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Ágrip 

Stærðfræði er námsgrein sem við komum öll einhvern tímann að í lífinu. Hún er eitt 

helsta áhugamál höfundarins en af reynslu telur hún að ekki séu margir á sömu 

skoðun. Því var það strax í upphafi námsins sem höfundur ákvað að lokaverkefnið til 

B.Ed. prófs skyldi vera eitthvað sem myndi hjálpa við að vekja áhuga annarra á 

stærðfræði. Borðspilið sem þessi greinargerð fjallar um er smíðað í þeim tilgangi að 

kenna nemendum á unglingastigi stærðfræði á skemmtilegan, hvetjandi og örvandi 

máta. Spilið er einnig hannað til að það sé auðvelt fyrir hvaða kennara sem er að 

hrista upp í kennsluaðferðum sínum á auðveldan hátt þar sem spilið er tengt 

markmiðum aðalnámskrár grunnskóla (2013), þá ekki einungis í stærðfræði heldur 

einnig lykilhæfni. Í þessari greinargerð verður því útskýrt hve mikilvæg námsspil eru 

sem kennsluaðferð, með lærdóm í gegnum leik í huga, ásamt því að fjalla um 

mikilvægi stærðfræði, ekki einungis í augum fræðimanna heldur einnig kennara og 

nemenda.  
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Formáli 

Efni þessarar greinargerðar er mér mjög kært en fjölbreytt stærðfræðikennsla á unglingastigi 

hefur verið áhugamál mitt síðan ég sat sjálf á skólabekknum í grunnskóla. Ég hef lagt mig 

fram um að þessi greinargerð sé áhugaverð og spilið sem hún fjallar um sé skemmtilegt og 

auðvelt í notkun fyrir nemendur á unglingastigi og kennara þeirra.  

Ég vil þakka Berglindi Gísladóttur leiðbeinanda mínum fyrir þolinmæði, jákvæðni, 

hvatningu og frábæra leiðsögn í þessu verkefni. Einnig vil ég þakka sérstaklega öllu 

samstarfsfólkinu mínu sem hefur komið með ráð og ábendingar og sýnt mér endalausa 

þolinmæði á þessum annasömum tímum; nemendum mínum sem voru alltaf jafn hreinskilin 

með endurgjöf; og Ingvari Sigurgeirssyni fyrir leiðsögn í heimildaleit þegar allar dyr virtust 

vera lokaðar. Síðast en ekki síst vil ég þakka Ingunni Snædal fyrir prófarkalestur og alla 

aðstoð, bæði andlega og í íslensku máli, í gegnum háskólanámið og víðar.  

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

Íslands (https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=skoli&chapter=content&id=41969) og 

fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

 

 

 

 

Reykjavík, 18. maí 2020 

 

 

  

  

https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=skoli&chapter=content&id=41969
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Inngangur 

Hér á eftir verður fjallað um ástæður á bak við smíð stærðfræðispilsins 3,14 fyrir 

unglingastig grunnskóla. Fyrst verður farið yfir kennsluaðferðir í grunnskóla með 

unglingastig sérstaklega í huga, þar sem verður einnig fjallað um notkun námsspila í 

samanburði við notkun annarra kennsluaðferða. Síðan verður fjallað um mikilvægi 

þess að læra í gegnum leik og áhrif leikja og spila sem kennsluaðferða. Fjallað 

verður um skoðun nemenda á námsspilum og hvaða áhrif þau hafa á þátttöku þeirra 

og skemmtanagildi spilanna í skólastarfi. Síðasti kafli greinargerðarinnar fjallar um 

mikilvægi stærðfræðinnar frá sjónarmiði nemenda, foreldra og ýmissa fræðimanna. 

 Þegar fræðikafla greinargerðarinnar er lokið skal haldið í upplýsingar um 

borðspilið 3,14. Í þessum hluta verður fjallað nákvæmlega um spilið, farið yfir innihald 

þess, leiðbeiningar og útskýringar á reitum og hvernig á að fara að því að spila. 

Greinargerðinni fylgir einnig 40 blaðsíðna viðauki með spurningaspjöldum, hönnun á 

borðspilinu og myndum af því. 
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Kennsluaðferðir 

Kennsluaðferð er leið til að fá nemendur til að takast á við tiltekið námsverkefni. Til 

eru mjög margar og mismunandi kennsluaðferðir. Ingvar Sigurgeirsson, höfundur 

bókarinnar Litróf kennsluaðferðanna, skilgreinir kennsluaðferð sem „skipulag sem 

kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og 

námsefni í því skyni að nemendur læri það sem að er keppt“ (Ingvar Sigurgeirsson, 

2013, bls. 10). Kennsluaðferðir eru margvíslegar og markmið þeirra misjöfn. 

Kennarar velja ólíkar aðferðir við mismunandi verkefni og því er ekki hægt að segja 

að einhver ein kennsluaðferð sé betri en önnur. Beita ætti mörgum kennsluaðferðum 

til að halda kennslunni fjölbreyttri, skapandi og svo að hún höfði til sem flestra (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 10-12).  

Mikil umræða hefur verið um kennsluaðferðir á síðustu árum. Þrátt fyrir 

fjölbreytileikann benda ýmsar rannsóknir á kennsluháttum til þess að kennarar á 

Íslandi nýti sér lítið fjölbreyttar kennsluaðferðir í kennslu og að kennslan hérlendis 

einkennist mest af einhæfum hópkennsluaðferðum (Hafsteinn Karlsson, 2009; Ingvar 

Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 

2014). Sem dæmi má nefna að íslenskir grunnskólakennarar nota mun færri og 

einhæfari kennsluaðferðir en gert er í Finnlandi. Þetta kom í ljós í rannsókn Hafsteins 

Karlssonar á íslenskum og finnskum grunnskólum þar sem talað var við 24 kennara, 

12 úr hvoru landi og einnig var fylgst með 70 kennslustundum. Að sjálfsögðu er þetta 

einungis lítið úrtak og ekki hægt að fullyrða um kennslu allra grunnskólakennara 

þessara landa út frá þessu en þetta gefur þó einhverjar vísbendingar (Hafsteinn 

Karlsson, 2009).  

Sams konar einhæfni kennsluaðferða mátti sjá í svörum úr spurningakönnun 

sem lögð var fyrir íslenska nemendur þar sem þeir voru spurðir um tíðni kennslu- og 

námsaðferða sem notaðar eru í kennslustundum þeirra. Sögðu 88% prósent 

nemenda að þeir notist við vinnu- eða verkefnabækur í námi daglega eða oft á dag 

og 53% nemenda segja sjaldnast eða aldrei notast við námsleiki eða spil (Rúnar 

Sigþórsson, Anna Lind Pétursdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2014, bls. 176). 

Kennarar svara líka spurningum um kennsluhætti í sömu rannsókn en þeir segjast 

nota mest beina kennslu með samræðum við nemendur en 73% kennara segjast 

nota hana daglega eða oft á dag og einungis 7% kennara kveðst notast við námsleiki 

og námsspil daglega eða oft á dag (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 130). Þegar 
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nánar er að gáð er hægt að sjá að einungis 3% kennara sem kenna 8.-10. bekk 

svara því að þeir noti námsleiki og spil daglega eða oft á dag (Ingvar Sigurgeirsson 

o.fl., 2014, bls. 131). Í sömu rannsókn kemur þó einnig í ljós að 53% kennara myndu 

vilja nota námsleiki og spil meira í sinni kennslu og 49% kennara vildu gera það 

sama með leikræna tjáningu, söng eða hreyfingu (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014, 

bls. 149). Þessi einhæfni er ekki bundin við Ísland því að til að mynda voru svipaðar 

niðurstöður úr rannsókn í króatískum grunnskólum, sem er sambærileg við rannsókn 

Ingvars Sigurgeirssonar o.fl. síðan 2014 á kennsluháttum í íslenskum grunnskólum, 

og við rannsókn Hafsteins Karlssonar á íslenskum og finnskum grunnskólum síðan 

2009 sem fjallað er um hér fyrir ofan. Bein kennsla og kennsla með fyrirlestrum eru í 

efsta sæti en nemendamiðaðir kennsluhættir eins og leikir, vettvangsferðir og 

hugarstormur eru mun sjaldgæfari, sérstaklega hjá kennurum í 5.-8. bekk (Sonja Ivic, 

2016, bls. 70).   

Þá sýndi úttekt síðan 2012 á stærðfræðikennslu á unglingastigi í átta 

íslenskum grunnskólum að kennarar styðjast oftast við einstaklingsvinnu nemenda í 

verkefna- eða vinnubókum. Nemendur mæta þá í tíma og einfaldlega byrja að reikna 

eða kennsla hefst á „innlögn“ og út frá því er haldið áfram í verkefna- eða 

vinnubókum (Þóra Þórðardóttir og Unnar Hermannsson, 2012). Mjög líkar 

niðurstöður voru í fyrrnefndri rannsókn Hafsteins Karlssonar á íslenskum og finnskum 

grunnskólum. Þar kom í ljós að þeir átta stærðfræðikennarar í 9.-10. bekk sem rætt 

var við notuðust við mjög líkar, einhæfar kennsluaðferðir þar sem kennarinn er í 

aðalhlutverki og nemendur eiga bara að sitja og reikna. Einn kennarinn var 

undantekning og byrjaði á því að vinna með rúmfræðiform og kubba í upphafi en hélt 

svo aftur í vinnubækurnar. 

Þessar niðurstöður eru það sem vöktu áhuga á því að búa til stærðfræðispil. 

Spilið er hugsað sem krydd í hversdagsleikann hjá bæði nemendum og kennurum en 

það eykur fjölbreytni kennsluaðferða. Bæði er spilið sjálft námsspil og kemur þannig 

inn á þulunám og þjálfunaræfingar og einnig er að finna í því spurningar sem reyna á 

umræðu og spurnaraðferðir, innlifunaraðferðir, tjáningu og þrautalausnir, 

hópvinnubrögð og sjálfstæð, skapandi viðfangsefni (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 

60-62).  
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Lærdómur í gegnum leiki 

Leikur og nám eru aðskilin hugtök í hugum fólks. Oft hefur verið litið á leik sem 

eitthvað afmarkað í barnæsku og hugtakið verið notað til að aðskilja heim barna og 

fullorðinna (Ailwood, 2003). Leikur hefur oft verið tengdur við leikskóla, eins og nafnið 

gefur til kynna, þar sem nemendur eigi bara að leika sér og hlutverk kennarans sé að 

veita þeim góðar aðstæður til þess. Við lítum aftur á móti á grunnskóla sem stað þar 

sem nemendur hefja raunverulegt nám. Þetta hefur þó breyst töluvert á síðustu árum 

en margir hafa rannsakað og reynt að tengja þessa tvo þætti saman með það í huga 

að leikur og nám séu tvö fyrirbæri sem tengjast innbyrðis og séu bæði mikilvægur 

hluti af námsferli ungra barna (Pramling Samuelsson og Johansson, 2006). 

Kennsluaðferðir þar sem nemendur eru virkir þátttakendur í eigin námi eru þær 

sem móta góða og árangursríka afstöðu gagnvart stærðfræði hjá nemendum (Boaler 

og Humphreys, 2005, bls. 110-111). Námsspil er ein af mörgum aðferðum sem hefur 

verið viðurkennd til kennslu í grunnskólum. Þótt ekki hafi verið sýnt fram á að spil leiði 

til betri námsárangurs en aðrar kennsluaðferðir hafa athuganir sýnt fram á að 

nemendur hafi tvímælalaust meiri áhuga á námsspilum en á hefðbundnum 

viðfangsefnum sem ganga út á að læra sama hlut (Ingvar Sigurgeirsson, 1976).  

Mismunandi rannsóknir eins og hjá Lester og Russell (2010) og Milteer og 

Ginsburg (2011) hafa sannað að leikur er mikilvægur fyrir eðlilegan þroska barna. 

Þrátt fyrir að það hafi vafist fyrir fræðimönnum að skilgreina hvað leikur er, þá er 

auðvelt að finna rök fyrir notkun leikja í kennslu og skólastarfi. Fræðimenn á borð við 

heimspekinga, uppeldisfræðinga, menntunarfræðinga, sálfræðinga, atferlisfræðinga, 

félagsfræðinga, mannfræðinga, o.fl. sem um þetta hafa fjallað, eru sannfærðir um 

mikilvægi og margþætt gildi leiks og leikja fyrir þroska barna; hreyfi-, félags-, 

tilfinninga-, vitsmuna- og ekki síst siðferðisþroska (Ingvar Sigurgeirsson, 2020).  

Um þetta hafa verið skrifaðar fjölmargar bækur. Meðal þeirra fræðimanna sem 

hafa skrifað bækur um mikilvægi leiks eru Pasi Sahlberg og William Doyle. Pasi er 

mikill Íslandsvinur og var meðal annars aðalráðgjafi Reykjavíkurborgar um 

innleiðingu nýrrar menntastefnu borgarinnar (Ingvar Sigurgeirsson, 2020). Sahlberg 

og Doyle spara ekki stóru orðin í bókinni sinni Let the children play (2019) en þar 

segja þeir að leikurinn sé grundvallarþáttur í því að vera manneskja. Að þeirra mati er 

leikurinn lykillinn að því að börn öðlist hæfni til að ná árangri. Í sömu bók benda þeir 
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einnig á að stjórnmálamenn séu að eyðileggja leikinn og setja í staðinn stöðlun, 

streitu og skorður (Sahlberg og Doyle, 2019). 

Nemendur í rannsókn Rúnars Sigþórssonar, Önnu Lindar Pétursdóttur og 

Þóru Björk Jónsdóttur á námi, þátttöku og samskiptum nemenda í íslenskum 

grunnskólum síðan 2014, nefna að þeim finnist gaman að læra í gegnum leiki og 

segja að maður læri fljótar og miklu meira. Einnig segjast þeir muna miklu betur eftir 

efninu af því að maður skemmtir sér í leiðinni. Ungmennin segja að það sé 

skemmtilegra að læra í gegnum leiki og þá séu þau áhugasamari því að ef efni 

tengist leiknum vilji þau geta verið með og vilja læra (Rúnar Sigþórsson, Anna Lind 

Pétursdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2014, bls. 173-174). Einn nemandi, sem var 

neikvæður gagnvart öllu í skólanum, sagði þegar hann var spurður um námsspil að 

það væri allt annað, þá væri maður að leika sér en ekki læra (Anna Kristjánsdóttir, 

Ingvar Sigurgeirsson, Jacqueline Friðriksdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir, Stella 

Guðmundsdóttir og Þóra Kristinsdóttir, 1987, bls. 1). Þessar niðurstöður er hægt að 

bera saman við niðurstöður erlendra rannsókna en Su, Cheng, og Lin (2014) eru 

sammála í rannsóknum sínum um að námsspil séu mikilvæg og það megi ekki 

vanmeta gildi þeirra. Frederick-Jonah og Igbojinwaekwu (2015) sem gerðu rannsókn 

á notkun leikja og ljóðagerðar í stærðfræðinámi sönnuðu líka að þetta væri áhrifarík 

leið til að auka áhuga nemenda á því.  

Eins og fjallað var um hér fyrir ofan virðist leikur vera vannýttur í skólastarfi í 

íslenskum grunnskólum þótt börnum þykir hann skemmtilegur. Kennarar eiga, 

samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2013), að gefa nemendum möguleika á að 

velja viðfangsefni og taka ákvarðanir um eigið nám þannig að það virki sem best fyrir 

þau. Það er einmitt hugsunin á bak við þetta verkefni og stærðfræðispilið sem eykur 

bæði notkun námsleikja og spila á unglingastigi grunnskólans, sem og notkun 

leikrænnar tjáningar. Spilið, eins og önnur námsspil, hentar vel til þjálfunar á notkun 

tiltekinna reglna; í þessu tilfelli stærðfræði, og til að þjálfa óvana nemendur í 

hópvinnu (Anna Kristinsdóttir o.fl., 1987). Eins og nefnt var áður ýtir þetta námsspil 

gríðarlega undir notkun fjölbreyttra kennsluaðferða og það þykir höfundinum sýna vel 

hve mikilvægur og skemmtilegur lærdómur getur verið í gegnum námsspil. 
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Mikilvægi stærðfræðinnar 

Carl Friedrich Gauss mælti einu sinni að stærðfræði væri drottning vísindanna. Sögu 

hennar má rekja aftur um mörg þúsund ár. Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla 

(2013) er megintilgangur stærðfræðináms að nemendur öðlist hæfni í að nota 

stærðfræði sem hjálpartæki í margvíslegum tilgangi við fjölbreyttar aðstæður. Þar 

stendur einnig að til að öðlast þessa hæfni verði nemendur að rækta jákvætt viðhorf 

til stærðfræðinnar og trúa á eigin getu ásamt því að trúa að stærðfræði sé bæði 

nytsamleg og skynsamleg. 

„Af hverju þurfum við eiginlega að læra þetta?“ er spurning sem sennilega allir 

stærðfræðikennarar hafa heyrt. Samkvæmt rannsóknum hafa kennarar þó ekki 

nægilega oft svar við þessari spurningu en árið 1986 töldu 54% kennara helstu 

ástæðu þess að kenna stærðfræði í grunnskóla vera undirbúningur nemenda fyrir 

frekara nám (Kristján Sigurðsson, 2009). Danska menntamálaráðuneytið sendi frá 

sér skýrslu árið 2002 þar sem greint er frá helstu ástæðum fyrir stærðfræðimenntun. 

Samkvæmt skýrslunni á stærðfræði að stuðla að tæknilegum, efnahagslegum og 

félagslegum framförum og viðhaldi og þróun stjórnmálalegra, hugmyndafræðilegra og 

menningarlegra þátta í samfélaginu og í samkeppni við önnur samfélög, ásamt því að 

undirbúa einstaklinga undir það að takast á við líf sitt, hvort sem er í einkalífi, starfi 

eða frekari menntun (Undervisingsministeriet, 2002).  

Stærðfræði hefur lengi verið þekkt sem mikilvægur hluti í menningu okkar. Hún 

er ein af mikilvægum leiðum til að skapa merkingu og skilja náttúru og samfélag, 

ásamt því að gefa okkur tækifæri til að hafa áhrif á hvort tveggja. Stærðfræði hefur 

þróast í stöðugri viðleitni mannsins til að ná betri stjórn á aðstæðum og auka getu 

sína til aðgerða. Við getum t.d. stuðlað að sjálfbærni með því að nota tölur og 

reikniaðgerðir til að eiga í samskiptum, skipuleggja, draga ályktanir og taka 

skynsamlegar ákvarðanir. Stærðfræði hjálpar okkur t.d. við að túlka gögn, lesa úr 

veðurspá, kunna á kosningakerfi og lesa í kóðun upplýsinga á netinu. Stærðfræði á 

einnig að styðja okkur í að taka ígrundaðar ákvarðanir í daglegu lífi, hafa áhrif á 

heilbrigði og velferð og hjálpa okkur að taka virkan þátt í lýðræðissamfélagi 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 208-209).  

Þetta lítur allt frekar fallega út á blaði en svarar þetta í raun og veru spurningu 

nemenda um af hverju í ósköpunum þeir þurfi að læra þetta, nægilega vel til að vekja 
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áhuga þeirra og vilja til að læra stærðfræði? Ef skoðaðar eru rannsóknir sem hafa 

verið gerðar meðal íslenskra grunnskólanemenda, um mikilvægi námsgreina annars 

vegar og hvort greinarnar þyki skemmtilegar hins vegar, er hægt að sjá að nemendur 

10. bekkjar setja stærðfræði fimmta á listann hvað varðar skemmtilegheit á eftir 

heimilisfræði, íþróttum, ensku og náttúrufræði. Í sömu rannsókn má þó sjá 

stærðfræðina í öðru sæti hvað varðar mikilvægi, á eftir ensku að mati nemenda 

(Gerður G. Óskarsdóttir, Kristín Á. Ólafsdóttir, Brynjar Ólafsson, Helga Rut 

Guðmundsdóttir, Ingibjörg Kaldalóns, Ragnheiður Júníusdóttir, Rósa Kristín 

Júlíusdóttir og Sigrún Guðmundsdóttir, 2014 bls. 265-266).  

Í rannsókn Önnu Þórunnar Guðmundsdóttur til B.Ed- prófs í kennslufræði 

(2014) á fimm nemendum á unglingastigi grunnskóla kemur í ljós að nemendurnir 

voru að mestu sammála um að stærðfræðikunnátta sé nytsamleg í daglegu lífi og 

virðast geta séð hve mikilvæg stærðfræði sé fyrir framtíðarstörf þeirra. Þegar spurt er 

um líðan í stærðfræðitímum í sömu rannsókn eru fjórir nemendur sammála um að 

þeim líði vel í stærðfræðitíma, en einum nemanda, þeim sama og fannst stærðfræði 

ekki eins gagnleg í daglegu lífi og hinum, líður illa í stærðfræðitímum og hann segist 

ekki skilja neitt.  

Þessir nemendur voru einnig spurðir út í viðhorf sitt til stærðfræðinnar. Þar er 

hægt að sjá svipaðar niðurstöður og í rannsókninni sem nefnd er hér á undan. 

Nemendur eru sammála um það að mikilvægt sé að vera góður í stærðfræði en 

skoðanir á skemmtanagildi hennar velta á því hve auðveld hún þykir, ekki ósvipað 

niðurstöðum úr rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur o.fl. sem rætt var um hér á undan. 

Það er því mikilvægt fyrir kennara að skapa jákvætt viðhorf nemenda til 

stærðfræðinnar en það hvernig nemendur líta á stærðfræði hefur mikil áhrif á það 

hvernig þeir nálgast viðfangsefnið og hvort eða hvernig þeir taka þátt í kennslu 

(Boaler og Humphreys, 2005, bls. 112). Nemendum finnst stærðfræði sem sagt oft 

mikilvæg en ekki skemmtileg. Það virðist að mörgu leyti auðveldara viðfangs en ef 

það væri öfugt (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014, bls. 265-266). Mögulegt er að með 

breyttum og fjölbreyttari aðferðum mætti vekja áhuga nemenda og leyfa þeim að 

finnast stærðfræði skemmtileg. Þar koma námsspil eins og þetta stærðfræðispil sterk 

til leiks. 
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Stærðfræðispilið, leikreglur 

1.1.1 Um spilið 

Spilið er ætlað í stærðfræðikennslu fyrir nemendur á unglingastigi grunnskólans. Það 

er ætlað 2-8 leikmönnum eða liðum/pörum. Spilið er fyrst og fremst stærðfræðispil og 

vinnur því helst með markmið aðalnámskrár grunnskóla í stærðfræði. Það reynir þó 

einnig á lykilhæfni nemenda en nemandi verður að geta tjáð hugsanir sínar og 

hugmyndir á skýran og viðeigandi hátt. Nemandi verður einnig að beita mismunandi 

sjónarhornum og vinna bæði sjálfstætt og í hópi þar sem hann verður að taka 

leiðsögn og gagnrýni á uppbyggilegan hátt og geta sjálfur beitt henni þannig. 

Spilið skiptist í fjóra undirkafla, þeir eru: Algebra og jöfnur; Rúmfræði; Tölur og 

reikningur og Persónuleg fjármál. Hver þessara undirkafla á að reyna á mismunandi 

hæfni nemanda í þeim kafla stærðfræðináms, með markmið aðalnámskrár í huga, 

eins og fjallað er um hér fyrir ofan.  

Hver undirkafli skiptist í mismunandi reiti, þeir eru: Nefndu; Reiknaðu; Lýstu og 

Taktu sénsinn. Hver þessara reita var hugsaður til að þjálfa mismunandi 

stærðfræðihæfni nemenda. Nefndu reiturinn er hugsaður til þess að þjálfa færni 

nemanda í að fjalla um stærðfræði í samhengi daglegs lífs og kunna að fara með 

tungumál stærðfræðinnar ásamt því að þjálfa sig í að geta notað mismunandi 

munnlega framsetningu sama stærðfræðilega fyrirbæris. Lýstu reiturinn er hugsaður 

sem þjálfun í hugtökum stærðfræðinnar og ekki ósvipað Nefndu reitunum á hann að 

þjálfa nemendur í að kunna að fara með tungumál stærðfræðinnar ásamt því að nýta 

möguleika hennar til að lýsa veruleikanum og þjálfa nemendur í notkun orðaforða á 

fjölbreyttan hátt. Taktu sénsinn er reitur sem tengist síst stærðfræðilega inn í spilið en 

hann er hugsaður sem þjálfun nemenda í að taka ákvarðanir, bæði einir og í hópi, og 

geta borið ábyrgð á þeim og tekist á við afleiðingar þeirra. Hann er einnig hugsaður 

sem visst „krydd“ í leikinn en honum fylgir áhætta sem getur verið skemmtileg í 

borðspilum. Reiknaðu reiturinn inniheldur snögg reikningsdæmi sem reyna á fimi í 

stærðfræði og þjálfa hæfni unglinga í því að leysa fræðileg vandamál og ræða um 

lausnir. Spilinu fylgja viljandi ekki svör við reikningsdæmum en það hvetur aðra 

nemendur til að reikna með og athuga hvort svarið sé rétt til að ganga úr skugga um 

að spilið sé sanngjarnt. Þannig er vonast til að allir spilarar halda sér við efnið og 

þjálfi fimi sína í stærðfræði þótt það séu ekki þeir sem eiga að gera. 
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1.1.2 Innihald: 

• 4x spjöld. Eitt í hverjum flokki 

o Algebra og jöfnur 

o Rúmfræði 

o Tölur og reikningur 

o Persónuleg fjármál 

 

 

• 80x nefndu- spjöld, 20 í hverjum flokki 

• 320x dæmi- spjöld, 80 í hverjum flokki 

• 120x lýstu- spjöld, 30 í hverjum flokki 

• 20x taktu sénsinn- spjöld 

• 4x8 leikmenn, þrjá á mylluspjaldið, og einn til að spila með 

• 8x mylluspjöld 

 

 

1.1.3 Leiðbeiningar: 

Borðspilið er ætlað 2-8 leikmönnum eða liðum/pörum. Spilið skiptist í fjögur minni 

spjöld sem hægt er að spila öll saman, hvert í sínu lagi eða nokkur í einu. Til dæmis 

er hægt að spila bara algebru- og jöfnuhlutann eða t.d. talna- og reikningshlutann 

ásamt persónulegum fjármálum. Allt eftir því hvert nemendur eru komnir í stærðfræði 

og hvort spilið er notað sem kveikja eða sem samantekt yfir einn eða fleiri kafla í 

stærðfræði. 

Hver nemandi/hópur byrjar með upphafs mylluspjald. Allir þurfa að uppfylla skilyrði 

miðjureitsins í myllunni en velja síðan hvað skal gera til að fá „myllu“ og vinna. Reitir 

eru eins á öllum spjöldum en þeim er raðað mismunandi upp, fyrir utan miðjuspjaldið. 

Valið er um upphafsreit ef mörg spjöld eru spiluð saman. Sé bara eitt spjald spilað 

skal styðjast við byrjunarreitinn til að hefja leik. 

 

 

Dæmi um myllu á mylluspjaldi: 
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Nefna2 

Nota þekkingu á 

skattþrepum 

Fá þrenns konar 

frumtölur í kasti, þarf 

ekki að vera í röð 

Fá eina ólukku í 

„taktu sénsinn“ 
Leysa sex dæmi Nota algebru 

Lýsa rétt þremur 
spjöldum í röð án 

þess að fá „pass“ 

Fá tólf í einu kasti Nota Pýþagoras 

 

1.1.4 Útskýringar á reitunum á mylluspjaldi: 

1. Fá þrenns konar frumtölur í kasti, þarf ekki vera í röð 

Summan á teningum skal gefa frumtölu í þremur köstum. Þarf ekki að vera í 

röð. 

 

2. Fá eina ólukku í „taktu sénsinn“ 

Nemandi tekur sénsinn og verður óheppinn. 

 

3. Lýsa þremur spjöldum í röð án þess að fá „pass“ 

Giskað er á þrjú spjöld í röð undir reitnum „lýsa“. 

 

4. Nota þekkingu á skattþrepum 

Nota á þekkingu á skattþrepum við úrlausn á dæmi. 

 

5. Leysa sex dæmi 

Nemandi/lið leysir sex dæmi. 

 

6. Nefna2 
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Nemenda/ liðinu tekst að nefna allt á þremum spjöldum í röð. Þ.e.a.s. þrjú 

spjöld í sömu umferð. 

 

7. Fá tólf í einu kasti 

Summa teninganna gefur 12. 

 

8. Nota algebru 

Notast er við algebru við úrlausn á dæminu. 

 

9. Nota Pýþagóras 

Notast er við Pýþagóras við úrlausn á dæminu. 

1.1.5 Útskýring á reitum, hvernig skal fara að: 

1.1.5.1 Nefndu 

Á þessum reit á að nefna eins marga hluti og spjaldið biðum um. Ef spjaldið segir t.d. 

„nefndu þrjá hyrninga“ gæti lausn verið: Þríhyrningar, ferningar og ferhyrningar. 

 

1.1.5.2 Lýstu 

Hér eiga nemendur að lýsa. Ef spilað er í hópum lýsir einn í hópnum fyrir hinum, ef 

spilað er einstaklingslega lýsir sá sem á leik fyrir öðrum í spilinu. Allir eiga rétt á því 

að giska og sá sem giskar rétt færist áfram um einn reit.  

 

1.1.5.3 Taktu sénsinn 

Hér er dregið spjald, annað hvort er heppnin með manni eða ekki. Taktu sénsinn! 

 

1.1.5.4 Leystu dæmi 

Hér á nemandi/lið að leysa dæmið sem er á spjaldinu. 

 

Ef nemenda/liði tekst að leysa þrautina gerir hann ekki aftur og færist ekki áfram 

heldur safnar einfaldlega á mylluspjaldið sitt. 
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Viðauki A: spurningaspjöl, forsíður fyrst, spurningar svo. 
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Viðauki B: borðspjöld 
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Viðauki D: mylluspjöld
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Viðauki E: myndir af útprenuðu spili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Útprentuð spjöld 

 



95 

          

 

 

Uppástungur á leiðum til að spila 

  

 

Leikmenn fyrir mylluna og til að spila með á borðspjöldum, átta  gerðir, fjórir litir. Hver 

leikmaður/lið fær fjóra liti af einni gerð. 

 


