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Ágrip 

Þessi greinargerð er hluti af B.Ed.-lokaverkefni við kennaradeild Háskóla Íslands sem höfundar 

unnu að í tengslum við Skapandi hópverkefni 2018. Skapandi hópverkefni er önnur af tveimur 
leiðum til þess að ljúka B.Ed.-gráðu frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Þetta misserið 

völdu sex nemendur að fara þessa leið, fjórir úr grunnskólakennarafræðum og tveir úr 

leikskólakennarafræðum. Markmið verkefnisins var að búa til kennslufræðilegt verkefni út frá 
samþættingu námsgreina fyrir útikennslu. Ákveðið var að nýta snjalltækjavæðingu sem orðin 

er meira áberandi í leik - og grunnskólum. Meginefni verkefnisins var að búa til námsefni sem 

tengist sögu og menningu Hafnarfjarðar. Búinn var til ratleikur fyrir mismunandi getustig á 
stafrænu formi fyrir snjalltæki. Einnig var sett upp vefsíða með margs konar efni um leikinn. 

Tekin voru viðtöl við nokkra einstaklinga sem höfðu haft búsetu í Hafnarfirði til lengri tíma. 

Myndbönd með viðtölunum, tenglar á ratleikina og meira efni fyrir kennara má finna á 

heimasíðunni www.hfjratleikur.is 
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Formáli 

Skapandi hópverkefni er önnur af tveimur leiðum til þess að útskrifast með B.Ed.-gráðu. Í ár 

voru sex nemendur sem völdu þessa leið. Tveir af höfundum eru úr leikskólakennarafræðum 

en hinir fjórir úr grunnskólakennarafræðum með kjörsviðin textílmennt, yngri barna kennsla, 
erlend tungumál og myndmennt. Þema verkefnisins er samþætting námsgreina, útikennsla og 

notkun snjalltækja í skólastarfi.  

Viljum við þakka leiðbeinendum okkar, þeim Gunnari Berki Jónassyni og Hönnu 

Ólafsdóttur, sem hafa verið okkur innan handar meðan vinna við verkefnið stóð yfir. Einnig 
viljum við þakka fjölskyldum okkar fyrir þolinmæði og stuðning. Sérstakar þakkir fá fyrirtækið 

Locatify, Sara Bragadóttir, Jón Boði Björnsson og Sveinn Darri Ingólfsson. 

 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 
Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 
samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum öllum sem 
lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálfar ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar.  

 

Reykjavík, 4. maí 2018 

 
Berglind Torfadóttir 
Helena Dögg Olgeirsdóttir 
Hjördís Hera Hauksdóttir 
Kolbrún Fríður Gunnarsdóttir 
Sara Elísabet Höskuldsdóttir 
Sólrún Ösp Jóhannsdóttir 
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1 Inngangur  

Við val á viðfangsefni höfðu höfundar mestan áhuga á því að búa til námsefni fyrir börn á öllum 

stigum leik- og grunnskóla. Eftir mikla ígrundun kom upp sú hugmynd að gera stafrænan ratleik 
sem unninn væri út frá sögu og menningu Hafnarfjarðar.  

Hafnarfjarðarbær varð fyrir valinu vegna þess hversu vel hann hentaði verkefninu. Það er 

tiltölulega stutt á milli allra staða í miðbæ Hafnarfjarðar og svo á bærinn sér ríka sögu og 

menningu. Hafnarfjarðarbær leggur einnig áherslu á að tæknivæða og nýta upplýsingatækni í 
leik- og grunnskólum og gagnast það þessu verkefni. Auk þess er einfalt fyrir aðra leik- og 

grunnskóla á stórhöfuðborgarsvæðinu að nýta sér leikinn vegna góðra samgangna til og frá 

Hafnarfirði. 

Ratleikur sem kennsluefni er að mati höfunda góð leið til þess að virkja nemendur í 

útinámi. Þeir fá einnig tækifæri til að notast við snjalltæki í kennslu og vinna með samþættingu 

ólíkra námsgreina. Með verkefninu fá nemendur tækifæri til að fara út fyrir skólalóðina, læra 
í gegnum leik á skapandi hátt og fræðast á sama tíma um umhverfið í kringum sig. 

Fyrsti kafli segir frá fræðilegum bakgrunni viðfangsefnisins, helstu fræðimönnum, hvað 

Aðalnámskrár leik- og grunnskóla og grunnþættir menntunar segja um viðfangsefnin og 
hópavinnu. Annar kafli segir frá tilurð verkefnisins og tengingu þess við fræðin, þriðji kaflinn 

segir frá framkvæmd verkefnis, vefsíðunni og samstarfi höfunda. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Howard Gardner (f. 1943) er prófessor við sálfræðideild Harvard-háskólans í Bandaríkjunum. 

Hann er þekktastur fyrir fjölgreindarkenninguna sem gengur út á að maðurinn hafi margar 
greindir sem þroskist misjafnlega hjá einstaklingnum og á ólíkum tíma.  Engin greind er 

mikilvægari en önnur að mati Gardners. Því er nauðsynlegt að gefa börnum tækifæri til 

fjölbreyttra leikja og verkefna svo að fjölgreindirnar geti þroskast sem best. Í ratleiknum sem 
hér var hannaður er unnið með fimm af greindum Gardners. Þær eru málgreind, rök- og 

stærðfræðigreind, rýmisgreind, hreyfigreind og umhverfisgreind.  

Málgreind gerir einstaklingi kleift að hafa áhrif í töluðu og rituðu máli. Með rök- og 

stærðfræðigreind er átt við þann hæfileika að nota tölur á árangursríkan hátt og getuna til 

þess að hugsa rökrétt. Rýmisgreind er hæfnin til þess að skynja það sem er í umhverfinu með 

notkun rúmfræðinnar. Það sem gefur eiginleikann til að tjá hugmyndir og tilfinningar út frá 

líkamanum er kallað hreyfigreind. Með umhverfisgreind er síðan átt við þá hæfni að hafa góða 
þekkingu og næmni fyrir náttúrulegum fyrirbærum (Gardner, 1999). 

John Dewey (f. 1859, d.1952) var bandarískur uppeldisfræðingur og mikill áhrifamaður í 

skólamálum á 20. öldinni. Hann var á þeirri skoðun að skólinn skyldi vera lifandi samfélag þar 
sem barnið væri virkur þátttakandi. Hann taldi einnig sanna menntun eiga sér stað með tilstyrk 

reynslu. Til þess að stuðla að æskilegri reynslu nemenda síðar meir á ævinni þótti Dewey 
nauðsynlegt að vekja ekki andúð hjá nemendum heldur virkja þá í þátttöku og verkefnum sem 

væru meira en bara stundargaman (Dewey, 2000). 

2.1 Aðalnámskrá 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið (e.d.) gefur út Aðalnámskrá fyrir leik- og grunnskóla. 

Hún er byggð á lögum og stefnum sem kennurum ber að fara eftir. Aðalnámskrá er rammi utan 

um skólastarfið og leiðarvísir um tilgang þess og markmið. Hér verður fjallað um gildi 

samþættingu námsgreina út frá Aðalnámskrá og hvernig útikennsla og snjalltækjanotkun 

koma þar fyrir.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) segir að verkefnin sem nemendur þurfa að kljást við í 
lífinu séu yfirleitt samofin úr mörgum þáttum en ekki sundurgreind eða einangruð. Þess vegna 

eigi að vera áhersla á samþættingu námsgreina á öllum skólastigum. Þar segir meðal annars 
að leggja eigi áherslu á verkefni sem hafi snertifleti við fleiri en eina námsgrein. Þannig sé hægt 

að gera námið merkingarbærara fyrir nemendur. Lagt er upp með að hafa fjölbreyttar vinnu- 

og kennsluaðferðir í skólanum. Útinám er kennsluaðferð sem býður upp á mikla möguleika. Í 
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Aðalnámskrá grunnskóla er fjallað um mikilvægi þessarar kennsluaðferðar. Þar segir m.a. að 

útikennsla gefi „nemendum tækifæri til þess að nýta öll skynfærin með því að tengja 

viðfangsefni kennslunnar ýmsum þáttum námssviða og námsgreina skólans.“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 183). 

Fjallað er um mikilvægi útiveru í Aðalnámskrá leikskóla (2011), þar segir að í „leikskóla eigi 
börn að fá tækifæri til fjölbreyttrar hreyfingar og útiveru“ (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 

25). Útikennsla er því gott dæmi um hvernig hægt er að stuðla að fjölbreyttara námi. Það gera 
einnig snjalltækin, en þau eru mikilvæg upplýsingatæki sem geta auðgað nám nemenda. 

Samkvæmt námskránni þurfa nemendur „þjálfun í að afla upplýsinga á ýmsu formi og vera 

læsir á margs konar gögn. Nemendur þurfa að læra að nýta tæknina, átta sig á eðli hennar og 

uppbyggingu.“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 229). 

2.1.1 Grunnþættir menntunar 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið gaf út ritröð sem nefnist Ritröð um grunnþætti 
menntunar í sex heftum Grunnþættirnir eru byggðir hver á sinn hátt á lögum fyrir leikskóla, 

grunnskóla og framhaldsskóla og eru sameiginlegir fyrir öll skólastigin. Þættirnir fjalla um 
starfshætti, inntak og umhverfi náms á þessum þremur skólastigum (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013 og Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Grunnþættirnir eru lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, 

læsi, heilbrigði og velferð, sköpun og sjálfbærni. Í verkefninu er unnið með fjóra síðastnefndu 
grunnþætti menntunar. Höfundar grunnþáttanna eru meðal annars þau Sigrún Helgadóttir, 

Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir, Torfi Hjartarson, Ragnheiður 

Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir, Erla Kristjánsdóttir, Margrét Héðinsdóttir og Stefán 

Jökulsson. 

Grunnþáttur um sjálfbærni fjallar að mestu leyti um tengingu mannsins við umhverfi sitt 
og hvernig kennarar á öllum skólastigum ættu að vinna að því. Eitt af því sem mælt er með í 

þessum þætti ritraðarinnar er útinám.  

 
Mikilvægt er að umgangast oft og reglulega nánasta umhverfi okkar og verða læs á 
það og náttúruna umhverfis okkur. Þegar við höfum lagt vinnu í að skilja, vinna úr og 
orða það sem við sjáum og skynjum í kring um okkur fer okkur að þykja vænt um 
umhverfi okkar og líður betur í því en áður. (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 24) 

 

Leikskólar fara margir „markvisst með börn út í náttúruna til að styrkja viðhorf þeirra til 

hennar og þau gildi sem tryggja grunn menntunar til sjálfbærni. Þegar náttúran skiptir börnin 
orðið máli, og þau þekkja umhverfi sitt og skilja ýmislegt sem þau sjá þar...“ (Sigrún 
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Helgadóttir, 2013, bls. 45). Markmið útináms er að hjálpa nemendum að sjá umhverfi sitt í 

öðru ljósi, aðstoða þá við að uppgötva, skilja og læra að virða náttúruna. Útinám veitir 

nemendum tækifæri til að læra það sem ekki er hægt að læra af bókinni auk þess sem útiveran 

bætir bæði líkamlega og andlega heilsu allra (Sigrún Helgadóttir, 2013). 

 Grunnþátturinn sköpun fjallar um það hvernig kennarar geta unnið þannig að þeir 
stuðli að persónulegum þroska, séu sveigjanlegir í námi og sýni frumkvæði, en þar getur 

sköpun í hugsun og verki stuðlað að þessum þáttum (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra 
Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012). Í sköpunarheftinu frá 2012 kemur eftirfarandi fram 

þegar fjallað er um hvað einkenni skapandi skólastarf:  

 

• Stuðst er við fjölbreyttar kennsluaðferðir og vinnubrögð.  

• Skipulagið stuðlar að samstarfi milli greina, aldurshópa og jafnvel skólastiga. 

• Ýtt er undir forvitni, spurningar og heilabrot. Þekkingarleit og sköpunarferli eru ekki 

síður mikilvæg en svör og niðurstöður. 

• Nýir miðlar og ný tækni eru nýtt á áhugaverðan og skapandi hátt.  

• Skólinn er ekki bundinn innan fjögurra veggja – náttúrulegt umhverfi, söfn og 

menningarstofnanir, verkstæði og atvinnufyrirtæki eru staðir þangað sem sækja má 
fróðleik, hugmyndir og innblástur í tengslum við ýmis viðfangsefni. Lögð er áhersla á 
vettvangsheimsóknir og útinám. (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls. 7) 

 

 Grunnþátturinn heilbrigði og velferð er grunnur um hvernig kennarar geta stuðlað að 

heilbrigði nemenda sinna. „Hreyfing þarf að vera hluti af daglegu skólastarfi. Rétt eins og 
næring og hvíld er hreyfing nauðsynleg fyrir líkamlegan þroska barna og ungmenna. Vitað er 

að hreyfing á unga aldri hefur ekki aðeins áhrif á heilsu og vellíðan á því æviskeiði heldur einnig 

síðar á lífsleiðinni.“ (Ragnheiður Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 

2013, bls. 36). „...hreyfing hefur jákvæð áhrif á fjölmarga þætti eins og námsárangur, svefn, 

líðan, kvíða, þunglyndi, úthald, einbeitingu og vöðvauppbyggingu. Að sama skapi er 

hreyfingarleysi áhættuþáttur fjölmargra sjúkdóma.“ (Ragnheiður Héðinsdóttir og fl., 2013, bls. 

37).  

Nauðsynlegt er að kennarar hugi að hreyfingu í öllu skólastarfi. Þó eru íþróttir og sund 
námsgreinar þar sem hreyfing er meginviðfangsefni þeirra. Þær greinar duga þó ekki til að 

uppfylla hreyfiþörf barna á skólatíma. Því verða kennarar að bjóða upp á stutta hreyfileiki eða 

þrautir í kennslustundum, einkum á yngri skólastigunum (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013). 
Kennarar geta gert margt til að auka hreyfingu barna í skólastarfinu, t.d. má flétta saman 

útiveru, hreyfingu og námsefni ólíkra námsgreina að mati Margrétar. Í grunnþætti um 

heilbrigði og velferð eru ratleikir sérstaklega nefndir, um þá er sagt: „Með ratleikjum má tengja 
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saman námsgreinar og skólahverfið. Nemendur fara eftir ákveðnu kerfi um svæðið og leysa 

verkefni eða þrautir.“ (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013, bls. 38). Einnig er það sérstaklega tekið 

fram að allir verði „að fá tækifæri til að efla hreyfifærni sína og fara aðeins út fyrir 

þægindarammann.“ (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013, bls. 39). 

 Grunnþátturinn læsi fjallar um það hvernig læsi tengist svo mörgu öðru en að geta lesið 
orðin í bókinni:  

 
Góð tök á talmálinu á unga aldri ráða því miklu um það hvort börn öðlist færni í að lesa 
fræðilegan texta í efri bekkjum grunnskóla. Því skiptir miklu máli að foreldrar og 
kennarar grípi þau tækifæri sem gefast til að tala við þau um það sem ber fyrir augu í 
umhverfinu: Hvað heitir það, hluti af hverju er það, hvers eðlis er það, hvernig virkar það 
og hvernig má rannsaka það? (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 29)  

 

Stefán segir einnig að hugmyndir fólks um læsi breytist með aukinni tölvuvæðingu í 

kennslu, til verða orð líkt og myndlæsi, miðlalæsi, tölvulæsi, stafrænt læsi og upplýsingalæsi 

og þurfa kennarar að kynna sér þessar ólíku gerðir læsis og hvernig þeir ætla að vinna með 
slíkt í kennslu (Stefán Jökulsson, 2012).  

2.2 Hópastarf 

Í hópastarfi er áhersla lögð á að vinna sem heild að sameiginlegu markmiði. Ingvar 

Sigurgeirsson (2009), þá dósent við Kennaraháskóla Íslands, segir að „ýmis rök [megi] færa 
fyrir því að leggja ætti áherslu á aukna hópvinnu í skólastarfi.“ (Ingvar Sigurgeirsson, 2009, bls. 

136). Samvinna er mikilvæg í hvers kyns starfi síðar á lífsleiðinni þannig að öflug þjálfun í að 

vinna með öðru fólki er gott veganesti út í lífið. Í hópvinnu þarf að taka tillit til annarra sem 

hefur þá að sjálfsögðu uppeldislegt gildi auk þess að hópvinna þjálfar nemendur í samvinnu 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2009). John Dewey lagði áherslu á að nemendur ynnu í hópum og er 

yfirleitt talað um hann sem höfund þeirrar kennsluaðferðar þar sem unnið er með 

lýðræðislegum og skipulegum hætti (Ingvar Sigurgeirsson, 2009).  

Í hópvinnu gefst tækifæri til að deila niður verkefnum, nemendur geta skipt með sér 
verkum til dæmis við verkstjórn, yfirsýn, mat og hvað annað sem þarf að gera. Einnig bendir 

Ingvar á að þar megi nýta einstaklingsbundna hæfileika og áhugamál þátttakenda eftir þörfum 

verkefnisins (Ingvar Sigurgeirsson, 2009).  
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3 Viðfangsefni 

Í upphafi samstarfsins var farið yfir ýmsar hugmyndir í tengslum við verkefnið. Margar tillögur 

voru ræddar og virtust þær allar hafa sprottið út frá þeirri fyrstu, sem var að fjalla um tengingu 
milli skóla og safna á höfuðborgarsvæðinu. Mestur áhugi var á því að búa til námsefni fyrir 

börn á öllum stigum leik- og grunnskóla. Kviknaði þá sú hugmynd að gera kennslufræðilegt spil 

um sögu Íslands. Hugmyndin þróaðist áfram og úr varð ratleikur. Tekin var sú ákvörðun að 
hafa leikinn á stafrænu formi, þannig gætu nemendur nýtt sér snjalltækin sem verkfæri í námi. 

Leikurinn var gerður með samþættingu í huga, þannig að þær þrautir og spurningar sem 

nemendur þurfa að leysa í leiknum koma inn á flestar námsgreinar grunnskólans.  

Leikurinn er einnig góð leið til þess að virkja nemendur í útikennslu. Til þess að leikurinn 
gæti orðið að veruleika fengu höfundar til liðs við sig hugbúnaðarfyrirtækið Locatify sem 

sérhæfir sig í smáforritum, þar á meðal ratleikjaforritinu TurfHunt sem hægt var að nýta í 

verkefninu. Við val á staðsetningu fyrir ratleikinn var Hafnarfjörður oftast nefndur. Hann þótti 
henta verkefninu vel meðal annars vegna þess að hann býður upp á mikla möguleika. Það er 

frekar stutt á milli allra staða í miðbæ Hafnarfjarðar og þar má finna marga áhugaverða staði 

sem eru nothæfir við gerð leiksins. Ratleikinn geta flestir nýtt sér sem hafa aðgang að 
snjalltækjum. Leikurinn gefur nemendum í Hafnarfirði tækifæri til þess að fræðast um sitt 

nánasta umhverfi. Hann er einnig kjörin leið fyrir nemendur úr öðrum skólum á 
höfuðborgarsvæðinu til að kynna sér umhverfi kaupstaðarins.  

3.1 Samþætting 

Nemendahópar eru mjög fjölbreyttir í leik- og grunnskólum landsins nú á dögum. Mikilvægt er 
að kennarar sinni þörfum hvers og eins nemanda og komi til móts við þá eins og Aðalnámskrá 

kveður á um. Samþætting felur í sér tengingu milli námsgreina og fjölbreyttari kennsluhætti 

og var samþætting eitt af markmiðunum við gerð ratleiksins. Skapandi kennsluhættir hafa 

þann eiginleika að gera námið hagnýtara og það samræmist einnig markmiðum höfunda. Það 

gefur einnig nemendum tækifæri til að öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu og þar með auka 

við þekkingu sína og leikni.  

Eins og fram kemur í kaflanum hér að framan um Aðalnámskrá þá er lögð áhersla á 

samþættingu námsgreina á öllum stigum skólans í Aðalnámskránni. Ratleikurinn um 
Hafnarfjörð var unninn með samþættingu í huga, svo að kennarar á öllum stigum bæði í leik- 

og grunnskóla gætu nýtt sér leikinn til kennslu. Gerður G. Óskarsdóttir (2014), forstöðumaður 

Rannsóknastofu um þróun skólastarfs við Háskóla Íslands, fjallar um samþættingu í rannsókn 
sem hún hafði yfirumsjón með. Þar kemur fram að enn í dag virðist algengasta kennsluaðferðin 
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vera sú hefðbundna þar sem kennarinn er í aðalhlutverki. Með samþættingu námsgreina má 

brúa bilið á milli þeirra, auka fjölbreytni kennsluhátta og gera þá meira skapandi þvert á allar 

námsgreinar (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Spurningar leiksins koma að mörgum 

námsþáttum. Þær snúast meðal annars um íslensku, samfélagsfræði, stærðfræði og 
náttúrufræði. Markmiðið með spurningunum var að hafa þær þannig að þær hentuðu sem 

flestum. Það samræmist því sem kemur fram í fjölgreindarkenningu Gardners sem vikið er að 

hér að framan. Samkvæmt henni eru nemendur missterkir í hverri greind. Markmiðið var því 

að haga spurningunum á þann hátt að þær hentuðu sem flestum og gæfu möguleika á því að 
styrkleiki hvers og eins nemenda fengi að njóta sín. 

Samþætting byggir að miklu leyti á samvinnu kennara og þurfa þeir því að vera tilbúnir að 
vinna saman að ólíkum hugmyndum og lausnum. Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir (2008), lektor 

við Háskóla Íslands, fjallar um samþættingu í ritinu Málstefna í leikskólum. Þar segir hún að 

unnið sé með samþætta námsþætti í flestum leikskólum á Íslandi þar sem t.d. öll samskipti 
gefi tækifæri til málörvunar (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2008). Þetta geta 

grunnskólakennarar líka gert með því að vinna saman. Hægt er að nýta ratleikinn á marga 

vegu, til að mynda í þemaviku þar sem tvö eða fleiri fög tvinnast saman. Þetta er í samræmi 

við kenningar fræðimannsins Dewey sem var þeirrar skoðunar að nemandinn ætti að læra út 
frá reynslunni. Ratleikurinn er gott dæmi um kennsluaðferð þar sem þessi þáttur spilar inn í. 
Nemendur fá tækifæri til þess að vera úti í náttúrunni, þreifa sig áfram og upplifa eitthvað nýtt. 

3.2 Útikennsla og nærumhverfið 

Í umhverfinu fyrir utan skólabygginguna finnst ýmis fróðleikur og það er margt sem nemendur 
geta lært þar. Samkvæmt Ann-Helen Odberg (2010), lektor við Háskóla Íslands, er 
nærumhverfið góður vettvangur til náms og það nám má betur skilgreina sem útikennslu 

(Odberg, 2010). Í kaflanum hér að framan um grunnþættina má sjá að hvatt er til kennslu utan 
veggja skólans. Eins og áður hefur komið fram er Hafnarfjörður nýttur sem vettvangur náms 
og býður ratleikurinn upp á þrautir og verkefni sem reyna á bæði verklega og bóklega færni 

nemenda. 

Umhverfið úti býður upp á aðra reynslu en skólastofan gerir. Til að mynda fá nemendur 

að upplifa ýmiss konar landslag, náttúru og veðurfar utandyra sem þeir geta ekki upplifað inni. 

Útinám gefur aðra kosti en bókin gerir, það gefur nemendum tækifæri til að tengjast 

náttúrunni og öðlast þannig virðingu fyrir henni sem er grunnurinn að sjálfbærnimenntun 

barna (Sigrún Helgadóttir, 2013). Samþætting útiverunnar og ólíkra námsþátta gefur 

kennurum tækifæri til að styðja við persónulegan þroska ólíkra einstaklinga, sveigjanlegra nám 
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og stuðla þannig að sköpun nemenda (Ingibjörg o.fl., 2012). Í ratleiknum er unnið með ólíkar 

námsgreinar grunnskólanna og fjölbreytta námsþætti leikskólanna. Leikurinn ýtir undir forvitni 

og heilabrot nemenda, honum er ætlað að vekja fróðleiksfýsn þeirra og hvetja til 

áframhaldandi leit þeirra að svörum. Í ratleiknum er notast við smáforrit sem leiðir börnin 
áfram milli staðanna og þurfa þau að leysa ólíkar þrautir og svara spurningum á hverjum stað. 

Iram Siraj, prófessor við Oxford-háskóla, og Carol Archer (2015), sem hefur tveggja áratuga 

reynslu sem leik - og grunnskólakennari, segja í sínum fræðum að börn þurfi svæði, innan- og 
utandyra, bæði gróðurvaxið og manngert þar sem þau geti hreyft sig. Einnig þurfa þau 

umhverfi sem býður upp á örvandi efnivið og rík tækifæri til náms í gegnum leik (Archer og 

Siraj, 2015). Líkt og nefnt er hér að framan er skólinn ekki aðeins innan veggja hans heldur er 

nærumhverfi skólans hluti af honum (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012). Í ratleiknum er 

leitast við að kynna Hafnarfjörð og umhverfi hans fyrir nemendum. 

Hreyfing á að vera daglegur hluti skólastarfsins á öllum skólastigum, þar sem hreyfing er 
nauðsynleg fyrir þroska barnanna og hefur hún áhrif langt fram eftir aldri (Ragnheiður o.fl., 
2013). Í grunnþætti menntunar um heilbrigði og velferð er sérstaklega tekið fram að blanda 

megi útiveru, hreyfingu og ólíkum námsgreinum saman. Þar eru ratleikir sérstaklega nefndir 

sem góð leið til að vinna í öllum þessum þáttum (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013). Í ratleiknum 
er unnið með ólíkar námsgreinar þar sem nemendur leysa þrautir á stafrænu formi í gegnum 

snjalltæki.  

3.3 Snjalltæki í skólastarfi 

Tæknin spilar stóran sess í daglegu lífi fólks, hvort sem það er í námi, vinnu eða einkalífi. Þróun 

tækninnar er hröð og það eru sífellt fleiri möguleikar í boði. Með nýrri tækni og nýjum leiðum 
eru gerðar aðrar kröfur til fólks nú á dögum en voru gerðar hér áður. Í kaflanum 2.1 

Aðalnámskrá er tekið fram að nemendur þurfi þjálfun í meðferð snjalltækja. Það er því kjörið 

að búa til verkefni þar sem reynir á að leysa þrautir í gegnum tækin líkt og gert er í ratleiknum.  

Snjalltæki bjóða upp á ýmsa möguleika en hægt er að bera þau auðveldlega á milli staða 

og henta þau því einstaklega vel fyrir leiki eins og þennan. Það sem einkennir skapandi 
skólastarf samkvæmt grunnþáttunum er góð nýting á nýrri tækni sem sett er fram á 
áhugaverðan og skapandi hátt. Ratleikurinn fellur undir þetta viðmið, þar sem tækni er nýtt til 

þess að framkvæma skapandi fræðsluefni fyrir nemendur á öllum stigum leik- og grunnskóla. 
Í grunnþættinum um læsi er minnst á mismunandi tegundir læsis. Þar segir að myndlæsi, 

stafrænt læsi og tölvulæsi þurfi kennarar að kynna sér betur til nýtingar í kennslu.  
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Bæjaryfirvöld Hafnarfjarðar hafa tekið þá ákvörðun að tæknivæða kennslu skólanna. Á 
skólaárinu 2017-2018 ákvað Hafnarfjarðarbær að allir nemendur í elstu bekkjum grunnskólans 

fengju spjaldtölvur til þess að nota í tengslum við skólastarfið. Langtímamarkmið bæjarins er 

að allir kennarar og nemendur séu með slík tæki við kennslu (Hafnarfjarðarbær, 2018). Það er 
vert að segja frá því að nú þegar er að minnsta kosti ein spjaldtölva á öllum deildum leikskóla 

Hafnarfjarðar (Hafnarfjarðarbær, 2014). Magn tækja ætti ekki að vera vandamál þar sem 

ratleikurinn er hugsaður fyrir minni hópa. Hver og einn hópur þarf einungis eitt snjalltæki til 

þess að leysa þrautirnar. Fyrir yngstu börnin er gert ráð fyrir því að kennarinn sé með tækið og 
lesi fyrir þau leiðbeiningarnar og spurningarnar. Til þess að geta nýtt snjalltækin í kennslu hefur 

því opnast þörf fyrir verkefni líkt og þetta. 



 15 

4 Framkvæmd 

Í byrjun ferlisins ákváðu höfundar að hittast reglulega og funda um gerð verkefnisins. Fundirnir 

voru fyrst haldnir í þeim tilgangi að finna út hvað ætti að gera. Síðar meir voru þeir ætlaðir til 
að bera saman bækur og skipta verkum. Á fyrstu fundum annarinnar urðu miklar umræður og 

alls kyns hugmyndir komu fram. Lokaniðurstaðan varð sú að gera fræðslu-ratleik í Hafnarfirði. 

Vinnan við verkefnið gekk ágætlega, en eins og í öllum verkefnum þar sem hópur af 
einstaklingum með mismunandi skoðanir og reynslu kemur saman, fór tími í að ræða málin og 

komast að sameiginlegri niðurstöðu. Höfundar voru ekki alltaf sammála um hvert verkefnið 

ætti að stefna. Mismunandi hugmyndir og skoðanir komu fram og því var reynt að koma til 

móts við alla. Meðan á vinnu við verkefnið stóð var reynt að skipta verkum niður út frá 

styrkleika og áhugasviði. Höfundar koma frá mismunandi námsleiðum í kennaradeild Háskóla 

Íslands og hafa þess vegna ólíkan bakgrunn. 

Stofnaður var lokaður hópur á samfélagsmiðlinum Facebook fyrir verkefnið. Þar inn voru 
tilkynningar settar eftir hvern fund sem haldinn var. Þannig gátu allir fylgst með gangi mála. 

Meðan á verkefninu stóð var haft samband við skrifstofu Hafnarfjarðarbæjar þar sem óskað 

var eftir samstarfi við bæinn. Hugmyndin var sú að bærinn myndi hýsa vefsíðuna fyrir 
ratleikinn. Því miður gekk það ekki upp og því var tekin sú ákvörðun að kaupa lénið 

www.hfjratleikur.is. Til að ratleikurinn gæti orðið að veruleika var haft samband við 
hugbúnaðarfyrirtækið Locatify sem gefur meðal annars út ýmis ratleikjaforrit. Höfundar fóru 

á fund við eiganda fyrirtækisins og þá kom í ljós að ratleikjaforritið Turfhunt hentaði verkefninu 

best. Á fundinum var farið yfir þá eiginleika sem forritið hefur upp á að bjóða. Einnig var farið 

yfir þær uppfærslur sem voru væntanlegar á þeim tíma. Því miður komu uppfærslurnar ekki 

inn fyrir skil á lokaverkefninu, en hægt væri að breyta spurningum og bæta nýjum við seinna 

meir.  

Um miðja önnina var vettvangsnám sem setti strik í reikninginn við verkefnavinnuna og 

urðu einhverjir óöruggir þar sem ekki var miklu áorkað á þeim tíma. Eftir á að hyggja hefði 
mátt skipuleggja tímann betur, þá hefði verið hægt að koma meiru í verk. Þegar 

vettvangsnáminu lauk höfðu allir hópmeðlimir gert sér grein fyrir þessum vanda og þá var 

hafist handa við skipuleggja sig upp á nýtt.  

 Þegar leikurinn var prufukeyrður komu í ljós nokkrir gallar forritsins. Notandi verður að 

hafa kveikt á staðsetningu og opið fyrir farsímagögn til að leikurinn virki, einnig þarf forritið að 

vera opið á meðan leikurinn er í gangi. Þegar leikurinn var prófaður þurfti einnig að færa til 
hnitin svo áskoranirnar myndu koma upp á réttum stöðum, en ein spurning reyndist vera á 
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röngum stað. Meðan á prufukeyrslunni stóð voru flest mistökin leiðrétt. Börnin sem fengin 

voru til að prófa leikinn voru beðin um að svara þremur spurningum á hverjum stað og öðrum 

þremur í lok leiks, en allar spurningarnar má finna í viðauka B. Börnunum fannst margar 

þrautirnar fyndnar og skemmtilegar. Það helsta sem þau nefndu var að þau væru ekki búin að 
læra þetta í skólanum, það væri gaman að fara út með bekknum í góðu veðri og einn sjö ára 

drengur sagði: „Ég vona að ég vinni alla aðra í þessum leik“. 

Þau þurftu smástund til að átta sig á því hvernig leikurinn virkaði. Því miður gafst ekki tími 
til að fá hóp úr leik- eða grunnskóla til að prufukeyra leikinn eins og rætt var um í upphafi 

vinnuferlisins. 

4.1 Vefsíðan 

Lénið fyrir vefsíðuna www.hfjratleikur.is keyptu höfundar sjálfir hjá ISNIC.is sem heldur utan 

um rekstur á íslenskum lénum. Tilgangur vefsíðunnar er að hýsa leikinn og miðla fleiri 

upplýsingum tengdum honum. Á vefsíðunni má finna ýmsan fróðleik um leikinn, svo sem kort 
af þremur hringjum ratleiksins, smá upplýsingar um staðina, efni fyrir kennara með nokkrum 

kveikjum sem þeir geta nýtt sér áður en haldið er af stað, auk nokkurra hugmynda um hvað 

hægt er að gera eftir leikinn og örstutt um hvernig megi tengja ólíkar námsgreinar við 
ratleikinn. Undir Fróðleikur er að finna myndbönd af viðtölum sem tekin voru við tvo 

einstaklinga sem búið hafa í Hafnarfirði um langt skeið, Söru Bragadóttur og Jón Boða 

Björnsson. Spurningarnar fyrir viðtölin við þau má finna í viðauka A. Viðtölin voru tekin upp á 
myndbönd og má glögglega sjá í þeim ólíka persónuleika viðmælendanna. Hugmyndin með 

viðtölunum var að fá smá fróðleik frá Hafnfirðingum um staðina í ratleiknum og um 
Hafnarfjörð almennt. Auk þess má finna kynningu á höfundum, markmiði verkefnisins og 
kynningarmyndband sem unnið var út frá ratleiknum. Við tökur á kynningarmyndbandinu var 

farið í Hafnarfjörð með þrjá unga stráka sem aðstoðuðu og prufukeyrðu leikinn. 

Við uppsetningu vefsíðunnar ráðfærðu höfundar sig við Svein Darra Ingólfsson forritara 

sem mælti með vefumsjónarkerfinu Wordpress. Kerfið er notað meðal annars í þeim tilgangi 

að búa til heimasíður. Einnig var haft samband við fyrrum nemendur Háskóla Íslands sem 

höfðu gert vefsíður í sínum lokaverkefnum og mæltu flestir með Wordpress. Það fór meiri 

vinna í hönnun og uppsetningu vefsíðunnar en höfundar höfðu gert ráð fyrir.  

Ein af höfundum sem er á myndmenntarkjörsviði tók að sér hönnun útlits vefsíðunnar. Í 
þeirri vinnu fólst að hanna vörumerki fyrir síðuna, kort af leiðum ratleikjanna og aðra þætti 

tengda útliti síðunnar. Myndirnar voru unnar fyrst í höndunum, þær síðan skannaðar inn í 

tölvu og unnar í myndvinnsluforritinu Gimp.  
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Allir höfundar tóku þátt í að afla upplýsinga og heimilda um staðina sem koma fram á 
vefsíðunni og í ratleiknum sjálfum. Skiptu höfundar á milli sín stöðunum, öllum upplýsingunum 

var safnað saman og eftir það tóku allir þátt í því að búa til spurningar og þrautir. Lögðu 

höfundar áherslu á að hafa þrautirnar sem fjölbreyttastar og tengja saman ólíkar námsgreinar. 

4.2 Samstarf höfunda 

Í upphafi verkefnisins voru fyrirmælin fá, val viðfangsefnis var í höndum nemendahópsins og 

var það alfarið undir höfundum komið að afla upplýsinga og heimilda og vinna út frá þeim. 

Vinnan við verkefnið hefur að mestu leyti snúist um hópastarf, þar sem hópur fólks með 

mismunandi bakgrunn kom saman og vann í sameiningu að lokaverkefni. Það eru bæði kostir 

og gallar við hópastarf að mati höfunda. Ólíkir einstaklingar geta lent í því að eiga ekki skap 

saman, misskilningur getur komið upp og svo lenda flestir hópar í því að sumir leggi meiri vinnu 
á sig en aðrir. Erfitt þykir þó að dæma vægi vinnu í slíkum verkum, sem gerir hópastarf flókið 

ferli. Samstarf höfunda var ekki alltaf auðvelt en þó engu að síður afar lærdómsríkt. Í kaflanum 

2.2 Hópastarf hér að framan er sagt frá mikilvægi hópastarfs í skólastarfi. Þar er bent á að fólk 
komi til með að vinna saman í hvers kyns starfi síðar á lífsleiðinni. Í starfi leik- og 

grunnskólakennara felst mikil samvinna. Sú vinna sem höfundar unnu í verkefninu er því gott 

og dýrmætt veganesti út í atvinnulífið.  
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5 Lokaorð 

Markmið ratleiksins var að gera kennslufræðiefni þvert á allar námsgreinar utandyra með 

nýtingu snjalltækja. Meginefni námsefnisins tengdist sögu og menningu Hafnarfjarðar. Í 
ratleiknum fá nemendur tækifæri til þess að kanna umhverfi bæjarins á annan hátt. 

Markhópur leiksins eru nemendur á aldrinum fjögurra til sextán ára. Það geta hins vegar allir 

nýtt sér leikinn. Leikurinn var prufukeyrður af tveimur höfundum og börnum þeirra. Álit 
barnanna á leiknum var að þeim þætti spurningarnar og þrautirnar fróðlegar og skemmtilegar.  

Leikurinn býður upp á áframhaldandi möguleika, svo sem að stækka hann og bæta við 

fleiri stöðum í Hafnarfirði. Ef forritið leyfir mætti einnig bæta við spurningum og þrautum. Von 

höfunda er að leikurinn fái að lifa áfram í samstarfi við Hafnarfjörð og einnig mætti búa til 
sambærilega ratleiki fyrir leik- og grunnskólanemendur í fleiri bæjarfélögum.  
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Viðauki A: Spurningar fyrir viðtöl 

• Segðu mér svolítið frá sjálfum þér.  

• Nafn og aldur? 

• Hvar ertu fædd/ur ? 

• Hvert sóttirðu skóla?  

• Hvar hefurðu starfað og við hvað starfarðu nú? 

• Hvernig var Hafnarfjarðarbær þegar þú varst yngri? 

• Hvernig er hann í dag? 

• Hefur eitthvað breyst? 

• Hvernig finnst þér Hafnfirðingar? 

• Manstu eftir einhverju sögulegu? 

• Hefurðu frá einhverju áhugaverðu/skemmtilegu að segja um bæinn? 

• Hvernig voru hátíðarhöld í Hafnarfirði? 

• Telurðu Hafnarfjörð vera líflegt bæjarfélag? 

Geturðu sagt okkur eitthvað um eftirfarandi staði? 

Eru þeir öðruvísi í dag en fyrir einhverjum árum? 

• Hellisgerði 

• Fríkirkjan 

• Siggubær 

• Byggðasafnið 

• Pakkhúsið 

• Sívertsen húsið 

• Bungalow 

• Beggubúðr 

• Coot  
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Viðauki B: Spurningar fyrir prufukeyrslu 

Spurningar sem notaðar voru þegar börnin voru að prufukeyra leikinn.  

Spurt eftir hvern punkt:  

• Hvernig fannst þér þessi staður? 

• Hvað fannst þér um þrautirnar? 

• Var eitthvað sem þér finnst að þurfi að laga á þessum stað? 

 

Eftir að leik var lokið:  

• Hvað fannst þér um leikinn? 

• Heldur þú að bekkurinn þinn hefði gaman af leiknum? 

• Hvað finnst þér að mætti bæta?  

 


