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Formáli 
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síðan eftir að ég hafði verið í grunnnámi á leiklistarkjörsviði við Háskóla Íslands. Ástæðan 
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hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni 
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Ágrip 

Menntun á að stuðla að því að efla hæfni einstaklinga í að takast á við daglegar áskoranir og 

að leysa hlutverk sín í margbreytilegu samfélagi. Ein leið fyrir nemendur til að læra á sjálfan 

sig og umhverfið er að spila saman í hóp þar sem reynir á mikilvæga þætti eins og siðferði, 

viðhorf, samvinnu, tjáningu og lausnamiðun. Verkefni þetta snýst um gerð og þróun 

námsspilsins Leysum málið og er lokaverkefni í meistaranámi í uppeldis- og kennslufræði. 

Tilgangur verkefnisins er að auðvelda nemendum á yngsta stigi að vinna með ágreiningsmál í 

kennslu á skemmtilegan og fjölbreyttan hátt. Spilið er ætlað til lífsleiknikennslu á yngsta stigi 

grunnskóla. Greinagerðin sem fylgir spilinu byggir á áhersluþáttum Aðalnámskrár og kemur 

inn á lífsleikni og hæfniviðmið samfélagsgreina við lok 4. bekkjar er tengjast reynslu- hugar- 

og félagsheimi barna. Í greinagerðinni er einnig fjallað um leiki og spil sem kennsluaðferð og 

hvað hafa ber í huga þegar þróa skal námsspil.  

Við undirbúning og þróun spilsins voru tekin viðtöl við fjóra aðila sem hafa reynslu af 

spilanotkun eða spilagerð í menntun grunnskólabarna og er sagt frá helstu niðurstöðum 

þeirra viðtala í greinargerðinni. Markmið viðtalanna var að fá hugmyndir og ráðleggingar 

varðandi spilagerðina. Tekið var viðtal við smíðakennara varðandi hönnun og spilagerð, 4. 

bekkjar kennara um reynslu sína af spilum í kennslu, við eiganda vinsællrar spilaverslunar og 

kemur inn á kennslufræði og uppbyggingu spila og síðasta viðtalið var við stúlku í 5. bekk um 

reynslu hennar af spilum. Leysum málið samanstendur af borðspjaldi með mynd af Íslandi 

þar sem þátttakendur ferðast á milli átta aðal reita þar sem þeir eiga í samvinnu að leysa 

vandamál sem kemur upp á hverjum stað. Vandamálaspurningar, umferðamerkjaspurningar, 

spilakallar og teningur eru fylgihlutir í spilinu sem og verkfæraspjöld sem eiga að auðvelda 

þátttakendum að leysa málið og auka skemmtanagildi spilsins. Spilið getur reynst kennurum 

gagnlegt í kennslu í mörgum greinum utan lífsleikninnar, eins og landafræði, íslensku, sögu, 

heimspeki, leiklist eða náttúrugreinum. 
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Abstract 

“Solve the case“ A board game in lifeskills education for primary school: Helping students 

to work with problem solving 

Education should promote individual skills, creativity, thinking and enable students to face 

everyday challenges in a diversified society. One way for students to learn about themselves, 

and to learn about their environment, is by playing together in a group where skillsets like 

ethical behaviour, personal attitude, collaboration, individual expression and creativity are 

tested. This assignment is about the making and the development of an educational board 

game – Solve the case and is a final assignment in educational studies for a Master´s degree. 

The main aim of this assignment is to help students to work with problem solving in a 

diverse and fun way. The board game is meant for life skill education in the early stages in 

elementary school. (primary school) The essay that accompanies the board game is derived 

from the main features of the Icelandic educational curriculum wherein life skills education 

and social studies for 4th grade students is entwined with the learning outcomes.  

This essay is a critical reflection on games and playmaking as teaching methods and 

evaluates what needs to be kept in mind when educational games are being developed. In 

the preparatory and developmental stages of the board game, interviews were conducted 

with four individuals who have experience in board game making or/and have used board 

games in educational settings. The findings from these interviews are discussed in the essay. 

The focus point of the interviews was to get ideas and guidance regarding the development 

of a board game. One of the interviews was with a teacher who teaches carpentry and 

designed his own board game, another interview was undertaken with a 4th grade teacher 

discussing her experiences of using board games in teaching, the third interview was 

undertaken with an owner of a popular board game store and focused on the structure and 

educational factors of board games and the last interview was with a 5th grade student 

about her experience of boardgames. The educational board game – Solve the case - consists 

of a board that has a picture of Iceland on it and players can travel to eight different 

locations where they need to collectively solve a problem at each location. Traffic signal 

questions, set pieces and a dice are a part of the game, as well as cards with tools which help 

the players to solve the problem in each location and to increase the entertainment value of 

the game. The board game can also be beneficial for teachers who teach in settings other 

than life skill education, for example teachers in geography, Icelandic, history, philosophy, 

drama and natural science. 



6 

 

 

Efnisyfirlit 

Formáli ..............................................................................................................................3 

Ágrip .................................................................................................................................4 

Abstract .............................................................................................................................5 

Efnisyfirlit ..........................................................................................................................6 

Myndaskrá ........................................................................................................................8 

1 Inngangur ...................................................................................................................9 

1.1 Tilgangur og markmið verkefnisins ................................................................................ 9 

1.2 Uppbygging verkefnisins .............................................................................................. 10 

2 Fræðilegur bakgrunnur .............................................................................................. 11 

 Lífsleikni ........................................................................................................................ 11 

2.1.1 Lýðræði í skólum ................................................................................................... 13 

2.1.2 Lausn ágreiningsmála ............................................................................................ 15 

 Mótun sjálfsins ............................................................................................................. 16 

2.2.1 Sjálfsvitund ............................................................................................................ 17 

 Leikir og spil í kennslu ................................................................................................... 22 

2.3.1 Leikurinn ................................................................................................................ 22 

2.3.2 Hlutverkaleikurinn ................................................................................................. 23 

2.3.3 Leiklist í kennslu..................................................................................................... 24 

2.3.4 Spil sem kennsluaðferð ......................................................................................... 25 

2.3.5 Spilagerð ................................................................................................................ 26 

3 Aðferð við gerð spilsins ............................................................................................. 28 

 Aðferð ........................................................................................................................... 28 

 Gagnaöflun og framkvæmd .......................................................................................... 28 

 Þátttakendur ................................................................................................................. 29 

 Prófun og mat ............................................................................................................... 29 

4 Viðtöl ........................................................................................................................ 31 

 Viðtal við Jón Karl ......................................................................................................... 31 

 Viðtal við Svanhildi ....................................................................................................... 32 

 Viðtal við Hörpu ............................................................................................................ 35 

 Viðtal við Önnu ............................................................................................................. 37 



 

 

 

7 

 

 

 Niðurstöður viðtalanna ................................................................................................ 38 

5 Námsspilið Leysum málið .......................................................................................... 40 

 Lýsing á gerð og viðmiðum spilsins .............................................................................. 40 

 Innihald ......................................................................................................................... 41 

5.2.1 Spilaborðið ............................................................................................................. 42 

5.2.2 Vandamálaspjöld ................................................................................................... 42 

5.2.3 Hjálpartæki ............................................................................................................ 42 

5.2.4 Umferðarmerki ...................................................................................................... 42 

5.2.5 Aukahlutir .............................................................................................................. 43 

5.2.6 Leikreglur ............................................................................................................... 43 

 Spilið prófað.................................................................................................................. 43 

6 Samantekt, ályktanir og lokaorð ................................................................................ 47 

Heimildaskrá ................................................................................................................... 50 

Viðauki A: Vandamálaspjöld ............................................................................................ 54 

Viðauki Á: Spurningaspjöld, hjálpartækjaspjöld og aukahlutir .......................................... 61 

Viðauki B: Viðtalsspurningar ............................................................................................ 62 

Viðauki C: Spurningalisti .................................................................................................. 64 

 

 



8 

 

 

Myndaskrá 

Mynd 1  Spilaborðið (frumgerð) ............................................................................... 42 

Mynd 2 Spilið prófað ................................................................................................ 44 

Mynd 3  Rætt og ráðgert .......................................................................................... 45 
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1 Inngangur 

Í grunnskólum læra börn ýmsa lífsleikni og bera kennarar og aðrir starfsmenn skóla ábyrgð á 

því að leiðbeina þeim að farsælu líferni. Kennarar og aðrir starfsmenn skóla bera ábyrgð á því 

að leiðbeina þeim í átt að farsælu líferni. Það sem felst m.a í því að kenna þeim á tilfinningar 

sínar, þjálfa þau í sjálfstjórn, æfa þau í mannlegum samskiptum og kenna þeim um heiminn.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að menntun eigi að stuðla að því að efla hæfni 

einstaklinga í að takast á við daglegar áskoranir og að leysa hlutverk sín í margbreytilegu 

samfélagi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 15). Hæfni er ekki aðeins þekking 

og leikni heldur tengist einnig viðhorfum og siðferðisstyrk, tilfinningum, sköpunarkrafti, 

félagsfærni og frumkvæði (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 25).  

Menntun hvers manns verður að metast eftir því hve hæfur hann er til að lifa og starfa í 

mannlegu félagi, lifa og starfa þannig að líf hans verði með hverjum degi meira virði fyrir 

hann sjálfan og aðra (Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 33). Ein leið fyrir nemendur til að 

læra á sjálfan sig og umhverfið er að spila saman í hóp þar sem reynir á mikilvæga þætti eins 

og lýðræði, sjálfsstjórn, tjáningu og ímyndunaraflið. 

1.1 Tilgangur og markmið verkefnisins 

Tilgangur verkefnisins var að auðvelda nemendum á yngsta- og miðstigi að vinna með 

ágreiningsmál  á skemmtilegan og fjölbreyttan hátt. Markmið verkefnisins var að þróa 

námsspil sem uppfyllir þennan tilgang. Afurðin varð spilið ,,Leysum málið” sem lýst er í 

greinagerðinni sem fylgir verkefninu og er hugsuð sem skemmtileg viðbót við það námsefni 

sem nú þegar er til í samfélagsgreinum og lífsleikni. Greinagerðin styður fræðilega við 

námsspilið og fjallar um lífsleikni, sjálfsvitund, spil og leiki í kennslu. Tekin voru viðtöl við 

nokkra viðmælendur sem hafa reynslu af spilagerð eða spilanotkun í menntun 

grunnskólabarna og einnig einn nemanda í 5. bekk. Verkefnið getur reynst kennurum 

gagnlegt á þann hátt að þeir geta nýtt sér spilið í kennslu til að auka samvinnu og lausnaleit 

nemenda og lesið sér til um hvernig sé hægt að þróa sitt eigið námsspil. 

Við gerð spilsins var gengið út frá því að nemendur séu búnir að ná góðu valdi á lestri í 

kringum átta til níu ára aldurinn. Spilið hentar bæði lífsleiknikennslu sem og öðrum 

námsgreinum. Í spilinu er meðal annars lögð áhersla á hlutverkaleikinn, hæfileika og 

styrkleika, lýðræði, sjálfsstjórn, samvinnu og tjáningu. Rannsóknarspurningin sem ég geng út 
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frá í verkefninu og leitast við að svara í ritgerðinni er; Hvernig er hægt að þróa námsspil sem 

þjálfar nemendur á yngsta- og miðstigi í lausnaleit? Í ferlinu varð einnig til undirspurningin: 

Hvernig ýtir námsspilið Leysum málið undir lausnaleit og hæfniviðmið samfélagsgreina? 

1.2 Uppbygging verkefnisins 

Verkefnið skiptist í fimm hluta. Fyrsti kaflinn inniheldur kynningu á verkefninu, þar með talið 

inngang, tilgang og markmið og val á viðfangsefni. Næst á eftir er fræðilegur hluti 

verkefnisins sem skiptist í þrjá kafla; lífsleikni, sjálfsvitund og að lokum leiki og spil í kennslu. 

Þriðji kafli er aðferðakafli þar sem ferlinu við gerð spilsins er lýst og næst á eftir honum er 

samantekt á svörum nokkurra viðmælenda sem hafa reynslu af spilagerð eða spilanotkun. 

Fimmti kaflinn hefur að geyma lýsingu á þróun og innihaldi námsspilsins Leysum málið og 

prófun á spilinu. Greinargerðinni lýkur svo á samantekt og lokaorðum. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um lífsleikni, lýðræði og ágreiningsmál í skólastarfi. Lýðræði og 

ágreiningsmál eru þættir sem heyra vel undir lífsleiknikennslu og allir þessir þættir snerta 

námsspilið Leysum málið á einn eða annan hátt sem gerð verður grein fyrir í tengslum við 

lykilhugtök kaflans.  

 Lífsleikni 

Heimurinn okkar er síbreytilegur og oft á tíðum flókinn. Reynsla mín sem móðir og kennari 

bæði í leik- og grunnskóla hefur sýnt mér það að kenna börnum farsælar leiðir til að lifa og 

skilja sjálfan sig og umhverfið er ekki minna mikilvægt en bókleg kennsla. Börn þurfa að fá 

tækifæri til að uppgötva sjálfan sig, þjálfast í samskiptum og finna hvert hlutverk þeirra er í 

samfélaginu. 

Í greinasviði Aðalnámskár grunnskóla er komið inn á mikilvægi þess að allir skólar séu 

nemendamiðaðir og efli alhliða þroska nemenda (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 

greinasvið 2013, bls. 37-38). Í rannsókn Sigrúnar Aðalbjarnadóttur (2007) sem hún gerði á 

íslenskum nemendum og nefnist ,,Hlúð að félags- og tilfinningaþroska nemenda” kom í ljós 

að þeir nemendur sem fengu þjálfun og kennslu í félags-, tilfinninga-, og siðferðilegum 

þáttum í samskiptum öðluðust meiri framfarir í þroska, vitsmunalega og hegðunalega heldur 

en þeir sem ekki fengu slíka þjálfun. Tengsl eru einnig á milli félags- og tilfinningahæfni og 

farsældar og hamingju og jákvæð fylgni á milli þeirra sem finna gildi og tilgang í tilverunni og 

þeirra sem lifa farsælu og hamingjuríku lífi (Cohen, 2006, bls. 204). Niðurstöður úr sænskri 

langtímarannsókn frá árunum 1999 til 2002 þar sem könnuð voru tengsl lífsleiknináms og 

geðheilsu nemenda sýndu fram á jákvæð áhrif á sjálfsmynd og vellíðan þátttakenda. Einnig 

bentu niðurstöður til þess að lífsleikniþjálfun dró úr árásarhneigð, einelti og áfengisneyslu 

(Kimber, Sandell og Bremberg, 2008, bls. 134-143). 

Markmið lífsleikninnar er að efla alhliða þroska nemenda. Það þýðir m.a að hjálpa þeim 

að rækta sína andlegu, líkamlegu og sálrænu þætti í lífinu. Einnig ber að leggja áherslu á 

eflingu hugrekkis, frumkvæðis, sköpunar og aðlögunarhæfni í síbreytilegu samfélagi sem er 

krefjandi og fullt af áskorunum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2007a, bls. 5). Í 

lífsleikni er jafnframt lagður grunnur að uppbyggilegum samskiptum og að nemendur fái 

þjálfun í ákvarðanatöku í lausnaleit og geti notað gagnrýna- og skapandi hugsun. Hún gefur 

kost á að hjálpa nemendum að setja sér ákveðin markmið og þróa með sér siðvit og góða 

lífshætti (Aldís Yngvadóttir, 2002). 
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Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO) er lífsleikni skilgreind sem geta til að 

aðlagast sífellt ólíkum aðstæðum og sú hæfni að geta breytt á jákvæðan hátt. Þannig verðum 

við betur hæf til að mæta hinum ýmsu kröfum og áskorunum í lífinu (Weisen, Orley, Evans, 

Lee, Sprunger & Pellaux, 1994, bls. 1). Lífsleikni snýst um að nemendur upplifi sig sem hluta 

af hópi eins og bekknum, fjölskyldunni eða samfélaginu í heild og læri að móta og viðhalda 

innihaldsríkum samskiptum við fólk. Einn af mikilvægustu þáttum í lífsleikninni er að 

nemendur læri aðlögunarhæfni til að geta tekist á við kröfur og áskoranir í síbreytilegum 

heimi (Aldís Yngvadóttir, 2002). Aldís Yngvadóttir (2002) kemur inn á í grein sinni í Netlu að 

lífsleikni hafi alltaf verið mikilvæg og að þróun samfélagsins kalli á að hún sé kennd í enn 

meiri mæli en nú sé gert. Heimurinn breytist hratt og kröfur samfélagsins eru sífellt að þróast 

og verða meiri (Aldís Yngvadóttir, 2002).  

Lífsleikni byggir á þremur þáttum; vitund, inngripi og mati (Morris, 2012, bls. 8-12). 

Nemendum er þannig kennt að veita hlutum og fólki athygli, að aðhafast og íhuga í tengslum 

við þessa þætti (Morris, 2012, bls. 8-12). Með tilkomu nýrrar Aðalnámskrár grunnskóla árið 

2013 er lífsleikni ekki lengur sjálfstæð námsgrein með ákveðinn tímafjölda á viku heldur 

tilheyrir hún samfélagsgreinum og skólar eiga að ákveða greinaskiptingu sjálfir (Mennta-og 

menningarmálaráðuneytið, greinasvið 2013, bls. 194). Kolbrún (2017) álítur í grein sinni um 

lífsleiknina að þetta sé löstur fyrir greinina og segir menntayfirvöld ekki hafa styrkt 

undirstöður lífsleikninnar með þessari ákvörðun (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2017, bls. 7). 

Rannsókn Írisar Daggar (2017) þar sem hún kannar stöðu lífsleikninnar hér á landi sýnir að 

um 70% grunnskóla hafa sett sér markmið og áherslur í greininni í námskrá en eingöngu 18% 

grunnskóla hafa gert kennsluáætlun í lífsleikni (Íris Dögg Marteinsdóttir, 2017, bls. 74-75). 

Önnur rannsókn var gerð sem kannaði viðhorf skólastjórnenda og kennara til lífsleikni í 

grunnskólum landsins. Alls tóku þátt 20 skólastjórnendur og 41 kennari í 61 skóla á landinu 

(Aldís Yngvadóttir, 2010). Niðurstöður bentu til þess að þörf væri á auknu námsframboð í 

lífsleikni því það sem var í boði þá virtist ekki mæta þörfum kennara og skólastjórnenda. 

Niðurstöður sýndu einnig að lífsleikni hafi unnið sér inn mikilvægt vægi í skólastarfi og var 

álitin þörf námsgrein. Einnig kom fram að ekki væri staðið nógu vel að því hvernig 

lífsleiknitímar væru nýttir og svör þátttakenda voru á þá leið að þeim fannst ríkja 

misskilningur um inntak greinarinnar (Aldís Yngvadóttir, 2010). Þeir kennarar og 

skólastjórnendur sem tóku þátt voru jákvæðir í garð námsgreinarinnar sem staðfestir 

niðurstöður áðurgerðra rannsókna á greininni. Allflestir svarendur töldu lífsleikni hafa 

jákvæð áhrif á námsárangur. Það sem þátttakendum fannst mikilvægast að leggja áherslu á í 

kennslunni var tilfinningaþroski, því næst kom félagsþroski og þar á eftir siðferðisþroski 

(Aldís Yngvadóttir, 2010). Greinilegt er að þrátt fyrir jákvæð viðhorf kennara til lífsleikninnar 
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og sammælgi um mikilvægi hennar í skólum sbr. rannsókn Aldísar frá árinu 2008 þá sé 

lífsleiknikennsla ekki að ná því vægi sem kennarar og skólastjórnendur telja að hún eigi að 

gera til að mæta þörfum nemenda.  

Námsspilið Leysum málið sem fylgir greinagerðinni og gerð er grein fyrir í kafla fimm er  

er líklegt til að örva tilfinninga-, félags- og siðferðisþroska þeirra sem spila þar sem spilið 

byggir á hæfniviðmiðum samfélagsgreina um þessa þætti. Spilið er nemendamiðað þar sem 

hver og einn þátttakandi í spilinu fær tækifæri til að tjá sig og koma með lausnir á ákveðnu 

vandamáli sem liggur fyrir. Spilinu er þannig ætlað að ýta undir að nemendur þjálfist í 

samskiptafærni í lýðræðislegu umhverfi. 

2.1.1 Lýðræði í skólum 

Einn grunnþáttur af sex í Aðalnámskrá er lýðræði og mannréttindi sem er mjög mikilvægur 

hluti af öllu skólastarfi. Lýðræði felst í því að einstaklingar móti sér sín eigin viðhorf varðandi 

siðferðisleg málefni og séu virkir þátttakendur í samfélaginu. Að búa við lýðræði þýðir að lifa 

við mannréttindi og fá tækifæri til að hafa áhrif á samfélag sitt, nær og fjær. Forsenda þess 

að lifa í lýðræðisríki er þannig samábyrgð, meðvitund og virkni borgaranna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 21). Í lýðræðissamfélagi þá eru borgararnir 

þátttakendur í ákvörðunum er varða samfélagið og um hvaða gildi skulu vera höfð að 

leiðarljósi í samskiptum (Gunnar. E. Finnbogason, Kristján K. Stefánsson og Annelise Larsen-

Kaasgaard, 2017, bls 3). Við þurfum að skilja í hugsun og athöfn að lýðræði er persónuleg leið 

hvers og eins. Það táknar notkun ákveðinna viðhorfa, myndun persónuleika sem og 

afgerandi löngun til og að hafa tilgang í öllum samskiptum lífsins (Dewey, 1939). Túlka má 

þessi orð Deweys þannig að lýðræði sé hugsjón sem drifin er áfram af persónulegri trú og í 

samvinnu með öðrum. Lýðræði mótast innra með hverjum einstaklingi og kemur fram í 

skoðunum, hugmyndum og athöfnum sem hafa áhrif á samfélagið. 

Í grunnskólalögum kemur fram að eitt af hlutverkum grunnskóla sé að leggja grunn að 

þátttöku nemenda í lýðræðisþjóðfélagi og að rækta þau manngildi sem styðja við alhliða 

þroska þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 31). Þetta ákvæði um að 

undirbúa nemendur til þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi virðist aðallega snúast um persónulega 

þætti þar sem megin áherslan er á mikilvægi lífsins og hvað það er að vera borgari í 

lýðræðislegu samfélagi á meðal jafningja (Ólafur Páll Jónsson, 2011, bls. 19). Ákvæðið snýst 

m.a. um það hvernig borgararnir geta haft áhrif á líf sitt og kjör með því að taka ákvarðanir 

um málefni í sameiningu er varða almannahagsmuni (Ólafur Páll, 2011, bls. 19). 

Samfélagsgreinar og lífsleikni eru þekkingar- og viðhorfsgrunnur lýðræðis og mannréttinda, 
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en lýðræðislegur hugsunarháttur á þó að eiga heima í öllum námsgreinum  (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 21). Gildismat byggt á lýðræði verður ekki að veruleika 

nema öll námssvið og allar námsgreinar innan skólans séu virk í lýðræðishugsjóninni og eigi 

hlutdeild. Undirstöður lýðræðis- og mannréttindamenntunar eru gagnrýnin hugsun og 

hugleiðingar um megin gildi samfélagsins (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 

21).  

Niðurstöður íslenskrar rannsóknar sem gerð var árin 2009 og 2010 sem lagði upp með að 

skoða borgaravitund og lýðræði nemenda í 9. bekk sýndi að 22% nemenda fannst 

kennararnir sínir sjaldan eða aldrei hlusta á skoðanir sínar og um 25% lýstu því yfir að 

kennararnir gáfu þeim sjaldan eða aldrei tækifæri til að tjá skoðanir sínar. Jafnframt greindu 

33% nemenda frá því að kennararnir þeirra ýttu sjaldan eða aldrei undir skoðanaskipti á 

málefnum sem ágreiningur var um (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2011). Önnur rannsókn var 

gerð árin 2010 og 2015 þar sem könnuð voru viðhorf hjá nemendum í 6.-10. bekk til lýðræðis 

og lýðræðisþátttöku. Útkoman leiddi í ljós að yfir 80% nemenda voru sammála því að áhersla 

var lögð á fjölbreytileika einstaklinglingsins í kennslustofunni. Einnig kom fram að 60% 

svarenda teldi sig alltaf eða oftast geta tjáð eigin skoðanir þrátt fyrir skoðanaágreining innan 

bekkjar (Gunnar. E. Finnbogason, Kristján K. Stefánsson og Annelise Larsen-Kaasgaard, 2017, 

bls. 5-9). Ef niðurstöður þessara tveggja rannsókna eru bornar saman þá er útkoman mjög 

svipuð og sýnir að meirihluti nemenda sé sammála því að það séu lýðræðislegir 

kennsluhættir innan síns skóla. Kennarar geta samt sem áður gert enn betur í því að hlusta á 

raddir nemenda, gefa þeim tækifæri á tjáningu og skoðanaskiptum á ágreiningsmálum. 

Samkvæmt Dewey þá þarf að leysa átök og ágreining sem kemur upp í skólanum með 

umræðu og upplýsingaöflun á vinsamlegan hátt. Hann telur að við getum lært svo margt af 

þeim sem eru ósammála okkur, á ólíkum skoðunum þeirra og hugmyndum (Dewey, 1939). 

Sönn lýðræðisleg og friðsamleg sannfæring er að trúa því að hægt sé að gera ágreining, 

deilur og átök að samstarfsverkefni þar sem allir aðilar læra og græða á því að gefa öðrum 

tækifæri til að tjá sig í stað þess að einn aðili yfirgnæfi skoðanir annarra með valdi (Dewey, 

1939). Mikilvægt er því að gefa nemendum tækifæri á lýðræðislegum umræðum svo að þeir 

fái þjálfun í því að vinna saman og leysa ágreiningsmál á friðsamlegan hátt. Ef við veljum 

lýðræðislegar lífsvenjur þá hljótum við að læra lýðræðisleg gildi og öðlumst þannig getu til að 

þróa lýðræðisleg samskipti og móta færni til að lifa í lýðræðislegu samfélagi (Edelstein, 

2010). 

Í námsspilinu eru ákveðnar reglur sem þarf að fara eftir eins og að hlusta á þann sem 

hefur orðið, bera virðingu fyrir hinum þátttakendunum og vera opin fyrir skoðunum og 

hugmyndum þeirra. Þannig er námsumhverfið gert öruggt og nemendur eiga auðveldar með 
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að treysta hvort öðru og tjá sig. Í spilinu fara nemendur einnig í hlutverk ásamt öðrum 

nemendum til að reyna sig í hinum ýmsu aðstæðum. Þannig fá þau tækifæri til tjáningar, 

gagnrýnnar hugsunar, lausnaleitar og samvinnu. Námsspilið Leysum málið er lýðræðislegt 

samvinnuspil þar sem hver og einn þátttakandi kemur með sínar hugmyndir um lausn við 

ákveðnu vandamáli, allir fá tækifæri til tjáningar og komist er að samkomulagi um bestu 

lausnina hverju sinni. Hægt verður að spila spilið í mörgum námsgreinum og er þannig 

þverfaglegt samvinnutæki fyrir kennara sem getur nýst í lausn ágreiningsmála sem og að 

þjálfa samvinnu og samskiptafærni. 

2.1.2 Lausn ágreiningsmála 

Í grunnskólalögum (lög um grunnskóla nr. 24/2008) kemur fram að eftirtaldir þættir eigi að 

vera að leiðarljósi í allri grunnskólamenntun: Gefa á nemendum tækifæri til að tjá eigin 

þekkingu, skoðanir og tilfinningar á sem fjölbreyttastan hátt. Þeir eiga að fá þjálfun í 

rökhugsun, gagnrýnni hugsun, skapandi hugsun og lausnaleit.   

Skólasamfélagið er samsett af ólíkum einstaklingum og við þurfum að viðurkenna að oft 

verður til ágreiningur (Ólafur Páll, 2011, bls. 49). Cohen kemur inn á í grein sinni að 

langtímarannsóknir sýni tengsl á milli lífsleikniþjálfunar og hæfni til að leysa ágreining á 

friðsamlegan hátt sem jafnframt spái fyrir um farsæl hjónabönd og góða þátttöku á 

vinnumarkaði seinna á lísleiðinni (Cohen, 2006, bls. 202). Samfélagið sem nemendur þurfa að 

læra að lifa í fyrir utan skólann er einnig  samsett af ólíkum einstaklingum og mikilvægt er að 

kenna nemendum leiðir til að leysa ágreiningsmál innan og utan skóla. Með lífsleiknikennslu 

fá nemendur tækifæri til íhugunar, umræðna og ákvarðanatöku sem ýtir undir að þeir hegði 

sér í samræmi við það sem þeir komust að niðurstöðu um.  

Mikilvægt er að að gefa börnum tækifæri til þess að rökræða fjölbreytt málefni. Með því 

ná þau að varpa fram ólíkum sjónarhornum, að víkka hugsun sína og setja sig í spor annarra, 

Þannig verða þau hæfari félagslega og siðferðislega til að leysa ýmis verkefni með ábyrgum 

hætti (Sigrún, 2007, bls. 116-117). Það getur verið kennurum talsverð áskorun að kenna um 

lausn ágreiningsmála og vinna með þau í skólastarfi. Þeir þurfa að hafa ýmislegt á sínu valdi 

til að geta unnið á áhrifaríkan hátt með slík viðfangsefni. Í breskri rannsókn sem gerð var af 

Dean og Joldoshalieva (2007) var greint frá fjórum þarfastigum kennara sem ætla að kenna 

um lausn ágreiningsmála í skólum. Stigin eru: 

1. Kunna skil á og geta greint forsendur ágreiningsmála 

2. Fundið hentugar leiðir til að deila niðurstöðum 

3. Útskýra með merkingarbærum hætti eðli ágreinings 
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4. Skilja mismunandi aðferðir til að vinna með ágreiningsmál 

Kennurunum voru jafnframt kynntar fjórar aðferðir til að hjálpa þeim að ná ofantöldum 

markmiðum. Það voru aðferðir í formi umræðna, rökræðna, hlutverkaleikja og útskýringa (að 

kryfja málefni til mergjar) (Dean og Joldoshalieva, 2007). Kennararnir í rannsókninni nefndu 

nokkur atriði um hvers vegna erfitt er að vinna með ágreiningsmál í kennslu; 

• Of mikil áhersla á að fylgja námskránni í einu og öllu 

• Skortur á ágreiningsmálum í kennslubókum 

• Of mikil áhersla á undirbúning prófa 

• Viðhorf um að ágreiningsmál séu of viðkvæm til að ræða í skólastofunni  

• Ótti við skilningsleysi og þröngsýni skólayfirvalda og samfélagsins 

• Menningin kemur í veg fyrir tjáningu á ágreiningsmálum 

• Ótti við að skapa átök milli nemenda 

• Kennara skortir þekkingu eða kunnáttu til að takast á við ágreiningsmál 

(Dean og Joldoshalieva, 2007). 

Hugsanlega er hægt að yfirfæra þessar niðurstöður á íslenskt skólasamfélag en rannsóknin 

var gerð í Bretlandi. Í henni kemur fram að kennararnir telja að skortur sé á námsefni, 

víðsýni, þekkingu og tjáningu um ágreiningsmál í skólum auk þess sem að ótti virðist ríkja hjá 

kennurunum bæði hvað varðar að fara á móti ríkjandi viðhorfum samfélagsins og ótti við að 

skapa átök milli nemenda. Dewar tekur það fram í samantekt sinni um borðspil og gagnrýna 

hugsun að ef borðspil væru notuð samhliða kennslu í rökfræði og umræðum geti þau gefið 

börnum tækifæri á áhrifaríkum leiðum til að prófa sig áfram í rökræðum (Dewar, 2009-2012).  

Námsspilið Leysum málið kemur til móts við þennan námsefnisskort í lausn 

ágreiningsmála sem kennararnir nefndu í rannsókninni og gefur nemendum tækifæri á 

siðferðislegum umræðum þar sem hver og einn í spilinu fær tækifæri til að hlusta og bera 

virðingu fyrir skoðunum annarra og einnig tækifæri til tjáningar og lausnamiðunar. 

 Mótun sjálfsins 

Mótun einstaklingsins birtist sem ákveðin sjálfsvitund sem samanstendur af því hvernig 

einstaklingurinn þekkir sjálfan sig, hefur stjórn á sér og nýtir hæfileika sína og tilfinningar í 

samskiptum við aðra. Lífsleikninám felst í að styrkja sjálfsvitund nemenda og þá þætti sem 

falla undir hana. Einnig reynir á þessa þætti þegar námsspilið Leysum málið er spilað.  
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2.2.1 Sjálfsvitund 

Eitt af markmiðum grunnskóla er einmitt að efla sjálfsvitund nemenda (Mennta-og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 37). Til þess að skólar geti gert það þá þarf starfsemin 

að snúast um það að efla með nemendum raunsæja og heilbrigða sjálfsmynd sem þýðir að 

þekkja eigin tilfinningar, styrk- og veikleika, trúa á sjálfan sig og á þá hæfni sem þeir búa yfir 

til að geta mætt þeim fjölmörgu áskorunum daglegs lífs (Mennta-og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 37). Sjálfsmynd er hugmynd einstaklings um sjálfan sig 

sem inniheldur mismunandi upplýsingar eins og viðhorf, tilfinningar, kynferði, þjóðerni og 

kynhneigð (Elsa Sigríður Jónssdóttir, 2007, bls. 78-79). Sjálfsmyndin endurspeglast svo í því 

hvaða tilfinningar einstaklingurinn ber til þessara þátta (Elsa Sigríður, 2007, bls. 78-79). Eitt 

af því sem tilheyrir því að vera með góða sjálfsmynd er hæfileikinn að þekkja sjálfan sig á 

ýmsa vegu. Armstrong (2001, bls. 15) fjallar um það í bók sinni Fjölgreindir í skólastofunni að 

eiginleikar sjálfsþekkingargreindar komi fram í skýrri sjálfsmynd og vitneskju einstaklingsins á 

styrkleikum sínum og veikleikum, skilningi á eigin sálarástandi, innri hvötum, áformum, 

skapgerð og löngunum. Einnig inniheldur sjálfsþekkingargreind sjálfsskilning, sjálfsvirðingu 

og hæfileikann til sjálfsögunar (Armstrong, 2001, bls. 15). Sjálfsþekking hefur einnig áhrif á 

tengsl og samskipti við aðra og er undirstaða sjálfsmyndar okkar (Erla Kristjánsdóttir, 2004, 

bls. 6).  

 Í námsspilinu Leysum málið fá nemendur verkefni sem þeir eiga að leysa í 

sameiningu. Verkefnaúrvinnslan er góð leið til að þjálfa þau í að móta viðhorf sín, þekkja 

hugsanir sínar, tilfinningar og hugmyndir. Þannig geta þau kynnst sjálfum sér betur sem 

hugsanlega gæti auðveldað þeim félagslega hæfni eins og að taka þátt í umræðum og öðlast 

vellíðan í nemendahópnum. 

2.2.1.1 Hæfileikar og styrkleikar 

Samkvæmt 24. gr grunnskólalaga á menntun og aukinn þroski nemenda að snúast um að 

nemendur fái svigrúm til að nota eigin hæfileika og áhuga og að námið tengist vel lífinu utan 

skólans eins og heimilinu, nærumhverfinu og heiminum í heild (Mennta-og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 37-38). Einnig er talað um í Aðalnámskrá að mikilvægt 

sé að taka tillit til, virða og annast vel um mismunandi hæfileika barna og ungmenna. Jónína 

gerði rannsókn hér á landi á kennsluháttum í stærðfræði hjá nokkrum kennslukonum. Þær 

höfðu þróað með sér aðferð þar sem þær greindu styrkleika nemenda og brugðust við 

sterkum og veikum hliðum þeirra með því að hvetja þá til að útskýra fyrir hvor öðrum lausnir 

sínar á verkefnum og koma til móts við þeirra þarfir í náminu. Það kom í ljós að þróun þeirra 
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og ígrundun á eigin kennslu hafði gert þær að færu fagfólki sem náði að skapa hvetjandi 

námsumhverfi í skólastofunni (Jónína Vala Kristinsdóttir, 2010, bls. 1-11). 

Ein hugmynd Deweys um menntun gengur út á að hæfileikar barns eru gæddir lífi með 

kröfum samfélagsins sem örva það til gagns sem hluti af því samfélagi (Dewey, 2010, bls. 

169-172). Þessi hugmynd er í anda kenninga Darwins sem trúði því að eilíft samspil væri á 

milli mannsins og umhverfisins og að lífveran í heild sinni væri verkfæri (Dewey, 2010, bls. 

43-55). Hvernig verkfæri er áhugavert að velta fyrir sér. Dewey nefnir hæfileika í tengslum 

við menntun og verkfærin segir hann vera hæfileika einstaklinganna. Ef skólar vinna að því 

ad styrkja hæfileika barna þá eru jafnvel betri möguleikar á að virkni einstaklingsins í 

samfélaginu verði mun meiri vegna drifkraftsins sem fylgir því að nota hæfileika sína óspart. 

Mikilvægt er að að skólar gefi nemendum tækifæri á að þroska styrkleika sína. Þeir þurfa 

að finna sitt áhugasvið með því að prófa sig áfram og fá leyfi til að gera mistök svo þeir geti 

lært af þeim (Morris, 2012, bls. 133-134). Nemendur þurfa uppörvun, umsögn og hrós í 

tengslum við að finna og rækta hæfileika og styrkleika sína svo að þeir gefist ekki upp. Ef við 

gefum ekki fjölbreytileikanum tækifæri í kennslu þá getum við ekki gefið nemendum færi á 

að njóta sín, tjá og þroska hæfileika sína og styrkleika (Morris, 2012, bls. 133-134). Í 

lífsleiknikennslu er nemendum gefið tækifæri til aukinnar sjálfsþekkingar svo þeir þekki sínar 

veiku og sterku hliðar og geti borið virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Þannig er hægt að 

undirbúa nemendur til að takast á við lífið og sjálfan sig (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2007a, bls. 5).  

Námsspilið Leysum málið endurspeglar kröfur Aðalnámskrár grunnskóla um að stuðla að 

einstaklingsmiðuðu námi og fjölbreyttum kennsluháttum þar sem nemendur fá tækifæri til 

að nýta og rækta hæfileika og styrkleika sína í hópastarfi meðal annars með því að koma með 

eigin hugmyndir og fara í mismunandi hlutverk í spilinu. 

2.2.1.2 Tilfinningahæfni 

Þroski og hæfni eru ólík að því leyti að þroski er ákveðin þróun á hæfni einstaklings. Þannig 

er tilfinninga- og félagsþroski þróun á tilfinninga- og félagshæfni manneskju.  

Tilfinning er ástand sem varir í ákveðinn tíma og flokkast eftir því hvort hún sé óþæginleg 

eða þæginleg og hversu mikilli örvun hún veldur (Hörður Þorgilsson og Jakob Smári, 1993, 

bls. 571). Tilfinningar skiptast í fjóra flokka eftir birtingamynd þeirra. Þær birtast í hegðun, 

með lífeðlislegum merkjum, staðhæfingum og svipbrigðum. Dæmi um hegðun er þegar 

einhver öskrar af reiði eða forðar sér í burtu frá hættu. Lífeðlisleg merki birtast í ósjálfráðum 

viðbrögðum eins og hröðum hjartslætti eða sjálfta. Staðhæfingar eru einfaldlega þegar 
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einhver tjáir líðan sína. Síðan eru svipbrigi afleiðing af tilfinningu. Þau geta bæði verið 

ósjálfráð og stjórnuð af viljanum (Hörður og Jakob, 1993, bls. 571-573). 

Tilfinningagreind heyrir undir tilfinningahæfni og inniheldur þætti eins og skapstillingu, 

atorku og þrautseigju, auk hæfileikans til að hvetja sjálfan sig (Goleman, 1995, bls. 45,47). 

Einnig nær tilfinningagreind yfir eiginleika eins og sjálfsvitund, samkennd, sjálfsstjórn, 

félagslega hæfni og einbeitingu. Skortur á tilfinningagreind getur leitt til persónu- og 

félagslegra vandkvæða og því mikilvægt að hlúa að þessari greind í skólastarfi, þannig að  

hæfileikar hvers einstaklings fái sem best notið sín (Goleman, 1995, bls. 278-279). 

Lífsleikni býður upp á marga möguleika og gefur svigrúm fyrir mikilvæga þætti tengda 

menntun út skólagönguna. Hún gefur tækifæri á að hjálpa nemendum að þekkja tilfinningar 

sínar og skilja tengsl þeirra við hegðun svo þeir átti sig á að hægt sé að stjórna þeim. Einnig 

er áhersla lögð á að nemendur séu læsir á tilfinningar annarra og kunni að setja sig í annarra 

manna spor (Aldís Yngvadóttir, 2002). Það eru margvíslegar leiðir sem skólar geta farið til að 

gefa nemendum tækifæri á að ræða um og tjá líðan sína og tilfinningar. Mikilvægt er að leyfa 

nemendum að fá útrás fyrir tilfinningar sínar eins og t.d. að gefa nemendum færi á að 

hlægja, reiðast, segja sínar skoðanir eða vera spenntir fyrir einhverju (Armstrong, 2001, bls. 

74). Ef kennarar ætla að búa til þetta pláss þá verður þeir að vera fyrirmyndir og sýna 

nemendum eigin tilfinningar, gera kennsluumhverfið öruggt og gefa nemendum tækifæri á 

að reyna eitthvað nýtt sem örvar tilfinningaþroska þeirra (Armstrong, 2001, bls. 74). 

Mikilvægt er fyrir kennara í skólastarfi að þekkja inn á tilfinningar, birtingamyndir þeirra og 

vita hvað hefur jákvæð áhrif á tilfinningaþroska barna. Nauðsynlegt er fyrir börn að vita að 

tilfinningarnar verða til í huganum og að við getum stjórnað þeim. 

Líklegt er að nemendur upplifi alls konar tilfinningar þegar þeir fara í mismunandi 

hlutverk í námsspilinu Leysum málið. Þeir eiga að setja sig í spor annarra einstaklinga sem 

getur leitt af sér samkennd og virðingu fyrir skoðunum annarra. Nemendur geta einnig 

fengið þjálfun í að stjórna tilfinningum sínum með þátttöku í spilinu því til þess að hægt sé að 

finna farsæla lausn á því vandamáli eða álitamáli sem kemur upp þarf að rökræða saman í 

hópi og ekki gagnlegt að láta tilfinningarnar eingöngu ráða för heldur líka gefa skynseminni 

sitt rými. 

2.2.1.3 Sjálfsstjórn 

Hugtakið lýsir því hvernig einstaklingur er fær um að stjórna hugsun, tilfinningum og hegðun 

sinni í ákveðnum aðstæðum (Steinunn Gestsdóttir og Lerner, 2007, bls. 37-38). Hún er álitin 

mjög mikilvæg í markmiðasetningu og til að koma í veg fyrir að einstaklingur láti stjórnast af 
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hvötum sínum eða gefist of auðveldlega upp í verkefnavinnu (Steinunn og Lerner, 2007, bls, 

37-38). Samkvæmt Dewey (2010, bls. 169-172) er eitt af hlutverkum kennara að hjálpa 

nemendum að rækta með sér sjálfsstjórn, þannig að þeir fái notað alla hæfileika sína óheft. 

Skynfæri, dómgreind og framkvæmdavilji eru þannig virkjuð á réttan hátt. Til þess að ná 

þessu fram þarf sífellt að taka tillit til hæfileika, áhuga og skynbragðs einstaklings. 

 Ef tekið er mið af heilarannsóknum þá var maðurinn fyrst tilfinningavera og síðan 

skynsemisvera (Goleman, 1995, bls. 22). Heilinn er byggður upp þannig að 

tilfinningastöðvarnar liggja ofan á frumstæðustu rót heilans, heilastofninum. Það var svo ekki 

fyrr en milljónum ára síðar að hinn hugsandi heili mótaðist (Goleman, 1995, bls. 22). Í þessu 

samhengi er ljóst að skynsemin er til komin til að ákveða hvaða tilfinningar eiga rétt á sér. 

Maðurinn metur hvað er skynsamlegt að gera hverju sinni en skynsemina þarf að þjálfa og 

rækta. Samkvæmt Gunnari Hrafni Birgissyni (1998, bls. 21-23) er skynsemin reist á röklegum 

hugsunum og þær eru byggðar á athugun og hlutlægu mati. Þær samrýmast 

raunveruleikanum, eru rökréttar, hagnýtar, sveigjanlegar og afstæðar. Óröklegar hugsanir 

eða hugsanavillur eru hins vegar yfirdrifnar, mistúlkaðar, ósveigjanlegar og fljótfærar. 

Í huga manneskju verða tilfinningarnar til og viðhaldast þar (Gunnar Hrafn, 1998, bls. 21-

23). Skynjun okkar og túlkun á hlutum fer mikið eftir því frá hvaða sjónarhorni við lítum 

hlutina. Þannig skynjum við mannfólkið heiminn á mismunandi hátt og því ekki undarlegt að 

við verðum oft ósammála. Hvernig við skynjum heiminn fer eftir því hvernig við hugsum og 

það er margt sem hefur áhrif á hugsanir okkar (Gunnar Hrafn, 1998, bls. 21-23). Niðurstöður 

rannsóknar á sjálfstjórn ungmenna í námi sýndu fram á að stúlkur höfðu meiri trú á getu 

sinni til sjálfstjórnar en drengir sem samræmist niðurstöðum annarra rannsókna sem segja til 

um betri árangur á samræmdu prófunum hjá stúlkum heldur en drengjum hér á landi. Einnig 

kom fram í rannsókninni að tengsl væru á milli hvatninga frá kennurum og trú á getu sinni til 

sjálfstjórnar (Elsa Lyng Magnúsdóttir, Steinunn Gestsdóttir og Kristján Ketill Stefánsson, 

2013, bls. 11-12). 

Dewar (2009-2012) segir í grein sinni að sjálfstjórn snúist  um að við framkvæmum í takt 

við skynjanir og hugsanir okkar og mikilvægt sé að kenna nemendum áhrifaríkar leiðir til að 

efla rökhugsun. Hann nefnir jafnframt að þau borðspil sem hafa áhrif á rökhugsun eru þau 

sem þjálfa þátttakendur í að stjórna hvötum sínum, fylgja reglum og endurspegla. Það gerir 

það að verkum að reynsla leiksins gæti haft jákvæð áhrif á fræðileg (bókleg) verkefni sem 

krefjast einbeitingar og sjálfstjórnar. 
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2.2.1.4 Félagshæfni 

Félagshæfni er sá hæfileiki að setja sig í spor annarra og lifa sig inn í hugsanir, líðan og 

aðstæður annarra og á sama tíma öðlast yfirsýn yfir líf sitt. Hæfnin felur í sér sameiningu á 

eigin sjónarmiðum og annarra á stöðugt sveigjanlegri og þroskaðri hátt (Sigrún, 2007, bls. 

118-119). Þessi færni veitir einstaklingum skilning á siðalögmálum, samböndum og 

samskiptum fólks eins og vináttu, trausti og loforði. Hæfnin hefur ekki einungis áhrif á 

hugsun einstaklingsins heldur hefur áhrif á hegðun og samskipti eins og hvernig 

ágreiningsmál eru leyst (Sigrún, 2007, bls. 118-119).  

Félagshæfni felst í samstarfi, skilningi, samkennd, hjálpsemi og lausn á árekstrum. Allir 

þessir þættir eru mikilvæg reynsla fyrir einstakling bæði í skólanum og að loknum skóla 

(Dewey, 2010, bls. 131-143). Í þróunarverkefninu Hlúð að félags- og tilfinningaþroska 

nemenda fjallar Sigrún Aðalbjarnardóttir um mikilvægi þess að gefa börnum tækifæri til þess 

að rökræða fjölbreytt málefni. Með því ná þau að varpa fram ólíkum sjónarhornum, að víkka 

hugsun sína og setja sig í spor annarra. Þannig verða þau hæfari félagslega og siðferðislega til 

að leysa ýmis verkefni með ábyrgum hætti (Sigrún, 2007, bls. 116-117). 

Lífsleiknin þarfnast nýrra kennsluhátta og fjölbreyttra kennsluaðferða til þess að 

nemendur séu virkir í eigin námi og taki ábyrgð á því. Tökum sem dæmi ef nemendum eru 

kenndar leiðir til bættrar samskiptafærni þá er nauðsynlegt að þeir fái tækifæri til að þjálfast 

í því sem markmiðið er að þeir nái (Aldís, 2002). Ef við ætlum til að mynda að kenna börnum 

virka hlustun eða leysa ágreining og hafa hemil á reiði sinni, með öðrum orðum að kenna 

þeim samskiptafærni, þurfa þeir að fá tækifæri til að æfa sig í þeirri hegðun sem við viljum að 

þeir tileinki sér (Aldís, 2002). Einstaklingar gæddir ríkri samskiptagreind eru oft hæfari 

félagslega og eiga auðvelt með að setja sig í spor annars fólks, ná að skilja og greina skap, 

áform, innri hvatir og tilfinningar annarra. Eiginleikinn felur í sér gott næmi fyrir svipbrigðum, 

málrómi og látbragði. Fólk sem er með ríka samskiptagreind hefur mikla hæfileika til að 

greina fjölbreytilegar vísbendingar í samskiptum og nær að bregðast við þeim á réttan hátt 

(Armstrong, 2001, bls. 14).  

Í námsspilinu Leysum málið er mikil áhersla á umræður sem getur hjálpað nemendum við 

að efla samskiptagreind og félagshæfni þeirra. Með verkefninu er þannig lagt upp með að 

efla þá hæfni sem lýtur að félagsþroska nemenda. 
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 Leikir og spil í kennslu 

Í þessum kafla verður fjallað um hvernig leikurinn nýtist í kennslu í lífsleikni og í lausn 

ágreiningsmála í skólastarfi. Einnig verður fjallað um spil sem kennsluaðferð og hvað þarf að 

hafa í huga í tengslum við spilagerð. 

2.3.1 Leikurinn 

Fólk hefur gjarnan tilhneigingu til að skilgreina leik sem andstæðu við vinnu. Algengur frasi er 

,,við borgum þér ekki til að leika þér” og „þú ert hér til þess að læra ekki til að leika þér”. 

Þetta virkar mjög mótsagnakennt ef tekið er tillit til þeirra jákvæðu þátta sem leikur getur 

haft til dæmis á sköpun, álag og úrlausn vandamála. Það er nefnilega mikil áhersla lögð á leiki 

sem þroskaleið, að þátttaka í leik leiði til menntunar (Jones, Mungai og Wong, 2005, bls. 3).  

Kennslufræðilegur leikur er samblanda af leik, hæfnimarkmiðum og námsþáttum sem er 

markviss og skipulagður og útkoman er reynsla nemenda. Þannig ná nemendur að tengja 

leikreynsluna við ákveðin markmið og fá því tækifæri til að bæta við þekkingu sína sem hefur 

tengingu við raunveruleikann og þjálfað með sér jákvætt hugarfar til náms (Johnson, Christie 

og Wardle, 2005). Börnum er leikur sjálfsprottin leið til náms og þroska og er jafnframt 

megin námsleið barna. Hann skapar börnum tækifæri til að læra og skilja umhverfi sitt, tjá 

hugmyndir sínar, reynslu og tilfinningar og þróa félagsleg tengsl við önnur börn (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls, 26, 36). Vygotsky telur leikinn mjög mikilvægan í námi 

og þroska barna og sagði að hann skapaði svokallað ,,svæði mögulegs þroska”. Þannig fari 

barnið fram úr daglegu hegðun sinni og hegðar sér eins og það sé þroskaðra (Vygotsky, 1978, 

bls. 102). Fromberg (1990) heldur því fram að leikur sé hin ,,fullkomna samlögun mannlegrar 

reynslu". Þetta þýðir að þegar börn leika sér, þá byggja þau á fyrri reynslu og á því sem þau 

hafa séð aðra gert, lesið um eða séð í sjónvarpi. Þau nota síðan þessa reynslu til að búa til 

leiki, leika atburðarás, og taka þátt í félagsstarfi. Leikir gefa þannig nemendum færi á 

reynslunámi sem getur ýtt undir hugtakaskilning þeirra á dýpri hátt en einungis með 

skynseminni. Reynslan tengir hugtök við eðlisávísun og tilfinningar nemenda (Morris, 2012, 

bls. 11). Niðurstöður úr rannsókn Kristínar Karlsdóttur þar sem hún skoðaði námsþróun 

barna í tveimur leikskólum hér á landi sýndi fram á að þátttaka þeirra í leik eða öðrum 

verkefnum sýndi námsþróun (e. learning process) þeirra að þau voru ekki aðeins að byggja 

ofan á þekkingu sýna um hvernig væri að vera þátttakandi í hóp heldur einnig að bæta við 

reynslu sína, að læra að taka þátt og að læra að læra (Kristín Karlsdóttir, 2007, bls. 268). 

Ávinningur leikja í kennslu eru því margvíslegir. Þeir geta t.d. vakið áhuga nemenda og 

gefið tækifæri á fjölbreyttari möguleikum í kennslu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 80). 

Leikur er snjöll leið til að vinna með krefjandi hugtök í kennslu í tengslum við velferð, annað 
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hvort sem ísbrjóta eða í upphitun (Morris, 2012, bls. 11). Leik má koma við innan allra 

námsgreina og námssviða í fjölbreyttu náms- og starfsumhverfi sem og í félags- og 

tómstundastarfi (Mennta- og menningarmálaráðeyti, 2011, bls. 36). Einnig er auðvelt að 

tengja þá við námsefni hverju sinni (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004, bls. 

50). Í grunnskóla er mikilvægt að viðhalda þessari námsaðferð í skólastarfi og þróa hana eftir 

því sem nemendur eldast. Leikur er 15 ára nemanda jafn árangursrík leið til þroska og 

skilnings og sex ára barni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 36).  

Með þróun námsspilsins Leysum málið er hægt að ná fram hæfniviðmiðum Aðalnámskrár 

í gegnum kennslufræðilegan leik. Þannig er verið að ýta undir leiki sem kennslu- og 

námsaðferð og mikilvægt að bjóða upp á þennan námsmöguleika fyrir nemendur bæði til að 

auka fjölbreytni og til að nýta sérstaka kosti leiksins. 

2.3.2 Hlutverkaleikurinn 

Hlutverkaleikurinn er byggður á ímynduðum aðstæðum og inniheldur alltaf raunverulegar 

tilfinningar. Hlutverkaleikurinn er framlenging á hinum náttúrulega leik sem við leikum sem 

börn og með honum verðum við meira skapandi og virkari manneskjur (Andersen, 2000, bls. 

28). Þannig gefst barninu tækifæri á að glíma við mismunandi hlutverk með því að nota bæði 

reynsluna frá hlutverkaleiknum sem og eigin reynslu til að takast á við tilfinningar sínar og 

umhverfið (Anna og Ása Helga, 2004, bls. 24). Börn nota leikinn til að búa til persónur og 

gera tilraunir í mannlegum samskiptum við mismunandi aðstæður. Raunveruleikinn verður 

ekki eins ógnvekjandi og auðveldara er fyrir börn að prófa eitthvað sem þau eru búin að 

undirbúa í leik. Þess vegna er nauðsynlegt að halda áfram þessum könnunarleik alla ævi til að 

halda okkur virkum og skapandi (Andersen, 2000, bls. 28). 

Hlutverkaleikir þar sem ímyndunarafli er beitt skipta þýðingarmiklu máli í þroskaferli 

barns. Það nýtir sér sína eigin reynslu frá þeim fyrirmyndum sem eru í kringum það. Barnið 

verður fyrir mestum áhrifum úr daglegu lífi, síðan frá helstu steríótýpunum í samfélaginu og 

einnig mótar það sínar eigin hugmyndir (Anna og Ása Helga, 2004, bls. 24). Kröfur barnsins 

og viðhorf þess til samfélagsins endurspeglast oft í hlutverkaleiknum, en skilningur og nám 

verður til þegar barnið talar um og tengir aðstæður hlutverkaleiksins við raunveruleikann 

(Anna og Ása Helga, 2004, bls. 24). Þegar á að vinna markvisst með hlutverkaleik eins og í 

kennslu þá þarf að ákveða hvern sé verið að leika, hvar aðstæðurnar gerast og hver 

atburðarásin er (Anna og Ása Helga, 2004, bls. 24). Hlutverkaleikir gefa nemendum tækifæri 

á að fara í ákveðin hlutverk þar sem leysa á viss vandamál. Hugmyndir af lausnum eru svo 

ræddar, íhugaðar og að lokum komist að niðurstöðu. Einnig er hlutverkaleikurinn börnum 
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mjög mikilvægur í námslegum skilningi því með honum geta nemendur upplifað dýpri 

skilning á náminu (Morris, 2012, bls. 8-12) og er vel til þess fallinn að leysa sköpunarkraft 

leikmanna úr læðingi (Jones, Mungai, og Wong, 2005, bls. 3). Hlutverkaleikir höfða til allra 

aldurshópa og hægt er að nota þá í hinum ýmsu námsgreinum eins og þegar tekin eru fyrir 

álitamál og ólík viðhorf í kennslu. Aðferðin er líka kjörin til að ræða þau vandamál sem koma 

upp í samskiptum í skólanum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 74). Hlutverkaleikurinn er mjög 

mikilvægur börnum á svo margan hátt og er forsenda þess að kanna, skipuleggja og skilja 

sjálfan sig og heiminn (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2007b, bls. 39).  

Í námsspilinu Leysum málið fara nemendur í mismunandi hlutverk þar sem reynir á 

ímyndunarafl þeirra. Í hlutverkunum er markmiðið að leysa ákveðin vandamál sem liggja fyrir 

og þannig er sköpuð atburðarás á milli nemenda. Framvinda atburðarrásar er í höndum 

nemenda en spilið býður líka upp á möguleikann að nota hjálpartækjaspjöld sem auðveldar 

sköpunarferlið og eykur skemmtanagildi leiksins. 

2.3.3 Leiklist í kennslu 

Leiklist sækir næringu sína í lífið. Hún fjallar um félagsleg efni, sögulega viðburði, ævintýri, 

hugmyndir, sambönd og afstöðu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2007). Í leiklistinni 

er talað um mikilvægi persónusköpunar og hlutverkaleiks þegar takast þarf á við átakanleg 

mál því það er oft auðveldara að tjá sig í hlutverki heldur en maður sjálfur (Anna og Ása, 

2004).  

Aðferðirnar geta hjálpað nemendum að setja sig í spor annarra og eru tilfinningalega 

losandi. Leikræn tjáning getur haft margvísleg áhrif á okkur, alls konar minningar geta komið 

upp og tilfinningar með þeim (Andersen, 2000, bls. 21). Aðferðir í leikrænni tjáningu má nota 

til að rannsaka samskipti fólks og ýmis konar hugmyndir. Þátttakendur læra að vinna með 

ímyndaðar aðstæður og öðlast skilning og menntun vegna þess hversu krefjandi þessar 

aðstæður eru fyrir þá (Mennta-og menningarmálaráðuneyti, 2007). Leiklist og leikræn 

tjáning gefa okkur tækifæri til að deila í öryggi með öðrum, því sem vekur hjá okkur ótta og 

því sem erfitt er að horfast í augu við (Andersen, 2000, bls. 21). Samkvæmt Baldwin (2001, 

bls. 74) að þá eru margvíslegar leiðir sem skólar geta farið til að gefa nemendum tækifæri á 

að ræða um og tjá líðan sína og tilfinningar. Ef til vill er áhrifaríkasta leiðin í gegnum listir. Í 

listum fá nemendur ekki einungis útrás fyrir tilfinningar sínar heldur öðlast þeir dýpri 

merkingu og skilning á tilfinningum sínum (Baldwin, 2004, bls. 49). Með leikrænni tjáningu er 

náungakærleikurinn einnig ræktaður og neikvæðum tilfinningum er snúið yfir í jákvæðar 

(Andersen, 2000, bls. 21). Í leiklist og leikrænni tjáningu efla nemendur félagsþroska með því 

að taka þátt í skipulagðri og markvissri samvinnu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
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2007). Rannsókn var gerð hér á landi á áhrifum leiklistar á nám barna og þar kom fram að 

leiklist væri hópavinna þar sem nemendur læra af hvor öðrum með samvinnu. Í gegnum 

hana fá þeir færi á að rökræða, standa með skoðunum sínum og leita lausna saman. Með 

aðferðum leiklistar fá nemendur að velja hlutverk og geta þannig byggt á eigin reynslu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu einnig til þess að leiklist henti vel fyrir þá sem eiga við 

námsörðugleika að etja (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010, bls. 

6, 10). 

2.3.4 Spil sem kennsluaðferð 

Þrátt fyrir langa sögu þá hafa spil sem kennsluaðferð ekki fengið nægjanlega víðtæka 

viðurkenningu (Jones, Mungai, og Wong, 2005, bls. 1). Helsta gagnrýnin sem hefur verið á 

námsspil er að margir efast um gagnsemi þess að leika sér í skólanum, að skemmtun geti 

verið nám. Rannsóknir benda hins vegar á að borðspil geta verið öflug kennslutæki því með 

þjálfun og námi, þar sem borðspil eru notuð geta nemendur þjálfað hæfileikann til að leysa 

vandamál. Einnig læra börn meira þegar þau reyna að útskýra rökhugsana ferli sitt og þær 

aðferðir sem þau nota í námi (Dewar, 2009-2012). 

Félagsfræðingar telja að leikir geti kennt okkur hvernig best sé að koma fram við hvort 

annað (Dewar, 2009-2012). Til dæmis geta leikir hvatt börn til að taka tillit til reglna, æfa sig í 

að fylgja þeim og rökræða um siðferðisleg málefni. Einnig hvetja mörg borðspil leikendur til 

að plana fram í tímann og læra af reynslunni (Dewar, 2009-2012). Kostir námsspila eru einnig 

þeir að þau höfða til allra aldurshópa og það getur verið mjög skemmtilegt að spila. Spil geta 

þannig nýst á öllum skólastigum. Þau geta nýst mjög vel sem val- eða aukaverkefni í hinum 

ýmsu námsgreinum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 82). Í íslenskri rannsókn sem athugaði 

nám, þátttöku og samskipti nemenda í 7.-10. bekk grunnskóla hér á landi greindu nemendur 

frá því að þeim fyndist skemmtilegt að læra í gegnum leiki. Svör eins viðmælanda var ,,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). 

Þegar spil eru notuð í kennslu er mikilvægt að útskýra fyrir nemendum hvernig spilið 

gengur fyrir sig og hver tilgangurinn með því sé. Það er samt sem áður óþarfi að eyða of 

miklum tíma í útskýringar og einfaldast er fyrir kennara að kenna spilið fáum hópi nemenda í 

einu og þeir síðan fengnir til að kenna fleirum. Best er að læra spil með því að prófa þau 

sjálfur (Ingvar, 1999, bls. 82). 
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2.3.5 Spilagerð 

Námsleikir sem eru vel uppbyggðir eiga það sameiginlegt að innihalda fimm grunnþætti 

(Jones, Mungai og Wong, 2005, bls. 3). Þeir eru: ágreiningur, stjórn, endir, ímyndunarleikur 

og hæfniviðmið. Þegar leikur inniheldur ágreining þá þurfa leikendur að yfirvinna hindranir til 

að ná ákveðnu markmiði. Leikur verður einnig að hafa stjórn og skýrar reglur um hvernig á að 

leika leikinn eins og hver eigi að gera og hvernig eigi að skiptast á o.s.frv. (Jones, Mungai og 

Wong, 2005, bls. 3). Mikilvægt er að leikir hafi enda og skýrt sé hvernig og við hvaða 

aðstæður leiknum ljúki. Eins og hvort það sé þegar ákveðinn tími er liðinn, þegar komið er á 

ákveðinn stað eða þegar einhverjir leikmenn eru útilokaðir (Jones, Mungai og Wong 2005, 

bls. 3). Þessi atriði eru höfð í huga við gerð námsspilsins. 

Í tengslum við leiki er gagnlegt að skoða okkur mannfólkið, hverjar þarfir okkar eru og 

hvað okkur finnst skemmtilegt að gera og af hverju. Til þess að skilja skemmtunina á bak við 

leikinn verðum við að kafa undir yfirborð leiksins og reyna að sjá upplifunina eins og 

hugurinn sér hana (Hejdenberg, 2005, bls. 1). Aðalmarkmið athafnar eða áhugamála er að 

upplifa vellíðun og/eða forðast sársauka. Þannig ef athöfnin inniheldur meiri vellíðun heldur 

en sársauka þá eru meiri líkur á að við viljum framkvæma hana aftur og taka þátt. Sú vellíðun 

eða sársauki sem við öðlumst í athöfninni fer eftir því hversu mikið við lærðum í ferlinu. 

Gagnlegt væri að spyrja sig hvort upplifunin hafi verið athyglisverð, hvort það hafi verið í lagi 

fyrir mig að gera þetta og hvernig mér gekk (Hejdenberg, 2005, bls. 1). 

Það eru nokkrir mikilvægir þættir sem þarf að íhuga þegar þróa á leiki í kennslu. 

Gagnlegar spurningar sem gott er að hafa í huga: Hverju á leikurinn að miðla til hópsins? 

Hversu stór er nemendahópurinn? Hvaða upplýsingar eru til um þátttakendur? Til dæmis 

hvað varðar menningu þeirra og fyrri þekkingu á viðfangsefninu. Er leikurinn vel til þess 

fallinn að kynna, styrkja og útskýra það sem nemendur eiga að læra? Er leikurinn 

auðleikanlegur og skemmtilegur? Er leikurinn besta leiðin til að ná þeim markmiðum sem 

sett eru fyrir í kennslunni (Jones, Mungai og Wong, 2005, bls. 3-4)? 

Námsspil af ýmsu tagi geta skapað fjölbreytta möguleika á ýmsum skólastigum (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 55). Til þess að spil þjóni tilgangi sínum þarf reynslan að vera við 

hæfi þeirra sem spila. Spilið má ekki vera of erfitt né of auðvelt. Ef það er of auðvelt þá 

verður spilið leiðinlegt en ef það er of erfitt þá veldur spilið pirringi og kvíða. Hin fullkomna 

spilareynsla er að skora á leikmanninn á því hæfileikastigi sem hann er og auka áskorun til að 

efla leikmanninn (Pulsipher, 2012, bls. 83). Ef spilareglur falla ekki í kramið hjá nemendum þá 

er um að gera að vera opin fyrir því að breyta og betrumbæta reglurnar og gera spilið meira 

spennandi. Einnig er gott að taka mið af því að spila ekki sama spilið of lengi svo nemendur 

verði ekki þreyttir á því. Gott er að hvíla spil í einhvern tíma og taka þau svo í notkun aftur 
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seinna meir (Ingvar, 1999 bls. 83). Þannig er kjörið að nota leiki og spil í kennslu í nánast 

hvaða námsgreinum sem er, auk þess sem gott er að auka félagsfærni og samvinnu í gegnum 

leik, hrista saman hópa eða eingöngu skemmta sér og öðrum (Ingvar, 1999 bls. 83). 

 Leikir og spil geta þannig verið þroskandi, menntandi, skapandi og gera auk þess lífið 

fjölbreytt og skemmtilegt. Það er því ljóst að við spilagerð þarf að hafa margt í huga og 

aðalatriðin eru að ná vel til þátttakenda, að þeim líði vel í spilinu og að það sé skemmtilegt. 

Einnig er nauðsynlegt að hafa skýrar reglur þannig að allir viti sitt hlutverk og upplifi öryggi í 

leiknum. Við gerð námsspilsins Leysum málið verður reynt eftir fremsta megni að fara eftir 

þessum atriðum svo að gæði spilsins og upplifun leikenda sé sem best. 
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3 Aðferð við gerð spilsins 

Lokaverkefnið er heimildarannsókn og námsefnisþróun. Markmiðið var að þróa námsspil 

sem styður nemendur á yngsta- og miðstigi í að vinna með ágreiningsmál á skemmtilegan og 

fjölbreyttan hátt. Afurðin var námsspilið Leysum máli sem lýst er hér í greinargerðinni. Í 

þessum kafla lýsi ég vinnunni sem ég innti af hendi til að ná markmiðum verkefnisins við að 

þróa, framkvæma og prófa spilið. 

 Aðferð 

Ég greindi fræðilegar heimildir sem tengdust rannsóknarspurningunum og einnig tók ég hálf 

opin einstaklingsviðtöl á samtalsformi, við einstaklinga sem hafa reynslu af spilagerð eða 

spilanotkun (viðauki B). Hálf opin viðtöl gefa rými fyrir skoðanaskipti og tjáningu þátttakenda 

á því viðfangsefni sem þeir eru spurðir um (Kvale, 1996). Viðtölunum svipar mjög til 

venjulegra samtala en hafa sérstakan tilgang og ramma sem tekur bæði tillit til verkefnisins 

og svara viðmælenda (Kvale, 1996). Út frá niðurstöðum heimilda og viðtala þróaði ég 

námsspil sem getur nýst nemendum á yngsta- og miðstigi grunnskóla til að þjálfa sig í að 

leysa ágreiningsmál. Að lokum prófaði ég námsspilið með fimm nemendum úr 5. bekk. 

 Gagnaöflun og framkvæmd 

Fyrst viðaði ég að mér fræðilegu efni um lífsleikni og spilagerð. Tók það saman og ákvað 

hæfniviðmiðin fyrir spilið. Síðan tók ég viðtölin og dró aðalatriði hvers þeirra saman til að 

nýta mér í spilagerðina. Fyrir viðtölin var ég komin með ákveðna hugmynd um spilaborðið, 

reglur og gangverk en mig vantaði ennþá skýrari reglur og uppbyggingu. Ég var komin með 

hugmyndina að spilaborðið væri af Íslandi og að þátttakendur ferðuðust um landið til að 

leysa vandamál. Ég velti lengi vel fyrir mér hvort það yrði einn og einn spilari eða fleiri saman 

í liði og hvernig þátttakendur kæmust áfram í spilinu. Ég spáði í hvort væri betra að hafa 

spurningalista eða dómara til að skera úr um hvaða lausnir voru farsælar. Viðtölin færðu mig 

nær lokaafurðinni. Úr viðtalinu við Jón Karl fékk ég hugmyndir að spilaborðinu sjálfu og 

aukahlutunum. Viðtalið við Svanhildi gaf mér hugsunina með uppbyggingu spilsins eins og  

gangverkið, reglurnar og tímann. Eftir viðtalið við Hörpu þá ákvað ég að þátttakendur skyldu 

keppa að því að ná þremur stjörnum til að vinna. Einnig vildi ég hafa spurningarnar og 

spilaborðið skemmtilegt og áhugavert fyrir nemendur. Reynsla Hörpu sýndi mér að báðir 

þessir þættir virkuðu sem ákveðinn hvati fyrir nemendur til að læra og eflast félagslega. 

Lokaviðtalið við Önnu var tekið til að fá innsýn inn í reynslu hennar og upplifun af spilum. 

Svör hennar staðfestu hugmyndina mína að hafa spilaborðsreiti til að ferðast um og að 
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þátttakendur færu í mismunandi hlutverk á ákveðnum stöðum á landinu. Í niðurstöðukafla 

viðtalanna í kafla 4 og um námspilið sjálft í 5. kafla er ýtarlegri lýsing á hugmyndum, þróun 

og gerð námspilsins Leysum málið. 

 Þátttakendur 

Tveir hópar af þátttakendum voru valdir. Einn hópur fullorðinna í einstaklingsviðtölin fyrir 

námsefnisþróunina og annar hópur nemenda fyrir prófun spilsins. Verkefnið var ekki 

eigindleg rannsókn þar sem kafað er í viðtöl til að greina undirliggjandi áhrifaþætti heldur 

voru þátttakendurnir sérstaklega valdir vegna þekkingar sinnar á spilum og spilagerð en slíkt 

val telst vera markmiðsúrtak (e. purposive sampling). Þannig er líklegast að þátttakendur 

veiti sem bestar upplýsingar um rannsóknarefnið (Cohen, Manion og Morrison, 2000). Tekin 

voru hálf opin viðtöl við fjóra einstaklinga, eitt við kennara í fjórða bekk grunnskóla, annað 

við eiganda vinsællrar spilaverslunar í Reykjavík, það þriðja við námsefnishönnuð og síðasta 

við nemanda í 5. bekk. Allir þátttakendur gáfu góðfúslegt leyfi til réttrar nafnbirtingar. Ég 

studdist við ákveðna punkta í viðtölunum en gaf einnig rými fyrir umræður og tjáningu 

þátttakenda. Ég tók viðtölin upp, hlustaði á þau og dró saman helstu lærdóma úr hverju 

þeirra. Þátttakendur fyrir prófun spilsins voru valdir þannig að ég auglýsti verkefnið inni á 

foreldrasíðu barna í 5. bekk og bað um sjálfboðaliða. Af 35 nemendum komu fimm til að spila 

og bæði foreldrar og þátttakendur gáfu leyfi fyrir prófun spilsins, myndbirtingu, skráningu og 

spurningalistanum. Foreldrar gáfu skriflegt leyfi en þátttakendur munnlegt. Ekki var þörf á að 

tilkynna rannsóknina sem fylgdi spilagerðina til persónuverndar þar sem engar viðkvæmar 

persónuupplýsingar var unnið með í verkefninu og leyfi fengin hjá hinum fullorðnu og skrifleg 

leyfi hjá foreldrum nemendanna.  

 Prófun og mat 

Samtölin (gögnin) vor dregin saman hvert fyrir sig og voru nýtt við námsspilsgerðina þannig 

að tekið var tillit til lærdóma af ráðgjöf hvers viðmælanda. Þegar frumgerð af spilinu var 

tilbúin þá var það prófað hjá stelpum í 5. bekk og ég fylgdist með þeim spila og mat þátttöku 

þeirra og upplifun með því að taka prófunina upp á hljóðupptöku. Við prófunina á spilinu og 

hlustunina á upptökunni var ég með hæfniviðmiðin fyrir framan mig til að kanna hvort spilið 

leitaðist við að uppfylla þau atriði hæfniviðmiða sem ég lagði upp með í byrjun. Síðan lagði 

ég fyrir þátttakendur einfaldan spurningalista (sjá viðauka C) með fjórum spurningum um 

þeirra upplifun af spilinu. Þau skilyrði sem ég setti var að nemendum fyndist spilið 

skemmtilegt og að þeim liði vel að spila.  
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Þó svo aðaláherslan í verkefninu hafi verið að þróa námspil en ekki að meta eða greina á 

djúpan hátt viðtöl eða prófun spilsins þá reyndi ég eftir fremsta megni að hafa áreiðanleika 

og réttmæti í fyrirrúmi. Ég tók upp viðtölin og prófun spilsins. Ég hafði hæfniviðmið til 

hliðsjónar við mati á prófuninni, ég tók ljósmyndir og vitnaði í þátttakendur um þeirra 

upplifun af spilinu. Einnig lagði ég fyrir spurningakönnun að loknu spili með opnum 

spurningum. Hins vegar var ókosturinn sá að það voru fáir þátttakendur og spilið var einungis 

prófað einu sinni. Einnig voru þær allar vinkonur sem prófuðu spilið. Þessir þættir gefa líklega 

ekki alveg réttar niðurstöður um prófun og mat á spilinu. Það þýðir samt ekki að að upplifun 

þátttakenda hafi ekki verið sönn eða rétt. Ég gerði mitt besta í því að túlka niðurstöðurnar 

rétt en það er alltaf hætta á huglægni í mati á niðurstöðum eða í spurningum sérstaklega 

þegar verið er að reyna að ná ákveðnum hæfniviðmiðum með spilinu.  
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4 Viðtöl  

Ég tók viðtöl við fjóra aðila sem hafa reynslu af spilum, spilagerð eða spilanotkun og var 

markmið viðtalanna að fá hugmyndir og ráðleggingar varðandi mismunandi þætti um 

spilagerðina. Tekið var viðtal við smíðakennara varðandi hönnun og spilagerð, 4. bekkjar 

kennara um kennslufræði spila og reynslu sína af spilum í kennslu, þriðja við eiganda 

vinsællrar spilaverslunar í Reykjavík um uppbyggingu og gangverk spila og síðasta við stúlku í 

5. bekk um hennar reynslu af spilum. Í lok kaflans voru aðalatriðin tekin saman og tengd við 

þróun spilsins Leysum málið. 

 Viðtal við Jón Karl   

Jón Karl er smíðakennari í grunnskóla í Reykjavík og bjó til borðspil sem heitir Botninum náð 

sem er fyrirmynd að spilinu Skrípó. Tilgangur viðtalsins var að fá ráðleggingar og hugmyndir 

að hönnun og gerð borðspila.  

Hönnun og gerð borðspils  

Botninum er náð gengur út á að það að botna fyrri parta í ljóðum. Einn fyrripartur er dreginn 

og allir leikmenn nema einn botna fyrripartinn. Allar hugmyndir eru lesnar upp og sá sem 

skrifar ekki dæmir besta botninn. Sá sem vinnur besta botninn fær stig og færir leikmanninn 

sinn um einn reit. Sá sem situr vinstra megin við dómarann les upp fyrripartana. Þetta er 

einstaklingsspil með 19 reitum og spilið er best fyrir 4-6 þátttakendur. Spilið hentar fyrir fólk 

á öllum aldri sem er vel skrifandi. Jón Karl fékk hóp manna til að senda sér fyrriparta og síðan 

prófaði hann spilið sem gekk vel að öllu leyti nema að þátttakendur voru of margir í 

prófunarferlinu.  

Jón fann upplýsingar um spilagerðina á youtube og fann þar ýmsar hugmyndir frá öðrum. 

Myndirnar og táknin fann hann á logo vefsíðu og afritaði á forritið. Jón Karl hannaði spilið 

þannig að hann var með þunnt 4 mm MDF spjald og lét prenta spilaspjaldið í Háskólaprenti 

og límdi það á plötuna og lakkaði. Síðan setti hann flauelsundirlag svo að spilið rispaðist ekki. 

Spilaborðsmyndina hannaði hann í forriti sem heitir Incscape sem er vektorforrit með hnit og 

línu á milli. Í forritinu er hægt að stækka og minnka myndir, snúa þeim við og halda 

gæðunum samt eins.  Adobe illustrator er svipað vektorsforrit sem er grafískt og þar er hægt 

að teikna, nota form, setja inn texta og myndir. Hann sagði að mikill tími hefði farið í 

tölvuvinnu í þessum hluta spilagerðarinnar. Aukahlutir í spilinu eru spjöld með fyrripörtum á, 

tóm blöð til að skrifa á, standandi klemma til að sjá fyrripartinn. Spilakallar úr sívalningum 
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með myndum af þátttakendum. Spjöldin með fyrripörtunum og myndirnar af þátttakendum 

útbjó hann sjálfur sem og lítinn kassa utan um aukahlutina. Sívalningana fékk hann úr öðru 

spili og keypti síðan klemmurnar fyrir myndirnar.       

Spilið er persónulegt og fyrripartarnir eru um starfsmennina. Það sem hann hefði viljað 

gera öðruvísi var að nota betra og sterkara lím og athuga betur með stærðina á myndinni því 

hún var ekki alveg í réttri stærð fyrir borðspjaldið. Hann sagðist einnig hafa átt að passa að 

lakka betur yfir myndina og ganga betur frá endum og gera spjöldin vel þannig að 

endingartíminn haldist sem lengst. Að lokum ráðlagði Jón mér að nota tréplötu fyrir mitt spil 

sem ég gæti skipti í tvennt svo að það færi minna fyrir því og svo að það sé auðveldara að 

ferðast með það.  

Samantekt 

Þær hugmyndir sem kviknuðu út frá viðtalinu og ég framkvæmdi í hönnun minni á spilinu 

Leysum málið er að ég leitaði á netinu eins og hann að góðu vektorforriti og fann forrit sem 

heitir Icogram. Þar vann ég myndina af spilaborðinu en hafði því miður ekki tíma til að vinna 

myndina til enda og ákvað því að búa til prufuútgáfu af spilinu. Síðan plastaði ég yfir það 

áður en ég prófaði spilið. Ástæðan fyrir þessu var að það tók gríðarmikinn tíma að vinna 

myndina í forritinu og kostaði pening að prenta það út og ég vildi prófa það sem fyrst til að 

sjá hvernig það gengi og hvort ég þyrfti að breyta einhverju í spilinu. Ég gerði það með því að 

líma reiti og staði á gamalt jarðfræðikort. Til að spara tíma og peninga notfærði ég mér þá 

hugmynd að nota teninga og spilakalla (bíla) úr gömlu spili (Monopoli) eins og Jón gerði og 

föndraði sjálf spurningaspjöldin og verkfæraspjöldin. 

 Viðtal við Svanhildi  

Svanhildur er ein af stofnendum og eigendum spilaverslunarinnar Spilavina í 

Skeifunni. Tilgangur viðtalsins við hana var að fá ráðleggingar og hugmyndir um kennslufræði 

og uppbyggingu ólíkra spila til að hjálpa mér að móta lokaafurð verkefnisins, borðspilið 

Leysum málið. 

Uppbygging og gangverk spila 

Svanhildur ráðlagði mér að heildartími í spilum fyrir 4. bekk megi ekki vera lengri en 20-30 

mínútur og ekki fleiri en fjórir leikmenn í einu vegna þess að annars þurfa þau að bíða of 

lengi og geta orðið óróleg og misst einbeitingu. Hún nefnir að í spilum þar sem börn eigi að 

skrifa sé hætta á að þau pæli of mikið í skriftinni sinni ef þau skrifa sjálf eitt í einu. Þá eru þau 

hrædd um að skrifa eitthvað vitlaust og verða óörugg að svara spurningunum og hætt er við 
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því að þau þori ekki að ota sér fram ef þau eru ein. Þess vegna er það þannig í mörgum 

spurningaspilum fyrir þennan aldur að þeim eru gefnar einhverjar hugmyndir eða gefið 

eitthvað til að vinna út frá. Svanhildur sagði að þegar einungis einn er að gera í einu þá er 

það dauður tími fyrir hina sem eru að spila og ef sá tími er orðinn of langur er hætta á að 

athyglin haldist ekki í spilinu. Það eru til spil þar sem allir eru að gera í einu og eru virkir á 

sama tíma. Svanhildur stakk upp á að nota Dixit gangverkið sem gengur út á það að leikmenn 

skrifa lausnir á blað og eru með dómara. Það eru 84 myndir og allir geta verið að gera í einu 

og þá gengur það upp að hafa 5-6 leikmenn. Það býður upp á margar ólíkar lausnir.  

Svanhildur notar mikið spil þar sem þátttakendur leysa málin saman og gott dæmi um spil 

sem reyna á samvinnu séu t.d Calebos og Secret codes. Þá sagði hún að reynslan hafi sýnt sér 

að krökkum finnist betra að taka ákvarðanir saman í stærðfræðispilum. Þau fái svo mikinn 

styrk í hjálp frá hvor öðrum. En hún sagði að við gerð námsspils þá sé spurningin sú hverju 

verið sé að leitast við að fá fram og að passa þurfi vel uppá tímann. Ef aðaláherslan sé á 

félagsfærnina eða annað að þá þurfi að gæta þess vel að sá sem er dómari velji ekki bara 

hver er fyndnastur, sniðugastur eða vinsælastur. Það er ekki þægilegt að hennar mati að 

setja upp spil þar sem það er einn dómari eða sögumaður allan tímann. Í Dixit gangverkinu  

þá skiptist sögumaðurinn alltaf á og fær stig með einhverjum hætti.  

Svanhildur sýndi mér spil sem heitir Terra þar sem á að giska á alls konar landafræði 

spurningar og velja eigi á spilaborðinu stærð, íbúafjöldi og fleira. Síðan sýndi hún mér spilin 

sem hægt er að ferðast í, eins og 10 day spilin. Það eru til mismunandi gangverk til að forðast 

að skrifa sem er gert í mörgum spilum. Hægt væri að hafa spil með litum, teikningum, 

myndum eða ljósmyndum í staðinn. Um leið og þátttakendur geta fengið að giska á og henda 

fram hjálparspjöldum þá gengur spilið hraðar. Ten days in Europe. Spilaborðið er Evrópa en 

þú gerir ekkert á borðinu því það er bara til upplýsinga. Það gengur út á það að byrjað er 

með spjöld á hendi fyrir 10 daga ferðalag. Það má skipta út spilum til að búa til ferðalagið og 

einn gerir í einu. Græn flugvél getur flogið til tveggja grænna landa. Það ætti að vera nóg fyrir 

unga krakka að þau velji sér fimm daga og ef þau vilja spila spilið aftur þá geta þau valið sér 

aðra leið þannig að ferðalagið væri ekki alltaf eins.     

Svanhildur nefndi að í ýmsum námsspilum á Íslandi eins og í Monopoli, slönguspilum og 

hlaupa hringinn hafi tíðkast að vera úr leik og sitja hjá og telur hún það afar slæmt og ætti 

ekki að vera í spilum. Það að láta þau sitja heila umferð sé ekki hvetjandi því það var engin 

ákvörðun í leiknum sem olli því heldur oft bara óheppni og það verður til þess að draga bara 

úr keppendum. Tíminn skiptir miklu máli í spilum svo þegar búa á til spil þá tapast tími við 

það að sitja hjá eða fá refsingu svo ekki er gott að það sé eitthvað sem lengir spilið. Einnig 
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þarf að gæta vela að því í spilagerð að setja ekki of mikið inn í spilið. Svanhildur nefnir það að 

spilið sem ég sé að þróa sé aðal áherslan á lausnamiðun og félagsfærni og ekki sé gott að 

troða of mikilli landafræði inn. Það gæti frekar verið myndrænt aukaefni. Ekki telur hún 

heldur gott að vera með of mikið að staðhæfingum. Það hefur ekkert með spilið að gera en 

gæti staðið einhverns staðar fyrir þá sem eru forvitnir. Ekki er gagnlegt að setja of mikið inn í 

spilið sem hefur ekki með gangverk þess að gera.    

Svanhildur náði í umræðuspil og sýndi mér. Það heitir á frummálinu Conversation cards 

og þar notar höfundurinn gangverk sem er algengt í hlutverkaleikjum (role playing) í dag. 

Spilið inniheldur myndir sem sýna mismunandi atburði og spurningar sem fylgja þeim. Ef 

markmiðið með spili er að efla samskipti og félagsfærni þá er þetta spil mjög gagnlegt sagði 

Svanhildur. Hún sagði einnig að það séu til mismunandi reglubækur fyrir hlutverkaleiki og að 

það sé ákveðið grindverk í því og stjórnandi sem stýrir allan tímann þannig ef það fer 

eitthvað úrskeiðis þá er hann með reglubók hvernig hægt sé að koma þessum spilurum til að 

sættast. Svanhildur nefnir dæmi um slíkt spil sem er fyrir börn og heitir Ævintýraspilið. Þar 

leysa þátttakendur öll ágreiningsmál með aðferðinni: steinn, blað og skæri. Og það sem er 

verið að gera í þessum hlutverkaleikjum eru úrlausnir, finna og upplifa og vera. Hún segir það 

samt ekki vera niðurnjörvað að hafa skæri, blað og stein aðferðina til að leysa málin en að 

þátttakendur búi til hæfileikana sína sjálf og út frá þeim geti þau leyst málin. Allir eru með 

einhver verkfæri í spilinu og hún tekur dæmi að ef það þyrfti að bjarga ketti upp í tré og 

einhver væri með net og einnig hæfileikann til að tala að þá myndi sá aðili tala köttinn í það 

að hoppa í netið. Svanhildur nefnir að þetta sé ákveðin þjálfun í félagsfærni. Í Ævintýraspilinu 

þarf alltaf einhver eldri  að undirbúa spilið og leiðbeina í spilinu því ekki væri auðvelt að láta 

börn spila sjálf án þess að þau væru búin að læra gangverkið vel.      

Svanhildur sagði að lokum að spilagerð geti tekið langan tíma og mörg af spilunum sem 

hún er að selja og sem hún sýndi mér hafa verið í þróun í tíu ár og þau eru frá fyrirtækjum 

með teymi. „Þetta er ekkert öðruvísi en að skrifa bók” endaði hún á að segja. 

Samantekt 

Það var mjög gagnlegt að fá sýnikennslu á svona mörg spil og það gaf mér margar hugmyndir 

fyrir þróunina á spilinu mínu. Það sem ég nýtti mér helst úr þessu viðtali var að passa að hafa 

gangverkið og reglurnar í spilinu einfaldar og að refsa ekki þátttakendum með neinum hætti 

eins og  til dæmis með því að sitja eftir eina umferð heldur að upplifun þeirra sé góð og að 

spilið ýti undir vellíðan. Þess vegna ákvað ég að verðlauna þau frekar með því að leyfa þeim 

að gera aftur á umferðamerkjareitunum til að auka gleði og eftirvæntingu í leiknum. Ég 

ályktaði einnig að það væri of mikið að þátttakendur væru að fara á alla átta staðina til að 
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vinna spilið því það tæki of langan tíma. Þannig ákvað ég að hafa bara þrjá staði sem þarf að 

fara á. Eftir þetta viðtal kviknaði hugmyndin um að hafa spilara tvo saman í liði til að fá styrk 

og hugmyndir hver af öðrum. Einnig tók ég ákvörðun um að gott væri að hafa verkfæraspjöld 

til að virkja ímyndunaraflið í lausnaleitinni og stjörnur í verðlaun sem á að safna á 

aðalreitunum ef málin yrði leyst farsællega. Það sem Svanhildur nefndi að lokum, að það að 

búa til spil sé eins og að skrifa bók og getur tekið allt að tíu ár að þróa kemur mér ekki á óvart 

því ég hef verið mjög lengi að þróa mína hugmynd af spilinu sem kveiknaði fyrir um sex árum 

síðan. 

 Viðtal við Hörpu  

Harpa starfar sem umsjónarkennari í 4. bekk í grunnskóla í Reykjavík. Við ræddum saman um 

hennar reynslu af spilum í kennslu.  

Kennslufræði og reynsla umsjónakennara af spilanotkun 

Harpa bjó til spil fyrir nokkrum árum síðan fyrir unglinga í heimilisfræði sem fjallaði um 

hreinlæti og snyrtimennsku og innihélt spurningar um veirur og bakteríur. Fyrirmyndin var 

slönguspilið og ef og tilgangurinn með spilinu var að hafa gaman með krökkunum og að þau 

gætu lært í gegnum leikinn. Hún sagðist hafa verið orðin þreytt á að nöldra alltaf um sömu 

hlutina. Það versta við að hafa búið til svona flott spil var að við notuðum það nánast aldrei. 

Hörpu finnst nauðsynlegt að spilin séu skemmtileg og að það verði að vera einhver rúsína 

í pylsuendanum. Henni finnst þau ekki þurfa að vera útlitslega falleg heldur að það kveiki í 

þeim einhvern neista til að gera eitthvað, einhvern innri hvata. Harpa segir sína nemendur 

oft detta í það að vera aðgerðarlaus og þurfa meiri hvatningu til að hugsa og framkvæma.  

Harpa sagði að þegar hún var nýútskrifuð að þá hefði hún verið ofsalega upptekin af því 

að gera allt í bókum og henni fannst leikur vera tímaeyðsla en í dag hefur þetta breyst. Núna 

finnst henni það í lagi og segir að jafnvel hafi starfsaldurinn og reynslan eitthvað með það að 

gera. Henni finnst það í lagi að þau uppgötvi hlutina í gegnum leik. Hún segir að eftir því sem 

hún hafi verið búin að kenna lengur þá áttaði hún sig á því að námið snýst ekki eingöngu um 

bækurnar og að hún hafi orðið umburðarlyndari gagnvart þeim.  

Harpa hefur verið að nota spil úr skólabókum frá Námsgagnastofnun. Hún segir mikið 

vera af spilum í 4. bekkjar efninu. Mest hefur Harpa notað spil í stærðfræði, tilfinningavinnu 

og aðeins í ensku. Hún segir að það séu leikir í námsbókunum í ensku sem eru mjög 

skemmtilegir og hægt sé að yfirfæra þá yfir á íslenskuna eins og bingó og fleira. Henni finnast 

kennarar vera svolítið latir við að nýta sér spil í kennslu því þetta er eitthvað sem krökkunum 
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finnst svaka gaman að hennar mati. Í margföldunarkennslu sé til dæmis mikið um venjuleg 

borðspil. Það sem henni fannst skila mjög góðum árangri var þegar einn eða tveir lögðu 

saman spil með tölustöfum og sá sem var fyrstur að leysa dæmið vann. Þá lögðu þau sig fram 

í að læra margföldunartöfluna og spilið ýtti undir keppnisskapið í þeim og þau öðluðust meiri 

metnað fyrir lærdómnum. Hún nefndi að margföldunartaflan hafi fest betur í minninu eftir 

því sem þau sáu tölurnar koma oftar upp. Þannig lærðu þau töfluna eins og páfagaukar en 

eigi líklega fyrir vikið eftir að muna hana fyrir lífstíð. Annað spil sem hún hafði notað mikið í 

kennslu í gegnum árin heitir Hvernig líður þér? Og gengur út á það að það er bent á kalla, frá 

brosköllum til fýlukalla með því markmiði að tjá tilfinningar sínar myndrænt. Oft eru 

einstaklingar sem eiga erfitt með að tjá sig eða vilja ekki segja frá segir Harpa og þá finnst 

þeim betra að geta bent á spjald til að leysa úr málunum. Hún telur það vera mjög gott fyrir 

kennara að eiga svona tilfinningaspjald í stofunum sínum t.d þegar taka á einkaviðtöl við 

nemendur sína og segir kennara geta fengið helling út úr þeim. Harpa hefur líka séð kennara 

nota kort sem hafa verið gerð þar sem nemendur geta verið með nafnið sitt og sett á það 

tilfinningar sem er sýnilegt í stofunni. En almennt finnast þeim spil skemmtileg segir Harpa 

“þau gera sér ekki grein fyrir því að þau séu að læra í gegnum þau. Það er snilldin sem kemur 

út úr því”. 

Hún segir að kennararnir í árgangnum hafi bara haft einn leikfangadag og henni finnst 

megi hafa oftar svona leikdaga þar sem þau geta farið í ímyndunarleiki. Ókosturinn við það 

að fara út fyrir þægindarammann í kennslunni segir Harpa vera að það séu ekki allir opnir 

fyrir nýjum aðferðum eða einhverju skapandi. Þetta er eins og með spilin að nemendur þurfa 

stundum að geta hugsað út fyrir kassann, prófa eitthvað nýtt og ímyndað sér. Hún segir 

krakkana í bekknum sínum ekki vera mjög siðferðislega sterk svo að Leysum málið kæmi sér 

vel fyrir þau og að það væri gaman að prófa spilið með þeim. 

Samantekt 

Harpa kemur inn á þrjá mikilvæga þætti í viðtalinu. Það eru þættir er varða námsmat, 

keppnisskap og spil sem kennsluaðferð. Fyrst talar hún um námsmatið og hversu auðvelt það 

er að meta verkefni upp úr vinnubókum. Kennari hefur ákveðin hæfniviðmið í huga sem 

nemendur eru upplýstir um og metur verkefnin eftir þeim. Þau geta verið allt frá því að skrifa 

stóran staf í upphafi setningar upp í það að skrifa ritgerð. Í námspilinu Leysum málið þá fer 

ég eftir hæfniviðmiðum samfélagsgreina fyrir 4. bekk sem ég útskýri betur í spilakaflanum. 

Það auðveldar mér að meta hæfni nemenda þegar þau spila og er spilið þannig ákveðið 

námsmatstæki um leið og það þjálfar nemendur á ýmsum sviðum. 
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Í öðru lagi þá nefnir Harpa keppnisskapið sem hvata að námi þar sem nemendur í 

stærðfræði lærðu margföldunartöfluna utan að með því að keppast um hver gæti fyrst 

svarað rétt. Í Leysum málið þá eiga þátttakendur að keppast um að vera fyrstir til að leysa 

mál og ná þannig þremur stjörnum til að vinna spilið. Í leiðinni fá þau tækifæri til að læra 

heilmikið um landið, prófa sig áfram í félagsfærni og læra inn á sjálfan sig. Keppnisskap getur 

þannig verið ákveðin hæfni sem nýst getur nemendum á jákvæðan og uppbyggilegan hátt í 

námi. 

Síðasti þátturinn sem mér fannst mikilvægur í viðtalinu var spil sem kennsluaðferð. 

Reynsla Hörpu með spil í kennslu er að nemendum finnast þau skemmtileg og að þau læra 

heilmikið án þess að vera meðvituð um það. Góð spil geta kveikt á innri hvata nemenda eins 

og drifkrafti þeirra ef þau eru vel skemmtileg og spennandi. Einnig gefa spil nemendum 

tækifæri á að reyna á sig á annan hátt og fara út fyrir þægindarammann sem er mikilvægt að 

mínu mati.  Námsspilið sem ég bjó til snýst einmitt um þessa þætti, að það sé skemmtilegt, 

spennandi og hvetjandi fyrir nemendur. Þeir setja sig í ólík hlutverk sem reyna á margvíslega 

þætti er koma að mikilvægum þroska þeirra í að skilja sjálfan sig og umhverfið. 

 Viðtal við Önnu  

Anna er í 5. bekk í grunnskóla í miðbæ Reykjavíkur. Við ræddum saman um hennar reynslu af 

spilum bæði í skólanum og annars staðar.  

Gagn og gaman 

Anna sagðist hafa mjög gaman að spilum, bæði borðspilum og venjulegum spilum í spilastokk 

(52 stk). Hún segist oft spila með fjölskyldunni sinni en sjaldnar með vinum. Yfirleitt eru 

spiluð venjuleg spil í spilastokk, t.d. Rummy eða Olsen olsen en einnig spil með spilaborði 

eins og spurninga- og þrautaspilið Party og co, áskoranaspilið Viltu veðja og önnur spil eins 

og Ticket to ride eða Master mind. Í skólanum man hún eftir að hafa spilað spil með 

venjulegum spilum í spilastokk, samlagningaspil í stærðfræði, samstæðuspil, orðaspil og 

Sturlungaspilið. Af öllum þessum spilum fannst henni Sturlungaspilið skemmtilegast því það 

var svo mikið að gerast í því og líka vegna þess að hún þurfti að hugsa mikið og taka margar 

ákvarðanir í spilinu. Sturlungaspilið svipar mjög til Monopoli spilsins þar sem þátttakendur 

fara í mismunandi hlutverk og kaupa jarðir og ferðast á milli staða. Anna segir að hún spili 

ekki oft í skólanum og vilji gera það miklu oftar því að spil eru skemmtileg. Skemmtilegustu 

spilin að hennar mati eru spil þar sem teningur er notaður til að ferðast um á reitum og fara í 

hlutverk og þátttakendur eru tvö til þrjú saman í liði. Best er í þannig spilum að vinna vel 
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saman og að mótherjarnir séu sanngjarnir og skemmtilegir. Að hennar mati er stundum 

margt hægt að læra af spilum eins og þeim sem taka góðan tíma og þarf að hugsa í og hún 

segir slík spil hjálpa sér með að muna sem hún á erfitt með eins og í sumum verkefnum í 

skólanum. Hún segir það skipta máli hvernig manni líður í spilum og að hún verði oft pirruð 

ef það gengur illa. 

Samantekt 

Það sem var athyglisvert að mínu mati við svör Önnu voru tveir þættir. Fyrst er það að henni 

finnast spil skemmtilegust þar sem þarf að nota tening og ferðast um á reitum, einnig segir 

hún spil skemmtileg þar sem þarf að hugsa og fara í hlutverk. Þannig er hún að segja að það 

sé skemmtilegt þegar reynir á mann í spilum og það er einmitt það sem Leysum málið á að 

gera. Þjálfa þátttakendur í rökhugsun og tjáningu.  

 Niðurstöður viðtalanna 

Ekki var hægt að finna einhvern sameiginlegan umræðuþátt í viðtölunum vegna þess að 

markmiðið með þeim var að fá ólíkar hygmyndir og reynslusögur frá viðmælendum sem 

gætu nýst við mismunandi þætti spilagerðarinnar. Það sem ég nýtti mér við gerð námspilsins 

úr viðtalinu við Jón Karl var að spara tíma og peninga með því að nota teninga og spilakalla 

(bíla) úr gömlu spili (Monopoli) og síðan föndraði ég sjálf spurningaspjöldin og 

hjálpartækjaspjöldin. Það sem ég nýtti mér helst úr viðtalinu við Svanhildi var að hafa 

gangverkið og reglurnar í spilinu einfaldar og að hafa ekki of mikið af upplýsingum í spilinu 

sem gætu truflað markmið leiksins eins og um landafræði eða sögu landsins. Ég greip líka þá 

hugmynd að nauðsynlegt væri að hafa einhvern fullorðinn sem dómara því það gæti reynst 

börnum erfitt að átta sig á því hvort vandamálið væri leyst eða ekki. Viðtalið hjálpaði mér 

einnig að gæta þess að upplifun þátttakenda væri góð og að spilið ýtti undir vellíðan og gleði 

eins og að leyfa þeim að gera aftur á umferðamerkjareitunum og fá stjörnur í verðlaun. Ég 

ákvað einnig að gæta tímans vel og hafa einungi þrjá staði sem þyrfti að fara á og safna 

stjörnum til að vinna. Hugmyndin um að hafa þátttakendur tvö saman í liði svo þeir fengju 

styrk og hugmyndir af hver öðrum kviknaði einnig eftir viðtalið við Svanhildi og líka að gott 

væri að hafa hjálparspjöld til að auðvelda leikendum að finna lausn.  

Það sem ég nýtti mér úr viðtalinu við Hörpu í spilagerðinni var að til að ýta undir 

keppnisskapið þá fengu þátttakendur verðlaun því hún taldi keppnisskapið vera mikilvægan 

hvata í spilum. Einnig ákvað ég að huga vel að námsmatinu í spilinu vegna þess að Harpa 

sagði að það væri oft erfitt að meta spil og leiki í kennslu. Ég ákvað því hvaða hæfniviðmið 

skyldu heyra undir námsmatið á prófun spilsins til að auðvelda úrvinnsluna. 



 

 

 

39 

 

 

Viðtalið við Önnu kemur inn á skemmtunina og hlutverkaleikinn en henni fannst 

skemmtilegustu spilin vera þau sem nota þarf tening í, ferðast er um á reitum, þeim sem þarf 

að hugsa í og fara í hlutverk. Einnig kom hún inn á það í viðtalinu að hún spili ekki oft í 

skólanum og vilji gera það oftar. 

Það var það mjög nytsamlegt og fræðandi að heyra reynslusögur og fá ráð og hugmyndir 

frá ofangreindum viðmælendum af spilagerð og spilanotkun sinni. Það sparaði mér mikinn 

vinnutíma og var gagnlegt fyrir þróun og gerð námsspilsins Leysum málið. 
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5 Námsspilið Leysum málið  

Í þessum kafla segi ég frá gerð og inntaki námsspilsins sem þjálfar nemendur á yngsta- og 

miðstigi í lausnaleit. Í lokin eru upplýsingar um spilið og niðurstöður úr prófun á því. 

 Lýsing á gerð og viðmiðum spilsins 

Þróun námsspilsins gekk vel þó að verkefnið hafi verið lengi í vinnslu. Ég vildi gera spil þar 

sem nemendur færu í hlutverk og fengu ákveðnar aðstæður og vandamál yrðu gefin upp sem 

þau áttu síðan að leysa. Næsta sem ég gerði var að lesa mér til um spil og spilagerð og ákvað 

svo markhópinn en til þess að hanna leik sem kemur til móts við þarfir, áhuga og hæfileika 

leikenda þarf að skilja markhópinn og hvernig leikurinn getur aðlagað sig að leikendum 

(Hejdenberg, 2005, bls. 1). Ég sá að markmið lífsleikninnar og hæfniviðmið samfélagsgreina 

smellpössuðu við mína hugmynd um spilið svo ég ákvað að styðjast við það í spilagerðinni og 

fór að viða að mér fræðilegu efni sem tengdust lífsleikni og leikjum og spilum í kennslu. Eftir 

það ákvað ég að spilaborðið yrði af Íslandi og að gaman væri fyrir þátttakendur að ferðast 

um landið og að spurningarnar tengdust raunverulegum stöðum á landinu. Þannig gætu 

þátttakendur fræðst um landið í leiðinni. Ég fann fullkomið kort af Íslandi á netinu sem mig 

langaði að nota fyrir spilaborð en ég fékk ekki svar frá höfundi um að fá að nota það þannig 

ég byrjaði að vinna mitt eigið spilaborð í forritunum Icogram og Paint 3D. Þegar hér var 

komið tók ég viðtölin áður en vinnan við sjálft spilið hófst. Úr viðtölunum fékk ég fullt af 

hugmyndum fyrir spilið og það hjálpaði mér mikið. Það vafðist mest fyrir mér að hanna 

spilaborðið því ég hef ekki mikla reynslu af tölvuforritum og ég sá að þessi þáttur gæti tekið 

mesta tímann sem og hann gerði því ég náði ekki að klára að vinna spilaborðið og ákvað ég 

því að nota gamalt jarðfræðikort sem ég límdi reiti á og plastaði síðan. Það síðasta sem ég 

gerði var að búa til reglur, gangverkið, gera spilaborðið, búa til spurningarnar og hafa til 

aukahluti. Það sem ég hafði í huga þegar ég bjó til vandamálaspurningarnar var að ég hafði 

fimm spurningar á hverjum stað og gætti þess að þær tengdust alltaf staðnum sjálfum eins 

og staðháttum, landslagi eða sögunni. Einnig lýsti spjaldið aðstæðum og vandamáli sem 

þurfti að leysa. Ég reyndi að hafa aðstæðurnar spennandi og lausnamiðaðar þar sem 

ímyndunaraflið gæti fengið lausan tauminn.  

Námsspilið miðast við að þátttakendur séu búnir að ná góðu valdi á lestri og er 

markhópur spilsins þannig fyrir börn á aldrinum 8 – 12 ára. Tilgangur spilsins var að auðvelda 

nemendum á yngsta- og miðstigi að vinna með ágreiningsmál í kennslu á skemmtilegan og 

fjölbreyttan hátt og ýta þannig undir lausnamiðaða hugsun. Spilið hentar jafnt í 

lífsleiknikennslu sem og öðrum námsgreinum. Í spilinu er meðal annars lögð áhersla á 
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umræður, tilfinningar, ímyndunaraflið, gagnrýna hugsun, hæfileika og styrkleika og 

sjálfsstjórn. 

Námsspilið tekur mið af hæfniviðmiðum 4. bekkjar í samfélagsgreinum sem finna má í 

Aðalnámsskrá (2013) og snertir reynslu-, félags- og hugarheim nemenda. Þessir þrír heimar 

falla allir undir þá hæfileika sem nemendur þurfa að hafa til að tileinka sér lausnamiðaða 

hugsun. Reynsluheimur samanstendur af umhverfi, samfélagi, sögu og menningu. Þá hæfni 

nemenda til að skilja heiminn. Hugarheimurinn inniheldur sjálfsmyndina og þá færni 

nemenda til að skilja sjálfan sig og aðra. Félagsheimur eru samskipti nemenda og hæfni 

þeirra til að mynda og þróa tengsl við aðra í kringum sig.  

 

Þau hæfniviðmið sem tengjast spilinu úr reynsluheimi er að: 

• kunna skil á gildum eins og umhyggju, sáttfýsi og samhjálp 

• geta lýst samhengi athafna og afleiðinga  

Hæfniviðmiðin sem spilið tekur mið af úr hugarheimi er að:  

• þekkja og geta tjáð og stjórnað eigin tilfinningum svo sem gleði, sorg og reiði  

• geta beytt gagnrýnni- og lausnamiðaðri hugsun og ígrundað  

• geta gert sér grein fyrir styrkleikum sínum og kunni að setja sig í spor annarra  

Þau hæfniviðmið sem spilið byggir á úr félagsheimi er að: 

• geta tjáð eigin þekkingu og viðhorf með fjölbreyttum hætti  

• sýna tillitsemi og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra bæði í leik og starfi 

 Innihald  

Spilið samanstendur af spilaborði, vandamálaspjöldum, hjálpartækjaspjöldum, 

umferðarmerkjum og aukahlutum. Aukahlutirnir eru bílar, tímaglas, stjörnur og teningur. 
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5.2.1 Spilaborðið 

Spilaborðið er mynd af Íslandi (mynd 1) og inniheldur 40 litla reiti og átta stærri reiti þar sem 

spurningar tengjast stöðunum (stóru reitunum) og er 77 x 108 cm að stærð. Staðirnir eru 

merktir í ákveðnum lit og spilabunkinn í sama lit.  

 

5.2.2 Vandamálaspjöld 

Spilið inniheldur 40 vandamál sem tilheyra átta aðalreitum. Þannig að á hverjum reit eru 

fimm spjöld í bunka í sama lit (Viðauki A og Á). 

5.2.3 Hjálpartæki 

Í spilinu eru 12 hjálpartækjaspjöld. Þau eru: landakort, net, sárabindi, skæri, sími, vasaljós, 

teppi, eldspýtur, dróni, neyðarblys, vasahnífur og reipi (Viðauki Á). 

5.2.4 Umferðarmerki 

Það eru 27 umferðamerkjaspurningar í spilinu. Umferðamerkin eru þjónustumerki, 

bannmerki, boðmerki, viðvörunarmerki og upplýsingamerki (Viðauki Á). 

Mynd 1. Spilaborðið (frumgerð) Mynd 1  Spilaborðið (frumgerð) 
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5.2.5 Aukahlutir 

Nokkrir aukahlutir fylgja spilinu. Það eru sex bílar, teningur, stjörnur og tímaglas (Viðauki Á). 

5.2.6 Leikreglur  

Til að hægt sé að spila þá þurfa að að minnsta kosti tvö lið að spila og ekki er ráðalagt að 

fleiri en fjögur lið spili sama leikinn því þá verður leiktíminn of langur. Tveir eru saman í liði 

með einn bíl og einhver fullorðinn sem hefur reynslu af spilinu er dómari. Liðin staðsetja sig á 

einhverjum aðalreit að eigin vali. Öll lið fá 12 hjálpartækjaspjöld og 

umferðamerkjaspurningarnar eru settar í bunka í miðjuna og lituðu spjöldin (vandamálin) við 

hverja stöð sem tilheyrir sama lit.  

Eitt lið kastar teningnum og reynir að lenda á lituðum reitum til að fá vandamál til að 

leysa. Liðið má þá bara nota tvö hjálpartæki á hverri stöð og missa þau þegar þau hafa verið 

notuð. Liðið hægra megin les vandamálaspjald fyrir það lið sem á leik og þarf liðið að ræða 

saman um lausnir á vandamálinu og segja lausnina upphátt fyrir dómarann. Dómari metur 

svarið eftir því hversu vel vandamálið var leyst og hvernig samvinnan var í liðinu. Telji dómari 

að vandamálið hafi verið leyst á fullnægjandi hátt þá fær liðið stjörnu að launum. Ef þeir sem 

eiga leik lenda á bláa reitnum þá á liðið sem er þeim á hægri hönd að draga 

umferðamerkjaspurningu, sýna myndina og lesa valmöguleikana fyrir þá sem áttu leik. Ef 

liðið sem á leik svarar rétt þá má kasta aftur. Það má ráða í hvora áttina er farið á 

spilaborðinu og frjálst að velja stað til að leysa vandamál. Spilinu lýkur þegar eitt lið hefur 

náð að safna þremur stjörnum. 

 Spilið prófað 

Stelpur úr 5. bekk prófuðu spilið og skiptu sér í þrjú lið, tvö pör og ein stök (mynd 2). 

Ástæðan fyrir þessari skiptingu var að mig langaði að bera saman upplifun hennar sem var 

ein við þær sem voru saman og einnig langaði mig til að vita hversu langan tíma tæki fyrir 

þrjú lið að klára spilið. Spilið tók 1 ½ tíma og var mikið fjör, áhugaverðar umræður urðu til og 

margvíslegar tilfinningar komu upp í kjölfarið. Þær voru duglegar að segja sínar skoðanir og 

margar hugmyndir urðu til. Stundum voru þær of lengi að leysa málið og þá fengu þær  
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tímaglas upp á eina mínútu til að svara. Einnig þurfti dómarinn (ég) að fylgjast með því að 

liðin skiptust innbyrðis á að kasta teningnum, lesa af spjöldunum og færa bílana. Það þurfti 

líka að gæta þess að báðir í liðinu fengu jafnt tækfifæri til að tjá sig.  

Eftir að hafa fylgst með þeim spila kom í ljós að sumu var ábótavant í spilinu. Það vantaði 

ítarlegri útskýringar í spjöldunum eins og hvort það væri dagur eða nótt og hverjir væru með 

þér í aðstæðunum. Stelpurnar spurðu oft um nánari upplýsingar til þess að geta gefið besta 

svarið. Einnig sá ég að ég þyrfti að endurskoða hjálpartækin betur eins og t.d að skæri og 

hnífur eru of lík og væri gott að bæta við skóflu, tjaldi, spýtu og límbandi til þess að eiga 

auðveldara með að leysa öll vandamálin. Það sem hefði líka mátt bæta var að hafa minna 

spilaborð til að það sé auðveldara að færa bílana á milli reitanna og svo liðin gætu 

auðveldlega athafnað sig á spilaborðinu. Annars gekk prófun spilsins mjög vel og ánægjulegt 

var að sjá hvað stelpurnar höfðu gaman af því að spila og hversu miklar hugmyndir og 

umræður urðu til hjá þeim. 

 

Mynd 2 Spilið prófað  
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Eftir spilið lagði ég fyrir þær spurningakönnun (viðauki C) með fjórum spurningum um 

þeirra upplifun af spilinu. Tilgangurinn með spurningunum var að kanna hvort spilið hafi 

verið skemmtilegt, hvað þeim þótti skemmtilegast í spilinu, hvort þær vildu spila aftur og 

hvernig þeim leið á meðan á spilinu stóð. Niðurstöður úr spurningalistunum voru þær að 

fjórar af fimm stelpum sögðu spilið mjög skemmtilegt en ein sagði það skemmtilegt. Sú sem 

sagði það vera skemmtilegt var ein í liði og sagði að sér hafi þótt leiðinlegt að geta ekki talað 

við neinn um lausnir og hló hún og brosti einnig minna en hinar. Ein taldi skemmtilegast að 

setja sig í hlutverk þess sem leysti vandamál ,,mér fannst ég í alvörunni vera komin á 

staðinn“ sagði hún. Önnur sagðist hafa orðið svo spennt og mátti sjá á henni að hún ætti 

erfitt með að stjórna sér og varð stundum svolítið æst þegar hún var að leysa vandamálin. 

Einni fannst skemmtilegast að ferðast um á reitunum og annarri fannst gaman að svara 

umferðamerkjaspurningunum. Ein nefndi að sér hefði þótt skemmtilegt að velja 

hjálparspjöldin. Þær langaði öllum að spila lengur og spila aftur. Tveimur fannst spilið aðeins 

Mynd 3  Rætt og ráðgert 
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flókið fyrst en  þegar þær lærðu reglurnar þá gekk þeim betur. Það tók þær ekki langan tíma 

að læra reglurnar en þær minntu hvor aðra á ef þær gleymdu sér. Það sem þær töldu sig hafa 

lært af spilinu var að þekkja umferðarmerkin, nýja staði á Íslandi og þær fengu hugmyndir frá 

hvor annarri. Ein sagðist hafa æft sig í því að eyða ekki hjálpartækjunum og vera sparsöm á 

þau. Þær sögðu fjórar að sér hefði liðið vel að spila en einni leið stundum illa vegna þess að 

hún var ein í liði og upplifði sig út undan. Ein nefndi að hún hafi stundum átt erfitt með að 

einbeita sér út af því að það voru of mikil læti. Þremur fannst leiðinlegast að bíða eftir að 

gera en tveimur að ná sjaldan á aðalreitina. Einni fannst í lagi að hafa ekki unnið af því að það 

var gaman að spila. Hún nefndi einnig að spilið hafi hjálpað henni með einbeitingu sem hún á 

erfitt með í skólanum sem kemur heim og saman við það sem Dewar (2009-2012) segir í 

lífsleiknikaflanum um hvernig borðspil sem hafa áhrif á rökhugsun geta haft jákvæð áhrif á 

verkefni sem krefjast einbeitingar og sjálfsstjórnar. 
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6 Samantekt, ályktanir og lokaorð 

Prófun spilsins gekk vonum framar og útkoman var mjög jákvæð úr spurningakönnuninni og 

athugun minni á prófun spilsins. Stelpunum þótti spilið skemmtilegt, þær vildu spila lengur 

og spila það aftur. Þeim leið öllum vel nema einni sem var ein í liði og fannst stundum of 

mikil læti. Til að svara rannsóknarspurningunni hvernig ýtir námsspilið ,,Leysum málið“ undir 

lausnaleit og hæfniviðmið samfélagsgreina? Er best að athuga hvort stelpurnar uppfylltu þau 

atriði hæfniviðmiða sem lögð voru upp með í byrjun.  

Reynsluheimur 

Kunna skil á gildum eins og umhyggju, samhjálp og sáttfýsi 

Mörg vandamálaspjaldanna innihéldu aðstæður þar sem þurfti að hjálpa mannseskjum eða 

dýrum og þær sýndu umhyggju og samhjálp með mörgum lausnum sem þær komu með. 

Dæmi: Það er selur fastur undir ísjaka eða fuglsungi sem datt úr hreiðri. Hvernig leysið þið 

málið? Síðan þurftu þær að ná sáttum um hvaða lausn væri best því oft komu margar 

hugmyndir sem þurfti að ræða. 

Geta lýst samhengi athafna og afleiðinga  

Þegar þær útskýrðu hugmyndirnar sínar með notkun hjálparspjaldanna þá rökstuddu þær 

hugmyndir sínar yfirleitt vel en stundum náðu þær því ekki og þurfti þá dómari að spyrja 

betur út í hugmyndina svo þær gátu fundið réttu lausnina. Eins og þegar þær voru að leysa 

vandamál þar sem barn var týnt þá vildu þær leysa málið með því að taka barnið og keyra 

með það á lögreglustöð í næsta bæjarfélagi. Þarna hugsuðu þær ekki útí það að foreldrarnir 

hefðu geta verið skammt undan og ræddu ekki við barnið fyrst. Fromberg (1990) heldur því 

fram að leikur sé hin ,,fullkomna samlögun mannlegrar reynslu“. Þetta þýðir að þegar börn 

leika sér, þá byggja þau á fyrri reynslu og á því sem þau hafa séð aðra gert, lesið um eða séð í 

sjónvarpi. Þau nota síðan þessa reynslu til að búa til leiki, leika atburðarás, og taka þátt í 

félagsstarfi. 

 

Hugarheimur 

Geta tjáð og stjórnað eigin tilfinningum svo sem gleði, sorg og reiði  

Þegar þær voru að lifa sig inn í hlutverkin sín og ræða lausnir þá voru þær ekki feimnar við að 

tjá sig og gátu yfirleitt stjórnað tilfinningum sínum fyrir utan eina sem átti stundum erfitt 
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með að róa sig af spenningi. Þær tilfinningar sem þær sýndu voru gleði, spenna, æsingur, 

pirringur, eftirvænting, galsi, kjarkur og traust. Mikilvægt er að leyfa nemendum að fá útrás 

fyrir tilfinningar sínar eins og t.d. að gefa nemendum færi á að hlægja, reiðast, segja sínar 

skoðanir eða vera spenntir fyrir einhverju (Armstrong, 2001, bls. 74). Lífsleikni gefur tækifæri 

á að hjálpa nemendum að þekkja tilfinningar sínar og skilja tengsl þeirra við hegðun svo þeir 

átti sig á að hægt sé að stjórna þeim (Aldís Yngvadóttir, 2002).  

 

Geta beitt gagnrýnni- og lausnamiðaðri hugsun  

Þegar þær ræddu saman um lausnir gátu þær beitt gagnrýnni- og lausnamiðaðri hugsun sem 

var oft á tíðum lífleg og þær komu með skemmtilegar og skapandi hugmyndir að lausnum. 

Dæmi: Þegar refur stal matnum á Hornströndum þá komu þær með þá lausn að veiða sér til 

matar og nota til þess dróna sem flutti netið út á sjó í þeim tilgangi að fanga fisk.  

Mikilvægt er að gefa börnum tækifæri til þess að rökræða fjölbreytt málefni. Með því ná 

þau að varpa fram ólíkum sjónarhornum, að víkka hugsun sína og setja sig í spor annarra, 

Þannig verða þau hæfari félagslega og siðferðislega til að leysa ýmis verkefni með ábyrgum 

hætti (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 116-117). Dewar tekur það fram í samantekt sinni 

um borðspil og gagnrýna hugsun að ef borðspil væru notuð samhliða kennslu í rökfræði og 

umræðum geti þau gefið börnum tækifæri á áhrifaríkum leiðum til að prófa sig áfram í 

samræðum (Dewar, 2009-2012). 

 

Geta gert sér grein fyrir styrkleikum sínum og kunni að setja sig í spor annarra  

Ég mat styrkleika þeirra eftir því hvernig þær áttu samskipti og hvernig þær útskýrðu 

hugmyndir sínar. Samskiptin þeirra voru almennt góð og þær hjálpuðust oftast að. Þær áttu 

mjög auðvelt með að setja sig í spor annarra því þær lifðu sig auðveldlega inn í aðstæðurnar 

og hlutverkin. Í lífsleikni er áhersla lögð á að  nemendur séu læsir á tilfinningar annarra og 

kunni að setja sig í annarra manna spor (Aldís Yngvadóttir, 2002). 

 

Félagsheimur 

Að þau geti tjáð eigin þekkingu og viðhorf með fjölbreyttum hætti. Sýnt tillitsemi og 

virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra bæði í leik og starfi 

Stúlkurnar voru ræðnar og fullar af skapandi hugmyndum en það vantaði aðeins upp á 

tillitsemi og virðingu í samskiptum því þær höfðu stundum mikinn hávaða sem gat verið 
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truflandi. Einnig voru sumar ákveðnari í samskiptum og töluðu meira en aðrar og þá þurfti 

dómarinn að hvetja þær sem minna létu fyrir sér fara að tjá sig meira og þær hefðu stundum 

mátt hlusta betur á hvor aðra. Sönn lýðræðisleg og friðsamleg sannfæring er að trúa því að 

hægt sé að gera ágreining, deilur og átök að samstarfsverkefni þar sem allir aðilar læra og 

græða á því að gefa öðrum tækifæri til að tjá sig í stað þess að einn aðili yfirgnæfi skoðanir 

annarra með valdi (Dewey, 1939). Aldís nefnir jafnframt í grein sinni að ef við ætlum til 

dæmis að kenna börnum virka hlustun eða leysa ágreining og hafa hemil á reiði sinni, með 

öðrum orðum að kenna þeim samskiptafærni, þurfa þau að fá tækifæri til að æfa sig í þeirri 

hegðun sem við viljum að þau tileinki sér (Aldís Yngvadóttir, 2002). Það að þær áttu erfitt 

með að hlusta á hvor aðra og sýna tillitsemi og virðingu gefur til kynna að þær þurfi meiri 

þjálfun í sjálfsstjórn. En samkvæmt Dewar (2009-2012) segir í grein sinni að sjálfstjórn snúist 

um að við framkvæmum í takt við skynjanir og hugsanir okkar og mikilvægt sé að kenna 

nemendum áhrifaríkar leiðir til að efla rökhugsun. Þau borðspil sem hafa áhrif á rökhugsun 

eru þau sem þjálfa þátttakendur í að stjórna hvötum sínum, fylgja reglum og endurspegla.  

Það er því ljóst út frá þessum niðurstöðum að vel sé hægt að nota námsspilið Leysum 

málið sem kennslutæki í lífsleikni og öðrum greinum sem byggt er á hæfniviðmiðum 

samfélagsgreina. Þó getur reynst aðeins flókið í framkvæmd að meta hæfni nemenda með 

þátttöku þeirra í spilinu en það ætti hins vegar ekki að vera hindrun í vegi kennara því 

nemendur fá reynslu og þjálfun á ólíkum sviðum. Það er mikilvægt að skólinn sé 

skemmtilegur og að nemendur nálgist viðfangsefni á margvíslegan hátt. Því er gott að 

kennarar séu opnir og tilbúnir að prófa nýjar aðferðir í kennslu sem ýtir undir þroska og 

þekkingu nemenda.  
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Viðauki A: Vandamálaspjöld 

 

Þið eruð i ferjunni á leið út í Viðey og skipstjórinn  

hrasar á blautu gólfinu og rotast úti á dekki rétt  

áður en þið komið að bryggju.  

Hvernig leysið þið málið? 
 

Þið misstuð af síðustu ferðinni frá Viðey að Skarfabakka. 

Hvernig leysið þið málið? 
 

Þið eruð að skoða rústir þorpsins frá Milljónatímanum og  

finnið gamlan lykil sem virðist vera meira en 200 ára  

gamall. Þið hugsið hvað sé best að gera við lykilinn. 

Hvernig leysið þið málið? 
 

Þið eruð í hestaferð um eyjuna og hestarnir ykkar fælast  

við mótorhjól sem kemur á móti ykkur. Þeir henda  

ykkur af baki og hlaupa langt í burtu.  

Hvernig leysið þið málið? 

Þið finnið hreiður með tveimur munaðarlausum ungum í.  

Hvernig leysið þið málið?  
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Katla 

Þið eruð í jeppaferð á Mýrdalsjökli rétt hjá Kötlu  

en allt í einu kemur snarpur jarðskjálfti og sprunga  

myndast fyrir framan ykkur.  

Hvernig leysið þið málið? 
 

Katla 

Þið eruð stödd á bensínstöðinn í Vík í Mýrdal þegar viðvörunar- 

lúðrar almannavarna fara í gang og tilkynna eldgos í Kötlu.  

Hvernig leysið þið málið? 
 

Katla 

Þið eruð komin hálfa leið upp á Hjörleifshöfða (221 m).  

Skyndilega heyrið þið hvin mikinn og sjáið að jökulhlaup 

 er að brjótast undan jökultungum Mýrdalsjökuls.  

Hvernig leysið þið málið? 
 

Katla 

Þið eruð stödd á Kötlukaffi og sjáið konu fyrir utan  

sem er sársvöng á ekki fyrir mat.  

Hvernig leysið þið málið? 

 

Katla 

Þið eruð í bíl á þjóðvegnum fyrir neðan Kötlu og keyriðfram hjá  

puttaferðalangi sem er að húkka sér far. Þið eruð með nóg pláss í bílnum.  

Hvernig leysið þið málið? 
 

Jökulsárlón 

Þið eruð í siglingu á Jökulsárlóni og það kemur gat á slöngubátinn sem þið eruð í.  

Hvernig leysið þið málið? 
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Jökulsárlón 

Það er selur fastur á milli ísjaka á Jökulsárlóni.  

Hvernig leysið þið málið? 

Jökulsárlón 

Þið eruð í bíl að keyra yfir Jökulsárbrúna og á miðri brú eru þrjár  

kindur sem stöðva umferðina.  

Hvernig leysið þið málið? 
 

Jökulsárlón 

Þú stendur á ísfjöru við Jökulsárlón og skyndilega brotnar ísinn  

af þunganum og þig rekur út á lónið.  

Hvernig leysið þið málið? 
 

Jökulsárlón 

Þú ert að taka mynd af ferðamanni á skoðunarbát um 

Jökulsárlón og hann dettur út í lónið.  

Hvernig leysið þið málið? 

 

Lagarfljót 

Þið eruð á árabát í Lagarfljóti að veiða með neti og allt í einu  

sjáið þið lagarfljótsorminn synda til ykkar. Þegar hann er  

alveg kominn upp að bátnum þá festist hann í netinu ykkar.  

Hvernig leysið þið málið? 
 

Lagarfljót 

Þið strandið á árabátnum á hólma í miðju Lagarfljóti. 

Hvernig leysið þið málið? 
 

Lagarfljót 

Þið farið í gönguferð í Hallormsstaðaskógi en verðið  

viðskila á miðri leið og ratið ekki til baka.  

Hvernig leysið þið málið? 
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Lagarfljót 

Þið finnið vængbrotinn fugl í skógi við Lagarfljót.  

Hvernig leysið þið málið? 
 

Lagarfljót 

Þið sofið úti í Hallormsstaðaskógi, við Lagarfljót  

Og um miðja nótt vaknið þið skjálfandi úr kulda.  

Hvernig leysið þið málið? 
 

Mývatn  

Þið hittið alla jólasveinana en þeir eru sársvangir og hafa  

ekki borðað í marga daga. Þeir biðja ykkur um að fara út  

til að veiða kindur fyrir sig í matinn.  

Hvernig leysið þið málið? 
 

Mývatn  

Þið eruð að veiða í Mývatni en það er ekkert hægt að sjá fyrir mýflugum.  

Hvernig leysið þið málið? 
 

Mývatn  

Þið skelltuð ykkur í jarðböðin við Mývatn en annað ykkar gleymdi sundfötum. 

Hvernig leysið þið málið? 
 

Mývatn  

Þið eruð að klifra í hraunklettunum í Dimmuborgum  

og heyrið allt í einu rödd koma innan úr steininum.  

,,Viltu gjöra svo vel að hætta að klifra utan á húsinu mínu?” 

Hvernig leysið þið málið? 
 

Mývatn  

Þið finnið stelpu við ferðamiðstöðina sem hefur týnt foreldrum sínum. 

Hvernig leysið þið málið? 
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Drangey 

Þið ætlið að grafa upp fjársjóð sem þið heyrðuð að væri  

grafinn í Drangey en þið vitið ekki hvar hann er.  

Hvernig leysið þið málið? 

 

Drangey 

Þið eruð stödd á Reykjanesi á Reykjaströnd og horfið yfir til 

Drangeyjar (7 km vegalengd). Ykkur vantar að komast yfir í eyna.  

Hvernig leysið þið málið? 
 

Drangey 

Þið eruð í bjargsigi eftir svartsfuglseggjum og annað ykkar  

festir fótinn í gjótu.  

Hvernig leysið þið málið? 
 

Drangey 

Þegar þið ætlið að sigla til baka úr Drangey þá sjáið þið að  

bátinn hefur rekið út á haf en árarnar urðu eftir.  

Hvernig leysið þið málið? 

 

Drangey 

Þið gleymduð að taka með ykkur mat út í Drangey. Þið eruð orðin mjög svöng.  

Hvernig leysið þið málið? 
 

Drangey 

Þið hittið tröll sem tekur ekki eftir því að sólin sé að koma upp.  

Ef að sólin skin á það þá verður það að steini.  

Hvernig leysið þið málið? 
 

Hornstrandir 

Þið sofið í tjaldi á Hornströndum og á næturna hefur refur  

verið að stela matnum ykkar.  

Hvernig leysið þið málið? 
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Hornstrandir 

Þið gistið í Hornbjargsvita í Látravík og um miðja nótt  

brotnar rúða og mikill kuldi kemur inn.  

Hvernig leysið þið málið? 
 

Hornstrandir 

Þið sjáið að ljósið í Hornbjargsvita er bilað og stormur  

er í aðsigi. 

Hvernig leysið þið málið? 
 

Hornstrandir 

Þið eruð með drasl sem þið þurfið að henda en það er  

engin ruslatunna.  

Hvernig leysið þið málið? 
 

Hornstrandir 

Þið sjáið ísbjörn í um kílómeters fjarlægð sem stefnir  

að tjaldinu ykkar.  

Hvernig leysið þið málið? 
 

Snæfellsjökull 

Þú þarft að gera nr.2 en það er ekkert klósett.  

Hvernig leysið þið málið? 
 

Snæfellsjökull 

Þið farið í fjallgöngu upp á jökulinn. Þegar þið nálgist toppinn  

þá sjáið þið að geimverur hafa lent geimskipi þar.  

Hvernig leysið þið málið? 
 

Snæfellsjökull 

Þið eruð að keyra um sumar upp á Snæfellsjökul og það er 

komin nótt. Skyndilega verður bíllinn bensínlaus.  

Hvernig leysið þið málið? 
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Snæfellsjökull 

Þið eruð í fjallgöngu á Snæfellsjökli og það kemur snjóstormur.  

Þið sjáið ekki neitt og það verður gríðalega kalt.  

Hvernig leysið þið málið? 
 

Snæfellsjökull 

Þið eruð í hellaskoðun við rætur Snæfellsjökuls og skyndilega  

slokknar á höfuðljósunum ykkar. Þið sjáið ekki handa ykkar skil.  

Hvernig leysið þið málið? 
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Viðauki Á: Spurningaspjöld, hjálpartækjaspjöld og aukahlutir 
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Viðauki B: Viðtalsspurningar 

 

 

Viðtal við Jón Karl 

 

1. Hvernig borðspil bjóstu til? 

2. Hvað inniheldur spilið? 

3. Hvernig varð hugmyndin af spilinu til og hvernig þróaðir þú það? 

4. Hvar fannstu upplýsingar um spilagerðina? 

5. Hvað gengur spilið út á? 

6. Hvernig hannaðir þú spilaborðsmyndina? 

7. Einhver ráð að lokum? 

 

Viðtal við Önnu 

Hvaða spil hefur þú spilað með heima hjá þér eða hjá vinum? 

Hvaða spil hefur þú spilað í skólanum?  

Spilar þú oft í skólanum? 

Myndir þú vilja spila oftar? 

Hvaða spil finnast þér skemmtilegust? 

Hvað gerir spil skemmtileg? 

Skiptir það máli hvernig þér líður þegar þú spilar? 

Finnst þér þú læra eitthvað af því að spila? 
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Viðtal við Svanhildi 

 

1. Hvað þarf að hafa í huga við þróun námsspils og af hverju? 

 

2. Hvað þarf gott námsspil að innihalda? 

 

3. Hvað þarf að varast við þróun námsspils? 

 

4. Geturu sýnt og útskýrt fyrir mér nokkur vinsæl spil sem gætu nýst mér við 
námsspilsgerðina? 

 

 

Viðtal við Hörpu 

 
1. Hvaða spil hefur þú verið að nota í kennslu og af hverju? 

2. Finnst þér spil þurfa að vera skemmtileg? 

3. Í hvaða fögum hefur þú mest verið að nota spil? 

4. Hvar hefuru fundið spilin sem þú hefur notað í kennslu? 

5. Hefur þú búið til spil? 

6. Ef já við spurningu 5.  

(a) Hvernig kviknaði sú hugmynd?  

(b) Hvernig spil var það?  

(c) Hver var tilgangurinn með spilinu?  

(d) Hvernig gekk að prófa spilið? 

7. Einhver ráð að lokum um notkun spila í kennslu? 
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Viðauki C: Spurningalisti 

Hvernig fannst þér að spila Leysum málið? 

 

Mjög skemmtilegt    

 

Skemmtilegt 

 

Sæmilegt 

 

Leiðinlegt 

 

Mjög leiðinlegt 

 

Hvað fannst þér skemmtilegast í spilinu? 

 

 

 

Hvað fannst þér leiðinlegast í spilinu? 

 

 

 

Langar þig að spila það aftur? 

Já         

Nei 

 

Hvernig leið þér í spilinu? 

 

Annað sem þú vilt segja um spilið? 

 

 

 

 

 

 

 

 


