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Ágrip 
 

Greinargerð þessi er hluti af lokaverkefni til B.Ed.-prófs í Háskóla Íslands haustið 2009. 

Námsspilið Spurt og svarað um trúarbrögð er spurningaspil ætlað fyrir nemendur á miðstigi 

sem bæði er hægt að spila sem borðspil og á tölvutæku formi. Spilið er byggt á 

námsbókunum: Búddhatrú – leiðin til nirvana, Gyðingdómur – sáttmáli þjóðar, Hindúatrú – 

Guð í mörgum myndum og Kristin trú – Fagnaðarerindið sem allar eru eftir Sigurð Inga 

Ásgeirsson og Islam – að lúta vilja Guðs eftir Þorkel Ágúst Óttarsson. Spilið er því tilvalið 

ítarefni við þetta námsefni. Námsspilið getur einnig komið til góðra nota á ýmsan annan hátt. 

 

Í greinargerð þessari verður sýnt fram á að námsspil sem þetta geti hentað vel í kennslu. 

Fjallað er um gildi námsspila, markmið sem má ná með notkun námsspilsins, kennsluaðferðir 

og einnig er komið inn á fjölgreindakenningu Gardners. Höfundur hafði samband við nokkra 

kennara og fékk upplýsingar frá þeim um notkun námsspila. Fjallað er um spilið sjálft, 

vinnuferli og spurningarnar, ásamt því að meðfylgjandi eru spurningarnar, sýnishorn af 

leikspjöldunum og þeim spurningum sem lagðar voru fyrir kennara. 
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Þakkarorð 
 

Þegar ráðist er í svona verkefni er vitað mál að hjálp annarra er nauðsynleg. Við vinnuna á 

námsspilinu og greinargerð þessari naut ég aðstoðar góðs fólks. Ég vil byrja á því að þakka 

leiðsögukennaranum mína Gunnari J. Gunnarssyni. Ég vil þakka sérstaklega Kristjönu 

Jónasdóttur og Sigvalda Þór Loftssyni fyrir hjálpina við gerð þessa verkefnis. Kristjana 

Jónasdóttir las yfir allan texta fyrir mig og var mér ómissandi hjálp og stuðningur. Sigvaldi 

Þór Loftsson hjálpaði mér við að gera spilið í tölvutækuformi að veruleika ásamt því að hjálpa 

mér með alla grafík. Einnig vil ég þakka maka mínum Herði Inga Þórbjörnssyni fyrir alla 

þolinmæðina og aðstoðina sem hann veitti mér á meðan á vinnunni stóð. 
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1. Inngangur 
 

Mikilvægt er að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir til að ná til sem flestra nemenda. Það sem 

hentar einum nemenda þarf ekki endilega að henta öðrum. Námsspilið Spurt og svarað um 

trúarbrögð er gert handa nemendum á miðstigi og spannar fimm helstu trúarbrögð heims, 

kristna trú, islam, gyðingdóm, búddhatrú og hindúatrú. Vegna aukinnar tölvunotkunar og til 

að koma betur til móts við nemendur, meðal annars nemendur með námsörðugleika, er spilið 

ekki aðeins borðspil heldur er einnig hægt að spila það í tölvu. Komið er inn á mögulega kosti 

og galla við notkun námsspila í kennslu og það hvaða markmiðum má ná með notkun þessa 

námsspils og hvernig þau tengjast Aðalnámskrá grunnskólanna 2007. Einnig var haft samband 

við nokkra kennara og þeir spurðir um notkun námsspila. Margar og mismunandi 

kennsluaðferðir eru til og í þessari greinargerð er komið inn á í hvaða flokki kennsluaðferða 

námsspil eru. Fjölgreindakenning Gardners nýtur mikilla vinsælda og sýnd eru tengsl milli 

hennar og námsspila. Einnig er að finna ítarlega lýsingu á námspilinu Spurt og svarað um 

trúarbrögð og hugmyndir um hvernig megi nota það í kennslu. 
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2. Rökstuðningur fyrir vali á viðfangsefni 
 

Þegar ég fór að huga að lokaverkefni mínu og íhuga hvað ég vildi gera kom upp sú 

hugmynd að gera eitthvað sem kæmi til móts við sem fjölbreyttastan nemendahóp. 

Ég vildi koma með eitthvað sem gæti einnig nýst nemendum með námsörðugleika 

þar sem ég er í þeim hópi. Þá fór ég að hugsa um skólastefnuna Skóli án 

aðgreiningar sem hefur það að markmiði að stuðla að félagslegri blöndun nemenda 

og undirbúningi þeirra fyrir þátttöku í samfélaginu í fullu jafnræði (Arthur Morthens 

og Gretar L. Marinósson, 2002). Þetta þýðir að skólar eigi að þjónusta og koma til 

móts við alla einstaklinga og sinna þeim eftir bestu getu hvort sem þeir eru fatlaðir 

eða ófatlaðir (Gerður G. Óskarsdóttir, 2004).   

 

Út frá því fór ég fljótlega að hugsa um námsspil. Spil eru afþreyingarefni og stuðla að 

samveru og samskiptum. Flestum finnst skemmtilegt að spila og geta spil því verið tilvalin 

leið til að auka áhuga nemenda á námsefni. Ég skoðaði námsspil sem ég gat nálgast meðal 

annars til að sjá hvað væri í boði, fyrir hvaða aldurshópa, úr hvaða námsgreinum og hvernig 

þau væru uppbyggð. Ég vildi búa til námsspil sem allir gætu tekið þátt í. Ég byrjaði að hugsa 

hvernig spil hentar nemendum og hvernig það gæti aukið áhuga þeirra á námsefninu. Hvernig 

gæti námsspilið komið til móts við nemendur sem eru með námsörðugleika eða annars konar 

fatlanir? Leikir og spil í tölvutæku formi njóta mikilla vinsælda hjá börnum og unglingum og 

því datt mér í hug að með því að útbúa spilið mitt þannig kæmi ég betur til móts við nemendur 

en ella. Með því að koma með það í tölvutæku formi gæti ég hugsanlega líka komið til móts 

við fjölbreyttari nemendahóp. Spilið er byggt á nokkrum afþreyingarspilum sem ég blandaði 

saman og breytti eftir mínum hugmyndum til að búa til námsspilið Spurt og svarað um 

trúarbrögð. 

 

3. Gildi námsspila og kennsluaðferðir 
 

„Nemendum þykir gaman að læra við óhefðbundnar aðstæður og ýmis námsspil eru vel til 

þess fallin að gefa þeim tækifæri til þess“ (Armstrong, T., 2001, bls. 73). Margir kennarar telja 
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að spil geti haft mikil áhrif á kennslu, meðal annars í breyttum samskiptum, og að þau geti 

aukið áhuga, virkni, þátttöku, sjálfsaga, samvinnu og umræður. Rannsóknir hafa ekki sýnt 

fram á betri námsárangur við notkun spila en við hefðbundnar kennsluaðferðir. Þær hafa hins 

vegar sýnt fram á aukin áhuga nemenda fyrir námsefninu þegar notast er við spil. Þó að 

rannsóknir hafi ekki sýnt fram á neikvæðar hliðar af notkun námsspila heyrast þær raddir að 

spil eigi ekkert erindi inn í skólastofuna (Anna Kristjánsdóttir o.fl. 1987, bls. 3; Ingvar 

Sigurgeirsson, 1976, bls. 2). 

 

Samkeppnin sem fylgir oft spilum þykir mörgum óviðeigandi í skólastofunni. Mörg spil geta 

þó ekki síður stuðlað að aukinni samvinnu og henta því oft vel til að æfa nemendur í að vinna 

saman í hóp (Anna Kristjánsdóttir o.fl. 1987, bls. 3; Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 82). 

 

Í spilum þurfa nemendur að læra að fylgja reglum og takast á við sigra og ósigra. Flestir vilja 

vinna þegar þeir spila og margir eru tapsárir og því þurfa þeir að læra að spila án þess að upp 

úr sjóði. Námsspil geta reynst gagnleg við skipulagningu kennslu og hjálpað til við að ná til 

mismunandi nemenda (Þóra Kristindsóttir, 1984, bls. 47-8). 

 

Námsspil þykja falla vel að nemendamiðaðri kennslu og með þeim er hægt að ná markmiðum 

sem ná inn á öll sex stig þekkingar samkvæmt Bloom (Ellington, H., Fowlie, J. og Gordon, 

M., 1998, bls. 7).  Sex stig þekkingarsviðsins samkvæmt Benjamin Bloom og félögum eru: 

minni, skilningur, beiting, greining, nýmyndun/nýsköpun og mat (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999a, bls. 20). 

 

Notkun námsspila í kennslu geta fylgt ýmis vandkvæði eins og það að fá nemendur til að vera 

virkir þáttakendur, sumum þykir einfaldlega ekki gaman að spila og hræðast það jafnvel. 

Notkun námsspila í tölvutæku formi gætu haft eftirfarandi vandamál í för með sér: kennurum 

gæti þótt óþægileg að nota þau vegna eigin vankunnáttu á tölvur og spilið gæti úrelst hratt 

vegna hraðra framfara í tæknimálum (Ellington, H. o.fl., 1998, bls. 8-9). Þó þarf að hafa í 

huga að líftími allra námsspila er takmarkaður og því ekki hægt að nota þau endalaust (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999b, bls. 83). 
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Kennsluaðferðir eru jafnmismunandi og þær eru margar og markmiðin fjölbreytt eftir því. 

Varla þarf að fjölyrða um að fjölbreyttar kennsluaðferðir auka líkur á því að kennslan nýtist 

sem flestum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 67). Ingvar Sigurgeirsson flokkar 

kennsluaðferðir niður í níu flokka í bókinni sinni Litróf kennsluaðferðanna. Flokkarnir eru: 

útlistunarkennsla, þulunám og þjálfunaræfingar, verklegar æfingar, umræðu- og 

spurnaraðferðir, innlifunaraðferðir og tjáning, þrautalausnir, leitaraðferðir, hópvinnubrögð og 

sjálfstæð skapandi viðfangsefni. Námsspil fellur undir flokkinn þulunám og þjálfunaræfingar 

þar sem markmiðin eru að kanna þekkingu, festa hana í minni og þjálfa ýmsa leikni og færni. 

Ingvar Sigurgeirsson segir að námsspil séu góð kennsluaðferð til að þjálfa reglur, rifja upp 

efni og festa í minni. Þau séu nothæf á öllum skólastigum og í flestum námsgreinum þar sem 

fólk á öllum aldri hefur gaman af að spila (Ingvar Sigurgeirsson,1999b, bls. 43, 82). 

 

Ég er alveg sammála Ingvari varðandi námsspilin. Ég held að þau séu einmitt mjög hentug til 

að lífga upp á kennsluna, hafa hana fjölbreyttari og skemmtilegri svo að sem flestir njóti góðs 

af kennslunni.  
 

4. Notkun námsspila í grunnskólum 
 

Til að kanna notkun námsspila í grunnskólum hafði ég samband við sex kennara sem kenna, 

eða hafa kennt, trúarbragðafræði á miðstigi og fékk þá til að svara nokkrum spurningum. Með 

spurningunum var ég að leita eftir því hvaða námsefni er notað, hvort þeim fyndist vanta 

hjálpargögn við það námsefni, hvort kennarar notuðu námsspil, hvernig þeim fannst að nota 

námsspil, hvort þeir hefðu notað eða hefðu áhuga á að nota námsspil í trúarbragðafræði og þá í 

hvaða tilgangi.  

 

Fjórir kennarar af fimm notast eða hafa notast við það námsefni sem lagt er til grundvallar í 

námsspilinu Spurt og svarað um trúarbrögð. Kennararnir notast einnig við aðrar námsbækur 

um trúarbrögð, ítarefni á netinu og einn kennarinn var með eigið námsefni. 
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Öllum kennurunum fannst vanta fleiri hjálpargögn, meðal annars góðar kennslufræðilegar 

hugmyndir, glærur, kort, námsspil og myndbönd. 

 

Allir kennararnir höfðu notast við námsspil í kennslu og sögðu að það hefði að mestu gengið 

vel, helst að þau gætu verið tímafrek. Þeir voru einnig sammála um að námsspil væru mjög 

góð sem viðbót við annað námsefni og til að brjóta upp kennsluna.   

 

Aðeins einn kennari hafði notast við námsspil við kennslu í trúarbragðafræði og var það 

gamalt biblíuspil. Sá kennari var að vinna í því að búa til sitt eigið námsspil í 

trúarbragðafræði. Annar kennari tók það fram að ekki væri til íslenskt námsspil í kristinfræði, 

siðfræði eða trúarbragðafræði. Allir kennararnir sem ég hafði samband við gætu vel hugsa sér 

að nota námsspil við kennslu í trúarbragðafræði. 

 

Kennararnir voru með misjöfn svör þegar ég spurði í hvaða tilgangi myndu þeir nota námsspil 

í trúarbragðafræði. Þeir sögðu að námsspil gætu hjálpað krökkum sem eiga erfitt með 

hugtakaskilning og eflaust verið gagnlegt fyrir marga nemendur að fá myndræn og áþreifanleg 

verkefni til að fást við. Námsspil myndu einnig auka fjölbreytni í kennsluháttum og gera 

námsefnið áhugaverðara. Námsspil er hægt að nota til að rifja upp og festa í minni námsefnið 

(Anna Katrín Ragnarsdóttir, Guðfinna Hulda Hjálmarsdóttir, Helga Ólafsdóttir, Ingvi 

Sveinsson, Kristín Björg Knútsdóttir, Svanborg Ísberg, einkasamskipti, 9.–23. nóvember 

2009). 

 

Af þessu má álykta að eftirspurn eftir námsspili í trúarbragðafræði sé mikil. Kennararnir hafa 

allir notast við námsspil í öðrum greinum og fannst það ganga vel. Allir voru þeir sammála um 

að það vanti fleiri hjálpargögn við kennsluna. Greinilegt er að kennarar sjá mikið notagildi 

með námsspilum og eins og fram kom hér að framan geta allir kennararnir hugsað sér að nota 

námsspil við kennslu trúarbragðafræða. Námsspilið Spurt og svarað um trúarbrögð er byggt á 

því námsefni sem flestir kennaranna nota og myndi því henta vel sem viðbót í kennslu. 
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5. Fjölgreindir 
 

Fjölgreindakenning Gardners er öllum kennaranemum og flestum kennurum vel kunn. 

Howard Gardner hélt því fram með kenningu sinni um fjölgreindir að hugtakið greind hafi 

verið skilgreint of þröngt. Hann taldi að greindir mannsins væru að minnsta kosti átta; 

málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, 

samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Gardner hélt því fram að hver 

einstaklingur hefði færni í öllum greindum. Gardner hélt því fram að það að nota 

greindarvísitölupróf væri rangt þar sem einstaklingurinn væri tekinn úr sínu eðlilega umhverfi 

og frekar ætti að líta á greind sem hæfileika til að leysa þrautir og vandamál og til að hanna 

afurðir í góðu samhengi við umhverfið (Armstrong, T., 2001, bls. 13-14). Það reynir á nokkrar 

greindir skv. kenningum Gardners þegar notast er við námsspilið Spurt og svarað um 

trúarbrögð. 

 

5.1. Málgreind 
 

Hæfileiki til að hafa áhrif með orðum, bæði munnlega ... og skriflega .... Þessi greind felur í sér að 

færa sér í nyt (1) setningafræði eða formgerð tungumáls, (2) hljóðfræði eða hljóm máls, (3) 

merkingarfræði eða þýðingu tungumáls og (4) sveigjanleika tungumálsins í hagnýtum tilgangi. Sum 

þessara notagilda fela í sér mælskulist ..., útskýringar ... og stoðmál ... (Armstrong, T., 2001, bls. 14).   

 

Með námsspilinu Spurt og svarað um trúarbrögð er færni leikmanna í málgreind æfð. 

Leikmenn þurfa að skilja þær upplýsingar sem þeir fást við í námsspilinu og koma réttum 

upplýsingum frá sér. Ef námsspilið er ekki spilað með disknum þá þjálfast leikmenn einnig í 

lestri, þar sem þeir lesa spurningar upphátt fyrir mótherja. 

 

5.2. Samskiptagreind 
 

Hæfileiki til að skilja og greina skap, fyrirætlanir, innri hvöt og tilfinningar annarrar manneskju. Í 

þessu getur falist næmi fyrir svipbrigðum, rödd og látbragði, hæfni til að greina margvíslegar 

vísbendingar í samskiptum og hæfileiki til að bregðast rétt við þeim... (Armstrong, T., 2001 bls. 14). 
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Með námsspilinu Spurt og svarað um trúarbrögð er færni leikmanna í samskiptagreind æfð. 

Leikmenn þurfa að hafa samskipti við mótspilara ásamt því að hafa samskipti við liðsfélaga 

þegar spilað er í liðum. Allir leikmenn þurfa líka að fara eftir fyrir fram settum reglum. 

 

5.3 Sjálfsþekkingargreind 
 

Sjálfsþekking og hæfni til að lifa og starfa á grunni þeirrar þekkingar. Þessi greind lýsir sér í skýrri 

sjálfsmynd og þekkingu einstaklingsins á styrk sínum og veikleikum, vitund um eigið hugarástand, 

innri hvatir, fyrirætlanir, skapgerð og langanir ásamt sjálfsskilningi, sjálfsvirðingu og hæfni til 

sjálfsögunar (Armstrong, T., 2001, bls. 15). 

 

Með námsspilinu Spurt og svarað um trúarbrögð er færni leikmanna í sjálfsþekkingargreind 

æfð. Leikmenn verða að þekkja sína styrk- og veikleika því þeir verða að geta treyst á sig og 

liðsfélaga sína við að gefa upp svör við spurningunum. Í spilinu stendur einn leikmaður eða 

eitt lið uppi sem sigurvegari. Leikmenn verða að læra að taka sigrum, ósigrum og leysa úr 

ágreiningi ef þess er þörf. 

 

6. Markmið 
 

Í aðalnámskrá segir að trúarbragðafræði eigi einkum að stuðla að trúarþroska nemenda, það er 

að segja að gera nemendur hæfa til að fást við trúarleg viðfangsefni á grundvelli þekkingar og 

skilnings (Aðalnámskrá grunnskóla: Kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði, 2007, bls. 5). 

Hvað nemendur eiga að læra er spurning sem gott er að byrja á að svara þegar skipulagning 

kennslu er annars vegar (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 13). Þess vegna skoðaði ég 

aðalnámskrána og þau markmið sem þar koma fram. Eftirfarandi markmiðum tel ég að 

námsspilið Spurt og svarað um trúarbrögð geti stuðlað að: 
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Lokamarkmið 

Nemandi 

o efli trúarlegan, siðferðilegan og félagslegan þroska sinn 

o þjálfist í að fást við og skilja viðfangsefni sem snerta trú, lífsviðhorf og siðferði og 

tengjast spurningum um merkingu og tilgang lífsins 

o temji sér umburðarlyndi og virðingu fyrir rétti manna til mismunandi trúar- og 

lífsskoðana 

o öðlist skilning á gildi trúarbragða og lífsviðhorfa og innbyrðis áhrifum þeirra og 

menningar og samfélags 

o tileinki sér grundvallargildi íslensks samfélags, svo sem virðingu einstaklingsins fyrir 

sjálfum sér og öðrum, fyrir mannréttindum og helgi mannlegs lífs 

o öðlist þekkingu á kristinni trú á Guð, föður,  son og heilagan anda, með áherslu á Jesú 

Krist og kenningu hans, og átti sig á áhrifum hennar á einstaklinga, sögu, menningu og 

samfélög 

o kynnist Biblíunni og sögu kristinnar kirkju hér og erlendis og beri skynbragð á 

vestrænan og þar með íslenskan trúar- og menningararf 

o öðlist þekkingu á öðrum trúarbrögðum og lífsviðhorfum og átti sig á áhrifum þeirra á 

einstaklinga, sögu, menningu og samfélög  

o geti greint og borið saman ólík trúar- og lífsviðhorf og gert sér grein fyrir hvað er 

sameiginlegt og hvað sérstætt 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði, 2007, bls. 8-9) 

Áfangamarkmið í kristnum fræðum, siðfræði og trúarbragðafræði við lok 7. bekkjar 

Nemandi á að 

o hafa tamið sér virðingu fyrir ólíkum trúarbrögðum og lífsviðhorfum 

o þekkja nokkur meginatriði kristni og helstu biblíutexta sem kristin trú og játning 

byggist á og geta dregið lærdóm af þeim 

o hafa kynnst völdum þáttum úr almennri og íslenskri kirkjusögu, einkum í fornöld og á 

miðöldum 

o kunna skil á hvernig kristni barst til Íslands og á atburðum tengdum kristnitökunni árið 1000 
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o hafa kynnst áhrifum Biblíunnar og kristinnar trúar á íslenska og erlenda listsköpun, m.a. í 

bókmenntum, myndlist, kvikmyndum og tónlist og þekkja dæmi um þau 

o hafa kynnst nokkrum mikilvægum frásögnum og persónum úr íslenskri kristni sem 

hafa haft mótandi áhrif á íslenska menningu og samfélag 

o hafa þekkingu á uppruna, sögu og útbreiðslu annarra helstu trúarbragða heims, svo sem 

gyðingdóms, íslams, hindúasiðar og búddadóms 

o þekkja valda þætti nokkurra helstu trúarbragða heimsins, einkum guðshús, helgistaði, 

helgirit, tákn, hátíðir og siði 

 (Aðalnámskrá grunnskóla: Kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði, 2007, bls. 10) 

 

Á grundvelli aðalnámskráar og ofangreindra markmiða voru markmið námsspilsins Spurt og 

svarað um trúarbrögð búin til. 

Markmið námsspilsins Spurt og svarað um trúarbrögð eru að:  

 nemendur læri um fimm helstu trúarbrögð heims, um hvað þau snúast og hvað er líkt 

og hvað er ólíkt með þeim 

 nemendur þekki sögu og helstu persónur trúarbragðanna  

 nemendur þekki helgirit, guði, siði, venjur, tákn, hugtök, guðshús, kenningar og helstu 

hátíðir þessara trúarbragða 

 nemendur læri tillitssemi, víðsýni, virðingu og umburðarlyndi gagnvart öðrum 

 nemendur læri samvinnu og samskipti 

 gera viðfangsefnið skemmtilegt 

 spilið verði gott til upprifjunar og til að kanna kunnáttu nemenda 

 

Fyrstu markmiðin snúa að trúarbrögðunum sjálfum og studdist ég mikið við aðalnámskrá við 

gerð þeirra. Skólinn er ekki trúboðsstofnun heldur fræðslustofnun svo að hlutverk hans er að 

miðla þekkingu og auka skilning á trúarbrögðum (Aðalnámskrá grunnskóla: Kristin fræði, 

siðfræði og trúarbragðafræði, 2007, bls. 6).  
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„Traust þekking á eigin rótum og skilningur á ólíkum lífsviðhorfum stuðlar að umburðarlyndi 

og víðsýni“ (Aðalnámskrá grunnskóla: Kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði, 2007, bls. 

6). Markmiðin sem koma síðar snúa að nemendunum sjálfum. Eins og fram kom í kaflanum 

um gildi námsspila geta námsspil hjálpað til við að ná til mismunandi nemenda ásamt því að 

geta aukið áhuga, virkni, sjálfsaga, samvinnu og fleira. Í skólanum þjálfast nemendur einnig í 

fjölgreindum og með námsspilinu Spurt og svarað um trúarbrögð er færni nemenda í 

málgreind, samskiptagreind og sjálfsþekkingargreind æfð.  

 

Markmiðin um að gera viðfangsefnið skemmtilegra og það að námsspilið sé gott til 

upprifjunar og til að kanna kunnáttu nemenda eru byggð á því sem fram hefur komið bæði hjá 

þeim kennurum sem ég hafði samband við og í kaflanum um gildi námsspila og 

kennsluaðferðir. Það er að námsspil séu góð til að brjóta upp kennslu, auka áhuga, gera 

kennsluna fjölbreyttari, rifja upp námsefni og festa það í minni. Nemendum þykir oft gaman 

að læra við óhefðbundnar aðstæður og geta námsspil því verið tilvalin leið til að koma til móts 

við það (Armstrong, T., 2001, bls. 73).  

 

Námsspil þykja falla vel að nemendamiðaðri kennslu og með þeim er hægt að ná markmiðum 

sem ná inn á öll sex stig þekkingar samkvæmt Bloom (Ellington, H., Fowlie, J. og Gordon, 

M., 1998, bls. 7). Námsspilið Spurt og svarað um trúarbrögð er byggt á ákveðnu námsefni og 

verða svörin að finnast í því. Spurningarnar eru kunnáttu- eða staðreyndaspurningar og eru 

kallaðar „lokaðar“ spurningar og hafa aðeins rétt eða rangt svar (Ingvar Sigurgeirsson, 1996, 

bls. 14 og 1999a, bls. 20-21). Reynir námsspilið því mest á tvö stig þekkingar, minni og 

skilning. Námsspilið á að henta fjölbreyttum nemendahóp og því er tungumál (talað, ritað eða 

tákn eftir því sem við á) eina tjáningarform námsspilsins. Með þessu móti er dregið úr 

listrænni tjáningu og  hreyfingu sem oft fylgir afþreygingarspilum. Þannig getur námsspilið  

hentað breiðari nemendahóp, þó gæti þetta tjáningarform reynst erfitt fyrir t.d. þá sem eru af 

erlendu bergi brotnir og þá er nauðsynlegt að kennarinn aðlagi námsspilið að þörfum sinna 

nemenda. 
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7. Námsspilið – Spurt og svarað um trúarbrögð 
 

Spilið er fyrir nemendur á miðstigi, eða 5., 6., og 7. bekk, og aðra sem hafa áhuga á 

trúarbrögðum. Spilið er byggt á námsefninu: Búddhatrú – leiðin til nirvana, Hindúatrú – Guð í 

mörgum myndum, Kristin trú – Fagnaðarerindið og Gyðingdómur – sáttmáli þjóðar sem allar 

eru eftir Sigurð Inga Ásgeirsson og Islam – að lúta vilja Guðs eftir Þorkel Ágúst Óttarsson. 

Spilið er því tilvalið ítarefni við þetta námsefni. 

 

Þetta er spurningaspil um fimm helstu trúarbrögð heims, kristni, islam, hindúatrú, búddhatrú 

og gyðingdóm. Spilið er hugsað til þess að fræða leikmenn með því að þeir reyni við 

miserfiðar spurningar varðandi þessi trúarbrögð. Spurningarnar reyna á þekkingu leikmanna á 

trúarbrögðum. Spilið er bæði hægt að spila í rafrænu formi og ekki, eftir því sem hentar hverju 

sinni.  

 

Spurningunum er skipt upp í fimm flokka eftir trúarbrögðum. Leikmenn snúa lukkuhjóli sem 

segir til um úr hvaða flokki viðkomandi þarf að svara spurningu. Spurningakort eru notuð 

þegar spilið er spilað sem borðspil en þegar það er spilað í tölvutæku formi birtast 

spurningarnar sjálfkrafa og eru lesnar upp og spurningarnar fylgja með sem fylgiskjöl. 

Leikmenn fá leikspjald sem líkist bingóspjaldi nema í stað tölustafa eru trúartákn 

trúarbragðanna. Við rétt svar eiga leikmenn að strika út reit merktan viðkomandi trúartákni. 

Leikmenn eiga að reyna að ná röð líkt og í bingói til þess að vinna. Það má auðvitað spila á 

fjölbreyttari hátt, t.d að spila upp á tvær raðir eða að leikmenn reyni að strika út „L“ á 

leikspjaldinu og þar fram eftir götunum.  

 

Það má nota spilið á marga vegu og hvet ég alla, sem hugsa sér að nota spilið, til að gera það 

að sínu og aðlaga að sínum nemendahóp. Til að kveikja áhuga nemenda fyrir spilinu má t.d. 

hafa stuttan leik eða keppni þar sem notast er við spurningar spilsins eftir kennslu í hverjum 

trúarbrögðum. Kennari getur skipt nemendum í hópa og líkt eftir spurningaþættinum Útsvari 

sem sýndur er í Ríkissjónvarpinu þar sem keppendur keppast við að vera fyrstir til að hringja 

bjöllu og fá þannig svarrétt á spurningu. Kennarinn þarf bjöllu og spurningarnar sem fylgja 

spilinu. Hóparnir koma sér svo saman um hver hleypur að bjöllunni sem er jafnlangt frá 
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öllum. Kennarinn les upp spurninguna og nemendur keppast um að fá að svara og koma með 

svar. Hópurinn sem er til dæmis fyrstur til að svara 5 spurningum réttum vinnur. Hér að ofan 

er ein tillaga um hvernig megi nota spilið á annan veg en það er sett upp og það má 

væntanlega finna margar aðrar leiðir til að koma sem best til móts við nemendur. 

 

Kennarar geta nýtt sér spilið á fleiri vegu en til að gera námsefni skemmtilegra, áhugaverðara 

og fjölbreyttara. Þeir geta notað það til að sjá hvað nemendur kunna um trúarbrögðin og 

einnig geta þeir notað spurningarnar sem fylgja spilinu sér til aðstoðar þegar þeir eru að búa til 

verkefni og próf. 

 

7.1 Gerð námsspilsins  
 
Vinnan við námsspilið byrjaði á því að ég lét hugann reika og skrifaði niður allt sem mér datt í 

hug sem kom námsspilum við. Út frá því komst ég að því að ég vildi gera spurningaspil. Þá 

kom upp sú hugmynd að láta það tengjast trúarbragðafræði þar sem ég hef mikinn áhuga á 

trúarbrögðum. Þegar ég var búin að skoða þau námsspil sem ég fann er tengdust 

trúarbragðafræði og afla mér heimilda, sá ég að það vantaði námsspil í trúarbragðafræði fyrir 

miðstig. Nemendur á miðstigi eru á milli þess að vera börn og unglingar og held ég að þau séu 

mjög opin fyrir námsspilum. Ég vildi samt að námsspilið yrði bæði skemmtilegt og að það 

myndi henta stórum og fjölbreyttum nemendahópi. Þar sem ég er með lestrarörðugleika 

langaði mig að draga úr þeim parti í spilinu sem reynir á lestur sem slíkan. Þá kom upp sú 

hugmynd að gera þetta í tölvutæku formi og að spurningar og svör væru lesin upp. Þetta gerir 

það að verkum að spilið hentar stærri og fjölbreyttari nemendahópi en annars væri. Ég vildi 

líka að spilið hentaði einstaklingum með aðrar hamlanir og fatlanir og því tók ég þá ákvörðun 

að tungumál yrði eina tjáningarform námsspilsins en ekki listræn tjáning og hreyfing eins og 

stundum er gert.  

 

Næsta skref við gerð námsspilsins var að afla upplýsinga um námsspil og gera spurningar. Ég 

bjó til 200 spurningar, 40 úr hverri trú. Þá var komið að því að koma hönnun námsspilsins í 
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réttan farveg og fínpússa leikreglur. Ég fékk aðstoð hjá Sigvalda Þór Loftssyni við hönnun 

námsspilsins og að koma því í tölvutækt form. 

 

7.2. Spurningar 
 
Spurningarnar í spilinu eru kunnáttu- eða staðreyndaspurningar sem reyna á þau þrep 

þekkingarsviðs Blooms og félaga sem tengjast minni og skilningi. Svona spurningar eru 

kallaðar „lokaðar“ spurningar og hafa aðeins rétt eða rangt svar (Ingvar Sigurgeirsson, 1996, 

bls. 14 og 1999a, bls. 20-21). Spurningarnar eru byggðar á ákveðnu námsefni og við hvert 

svar er að finna blaðsíðutal þar sem svarið er að finna. 

 

Í námsspilinu hafa leikmenn 30 sekúndur til að svara spurningunum. Þann tíma geta þeir notað 

til að hugsa sig um, koma sér saman um rétt svar ef þarf, og til að koma endanlegu svari frá 

sér. Algengt er að kennarar gefi nemendum sínum ekki nægjanlegan tíma til að velta fyrir sér 

svarmöguleikum á þeim spurningum sem þeir varpa fram. Það hefur sýnt sig að það hefur góð 

áhrif á svör nemenda ef kennarar staldra aðeins við. Það segir sig sjálft að nemendur þurfa 

svolítinn tíma til að hugsa sig um því að þeir eru ekki alltaf með öll svör á reiðum höndum 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1996, bls. 39).  

 

7.3 Leikreglur 
 

Spilið gerir ráð fyrir að leikmenn geti verið allt frá tveimur einstaklingum upp í fjögur lið. 

 

Leikmenn fá leikspjald, eitt spjald fyrir hvern leikmann eða lið eftir því sem við á. 

Sá sem byrjar spilið á að snúa lukkuhjólinu. Lesin er upp spurning fyrir leikmann/lið úr þeim 

trúarbrögðum sem lukkuhjólið endaði á. 

 

Ef svarað er rétt, strikar leikmaður/lið út einn reit á leikspjaldinu merktan tilteknum 

trúarbrögðum, annars ekki. 
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Næsti leikmaður/lið á nú leik. 

  

Leikmaður/liðið sem er á undan að ná að strika út heila röð á leikspjaldinu vinnur. 

 

Ef jafnt er á milli leikmanna/liða og sá/þeir sem hófu leikinn er fyrri til að ná röð, fá aðrir 

leikmenn/lið tækifæri á að jafna. 

 

Ef spilið endar með jafntefli verður að skera úr um sigurvegara með bráðabana. Leikmenn/lið 

fá möguleika á að svara einni spurningu hver þar til sigurvegari er fundinn. 
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8. Lokaorð 
 

Í greinargerð þessari hef ég fjallað ítarlega um gerð og markmið námsspilsins Spurt og svarað 

um trúarbrögð. Ég valdi að útbúa námsspil því ég vildi auka fjölbreytni í kennslu og reyna að 

koma til móts við nemendur með námsörðugleika og þess vegna er spilið einnig í tölvutæku 

formi. Þegar ég var komin lengra með hugmynd mína um námsspilið vildi ég koma til móts 

við enn fjölbreyttari hóp nemenda eins og þá sem eru með fatlanir og valdi því að tengja 

námsspilið ekki við hreyfingu eins og oft er gert í afþreyingarspilum. Námsspilið Spurt og 

svarað er því tilvalið fyrir mjög breiðan nemendahóp því allflestir ættu að geta tekið þátt í 

spilinu. Ég hef gert grein fyrir kostum og göllum við notkun námsspila í kennslu. Komið er 

inn á markmið námsspilsins og tengingu þess við Aðalnámskrá grunnskóla 2007. Fjallað eru 

um tengingu námsspilsins við fjölgreindakenningu Gardners. Tekin er samantekt um það hvað 

kennurum, sem haft var samband við, fannst um notkun námsspila. Einnig er greinargóð 

lýsing á spilinu sjálfu ásamt umfjöllun um kennsluaðferðir. 

 

Það er von mín að Spurt og svarað um trúarbrögð nýtist sem flestum á sem fjölbreyttastan hátt 

við kennslu, nám og leik.  
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nóvember 2009. 

 

Ingvi Sveinsson, kennari í Langholtsskóla. Spurningar um notkun námsspila í kennslu. 12. 

nóvember 2009. 
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Kristín Björg Knútsdóttir, kennari í Álftamýrarskóla. Spurningar um notkun námsspila í 

kennslu. 9. nóvember 2009.  

 

Svanborg Ísberg, kennari í Kópavogsskóla. Spurningar um notkun námsspila í kennslu. 11. 

nóvember 2009. 
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Fylgiskjal 1 - Spurningar um notkun námsspila í kennslu 

 
 
Nafn: 
 
Skóli: 
 
Kennir þú trúarbragðafræði á miðstigi? 
 
 
Hvaða námsefni hefur þú notað við kennslu í trúarbragðafræði? 
 
 
Finnst þér vanta einhver hjálpargögn við það námsefni sem þú gætir hugsað þér að nota? 
 
 
Hefur þú notað námsspil við kennslu? 
 
 
Ef já, hvernig hefur það tekist? 
 
 
Ef nei, hvers vegna ekki? 
 
 
Hefur þú notað námsspil við kennslu í trúarbragðafræði (í hvaða bekk)? 
 
 
Gætir þú hugsað þér að nota námsspil við kennslu í trúarbragðafræði á miðstigi? 
 
 
Í hvaða tilgangi myndir þú vilja nota námsspil í þessari grein? 
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Fylgiskjal 2 - Spurningar úr búddhatrú 
 

 Hvað er trúarjátning búddhatrúar kölluð? 

o Gimsteinarnir þrír (bls. 5) 

 

 Hvað kallast boðskapur Búddha? 

o Dharma (bls. 5) 

 

 Hvað er sangha? 

o Samfélag munka og nunna (bls. 5) 

 

 Hvað hét Búddha fyrst? 

o Siddharta (Siddharta Gautama) (bls. 5) 

 

 Hvað merkir Búddha? 

o Hinn upplýsti (bls. 5) 

 

 Í hvaða landi hófst búddhatrú? 

o Á Indlandi (bls. 5) 

 

 Hvaða þrjá hluti sá Búddha að enginn maður gat umflúið, hvort sem hann væri ríkur 

eða fátækur? 

o Að verða gamall, að veikjast og deyja (bls. 7) 

 

 Hvað eru eftirfarandi orð nefnd? Ég leita athvarfs í Búddha, ég leita athvarfs í 

dharma, ég leita athvarfs í sangha. 

o Trúarjátning búddhista (bls. 5) 

 

 Hvað trúa búddhistar að gerist þegar þeir leita athvarfs í Búddha, dharma og sangha? 

o Að þeir verða óhultir og geti öðlast sanna hamingju (bls. 5) 
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 Hvernig hljómaði spádómurinn um Búddha? 

o Að hann yrði konungur. Þegar hann kynntist þjáningum lífsins myndi hann 

hafna konungstigninni og verða andlegur leiðtogi (bls. 7) 

 

 Af hverju bannaði pabbi Búddha öllum sem voru veikir og gamlir að koma nálægt syni 

sínum? 

o Hann var að reyna að forða honum frá því að kynnast þjáningum lífsins (bls. 7) 

 

 Við hverju vildi Búddha finna svör þegar hann yfirgaf heimili sitt fyrir fullt og allt? 

o Hver væri orsök þjáningar og hvernig væri hægt að sigrast á henni (bls. 7) 

 

 Hvað gerði Búddha til að leita að orsök þjáningarinnar? 

o Hann gerðist meinlætamaður (bls. 7-8) 

 

 Hvað uppgötvaði Búddha um lífshamingjuna við að hlusta á tónlistarkennara? 

o Að leiðin að lífshamingju væri fólgin í að fara meðalveginn milli tvennra öfga 

(bls. 8) 

 

 Hvaða trú var ríkjandi á Indlandi á dögum Búddha? 

o Hindúatrú (bls. 9) 

 

 Hvað kallast bænahús búddhista? 

o Musteri (bls. 10) 

 

 Hvar var Siddharta staddur þegar hann breyttist í Búddha? 

o Undir stóru tré (bls. 10-11) 

 

 Hvað er nirvana? 

o Algleymi, kyrrð sjálfsins (bls. 11) 
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 Hvaða uppgötvun gerði Búddha um þjáninguna? 

o Fólk þjáist vegna þess að það er aldrei ánægt með það sem það hefur (bls. 11) 

 

 Hvernig eyddi Búddha lífi sínu eftir að hann öðlaðist nirvana? 

o Hann gekk um Norður-Indland og kenndi fólki að losna undan þjáningunni 

(bls. 11) 

 

 Hvað er Búddha Matreya? 

o Mikill Búddha sem búddhistar bíða eftir að komi (bls. 12) 

 

 Hvað dró Búddha til dauða? 

o Matareitrun (bls. 12) 

 

 Í hvaða ástand telja fylgjendur Búddha að hann hafi farið þegar hann dó? 

o Paranirvana eða endanlegt nirvana (bls. 12) 

 

 Hverjir fengu að heyra boðskap Búddha fyrstir? 

o Meinlætamennirnir fimm sem höfðu verið með honum í skóginum (bls. 13) 

 

 Hvað er stúpa? 

o Grafhaugur sem reistur er til að geyma ösku Búddha eða dýrðlinga (bls. 13) 

 

 Hvað eru göfugu sannindin mörg? 

o Fern (bls. 14) 

 

 Hver er fyrsti áfanginn í hinum göfuga áttfalda stíg? 

o Rétt skoðun (bls. 16) 

 

 Hver er síðasti áfanginn í hinum göfuga áttfalda stíg? 

o Rétt einbeiting (bls. 16) 
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 Hverjar eru lífsreglurnar fimm sem Búddha setti? 

o Að drepa ekki, stela ekki, stunda ekki ósiðlegt kynlíf, ljúga ekki og neyta ekki 

áfengis eða eiturlyfja (bls. 20) 

 

 Hvað gerði Asoka keisari Indlands eftir að hann tók búddhatrú? Nefndu tvö atriði. 

o Hann reisti gistihús, afnam harðneskjulegar refsingar fanga, stofnaði spítala, 

reisti klaustur og sendi trúboða út á meðal þegnanna (bls. 21) 

 

 Nefndu tvö lönd þar sem búddhatrú er ríkjandi í dag. 

o Japan, Tíbet, Laos, Myanmar, Singapore, Taíland, Kambodía, Bhútan, 

Víetnam, Sri Lanka og Taívan (bls. 22) 

 

 Hvað er það sem kallast stóri vagninn og skóli öldunganna? 

o Tvær höfuðstefnur búddhatrúar (bls. 23) 

 

 Hvað heita fyrstu helgirit búddhatrúar? 

o Körfurnar þrjár (Tipitaka) (bls. 27) 

 

 Hvað skiptist helgirit búddhatrúar í marga hluta? 

o Þrjá (bls. 27) 

 

 Munkar og nunnur þiggja ekki laun fyrir störf sín. Því er það víða siður að 

almenningur gefi þeim mat og gjafir. Hverju trúa búddhistar að slíkar ölmusur færi 

gefandanum? 

o Betra karma (bls. 29-30) 

 

 Hvert er tákn hreinleika í búddhatrú? 

o Lótusblóm (bls. 30) 

 

 Hver er mikilvægasta hátíð ársins hjá búddhistum? 

o Vesak-hátíðin eða búddhadagur (bls. 31) 
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 Hvað eru margir sem játa búddhatrú í heiminum? 

o Um 300 milljónir manna (bls. 33) 

 

 Á hvern líta tíbeskir búddhistar sem andlegan leiðtoga? 

o Dalai Lama (bls. 33) 

 

 Hvaða tveir frægir búddhatrúarmenn hafa verið sæmdir friðarverðlaunum Nóbels? 

o Dalai Lama og Aung San Suu Kyi (bls. 33-34) 



 29

Fylgiskjal 3 - Spurningar úr gyðingdómi 
 

 Hvernig telst maður vera gyðingur? 

o Sá sem á móður sem er gyðingur telst vera gyðingur (bls. 5) 

 

 Í hvaða landi er gyðingdómur ríkistrú? 

o Í Ísrael (bls. 6) 

 

 Hvar búa flestir gyðingar? 

o Í Bandaríkjunum (bls. 6) 

 

 Hvað heitir aðalhelgirit gyðinga? 

o Tóra (bls. 7) 

 

 Hvað trúa gyðingar á marga guði? 

o Einn (bls. 7) 

 

 Hvað voru forfeður gyðinga kallaðir? 

o Hebrear (bls. 7) 

 

 Hvern telja gyðingar vera ættföður sinn? 

o Abraham (bls. 8) 

 

 Hver bjargaði Ísraelsmönnum frá þrældómi í Egyptalandi? 

o Móse (bls. 9-10) 

 

 Hvar talaði Guð við Móse og opinberaði boðorðin tíu? 

o Á Sínaífjalli (bls. 11) 

 

 Hver varð leiðtogi Ísraelsmanna eftir andlát Móse? 
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o Jósúa (bls. 11) 

 

 Hvað dvöldu Ísraelsmenn lengi í eyðimörkinni áður en þeir komust inn í Kanaanland? 

o 40 ár (bls. 11) 

 

 Hvað var helförin? 

o Skipulagðar tilraunir þýskra nasista að myrða alla gyðinga í Evrópu (1939-

1945, seinni heimstyrjöldin) (bls. 13) 

 

 Hver var Anna Frank? 

o Gyðingastúlka sem faldi sig í tvö ár ásamt fjölskyldu sinni fyrir nasistum og 

skrifaði um það dagbók (bls. 13-14) 

 

 Hvenær og hvar dó Anna Frank? 

o Hún dó 16 ára gömul í fangabúðum, tveimur mánuðum áður en stríðinu lauk 

árið 1945 (bls.13-14) 

 

 Hvaða ár var Ísraelsríki stofnað? 

o Árið 1948 (bls. 14) 

 

 Hvað er Tenakh? 

o Biblía gyðinga (gamla testamentið) (bls. 15) 

 

 Hvað eru bækur Móse margar? 

o Fimm (bls. 15-16) 

 

 Hver er kjarninn í Tóra samkvæmt fræðimanninum Hillel? 

o Það sem þér er á móti skapi skalt þú ekki gera náunga þínum (allt annað eru 

útskýringar) (bls. 16) 

 

 Nevi’im inniheldur bækur spámannanna, nefndu einn af þessum spámönnum.  
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o Jesaja, Jeremía eða Esekíel (bls. 16-17) 
 

 Hvað er Messías? 

o Mikill frelsari sem fyrirheit eru um í helgiritunum að Guð muni senda 

mannkyninu (bls. 18) 

 

 Hvað heitir hvíldardagurinn á hebresku? 

o Sabbat (bls. 31) 

 

 Hvaða staður er helgastur gyðingum? 

o Musterishæðin í Jerúsalem (bls. 22) 

 

 Hvað er Grátmúrinn? 

o Það eina sem eftir er af gamla musterinu í Jerúsalem, vesturveggurinn (bls. 22) 

 

 Hvaða borg er heilög í augum gyðinga, kristinna manna og múslima? 

o Jerúsalem (bls. 22) 

 

 Hvað heitir bænahús gyðinga? 

o Sýnagóga (samkunduhús) (bls. 24) 

 

 Hver er mesti dýrgripur sýnagógu? 

o Handskrifuð eintök af Tóra sem vafin eru upp á kefli (bls. 24) 

 

 Hvað er kippah? 

o Kollhúfa sem karlar hafa þegar þeir biðjast fyrir (bls. 30) 

 

 Hvað kallast leiðtogar safnaða gyðinga? 

o Rabbínar (bls. 25) 

 

 Hvað fær drengur sem verður bar mitzvah að gera í fyrsta sinn í sýnagógunni? 
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o Lesa upphátt upp úr Tóra (bls. 26) 

 

 Hvernig enda gyðingar athöfnina í kringum hjónavígslur? 

o Brúðguminn brýtur glas (bls. 27) 

 

 Hvað þýðir það að matur skuli vera „kosher“? 

o Leyfilegur samkvæmt ritningum gyðinga (bls. 28) 

 

 Hvernig eru matarvenjur gyðinga? 

o Þeir mega ekki borða svínakjöt, ekki má blanda saman kjöti og 

mjólkurafurðum og dýrin verða að vera aflífuð á sérstakan hátt (bls. 28) 

 

 Hvað er shema? 

o Mikilvægasta bæn gyðinga eða nokkurs konar trúarjátning þeirra (bls. 29) 

 

 Hversu oft á dag eiga gyðingar að biðjast fyrir? 

o Karlar þrisvar á dag, ekki skylda fyrir konur (bls. 29) 

 

 Hvað er Siddur? 

o Bænabók gyðinga (bls. 30) 

 

 Hvað eiga gyðingar að gera á hvíldardeginum? 

o Taka sér algera hvíld frá erli hversdagsins og minnast Guðs (bls. 31) 

 

 Hvað þýðir að friðþægja? 

o Að bæta fyrir (bls. 33) 

 

 Hvers minnast gyðingar á laufskálahátíðinni? 

o Eyðimerkurför Ísraelsmanna frá Egyptalandi til fyrirheitna landsins (bls. 34) 

 

 Hver er mikilvægasta hátíð gyðinga? 
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o Pesach eða páskahátíðin (bls. 38) 

 

 Hvers vegna er páskahátíð gyðinga líka stundum kölluð „hátíð hinna ósýrðu brauða“? 

o Meðan á hátíðinni stendur borða gyðingar aðeins ósýrð brauð til að minnast 

þess að þegar forfeður þeirra yfirgáfu Egyptaland í miklum flýti gafst þeim 

ekki tími til þess að láta brauðdeigið gerjast (bls. 38) 
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Fylgiskjal 4 - Spurningar úr hindúatrú 
 

 Hvar á hindúatrú uppruna sinn? 

o Á Indlandi (bls. 5) 

 

 Hvað heitir maðurinn sem fékk viðurnefnið Mahatma eða hin mikla sál? 

o Gandhí (Mohandas Gandhí) (bls. 6) 

 

 Eftir hvaða grundvallarkenningu hindúatrúar fór Gandhí í sjálfstæðisbaráttunni? 

o Að allt líf er heilagt (bls. 6) 

 

 Hvaða nafn vilja fylgjendur hindúatrúar að sé notað um trú sína? 

o Sanatana dharma (eilíft lögmál) (bls. 6) 

 

 Meðfram hvaða á mynduðust þeir fornu þjóðflokkar sem rætur hindúatrúar má rekja 

til? 

o Indusánni (bls. 7) 

 

 Hvað eru helgirit hindúa mörg? 

o Þau skipta hundruðum (bls. 8) 

 

 Hvað heita elstu helgirit hindúa? 

o Vedabækurnar (bls. 8) 

 

 Hvaðan trúa hindúar að vedabækurnar séu komnar? 

o Beint frá Guði (bls. 9) 

 

 Hindúar trúa að fyrsta manninum á jörðinni hafi verið fórnað til guðanna. Hvað var 

honum skipt í marga parta? 

o Fjóra (bls. 10) 
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 Hvað heitir efsta stétt þjóðfélagsins samkvæmt hindúatrú? 

o Brahmínar (bls. 10) 

 

 Hvað eru andlegir kennarar í hindúatrú kallaðir? 

o Gúrúar (bls. 11, 25) 

 

 Hvað er átt við með samsara? 

o Hringrás endurfæðinga (bls. 12) 

 

 Hvað er atman? 

o Sál (bls. 12) 

 

 Hvað kalla hindúar „holdgerving guðlegrar návistar á jörðu“ eða „guðlegan 

sendiboða“? 

o Avatar (bls. 13) 

 

 Hvaða bók er stundum kölluð Biblía hindúatrúar? 

o Gíta (Bhagavad Gíta) (bls. 14) 

 

 Flestir hindúar trúa á mikinn anda, Brahman. Hvernig er honum lýst? 

o Það er ekki hægt að lýsa honum, hann er ósýnilegur og óskiljanlegur (bls. 15) 

 

 Hvert er helsta tákn hindúatrúar? 

o Orðið ám (bls. 15) 

 

 Hvaða tveir guðir hafa mesta fylgi hindúa? 

o Vishnú og Shiva (bls. 16) 

 

 Af hverju telja margir að hindúar trúi þrátt fyrir allt á einn guð þótt þeir tilbiðji 

fjöldann allan af guðum og gyðjum? 
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o Því hindúar tilbiðja marga guði og gyðjur sem þeir segja að endurspegli ýmsar 

hliðar og eiginleika Brahmans (bls. 16) 

 

 Hvernig stendur á því að guðinn Ganesha er með fílshöfuð? 

o Faðir hans, Shiva, hjó höfuð hans af fyrir mistök. Hann sendi þjón sinn að ná í 

nýtt höfuð. Fyrsta lífveran sem varð á vegi þjónsins var fíll (bls. 17) 

 

 Hvaða guð hindúa er tortímandi heimsins? 

o Shíva (bls. 17) 

 

 Hvaða guð hindúa er verndari alheimsins? 

o Vishnú (bls. 18) 

 

 Hversu oft trúa hindúar að Vishnú hafi stigið niður til jarðar sem avatar? 

o Níu sinnum (bls. 19) 

 

 Hvaða guð trúa hindúar að hafi holdgerst m.a. sem Búddha? 

o Vishnú (bls. 19) 

 

 Af hverju lét konungurinn Kamsa handtaka foreldra Krishna og reyndi að drepa öll 
börn þeirra? 

o Af því að því spáð var að eitt af börnum þeirra myndi steypa honum af stóli, 
sem Krishna svo gerði (bls. 20-21) 

 

 Hver eru meginatriði karmalögmálsins? 

o Maðurinn uppsker eins og hann sáir. Góð verk leiða til betri endurholdgunar en 

slæm verk til verri endurholdgunar (bls. 23) 

 

 Hvert er takmarkið sem allir hindúar stefna að? 

o Moksha (bls. 23) 

 

 Hvað felur moksha í sér? 
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o Að sálin sameinist Brahman. Þá hættir hún að endurfæðast og hún öðlast 

moksha eða frelsi (bls. 23) 

 

 Hvað eru leiðirnar til moksha margar? 

o Þrjár (bls. 24) 

 

 Hvernig sýna börn í Hindúatrú fullorðnum ættingjum sínum virðingu? 

o Þau snerta fætur þeirra (bls. 26) 

 

 Hvaða dýr eru heilög í augum hindúa? 

o Kýr (bls. 27) 

 

 Þegar drengir í þremur efstu hópum þjóðfélagsins eru á aldrinum 9-12 ára taka þeir 

þátt í helgiathöfnum sem eru mjög mikilvægar í lífi þeirra. Hvað nefnist þessi hátíð? 

o Heilagi þráðurinn (bls. 27) 

 

 Hverjir velja maka fyrir hindúa? 

o Foreldrar eða nákomnir ættingjar (bls. 28) 

 

 Hvað kallast guðshús hindúa? 

o Mandír eða musteri (bls. 31) 

 

 Af hverju er Gangesfljót heilagt í augum hindúa? 

o Þeir trúa að andi guðsins Shíva dvelji í fljótinu (bls. 34) 

 

 Hvar vilja allir hindúar helst að ösku þeirra verði dreift? 

o Í Gangesfljót (bls. 34) 

 

 Hvað nefnist mikilvægasta hátíð hindúa? 

o Dívalí eða hátíð ljóssins (bls. 36) 
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 Hvað eru hindúar taldir margir? 

o Um það bil 800 milljónir (bls. 38) 

 

 Hvaða tvenn trúarbrögð eru fjölmennari en hindúatrú? 

o Kristin trú og islam (bls. 38) 

 

 Hvar eiga flestir hindúar heima? 

o Á Indlandi (bls. 38) 
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Fylgiskjal 5 - Spurningar úr islam 
 

 Hvað eru þeir kallaðir sem játa islam? 

o Múslimar (bls. 7) 

 

 Hvað er átt við með því að gyðingar og arabar eigi sameiginlegan uppruna? 

o Í Biblíunni segir frá Abraham sem átti tvo syni, Ísmael og Ísak. Arabar eru 

afkomendur Ísmaels en gyðingar Ísaks (bls. 7) 

 

 Af hverju telja múslimar að Guð hafi þurft að senda nýjan spámann, Múhameð? 

o Mannkynið hafi villst af leið og Múhameð átti að leiða það á rétta braut (bls. 7) 

 

 Hvað þýðir orðið islam? 

o Sá friður sem fæst þegar maður hlýðir Guði (bls. 8) 

 

 Hvað merkir orðið múslimi? 

o Sá sem er undirgefinn (bls. 8) 

 

 Hvað merkir orðið Allah? 

o Guðinn (bls. 8) 

 

 Í hvaða borg fæddist Múhameð? 

o Í Mekku (bls. 9) 

 

 Hver er mesti helgidómur musterisins Kaaba? 

o Svartur steinn sem Abraham fékk að gjöf frá engli (bls. 10) 

 

 Af hverju er talið að steinn Abrahams hafi dökknað? 

o Vegna synda mannanna (bls. 10) 
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 Hvað kalla múslimar tímann fyrir islam? 

o Daga fáfræðinnar (bls. 10) 

 

 Hvers vegna er múslimum bannað að mála helgimyndir af Múhameð? 

o Því það gæti leitt til þess að fólk færi að tilbiðja myndirnar (bls. 11) 

 

 Hjá hverjum ólst Múhameð upp? 

o Hjá frænda sínum, Abu Talib (bls. 11) 

 

 Hver var Fatima? 

o Dóttir Múhameðs (mikilvæg fyrirmynd margra kvenna í islam) (bls. 12) 

 

 Hvað gerði Múhameð þegar hann fór í helli á Hirafjalli rétt hjá Mekku? 

o Þar hugsaði hann um spillingu samfélagsins og tilgang lífsins (bls. 12) 

 

 Hver var Khadija? 

o Kona Múhameðs (bls. 12) 

 

 Hver birtist Múhameð eitt sinn í helli? 

o Gabríel erkiengill (bls. 13) 

 

 Hvað heitir trúarrit múslima? 

o Kóraninn (bls. 14) 

 

 Hvað er mesta kraftaverk Guðs samkvæmt Múhameð? 

o Kóraninn (bls. 14) 

 

 Hvers vegna vilja múslimar ekki þýða Kóraninn? 

o Því það sem gerir Kóraninn áhrifamikinn er ekki aðeins það sem sagt er heldur 

hvernig versin hljóma á arabísku (bls. 15) 
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 Hvað gerist ef mennirnir fara ekki eftir vilja Guðs samkvæmt islam? 

o Þeir öðlast ekki eilíft líf (bls. 17) 

 

 Hver var skylda hinna ríku samkvæmt Múhameð? 

o Að aðstoða þá fátæku (bls. 17) 

 

 Hvað mega karlar í islam að hámarki vera kvæntir mörgum konum í einu? 

o Fjórum (bls. 18) 

 

 Nefndu tvennt sem Múhameð gerði til að bæta stöðu kvenna í islam. 

o Hann taldi konur og karla jöfn fyrir guði, bannaði útburð stúlkubarna, tryggði 

þeim rétt til arfs, bannaði að konur yrðu neyddar í hjúskap, veitti konum rétt til 

að skilja, bauð að sá sem skildi við konu sína greiddi henni ákveðna fjárhæð 

meðan hún lifði (bls. 18-19) 

 

 Hversu oft á dag eiga trúræknir múslimar að biðjast fyrir? 

o Fimm sinnum (bls. 21) 

 

 Múhameð var ekki öruggur í Mekku. Til hvaða borgar flúði hann? 

o Til Medínu (bls. 21) 

 

 Af hverju er ár múslima styttra en ár kristinna manna? 

o Því þeir fylgja tunglári en ekki sólári eins og kristnir menn (bls. 22) 

 

 Við hvað miða múslimar tímatal sitt? 

o Flótta Múhameðs frá Mekku til Medínu árið 622 (bls. 22) 

 

 Hvenær fasta múslimar? 

o Frá sólarupprás til sólarlags í hitamánuði (Ramadhan) (bls. 23 og 32) 

 

 Af hverju er það bannað í islam að mála myndir eða gera líkneski af Guði? 



 42

o  Því hann er hafinn yfir mannlega túlkun og slíkt getur leitt til 

skurðgoðadýrkunar (bls. 26) 

 

 Hverjar eru þrjár helgustu borgir í islam? 

o Mekka, Medína og Jerúsalem (bls. 26) 

 

 Hvert er múslimum skylt að fara í pílagrímsferð ef þeir hafa efni á því? 

o Til Kaaba í Mekku (bls. 26) 

 

 Hver er afstaða múslima til annarra trúarbragða? 

o Að bera mikla virðingu fyrir gyðingum og kristnum mönnum, þeir hafa lítið 

umburðarlyndi gagnvart þeim sem trúa á marga guði og líta á slíkan átrúnað 

sem villimennsku (bls. 29) 

 

 Hvert snúa múslimar sér þegar þeir biðja? 

o Í átt að Mekku (bls. 31) 

 

 Nefndu þrennt af því sem múslimar mega ekki gera. 

o Stela, ljúga, borða svínakjöt, drekka áfengi, spila fjárhættuspil eða iðka lauslæti 

(bls. 31) 

 

 Nefndu þrjár af fimm stoðum islams. 

o Trúarjátning, bæn, ölmusa, fasta, pílagrímsferð (bls. 31-32) 

 

 Hvar lést Múhameð? 

o Í Medínu (bls. 32) 

 

 Hver er helgasta hátíð múslima? 

o Fórnarhátíðin (bls. 23) 

 

 Hvað heitir bænahús múslima? 
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Moska (bls. 26) 

 

 Hvað var það í boðskap Múhameðs sem vakti heiftarleg viðbrögð og reiði? 

o Hann fullyrti að til væri aðeins einn guð (bls. 16) 

 

 Hvaða dagur er hvíldardagur múslima? 

o Föstudagur (bls. 35) 
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Fylgiskjal 6 - Spurningar úr kristinni trú 
 

 Hvað heitir helgirit kristinna manna? 

o Biblían (bls. 5) 

 

 Biblíunni er skipt í tvo hluta, hvað heita þeir? 

o Gamla og Nýja testamentið (bls. 5) 

 

 Hvað eru margar bækur í Nýja testamentinu? 

o 27 (bls. 5) 

 

 Hvern telja kristnir menn Messías vera? 

o Jesú frá Nasaret (bls. 7) 

 

 Hvað gáfu vitringarnir Jesú? 

o Gull, reykelsi og myrru (bls. 8) 

 

 Í hvaða borg fæddist Jesús? 

o Betlehem (bls. 8) 

 

 Hverrar trúar var Jesús upphaflega? 

o Hann var gyðingur (bls. 9) 

 

 Hvað voru lærisveinar/postular Jesú margir? 

o Þeir voru 12 (bls. 11) 

 

 Jesús var fær um að lækna sjúka, nefndu tvo hópa af þeim sem hann er sagður hafa 

læknað. 

o Holdsveika, lamaða, blinda, heyrnalausa, geðveika, flogaveika og mállausa 

(bls. 13) 
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 Hver er kjarninn í því sem Jesús boðaði? 

o Koma guðsríkis (bls. 15) 

 

 Hvað var Jesús að útskýra með sögunni um miskunnsama Samverjann? 

o Hvað felst í því að láta sér annt um aðra (bls. 18) 

 

 Allt sem þér viljið, að aðrir menn gjöri yður, það skulið þér og þeim gjöra (Matt 7.12) 

Svipaðar setningar og þessa er að finna í helgiritum allra helstu trúarbragða heims. 

Hvað nefnist hún? 

o Gullna reglan (bls. 18) 

 

 Hver af lærisveinunum sveik Jesú? 

o Júdas (bls. 20) 

 

 Hvað heitir hæðin sem Jesús var krossfestur á? 

o Golgata eða Hausaskeljastaður á íslensku (bls. 21) 

 

 Fyrir hvað var Jesús fundinn sekur af æðstapresti og öldungaráði gyðinga? 

o Guðlast (bls. 21) 

 

 Hvaða þýðingu hefur dauði Jesú á krossinum fyrir kristna menn? 

o Kristnir menn trúa því að með dauða sínum á krossinum hafi Jesús tekið á sig 

syndir allra manna (bls. 21) 

 

 Hvenær er talið að kristin kirkja hafi verið stofnuð? 

o Á hvítasunnudag (bls. 23) 

 

 Hvað er píslarvottur? 

o Maður eða kona sem fórnar lífi sínu fyrir trú sína (bls. 23) 
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 Hver var leiðtogi lærisveinanna? 

o Pétur (bls. 23) 

 

 Hvaða tvenn önnur trúarbrögð trúa því að Jesús Kristur hafi verið sendiboði frá Guði? 

o Islam og Bahá í́trú (bls. 24) 

 

 Hvað er átt við með því að Guð er einn, en þó þrennur? 

o Það að Jesús Kristur og heilagur andi eru hluti af guðdóminum. Guð er Guð 

faðirinn, Guð sonurinn og Guð hinn heilagi andi (bls. 24) 

 

 Hvar voru biskupsstólar stofnsettir á Íslandi? 

o Á Hólum í Hjaltadal og í Skálholti (bls. 25) 

 

 Hverjir eru taldir vera fyrstu mennirnir sem dvöldu á Íslandi? 

o Kristnir munkar frá Írlandi (bls. 25) 

 

 Hvenær var kristin trú lögtekin á Íslandi? 

o Árið 1000 (bls. 25) 

 

 Hver átti mestan þátt í hraðri útbreiðslu kristinnar trúar um Rómaríki? 

o Páll postuli (bls. 23) 

 

 Við hvern er lútherska kirkjan kennd? 

o Martein Lúther (þýskan munk) (bls. 26) 

 

 Hver samdi Passíusálmana? 

o Hallgrímur Pétursson (bls. 26) 

 

 Hver samdi ljóðið við íslenska þjóðsönginn? 

o Matthías Jochumsson (bls. 26) 
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 Hver var fyrstur til að gefa út alla biblíuna á íslensku? 

o Guðbrandur Þorláksson (bls. 26) 

 

 Hvað nefnist æðsti embættismaður þjóðkirkjunnar? 

o Biskup (bls. 26) 

 

 Af hverju halda kristnir menn guðsþjónustu sína á sunnudögum? 

o Af því að þeir trúa því að Jesús hafi risið upp frá dauðum á þeim vikudegi (bls. 

27) 

 

 Hvað nefnist helgasti hluti kirkjunnar? 

o Altarið (bls. 28) 

 

 Hvað eru unglingar að staðfesta með fermingu? 

o Með fermingu er skírnarsáttmálinn staðfestur (bls. 32) 

 

 Hvers minnast kristnir menn á föstudaginn langa? 

o Krossfestingar Jesú (bls. 34) 

 

 Hvers minnast kristnir menn á skírdag? 

o Síðustu kvöldmáltíðarinnar (bls. 34) 

 

 Hvers minnast kristnir menn á uppstigningardegi? 

o Jesús steig upp til himna eða uppstigningarinnar (bls. 35) 

 

 Hvað táknar páskaeggið sem tíðkast að gefa börnum á páskunum? 

o Eggið táknar nýtt líf (bls. 35) 

 

 Hvers er verið að minnast á jólunum? 

o Fæðingar Jesú Krists (bls. 35) 
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 Hvers eru kristnir menn að minnast á páskunum? 

o Upprisu Jesú (bls. 35) 

 

 Hvert hefur helgisögnin um jólasveininn verið rakin? 

o Til heilags Nikulásar (bls. 36) 
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Fylgiskjal 7 - Sýnishorn af leikspjaldi 
 

LLeeiikkssppjjaalldd  
  

      
      

      

      

      
      

 
 


