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Útdráttur 

 

SAM - spilið er námspil með samþættingu samfélags- og listgreina. Til 

grundvallar er Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti og Aðalnámskrá 

grunnskóla, kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði í lokamarkmiðum 

4. bekk grunnskóla. Kveikjan er að rætur hvers lands tengjast sögu og 

trúarbrögðum, sem eru samofin hefð og menningu. Hugmynd 

námspilsins er að eldri nemendur geti miðlað til yngri nemenda. Á þann 

hátt er hægt að nýta sér námsefnið til upprifjunar og um leið tileinkað 

sér grunnþekkingu í sögu, lífsleikni, trúarbragða- og kristinfræði. Í 

lífsleiknihlutanum er umbun og refsing. Mikilvægi þess að nemendur 

þekki mun á réttu og röngu og þjálfist í því að snúa neikvæðar upplifanir 

í jákvæðar. Samþætting við listgreinar eins og textíl- og myndmennt 

tengjast útliti og tösku utan um námspilið. Uppbygging námspilsins eru 

mikið til myndir og litir og eru myndir sér í lagi áberandi í sögu -og 

trúarbragðahlutanum. Það er minn einlægur vilji að SAM – spilið geti 

verið fræðandi og uppbyggjandi fyrir alla áhugasama þátttakendur. 
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Inngangur 
 

Á undanförnum árum hefur verið markmið skólanna að einstaklingsmiða 

kennslu. Með þeim hætti hefur hver nemandi möguleika að læra á sínum 

hraða ásamt því að vera með kennsluefni við hæfi. Hugmyndin kviknaði 

varðandi hönnun á námspilinu með því að blanda saman tjáningu og 

upplifanir daglegs lífs og þjálfun á þekkingu. Eitt af mínum áhugasviðum 

er að miðla þekkingu. Vegna þessa fannst mér vel við hæfi að búa til 

kennsluefni þar sem nemandi fær tækifæri á því að rifja um nám sitt í 

gegnum leik. Niðurstaðan varð kennsluefni í formi námsspils með 

hliðsjóna af áfangamarkmiðum við lok 4. bekkjar í kristin fræði, 

trúarbragðafræði, sögu og lífsleikni. Þó að námspilið sé miðað við 

miðstigsnemendur í grunnskóla – þá hentar það í raun fyrir fólk á öllum 

aldri. Ég tel að leið í átt að skilningi og þekkingu sé að þekkja 

námsgreinar, sem lúta að mannlegum samskiptum.  

Heimurinn er samofinn menningu margra þjóða og einstaklinga. 

Að öðlast skilning á umhverfinu kemur í veg fyrir rörsýn á eigin veröld. 

Mitt mat er það að einstaklingur, sem getur tekist á við amstur daglegs 

lífs býr yfir ákveðinni dyggð Námspilið SAM-spilið er hægt að grípa í við 

öll tækifæri innan skólans þar sem útgangspunktur er samfélagsgreinar.  
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Hlutverk og markmið grunnskóla 

 

Í lokamarkmiðum Aðalnámskrárinnar í grunnskóla segir að nemandi eigi 

að tileinka sér ákveðna þætti. Þó er talið að almenn menntun sé besta 

veganesti sérhvers einstaklings. Lifandi samfélag er stöðugt í 

breytingum. Þess þá heldur er mikilvægt fyrir menntakerfið að vera 

sveigjanlegt til að mæta nýjungum og breyttum kröfum. Samvinna við 

heimilin er að búa nemendur undir líf og starf í lýðræðissamfélagi. 

Hlutur grunnskólans felst einkum í því að sjá nemendum fyrir formlegri 

fræðslu og þátttöku í félagslegri mótun. Höfuðskyldan að veita góða og 

alhliða menntun. Náin tengsl heimila og skóla með gagnkvæmu trausti, 

gagnkvæmri upplýsingamiðlun og samábyrgð. Einstaklingur strax á 

unga aldri þarf að búa sig undir þá staðreynd að menntun er æviverk og 

almenn menntun meginstoð í átt að lýðræði. Varðveisla menningar er 

undirstaða almennrar velferðar. Hún ýtir einnig undir gagnrýni og 

sjálfstæða hugsun hjá hverjum og einum. Grunnskólasamfélag, sem 

hefur tileinkað sér þá hugsun er betur í stakk búið að mæta nýjum 

aðstæðum hverju sinni.1 

 

Menntun í gegnum námspil 

 

Að búa til námsspil er mjög krefjandi verkefni og það reynir á ýmsa 

þætti. Huga þarf að því hvernig spilið er í framkvæmd allt til enda.2 

Námsleikir reyna á ýmsa þjálfun. Þar má nefna teiknihæfileika, 

ímyndunarafl, almenn þekking og áhugi á því að rifja upp þekkingu úr 

ýmsum námsgreinum. Eins og fyrr segir hvað varðar útfærslu á námspili 

þá er það hverjum og einum í sjálfvald sett hvernig ferlið, sköpunin og 

endanlega framsetning verður. Góð leið til þjálfunar er að fá eldri 

                                                 
1 Aðalnámskrá grunnskólans, almennur hluti, bls. 8:2006. 
2 Ingvar Sigurgeirsson, bls. 81:1999. 
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nemendur til að útbúa námspil fyrir þau yngri. Persónulega hef ég ætíð 

verið heilluð af spurningum þar sem reynir á hugmyndarflug og sköpun. 

Það er vel hægt að koma því við í kennslu ýmissa greina með 

samþættingu, svo dæmi sé tekið 3 Gott dæmi um kennsluefni, sem 

stuðlar að almennri þekkingu er lífsleikni. Samkvæmt henni út frá 

fjölgreindakenningu Howard Gardner má eiginlega segja að lífsleikni 

kemur inn á öll svið mannlífsins.4 Þær greindir sem sagðar eru hvað 

mikilvægastar eru samskiptagreind og sjálfsþekkingargreind. 

Samskiptagreind tvinnast inn í allar þarfir daglegs lífs og viðkomandi fær 

tækifæri að þróað með sér velgengni. Sagt er að einstaklingur sem býr 

yfir sjálfsþekkingargreind hafi tileinkað sér ígrundun og trú á sjálfum 

sér.5 Talið er að báðar þessar greindir séu eftirsóttar á hinum almenna 

atvinnumarkaði þar sem sjálfstæð vinnubrögð, hæfni í mannlegum 

samskiptum þykja eftirsóknarverð.6 Það er alkunna að sumir hverjir 

verja allri sinni ævi að finna sjálfa sig á meðan aðrir gera sér snemma 

grein fyrir hæfileikum, styrk- og veikleikum.7 Með skipulagðri lífsleikni 

innan skólakerfisins er vel hægt að aðstoða nemendur í því að þjálfa 

sjálfsþekkingu og samskiptagreind. 

 

Lífsleikni til náms 

 

Alþjóðaheilbrigðimálastofnunin skilgreinir lífsleikni á þann hátt að 

einstaklingur, sem hefur tileinkað sér lífsleikni á þann hátt að geta lagað 

sig að ólíkum aðstæðum og breytt þeim á jákvæðan hátt. Lífsleikni 

tengir saman þekkingu og siðgæði. Í stuttu máli er óhætt að segja sá 

sem er þátttakandi í hinu daglega lífi þarf að takast á við kröfur og 

áskoranir. Meginstoð lífsleikninnar er sjálfstraust, sjálfsagi og 
                                                 
3 Sama rit, bls. 81:1999. 
4 Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, bls. 30:2004. 
5 Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, bls. 17-19:2004. 
6 Sama rit, bls. 30:2004. 
7 Sama rit, bls. 18:2004. 
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samkennd.8 Sjónum er beint að umhverfinu þar sem einstaklingur lærir 

að bera ábyrgð á eigin gjörðum og hugsunum. Skyldur skóla og heimila 

er að vera í samvinnu. Hætturnar eru víða og undir þetta falla einnig 

skyldur sem stuðla að forvörnum ýmis konar.9 Höfuðáherslurnar eru að 

fá nemendur til að opna fyrir sköpunargáfunni og útsjónarsemi.10 

Lífsleikni, sem fær að blómstra í skólastarfi styrkir nemendur í því 

að mynda eigin skoðanir og takast á við fordóma af ýmsu tagi. Kennarar 

eru misjafnir eins og þeir eru margir og hafa jafnvel takmarkaða getu til 

að útfæra lífsleikni fyrir nemendur11 því er nauðsynlegt að jákvæð 

fyrirmynd með víðsýni og hlutleysi sé hjá þeim aðila sem tekur að sér 

þetta fag í skólum.12 Mannrækt er samofin fögum innan 

samfélagsfræðinnar. Lífsleikni, saga, kristin fræði og trúarbragðafræði 

eru þar mitt á meðal.13 

 

Nám og tilfinningar 

 

Nemandi sem hefur nýlega byrjað nám sitt getur verið feiminn og 

óöruggur. Lífsleikni hentar vel til þess að nemendur sjái og skynji 

umhverfið sitt með öðrum augum en sínum eigin.14 Til að svo geti orðið 

er frumskilyrði að geta sett sig í spor annarra með virðingu, virkri 

hlustun og kurteisi. Fólk er ólíkt eins og það er margt og fjölskyldugerðir 

eru mismunandi. Til að mynda trúarbrögð fléttast inn í menningu og 

hugsun einstaklings og því er nauðsynlegt fyrir nemendur að skilja og 

tileinka sér þá sýn á lífið. 

Nám á borð við tilfinningar fer ekki fram eins og hefðbundið nám 

heldur þarf að eiga sér stað endurtekningar og tenging við reynsluheim 
                                                 
8 Sama rit, bls. 8:2004. 
9 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, bls. 9:2006. 
10 Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, bls. 7:2004. 
11 Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, bls. 8,9,12,13:2004. 
12 Sama rit, bls. 7-8:2004. 
13 Sama rit, bls. 8:2004. 
14 Sama rit, bls. 36-38:2004. 
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viðkomandi. Leið að sjálfsþekkingu á eigin tilfinningum er að skilja 

grunntilfinningar hamingju, gleði, sorg og reiði.15 Umhverfið, sem við 

búum í er fullt af áreiti og til að viðhalda góðri líðan þarf einstaklingur að 

geta brugðist við lífinu á jákvæðan hátt. Jákvæð nálgun í 

samfélagsfræði styrkir sjálfsmynd og félagslegt umhverfi viðkomandi 

nemanda. Að nálgast þá grunnhugsun að hver og einn er einstakur og 

hluti af fjölskylduheild, skólasamfélagi, bæjarfélagi og þjóðfélagi. 

 

Bragð er af þá barnið finnur 

 

Skólaumhverfið í heild sinni er ákveðin fyrirmynd. Rannsóknir hafa sýnt 

að hlýleg nánd hefur allt að segja hvað varðar jákvæðan skólabrag. 

Einelti er tegund af ofbeldi þar sem einstaklingur verður fyrir neikvæðu 

atferli af hálfu samferðamanna í lengri eða skemmri tíma.16 Starfsfólk 

grunnskóla er í lykilstöðu til að uppræta neikvæða hegðun í samstarfi 

við heimilin. Skólabragur hjá kennara, sem hefur ekki tileinkað sér hlýju 

í samskiptum, er í meiri hættu að fara niður á óæskilegt plan. 

Grunnskóli sem hefur áunnið sér traust hefur einnig áunnið sér ákveðið 

vald en án neikvæðrar formerkja. Því er mikilvægt í góðu skólastarfi að 

gefa nemendum gaum um líðan og sýna þeim almennt áhuga. Heimilin 

eru missterk þegar kemur að framkvæmd og eftirfylgni og oft á tíðum er 

það í höndum skólans að hafa frumkvæði að góðu samstarfi.17 Skýrar 

reglur koma í veg fyrir óöryggi í samskiptum, lítil samvinna kennara og 

veik stjórn smitast út í grunnskólasamfélagið og kemur þ.a.l. í veg fyrir 

faglega þróun.18 

Einelti birtist í nokkrum myndum. Andlegt einelti er iðulega í formi 

svipbrigða, útskúfunar, afskiptaleysis og meiðyrða. Líkamlegt einelti þar 

                                                 
15 Sama rit, bls. 56:2004. 
16 Erling Roland og Grete Sørensen Vaaland, bls. 11:2001. 
17 Sama rit, bls. 7:2001. 
18 Sama rit, bls. 6-9:2001. 
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sem líkamsmeiðingar eiga sér stað getur bæði verið innan veggja 

skólans og einnig á leið í og úr skóla.19 Enn ein tegund af einelti hefur 

verið að ryðja sér til rúms á nokkrum árum en það er rafrænt einelti. 

Samskiptamáti hefur aukist á milli einstaklinga á Internetinu og með 

textaskilaboðum í gegnum síma. Sá sem stundar rafrænt einelti telur sig 

öruggan í skjóli nafnleyndar en með tæknilegum viðbúnaði er hægt að 

vinna gegn því athæfi.20 Mikilvægt er að halda börnum upplýstum til að 

hægt sé að uppræta þessa þróun. 

Mistök eru mannleg. Nemendur þurfa að fá tækifæri að læra í 

gegnum mistök sín svo að minni líkur eru á endurtekningu. Nemendur 

þurfa að læra um orsakasambönd þar sem allt sem við gerum hefur 

sínar afleiðingar, bæði jákvæðar og neikvæðar. Með þessum hætti er 

möguleiki á fækkun mistaka þegar viðkomandi lærir um orsakasamband 

gjörða sinna. Við getum haft mikil áhrif á líf annarra og okkar sjálfra 

með hegðun. Tjáning tilfinninga með nálgun á leiki, samtölum og virkri 

hlustun getur haft jákvæð áhrif á nemendur til að skilja veröldina sem 

við búum í til framfara.21 Á þann hátt er hægt að gera gott samfélag enn 

betra. 

 

Námspilið, SAM-spilið 

 

Spilið flokkast í liti og hefur hver og einn málaflokkur ákveðinn lit. 

Hjálpargögnin eru einn teningur, stundaglas, með biðtíma eina mínútu 

og fjóra LEGO kubba í stað spilakalla, í sitt hvorum lit, sem eru gulur, 

rauður, grænn og blár. Hvað varðar þátttöku þá geta ekki færri en tveir 

þátttakendur spilað en hvað varðar hópa þá eru möguleikarnir 

endalausir hversu margir geta tekið þátt í spilinu.  

                                                 
19 Sama rit, 9-11:2001. 
20 http://www.saft.is/rafraenteinelti/greinarumeinelti Tekið af netinu 28.02.09. Á þessum vef er að finna  
   heilræði fyrir foreldra og leiðbeiningar um örugga netnotkun barna. 
21 Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, bls. 122, 129, 130:2004.  
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Stundaglasið þarf að snúa á þann hátt að þegar spilið er í fullum 

gangi þá þarf sandurinn í stundaglasinu að renna niður í hinn helming 

stundaglasins. Að því búnu er tíminn útrunninn til að gera það sem 

stendur á tilteknum spjaldi. Spilakallarnir eru fjórir og eru í sitt hvorum 

lit. Litirnir eru gulur, rauður, grænn og blár. Teningurinn er með sex 

hliðar. Hliðarnar eru með tölustafi í formi punkta frá einum og upp í sex. 

Spjöldin eru appelsínugul, hvít, fjólublá, græn bleik og dökkbleik og 

innihalda þann fróðleik sem spilið gengur út á. Reitirnir eru hringlóttir og 

eru í sama lit og spjöldin. Síðasti reiturinn er blár og er með fimm liti af 

sex og tákna litirnir eitt litaspjald. Þegar þátttakandi er kominn á þennan 

reit má andstæðingur sá sem honum er næstur taka ákvörðun um það 

hvaða lit hann á að framkvæma í lokin. Ef þátttakandi nær að uppfylla 

kröfur, sem andstæðingur velur fyrir hann þá er viðkomandi orðinn 

sigurvegari. 

 

Útlistun á spjöldum 

 

 Á appelsínugulu spjöldunum er lífsleikni í gegnum teikningu og 

leikræna tjáningu. Á þeim spjöldum, sem stendur látbragð þarf keppandi 

að gera það sem stendur á spjaldinu en án orðs og hljóða. Stundaglasið 

er notað. 

 Fjólubláu spjöldin er kristin fræði þar sem eingöngu er verið að 

rifja upp og miðla þekkingu. Stundaglasið er notað. 

 Bleiku spjöldin eru trúarbrögðin þar sem eingöngu er verið að 

rifja upp og miðla þekkingu. Stundaglasið er notað. 
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 Dökkbleiku spjöldin er samfélagið í grennd. Spjöldin eru með 

áletruninni 1, 2 og nú. Keppendur í sama liði eiga að hugsa sér eitthvað 

ákveðið á þess að hafa samráð og segja hugsun sína á sama tíma. Ef 

þeir eru samtaka þá mega þeir kasta teningnum á ný. Stundaglasið er 

ekki notað. 

 Hvítu spjöldin eru hugsuð á þann hátt að fræðast, viðhalda 

metnað og spennu meðan á spilinu stendur. Mér fannst þessi 

málaflokkur tilvalinn þar sem kemur á óvart eins og umbun og refsing. 

Við umbun fer þátttakandi áfram en við refsingu fer þátttakandi til baka. 

Stundaglasið er ekki notað nema í tveimur tilvikum.  

 Grænu spjöldin er saga þar sem eingöngu er verið að rifja upp 

og miðla þekkingu. Stundaglasið er notað. 

 

 
Hvítu spjöldin 

Staðfesta 

Þú heyrir af baktali og þú biður 

þann sem byrjaði að hætta. Þú 

ferð 2 liti áfram. 

Virkni 

Þú tekur þátt í baktali og biður 

þann sem varð fyrir því 

afsökunar. Þú ferð 2 liti áfram. 

Staðfesta 

Þú kannt að þegja yfir 

leyndarmálum en segir frá 

leyndarmálum sem skaða. Þú 

ferð 2 liti áfram. 

Virkni 

Þú talar í eitt stundarglas um 

áhrif góðs uppeldis á 

einstakling. Þú ferð 2 liti áfram. 

Virkni 

Þú talar í eitt stundarglas um 

áhrif slæms uppeldis á 

einstakling. Þú ferð 2 lit áfram. 

Virk hlustun 
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Þú heyrir af vanrækslu á barni 

og þú lætur barnaverndarnefnd 

vita. Þú ferð 2 liti áfram. 

Virkni 

Þú verður vitni af þjófnaði í 

verslun og þú lætur 

verslunarstjórann vita. Þú ferð 1 

lit áfram. 

Virkni 

Þú verður vitni af einelti og þú 

stendur með þolanda. Þú ferð 2 

liti áfram. 

Virkni 

Þú verður vitni af einelti og þú 

segir við geranda að hætta. Þú 

ferð 2 liti áfram. 

Virkni 

Þú huggar þann sem grætur. Þú 

ferð 1 lit áfram. 

Staðfesta 

Þú upplifir dónaskap frá vini og 

þú biður viðkomandi að hætta 

því. Þú ferð 1 lit áfram. 

Staðfesta 

Þú gengur menntaveginn. Þú 

ferð 2 liti áfram. 

Virkni 

Þú hefur sýnt frekju og yfirgang 

í samskiptum en þú biðst 

afsökunar. Þú ferð 2 liti áfram. 

Staðfesta 

Þú er traustur vinur. Þú ferð 2 

liti áfram. 

Sáttfús 

Þér hefur verið sýnd vanvirðing 

en viðkomandi biðst afsökunar 

og þú segir takk. Þú ferð 1 lit 

áfram. 

Staðfesta 

Þér er hrósað og þú þakkar fyrir 

þig. Þú ferð 1 lit áfram. 

Staðfesta 

Það er gerð tilraun til að leiða 

þig á ranga braut. Þú segir nei. 

Þú ferð 3 liti áfram. 

Staðfesta 

Þér er boðið fíkniefni og þú segir 

nei. Þú ferð 3 liti áfram. 

Staðfesta 

Þér er boðið áfengi. Þú segir nei. 

Þú ferð 3 liti áfram. 

Staðfesta 

Þér er boðið sígaretta. Þú segir 

nei. Þú ferð 3 liti áfram. 

Staðfesta 

Þú samgleðst þegar öðrum 

gengur vel. Þú ferð 1 lit áfram. 

Virkni 

Þú hrósar þegar öðrum gengur 

vel. Þú ferð 1 lit áfram. 
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Staðfesta 

Þér finnst sælla að gefa en að 

þiggja. Þú ferð 1 lit áfram. 

Virkni 

Þú skilur þá sem eru leiðir. Þú 

ferð 1 lit áfram. 

Virkni 

Þú sýnir samkennd gagnvart 

þeim sem eiga bágt. Þú ferð 2 

liti áfram. 

Virkni 

Þú ákveður að styrkja barn til 

náms í gegnum ABC 

hjálparstarf. Þú ferð 2 liti áfram. 

Virkni 

Þú sýnir foreldrum þínum 

virðingu. Þú ferð 2 liti áfram. 

Hroki 

Þú sýnir foreldrum þínum 

vanþakklæti við góðum gjöfum. 

Þú ferð 2 liti til baka. 

Staðfesta 

Þú og þínir nánustu sýnið hvort 

öðru hlýju og væntumþykju. Þú 

ferð 2 liti áfram. 

Staðfesta 

Virðing er að horfa jákvætt á 

fólk og þú kannt það svo vel. Þú 

ferð 2 liti áfram. 

Staðfesta 

Að vera jákvæður er að hugsa 

brosandi og þú kannt það svo 

vel. Þú ferð 2 liti áfram. 

Staðfesta 

Þú virðir lögboðinn útivistatíma. 

Þú ferð 1 lit áfram. 

Staðfesta 

Þú stundar æskulýðsstarf í 

kirkjunni þinni. Þú ferð 1 lit 

áfram. 

Staðfesta 

Þú þiggur aldrei sælgæti af 

ókunnugum. Þú ferð 2 liti áfram. 

Staðfesta 

Þú ferð aldrei í bíl með 

ókunnugum. Þú ferð 2 liti áfram. 

Virkni 

Þú stundar íþróttir. Þú ferð 1 lit 

áfram. 

Virkni 

Þú ert félagslyndur og finnst 

gaman að vera í góðra vina 

hópi. Þú ferð 1 lit áfram. 

Virkni 

Þú borðar 5 ávexti á dag. Þú 

ferð 1 lit áfram. 

Staðfesta 

Þú ert með 1 nammidag í viku. 

Þú ferð 1 lit áfram. 

Löstur 
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Þú fékkst þér kókglas í 

morgunmat. Þú ferð 1 lit til 

baka. 

Staðfesta 

Þú virðir skoðanir annarra. Þú 

ferð 1 lit áfram. 

Löstur 

Þú kaupir þér daglega bland í 

poka. Þú ferð 1 lit til baka. 

Ofbeldi 

Þú tekur þátt í einelti. Þú ferð 2 

liti til baka. 

Löstur 

Þú ert í tölvuleikjum 5 tíma á 

dag. Þú ferð 1 lit til baka. 

Ofbeldi 

Þú horfir á einelti og gerir ekki 

neitt. Þú ferð 1 lit til baka. 

Staðfesta 

Þú horfir aldrei á bannaðar 

myndir. Þú ferð 1 lit áfram. 

Löstur 

Þú stelst í tölvuna eftir að allir á 

heimilinu eru sofnaðir. Þú ferð 2 

liti til baka. 

Staðfesta 

Þú ferð að sofa klukkan 21:30 

þegar það er skóli næsta dag. 

Þú ferð 1 lit áfram. 

Staðfesta 

Þú ferð í göngutúr hálftíma á 

dag með góðum vini. Þú ferð 2 

liti áfram. 

Löstur 

Þú leggur þig þegar þú kemur 

heim úr skólanum. Þú ferð 1 lit 

til baka. 

Staðfesta 

Þú lærir strax eftir skóla. Þú ferð 

1 lit áfram. 

Hroki 

Þú brúkar munn við kennarann. 

Þú ferð til skólastjórans. Þú ferð 

2 liti til baka. 

Staðfesta 

Kennarinn gerir lítið úr þér fyrir 

framan bekkinn. Þú leggur fram 

formlega kvörtun. Þú ferð 2 liti 

áfram. 

Staðfesta 

Þú virðir kennarann þinn. Þú 

ferð 2 liti áfram. 

Staðfesta 

Þú ferð inn á mentor.is daglega 

og athugar með heimanám. Þú 

ferð 1 lit áfram. 

Staðfesta 

Þú smakkar alltaf matinn í 

mötuneytinu í skólanum. Þú ferð 

1 lit áfram. 
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Staðfesta 

Þú gengur snyrtilega um í 

skólanum. Þú ferð 1 lit áfram. 

Staðfesta 

Þú raðar alltaf skónum þínum 

við snagann þinn í skólanum. Þú 

ferð 1 lit áfram. 

Staðfesta 

Þú heimsækir og heldur tryggð 

við aldraða ættingja. Þú ferð 1 

lit áfram. 

Hroki 

Þú ert ókurteis við skólaliða. Þú 

ferð til skólastjórans. Þú ferð 1 

lit til baka. 

Staðfesta 

Þú ert kurteis við skólaliða. Þú 

ferð 1 lit áfram. 

Staðfesta 

Skólaliði sýnir þér vanvirðingu. 

Þú leggur fram formlega 

kvörtun. Þú ferð 1 lit áfram. 

Sáttfús 

Kennari biðst afsökunar á 

ókurteisi við þig og þú þakkar 

fyrir þig. Þú ferð 1 lit áfram. 

Sáttfús 

Skólaliði biðst afsökunar á 

ókurteisi við þig og þú þakkar 

fyrir þig. Þú ferð 1 lit áfram. 

Sáttfús 

Þú biðst afsökunar að hafa sýnt 

kennara ókurteisi. Þú ferð 1 lit 

áfram. 

Sáttfús 

Þú biðst afsökunar að hafa sýnt 

skólaliða ókurteisi. Þú ferð 1 lit 

áfram. 

Staðfesta 

Kennari leggur nemanda í 

einelti, allur bekkurinn leggur 

fram formlega kvörtun. Þú ferð 

2 liti áfram. 

Virkni 

Þú tekur þátt í félagslífi í 

skólanum. Þú ferð 1 lit áfram. 

Virkni 

Þú tekur þátt í bekkjarkvöldum 

með bekknum þínum. Þú ferð 1 

lit áfram. 

Virkni 

Þú stundar félagsmiðstöðina að 

kappi. Þú ferð 1 lit áfram. 

Virkni 

Þú er alltaf hrókur alls fagnaðar. 

Þú ferð 1 lit áfram 

Staðfesta 

Þú hvetur þann sem er 

neikvæður að hugsa jákvætt. Þú 

ferð 1 lit áfram. 



Menntavísindasvið  B.Ed 

- 14 - 

Staðfesta 

Í þínum huga eru allir jafnir. Þú 

ferð 1 lit áfram. 

Staðfesta 

Þú skrifar aldrei ljótt um neinn á 

netinu. Þú ferð 1 lit áfram. 

Staðfesta 

Þú sendir aldrei frá þér ljót orð í 

sms. Þú ferð 1 lit áfram. 

Staðfesta 

Þegar þér líður illa þá talar þú 

við þann sem þú treystir. Þú 

ferð 1 lit áfram. 

Staðfesta 

Þú vandar þig við lærdóminn. Þú 

ferð 1 lit áfram. 

Virkni 

Þú ert alltaf virkur á jákvæðan 

hátt í kennslustund. Þú ferð 1 lit 

áfram. 

Löstur 

Þú truflar of mikið í 

kennslustund og ferð til 

skólastjórans. Þú fer 1 lit til 

baka. 

Virkni 

Skólinn þinn fer í skólaferðalag 

og þú ferð með. Þú ferð 1 lit 

áfram. 

Virkni 

Þú ferð í Kíló í frímínútum og 

færð fullt af krökkum með þér. 

Þú ferð 1 lit áfram. 

Löstur 

Þér finnst stærðfræðin erfið og 

ákveður að skrópa. Þú ferð til 

skólastjórans. Þú ferð 1 lit til 

baka. 

Staðfesta 

Þér finnst stærðfræðin erfið og 

þú biður um sérkennslu til að fá 

meiri skilning. Þú ferð 1 lit 

áfram. 

Virkni 

Lestexti í samfélagsfræði er 

þungur og þú halar niður 

hljóðbók á nams.is. Þú fer 1 lit 

áfram. 

Staðfesta 

Þér er strítt af skólafélögum í 

skólanum. Þú leggur fram 

formlega kvörtun til 

umsjónarkennara Þú ferð 2 liti 

áfram. 

Ofbeldi 

Þú uppnefnir sama skólafélaga 

þinn öllum stundum. Þú ferð til 

skólastjórans. Þú fer 2 liti til 

baka. 
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Ofbeldi 

Þú og aðrir nemendur taka þátt í 

stríðni á skólafélaga á leið heim 

úr skólanum. Þú ferð 2 liti til 

baka. 

Ofbeldi 

Þú heldur að það sé í lagi að 

stríða þegar aðrir sjá ekki til. Þú 

ferð 2 liti til baka. 

Staðfesta 

Þér strítt á leið heim úr 

skólanum. Þú segir frá þegar þú 

kemur heim. Þú ferð 2 liti 

áfram. 

Ofbeldi 

Þú stundar rafrænt ofbeldi. 

Athæfið er kært til 

rannsóknarlögreglu. Þú ferð 2 

liti til baka. 

Staðfesta 

Þú hefur tekið þátt í baktali og 

sérð eftir því og biður 

viðkomandi afsökunar. Þú fer 1 

lit áfram. 

Ofbeldi 

Vinkona þín talar illa um vin 

þinn. Þú segir henni að hætta. 

Þú ferð 2 liti áfram. 

Ofbeldi 

Vinur þinn ætlar að lemja 

skólafélaga ykkar á leið heim úr 

skólanum. Þú segir honum að 

hætta. Þú ferð 2 liti áfram. 

Staðfesta 

Þú veist um einstaklinga sem 

stunda rafrænt ofbeldi. Þú hefur 

samband við 

rannsóknarlögreglu. Þú ferð 2 

liti áfram. 

Staðfesta 

Þú ferð aldrei inn á spjallsíður á 

netinu og talar við ókunnugt 

fólk. Þú ferð 1 lit áfram. 

Staðfesta 

Þú mætir alltaf með íþróttafötin 

í íþróttatíma. Þú ferð 1 lit áfra. 

Staðfesta 

Þú sérð jafnaldra drekka áfengi. 

Þú hvetur hann til að hætta. Þú 

ferð 2 liti áfram. 

Staðfesta 

Þú sérð jafnaldra reykja. Þú 

hvetur hann til að hætta. Þú 

ferð 1 lit áfram. 

Löstur 

Þú mætir of seint í 

kennslustund. Þú ferð 1 lit til 

baka. 
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Staðfesta 

Þú mætir í kennslustund á 

réttum tíma. Þú ferð 1 lit áfram. 

Virkni 

Þú býður öllum í bekknum 

þínum í afmælið þitt. Þú ferð 1 

lit áfram. 

 

 

 

 

Appelsínugulu spjöldin, túlkun með teikningu og látbragði 

 

 

Látbragð 

Feimni 

Látbragð 

Óöryggi 

Látbragð 

Góðmennska 

Látbragð 

Tilhlökkun 

Látbragð 

Kurteisi 

Látbragð 

Geðvonska 

Látbragð 

Gestrisni 

Teikna 

Lýðræði 

Teikna 

Reiði 

Látbragð 

Sorg 

Látbragð 

Gerandi í einelti 

Látbragð 

Þolandi eineltis 

Látbragð 

Forvitni 

Látbragð 

Jákvæðni 

Teikna 

Kærleikur 

Teikna 

Vinátta 
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Teikna 

Tilfinningar 

Látbragð 

Vinátta 

Látbragð 

Hvatning 

Látbragð 

Hjálpsemi 

Látbragð 

Faðmlag 

Látbragð 

Umhyggja 

Teikna 

Hjálpsemi 

Látbragð 

Þreyta 

Látbrag 

Syfja 

Látbragð 

Söngvari 

Látbragð 

Baktalari 

Látbragð 

Fórnalamb baktals 

Látbragð 

Þolinmæði 

Látbragð 

Hrós 

Látbragð 

Traust 

Látbragð 

Hlýja 

Látbragð 

Samvinna 

Látbragð 

Ótti 

Látbragð 

Ánægja 

Látbragð 

Undrun 

Látbragð 

Viðbjóður 

Látbragð 

Hryggð 

Teikna 

Hlusta 

Teikna 

Sorg 

Teikna 

Gleði 

Teikna 

Viðbjóð 

Teikna 

Samvinnu 

Teikna 

Þolanda eineltis 

Teikna 

Geranda eineltis 

Teikna 

Reiði 
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Látbragð 

Virðing 

Látbragð 

Fíkniefnaneitandi 

Látbragð 

Alkahólisti 

Látbragð 

Tölvufíkill 

Látbragð 

Spilafíkill 

Látbragð 

Ókurteisi 

Látbragð 

Dónaskap. 

Látbragð 

Pípulagningarmaður 

Látbragð 

Plötusnúður  

Teikna 

foss 

Látbragð 

Stangveiði 

Teikna 

Stangveiði 

Látbragð 

Leggja á borð 

Teikna 

Leggja á borð 

Látbragð 

Ganga til altaris 

Teikna 

Ganga til altaris 

Látbragð 

Skíra barn 

Teikna 

Skíra barn 

Látbragð 

Fermast 

Teikna 

Fermast 

Látbragð 

Gifting 

Teikna 

Gifting 

Látbragð 

Jarðaför 

Teikna 

Jarðaför 

Látbragð 

Syngja 

Teikna 

Syngja 

Látbragð 

Spila á píanó 

Teikna 

Spila á píanó 

Látbragð 

Spila á fiðlu 

Teikna 

Spila á flautu 



Menntavísindasvið  B.Ed 

- 19 - 

Látbragð 

Spila á gítar 

Teikna 

Spila á gítar 

Látbragð 

Spila á þverflautu 

Teikna 

Spila á þverflautu 

Látbragð 

Spila á blokkflautu 

Teikna 

Spila á blokkflautu 

Látbragð 

Skipta um dekk á bíl 

Teikna 

Skipta um dekk 

Látbragð 

Slá garðinn 

Teikna 

Slá garðinn 

Látbragð 

Vökva blóm 

Teikna 

Vökva blóm 

Látbragð 

Horfa á sjónvarp 

Teikna 

Horfa á sjónvarp 

Látbragð 

Þurrka af 

Teikna 

Þurrka af 

Látbragð  

Spila á trompet 

Teikna 

Spila á trompet 

Látbragð 

Borða hamborgara 

Teikna 

Borða hamborgara 

Látbragð 

Borða pizzu 

Teikna 

Borða pizzu 

Látbragð 

Taka til 

Teikna 

Taka til 

Látbragð 

Ryksuga 

Teikna 

Ryksuga 
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Trúarbrögð 

 

Börn sem fá snemma þekkingu og skilning á trúarbrögðum eiga 

auðveldara með að átta sig á sögu og menningu hverrar þjóðar. Ég tel 

að nemandi verði enn frekar opin fyrir vináttu, virðingu, fyrirgefningu, 

umburðarlyndi og nærgætni ef viðkomandi fær að kynnast á 

jafnréttisgrundvelli trúarbrögð heims.22 

Aðalnámskráin segir að nemandi í lok 4. bekkjar eigi að tileinka 

sér ýmsa þætti innan kristinnar trúar og annarra trúarbragða. Má þar 

nefna hina fornu trú gyðinga, íslam þar sem rætur kristninnar liggja, 

búddadómur og hindúasiður með mannlegar kenndir að leiðarsljósi. 

Trúarbrögðin hafa í raun öll það markmið að manneskjan tileinki sér 

góða siði og skilning á mannlegum breyskleika. Helgihald, siðir, hátíðir 

og hefðir trúarbragða heims fléttast inn í menningu hverrar þjóða.23 

Hvert sem er litið eru einstaklingar þar sem trúarbrögð hafa mikil áhrif 

á daglegt líf og venjur.24 Ýmislegt, sem snýr að daglegu lífi eins og 

fréttir í sjónvarpi, kvikmyndir, bækur og listaverk er hægt að tengja 

við trúarbrögð.  

Fordómar leynast víða. Ef þekking og skilningur er til staðar er 

möguleikinn meiri að uppræta fordóma. Fólk, sem er okkur fjarlægt og 

framandi kemur oft á tíðum undarlega fyrir sjónir. Ólíkar siðvenjur 

geta orsakað neikvæðar skoðanir út í umhverfið. Sjálfsþekking er þó 

meginforsenda þess að geta skilið aðra og líðan þeirra. Uppræting 

fastmótaðra hugmynda með fræðslu leyfum við öðrum að vera þeir 

sjálfir. Sá sem lifir í þröngu viðhorfi missir það tækifæri að öðlast 

samskipta- og tilvistarþroska með öðru fólki. Í stuttu máli má eiginlega 

fullyrða það að sá sem er opinn fyrir flóru mannlífsins skilur betur sína 

                                                 
22 Aðalnámskrá grunnskóla, kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði, bls. 9:2007. 
23 Sama rit, bls. 9:2007. 
24 Gunnar J.Gunnarsson, bls. 7:1995. 
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eigin tilveru og um leið trú og lífsafstöðu annarra.25 Myndirnar, sem ég 

nota í þessum málaflokki eru Máni og stjarna tákn fyrir íslam, 

Davíðstjarnan tákn trú Gyðinga, Ám tákn Hindúasið og Pírálar tákn 

Búddasið. 

 

                                                 
25 Gunnar J.Gunnarsson, bls. 5-7:1995. 
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Bleiku spjöldin 

með trúartákninu 

máni og stjarna 

     26 

Hvað heitir trú múslima? 

Svar: 

Trú þeirra heitir íslam. 

 

Hvað þýðir orðið Allah? 

Svar: 

Allah þýðir Guð á arabísku. 

 

Hvað heitir mikilvægasti 

spámaður múslima? 

Svar: 

Hann hét Múhameð.27 

 

Hvað heitir trúarrit múslima? 

Svar: 

Kóraninn. 

 

Hvað stendur í Kóraninum? 

Svar: 

Þar stendur allt um Guð. 

                                                 
26 Íris Auður Jónsdóttir, bls. 43:2008. 
27 Hrund Hlöðversdóttir, bls. 27:2008. 

Hvernig fóru múslimar að því að 

skrifa Kóraninn? 

Svar: 

Engill kom til jarðar og sagði 

Múhameð spámanni hvað ætti 

að standa í Kóraninum. 

 

Hvað er moska? 

Svar: 

Moska er bænahús múslima. 

 

Hvað gera múslimar í mosku? 

Svar: 

Þangað koma þeir saman og 

biðjast fyrir. 

 

Búa múslimar á Íslandi? 

Svar: 

Já. 

 

Eru stólar og bekkir í moskum? 

Svar: 

Nei. 

Hvernig biðja múslimar ef það 

eru engir bekkir eða stólar í 

moskunni? 

Svar: 

Múslimar krjúpa á mjúkum 

teppum sem liggja á gólfi í 

moskunni. 
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Hvað er á veggjum moskunnar? 

Svar: 

Veggirnir eru skreyttum með 

orðum úr Kóraninum. 

 

Hvernig eru stafirnir á veggjum 

moskunnar? 

Svar: 

Þeir eru mjög skrautlegir. 

 

Á hvaða tungumáli er skrifað á 

veggjum moskunnar? 

Svar: 

Arabísku. 

 

Hversu oft biður múslimi bænir 

sínar. 

Svar: 

Fimm sinnum á dag. 

 

Hvar biður múslimi bænir sínar. 

Svar: 

Múslimi biður bænir sínar í 

moskum og alls staðar. 

 

Hvernig líta bænamottur 

múslima út? 

Svar: 

Þær eru skrautlegar í mörgum 

litum og mjúkar viðkomu. 

Hvað gerir múslimi áður en 

hann stígur á bænamottu? 

Svar: 

Múslimi fer úr skónum. 

 

Hvað gerir múslimi áður en 

hann fer inn í mosku? 

Svar: 

Múslimi þvær sér um hendur, 

fætur og andlit. 

 

Hvernig kalla múslimar fólk til 

bæna? 

Svar: 

Það hljómar sérstakur söngur 

frá turni moskunnar. 

 

Hvað er eitt af því sem er 

harðbannað í íslamskri trú? 

Svar: 

Það er að mála eða teikna 

myndir af Múhameð spámanni 

eða Guði. 

 

Hvað gera múslimar í stað þess 

að teikna eða mála Múhameð 

spámann eða Guð? 

Svar: 
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Múslimar skreyta orð og 

setningar í staðinn úr 

Kóraninum.28 

 

Hvers vegna hylur múslimi 

höfuð sitt við bænir? 

Svar: 

Það er til að votta Guði virðingu. 

 

Í hvaða átt biður múslimi? 

Svar: 

Til borgarinnar Mekka. 

 

Með hverju hylja múslimskar 

konur og stelpur höfuð sitt við 

bænir? 

Svar: 

Þær hylja það með slæðu. 

 

Hvernig hylja múslímskir 

karlmenn og strákar höfuð sitt 

við bænir? 

Svar: 

Þeir hafa sérstaka húfu á 

höfðinu. 

 

                                                 
28 Hrund Hlöðversdóttir, bls. 29:2008. 

Hvers vegna í sumum löndum 

eru konur og stúlkur alltaf með 

slæðu eða blæju? 

Svar: 

Það eru siðir og venjur sem hafa 

þróast á löngum tíma. 

 

Hvaða mikilvægar matarreglur 

eru í kóraninum? 

Svar: 

Þar stendur að múslimi eigi alls 

ekki borða svínakjöt. 

 

Hvaða mikilvægar 

samfélagsreglur standa í 

Kóraninum? 

Svar: 

Þar stendur að múslimi eigi að 

hjálpa fátæku, veiku og gömlu 

fólki. 

 

Hvernig hjálpar múslimi þeim 

sem eiga bágt? 

Svar: 

Safnar peningum fyrir 

sjúkrahús, elliheimili og gefa 

peninga til hjálparstofnana.29 

 

                                                 
29 Sama rit, bls. 30:2008. 
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Hvaða dagur er hvíldardagur 

múslima? 

Svar: 

Hvíldardagur múslima er 

föstudagur. 

 

Hvað gera múslimar á 

hvíldardegi? 

Svar: 

Múslimar eiga notalega stund 

með fjölskyldunni og borða 

góðan mat. 

 

Hvað gera múslimar einu sinni á 

ári? 

Svar: 

Múslimar fasta einu sinni á ári. 

 

Hvað er að fasta? 

Svar: 

Að fasta er að borða ekki frá því 

um morguninn og fram á kvöld. 

 

Hversu lengi fasta múslimar? 

Svar: 

Í heilan mánuð borða múslimar 

áður en sólin rís á lofti og eftir 

að hún sest á kvöldin. 

 

Hvað heitir föstumánuður 

múslima? 

Svar: 

Föstumánuður múslima heitir 

Ramadan. 

 

Hverjir mega ekki taka þátt í 

Ramadan? 

Svar: 

Það eru börn og gamalt fólk. 

 

Hvers vegna fasta múslimar? 

Svar: 

Það er til að finna fyrir því 

hvernig er að vera svangur og 

hafa engan mat. 

 

Hvað á fastan að kenna 

múslima? 

Svar: 

Að vera duglegri að hjálpa 

öðrum. 

 

Hvað er gert í lok föstunnar eða 

Ramadan? 

Svar: 

Þá er haldin hátíð. 

 

Hvað heitir hátíðin sem er haldin 

í lok föstunnar? 
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Svar: 

Hún heitir Föstuendahátíðin. 

 

Hvað gera múslimar á 

föstuendahátíðinni? 

Svar: 

Allir fá ný föt, gefa gjafir, borða 

góðan mat og sætindi og senda 

kort til vini og ættingja.30 

 

Hvað er helsta trúartákn íslam? 

Svar: 

Tungl og stjarna 

 

Hvað táknar tungl og stjarna í 

tákni múslima? 

Svar: 

Tengist dagatali og gangi 

tunglsins en ekki gangi 

sólarinnar eins og hjá 

kristnum.31 

Bleiku 

spjöldin með 

Davíðsstjörnunni  

     32 

                                                 
30 Hrund Hlöðversdóttir, 31:2008. 
31 Sama rit, bls. 42:2008. 
32 Íris Auður Jónsdóttir, bls. 43:2008. 

Hvaða trú er það sem á mest 

sameiginlegt með kristinni trú? 

Svar: 

Gyðinga. 

 

Hvað heitir trúarbók gyðinga? 

Svar: 

Tóra. 

 

Hvar er hægt að lesa Tóra? 

Svar: 

Í Gamla testamentinu í 

Biblíunni. 

 

Hvað hét ættfaðir gyðinga? 

Svar: 

Hann hét Abraham. 

 

Hvar er hægt að lesa um 

Abraham? 

Svar: 

Í Mósesbókunum í Gamla 

testamentinu í Biblíunni.33 

Hvað kallast bænahús gyðinga? 

Svar: 

Sýnagóga. 

 

Hvað þýðir sýnagóga? 

                                                 
33 Hrund Hlöðversdóttir, bls. 31:2008. 
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Svar: 

Það þýðir samkomuhús. 

 

Hvað er inni í sýnagógunni? 

Svar: 

Stór skápur, sem kallast örk. 

 

Hvað er geymt inn í örk 

gyðinga? 

Svar: 

Þar er geymd mjög sérstök bók. 

 

Hvað kallast þessi sérstaka bók 

gyðinga? 

Svar: 

Hún kallast bókrolla. 

 

Hvernig lítur bókrolla út? 

Svar: 

Það eru tvö kefli með langri 

blaðsíðu á milli. 

 

Hvernig er hægt að lesa bók 

sem er tvö kefli með langri 

blaðsíðu á milli? 

Svar: 

Þegar textinn er lesinn þá vefst 

blaðsíðan smátt og smátt yfir á 

hitt keflið. 

 

Hvað er prentað á þessa löngu 

blaðsíðu á milli keflanna? 

Svar: 

Það er trúarrit gyðinga, Tóra. 

 

Hvað gera gyðingar sem hittast í 

sýnagógunni? 

Svar: 

Þeir hlusta á sögur úr Tóra um 

Abraham, Móse og Jósúa. 

 

Hvað kallast sá sem sér um 

helgistundirnar í sýnagógunni? 

Svar: 

Hann kallast rabbíni. 

 

Hvað þýðir rabbíni? 

Svar: 

Það þýðir, meistari minn. 

Hvað gera karlmenn áður en 

þeir biðja í sýnagógunni? 

Svar: 

Þeir setja á sig sérstaka húfu 

eða bænasjal. 

 

Hvernig húfa er það sem 

gyðingar setja á sig fyrir 

bænahald? 

Svar: 
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Þetta er kollhúfa, sem liggur 

ofan á höfðinu. 

 

Hvað kallast kollhúfan hjá 

gyðingum? 

Svar: 

Hún kallast kippah. 

 

Hver eru helstu trúartákn 

gyðinga? 

Svar: 

Stjarna sem er kölluð 

Davíðsstjarnan og sjö arma 

kertastjaki.34 

 

Hvernig heilsast gyðingar? 

Svar: 

Þeir segja shalom. 

Hvað þýðir shalom? 

Svar: 

Það þýðir friður sé með yður. 

Hvað gerir gyðingafjölskylda á 

föstudagskvöldum? 

Svar: 

Hún borðar saman hátíðarmat. 

 

Hvenær hefst hvíldardagur 

gyðinga? 

                                                 
34 Hrund Hlöðversdóttir, bls. 33:2008. 

Svar: 

Hann hefst á föstudagskvöldi og 

endar á laugardagskvöldi. 

 

Hvað kallast hvíldardagur 

gyðinga? 

Svar: 

Hann kallast sabbat. 

 

Hvað gerir húsmóðirin yfir 

föstudagskvöldmáltíðinni hjá 

gyðingum? 

Svar: 

Hún kveikir á tveimur kertum og 

fer með bæn. 

 

Hvaða hátíð gyðinga er í 8 

daga? 

Svar: 

Ljósahátíðin eða hanukka eins 

og hún heitir á hebresku. 

 

Hvernig tengist ljós 

ljósahátíðinni? 

Svar: 

Á hverjum degi í 8 daga er 

kveikt á kerti sem er á ljósastiku 

með 8 kertum. 
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Hvað fá börn frá foreldrum 

sínum á ljósahátíðinni? 

Svar: 

Börn fá gjafir frá foreldrum 

sínum. 

 

Hvernig spil spila fjölskyldur á 

ljósahátíð? 

Svar: 

Teningaspil.35 

 

Hvað er púrím hátíð hjá 

gyðingum? 

Svar: 

Púrím hátíð er eins og 

öskudagur þar sem börnin 

klæða sig í búninga og fá 

sælgæti í sýnagógunni. 

 

Hvaða hátíð halda gyðingar sem 

heitir sú sama og hjá kristnum? 

Svar: 

Páskar. 

 

Hvað gera gyðingar á páskum? 

Svar: 

Þeir hlusta á frásöguna þegar 

gyðingar voru þrælar í 

                                                 
35 Hrund Hlöðversdóttir, bls. 35:2008. 

Egyptalandi, flýðu og urðu frjáls 

þjóð.36 

 

 

Bleiku spjöldin 

með trúartákninu 

ám     37 

Trúar hindúar á einn guð? 

Svar: 

Hindúar trúa á marga guði, sem 

eru hluti af einum 

alheimsguði.38 

 

Hvað hefur hindúi á altari sínu? 

Svar: 

Á altarinu eru styttur, myndir, 

blóm og ávextir. 

 

Hvaða gjafir færir hindúi við 

altarið? 

Svar: 

Það er aðallega blóm og ávextir. 

 

Hvernig fá hindúar blessun í 

musterinu? 

Svar: 

                                                 
36 Sama rit, bls. 36:2008. 
37 Íris Auður Jónsdóttir, bls. 43:2008. 
38 Hrund Hlöðversdóttir, bls. 16:2008. 
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Prestur hindúa blessar gjafirnar 

sem hindúar koma með. 

 

Hvar biðja hindúar bænir sínar? 

Svar: 

Hindúi biður við altarið og hvar 

sem er. 

 

Hvað er musteri? 

Svar: 

Musteri er bænahús hindúa eins 

og kirkja kristinna manna. 

 

Hvað gera hindúar inn í 

musterinu? 

Svar: 

Færa guðunum gjafir og biðja 

bænir. 

 

Hvað gerir hindúi áður en hann 

biður? 

Svar: 

Hindúi fer úr skónum og þvær 

sér um hendur.39 

 

Hvað er Ganges á Indlandi? 

Svar: 

Stór heilög á í Indlandi. 

                                                 
39 Hrund Hlöðversdóttir, bls. 17:2008. 

Hvað gera hindúar í ánni 

Ganges? 

Svar: 

Hindúar fara ofan í ána og taka 

með sér heilagt vatn í flösku. 

 

Hvað gerir hindúi við vatnið sem 

hann tekur úr ánni Ganges? 

Svar: 

Setur vatnið í flösku og setur á 

altarið heima hjá sér. 

 

Hvers vegna ætli hindúar borði 

ekki kúakjöt? 

Svar: 

Kýr eru heilagar á Indlandi.40 

 

Hvernig klæðast hindúísk 

brúðir? 

Svar: 

Kjólarnir eru skrautlegir og 

skartgripirnir úr gulli. 

 

Hvernig er höfuðfatið á 

hindúískum brúðguma? 

Svar: 

                                                 
40 Sama rit, bls. 18:2008. 
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Hann er með vefjahött og er 

langur klútur vafinn um höfuð 

hans. 

 

Hvað eru hindúa brúðhjón með 

um hálsinn á giftingardaginn? 

Svar: 

Blómakrans. 

 

Hvað notar presturinn til að 

tengja brúðhjónin saman í 

giftingarathöfninni? 

Svar: 

Hvítan þráð. 

 

Hvað táknar hvíti þráðurinn sem 

presturinn bindur hindúísk 

brúðhjón saman? 

Svar: 

Þráðurinn táknar að þau eru 

orðin hjón. 

Eldur er táknrænn í hindúisku 

brúðkaupi, af hverju? 

Svar: 

Parið gengur saman sjö hringi í 

kringum heilagan eld.41 

 

                                                 
41 Hrund Hlöðversdóttir, bls. 19:2008. 

Hvað gerist þegar hindúa barn 

er tólf daga gamalt? 

Svar: 

Þá hvíslar faðirinn nafnið í eyra 

barnsins. 

 

Hvað er siður að gera þegar 

hindúi klæðir sig í sparifötin? 

Svar: 

Mála rauðan blett á ennið. 

 

Hvað táknar rauði bletturinn á 

enni hindúa? 

Svar: 

Hjálpa hindúa í því að vera 

góður og hjálpsamur. 

 

Hvaða orð er helsta tákn 

hindúiskrar trúar? 

Svar: 

Það er orðið ám. 

 

Hvað er orðið ám í augum 

hindúa? 

Svar: 

Það er mjög heilagt í augum 

hindúa. 

 

Hvað táknar orðið ám í 

hindúatrú? 
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Svar: 

Það táknar hljóð guðs. 

 

Á hverju enda og byrja allar 

bænir hindúa? 

Svar: 

Allar bænir hindúa byrja og 

enda á orðinu ám.42 

 

Hvað heitir hausthátíð hindúa? 

Svar: 

Ljósahátíð. 

 

Hvers vegna halda hindúar 

ljósahátíð? 

Svar: 

Þeir bjóða happagyðjuna 

Lakshmi velkomna. 

 

Hvernig tengist ljós ljósahátíð 

hindúa? 

Svar: 

Hindúar kveikja á mörgum 

kertum bæði innan dyra og 

utan. 

 

Hvernig tengjast ættingjar og 

vinir ljósahátíð hindúa? 

                                                 
42 Hrund Hlöðversdóttir, bls. 20:2008. 

Svar: 

Það eru gefnar gjafir, borðað 

saman og send kort.43 

 

Hvað heitir vorhátíð hindúa? 

Svar: 

Holika. 

 

Hvað táknar Holikahátíð hjá 

hindúum? 

Svar: 

Þá fagna hindúar nýju ári. 

 

Hvað byrja hindúar að gera á 

Holikahátíðinni? 

Svar: 

Hindúar búa til brúðu sem líkist 

norn og henni er kastað á eld. 

 

Hvernig tengjast gömul föt 

Holikahátíð hindúa? 

Svar: 

Hindúar kasta lituðu dufti á 

hvorn annan og fötin fá á sig 

alls konar liti og verða stundum 

ónýt.44 

 

Eru hindúar með mörg helgirit? 

                                                 
43 Sama rit, bls. 21:2008. 
44 Sama rit, bls. 22:2008. 
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Svar: 

Já þau eru mörg. 

 

Hvað heita elstu rit hindúa? 

Svar: 

Það eru Vedabækurnar. 

 

Hvað heitir Biblía hindúa? 

Svar: 

Söngur Drottins og þær fjalla 

um tilgangs lífsins.45 

 

Hvað þýðir táknið ám hjá 

hindúum? 

Svar: 

Táknið er ám og þýðir að allar 

bænir byrja og enda á ám. 

 

 

Bleiku spjöldin, 

trúartákn með 

átta pílárum  

     46 

Hvað heitir guð hjá búddaista? 

Svar: 

                                                 
45 Hrund Hlöðversdóttir, bls. 39:2008. 
46 Íris Auður Jónsdóttir, bls. 43:2008. 

Sá sem er búddaisti trúir ekki á 

neina guði. 

 

Hver var Búdda? 

Svar: 

Búdda var prins á Indlandi. 

 

Hver var faðir Búdda? 

Svar: 

Hann var konungur á Indlandi. 

 

Hvers vegna vildi Búdda ekki 

verða konungur? 

Svar: 

Honum fannst heimurinn 

vondur. 

 

Hvernig vildi Búdda gera 

heiminn betri? 

Svar: 

Hann bjó til reglur til að lifa 

eftir.47 

 

Hverjar eru reglu Búdda? 

Svar: 

Búddaistar eiga alltaf að vera 

góðir. 

 

                                                 
47 Hrund Hlöðversdóttir, bls. 13:2008. 
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Við hverja eiga Búddaistar alltaf 

að vera góðir? 

Svar: 

Menn, dýr og náttúruna. 

 

Hvernig klæðast búddamunkar? 

Svar: 

Þeir eru í appelsínugulum 

kuflum. 

 

Má búddamunkur eiga hús og 

bíl? 

Svar: 

Nei sá sem er búddamunkur má 

ekkert eiga. 

 

Hvert er hlutverk búddamunka? 

Svar: 

Þeir blessa alla búddaista og 

heimilin þeirra. 

Hvað hefur búddisti á altari 

sínu? 

Svar: 

Á altarinu eru styttur af Búdda 

og reykelsi. 

 

Hverjar eru hjá bænir búddasið? 

Svar: 

Að verða betri manneskja.48 

 

Hvað er búddahof? 

Svar: 

Samkomustaður eins og kirkja 

hjá kristnum mönnum. 

 

Hverjir búa í búddaklaustrum? 

Svar: 

Búddamunkar. 

 

Hvernig læra búddísk börn um 

Búdda? 

Svar: 

Þau geta búið í klaustri í nokkra 

daga og lært allt um Búdda. 

 

Hvenær er búddadagur haldinn? 

Svar: 

Hann er haldinn í lok maí. 

Hvað gera búddaistar á 

hátíðisdegi eins og búddadegi? 

Svar: 

Minnast fæðingu og dauða 

Búdda með hátíðarhöldum.49 

 

Kaupa búddamunkar sér í 

matinn? 

                                                 
48 Hrund Hlöðversdóttir, bls. 14:2008. 
49 Sama rit, bls. 15:2008. 
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Svar: 

Nei, búddistar gefa þeim að 

borða og færir þeim líka gjafir.50  

 

Hvernig var helgiritum búddasið 

safnað saman? 

Svar: 

Þeim var safnað saman í gamla 

daga í 3 körfur. 

 

Hvað eru ritin hjá búddasið 

kölluð? 

Svar: 

Ritin eru kölluð körfurnar 3 eða 

Tipitaka. 

 

Hvað heita körfurnar hjá 

búddasið? 

Svar: 

Karfa agans, karfa fyrirlestranna 

og karfa lífsspekinnar.51 

 

Hvað táknar hjól búddista með 

8 pílárum? 

Svar: 

Það táknar 8 reglur búdda sem 

búddisti á að fara eftir.52 

                                                 
50 Hrund Hlöðversdóttir, bls. 14:2008. 
51 Sama rit, bls. 38:2008. 
52 Sama rit, bls. 42-43:2008. 
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Kristin fræði 

 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla á nemandi í lok 4. bekkjar að fá 

tækifæri til að kynnast kristnu helgihaldi og umgjörð þess. Með 

þessum hætti er nemandi að temja sér virðingu fyrir því sem öðrum er 

heilagt. Einnig er mikilvægt að nemandi þekki helstu hátíðir 

kristninnar, siði og tákn sem tengjast þeim. Megin inntak kristninnar er 

að stuðla að umburðarlyndi, virðingu fyrir náunganum og umhverfinu. 

Kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði í Aðalnámskránni segir að 

grunnskóli ber að efla hjá nemendum heilbrigða dómgreind, 

umburðarlyndi, virðingu, náungakærleik og verðmætamat. Nemandi, 

sem fær þekkingu á grundvallargildum kristilegs siðgæðis öðlast frekar 

ábyrgðartilfinningu, sáttfýsi og virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum.  

Trúarbók kristinna manna er Biblían með gamla og nýja 

testamentinu. Þar er að finna nokkrar mikilvægar frásagnir af Jesú 

Kristi og kenningu hans.53 Þessi forna bók hefur fylgt okkar samfélagi í 

aldanna rás og haft djúp áhrif á menningu okkar og sögu. Mikilvægt er 

að nemandi þekki frásagnir af Jesú Kristi og kenningum hans í Nýja 

testamentinu. Einnig er mikilvægt fyrir nemendur að þekkja 

uppeldislega mótun og áhrif Jesú í gegnum frásögur úr Gamla 

testamentinu. Á þann hátt getur nemandi nútímans fengið góða sýn á 

upphafsmann kristinnar trúar. Myndin, sem ég notaði í þessum 

málaflokki er kross.  

 

                                                 
53 Aðalnámskrá grunnskóla, kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði, bls. 9:2007. 
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Fjólubláu 

spjöldin með 

trúartáknið 

krossinn 

54 

Hvað heitir helgirit kristinna 

manna? 

Svar: 

Biblía.55 

 

Hvaða sögur í Biblíunni lærði 

Jesús þegar hann var lítill? 

Svar: 

Sögur úr Biblíunni úr Gamla 

testamentinu. 

 

Hvað segja sögurnar úr Gamla 

testamentinu? 

Svar: 

Þær fræða okkur um Guð og 

benda okkur á að Guð er 

höfundur lífsins. 

 

Hvað segja sögurnar úr Nýja 

testamentinu? 

                                                 
54 Íris Auður Jónsdóttir, bls. 43:2008. 
55 Hrund Hlöðversdóttir, bls. 38:2008. 

Svar: 

Þær fræða okkur um Jesú og 

lærisveina hans. 

 

Hvað er annað í Biblíunni en 

Gamla og Nýja testamentið? 

Svar: 

Apókrýfubækurnar.56 

 

Hvaða tilgangi þjónuðu 

sálmarnir í Biblíunni á tímum 

Jesú? 

Svar: 

Þeir voru sungnir við 

guðsþjónustur þar sem Jesús 

átti heima.57 

 

Hvar fæddist Jesús? 

Svar: 

Hann fæddist í Betlehem. 

 

Hvar átti Jesú heima, sem barn? 

Svar: 

Hann átti heima í Nasaret. 

 

Hvað hétu foreldrar Jesú? 

Svar: 

María og Jósef. 
                                                 
56 Biblían, heilög ritning, bls. 5-246:2007. 
57 Iðunn Seinsdóttir og Sigurður Pálsson, bls. 
11:2001 
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Hvað var Jesús menntaður? 

Svar: 

Hann lærði smíðar. 

 

Hvað var Jósef faðir Jesú 

menntaður? 

Svar: 

Hann lærði smíðar.58. 

 

Við hvað vann María mey móðir 

Jesú? 

Svar: 

María mey var húsmóðir. 

 

Hvað gerðu húsmæður á tímum 

Jesú? 

Svar: 

Þær hugsuðu um dýrin, bökuðu 

brauð, elduðu mat og bjuggu til 

föt. 

 

Hvar var vatnið geymt þegar 

Jesús var að alast upp? 

Svar: 

Vatnið var geymt í brunni sem 

var í miðju þorpsins. 

 

                                                 
58 Iðunn Steinsdóttir og Sigurður Pálsson, bls. 
13:2001. 

Hvað voru mörg herbergi í húsi 

Jesú og fjölskyldu? 

Svar: 

Það var aðeins eitt herbergi. 

 

Hvað bjuggu margir saman í 

húsi Jesú og fjölskyldu? 

Svar: 

Þar bjuggu bæði menn og 

húsdýr saman í einu herbergi.59 

 

Hvar lærði Jesús að lesa og 

skrifa? 

Svar: 

Hann lærði í skóla. 

 

Hvernig lærðu stúlkur á tímum 

Jesú? 

Svar: 

Stúlkur lærðu heima af 

mæðrum sínum. 

 

Hvernig lærðu drengir á tímum 

Jesú? 

Svar: 

Drengir fóru í skóla. 

 

                                                 
59 Sama rit, bls. 14:2001. 
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Hvernig lærðu drengirnir í 

skólanum á tímum Jesú? 

Svar: 

Drengirnir sátu á gólfinu 

kringum kennarann. 

 

Hvaða námsgreinar lærðu 

drengir á tímum Jesú? 

Svar: 

Þeir lærðu að lesa, skrifa og 

hlusta á sögur.60 

 

Hvernig sögur lærði Jesú? 

Svar: 

Hann lærði sögur úr Gamla 

testamentinu. 

 

Hvað heitir sköpunarsagan úr 

Gamla testamentinu? 

Svar: 

Verði ljós. 

 

Hvað er festing sem Guð 

skapaði úr sögunni Verði ljós? 

Svar: 

Festing er himininn í sögunni. 

 

                                                 
60 Iðunn Steinsdóttir og Sigurður Pálsson,  bls. 
15:2001. 

Hvað héldu menn í gamla daga 

hvað festing væri? 

Svar: 

Það væri hjálmur yfir jörðinni og 

tunglið, stjörnurnar og sólinn 

væri fast á honum.61 

 

Hvað er sagt í sköpunarsögunni 

með dagana? 

Svar: 

Það er sagt að Guð hafa skapaði 

allt á 6 dögum og hvílt sig á 7 

degi.62 

 

Hvaða merkilega garð skapaði 

Guð? 

Svar: 

Aldingarðinn Eden. 

 

Hvaða 2 persónur setti Guð í 

Aldingarðinn Eden? 

Svar: 

Persónurnar voru Adam og Eva. 

 

Hvað setti Guð meira í 

Aldingarðinn Eden? 

Svar: 

                                                 
61 Sama rit, bls. 17:2001. 
62 Sama rit, bls. 18-20:2001. 
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Guð setti allt sem Adam og Eva 

þurftu.63 

 

Hvað er Aldingarðurinn Eden 

stundum kallaður? 

Svar: 

Paradís. 

 

Hvað stóð í miðjum garðinum í 

Eden? 

Svar: 

Þar stóðu tvö tré. 

 

Hvað kallast trén í garðinum 

Eden? 

Svar: 

Þau kallast lífsins tré og 

skilningstré góðs og ills. 

 

Hvað áttu Adam og Eva að gera 

í garðinum Eden? 

Svar: 

Þau áttu að hugsa um garðinn 

og gæta hans.64 

 

Hvað máttu Adam og Eva borða 

í garðinum Eden? 

Svar: 
                                                 
63 Iðunn Steinsdóttir og Sigurður Pálsson, bls. 
22:2001. 
64 Sama rit, bls. 23:2001. 

Þau máttu borða af öllum 

trjánum nema einu. 

 

Hvaða tré máttu Adam og Eva 

ekki borða í Eden? 

Svar: 

Þau máttu ekki borða af 

skilningstrénu góðs og ills. 

 

Hvaða dýr hafði Guð skapað 

sem var slægari en önnur dýr? 

Svar: 

Höggorminn. 

 

Hvað vildi höggormurinn að 

Adam og Eva gerðu? 

Svar: 

Hann vildi að Adam og Eva 

borðuðu af skilningstrénu góðs 

og ills. 

 

Hvað sagði höggormurinn að 

myndi gerast ef þau borðuðu af 

trénu góðs og ills? 

Svar: 

Hann sagði að þau yrðu eins og 

Guð og vita muninn á illu og 

góðu. 
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Hver tók fyrsta bitann af 

ávextinum af skilningstrésins 

góðs og ills? 

Svar: 

Eva. 

 

Hvers vegna tók Eva fyrsta 

bitann af ávexti skilningstrénu 

góðs og ills? 

Svar: 

Henni fannst ávöxturinn svo 

fallegur. 

 

Hver borðaði ávöxtinn með Evu 

af skilningstrénu góðs og ills? 

Svar: 

Adam.65 

 

Hvað gerðist um leið og Adam 

og Eva voru búin að borða 

ávöxtinn? 

Svar: 

Þau urðu nakin. 

 

Hver reyndi að kalla til Adam og 

Evu í garðinum þegar þau voru 

búin að borða ávöxtinn? 

Svar: 

                                                 
65 Iðunn Steinsdóttir og Sigurður Pálsson, bls. 
24:2001. 

Guð. 

 

Hvað reyndu Adam og Eva að 

gera þegar þau heyrðu Guð 

kalla eftir að þau voru búin að 

borða ávöxtinn? 

Svar: 

Þau reyndu að fela sig fyrir 

Guði.66 

 

Hvað sagði Guð við höggorminn 

eftir að Adam og Eva voru búin 

að borða ávöxtinn? 

Svar: 

Óvináttu verður á milli þin og 

mannanna. 

 

Hvað gerði Guð við Adam og 

Evu þegar þau voru búin að 

óhlýðnast? 

Svar: 

Hann rak þau út úr 

Aldingarðinum Eden. 

 

Hvað kallast það að óhlýðnast 

Guði? 

Svar: 

Það kallast synd í Biblíunni. 

                                                 
66 Sama rit, bls. 26:2001. 
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Hvað bjó Guð til handa Adam og 

Evu áður en þau fóru úr 

Aldingarðinum Eden? 

Svar: 

Hann bjó til skinnföt handa þeim 

svo þau væru ekki nakin.67 

 

Hvað kallast það þegar 

manneskja talar við Guð? 

Svar: 

Það kallast að biðja. 

 

Hvað biður sá sem hefur gert 

eitthvað rangt? 

Svar: 

Hann biður um fyrirgefningu. 

 

Hvað segir sá sem hefur mikið 

fengið frá Guði í bænum sínum? 

Svar: 

Hann þakkar fyrir sig. 

 

Hvaða bæn kenndi Jesús vinum 

sínum? 

Svar: 

Faðir vorið.68 

 

Hvað var að færa Guði fórn? 
                                                 
67 Iðunn Steinsdóttir og Sigurður Pálsson, bls. 
27:2001. 
68 Sama rit, bls. 29:2001. 

Svar: 

Þá voru mennirnir að gefa Guði 

gjafir. 

 

Hvernig gjafir gáfu mennirnir 

Guði? 

Svar: 

Það voru stundum bestu og 

fallegustu lömbin.69 

 

Hver var það sem smíðaði skip 

og bjargaði fullt af dýrum? 

Svar: 

Nói. 

 

Hvar er hægt að lesa um Örkina 

hans Nóa? 

Svar: 

Í Gamla testamentinu í 

Biblíunni. 

 

Hvað rigndi lengi í Nóaflóðinu? 

Svar: 

Það rigndi í 40 nætur og 40 

daga. 

 

Hvað kallast skipið hjá Nóa? 

Svar: 

                                                 
69 Sama rit, bls. 33:2001. 
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Örk.70 

 

Hvaða dýri sleppti Nói lausu til 

að athuga hvort að land væri 

komið undan flóðinu? 

Svar: 

Hann sleppti dúfu. 

 

Hvernig vissi Nói hvort að flóðið 

væri búið? 71 

Svar: 

Þegar dúfan kom með grein í 

munni sínum. 

 

Hvað táknar regnboginn? 

Svar: 

Hann táknar loforð Guðs að vatn 

muni aldrei eyða öllu lífi á 

jörðinni eins og gerðist í 

Nóaflóðinu. 

 

Hvað kallast síðustu 4 vikurnar 

fyrir jól? 

Svar: 

Þær eru kallaðar aðventa. 

 

Hvað heitir 1. kertið á 

aðventukransinum? 
                                                 
70 Iðunn Steinsdóttir og Sigurður Pálsson, bls. 
38-39:2001. 
71 Sama rit, bls. 42:2001. 

Svar: 

Spádómskerti. 

 

Hvað heitir 2. kertið á 

aðventukransinum? 

Svar: 

Það heitir Betlehemskerti. 

 

Hvað heitir 3. kertið á 

aðventukransinum? 

Svar: 

Það heitir Hirðakerti 

 

Hvað heitir 4. kertið á 

aðventukransinum? 

Svar: 

Það heitir Englakerti.72 

 

Hvað sagði engillinn við Maríu 

mey? 

Svar: 

Engillinn sagði að hún myndi 

eignast son. 

 

Hvern sagði engillinn vera faðir 

Jesú? 

Svar: 

                                                 
72 Sama rit, bls. 48-49:2001. 
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Engill sagði að Guð værir faðir 

Jesú.73 

 

Í hvernig húsi fæddist Jesú? 

Svar: 

Hann fæddist í fjárhúsi. 

 

Í hvað var Jesús lagður þegar 

hann var nýfæddur? 

Svar: 

Jesús var lagðu í jötu.74 

 

Hvaða menn út í haga voru 

nálægt fjárhúsunum þar sem 

Jesús fæddist? 

Svar: 

Hirðar að gæta kinda. 

 

Hvað sagði engillinn við 

hirðana? 

Svar: 

Óttist ekki því í dag er frelsarinn 

fæddur.75 

 

Hvað var Jesús gamall þegar 

hann fékk nafnið sitt? 

Svar: 

                                                 
73 Iðunn Steinsdóttir og Sigurður Pálsson, bls. 
50:2001. 
74 Sama rit, bls. 51:2001. 
75 Sama rit, bls. 53:2001. 

Hann var 8 daga gamall eins og 

siður er hjá gyðingum.76 

 

Hvað hét sá sem skírði Jesús 

eftir að hann var fullorðinn? 

Svar: 

Hann hét Jóhannes og var alltaf 

kallaður Jóhannes skírari. 

 

Hvernig talaði Jesús við fólkið á 

ferðalögum sínum? 

Svar: 

Hann talaði í dæmisögum. 

 

Hverju trúði fólkið að Jesús gæti 

gert? 

Svar: 

Fólkið trúði því að Jesús gerði 

kraftaverk.77 

 

Við hvað störfuðu fyrstu 

lærisveinar Jesú? 

Svar: 

Þeir voru fiskimenn. 

 

Hvað voru mennirnir kallaðir 

sem fylgdu Jesús í einu og öllu? 

Svar: 

                                                 
76 Sama rit, bls. 55:2001. 
77 Sama rit, bls. 58:2001. 
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Lærisveinar. 

 

Hvað sagði Jesús að 

lærisveinarnir áttu að veiða í 

staðinn fyrir fisk? 

Svar: 

Jesús sagði að þeir skyldu veiða 

menn í staðinn fyrir fisk.78 

 

Hvað sagði Jesús við lærisveina 

sína í sambandi við börnin? 

Svar: 

Leyfið börnunum að koma til 

mín því að Guðs ríki er einmitt 

fyrir þau. 

 

Hvað átti Jesús við þegar hann 

sagði að Guðs ríki væri fyrir 

börnin? 

Svar: 

Börnin væru dýrmæt og sá sem 

er einlægur eins og þau kemst 

alltaf inn í ríki Guðs.79 

 

Hvað er holdsveiki? 

Svar: 

Það er sjúkdómur. 

 
                                                 
78Iðunn Steinsdóttir og Sigurður Pálsson, bls. 
61:2001. 
79 Sama rit,, bls. 63:2001. 

Hvernig lýsir holdsveiki sér? 

Svar: 

Fólk fær kýli og sár út um allan 

líkamann og stundum detta tær, 

nef og fingur af. 

 

Er holdsveiki til í dag? 

Svar: 

Já og það er hægt að fá lyf í 

dag.80 

 

Hvers vegna talaði Jesús við 

alla? 

Svar: 

Jesús vildi að fólkið skildi að 

Guði þætti vænt um alla.81 

 

Hvað er síðasta vika fyrir páska 

kölluð? 

Svar: 

Hún er kölluð dymbilvika 

 

Hvað kallast sunnudagurinn fyrir 

páska? 

Svar: 

Hann kallast pálmasunnudagur. 

 

                                                 
80 Sama rit, bls. 67:2001. 
81 Sama rit, bls. 66:2001. 
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Hvers vegna kallast sunnudagur 

fyrir páska pálmasunnudagur? 

Svar: 

Jesús reið á asna inn í 

Jerúsalem og fólk fagnaði með 

greinum af pálmaviði.82 

 

Hvað kallast fimmtudagur fyrir 

páska? 

Svar: 

Skírdagur. 

 

Hvaða hátíð byrjar á skírdegi? 

Svar: 

Páskahátíðin. 

 

Hvað gerði Jesús með 

lærisveinum sínum á skírdag? 

Svar: 

Hann borðaði síðustu 

kvöldmáltíð sína með þeim. 

 

Hvers vegna er skírdagur 

kallaður skírdagur? 

Svar: 

Jesús þvoði fætur 

lærisveinanna. 

 

                                                 
82 Iðunn Steinsdóttir og Sigurður Pálsson, bls. 
76-77:2001. 

Hvers vegna þvoði Jesús fætur 

lærisveina sinna á skírdegi? 

Svar: 

Þannig sýndi hann þeim 

umhyggju og bað þá að gera 

slíkt hið sama við hvorn 

annan. 

 

Hvað er síðasta kvöldmáltíðin 

alltaf nefnd hjá kristnum 

mönnum? 

Svar: 

Heilög kvöldmáltíð.83 

 

Hvað gerðu Jesús og 

lærisveinarnir eftir síðustu 

kvöldmáltíðina? 

Svar: 

Jesús fór út í garð með 

lærisveinum sínum til að biðja. 

 

Hvað heitir garðurinn sem Jesús 

dvaldi með lærisveinum sínum 

eftir kvöldmáltíðina? 

Svar: 

Garðurinn heitir Getsemane. 

 

                                                 
83 Sama rit, bls. 76-80:2001. 
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Hvað bað Jesús lærisveina sína 

að gera með sér í garðinum 

Getsemane? 

Svar: 

Hann bað þá um að vaka með 

sér og biðja. 

 

Hvað gerðist síðar um nóttina í 

Getsemanegarðinum? 

Svar: 

Jesús var tekinn til fanga af 

rómverskum hermönnum. 

 

Hvað gerðu lærisveinar Jesú 

þegar búið var að handtaka 

hann? 

Svar: 

Þeir urðu hræddir og flýðu. 

 

Hvaða lærisveinn sveik Jesú 

með kossi? 

Svar: 

Júdas Ískaríot.84 

 

Hvað gerðist á föstudeginum 

langa? 

Svar: 

Jesús var dæmdur til dauða. 

                                                 
84 Iðunn Steinsdóttir og Sigurður Pálsson, bls. 
61:1999. 

Hvernig var Jesús dæmdur til 

dauða? 

Svar: 

Hann var negldur á kross. 

 

Hvað táknar krossinn hjá 

kristnum mönnum? 

Svar: 

Krossinn táknar hvernig Jesús 

sigraði dauðann. 

 

Hvað nefnist hæðin sem Jesús 

var krossfestur á? 

Svar: 

Hún nefnist Golgata, 

Hauskúpuhæð. 

 

Hvernig var gröf Jesú? 

Svar: 

Gröfin var höggvin inn í klett. 

 

Hvað var sett fyrir gröfina þegar 

búið var að leggja Jesús inn í 

hana? 

Svar: 

Stórum steini var velt fyrir opið. 

 

Hvaða vikudagur er 

páskadagur? 

Svar: 



Menntavísindasvið  B.Ed 

- 48 - 

Sunnudagur. 

 

Hvaða tvær manneskjur komu 

að gröf Jesú á 

páskadagsmorgun? 

Svar: 

2 konur. 

 

Hvað ætluðu konurnar að gera 

við Jesú á páskadagsmorgun? 

Svar: 

Þær voru með ilmandi smyrsli til 

að smyrja líkið. 

 

Hvað var búið að gerast þegar 

konurnar komu að gröf Jesú á 

páskadagsmorgun? 

Svar: 

Það var búið að velta steininum 

frá. 

 

Hver sat við gröf Jesú á 

páskadagsmorgun? 

Svar: 

Þar sat engill. 

 

Hvað sagði engillinn við 

konurnar sem vitjuðu gröf Jesú? 

Svar: 

Engillinn sagði að Jesús væri 

upprisinn. 

 

Hvað þýðir að vera upprisinn 

eins og gerðist með Jesú? 

Svar 

Það þýðir að vera lifnaður við. 

 

Hverju trúa kristnir menn að 

gerist eftir dauðann? 

Svar: 

Kristnir menn trúa því að þeir 

sem deyja haldi áfram að lifa 

hjá Guði.85 

 

Hvað er kirkjan kölluð? 

Svar: 

Hún er kölluð hús Guðs 

 

Hvað er fólkið kallað sem fer í 

messu? 

Svar: 

Söfnuður. 

 

Hvað heitir svarti kjóllinn sem 

presturinn er í við messu? 

Svar: 

Kjóllinn heitir hempa. 

                                                 
85 Iðunn Steinsdóttir og Sigurður Pálsdóttir, bls. 
82-87:2001. 
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Hvað heitir hvíti kraginn sem 

presturinn er með við messu? 

Svar: 

Kraginn heitir pípukragi. 

 

Hvað heitir hvíti sloppurinn sem 

presturinn er í við messu? 

Svar: 

Hvíti sloppurinn heitir rykkilín. 

 

Hvað heitir sláin sem presturinn 

er í við messu? 

Svar: 

Hún heitir hökull. 

 

Hvað kallast sá sem spilar á 

orgelið við messu? 

Svar: 

Hann kallast organisti. 

 

Hvað kallast sá hópur sem leiðir 

sönginn í messu? 

Svar: 

Hópurinn kallast kirkjukór. 

 

Til hvers er skírnarfonturinn 

notaður? 

Svar: 

Í skírnarfontinn er sett vatn og 

börn er skírð með vatninu. 

Hvar stendur presturinn og talar 

til fólksins úr ræðu sinni? 

Svar: 

Í predikunarstólnum. 

 

Hvað kallast það þegar 

presturinn les ræðu sína úr 

predikunarstólnum? 

Svar: 

Það kallast predikun. 

 

Hvað er altarisganga? 

Svar: 

Þá stendur fólk í röð að altarinu. 

 

Hvers vegna er altarisganga? 

Svar: 

Hún er til að minnast síðustu 

kvöldmáltíðar Jesú og 

lærisveinanna. 

 

Hvað fær fólk frá prestinum í 

altarisgöngunni? 

Svar: 

Brauð og vín, alveg eins og 

Jesús og lærisveinarnir fengu í 

síðustu kvöldmáltíðinni.86 

 

                                                 
86 Iðunn Steinsdóttir og Sigurður Pálsson, bls. 
88-91:2001. 
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Hvað gerðist á 

uppstigningardegi? 

Svar: 

Jesús blessar lærisveina sína og 

stígur upp til himna.87 

 

Hvað segir sá sem er kristinn 

þegar hann signir sig? 

Svar: 

Í nafni Guðs föður, Sonar og 

Heilagan anda 

 

Hver er hvíldardagur kristinna 

manna? 

Svar: 

Sunnudagur 

 

Hvað er gert í barnastarfi 

kristinna manna? 

Svar: 

Það er sungið, farið í leiki og 

fræðast um Jesú.88 

 

Hvað heitir borðið sem 

presturinn þjónar við? 

Svar: 

Borðið heitir altari. 

 
                                                 
87 Iðunn Steinsdóttir og Sigurður Pálsson, bls. 
67:1999. 
88 Hrund Hlöðversdóttir, bls. 23:2008. 

Hvað er á altarinu í kirkju 

kristinna manna? 

Svar: 

Á altarinu eru oftast 

kertastjakar, blóm, Biblía og 

kross. 

 

Hvað heitir söngbókin sem 

notuð er í kristinni messu? 

Svar: 

Bókin heitir Sálmabók. 

 

Hvaða tákn er aðallega notað í 

kristinni trú? 

Svar: 

Það er kross. 

 

Hvað er elsta táknið í kristinni 

trú? 

Svar: 

Það er fiskur. 

 

Hvaða tákn í kristinni trú táknar 

Heilagan anda? 

Svar: 

Það er dúfa.89 

 

                                                 
89 Sama rit, bls. 24:2008. 
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Hvernig verður nýfætt barn 

kristið? 

Svar: 

Það fær skírn. 

 

Hvað gerir prestur þegar hann 

skírir barn inn í kristið 

samfélag? 

Svar: 

Presturinn gerir krossmark á 

enni og brjóst barnsins. 

 

Hverju lofa foreldrar við skírn 

barns í kristinni trú? 

Svar: 

Þeir lofa því að kenna barninu 

um kristna trú. 

 

Hvenær ákveður síðan barnið að 

vera kristið? 

Svar: 

Það er þegar barnið fermist á 

fjórtánda ári.  

 

Hvers vegna koma gestir í 

fermingu barnsins? 

Svar: 

Þeir samgleðjast því að barnið 

valdi það að vera áfram kristinn. 

 

Hvað gera kristnar fjölskyldur 

yfirleitt fyrir fermingu? 

Svar: 

Fjölskyldan gerir fínt á 

heimilinu, kaupir föt á 

fermingarbarnið og fer í 

myndatöku.90 

 

Hvaða tvær helstu hátíðir 

tengjast kristinni trú? 

Svar: 

Jól og páskar. 

 

Hvers vegna halda kristnir menn 

jól? 

Svar: 

Til að minnast þess að Jesús 

fæddist í Betlehem. 

 

Hvað gera kristnir við 

undirbúning jólanna?  

Svar: 

Skreyta húsin sín og baka 

smákökur. 

 

Hvernig halda kristnir jólin 

hátíðleg með ættingjum og 

vinum? 

                                                 
90 Hrund Hlöðversdóttir, bls. 25:2008. 
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Svar: 

Þeir gefa gjafir og senda jólakort 

til ættingja og vina.  

 

Hvers vegna eru páskar hátíð 

kristinna manna? 

Svar: 

Páskar eru haldnir til að minnast 

upprisu Jesú.91 

 

Hvaða saga er í helgiriti 

gyðinga, kristinna og múslima? 

Svar: 

Sagan um Nóaflóðið er í öllum 

þessum helgiritum ásamt fleiri 

sögum sem eru sameiginlegar. 

 

Hvað þýðir það þegar kristnir 

heilsast og segja blessuð eða 

blessaður? 

Svar: 

Guð blessi þig. 

 

 

                                                 
91 Hrund Hlöðversdóttir, bls. 26:2008. 
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Grenndarsamfélagið 

 
Fjölskylda, skóli og nánasta umhverfi eru sterkustu áhrifavaldar í 

mótun einstaklingsins.92 Þess vegna skiptir máli að hafa sterkt utan 

um hald á þessum áhrifavöldum til þess að samvinnan sé eins og best 

verður á kosið. Jafnvægi þarf að ríkja á milli orða og gjörða.  

Nemendur sem fá heildstætt námsefni þar sem tekið er á 

mikilvægum þroskaþáttum eiga auðveldara með að vera virk í hlustun 

gagnvart eigin sjálfi og annarra. Nemandi nýtur sín í sínu nánasta 

umhverfi ef það er með eðilegum hætti. Nemandi, sem fær að njóta 

sín og rannsaka sín viðbrögð eins og grunntilfinningar, lærir þ.a.l. 

meira inn á sjálfa sig og skilur betur sitt eigið umhverfi.93

                                                 
92 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, bls. 21:2006. 
93 Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, bls. 56:2004. 
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Dökkbleiku spjöldin, með 

áletrun 1, 2 og nú 

 

1, 2 og nú 

Sjónvarpsþáttur 

1, 2 og nú 

Fréttaþátt 

1, 2 og nú 

Litur 

1, 2 og nú 

Útvarpsþáttur 

1, 2 og nú 

Teiknimyndapersóna 

1, 2 og nú 

Útileik. 

1, 2 og nú 

Innileikur 

1, 2 og nú 

Skótegund 

1, 2 og nú 

Nammitegund 

1, 2 og nú 

Drykkjartegund 

1, 2 og nú 

Fiskitegund 

1, 2 og nú 

Fuglategund 

1, 2 og nú 

Trúarbrögð 

1, 2 og nú 

Upphafsmaður rúarbragða 

1, 2 og nú 

Bílategund 

1, 2 og nú 

Hjólreiðategund 

1, 2 og nú 

Jeppategund 

1, 2 og nú 

Tónlistarstefna 

1, 2 og nú 

Dýrategund 

1, 2 og nú 

Dýrahljóði 

1, 2 og nú 

Veðurtegund 

1, 2 og nú 

Veðurtegund með tilheyrandi 

hljóði 

1, 2 og nú 

Tímarit 

1, 2 og nú 

Teiknimyndasería 

1, 2 og nú 

Spennumynd 

1, 2 og nú 

Grænmeti 

1, 2 og nú 
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Ávöxtur 

1, 2 og nú 

Tískufatamerki 

1, 2 og nú 

Hársápu 

1, 2 og nú 

Hátíð hjá kristnum 

1, 2 og nú 

Hátíð hjá gyðingum 

1, 2 og nú 

Hátíð hjá múslímum 

1, 2 og nú 

Hátíð hjá hindúum 

1, 2 og nú 

Tannkremstegund 

1, 2 og nú 

Íslenskur 

fullorðinsbókarhöfundur 

1, 2 og nú 

Kökutegund 

1, 2 og nú 

Kextegund 

1, 2 og nú 

Snyrtivörutegund 

1, 2 og nú 

Tölvuleik 

1, 2 og nú 

Aðferð í stærðfræði 

1, 2 og nú 

Land í Evrópu 

1, 2 og nú 

Land í Asíu 

1, 2 og nú 

Land í Afríku 

1, 2 og nú 

Land í Suður-Ameríka 

1, 2 og nú 

Land í Norður - Ameríku 

1, 2 og nú 

Land í Eyjaálfunni 

1, 2 og nú 

Húsgagn 

1, 2 og nú 

Pizzategund 

1, 2 og nú 

Skyndibitastað 

1, 2 og nú 

Skyrtegund 

1, 2 og nú 

Hundanafn 

1, 2 og nú 

Kisunafn 

1, 2 og nú 

Gæludýr 

1, 2 og nú 

Vetraríþróttagrein 

1, 2 og nú 

Íþróttamann 

1, 2 og nú 

Inni - íþróttagrein 
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1, 2 og nú 

Umferðarljós 

1, 2 og nú 

Flugvélartegund 

1, 2 og nú 

Hægri hönd 

1, 2 og nú 

Vinstri hönd 

1, 2 og nú 

Tónlistarmyndband 

1, 2 og nú 

Baugfingur 

1, 2 og nú 

Vísifingur 

1, 2 og nú 

Þumalfingur 

1, 2 og nú 

Miðjumánuður ársins 

1, 2 og nú 

Fyrsti mánuður í árinu 

1, 2 og nú 

Næst síðasti mánuður í árinu 

1, 2 og nú 

Þriðji síðasti mánuður í árinu 

1, 2 og nú 

Næst fyrsti mánuður í árinu 

1, 2 og nú 

Allir mánuðir í árinu 

1, 2 og nú 

Hvíldardagur kristinna manna 

1, 2 og nú 

Vikudagar 

1, 2 og nú 

Hvíldardagur múslima 

1, 2 og nú 

Hvíldardagur gyðinga 

1, 2 og nú 

Íslenski þjóðsöngurinn 

1, 2 og nú 

Íslenskur barnabókarhöfundur 

1, 2 og nú 

Aðallitur í íslenska fánanum 

1, 2 og nú 

Aðallitur í norska fánanum 

1, 2 og nú 

Litir í grænlenska fánanum 

1, 2 og nú 

Aðallitur í danska fánanum 

1, 2 og nú 

Aðallitur í sænska fánanum 

1, 2 og nú 

Aðallitur í færeyska fánanum 

1, 2 og nú 

tilfinningar 

1, 2 og nú 

Kennari 

1,2 og nú 

Skólastjóri 

1, 2 og nú 

Skólaliði 
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1, 2 og nú 

Kokkur 

1,2 og nú 

Sjónvarpskokkur 

1, 2 og nú 

Fréttamaður 

1, 2 og nú 

Skemmtikraftur 

1,2 og nú 

Íslenskur leikari 

1, 2 og nú 

Bandarískur leikari 

1, 2 og nú 

Íslensk hljómsveit 

1,2 og nú 

Íslenskur söngvari 

1, 2 og nú 

tungumál 

1, 2 og nú 

35 á dönsku 

1,2 og nú 

56 á dönsku 

1, 2 og nú 

70 á dönsku 

1, 2 og nú 

Ég elska þig á ensku 

1,2 og nú 

Námspil 

 

 

Saga 

 

Lífshættir fyrri kynslóða, breytingar á atvinnuháttum og efnahagslífi er góð 

leið til að tengja nemendur við sinn eigin arf. Í fyrndinni bjuggu allt að þrjár 

kynslóðir saman á heimili og yfirleitt var það hlutverk elstu kynslóðarinnar að 

fræða þá yngri með frásögum um löngu liðna atburði.94 Með breyttum 

áherslum og samfélagsháttum hefur þessi gamla hefð færst yfir á hendur 

skólanna.  

Hér er hugað að því að nemandi þekki til Íslendingasagnanna og geti 

sagt frá völdum persónum. Nemandi þarf að geta skilið mikilvægi þess 

hvernig fólk lifði hér á árum áður og hvernig sterkar hefðir eru samofin 

þjóðarvitundinni. Lífsafkoman var háð umhverfinu og hafði því húsnæði, 

                                                 
94 Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsgreinar, bls. 10:2007. 
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klæðarburður, mataræði og heimilislíf almennt áhrif á lifnaðarhætti og 

lífsbaráttu íslendinga fyrr á öldum.95 

 

 Lýsandi mynd hvernig líf 

fornmanna var. 

 Þessi ákveðna mynd er á spjöldum þar sem spurt er 

um upphaf þings, jafnréttisbaráttu og sjálfstæðisbaráttu á Íslandi. Að mínu 

mati er stelpa, sem hefur í hönd föður í annarri hönd og íslenska fánann í 

hinni táknrænt fyrir ofangreind atriði. 

 Þessi mynd fannst mér táknræn fyrir upphaf 

kristninnar, landnám og landnámsmenn. Menn koma á skipum til eyjunnar 

Íslands.96 

                                                 
95 Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsgreinar, bls. 11-12:2007. 
96 Freydís Kristjánsdóttir myndskreytti, bls. 4, 14, 15, 18, 20, 24:1998. 
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Sveitin í hnotskurn með tilheyrandi vinnu, umhverfi, matargerð og lifstíl. 

Fólkið þurfta einnig að lúta ströngum lífsreglum og sá sem þær braut setti líf 

sitt í hendur annarra.97 

 

                                                 
97 Freydís Kristjánsdóttir myndskreytti, bls. 4, 14, 15, 18, 20, 24:1998. 
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Grænu spjöldin 

 

Þing 

Hvar var Alþingi Íslendinga 

stofnað? 

Svar: 

Alþingi Íslendinga var stofnað á 

Þingvöllum. 

 

Þing 

Hvaða ár var Alþingi Íslands 

stofnað á Þingvöllum? 

Svar:  

Alþingi Íslands var stofnað á 

Þingvöllum árið 930.  

 

Landnám 

Hvað heitir fyrsti 

landnámsmaðurinn? 

Svar: 

Fyrsti landnámsmaðurinn heitir 

Ingólfur Arnarson. 

 

Landnám 

Hvaða ár hófst landnám á Íslandi? 

Svar: 

Landnám hófst árið 874. 

Líf fornmanna 

Hvað er talið að margir Íslendingar 

hafi búið á Íslandi árið 930? 

Svar: 

Það bjuggu um tíu til tuttugu 

þúsund Íslendingar þá á Íslandi.98 

 

Landnám 

Hvaðan komu flestir 

landnámsmenn? 

Svar: 

Þeir komu flestir frá Noregi. 

 

Líf fornmanna 

Hvernig menn voru fyrstu 

landnámsmenn hér á Íslandi? 

Svar: 

Það voru aðallega höfðingjar og 

stórbændur. 

 

Líf fornmanna 

Hvers vegna fluttu hingað fyrstir 

landnámsmanna höfðingjar og 

stórbændur? 

Svar: 

Þeim líkaði ekki reglur Haralds 

konungs hárfagra. 

 

                                                 
98 Þórarinn Eldjárn, bls. 3:2008. 
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Líf fornmanna 

Hverjar voru reglur Haralds 

konungs hárfagra? 

Svar: 

Hann vildi ráða miklu og sameina 

Noreg í eitt konungsríki. 

 

Líf fornmanna 

Hvaða landnámsfólk annað en 

höfðingjar og bændur komu til 

Íslands? 

Svar: 

Það voru smábændur, vinnufólk og 

þrælar. 

 

Líf fornmanna 

Fyrstu landnemarnir voru líka 

þrælar, hvaðan komu þeir? 

Svar: 

Þeir komu frá Bretlandseyjum og 

Írlandi.99 

 

Þing 

Hvernig ferðuðust menn til 

Þingvalla árið 1000.  

Svar: 

Menn ferðuðust á hestum. 

 

                                                 
99 Þórarinn Eldjárn, bls. 4:2008. 

Þing 

Hvers vegna ætli Þingvellir hafi 

verið valinn sem þingstaður árið 

930? 

Svar: 

Menn þurftu að stoppa lengi og það 

var gott að vera á Þingvöllum. 

 

Þing 

Hvers vegna þótti mönnum gott að 

vera á Þingvöllum til að þinga? 

Svar: 

Á Þingvöllum var svo mikið af 

drykkjarvatni og grasi fyrir 

hestana.100 

 

Þing 

Hvað stoppuðu menn lengi á 

Alþingi til að þinga í kringum árið 

1000 ? 

Svar: 

Menn stoppuðu í tvær vikur á 

sumartíma. 

 

Þing 

Þegar Alþingið var á Þingvöllum í 

kringum 1000, hvað komu þá 

margir þangað? 

                                                 
100 Sama rit, bls. 6-7:2008. 
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Svar: 

Á Þingvelli komu þúsundir manna 

til að fylgjast með. 

 

Þing 

Hvað gerðu menn meira en að 

þinga á Alþingi í kringum 1000? 

Svar: 

Fólk seldi búfénað sinn, 

handavinnu, mat, drykki, vopn og 

verkfæri. 

 

Refsingar 

Frá árunum 1262 til 1663 breyttist 

Alþingið á Þingvöllum, hvernig þá? 

Svar: 

Alþingi á Þingvöllum breyttist í 

aftökustað þar sem menn voru 

hengdir og hálshöggnir. 

 

Refsingar 

Hvað var gert við konur sem voru 

teknar á lífi á Þingvöllum frá 

árunum 1262 til 1663? 

Svar: 

Konum var drekkt í vatni sem er 

kallað enn þann dag í dag 

Drekkingarhylur.101 

                                                 
101 Þórarinn Eldjárn, bls. 12:2008. 

Þing 

Hvenær lauk sögu Alþingis á 

Þingvöllum? 

Svar: 

Alþingið flutti frá Þingvöllum til 

Reykjavíkur árið 1798. 

 

Þing 

Hversu lengi hefur Alþingishúsið við 

Austurvöll verið notað sem 

Alþingishús? 

Svar: 

Alþingishúsið eins og þekkjum það 

er í dag var tekið í notkun árið 

1881.102 

 

Kristni og kirkja 

Hvaða ár var kristnin lögtekin á 

Alþingi? 

Svar: 

Kristni var lögtekin á Alþingi árið 

1000. 

 

Líf fornmanna 

Hvað trúðu flest allir 

landnámsmenn Íslands í fyrstu? 

Svar: 

                                                 
102 Sama rit, bls. 16-17:2008. 
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Fyrstu landnámsmenn Íslands voru 

heiðnir. 

 

Líf fornmanna 

Hvað er að vera heiðin? 

Svar: 

Að vera heiðinn er að trúa á forna 

guði eins og Óðinn, Þór og Freyju. 

 

Líf fornmanna 

Voru allir landnámsmenn heiðnir? 

Svar: 

Nei, alls ekki. Sumir voru meira 

segja kristnir. 

 

Kristni og kirkja 

Hver var Þorgeir Ljósvetningagoði? 

Svar: 

Hann var heiðinn maður í kringum 

árið 1000. 

 

Kristni og kirkja 

Fyrir hvað er Þorgeir 

Ljósvetningagoði þekktur fyrir? 

Svar: 

Hann átti ákveða hvort að 

Íslendingar á landnámsöld ættu að 

vera heiðnir eða kristnir? 

 

Kristni og kirkja 

Hvernig komst Þorgeir 

Ljósvetningagoði að niðurstöðu? 

Svar: 

Hann lagðist undir feld í sólarhring 

til að ákveða hvort að íslendingar 

ættu að vera heiðnir eða kristnir. 

 

Kristni og kirkja 

Hver var niðurstaða Þorgeirs 

Ljósvetningagoða um hvaða trú 

landnámsmenn ættu að fylgja? 

Svar: 

Hann sagði að Íslendingar ættu að 

gerast kristnir og það varð 

niðurstaðan. 

 

Kristni og kirkja 

Í kringum árið 1000 þá voru tvö 

trúarbrögð á Íslandi, hvernig gekk 

það? 

Svar: 

Það gekk illa því að menn voru 

næstum búnir að fara í stríð út af 

því.103 

 

Landnámsmenn 

Hvað þurftu landnámsmenn að 

hafa með sér í nýju landi? 

                                                 
103 Þórarinn Eldjárn, bls. 18:2008. 
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Svar: 

Þeir höfðu með sér húsdýr og 

verkfæri.104 

 

Landnámsmenn 

Hvað hét fyrsti landnámsmaðurinn 

Íslands? 

Svar:  

Hann hét Ingólfur Arnarson. 

 

Landnámsmenn 

Hvar byggði Ingólfur Arnarson 

bæinn sinn? 

Svar:  

Hann byggði bæinn sinn þar sem 

Reykjavík er núna.  

 

Landnám 

Hvernig var umhverfið á Íslandi við 

landnám? 

Svar:  

Það var þakið gróðri og stórir 

birkiskógar prýddu landið.105 

 

Landnámsmenn 

Hver var þeirra trú? 

Svar:  

                                                 
104 Hallgerður Gísladóttir og Helgi Skúli Kjartansson, 
bls. 4:1998. 
105 Sama rit, bls. 5:1998. 

Þeir trúðu á heiðin goð, guði, 

gyðjur og verur í náttúrunni. 

 

Kristni og kirkja 

Hvernig urðu víkingarnir kristnir? 

Svar:  

Aðrir landnámsmenn sem voru líka 

þrælar frá Írlandi voru kristnir. 

 

Landnámsmenn 

Hvað hét æðsti guðinn? 

Svar:  

Hann hét Óðinn og vissi allt vegna 

þess að hrafnarnir sögðu honum 

það. 

 

Landnámsmenn 

Hver var sterkasti guðinn? 

Svar:  

Hann hét Þór og barðist við 

hættuleg tröll með hamarinn Mjölni 

að vopni.106 

 

Kristni og kirkja 

Hvernig fólk kom til Íslands til að 

fræða um kristna trú? 

Svar:  

                                                 
106 Sama rit, bls. 6:1998. 
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Hingað komu kristniboðar og sögðu 

frá Jesú. 

 

Kristni og kirkja 

Hvað var bannað að gera eftir 

kristnitöku? 

Svar:  

Það var bannað að trúa á gömlu 

goðin. 

 

Kristni og kirkja 

Hvað hétu æðstu menn kirkjunnar? 

Svar:  

Þeir hétu biskupar. 

 

Kristni og kirkja 

Hvar bjuggu biskuparnir? 

Svar:  

Einn var í Skálholti og annar var á 

Hólum í Hjaltadal.  

 

Kristni og kirkja 

Hvar voru stærstu kirkjur landsins 

sem voru kallaðar dómkirkjur? 

Svar:  

Þær voru í Skálholti og á Hólum í 

Hjaltadal. 

 

Kristni og kirkja 

Hvar gátu drengir lært að verða 

prestar? 

Svar:  

Í Skálholti og á Hólum í Hjaltadal 

var líka skóli.107 

 

Líf fornmanna 

Hvað hét frægasti fornmaðurinn? 

Svar:  

Hann hét Snorri Sturluson. 

 

Líf fornmanna 

Hvar bjó Snorri Sturluson sem 

barn? 

Svar:  

Hann bjó í Odda frá 3ja ára aldri. 

 

Líf fornmanna 

Hvað hét fóstri Snorra Sturlusonar? 

Svar:  

Hann hét Jón Loftsson og var 

voldugasti goði á Íslandi. 

 

Líf fornmanna 

Hvar bjó Snorri Sturluson sem 

fullorðinn maður? 

Svar:  

Hann bjó Reykholti í Borgarfirði. 

                                                 
107 Hallgerður Gísladóttir og Helgi Skúli Kjartansson, 
bls. 7:1998. 
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Líf fornmanna 

Í nútímanum er hægt að nota það 

sama og Snorri Sturluson notaði. 

Hvað er það? 

Svar:  

Í Reykholti er Snorralaug með heitu 

vatni.108 

 

Líf fornmanna 

Hvaða merkilega hluti gerði Snorri 

Sturluson? 

Svar:  

Hann orti kvæði og samdi bækur. 

 

Líf fornmanna 

Hvað gerði Snorri Sturluson þegar 

hann var gestur hjá norska 

konunginum? 

Svar:  

Hann orti kvæði um kónginn og 

fékk gjafir í staðinn. 

 

Líf fornmanna 

Hvað hét öldin sem Snorri 

Sturluson lifði á? 

Svar:  

Öldin hét Sturlungaöld. 

 

                                                 
108 Hallgerður Gísladóttir og Helgi Skúli Kjartansson, 
bls. 10:1998. 

Líf fornmanna 

Hvað hét langa-langa-langa-langa-

langa-langafi Snorra Sturlusonar? 

Svar:  

Hann hét Egill Skallagrímsson. 

 

Líf fornmanna 

Fyrir hvað var Egill Skallagrímsson 

frægur fyrir? 

Svar:  

Hann var frægur bardagamaður og 

frægt skáld. 

 

Líf fornmanna 

Hver voru endalok Snorra 

Sturlusonar? 

Svar:  

Óvinir hans komu heim til hans um 

miðja nótt og drápu hann.109 

 

Fornsögur 

Hvaða frægu hetjur voru útlagar? 

Svar:  

Þeir voru Grettir sterki og Gísli 

Súrsson.110 

 

Fornsögur 

                                                 
109 Sama rit, bls. 11:1998. 
110 Sama rit, bls. 12:1998. 
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Hvers vegna var svo erfitt að koma 

á frið? 

Svar:  

Menn voru alltaf að hefna sín. 

 

Fornsögur 

Hvað heitir frægasta fornsagan? 

Svar:  

Hún heitir Njáls saga. 

 

Líf fornmanna 

Hvernig vopn notuðu menn í 

bardögum? 

Svar:  

Þeir notuðu sverð, spjót og exi.111 

 

Líf fornmanna 

Hvernig lífi lifðu ríkir? 

Svar:  

Þeir bjuggu stórum húsum, áttu 

falleg föt og glæsileg vopn. 

 

Líf fornmanna 

Hvað tækifæri fengu rík börn? 

Svar:  

Þau gátu æft íþróttir og lært það 

sem þau höfðu áhuga á. 

 

                                                 
111 Hallgerður Gísladóttir og Helgi Skúli Kjartansson, 
bls. 13:1998. 

Líf fornmanna 

Hvernig fólk var á flestum bæjum? 

Svar:  

Fjölskyldufólk, þrælar og vinnufólk. 

 

Líf fornmanna 

Hvað voru stúlkurnar gamlar þegar 

þær giftu sig? 

Svar:  

Þær voru unglingar, jafnvel 13 ára 

gamlar. 

 

Líf fornmanna 

Fengu stúlkur að ráða hvaða manni 

þær giftust? 

Svar:  

Nei, feður stúlknanna réðu því.112 

 

Líf fornmanna 

Hvað eru mörg ár á milli Ingólfs 

Arnarsson og Snorra Sturlusonar.  

Svar:  

Það liðu 300 ára eða 3 aldir. 

 

Líf fornmanna 

Hvaða konungur réði yfir Íslandi 

eftir noregskonungi? 

Svar:  

                                                 
112 Sama rit, bls. 14:1998. 
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Danakonungur. 

 

Líf fornmanna 

Hvað hættu menn að gera eftir að 

Ísland tilheyrði danakonungi? 

Svar:  

Íslendingar hættu að nota vopn og 

berjast. Þeir hættu líka að skrifa 

fornsögur. 

 

Líf fornmanna 

Hversu lengi höfðu Íslendingar 

útlendan konung? 

Svar:  

Íslendingar höfðu útlendan konung 

í 700 ár eða 7 aldir.113 

 

Kristni og kirkja 

Hver réði yfir biskupum, prestum 

og kirkju á Íslandi fyrir 1550? 

Svar:  

Það var páfinn í Róm á Ítalíu. 

 

Kristni og kirkja 

Hvað tákna siðaskipti. 

Svar:  

Þegar konungur Íslands réði yfir 

kirkjunni en ekki páfinn. 

                                                 
113 Hallgerður Gísladóttir og Helgi Skúli Kjartansson 
bls. 15:1998. 

Kristni og kirkja 

Hvernig kirkja var á Íslandi fyrir 

siðaskipti? 

Svar:  

Kaþólsk kirkja. 

 

Kristni og kirkja 

Hvernig kirkja var á Íslandi eftir 

siðaskipti? 

Svar:  

Lúthers kirkja. 

 

Kristni og kirkja 

Hvernig kirkja er í dag á Íslandi? 

Svar:  

Lúthers kirkja og hún er þjóðkirkja 

á Íslandi.114 

 

Refsingar 

Hvað var gert við óþekk og löt 

börn. 

Svar:  

Þau voru flengd.  

 

Refsingar 

Hvað var gert við þjófa? 

Svar:  

Þeir voru hýddir til blóðs. 

                                                 
114 Sama rit, bls. 16:1998. 
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Refsingar 

Mátti dæma fólk til dauða? 

Svar:  

já. 

 

Refsingar 

Hvað gerðist ef fólk svaf saman án 

þess að vera gift? 

Svar:  

Það var kært. 

 

Refsingar 

Var glæpur að sofa hjá öðrum en 

maka sínum? 

Svar:  

Já. 

 

Refsingar 

Hvaða hlutir eru til á söfnum sem 

voru notaðir í aftökum? 

Svar:  

Það er hægt að skoða öxi og 

höggstökk.  

 

Refsingar 

Til hvers var öxin notuð? 

Svar:  

Öxi var notuð til að höggva höfuðið 

af dæmdu afbrotafólki.115 

 

Refsingar 

Til hvers var höggstokkur notaður? 

Svar:  

Höfuðið var lagt á höggstökkinn 

áður en öxin hjó það frá búknum. 

 

Galdrar 

Hverjum var kennt um ef húsdýr 

drápust? 

Svar:  

Galdramönnum. 

 

Galdrar 

Hverju trúðu menn hver hjálpaði 

galdramönnum að gera slæma 

hluti? 

Svar:  

Í gamla trúði fólk því að djöfullinn 

hjálpaði til. 

 

Galdrar 

Hvað gerðist í galdrabrennum? 

Svar:  

Fólk var brennt lifandi því eldurinn 

átti að hreinsa syndina. 

                                                 
115 Hallgerður Gísladóttir og Helgi Skúli Kjartansson, 
bls. 18:1998. 
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Galdrar 

Hvers vegna voru til draugar? 

Svar:  

Fólk trúði því að galdramenn hafi 

vakið þá upp úr gröfinni. 

 

Galdrar 

Hvað gátu galdramenn látið drauga 

gera? 

Svar:  

Þeir gátu látið drauga ráðast á 

fólk.116 

 

Sveitin 

Hvaða byggingarefni var notað í 

torfbæina? 

Svar:  

Aðallega torf og grjót. 

 

Sveitin 

Hvað hét aðalherbergið í 

torfbænum? 

Svar:  

Það hét baðstofa. 

 

Sveitin 

Hvað gerði fólk í baðstofunni? 

Svar:  

                                                 
116 Hallgerður Gísladóttir og Helgi Skúli Kjartansson, 
bls. 19:1998. 

Fólk svaf, vann og borðaði í 

baðstofunni. 

 

Sveitin 

Hvað sváfu margir saman í rúmi? 

Svar:  

Oft þurftu 2 og 3 að sofa saman.117 

 

Sveitin 

Hvað gerði heimilisfólk sér til 

skemmtunar? 

Svar:  

Það las og söng fyrir hvort 

annað.118 

 

Húsdýr 

Hvaða dýr voru í sveitinni? 

Svar: Kindur, kýr og hestar. 

 

Húsdýr 

Hvaða húsdýr voru mjólkuð? 

Svar:  

Kindur og kýr. 

 

Húsdýr 

Hvað var gert við skinnið á 

dýrunum? 

Svar:  

                                                 
117 Sama rit, bls. 20:1998. 
118 Sama rit, bls. 21:1998. 
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Það var notað í föt og skó. 

 

Húsdýr 

Hvað var gert við ullina? 

Svar:  

Hún var notuð til að búa til föt. 

 

Húsdýr 

Úr hverju voru reipi búin til? 

Svar:  

Reipi voru fléttuð úr hrosshárum. 

 

Húsdýr 

Hvað var búið til hornum og 

beinum? 

Svar:  

Leikföng, skeiðar og tölur.119 

 

Matur 

Á hverju lífðu Íslendingar aðallega? 

Svar:  

Fiski. 

 

Matur 

Hvernig veiddu menn fiskinn? 

Svar:  

Á öngli. 

 

                                                 
119 Hallgerður Gísladóttir og Helgi Skúli Kjartansson, 
bls. 22:1998. 

Matur 

Hvað var gert við fiskinn svo hann 

skemmdist ekki? 

Svar:  

Hann var látinn þorna og gerður að 

harðfiski. 

 

Matur 

Hvað veiddu menn annað en fiska? 

Svar:  

Seli og fugla.120 

 

Matur 

Hvernig var matur geymdur? 

Svar:  

Mjólkurmatur var látinn súrna, kjöt 

og slátur geymt í súrri mysu.121 

 

Matur 

Hvað var helsti svaladrykkurinn? 

Svar: 

Súr mysa blönduð með vatni.122 

 

Vinna 

Hver voru verk barnanna? 

Svar:  

Passa kýr og kindur út í haga. 

 
                                                 
120 Sama rit, bls. 23:1998. 
121 Sama rit, bls. 28:1998. 
122 Sama rit, bls. 29:1998. 
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Vinna 

Hvað þurfti að mjólka oft á dag. 

Svar:  

Kindur og kýr voru mjólkaðar 

tvisvar á dag. 

 

Vinna 

Hvað var aðallega gert á sumrin? 

Svar:  

Það var heyvinna.123 

 

Vinna 

Hvað vann fólk aðallega við á 

veturna? 

Svar:  

Fólk vann úr ullinni.124 

 

Fatnaður 

Hvernig voru pils hjá stelpum og 

konum? 

Svar:  

Þau voru síð og það voru bæði 

utanyfirpils og undirpils. 

 

Fatnaður 

Hvað var fólk með á höfði? 

Svar:  

Fólk gekk gjarnan með skotthúfu. 
                                                 
123 Hallgerður Gísladóttir og Helgi Skúli Kjartansson, 
bls. 24:1998. 
124 Sama rit, bls. 25:1998. 

Fatnaður 

Hvernig voru sokkarnir sem fólk 

notaði? 

Svar:  

Sokkarnir náðu upp á læri og 

sokkabönd héldu þeim uppi.  

 

Fatnaður 

Í hvernig fötum voru mennirnir? 

Svar:  

Hnébuxum með axlabönd.125 

 

Verslun 

Hvernig borguðu bændur laun 

vinnumanna? 

Svar:  

Þeir borguðu með vörum.126 

 

Verslun 

Hvaða vörur komu frá útlöndum? 

Svar:  

Mjöl, járn og timbur.127 

 

Sjálfstæði 

Hvaða maður barðist fyrir 

sjálfstæði Íslendinga? 

Svar:  

Jón Sigurðsson.  
                                                 
125 Sama rit, bls. 27:1998. 
126 Sama rit, bls. 36:1998. 
127 Sama rit, bls. 37:1998. 
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Sjálfstæði 

Hvað voru margir ráðherrar á 

dögum Jóns Sigurðssonar? 

Svar:  

Enginn. 

 

Sjálfstæði 

Hvers vegna var Jón Sigurðsson 

kallaður Jón forseti? 

Svar:  

Vegna þess að hann var forseti 

Alþingis. 

 

Sjálfstæði 

Hvað heita sérstöku lögin sem 

danska Alþingið bjó til fyrir Ísland? 

Svar:  

Lögin heita stjórnarskrá. 

 

Sjálfstæði 

Hvers vegna er Jón Sigurðsson 

álitinn vera þjóðhetja okkar 

Íslendinga? 

Svar:  

Vegna þess að hann vann mjög vel 

fyrir land sitt og þjóð.128 

 

Heimastjórn 

                                                 
128 Hallgerður Gísladóttir og Helgi Skúli Kjartansson, 
bls. 42-43:1998. 

Hvað hét fyrsti ráðherra okkar 

Íslendinga? 

Svar:  

Hannes Hafstein. 

 

Heimastjórn 

Hvenær varð til ríkisstjórn á 

Íslandi? 

Svar:  

Það gerðist þegar ráðherrarnir urðu 

fleiri en einn. 

 

Heimastjórn 

Hvenær varð Ísland fullvalda ríki en 

samt undir danskri stjórn? 

Svar:  

Það var 1. Desember 1918. 

 

Heimastjórn 

Hver bjó til stjórnarskrá handa 

Íslandi? 

Svar:  

Danski kóngurinn.129 

 

Heimastjórn 

Hvað þýðir að búa í lýðræðisríki? 

Svar:  

                                                 
129 Sama rit, bls. 44:1998. 
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Þá fær fólkið í landinu að kjósa 

þingmenn til að stjórna landinu. 

 

Heimastjórn 

Hvað er lýðræði? 

Svar:  

Fólk má segja sínar skoðanir. 

 

Jafnrétti 

Hver var Bríet Bjarnhéðinsdóttir? 

Svar:  

Hún var foringi kvenna í baráttunni 

fyrir jafnrétti árið 1907.130 

 

Jafnrétti 

Hvað var sérstakt við Laufey dóttur 

Bríet Bjarnhéðinsdóttur 

jafnréttiskonu? 

Svar:  

Hún var fyrst íslenskra kvenna til 

að ljúka stúdentsprófi á Íslandi. 

 

Jafnrétti 

Hvaða ár lauk fyrsta konan á 

Íslandi stúdentsprófi? 

Svar:  

Það var 30. júní 1910.131 

                                                 
130http://is.wikipedia.org/wiki/Br%C3%ADet_Bjarnh
%C3%A9%C3%B0insd%C3%B3ttir Tekið af netinu 
16.03.09. Wikipedía frjálsa aðfræðiritið. 

 

                                                                          
131http://is.wikipedia.org/wiki/30._j%C3%BAn%C3%
AD Tekið af netinu 16.03.09. Wikipedía frjálsa 
aðfræðiritið. 
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Lokaorð 

 

Aðalnámská grunnskóla kemur inn á marga þætti í samfélagsgreinum í 

lokamarkmiðum 4. bekkjar. Efnið er að mínu mjög yfirgripsmikið og því 

tilvalið og vel við hæfi að búa til námspil þar sem þekkingu og leik er blandað 

saman. Trúarbrögðin, grenndarsamfélagið og lífsleikni þarf að mínu mati að 

vera námsefni sem nemandi verður að kynnast mjög fljótlega eftir að í 

grunnskóla er komið.  

Miðstigsnemendur læra bæði textíl- og myndmennt í grunnskóla. 

Nemendur þurfa því einnig að gera sér grein fyrir því hvernig hugmynd 

verður til. Hvað textíl- og myndmennt varðar þá fannst mér kjörið að útbúa 

tösku utan um SAM-spilið. Sú hugmynd kviknaði í undirbúningsferlinu að 

sýna nemendum að vel er hægt að búa til námspil og nota efni, ýmis konar, 

sem til falla. 

SAM-spilið er spil þar sem keppendur vinna saman að því að sigrast á 

þrautum bæði út frá þekkingu, listsköpun og leikrænni tjáningu. Til gamans 

má geta að ég fékk elsta son minn á sextánda aldursári til að vera 

tilraunadýr í þessu verkefni og það kom honum á óvart hversu fræðandi 

SAM-spilið er. Það er mín einlæga von að námsspil sem þetta verði bæði 

nemendum og kennurum í grunnskóla góð nálgun í lífsleikni, sögu, 

trúarbragða- og kristinfræði, sem stuðningur í skólastarfinu. 
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