessu sex talsins. 

Fjórða hæfniviðmiðið sem viðfangsefni bókarinnar tengist er „Við lok 10. bekkjar 

getur nemandi lýst hringrás efna og flæði orku í náttúrunni, útskýrt ljóstillífun og bruna 

og gildi þeirra“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 173). Þetta er 

viðfangsefni 1. kafla bókarinnar en spilið hefur að geyma 12 hugtök sem ættu að 

aðstoða nemendur í að ná umræddu hæfniviðmiði. Einnig er eitt hugtak þessu tengd í 

2. kafla bókarinnar og þrjú í 5. kafla. Hluti þessara hugtaka falla undir annað 

hæfniviðmið en það er „Við lok 10. bekkjar getur nemandi sagt fyrir um þjónustu sem 

náttúrulegir ferlar veita“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 174).  

Sjötta hæfniviðmiðið tengist 4. kafla bókarinnar þar sem fjallað er um erfðafræði. 

Hæfniviðmiðið er „Við lok 10. bekkjar getur nemandi útskýrt [...] að erfðir ráðast af 

genum [...]“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 174). Hugtökin sem 

hjálpa nemendum að skilja hvernig erfðir ráðast af genum eru 12 talsins. Sjöunda 

hæfniviðmiðið sem viðfangsefni bókarinnar fellur undir er „Við lok 10. bekkjar getur 

nemandi útskýrt hugmyndir um náttúruval, hæfni, aðlögun og arfbundinn breytileika“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 174). Í 2. kafla bókarinnar er fjallað 

um náttúruval og aðlögun en hugtök spilsins sem tengjast hæfniviðmiðinu eru einungis 

sex. Umfjöllunin í bókinni er ítarlegri en fjöldi hugtaka spilsins gefur til kynna. 

Ranghugmyndir tengdar þessu viðfangsefni eru algengar meðal nemenda. Þess má 

einnig geta að eitt af aðalmarkmiðum líffræðikennslu er að nemendur læri um 

þróunarkenninguna, náttúrulegt val og aðlögun. 

Áttunda og seinasta hæfniviðmiðið sem viðfangsefni bókarinnar fellur undir er er 

„Við lok 10. bekkjar getur nemandi útskýrt þarfir ólíkra lífvera í ólíkum vistkerfum“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 174). Í fyrsta kafla bókarinnar eru 

fjögur hugtök yfir flokka lífvera út frá því hverju þeir nærast á. Í öðrum og þriðja kafla 

bókarinnar eru fjögur hugtök sem tengjast vistkerfum og stöðu lífvera innan þeirra.  

Spilið úr bókinni Maður og náttúra samanstendur af 91 hugtaki og skiptast þau 

svona niður eftir köflum: Í fyrsta kafla eru 15 hugtök, í öðrum kafla eru 25 hugtök, í 

þriðja kafla eru 14 hugtök, í fjórða kafla eru 24 hugtök og í fimmta kafla eru 13 hugtök. Í 

töflu 2 undir Viðauka Á má sjá hvaða hugtök spilsins tengjast hvaða hæfniviðmiði. 
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Spilinu er ætlað að stuðla að bættum hugtakaskliningi nemenda ásamt því að aðstoða 

nemendur við að ná þeim átta hæfniviðmiðum sem sett voru fram hér að ofan og 

tengjast viðfangsefni bókarinnar. 

5.3.3  Mannslíkaminn 

Viðfangsefni kennslubókarinnar Mannslíkaminn fellur undir þrjú hæfniviðmið um 

viðfangsefni sem sett eru fram í náttúrufræðihluta Aðalnámskrár grunnskóla. Fyrsta 

hæfniviðmiðið er „Við lok 10. bekkjar getur nemandi útskýrt hlutverk helstu líffæra og 

líffærakerfa mannslíkamans, gerðir frumna, líffæri þeirra og starfsemi“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 174). Í raun fellur öll bókin undir þetta 

hæfniviðmið en hugtök spilsins sem aðstoða nemendur beint við að ná þessu 

hæfniviðmiði eru samtals 130 og skiptast þannig niður eftir köflum bókarinnar: í 1. kafla 

eru 13 hugtök, 2. kafla eru 16 hugtök, 3. kafla eru 37 hugtök, 4. kafla eru 23 hugtök, 5. 

kafla eru 21 hugtak og úr 6. kafla eru 9 hugtök. Þó svo að hér séu ekki tekin fram öll 

hugtök spilsins þá tengjast þau í raun hæfniviðmiðinu á einn eða annan hátt þar sem 

spilið fjallar um mannslíkamann og starfsemi hans. 

Annað hæfniviðmiðið sem viðfangsefni bókarinnar hjálpar nemendum við að ná er 

„Við lok 10. bekkjar getur nemandi útskýrt hvernig einstaklingur getur stuðlað að eigin 

velferð með ábyrgri neyslu og hegðun“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 

bls. 174). Í 6. og 7. kafla bókarinnar er fjallað um heilbrigt kynlíf og vímuefni og eru 16 

hugtök upp úr þeim kafla í spilinu sem tengjast þessu hæfniviðmiði beint. Þess ber þó 

að geta að í gegnum bókina er fjallað um ýmsa kvilla sem geta herjað á líkamann og 

hvernig hægt sé að draga úr líkum á þeim með ábyrgri neyslu og hegðun. 

Síðasta hæfniviðmiðið sem viðfangsefni bókarinnar ýtir undir að nemendur nái er 

„Við lok 10. bekkjar getur nemandi útskýrt hvernig fóstur verður til og þroskast, hvað 

felst í ábyrgri kynhegðun og rætt eigin ábyrgð á líkamlegu og andlegu heilbrigði, bæði 

sín og annarra“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 174). Hugtök spilsins 

sem hjálpa nemendum að ná hæfniviðmiðinu eru 35 talsins og eru öll í 6. kafla. 

Spilið úr bókinni samanstendur af 187 hugtökum sem skiptast niður eftir köflunum á 

eftirfarandi hátt: í 1. kafla eru 13 hugtök, 2. kafla eru 30 hugtök, 3. kafla eru 42 hugtök, 

4. kafla eru 25 hugtök, 5. kafla eru 29 hugtök, 6. kafla eru 36 hugtök og í 7. kafla eru 12 

hugtök. Í töflu 3 má sjá hvaða hugtök aðstoða nemendur við að ná þeim þremur 

hæfniviðmiðum sem rædd voru hér að ofan.  
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6 Umræða 

Í Aðalnámskrá grunnskóla 2013 er lögð áhersla á að kennarar nýti sér fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og nái að vekja upp og viðhalda áhuga nemenda á námi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 44 og 48). Þrátt fyrir að áherslur Aðalnámskrár 

séu skýrar hvað þetta varðar benda rannsóknir til þess að kennsla í grunnskólum sé 

almennt einhæf og kennaramiðuð (Hafsteinn Karlsson, 2009; Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 

2014, bls. 150-151). Í Aðalnámskrá grunnskóla er einnig talað um mikilvægi þess að 

leikur sé hluti af skólastarfi, ekki bara hjá yngstu börnunum heldur á öllum skólastigum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 36) en rannsóknir benda til þess að 

notkun námsleikja og spila minnki eftir því sem nemendur verða eldri (Ingvar 

Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 132).  

Fyrri rannsóknarspurningin sem sett var fram í þessu verkefni var „Hvernig nýtist 

spilið Lífleikur sem viðbótarefni í náttúrufræði á unglingastigi?“ Spilið er hannað upp úr 

þremur kennslubókum líffræðinar þar sem hver bók hefur sitt spil. Bókunum þremur 

fylgja kennsluleiðbeiningar þar sem stungið er upp á ýmsum verklegum æfingum og 

verkefnum sem hentugt væri að nýta við kennsluna. Í þessum þremur 

kennsluleiðbeiningum Mannslíkaminn (Fabricius, 2011), Lífheimurinn (Fabricius, 2010) 

og Maður og náttúra (Fabricius, 2012) er einungis einu sinni stungið upp á því að 

námsspil sé nýtt í tengslum við viðfangsefni bókanna. Það er í kennsluleiðbeiningunum 

með Maður og náttúra þar sem stungið er upp á því að nemendur búi sjálfir til spil sem 

tengist umhverfismálum (Fabricius, S., 2012, bls. 42). Ætlast er til að nemendur búi 

sjálfir til spilið en Ingvar Sigurgeirsson (2013, bls. 81) talar um að það sé krefjandi 

viðfangsefni sem nemendur geta lært heilmikið af.  

Í kennsluleiðbeiningunum fyrir þær kennslubækur sem Lífleikur er unninn upp úr, 

eru á nokkrum stöðum settar fram hugmyndir að einhvers konar leikjum eða leikrænni 

tjáningu. Í kennsluleiðbeiningum fyrir Lífheiminn og Mannslíkamann er stungið upp á 

því að nemendur búi til spurningar upp úr þeim kafla sem þeir hafi verið að vinna í og 

búin verði til spurningakeppni milli liða úr þeim spurningum (Fabricus, 2010, bls. 6; 

Fabricius, 2011, bls. 6). Í kennsluleiðbeiningum Mannslíkamans er á fjórum stöðum 

fjallað um að nemendur gætu farið í hlutverkaleik (Fabricius, 2011, bls. 13, 28, 40 og 

86). Hlutverkaleikir byggjast á því að nemendur eru fengnir til að setja sig inn í ákveðin 
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hlutverk og þjálfast þannig m.a. í að kanna, ræða og meta ýmsar lausnir vandamála. 

Einnig þjálfa nemendur ímyndunaraflið og frjóa hugsun með hlutvekaleikjum og ekki 

má gleyma samvinnunni (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 116-117). Í 

kennsluleiðbeiningum Lífheimsins er á tveimur stöðum stungið upp á spurningakeppni 

milli nemenda upp úr efninu og á einum stað verkefni sem byggist á leikrænni tjáningu 

(Fabricius, 2010, bls. 69, 70 og 77). Í kennsluleiðbeiningum Maður og náttúra er einu 

sinni nefnt að nemendur gætu farið í hlutverkaleik upp úr efninu og einu sinni að þeir 

gætu unnið verkefni byggt á leikrænni tjáningu (Fabricius, 2012, bls. 47 og 62). 

Eins og sjá má af þessu er lítið gefið af hugmyndum um leiki og spil í 

kennsluleiðbeiningum bókanna þriggja í líffræði á unglingastigi. Námsspil geta hentað 

vel til þess að þjálfa nemendur í hópavinnu (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 36‒39), ýta 

undir áhuga nemenda (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 70) og geta gefið kennara 

upplýsingar um stöðu nemenda (Hyvonen, 2011). Þrátt fyrir þann mikla ávinning sem 

hægt er að ná fram með notkun námsspila, hafa rannsóknir sýnt að notkun þeirra í 

skólum sé almennt lítil og minnkar hún eftir því sem nemendur eldast (Ingvar 

Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 132). Lífleikur er spil sem kennarar geta gripið til nánast 

hvenær sem er í kennslu sinni og þurfa lítinn tíma til undirbúnings. Kennarar geta að 

sjálfsögðu látið nemendur sjálfa útbúa spilið, sem er tímafrekara en getur á móti orðið 

til þess að nemendur átti sig enn betur á hugtökunum þar sem þeir þurfa sjálfir að lesa 

sér til, nýta og umorða útskýringar á hugtökunum. Þetta hefur höfundur einu sinni gert 

með nemendum í 7. bekk sem var að fjalla um lífríki í fersku vatni. Þá bað höfundur 

nemendur að taka saman helstu hugtök sem fjallað hefði verið um og völdu nemendur 

þau hugtök sem þeim þóttu mikilvægust og þeir vildu hafa í spilinu. Þegar höfundur 

útskýrði verkefnið fyrir nemendum átti sér stað eftirfarandi samtal við einn nemanda: 

Nemandi: En, ef við gerum þetta svona þá kunnum við allt sem stendur á 

spjöldunum. 

Kennari: Já. 

Nemandi: En... Ohh, það er markmiðið með þessu, er það ekki? 

Kennari: Jú.  

Í þessu samtali áttar nemandi sig á því að eitt af markmiðum þess að nemendur búi 

sjálfir til spilið sé að þeir læri betur hugtökin og útskýringar á þeim. Þarna fengu 

nemendur að nota sín orð til að útskýra hugtökin sem ætti að auðvelda þeim að skilja 

þau þar sem nemendur skilja oft betur eigin útskýringar eða útskýringar samnemenda 

heldur en kennara (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 136). Lífleik er ætlað að efla 

hugtakaskilning nemenda en rannsóknir hafa bent til þess að hugtakaskilningur 
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íslenskra nemenda sé almennt slakur og þeir eigi í erfiðleikum með að tileinka sér 

inntak náttúrufræðitexta vegna þess að þeir skilji ekki það sem þeir lesa (Hafþór 

Guðjónsson, 2008). Með bættum hugtakaskilningi ættu nemendur að ná betri tökum á 

náttúrufræðitextum og eiga auðveldara með að skilja innihald þeirra. Með spilinu fylgir 

sjálfsmatsblað sem nemendur fylla út á meðan þeir spila, þar sem þeir meta skilning 

sinn á hugtökunum. Þetta gefur kennurum tækifæri til að útfæra kennslu sína út frá 

þekkingu og skilningi nemenda og styrkja enn frekar hugtakaskilning þeirra.  

Lífleik er ætlað að vera viðbót við þær kennslubækur og það efni sem nýtt er í 

kennslu á unglingastigi í líffræði. Kennurum er frjálst að aðlaga spilið að kennslu sinni og 

breyta því eftir hentugleika. Hugmynd að útfærslu væri að taka fyrir einn stigaflokk og 

láta nemendur t.d. einungis tengja hugtakið við önnur hugtök til að sjá hversu mörgum 

hugtökum þeir hafa náð fullum tökum á. Einnig væri hægt að skipta leikrænni tjáningu 

út fyrir myndræna þar sem nemendur teikna hugtökin í stað þess að leika þau. 

Möguleikarnir eru óþrjótandi og er það undir kennurum komið að sníða spilið að sinni 

kennslu út frá eigin markmiðum. Sjálfsmatsblaðið sem nemendur fylla út á meðan þeir 

spila, þar sem þeir meta skilning sinn á hugtökunum hjálpar kennara að útfæra kennslu 

sína út frá þekkingu nemenda.  

Þar sem upphaflega var ætlunin að búa til spil upp úr öllum helstu kennslubókum 

sem kenndar eru í náttúrufræði á unglingastigi lagði höfundur spilið fyrir nokkra bekki í 

grunnskólanum á höfuðborgarsvæðinu í lok kafla bókanna Eðlisfræði 1 og Eðlisfræði 2. 

Spilið vakti ekki jafn mikla ánægju allra nemenda í eðlisfræði eins og það gerði í 

líffræðinni og töluðu einhverjir nemendur um að þeim fynndist eðlisfræðin erfiðari og 

þeir skildu efnið ekki nægilega vel. Af þeim sökum næðu þeir ekki að vinna sér inn stig í 

spilinu sem gerði það að verkum að þeim leiddist. Þetta átti þó einungis við um hluta 

nemenda, en flestir voru ánægðir með spilið, náðu að safna sér inn mörgum stigum og 

skemmtu sér almennt vel. Höfundur fékk það á tilfinninguna við prófun spilsins að 

nemendur ættu í meiri erfðileikum með hugtök eðlisfræðinnar en líffræðinnar. 

Hæfniþrep PISA segja að eðlilegt sé að nemendur hækki um 40-45 stig á ári. Miðað við 

þær tölur eru íslenskir nemendur einu til einu og hálfu ári á eftir jafnöldrum sínum í 

Svíþjóð, Danmörku og Noregi í eðlis- og efnafræði og nokkuð fyrir neðan OECD-

meðaltal (Auður Pálsdóttir, 2016, bls. 38).  

Auður Pálsdóttir (2016) tekur fram í umfjöllun sinni um niðurstöður PISA-

rannsóknarinnar að þar birtist mótsögn. Nemendur finna fyrir miklum stuðningi frá 

náttúrufræðikennurum en finnst þeir fá litla endurgjöf um stöðu sína í náminu. Önnur 

mótsögn hvað varðar niðurstöður PISA-rannsóknarinnar er að íslenskir nemendur hafa 
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mikla trú á eigin getu en koma samt illa út úr könnuninni, mun verr en Norðurlöndin 

(Auður Pálsdóttir, 2016, bls. 38). Þessar niðurstöður þarf að skoða, en líklegt er að betri 

endurgjöf kennara á stöðu nemenda myndi bæta stöðu íslenskra nemenda, en góð 

lýsandi endurgjöf hjálpar nemendum með áframhaldandi nám (Erna Ingibjörg 

Pálsdóttir, 2011). 

Í samtali við nemendur í grunnskólanum úti á landi fékk höfundur það á 

tilfinninguna að í náttúrufræðikennslu hjá þeim væri nýtingu fjölbreyttra kennsluhátta 

ábótavant sem er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Ingvars Sigurgeirssonar o.fl. 

(2014, bls. 150-151) sem leiddi í ljós kom að kennsluaðferðir í íslenskum grunnskólum 

séu almennt frekar einhæfar. Að mati höfundar getur spilið nýst náttúrufræðikennurum 

til þess að brjóta upp kennsluna og ef vel tekst til gert hana skemmtilegri. Það sem 

styður trú höfundar á spilinu er að í lok dags eftir að spilið var prófað í kennslu kom 

kennari nemendanna til höfundar og talaði um að nemendur hefðu talað mjög vel um 

spilið og spurt hvort hann gæti ekki fengið það til að nýta áfram við kennsluna. Þetta og 

svör nemenda sýnir glöggt að spilið er góð viðbót við þær kennslubækur sem kenndar 

eru á unglingastigi og þær kennsluleiðbeiningar sem þeim fylgja, auk þess hafi það í 

flestum tilfellum jákvæð áhrif á áhuga nemenda á náminu í þeim kennslustundum sem 

spilið er nýtt.  

Seinni rannsóknarspurningin sem sett var fram í þessu verkefni var „Hefur spilið 

Lífleikur áhrif á áhuga nemenda á náttúrufræðinámi?“ Námsspil og leikir eru talin góð 

leið til þess að auka áhuga nemenda á námi (Anna Kristjánsdóttir o.fl., 1987, bls. 3) en 

ekki er unnt að fullyrða um hvort Lífleikur hafi jákvæð áhrif á áhuga nemenda almennt á 

náttúrufræðinámi en frekari rannsókna er þörf á því. Engu að síður finnst flestum 

nemendum spilið skemmtilegt og hafa nemendur beðið um að fá að spila það aftur eftir 

að hafa prófað það, sem ýtir undir þá trú höfundar að það geti haft jákvæð áhrif á 

áhuga nemenda. Einnig væri áhugavert að rannsaka hvort nemendur standi sig betur 

eftir að hafa spilað Lífleik, en trú höfundar er sú að með því að vinna með hugtökin og 

útskýringar á þeim í gegnum leik átti nemendur sig betur á þeim og festi þau betur í 

minni. Reynsla höfundar af spilinu er sú að nemendur sýni því áhuga. Amalía 

Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen (2008) tala um að áhugi nemenda sé 

ein af forsendum þess að þeir nái árangri. 

Spilið er einnig hægt að nota til þess að kanna forhugmyndir nemenda um ákveðið 

viðfangsefni áður en kennsla um það hefst. Þá spila nemendur spilið og skrá niður á 

sjálfsmatsblaðið ef upp koma hugtök sem hafa aðra merkingu en þeir héldu. Það skiptir 

miklu máli fyrir kennara að kanna forhugmyndir nemenda og leiðrétta ranghugmyndir. 



42 

Ranghugmyndir geta staðið í vegi fyrir því að nám geti átt sér stað og þarf því að 

leiðrétta mistúlkun nemenda til þess að þeir geti byggt ofan á þekkingu sína (Hrefna 

Sigurjónsdóttir, 2010, bls. 353). Kennarar geta einnig nýtt spilið sem hluta af 5k-

kennsluaðferðinni, sem fjallað var um í 3.kafla, en henni er m.a. ætlað að stuðla að 

bættum hugtakaskilningi nemenda. Þá getur kennari kannað þekkingu nemenda á 

hugtökunum og nýtt þær upplýsingar sem fást úr því til þess að útbúa verkefni sem 

auka enn frekar skilning og þekkingu nemenda (Bybee o.fl., 2006, bls. 8-12). 

Lífleik er ætlað að koma til við móts við þá þörf sem er á fjölbreyttari og 

nemendamiðaðri kennsluháttum í grunnskólum landsins. Eins og fram kom í rannsókn 

Ingvars o.fl. (2014) virðast kennsluhættir almennt vera einhæfir og kennaramiðaðir, 

sem er miður að mati höfunda því nemendur fá ekki að njóta sín sem skyldi og 

menntunartækifærum sé glatað. Ég tek undir þessi sjónarmið og er það von mín að 

spilið gagnist kennurum sem eru sama sinnis. 
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Lokaorð 

Það kom mér mikið á óvart hve illa íslenskir nemendur eru að koma út úr PISA-

rannsókninni hvað varðar náttúrufræði. Nú er í Aðalnámskrá grunnskóla mikil áhersla 

lögð á læsi og það eigi að fléttast inn í alla kennslu og allt nám (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012), en samt sem áður er náttúrufræðilæsi íslenskra 

nemenda undir OECD-meðaltali og öll Norðurlöndin að koma betur út úr PISA 

(Menntamálastofnun, 2016, bls. 19). Eitt af þeim hæfniviðmiðum sem sett eru fram 

fyrir náttúrugreinar í Aðalnámskrá grunnskóla er „Við lok 10. bekkjar getur nemandi 

lesið texta um náttúrufræði sér til gagns, umorðað hann og túlkað myndefni honum 

tengt“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 171). Miðað við hve illa 

íslenskir nemendur eru að koma út úr PISA-könnuninni ættu einungis örfáir nemendur 

við lok 10. bekkjar að hafa náð þessu hæfniviðmiði, sem er áhyggjuefni. Þessar 

niðurstöður kveða skýrt á um að einhverra breytinga sé þörf í náttúrufræðimenntun í 

grunnskólum. Ég tel að það væri góð byrjun að breyta þeim kennsluháttum sem mest 

eru nýttir í grunnskólum landsins. Auður Pálsdóttir (2016, bls. 39) talar um að til að efla 

náttúrufræðikennslu þurfi að draga úr því að kennarar séu mest að halda fyrirlestra og 

halda sig mikið við bókina og að auka þurfi vægi nemendamiðaðrar kennslu og leggja 

áherslu á lesskilning og orðaforða. Fagþekking kennara í náttúrufræðigreinum og 

kennslufræði þeirra er líka víða bágborin og er það án efa hluti skýringarinnar. 

Lífleikur er ætlaður til notkunar í líffræðikennslu á unglingastigi og getur spilið 

auðveldað kennurum notkun námsspila í kennslu á efsta stigi grunnskóla. Áætlað er að 

gefa spilið út þannig að allir náttúrufræðikennarar landsins eigi kost á að nýta það í 

eigin kennslu. Vonin er sú að með því sé hægt að einhverju leyti að auka 

fjölbreytileikann í kennsluháttum í náttúrufræðikennslu ásamt því að auka vægi 

nemendamiðaðra kennsluhátta því nemendur eru í aðalhlutverki í spilinu. 
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Viðauki A: Sjálfsmatsblað 

Nafn: ___________________________________________________________ 

 

Hugtak úr 

spilinu 

Fullkominn 

skilningur, get 

tengt við önnur 

hugtök 

Ágæt þekking, 

get útskýrt 

nokkuð 

auðveldlega 

Hef heyrt það 

áður en skil það 

ekki, get ekki 

útskýrt 

Hef ekki heyrt 

hugtakið áður 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Hugtök eða efni sem ég misskildi eða mér finnst ég þurfi að vita meira um: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________ 
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Viðauki Á: Hæfniviðmið og hugtök Lífleiks sem falla undir 
þau 

 

Tafla 1. Listi yfir hæfniviðmið og þau hugtök spilsins úr Lífheiminum sem auðvelda 
nemendum að ná hæfniviðmiðunum. Lykilhugtök eru skáletruð. 

Við lok 10. bekkjar getur nemandi: Hugtök 

Gert grein fyrir eigin athugunum á 

lífverum, hegðun þeirra og búsvæðum 

3. kafli: þang og þari,  

4. kafli: hrúðurfléttur.  

5. kafli: gróplöntur, mosar, æðplöntur, 
byrkningar, fræplöntur, blómjurtir, 
sjálffrævun, aðfrævun, kynlaus fjölgun. 

6. kafli: svampdýr, marglyttur, sniglar, 
krossfiskar, ígulker, ánamaðkar, kóngulær, 
langfætlur, margfætlur, þúsundfætlur, 
staðfuglar, farfuglar. 

7. kafli: meðfætt atferli, lært atferli, 
eðlisávísun, lykiláreiti, övun, herming, 
hæning, felulitir, óðal, goggunarröð. 

Við lok 7. bekkjar getur nemandi: Hugtök 

Lýst einkennum plantna og dýra, stöðu 

þeirra í náttúrunni, tengsl þeirra 

innbyrgðis og við umhverfi sitt 

2. kafli: Bakteríur, veirur. 

3. kafli: Þörungar, þang og þari, Svif, 
frumdýr. 

4. kafli: sníklar, rotverur. 

5. kafli: gróplöntur, mosar, æðplöntur, 
byrkningar, fræplöntur, blómjurtir. 

6. kafli: hryggdýr, hryggleysingjar, liðdýr, 
svampdýr, holdýr, lindýr, skrápdýr, ormar, 
liðdýr, krabbadýr, áttfætlur, margfætlur, 
skordýr, brjóskfiskar, beinfiskar, froskdýr, 
skriðdýr, slöngur, eðlur, fuglar, spendýr, 
nefdýr, pokadýr, fylgjudýr. 
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Tafla 2. Listi yfir hæfniviðmið og þau hugtök spilsins úr Maður og náttúra sem 
auðvelda nemendum að ná hæfniviðmiðunum. Lykilhugtök eru skáletruð. 

Við lok 10. bekkjar getur nemandi: Hugtök 

Útskýrt og rætt ástæður náttúruverndar 2. kafli: Sjálfbærni, líffræðileg fjölbreytni. 

3. kafli: Vistkerfi, jarðefnaeldsneyti, 
gróðurhúsaáhrif, ósonlagið, þrávirk efni, 
súrt regn, ofauðgun, díoxín, kvikasilfur, 
blý, kadmín, spilliefni, sjálfbærni. 

Útskýrt breytingar á landnotkun og tengsl 

þeirra við jarðvegseyðingu og 

orkuframleiðslu 

2. kafli: Mólendi, þúfur, votlendi, 
sjálfbærni, flóar, birkiskógar 

3. kafli: Jarðefnaeldsneyti, úran, 
gróðurhúsaáhrif, sjálfbærni. 

Gert grein fyrir verndun og nýtingu 

náttúruauðlinda í tengslum við sjálfbæra 

þróun 

2. kafli: Sjálfbærni, líffræðileg fjölbreytni. 

3. kafli: Jarðefnaeldsneyti, 
gróðurhúsaáhrif, ósonlagið, súrt regn, 
sjálfbærni. 

Lýst hringrás efna og flæði orku í 

náttúrunni, útskýrt ljóstillífun og bruna og 

gildi þeirra 

1. kafli: Ljóstillífun, glúkósi, grænukorn, 
blaðgræna, loftaugu, varafrumur, bruni 
(frumuöndun), frumframleiðendur, 
fæðukeðja, neytendur, toppneytendur, 
sundrendur (rotverur). 

2. kafli: Fæðuvefur. 

5. kafli: Ljóstillífun, hvatberar, grænukorn. 

Sagt fyrir um þjónustu sem náttúrulegir 

ferlar veita 

1. kafli: Ljóstillífun, glúkósi, grænukorn, 
bruni (frumuöndun), sundrendur 
(rotverur). 

2. kafli: Ljóstillífun, grænukorn. 

Útskýrt [...] að erfðir ráðast af genum [...] 4. kafli: Litningur, DNA-sameind, gen, 
mítósa (jafnskipting), meiósa (rýriskipting), 
okfruma, genasamsæta, ríkjandi gen, 
víkjandi gen, arfblendin lífvera, arfhrein 
lífvera, kyntengdar erfðir. 

Útskýrt hugmyndir um náttúruval, hæfni, 

aðlögun og arfbundinn breytileika  

2. kafli: Náttúruval, samkeppni, sess, 
hæfni, aðlögun, arfbundinn breytileiki. 

Útskýrt þarfir ólíkra lífvera í ólíkum 

vistkerfum 

1. kafli: Frumframleiðendur, neytendur, 
toppneytendur, sundrendur (rotverur). 

2. kafli: Vistkerfi, samkeppni, náttúruval, 
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sess. 

3. kafli: Vistkerfi,  

 

Tafla 3. Listi yfir hæfniviðmið og þau hugtök spilsins úr Mannslíkamanum sem 
auðvelda nemendum að ná hæfniviðmiðum. Lykilhugtök eru skáletruð. 

Við lok 10. Bekkjar getur nemandi: Hugtök 

Útskýrt hlutverk helstu líffæra og 

líffærakerfa mannslíkamans, gerðir 

frumna, líffæri þeirra og starfsemi 

1. kafli: Fruma, frumulíffæri, bruni, 
frumuöndun, einfruma lífverur, fjölfruma 
lífverur, okfruma, vefur, líffæri, 
stofnfruma, æxli, meinvarp, líffærakerfi.  

2. kafli: Meltingarvegur, vélinda, magi, 
magasafi, skeifugörn, bris, lifur, 
þarmatotur, magamunnur, öndunarfæri, 
barki, aðalberkjur, lungnablöðrur, 
raddbönd, þind, bifhár.  

3. kafli: Blóðrásarkerfi, hjarta, slagæðar, 
háræðar, bláæðar, ósæð, holæðar, litla 
hringrásin, stóra hringrásin, lifur, nýru, 
hægri gátt, hægra hvolf, vinstri gátt, 
vinstra hvolf, hjartalokur, slagæðalokur, 
kransæðar, blóðþrýstingur, vöðvadæla, 
blóðvökvi, blóðfrumur (blóðkorn), rauður 
beinmergur, rauðkorn, blóðrauði, 
blóðflögur, hvítkorn, vessaæð, vessi, eitill, 
átfrumur, T-frumur, B-frumur, þvagpípur, 
þvagblaðra.  

4. kafli: Húðin, húðþekja, leðurhúð, 
fitukirtlar, svitakirtlar, undirhúð, 
beinagrind, rauður beinmergur, gulur 
beinmergur, beinhimna, kúluliður, 
hjöruliður, hverfiliður, liðbönd, 
hryggþófar, rákóttir vöðvar, sléttir vöðvar, 
hjartavöðvinn, beygjuvöðvar, réttivöðvar, 
sinar, mjólkursýra.  

5. kafli: Taugakerfi, taugafruma, 
taugaboð, taugamót, miðtaugakerfi, 
úttaugakerfi, viljastýrða taugakerfið, 
ósjálfráða taugakerfið, höfuðkúpa, 
heilabörkur, heilahvíta, litli heili, 
skyntaugar, hreyfitaugar, sjónskynfrumur, 
keilur, stafir, blindiblettur, kokhlust, 
bogagöng.  
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6. kafli: Eistu, sáðfrumur, pungur, 
eistnalyppur, kóngur, egg, eggjastokkar, 
eggrás, meyjarhaft.  

Útskýrt hvernig einstaklingur getur stuðlað 

að eigin velferð með ábyrgri neyslu og 

hegðun 

6. kafli: Smokkurinn, kynsjúkdómar, 
hettan, pillan, stafurinn,  

7. kafli: vímuefni, fráhvarfseinkenni, tóbak, 
áfengi, eiturlyf, alsæla, kókaín, 
ofskynjunarefni, amfetamín, LSD, sniff. 

Útskýrt hvernig fóstur verður til og 

þroskast, hvað felst í ábyrgri kynhegðun og 

rætt eigin ábyrgð á líkamlegu og andlegu 

heilbrigði, bæði sín og annarra 

6. kafli: Eistu, sáðfrumur, pungur, 
eistnalyppur, kóngur, eggjastokkar, egg, 
eggrás, snípur, testósterón, estrógen, 
tíðir/blæðingar, kynhvöt, fylgja, 
naflastrengur, tvíeggja tvíburar, eineggja 
tvíburar, kynhneigð, gagnkynhneigð, 
tvíkynhneigð, samkynhneigð, hommar, 
lesbíur, klæðskiptingar, afbrýðisemi, 
mansal, nauðgun, smokkurinn, hettan, 
pillan, stafurinn, kynsjúkdómar, klamydia, 
kynfæravörtur, kynfæraáblástur (herpes), 
sárasótt, alnæmi (HIV). 
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Viðauki B: Dæmi um útlit spjalda í Lífleik 

 

 

 


