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Ágrip 

Greinargerðin fjallar um námspilið Slöngurímsspil en það er lokaverkefni mitt á 

vorönn 2010 til B.Ed. gráðu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Slöngurímsspilið þjálfar börnin í því að ríma sem er ein færni hljóðkerfisvitundar og 

stuðlar því að auknum málþroska þeirra barna sem fá tækifæri til að nota það í 

daglegu starfi. Spilið leiðir til aukinnar hreyfingar barna því þau eru leikmennirnir. 

Börnin hreyfa sig um á spilaborðinu sem er alsett myndum og orðum sem þau nota til 

þess að þjálfa rím.  

Í greinargerðinni er sagt frá námi og leik, mikilvægi leiks sem kennsluaðferðar, 

fjölgreindakenningu Howard Gardner og einnig rætt um námspil almennt. Fjallað er 

um kenningar John Dewey og Jean Piaget og um hljóðkerfisvitund, rím og 

læsishvetjandi umhverfi. Því næst er sagt frá námspilinu sjálfu, gerð þess, innihaldi 

og spilareglum og að síðustu er spilið tengt fræðunum.       
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Formáli 

Fjölmargir hvöttu mig áfram með hugmynd mína að Slöngurímsspilinu og margir 

bíða átekta eftir að spilið komi út. Ég naut góðs af umræðum við samstarfsfólk mitt á 

leikskólanum Hvammi í þróunarferlinu og sérstaklega vil ég í því sambandi nefna 

ráðgjöf Hugborgar Erlendsdóttur. Hugborg bjó yfir reynslu af að búa til borðspilið 

Hugur og Fluga sem ætlað er að þjálfa mismunandi þætti hljóðkerfisvitundar eins og 

skýrt er í grein eftir hana í tímaritinu Skímu árið 2005. Þessu fólki vil ég þakka 

stuðninginn.  

Kristín Á. Ólafsdóttir var leiðbeinandi minn í verkefninu og þakka ég henni fyrir 

góða leiðsögn. Hún sýndi spilinu mínu áhuga frá upphafi og var fljót að svara 

fyrirspurnum frá mér og stýra mér inn á rétta braut er ég fór út af sporinu.  

Ég vil þakka Pétri Péturssyni hjá Marko-Merki fyrir aðstoðina við hönnunina á 

spilaborðinu og prentunina. Einnig þakka ég bróður mínum, Sigurði Þór 

Björgvinssyni, fyrir yfirlestur á greinargerðinni og leikskólastjóranum Ástu Maríu 

Björnsdóttur fyrir aðstoðina við að koma hugmynd minni að spilinu í framkvæmd.  

Aðalástæðan fyrir því að ég vildi gera námspil að lokaverkefni mínu er sú að það 

vantar, að mínu mati, fjölbreytilegri námsgögn hérlendis. Ég hef alla tíð heillast af 

því að spila með börnum og því er ég mjög sátt við að hafa búið til spil sem eykur 

færni barna í hljóðkerfisvitund, stuðlar að aukinni hreyfingu þeirra og sýnir fram á 

mikilvægi leiks sem kennsluaðferðar.   
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Inngangur  

Frá útskrift úr Fósturskóla Íslands árið 1997 hef ég unnið í leikskóla. Ég hef sinnt 

ýmsum störfum innan leikskólans, ég hef verið hópstjóri meirihluta tímans og unnið 

með börnum á aldrinum tveggja til sex ára. Í vinnu minni með börnunum hef ég 

rekið mig á að skortur er á námsgögnum við hæfi. Það að spila með börnum hefur 

alla tíð heillað mig og hefur mér fundist þörf á spili sem reynir á tjáningu barna. Árið 

2009 lauk ég námskeiði í Lýðheilsufræðum og þar kom meðal annars í ljós að 

hreyfing barna fer minnkandi með hverju árinu. Því er lokaverkefni mitt til B.Ed. 

gráðu í leikskólakennarafræðum, spil sem byggt er á markvissri þjálfun í 

hljóðkerfisvitund með áherslu á rím og sem einnig stuðlar að aukinni hreyfingu 

barna.   

Þessi greinargerð er skrifuð með það að markmiði að tengja spilið fræðunum og sýna 

fram á hvernig börn læra í gegnum leikinn. Kafli 1 segir frá mikilvægi leiks sem 

kennsluaðferðar, þrautalausnum og fjölgreindakenningu Gardners. Í honum kemur 

fram hvað Aðalnámskrá leikskóla segir um leikinn og að lokum er sagt frá 

námspilum. Í kafla 2 er komið inn á hljóðkerfisvitundina, rímið og fjallað um 

læsishvetjandi umhverfi. Kafli 3 inniheldur gerð Slöngurímsspilsins, hvað það á að 

innihalda og spilareglur. Í kafla 4 er Slöngurímsspilið tengt fræðunum, þar er skýrt 

frá því hvernig spilið byggir á því sem fræðin hafa að segja um leikinn, 

hljóðkerfisvitund og læsishvetjandi umhverfi. Kafli 5 hefur að geyma lokaorð 

greinargerðarinnar.  

Það er einlæg von mín að bæði leik- og grunnskólakennarar eigi eftir að nýta spilið í 

kennslu og daglegu starfi með börnum og einnig að spilið kveiki áhuga hjá 

börnunum og þroski jafnframt hljóðkerfisvitund þeirra.  

Í tilvitnunum og heimildaskráningu notast ég við APA-kerfið. Í því kerfi er ekki gert 

ráð fyrir að blaðsíðutöl séu tekin fram í óbeinum tilvitnunum en í þessari greinargerð 

eru blaðsíðutöl tekin fram í öllum tilvitnunum. Skráning blaðsíðutala er til að 

auðvelda lesendum að fletta upp á heimildum.   
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1. Nám og leikur 

Í þessum kafla er sagt frá mikilvægi leiks sem kennsluaðferðar. Einnig er talað um 

þrautalausnir og fjölgreindakenningu Gardners og hvað Aðalnámskrá leikskóla segir 

um leikinn. Í lok kaflans er fjallað um námspil og hvaða gildi þau hafa í námi og 

þroska barna. 

1.1 Mikilvægi leiks sem kennsluaðferðar 

Ef við byrjum á að velta fyrir okkur hugtakinu kennsluaðferð og hvað það orð merkir 

þá fáum við örugglega upp ótal hugmyndir. Öll höfum við gengið í skóla og upplifað 

margar kennsluaðferðir sem kennarar nota til að koma námsefninu til skila og ég tel 

að við séum flest sammála því að þessar aðferðir hafi gefið misgóðan árangur. 

Ingvar Sigurgeirsson kemst svo að orði: 

Mjög mikilvægt er að átta sig á að 
kennsluaðferðir eru ólíkar í eðli sínu og markmið 
þeirra mismunandi. Hver kennsluaðferð markast 
líka af þeim sem beitir henni. Samskipti kennara 
og nemenda eru svo flókin að örlítill 
útfærslumunur, orðalag við kynningu, bros á 
réttum stað eða smávægileg truflun getur haft 
veruleg áhrif á hvernig til tekst. Framkoma 
kennarans og sú kennsluaðferð sem hann beitir 
geta fallið svo vel saman að árangurinn verður 
markviss og sannfærandi kennsla. Hjá öðrum 
kennara 

 

annarri manneskju 

 

sem beitir sömu 
kennsluaðferð í öllum aðalatriðum, getur allt farið 
á annan veg 

 

jafnvel farið í vaskinn (Ingvar 
Sigurgeirsson, 1999a, bls. 10).  

Leikurinn er aðferð sem hægt er að nota til að leggja inn námsefni hjá börnum og til 

að auka þekkingu þeirra. Guðrún Bjarnadóttir (2000, bls. 48) segir að leikurinn eigi 

að vera þungamiðjan í leikskólastarfi og leikskólakennarar eigi að gerast talsmenn 

hans í starfsáætlunum og vinna markvisst með hann í sínu daglega starfi.   

Hlutverk kennarans er mikilvægt þegar kemur að reynslu barna, því það skiptir máli 

hvernig börn upplifa reynslu sína. Ef börn upplifa reynslu jákvætt þá eykur það 

líkurnar á að þau læri af henni og hún fylgi þeim um ókomna tíð. Því er jákvæð 

reynsla af námi líklegri til þess að hvetja til áframhaldandi náms heldur en neikvæð 

reynsla í skóla. 

John Dewey talaði um reynslu á eftirfarandi hátt: 
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Allt er komið undir því hvers eðlis reynslan er. 
Þar er um tvær hliðar að ræða. Annars vegar er sú 
hlið sem er geðfelld eða ógeðfelld þegar í stað, 
hins vegar eru það áhrifin á seinni reynslu. Hið 
fyrra er augljóst og auðvelt að dæma um. En áhrif 
reynslu liggja ekki í augum uppi. Þau verða vandi 
kennarans. Það er í hans verkahring að 
skipuleggja þær athafnir sem annars vegar vekja 
ekki andúð nemandans heldur virkja hann frekar 
til þátttöku og eru á hinn bóginn meira en 
stundargaman með því að þær stuðla að æskilegri 
reynslu nemandans síðar (Dewey, 1938/2000, bls. 
37).  

Að nota leikinn í kennslu barna hvort sem er í leik- eða grunnskólum gefur börnum 

tækifæri á að nálgast viðfangsefnið á margvíslegan hátt. Það er mikilvægt vegna þess 

að börn eru misjöfn og læra ekki öll á sama hátt. Leikurinn er ein leið til þess að gefa 

börnunum tækifæri til að æfa sig í verkefnum sem stuðla að þroska þeirra bæði 

félagslegum og vitsmunalegum. Jean Piaget sagði að börn verði að hafa eitthvað fyrir 

stafni, að láta þau sitja hljóð og stillt í skólanum sé þeim ekki eðlilegt og því valdi 

það oft togstreitu milli kennara og nemenda. Því ættu kennarar að nýta sér eiginleika 

barnanna og láta þau vera sem virkust og sjá þeim fyrir efni sem þau mega handleika. 

Einnig ætti að verja stórum hluta skóladagsins til hópathafna (Charles, 1982, bls. 27-

28).   

Leikurinn sem kennsluaðferð hefur þann kost að að hann er líklegur til að vekja 

áhuga nemendanna og einnig gefur hann kennurum tækifæri til að koma námsefninu 

til skila á fjölbreyttan hátt. Samkvæmt Ingvari Sigurgeirssyni (1999b, bls. 80) þá eru 

kostir leikja sem kennsluaðferða þeir að leikirnir eru líklegir til að vekja áhuga hjá 

nemendum og einnig bjóða þeir upp á ýmsa möguleika í kennslu.  

Það er hægt að nota ýmsar aðferðir við að leggja inn ný viðfangsefni hjá nemendum, 

en ég tel bestu leiðina vera í gegnum leikinn þar sem nemendur geta æft sig og 

prófað sig áfram með nýja vitneskju. Það að sitja endalaust við borð og vinna í 

bókum eða á blöðum er börnum ekki eðlilegt, þau þurfa að fá að hreyfa sig og fá að 

prófa hlutina sjálf og æfa sig með viðfangsefnin. Að mínu mati eiga kennarar ekki að 

standa yfir nemendum og halda fyrirlestra heldur stuðla að fjölbreyttum leiðum í 

námi þeirra. Þeir skulu gróðursetja þekkingu hjá börnunum í staðinn fyrir að hella 
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henni yfir þau. Kennarar eiga að sjálfsögðu að hafa stjórn á nemendunum og leiða þá 

áfram en gefa þeim aftur á móti tækifæri til að læra með því að framkvæma sjálf.  

John Dewey komst svo að orði:  

Vitanlega er barnið í vissum skilningi aðalatriðið 
í skólastarfinu, ekki sem einangraður 
einstaklingur heldur sem hluti af félagshóp, þar 
sem nemendur vinna sem mest að sameiginlegum 
verkefnum undir handleiðslu og stjórn kennara 
sem eru ekki einræðisherrar í kennslustofu 
(Dewey, 1938/2000, bls. 13).  

Leikur getur verið margvíslegur, eins og til dæmis sjálfsprottinn leikur, regluleikur 

og hópleikur. Mikilvægast er þó að þegar kennari leggur inn ákveðið efni hjá 

nemendum sínum, sé hann búinn að ákveða fyrirfram hvað hann vill að nemendur 

læri með tilteknum leik. Kennarinn er stjórnandinn og heldur utan um leikinn en þó 

með það í huga að nemendur eru að leika sér og þeir eru að læra í gegnum leikinn. 

Kennari þarf að hafa í huga að það er mikilvægt að vera þátttakandi í leik barnanna 

því börn læra það sem fyrir þeim er haft. Jean Piaget (Charles, 1982, bls. 29) sagði að 

aðalstarf hvers kennara sé ekki það að miðla þekkingu, heldur felist það í því að sjá 

til þess að nemendur séu virkir bæði andlega og líkamlega. Þeir eigi að vinna við það 

sem stuðlar að mannlegum þroska, eins og málþroska og vinna með félagsleg 

samskipti sem krefjist mikillar málnotkunar. Nemendur eigi að fá tækifæri til að 

handfjatla hluti við lausn á hinum ýmsu viðfangsefnum.  

John Dewey (1910/2000, bls. 259) segir að það séu skörp skil á milli leik- og 

grunnskóla. Mesti munurinn sé á skilgreiningu á leiknum, en í leikskólanum er 

leikurinn gerður mjög táknrænn, óraunverulegur og tilfinningalegur. Aftur á móti sé 

ekki talað um leik í grunnskólanum heldur vinnu og sé þar að finna margvísleg 

verkefni sem aðrir hafa ákveðið fyrirfram. Með þessa ábendingu Dewey í huga er 

hægt að hugsa um leikinn sem mikilvæga kennsluaðferð því kennari getur sett fram 

ákveðið markmið sem hægt er að ná með frjálsri athöfn nemenda. Þetta er nokkuð 

sem ætti að höfða til flestra, ef ekki allra leik- og grunnskólabarna. Kennari þarf að 

gefa börnunum tækifæri til að þróa leik sinn, bæði í leik- og grunnskólanum þar sem 

þau fari smám saman úr ímyndunarleiknum yfir í regluleikinn. Með þessu læra þau 

markmið með leiknum og hverjar afleiðingarnar verða ef reglum er ekki fylgt. 

John Dewey segir að: 
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Sá tími kemur að börnin verða að auka við og 
bæta þekkingu sína á raunverulegum hlutum, 
verða að hugsa sér markmið og afleiðingar 
nægilega skýrt til að hafa þau að leiðarljósi í 
athöfnum sínum og verða að öðlast einhverja 
tæknilega færni í að velja og skipuleggja leiðir til 
að ná þessum markmiðum. Ef þessir þættir eru 
ekki smátt og smátt innleiddir á hinu fyrra 
leiktímabili verður að innleiða þá snögglega og 
tilviljanakennt á seinna stiginu, til augljóss tjóns 
fyrir bæði stigin (Dewey, 1910/2000, bls. 259). 

1.2 Þrautir og fjölgreindakenning Gardners 

Þann tíma sem ég hef unnið með börnum hef ég tekið eftir sameiginlegum áhuga 

þeirra á að leysa þrautir og takast á við ólík verkefni sem reyna á getu þeirra. Howard 

Gardner setti fram fjölgreindakenninguna en þar segir að greind manneskjunnar 

snúist um hæfileika hennar til að leysa þrautir eða vandamál (Armstrong, 2001, bls. 

14). Gardner skipti greind niður í átta flokka en nýlega hefur hann bætt við þeim 

möguleika að til sé níunda greindin sem hann nefnir tilvistargreind. Hinar átta 

greindirnar eru: Málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og 

hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og 

umhverfisgreind (Armstrong, 2001, bls. 14-15). Spilið mitt kemur inn á fjóra flokka 

greindar Gardners og eru þeir eftirfarandi: 

Málgreind: Hæfileikinn til að hafa áhrif með orðum, munnlega og skriflega. 

Málgreindin felur í sér hæfni til að nýta sér: setningafræði eða gerð tungumáls, 

hljóðfræði eða hljóm málsins, merkingafræði og einnig sveigjanleika tungumáls í 

hagnýtum tilgangi. 

Líkams- og hreyfigreind: Hæfileikinn til að nota allan líkamann til að tjá 

hugmyndir sínar og einnig tilfinningar. Leikni í að búa til hluti og nota þá. Líkams- 

og hreyfigreindin felur í sér líkamlega færni eins og samhæfingu, jafnvægi, 

sveigjanleika og snertiskyn. 

Samskiptagreind: Hæfileikinn til að skilja og greina skap, fyrirætlanir, innri hvöt og 

ennfremur tilfinningar annarrar manneskju. Í þessu getur falist næmi fyrir 

svipbrigðum, rödd og látbragði og einnig hæfnin í að greina hinar ýmsu vísbendingar 

í samskiptum og að bregðast rétt við þeim. 

Rýmisgreind: Hæfileikinn til að skynja hið sjónræna og rúmfræðilega umhverfi. 

Rýmisgreindin felur í sér næmi fyrir litum, línum, lögun, formi, vídd og tengslum þar 

á milli. Einnig felur hún í sér hæfnina til að sjá fyrir sér hluti, tjá sig á myndrænan 
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hátt og einnig að geta áttað sig á rúmfræðilegum kerfum (Armstrong, 2001, bls. 14-

15). 

1.3 Aðalnámskrá leikskóla og leikurinn 

Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að: 

Leikskólinn er fyrsta skólastigið og lengi býr að 
fyrstu gerð. Með nýrri aðalnámskrá fyrir 
leikskóla, hinni fyrstu sem gefin er út á Íslandi, er 
umhyggjan fyrir barninu höfð að leiðarljósi 
(Aðalnámskrá leikskóla, 1999, bls. 5).  

Í aðalnámskránni er kafli sem nefnist Leikur og leikskólastarf, en þar segir að 

leikurinn sé mikilvægasta náms- og þroskaleið barns, í leiknum læri barn margt sem 

enginn getur kennt því. Leikurinn feli í sér nám og við iðkun hans öðlist barnið nýja 

þekkingu, nýjar tilfinningar, nýjar athafnir og leikni. Einnig læri barnið að vinna með 

öðrum, taka tillit til annarra, samskiptareglur og að virða rétt annarra. Barnið sé ekki 

aðeins leikfúst heldur einnig nám- og verkfúst, það sé mikil þörf hjá barninu að 

takast á við verkefni sem reyna á færni þess og þá bæði andlega og líkamlega færni. 

Leikskólinn á að veita börnum viðfangsefni og aðstöðu sem hæfir þroska þeirra, 

áhuga og getu (Aðalnámskrá leikskóla, 1999, bls. 12). Til þess að kennarar geti 

unnið eftir þessu þá þarf að hafa margvíslegt námsefni í boði. Að mínu viti mætti það 

vera meira en raun ber vitni og þess vegna valdi ég að búa til námspil.   

Í Aðalnámskrá leikskóla er kafli um hreyfingu og segir í honum: 

Börn hafa ríka þörf fyrir að hreyfa sig frjálst og 
óhindrað. Í leikskóla ber því að leggja áherslu á 
hreyfingu barna og hreyfiuppeldi. Öll hreyfing 
stuðlar að andlegri og líkamlegri vellíðan. Leikir, 
sem reyna á líkamann, veita barni útrás. Börn eru 
sífellt á hreyfingu og þau fara fljótt að tjá sig með 
hreyfingum. Hreyfing hefur áhrif á heilsu, snerpu 
og þol. Barn skynjar líkama sinn og nær smám 
saman betri stjórn á hreyfingum sínum. Í 
hreyfileikjum öðlast barn skilning á styrk sínum 
og getu og sjálfstraust þess vex. Samhæfing 
hreyfinga, jafnvægi og öryggi barna eykst 
(Aðalnámskrá leikskóla, 1999, bls. 19).  

Hreyfing er mikilvæg fyrir börn og því verður að skapa tækifæri fyrir þau í leik- og 

grunnskólanum til þess að stunda hana. Umræða um þyngdaraukningu barna hefur 

aukist síðastliðin ár og einnig áhersla á mikilvægi þess að þau fái tækifæri til þess að 
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stunda næga hreyfingu. Þegar kennari notar námsgögn sem stuðla að hreyfingu er 

hann að koma til móts við þær ráðleggingar landlæknis að börn skulu hreyfa sig í um 

eina klukkustund á dag. Þessi hreyfing þarf ekki að vera samfelld en þetta er sú 

daglega hreyfing barna sem stuðlar að ávinningi fyrir líkama og sál (Hólmfríður 

Þorgeirsdóttir, 2004). 

1.4 Námspil 

Spil eru regluleikir, þar er búið að ákveða fyrirfram spilareglur sem allir skulu fara 

eftir og það er ákveðið markmið með hverju spili. Hrafnhildur Sigurðardóttir (1992, 

bls. 122) segir að í spilum séu notuð hjálpargögn sem nauðsynleg eru börnum til að 

efla þroska þeirra og færni. Að sögn Hrafnhildar auka þau samskipti þeirra, þar sem 

þau virða skoðanir hvers annars og rétt. Einnig læri börnin að vinna í hóp og að leysa 

deilur, þau beiti rökhugsun, úthald þeirra eykst og félagsþroski þeirra eflist.  

Námspil er hægt að nota með bæði leik- og grunnskólabörnum. Þau eru notuð til þess 

að styrkja börnin í ákveðnum viðfangsefnum. Í leikskólanum er hægt að nota þau til 

að leggja inn liti, tölustafi, orð og margt fleira sem er verið að vinna með hverju 

sinni. Í grunnskólanum er hægt að flétta námspil inn í allar námsgreinarnar. Hér á 

landi er ekki mikið um námspil og hef ég leitað víða að námspilum til að nota með 

nemendum mínum í leikskólanum. Ég hef tekið önnur spil og reynt að útfæra þau á 

mismunandi hátt sem tengist viðfangsefninu hverju sinni og það hefur gengið misvel. 

Því tel ég mikilvægt að meira sé lagt upp úr gerð námspila.  

Fram kemur hjá Ingvari Sigurgeirssyni (1999a, bls. 81-82) að mörg námspil séu 

byggð á þekktum afþreyingarspilum en þeim er breytt svo að nemendur þurfi að 

leysa ákveðin verkefni er tengjast námi þeirra er þeir spila spilið. Einnig segir Ingvar 

að námspil henti mjög vel til að þjálfa nemendur í reglum, rifja upp efni og festa það 

í minni.   
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2. Málþroski og lestur 

Í þessum kafla er sagt frá hljóðkerfisvitund og hvað hún skiptir miklu máli fyrir 

málþroska barna. Einnig er kafli um rím og segir hann frá mikilvægi þess að börn 

hafi góða tilfinningu fyrir rími. Að lokum er kafli um læsishvetjandi umhverfi og 

útskýrt hvað er átt við með því. 

2.1 Hljóðkerfisvitund 

Ásthildur Bj. Snorradóttir (2004, bls. 36) tekur fram að hljóðkerfisvitund sé 

undanfari lestrarnáms. Að þróa með sér góða færni í hljóðkerfisvitund er sagt hafa 

góð áhrif á lestrarnám og málþroska barna. Eins og fram kemur hjá Pind (1997, bls. 

218-230) þá er hljóðkerfisvitund hæfni einstaklings til að meðhöndla á meðvitaðan 

hátt hljóð tungumálsins, að segja til um rím orða og einnig um einstök hljóð orða. Af 

þessu má sjá að það skiptir máli að byrja strax í leikskólanum að örva börn í 

hljóðkerfisvitund og ég tel að besta leiðin til að gera það sé í gegnum leikinn. Í 

leikskólanum er grundvallaratriði að fylgjast með börnum í leikaðstæðum. Leikur er 

nauðsynlegur fyrir öll börn til þess að uppgötva málið og læra nýja hluti (Ásthildur 

Bj. Snorradóttir, 2004, bls. 35).   

Hljóðkerfisvitund felur í sér ýmis konar færni og má þar nefna að geta rímað, að 

skipta orðum niður í atkvæði, tengt saman hljóð og hefur þetta allt eitthvað að segja 

um málþroska barna (Guðrún Bjarnadóttir, 2004, bls. 19). Það er mismunandi hve 

þungt þessir þættir vega en að mínu viti er það best ef kennari getur tekið hvern þátt 

fyrir sig og gefið börnunum tækifæri og tíma til að æfa sig. Nauðsynlegt er að 

kennari geri sér grein fyrir mikilvægi þess að börn fái góða og markvissa þjálfun í 

hljóðkerfisvitund. Hún skiptir sköpum í lestrarnámi barna eins og fram hefur komið 

og segir Ásthildur Bj. Snorradóttir (1999) að börn með lestrarörðugleika hafi oft 

slakari hljóðkerfisvitund en jafnaldrar þeirra. Því er mikilvægt að stuðla að aukinni 

þjálfun barna í hljóðkerfisvitund og skiptir máli að byrja strax í leikskólanum. 

Auðvelt er að vinna með þessa þjálfun í gegnum leikinn og segir Ásthildur Bj. 

Snorradóttir (1999) að það hafi sýnt sig að vinna með hljóðkerfisvitund höfði vel til 

barna og það sé hægt að nota hana í leikjum í leikskólanum.  

Pence og Justice (2008, bls. 222-223) segja að góð færni í hljóðkerfisvitund hjálpi 

börnum að læra að lesa og sé því mikilvægt að leggja rækt við hana áður og einnig 

samhliða lestrarnámi. Það eru mörg verkefni til sem efla hljóðkerfisvitund ungra 
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barna, en þjálfun í henni getur komið í veg fyrir að börn lendi í erfiðleikum með 

lestrarnámið síðar meir.   

Eins og sjá má af ofangreindu þá skiptir þjálfun í hljóðkerfisvitund miklu máli fyrir 

börn og þá má velta fyrir sér hvort hún tengist einnig annarri færni en lestrarfærni. 

Ásthildur Bj. Snorradóttir (1999) segir að hljóðkerfisvitund tengist einnig úrvinnslu 

ritmáls og samkvæmt því ætti aukin hljóðkerfisvitund hjá börnum að hafa áhrif á 

skriftarfærni þeirra. Þetta er nokkuð sem allir kennarar ættu að hafa hugfast og hafa 

fjölbreytileg verkefni í sínu daglega starfi með börnum sem stuðla að aukinni þjálfun 

í hljóðkerfisvitund. 

2.2 Rím 

Ein færni hljóðkerfisvitundar er að geta rímað og þó svo að rím sé nefnt hér frekar en 

annað þá þýðir það ekki að önnur færni hljóðkerfisvitundar skipti ekki máli. Þar sem 

hér er verið að ræða sérstaklega um leikinn og rímið þá verður fjallað aðeins um það. 

Börnum finnst mjög skemmtilegt að ríma og eru leikskólabörn oft fljót að finna 

svokölluð bullorð sem ríma. Með bullorðum er hér átt við þau orð sem hafa enga 

merkingu, sem dæmi má nefna að þegar börn eru beðin að finna rímorð við laukur þá 

eru þau oft á tíðum fljót að segja saukur. Auðvitað er alveg rétt hjá þeim að orðin 

ríma en það er mikilvægt að þau átti sig á hvaða orð eru bullorð og hver ekki. Þá 

reyna börnin og kennari í sameiningu að finna orð sem rímar við laukur og merkja 

eitthvað, eins og t.d. laukur-baukur. Kennari þarf að hafa í huga að það er allt í lagi 

að gera mistök, allir gera mistök og bestu mistökin eru þau sem við lærum eitthvað 

af. Því er nauðsynlegt að börnin fái einnig tækifæri til að finna bullrím og upplifa 

gleðina sem fylgir því.   

Í vinnu minni með börnum hefur mér sýnst að það sé auðveldara fyrir þau að ríma ef 

þau hafa myndir fyrir framan sig sem þau geta horft á heldur en þegar þau þurfa að 

finna sjálf upp á rímorðum. Kennari notast við nokkur pör mynda, sum þeirra ríma 

og önnur ekki. Börnin skoða myndirnar og finna þau myndapör sem ríma saman.  

Arnqvist (2000, bls. 367) bendir á að örvunin til að lesa og skrifa getur byrjað í 

leikskólanum og að málþroska leikskólabarna sé hægt að örva með því að fara í 

rímleiki. Það er allt sem mælir með að fara í rímleiki með börnum, þeim finnst 
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skemmtilegt að ríma og um leið eru þau að auka málþroska sinn. Með því læra þau í 

gegnum leikinn. Rím stuðlar einnig að því að börnin verði tilbúnari til að læra að lesa 

þegar þau byrja í grunnskólanum. Mikilvægt er þó að muna að þótt þau séu byrjuð í 

grunnskóla þá skiptir máli að halda áfram með leikinn og leyfa börnunum að æfa sig 

í gegnum hann. Rannsóknir hafa sýnt að börn sem læra snemma að lesa hafa haft 

góða færni í rími á yngri árum. Mann og Foy (2007, bls. 68) tala um að það sé 

gagnvirkt samband á milli hljóðkerfisvitundar og lesturs. Ein af orsökunum fyrir 

þessu sambandi er góð færni í rími.  

2.3 Læsishvetjandi umhverfi 

Áhugi fyrir rituðu máli vaknar mjög fljótt hjá börnum og því skal leggja áherslu á 

læsishvetjandi umhverfi. Með læsishvetjandi umhverfi er átt við að víða sé að finna 

prentað mál sem gerir það að verkum að börnin eru með orðin fyrir augum allan 

daginn. Að festa prentuð orð á glugga, hillur, skápa, gólf og veggi er nokkuð sem 

hjálpar börnunum að þekkja orðin og þegar kemur að því að læra að lesa þá þekkja 

þau mörg þeirra. Appelberg og Eriksson (1999, bls. 30) tala um að rannsóknir hafi 

sýnt fram á að fylgni sé á milli læsishvetjandi umhverfis og þess að börn verði læs og 

læri að skrifa snemma. Því er mikilvægt að umhverfi barnanna sé læsishvetjandi og 

að kennarar séu duglegir að nefna heiti hluta og sýna börnunum hvernig á að lesa 

orðin. Með því læra börnin lesáttina auk þess sem að þessi orð festa sig í sessi hjá 

þeim. Í leikskólum, þar sem er læsishvetjandi umhverfi, er viðtekin venja að skrifa 

orðin með bæði há- og lágstöfum. Sérheiti eru skráð með hástöfum í fyrsta hljóði og 

svo lágstöfum, en samheiti skulu aðeins rituð með lágstöfum. Pind (1997, bls. 219-

220) nefnir hljóðaaðferðina sem barst hingað á þriðja áratugi síðustu aldar og sá sem 

átti mestan þátt í að koma henni hingað var Ísak Jónsson. Þessi aðferð hefur verið 

ráðandi hér við lestrarkennslu og er hún eðlileg lestrarkennsluaðferð sem samræmist 

vel eðli stafrófsskriftarinnar og einnig með hvaða hætti hún táknar öll málhljóð.  

Kennarar geta lagt inn ný orð hjá börnum með því að flétta þau inn í leiki. Þeir geta 

leyft þeim að leika sér með orðin og einnig með því að sýna þeim myndir af hlutum 

og dýrum þar sem heitin eru skráð fyrir neðan. Strickland og Schickedanz (2004, bls. 

21) segja að það sé ekki nóg að börn taki eftir orðunum í umhverfinu heldur verða 

þau að læra hvernig eigi að nota þau. Í læsishvetjandi umhverfi fá kennarar tækifæri 



15  

til að vinna með orðin og skiptir máli að þeir nýti þau og leiki með þau orð sem 

börnin hafa fyrir augunum daglega.  

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999, bls. 21-22) segir að ritmál í umhverfi og leikjum örvi 

börn og það hvetji þau til áhuga á bókstöfum og hvernig þeir raðast saman. Þar 

stendur að það eigi að hafa ritað mál í umhverfinu, því það hvetji börnin til að tengja 

saman skrifaðan texta og talmálið.  Einnig undirbúi það þau fyrir lestrarkennslu síðar 

meir.   
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3. Námspilið Slöngurímsspil 

Í þessum kafla er sagt frá ferlinu í gerð spilsins, hvað það inniheldur og einnig eru 

spilareglur þess kynntar. 

3.1 Gerð spilsins 

Í starfi mínu í leikskóla síðastliðin 13 ár hefur mér fundist vanta fleiri námsgögn fyrir 

börn. Flestum finnst skemmtilegt að spila og börn hafa mikla þörf fyrir hreyfingu. 

Því ákvað ég að búa til spil í lokaverkefni mínu sem stuðlar að hreyfingu barna og 

einnig þjálfun í hljóðkerfisvitund.   

Eftir miklar vangaveltur fékk ég hugmynd af Slöngurímsspili og það sem þurfti fyrst 

að hugsa um var hvernig ætti að útfæra spilið. Ég notaði forritið Boardmaker en þar 

útbjó ég rímmyndirnar fyrir spilið og fékk ég aðstoð prentsmiðju við að hanna spilið. 

Þar sem börnin standa á spilinu þá þarf leikborðið að vera úr sterku efni og varð 

segldúkur fyrir valinu. Til að búa til spennu í spilinu ákvað ég að setja stiga og 

slöngur inn á nokkrar myndir, þar sem leikmenn geta færst upp og einnig dottið niður 

milli reita. Svo hægt sé að nýta spilið bæði fyrir leikskólabörn og einnig fyrir fyrstu 

bekki grunnskóla þá ákvað ég að hanna það þannig að hægt væri að útfæra það á 

tvennan hátt. Ég leitaði vel og lengi að stórum teningi með plastvösum og að endingu 

pantaði ég hann frá Bandaríkjunum.   

Fyrir yngri börnin, þriggja til fjögurra ára, þá eru rímmyndir settar í plastvasa 

teningsins og teningnum kastað. Börnin eiga að finna mynd á spilaborðinu sem rímar 

við myndina á teningnum og færa sig á hana. Til dæmis ef upp kemur mynd af fiski á 

teningnum þá skal barnið finna myndina á leikborðinu sem er af diski. Þegar það er 

búið að finna hana þá ákveður kennari hvort barnið eigi til dæmis að ganga eða 

hoppa á myndina af disknum.  

Fyrir eldri börnin, fimm til sjö ára, þá eru spjöld með tölustöfum eða punktum sett í 

teninginn og skal fara fram um jafn marga reiti og talan eða punktarnir segja til um. 

Kennari ákveður hvort þau til dæmis gangi eða hoppi á öðrum fæti á rétta mynd. Þá 

líta þau á myndina sem þau standa á og horfa yfir leikborðið og segja hvaða mynd á 

leikborðinu rímar við myndina sem þau standa á og færa sig á hana. 
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3.2 Innihald spilsins 

Leikborð sem er 150 cm á breidd og 180 cm á lengd. 

Stór teningur sem er 18x18 cm og með sex plastvösum. 

30 rímmyndir sem fara í plastvasana á teningnum. 

6 spjöld með tölustöfum sem fara í plastvasana á teningnum. 

6 spjöld með punktum sem fara í plastvasana á teningnum. 

3.3 Spilareglur 

Þegar semja skal spilareglur þarf að hafa í huga að reglurnar verða að vera skýrar og 

einfaldar. Það þarf að ímynda sér að sá sem ætlar að nota spilið hafi enga hugmynd 

um hvernig spilið virkar og einnig að hann hafi aldrei séð spil áður. Því þurfa 

reglurnar að vera mjög skýrar og útskýringarnar skiljanlegar.  

Spilareglur Slöngurímsspilsins: 

Spilið hentar börnum á aldrinum þriggja til sjö ára. Leikmannafjöldi getur verið frá 

1-10. Leikborðinu er rúllað út á gólf og myndirnar eiga að snúa upp. Því næst ákveða 

kennari og börn í sameiningu í hvaða röð börnin eru.   

Fyrir börn á aldrinum þriggja til fjögurra ára eru settar rímmyndir í vasana á 

teningnum. Þeim er síðan skipt út af kennara þegar öll börnin hafa kastað teningnum 

einu sinni. Börnin skiptast á að kasta teningnum og þau eiga að finna myndina á 

leikborðinu sem rímar við myndina sem kemur upp á teningnum. Sem dæmi má 

nefna að ef upp kemur fiskur á teningnum þá finna þau mynd af diski á spilaborðinu. 

Því næst ákveður kennari hvort þau til dæmis gangi eða hoppi jafnfætis á þá mynd. 

Þegar þau standa á henni segja þau rímparið upphátt. Ef þau annaðhvort geta ekki 

sagt rímparið eða treysta sér ekki til þess þá spyr kennari hina leikmennina hvort 

einhver geti aðstoðað barnið við að segja rímparið.  

Fyrir börn á aldrinum fimm til sjö ára eru sett tölustafaspöld eða punktaspjöld í 

vasana á teningnum. Kennari ákveður hvort hann vill leggja inn tölustafina hjá 

börnunum eða hvort hann vill nota punktaspjöldin og þannig þjálfa talningu. Því næst 

er teningnum kastað og börnin færa sig fram um jafn marga reiti og talan eða 

punktarnir segja til um. Upphafsreitur spilsins er mynd af húsi. Kennari ákveður til 

dæmis hvort þau gangi eða hoppi á öðrum fæti. Því næst horfir barnið á myndina sem 
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það stendur á og lítur yfir leikborðið. Þegar það er búið að finna þá mynd á 

leikborðinu sem rímar við myndina sem það stendur á segir það kennara og hinum 

leikmönnunum hvað rímar við þá mynd og færir sig á hana. Ef það getur ekki sagt 

rímparið spyr kennari hina leikmennina hvort einhver geti aðstoðað barnið við að 

segja rímparið.   

Ef barn lendir á mynd með stiga færist það upp á reitinn þar sem stiginn endar, en ef 

það lendir á mynd með slöngu færist það niður á reitinn þar sem halinn á slöngunni 

endar. Þegar börnin eru komin á þessa nýju mynd finna eldri börnin mynd á 

leikborðinu sem rímar við myndina og segja það upphátt og færa sig á hana. 

Kennarinn finnur fjórar myndir úr rímmyndaspjöldunum og sýnir yngri börnunum og 

þau finna út hvaða mynd rímar við þá mynd sem þau standa á. Skulu þau segja 

rímparið upphátt.   

Þar sem þetta er námspil og er hugsað til þess að æfa börnin í að ríma og stuðla að 

aukinni hreyfingu þá hefur það ekki það markmið að einn ákveðinn nemandi standi 

uppi sem sigurvegari. Börnin eru öll sigurvegarar að því leyti að þau eru að þjálfa 

hreyfingu, hljóðkerfisvitund og samvinnu.  
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4. Samspil Slöngurímsspilsins og fræðanna 

Í þessum kafla er sagt frá hvernig spilið tengist fræðunum sem fjallað var um í fyrstu 

tveimur köflum greinargerðarinnar. 

4.1 Spilið og Aðalnámskrá leikskóla 

Slöngurímsspilið styrkir börn í að vinna saman, taka tillit til annarra og gefur þeim 

tækifæri til að læra á fjölbreyttan hátt. Spilið gerir það að verkum að börnin öðlast 

nýja þekkingu í gegnum leikinn. Eins og Aðalnámskrá leikskóla (1999, bls. 12) segir 

um leikinn þá er hann mikilvægasta náms- og þroskaleið barns, því í honum lærir 

barn margt sem enginn getur kennt því. Þar sem börnin eru sjálf leikmennirnir í 

spilinu þá stuðlar það að aukinni hreyfingu þeirra og brýtur upp þá hefð að sitja við 

borð og spila. Í Aðalnámskrá leikskóla (1999, bls. 19) er kafli um hreyfingu og þar er 

sagt meðal annars að í leikskóla beri að leggja áherslu á hreyfingu barna og 

hreyfiuppeldi. 

4.2 Spilið og hljóðkerfisvitund  

Slöngurímsspilið tengist því sem fræðimenn hafa sagt um hljóðkerfisvitund. Það 

þjálfar börnin í því að ríma sem er ein færni hljóðkerfisvitundar og stuðlar því að 

auknum málþroska þeirra barna sem fá tækifæri til að nota það í daglegu starfi. 

Guðrún Bjarnadóttir (2004, bls. 19) segir að hljóðkerfisvitund feli í sér ýmsa færni 

eins og það að ríma og er það áhrifaþáttur í málþroska barna. Pence og Justice (2008, 

bls. 222-223) segja að góð færni í hljóðkerfisvitund hjálpi börnum að læra að lesa. 

Það eru mörg verkefni til sem efla hljóðkerfisvitund ungra barna, en þjálfun í henni 

getur komið í veg fyrir að börn lendi í erfiðleikum með lestrarnámið síðar meir.  

4.3 Spilið og leikurinn sem kennsluaðferð 

Spilið tengist mikilvægi leiksins sem kennsluaðferðar því kennarar gefa börnunum 

tækifæri til að læra í gegnum leikinn með því að nota það í starfi sínu. Jean Piaget 

sagði að kennarar eigi að nýta sér eiginleika barnanna og láta þau vera sem virkust og 

sjá þeim fyrir efni sem þau megi handleika (Charles, 1982, bls. 28). Kennari vekur 

áhuga hjá börnunum á að ríma með því að nota spilið og einnig gefst kennara 

tækifæri til að stuðla að hreyfingu barna. Ingvar Sigurgeirsson (1999b, bls. 80) segir 

að kostir leikja sem kennsluaðferða séu þeir að leikirnir eru líklegir til að vekja áhuga 

hjá nemendum og bjóða þeir upp á ýmsa möguleika í kennslu.  
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Dewey (1938/2000, bls. 37) sagði að áhrif reynslu liggi ekki í augum uppi, þau verða 

vandi kennarans og það er í hans verkahring að virkja börnin til þátttöku í athöfnum 

sem stuðla að æskilegri reynslu síðar meir. Með Slöngurímsspilinu er kennari að 

leggja inn margvíslega þætti eins og rím, hljóðkerfisvitund og hreyfingu. Í spilinu eru 

börnunum gefin tækifæri til þess að læra þá þætti með því að reyna sjálf og upplifa 

ánægju af leiknum samfara náminu. Spilið stuðlar að jákvæðri reynslu barna á 

hljóðkerfisvitund sem síðar á að auka færni í málþroska, lestrar- og ritunarfærni. 

4.4 Spilið og fjölgreindakenning Gardners 

Ef litið er á fjölgreindakenningu Howard Gardners (Armstrong, 2001, bls. 14-15) þá 

tekur spilið tillit til fjögurra greindarflokka hans og eru þeir: 

Málgreind: Í Slöngurímsspilinu þurfa börnin að nota málið til að segja rímpörin, þau 

æfa sig í að nota tungumálið og hljóm málsins með því að segja orðin.  

Líkams- og hreyfigreind: Þar sem að börnin sjálf eru leikmennirnir í 

Slöngurímsspilinu þá stuðlar það að hreyfingu barnanna. Þau æfa sig í samhæfingu 

og jafnvægi þegar þau færast milli reita. Þau þurfa að halda sig innan reitsins með 

báða fætur og þjálfar það jafnvægi þeirra. Í spilareglunum er kennara gefið tækifæri 

til að útfæra spilið á þann hátt að þau hoppi milli reita, á öðrum fæti eða báðum og 

stuðlar það að auknum þroska í hreyfigetu þeirra. 

Samskiptagreind: Í spilinu fara fram mikil samskipti því börnin geta hjálpast að við 

að finna hvaða mynd rímar og einnig hvar á leikborðinu hún er staðsett. Þau verða 

næm fyrir svipbrigðum og rödd annarra og læra að bregðast rétt við þeim. 

Rýmisgreind: Börnin horfa yfir leikborðið sem er fullt af litríkum myndum með 

punktalínum á milli þeirra. Þau þurfa að átta sig á hvar ein mynd endar og sú næsta 

byrjar. Einnig eru stigar og slöngur á spilinu sem gerir það að verkum að börnin 

færast milli reita. Þau þurfa að skynja hið sjónræna og rúmfræðilega umhverfi til 

þess að átta sig á hvar þau eiga að vera stödd á leikborðinu hverju sinni.   

Með því að kennarar noti spilið í daglegu starfi sínu þá örva þeir greindarflokkana 

sem að ofan eru taldir og stuðla að fjölbreytilegu námsefni fyrir börnin. Þannig koma 

þeir til móts við sem flesta nemendur. Jean Piaget (Charles, 1982, bls. 29) sagði að 

aðalstarf hvers kennara sé ekki það að miðla þekkingu, heldur felst það í að sjá til 

þess að nemendur séu virkir bæði andlega og líkamlega. 
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4.5 Spilið og læsishvetjandi umhverfi 

Undir öllum rímmyndunum er heitið á hlutunum skrifað. Með þessu er ýtt undir 

læsishvetjandi umhverfi þar sem ritaða málið er haft fyrir augum barnanna. Þannig 

læra þau að þekkja orðin og tengja þau við það sem er á myndunum.  Rannsóknir 

hafa sýnt fram á fylgni milli læsishvetjandi umhverfis og þess að börn læri að lesa og 

skrifa snemma (Appelberg og Eriksson, 1999, bls. 30). Því eykur spilið líkurnar á að 

börnin verði fyrr til lestrar og skriftar.  

Sú ákvörðun að skrifa heitin með lágstöfum er byggð á viðtekinni venju í leikskólum 

landsins. Þegar börnin byrja í grunnskóla þá læra þau bæði há- og lágstafi, ef börnin 

eru einungis með hástafi í leikskólaumhverfi sínu þá þekkja þau ekki þessi sömu orð 

þegar þau koma í grunnskólann.   



22  

5. Lokaorð 

Námspil í kennslu er góð viðbót í námsgagnagerð hér á landi. Notkun þeirra getur 

verið til að leggja inn ákveðið efni hjá nemendum eða til að þjálfa tiltekna færni. 

Námspil brjóta upp hinar hefðbundnu kennslustundir og gera þær fjölbreytilegri.   

Í heimildaöflun minni fyrir greinargerðina las ég á nokkrum stöðum að sumir eru 

mótfallnir notkun námspila í kennslu. Ástæðan er sú að þeir telja að nemendur eigi 

að læra í kennslustundum en ekki að leika sér. Tilfinning mín er sú að þessi hugsun 

sé að breytast og vonandi eiga fleiri kennarar eftir að nýta þessa skemmtilegu 

kennsluaðferð.   

Vinnan við gerð Slöngurímsspilsins hefur verið mjög skemmtileg og krefjandi. Er ég 

orðin fróðari um mikilvægi leiksins sem kennsluaðferðar og einnig um 

hljóðkerfisvitund. Það hefur farið dágóður tími í lestur heimilda sem hefur verið 

mjög skemmtilegur og á örugglega eftir að nýtast mér mikið í starfi mínu með 

börnum. Í hönnuninni á rímmyndunum og leikborðinu fannst mér best að hafa 

myndirnar sem skýrastar og einfaldastar. Einnig reyndi ég að hafa litina bjarta og 

fallega svo myndirnar myndu fanga athygli barnanna og gera það að verkum að 

spilið væri spennandi fyrir þau. Er það mín von að kennarar muni nota spilið í 

daglegu starfi sínu og að börnunum finnist það skemmtileg viðbót við það 

kennsluefni sem til er.          
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Fylgiskjal I 

Hefur að geyma rímmyndirnar sem settar eru í plastvasa teningsins fyrir yngri 

börnin.  
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Fylgiskjal II 

Hefur að geyma mynd af spilaborðinu. Raunstærðin á því er 150 cm x180 cm.     
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Fylgiskjal III 

Hefur að geyma ljósmyndir af Slöngurímsspilinu og spilinu í notkun.     
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