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Ágrip

Stjörnufræði í grunnskólum er fag sem lítið er rætt um. Það er hluti af 

samfélagsfræðikennslu en ekki kennt sem sér fag. 

Spilað í geimnum er spurningaspil um pláneturnar og himingeiminn. Spilið gengur út 

á það að þátttakendur þurfa að svara spurningu frá hverri reikistjörnu og komast til 

baka á endareit. Á milli reikistjarnanna eru svo auka spurningar og örlagareitir þar 

sem ýmislegt skemmtilegt og miður skemmtilegt getur gerst. 

Markmiðið með gerð spilsins er að búa til áhugavert og fræðandi spil fyrir nemendur í 

6. – 7. bekk sem þeim finnst gaman að spila og eykur hjá þeim áhugann á 

stjörnufræði. Einnig hentar spilið öllum þeim sem hafa áhuga á himingeimnum og 

vilja læra meira um hann.

Spurningarnar eru 208 talsins og örlagaspjöld (halastjarna) eru 20, þar sem ýmislegt 

getur gerst eða þar sem nemendur þurfa að vinna lítil verkefni til þess að halda áfram.

Fjölgreindakenning Howards Gardners byggir á því að allir einstaklingar búi yfir að 

minnsta kosti átta greindum á jafnmörgum sviðum sem taka þurfi tillit til og þroska 

með hverjum einstaklingi. Við gerð spilsins fór ég inn á mismunandi greindir til þess 

að ná til þeirra sem spila spilið.

Í Aðalnámskrá grunnskóla eru þó nokkur markmið sem hægt er að ná með því að 

spila Spilað í geimnum. 

Þessu spili er ætlað að efla áhuga hjá nemendum og fá þá til að vilja afla sér meiri 

upplýsinga um pláneturnar og himingeiminn í námsbókum eða öðrum fræðibókum. 

Spilið má nota bæði sem kveikju og/eða upprifjun.
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Inngangur
Stjörnufræði í grunnskólum er fag sem lítið er rætt um. Það er hluti af 

samfélagsfræðikennslu en ekki kennt sem sér fag. Kennarar hafa lítinn tíma til þess að 

fara vel út í stjörnufræðina og himintunglin og lítið er af skemmtilegu námsefni fyrir 

kennara að nota í þeirri kennslu. Frá því að ég kynntist stjörnufræði fyrst hef ég haft 

mikinn áhuga á henni en aldrei séð nein spennandi verkefni eða spil um himingeiminn 

og mér fannst kominn tími til að breyta því, þess vegna bjó ég til spilið Spilað í  

geimnum.

Stutt lýsing á verkefninu

Spilað í geimnum er spurningaspil um pláneturnar og himingeiminn. Spilið gengur út 

á það að þátttakendur þurfa að svara spurningu frá hverri reikistjörnu og komast til 

baka á endareit. Á milli reikistjarnanna eru svo auka spurningar og örlagareitir þar 

sem ýmislegt skemmtilegt og miður skemmtilegt getur gerst. 

Rökstuðningur fyrir vali á viðfangsefni

Stjörnufræði hefur heillað mig alveg frá því ég byrjaði að læra um hana í grunnskóla. 

Mig langaði að búa til einhvers konar spil sem lokaverkefni og var að hugsa hvað 

spilið gæti snúist um. Fyrst hugsaði ég um að búa til spil sem tengdist landafræði. Það 

hafa þó nokkrir búið til spil sem tengjast landafræðinni og ég vildi gera eitthvað sem 

hefur ekki verið gert áður og þá datt mér í hug að búa til spurningaspil um pláneturnar 

sem upprifjun eftir að kennarinn hefur farið yfir allar pláneturnar.

Markmið, efnisöflun, framgangur og skipulag

Markmiðið með gerð spilsins er að búa til áhugavert og fræðandi spil fyrir nemendur í 

6. – 7. bekk sem þeim finnst gaman að spila og eykur hjá þeim áhugann á 

stjörnufræði. Einnig hentar spilið öllum þeim sem hafa áhuga á himingeimnum og 

vilja læra meira um hann.

Við gerð spilsins byrjaði ég á því að lesa mér til í stjörnufræðinni bæði í bókum og á 

vefnum, þá aðallega á stjörnufræðivefnum (http://www.stjornuskodun.is/). Á meðan 

ég las þessar heimildir bjó ég til spurningar út frá því sem ég las. Spurningarnar eru 

208 talsins og örlagaspjöld (halastjarna) eru 20, þar sem ýmislegt getur gerst eða þar 
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sem nemendur þurfa að vinna lítil verkefni til þess að halda áfram. Ég ákvað að hafa 

þessi örlagaspjöld til þess að gera spilið meira spennandi og höfða betur til yngri 

nemanda (6. og 7. bekk). 

Á meðan ég var að búa til spurningarnar þróaði ég leikreglurnar í spilinu og útfærði 

hvernig ég vildi hafa þær. Þar sem þetta spil á að nýtast í grunnskólum fannst mér 

nauðsynlegt að hafa það sterkbyggt svo það endist lengi. Þegar notuð eru spil í 

grunnskólum fara nemendur oft ekki nægjanlega vel með spilin og þau skemmast 

fljótt. Ég er að hugsa um að fjöldaframleiða spilið þannig að spilið þarf að vera 

almennilega gert til að það sé hægt. 

Áður en ég raðaði spjöldunum upp fyrir prentun fékk ég aðstoð frá Örnólfi Thorlacius 

líffræðingi sem las yfir spurningarnar og svörin. Ég fékk þrjú fyrirtæki í lið við mig 

við gerð spilsins, Formfast, Prentmet og Akron. 

Formfast bjó til kassann utan um spilið eftir mínum hugmyndum. Ég hannaði kassann 

en þeir bjuggu hann til. Einnig prentuðu þeir út spilaborðið eftir að ég hafði hannað 

það með tölvuaðstoð Hjalta Axels Yngvasonar, hönnuðar.

Prentmet sá um að prenta út spurningarnar en áður en ég gat farið með þær í prentun 

þurfti ég að setja upp hverja spurningu í forritinu Adobe Illustrator. Snædís 

Þráinsdóttir tækniteiknari kenndi mér fyrst á forritið. Akron 

bjó til standinn undir spurningarnar út frá minni hugmynd. 

Ég vildi hafa standinn úr efni sem myndi ekki skemmast 

auðveldlega og ákvað því að nota plexigler. Mér fannst 

spilakarlarnir þurfa að vera einstakir og skemmtilegir og 

ákvað því að hafa geimflaugar sem spilakarla. Ég teiknaði upp geimflaugina eins og 

ég vildi hafa hana og Akron sá um að skera þær út í 

plexigleri. 
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Fræðileg umfjöllun

Fjölgreindakenning Gardners

Fjölgreindakenning Howards Gardners byggir á því að allir einstaklingar búi yfir að 

minnsta kosti átta greindum á jafnmörgum sviðum sem taka þurfi tillit til og þroska 

með hverjum einstaklingi. Við gerð spilsins reyndi ég að fara inn á allar greindirnar til 

þess að ná til allra sem spila spilið en því miður náði ég ekki að fara inn á Tónlistar- 

og Sjálfþekkingargreindina.

Greindirnar átta heita Málgreind (Linguistic), Rök- og stærðfræðigreind (Logical-

mathematical), Hreyfigreind (Bodyily-Kinesthetic), Rýmisgreind (Spatial), 

Tónlistargreind (Musical), Samskiptagreind (Interpersonal), Sjálfþekkingargreind 

(Intrapersonel) og Náttúrugreind (Naturalistic). 

Málgreind

 Þeir sem hafa mikla málgreind eru mjög næmir á tungumál og eiga auðvelt með að 

tjá sig með orðum (Armstrong, 2001:13-14). Kennsluaðferðir 

sem henta nemendum með mikla málgreind eru t.d. að leggja 

fyrir verkefnablöð, hafa fyrirlestra eða styðjast beint við 

kennslubækur en þessar kennsluaðferðir eru helst til ofnotaðar. Aðrar kennsluaðferðir 

eru meðal annars upptaka og leiðarbækur. Upptökutæki geta nemendur notað til þess 

að skrá niður hugleiðingar sínar, æfa framburð eða hlusta á t.d. talbók (Armstrong, 

2001:63-65). Í spilinu á leikmaður að draga spurningu og spyrja þann sem á leik að 

henni, sem þýðir að sá leikmaður þarf að hlusta vel til þess að geta svarað. Þetta eflir 

málgreindina bæði hjá þeim sem eru að spyrja og svara.

Rök- og stærðfræðigreind

Þeir sem hafa þessa greind í miklum mæli eru mjög næmir á mynstur og tölur, þeir 

hafa góða rökhugsun og sjá tengsl á milli hluta auðveldlega (Armstrong, 

2001:14). Kennsluaðferð til þess að virkja þessa greind í öðrum fögum en 

stærðfræði er m.a. reikningur og mælingar. Í reikningi og mælingum er 

hægt að leggja áherslu á ýmsar mikilvægar tölfræðilegar upplýsingar s.s. 

ártöl, íbúafjölda o.þ.h. (Armstrong, 2001:65-67). Í spilinu eru margar spurningar um 

ártöl og aðrar tölfræðilegar upplýsingar, þannig að þeir sem hafa mikla rök- og 
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stærðfræðigreind eiga auðvelt með að svara þeim spurningum.

Rýmisgreind

Þeir sem hafa góða rýmisgreind hugsa gjarnan í myndum, þ.e.a.s. þeir sjá fyrir sér 

hlutina. Þeir eiga gott með að rata og nota kort. Einnig eiga þeir auðveldara með að 

muna það sem þeir sjá og eru oft góðir teiknarar. Þeir eru næmir 

fyrir litum, línum, lögun, formi, vídd og tengslunum þar á milli 

(Armstrong, 2001:14). Þessi greind er ekki metin á almennum 

greindarprófum. Kennsluaðferð til þess að virkja rýmisgreind 

hjá nemendum er m.a. sjónsköpun. Sjónsköpun er hægt að nota t.d. þegar verið er að 

lesa bók. Þá fær kennarinn nemendur til þess að loka augunum og sjá fyrir sér það 

sem þeir eru að læra, síðan geta þeir útfært hugsun sína með því að teikna hana á blað 

eða búa til hugarkort (Armstrong, 2001:67-68). Spilaborðið er með mynd af 

himingeimnum þar sem allar pláneturnar sjást. Einnig eru spilakarlarnir litríkir og 

skemmtilegir og virkja rýmisgreind nemenda. 

Líkams- og hreyfigreind

Þeir sem hafa góða líkamsgreind hafa góða tilfinningu fyrir líkamsstöðu sinni og 

hreyfingu og hafa góða samhæfingu. Þeir eru góðir í að búa til hluti og beita þeim. 

Þeir hafa gott jafnvægi, fingrafimi, styrk, sveigjanleika og hraða og hafa einnig næmt 

hreyfi- og stöðuskyn, snertiskyn og snertiviðbrögð (Armstrong, 

2001:14). Kennsluaðferð til þess að nota líkams- og hreyfigreind inn í 

kennslu er t.d. hugsun og hönd. Hugsun og hönd felst í því að 

nemendur nota áþreifanlega hluti til þess að hjálpa þeim að skilja 

námsefnið, þeir geta búið til líkön, notað hjálpargögn (rökkubba), 

leirað, gert listaverk, klippimyndir, svo eitthvað sé nefnt. Í spilinu eru tvö lítil verkefni 

sem efla líkams- og hreyfigreind. Í fyrra verkefninu eiga nemendur að teikna á blöðru 

strik og punkta og blása síðan blöðruna upp. Þannig sjá nemendur hvernig 

stjörnuþokurnar eru að fjarlægjast. Í öðru verkefninu fá nemendur teygju sem þeir 

eiga að glenna út með tveimur fingrum og eiga þá að finna hvernig það er að vera í 

geimhönskum.   

7



Samskiptagreind

Hún einkennist af innsæi og skilning á öðru fólki. Þá á fólk auðvelt með að sjá ólíka 

þætti í fari annarra og spá fyrir um viðbrögð fólks við ýmsu 

áreiti. Góðir leiðtogar, kennarar og sálfræðingar verða að hafa 

þessa greind í ríkum mæli. Kennsluaðferðir fyrir 

samskiptagreindina eru m.a. lifandi líkön, samvinnunám og spil. Flestum krökkum 

finnst gaman að spila og því er gott að nota spil sem fjallar um námsefnið eða hjálpar 

þeim að skilja það (Armstrong,  2001:74-75). Spilið er því kjörið til þess að efla 

samskiptagreind nemenda.

Umhverfisgreind

Þessi greind kom inn í fjölgreindarkenninguna eftir á. Greindin felur í sér leikni í að 

þekkja fyrirbæri náttúrunnar, t.d. dýr, jurtir, fjöll og kunna að spá í 

veðurfar. Fyrir þá sem búa í þéttbýli getur þetta líka verið þekking á 

dauðum hlutum svo sem bílategundum og fatamerkjum (Armstrong, 

2001:15). Í spilinu þurfa nemendur að þekkja ýmis hugtök sem 

tengjast himingeiminum og þekkja pláneturnar og spilið nýtist því til 

að efla umhverfisgreindina.

Flokkunarkerfi Bloom

Flokkunarkerfi Bloom og félaga gengur út frá því að hæfileikum mannsins sé hægt að 

skipta í þrjú svið, þekkingarsvið, leiknisvið og viðhorfa- og tilfinningasvið.

Þekkingarsviðið

Að vita - markmiðin eru þau að þjálfa andlega hæfileika, hugsun og rökleikni.

Þeir töldu að eftirtalin atriði hlæðust upp frá minni til mats:

a. Kunnátta, minni – utanbókarnám, t.d. margföldunartaflan.

b. Skilningur.

c. Beiting – á kunnáttu og skilningi við ný eða þekkt viðfangsefni.

d. Greining – að greina heild í smærri þætti, skipuleggja, færa rök fyrir máli 

sínu.
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e. Nýsköpun – að nýta þekkinguna til að koma með nýjar hugmyndir.

f. Mat – Leggja rökstutt mat eða gagnrýni á hugmyndir eða hugverk.

Spilað í geimnum bætir þekkingasviðið verulega hjá þeim sem spila það. Þegar 

þátttakendur spila spilið í fyrstu skiptin eru þeir að nota minnið og reyna að læra 

svörin við spurningunum til þess að ganga betur næst þegar þeir spila. Því næst kemur 

skilningurinn, þátttakendur eru búnir að læra hugtökin og eru farnir að skilja hvernig 

hlutirnir virka. Þegar skilningurinn er kominn geta þeir beitt þekkingu sinni til þess að 

upplýsa aðra eða til þess að gera önnur verkefni tengd himingeimnum. Nemendur geta 

greint himingeiminn í sólkerfi, reikistjörnur og tungl. Himingeimurinn er ekki lengur 

bara himinn með stjörnum á, þeir vita að þessar stjörnur eru sólir í sólkerfum langt í 

burtu. Nýjar hugmyndir verða til og nemendur geta rökstutt hugmyndir sínar og 

gagnrýnt aðrar.

Leiknisviðið

Að gera - eða þjálfa líkamlega færni

Hér eiga markmiðin að hlaðast upp frá skynjun í flókna færni og aðlögun t.d. að horfa 

á stjörnurnar í gegnum stjörnukíkji eða reyna að finna stjörnumerkin á himninum.

Viðhorfa- og tilfinningasviðið

Að finna, kunna að meta - nemendur þroskast tilfinningalega og rækta áhuga og 

jákvæð viðhorf.

Hér byrja markmiðin í eftirtekt og enda í heildstæðu gildismati t.d. viðhorf til 

starfsins.

Til að byrja með getur verið að nemendur hafa ekki mikinn áhuga á stjörnufræði en 

þegar þeir hafa spilað spilið og lært meira um himingeiminn getur vaknað áhugi og 

áhuginn verður til þess að nemendur vilja læra meira um viðfangsefnið.

Aðalnámskrá grunnskóla

Í Aðalnámskrá grunnskóla eru þó nokkur markmið sem hægt er að ná með því að 

spila Spilað í geimnum. Í náttúrufræði og umhverfismennt er sérstakur kafli um 

Jörðina í alheiminum á öllum námsstigum. Spilið hentar þó best áfangamarkmiðum 

við lok 7. bekkjar og 10. bekkjar. 
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Áfangamarkmiðin við lok 7. Bekkjar (Aðalnámskrá grunnskóla; bls. 22-23):

Nemandi á að 

o þekkja stöðu og hreyfingu jarðarinnar og reikistjarnanna í sólkerfinu.  

o geta útskýrt sól og tunglmyrkva og mismunandi útlit tungls séð frá jörðu.  

o geta lýst á einfaldan hátt hvernig hreyfingar jarðar orsaka árstíðir.

Áfangamarkmiðin við lok 10. bekkjar (Aðalnámskrá grunnskóla; bls. 27):

Nemandi á að 

o kynnast hugmyndum manna um uppbyggingu alheimsins. 

o þekkja gerð og eiginleika sóla og reikistjarna.  

o þekkja sólkerfið okkar og nokkur einkenni þess.  

o þekkja til geimferða mannsins, geimrannsókna og notkun gervihnatta. 

Öll þessi markmið eiga að nást ef spilað er Spilað í geimnum. 

Í kaflanum Nám og kennsla, kennslugögn í Náttúrufræði og umhverfismennt er talað 

um að áður fyrr hafi eingöngu verið stuðst við námsbókina í skólastarfi en nú sé hún 

komin í samkeppni við nýja miðla sem höfða sterkar til ungs fólks. Þá muni 

námsbókin fá nýtt hlutverk þar sem nemandinn les hana í þeim tilgangi að skilja 

eitthvað betur sem hefur vakið forvitni hans (Aðalnámskrá grunnskóla; bls. 8). Þessu 

spili er ætlað að efla áhuga hjá nemendum og fá þá til að vilja afla sér meiri 

upplýsinga um pláneturnar og himingeiminn í námsbókum eða öðrum fræðibókum. 

Hægt er að biðja nemendur um að kíkja út að kvöldi og skoða stjörnurnar eða jafnvel 

fara með þeim út snemma að morgni að vetrarlagi þegar stjörnurnar eru ennþá 

sjáanlegar.

Hverjum nýtist verkið og hvernig?

Spilið er ætlað 6.-7. bekk í grunnskóla en hentar einnig öllum sem hafa áhuga á 

stjörnufræði og vilja læra meira um himingeiminn. 

Spilið má nota bæði sem kveikju og/eða upprifjun. Gagnlegt gæti verið að spila spilið 

áður en farið er að læra um stjörnufræði til að efla áhugann á henni og læra um 

pláneturnar og svo er hægt að spila spilið aftur þegar búið er að fara yfir efnið.
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Lokaorð

Gerð spilsins hefur verið krefjandi, spennandi og fræðandi. Ég hef sjálf lært mjög 

mikið í þessu ferli sem á eftir að nýtast mér í kennslu síðar meir. Ég vona að spilið 

eigi eftir að komast í framleiðslu og geti þannig hjálpað stjörnufræðikennurum við 

kennsluna. Ég hef fengið mjög góðar undirtektir hjá bæði börnum og fulllorðnum sem 

hafa spilað spilið og nú þegar fengið nokkrar pantanir á því.

Að lokum vil ég þakka Snædísi Þráinsdóttur tækniteiknara, Hjalta Axel Ingvasyni 

hönnuði og öllum öðrum sem aðstoðuðu mig við gerð spilsins. Einnig vil ég þakka 

leiðbeinanda mínum Eggerti Lárussyni fyrir alla aðstoð, jákvætt viðmót og hvatningu 

og Örnólfi Thorlacius líffræðingi fyrir prófarkalestur.
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