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Ágrip 
 

Þessi greinargerð fylgir með lokaverkefni mínu til B.Ed.-prófs við Háskóla Íslands 

vorið 2011. Verkefnið er námsspil í trúarbragðafræði ætlað unglingastigi. Gangur 

spilsins er að svara spurningum og teikna, leika og lýsa ákveðnum atriðum úr 

trúarbragðafræði. Spilið inniheldur 270 spurningar flokkaðar niður eftir þyngd og 

240 atriði til að teikna, leika og lýsa. Námsspil þetta er hugsað sem viðbót við það 

námsefni sem til er í trúarbragðafræði, sem upprifjun á efni og leið til að dýpka 

þekkingu og áhuga nemenda á efninu. Í greinargerð þessari mun ég leitast við að 

kynna spil mitt og skýra frá þeim hugmyndum sem liggja að baki þessa námsspils.  
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1. Inngangur 
 

Mikilvægt er fyrir kennara að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir og sníða kennslu 

bæði eftir nemendum og kennurum. Fjölbreyttari kennsluaðferðir auka þekkingu, 

áhuga og virkni nemenda í námi og hefur markviss þróun í átt nýrra og 

fjölbreyttari kennsluhátta í grunnskólum staðið yfir undanfarin ár.  Ýmsar 

kenningar hafa verið hafðar til hliðsjónar í því starfi, meðal annars 

Fjölgreindarkenning Howards Garnder og flokkunarkerfi Benjamins Bloom. 

Námsspil er ein leið í átt að fjölbreyttari kennslu. Námspil eiga að vera 

skemmtileg en jafnframt miða að því að þjálfa nemendur í ákveðnum hlutum og 

dýpka þekkingu þeirra. Námsspil eru einnig tilvalin til að efla hópvinnu og 

samstarf nemenda.  

 

Spilinu Trúarbrögð heimsins er ætlað að efla áhuga nemenda á trúarbragðafræði 

og  bæta þekkingu þeirra á fimm helstu trúarbrögðum heimisins, kristni, islam, 

hindúasið, búddhatrú og gyðingdóm.  
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2. Stutt lýsing á verkefni 
 

Verkefnið er námsspil sem ætlað er til nota með trúarbragðafræðikennslu á 

unglingastigi. Spilið er ætlað sem stuðningur við það námsefni sem fyrir er og 

miðar að því að dýpka þekkingu nemenda og festa hana betur í minni. Spilið er 

bæði spurningaspil og leiknispil þar sem nemendur til skiptis svara spurningum 

eða teikna, leika, lýsa ákveðnum atriðum úr trúarbragðafræði. Í spilinu er farið í 

fimm trúarbrögð heims: kristni, islam, hindúatrú, búddhatrú og gyðingdóm.  

 

Spilið hefur að geyma 90 spurningaspjöld með þremur misþungum spurningum á 

hverju spjaldi, 80 spjöld með atriðum til að teikna, 80 spjöld með atriðum til að 

leika og 80 spjöld með atriðum til að lýsa. 

 

 

2.1 Rökstuðningur fyrir vali á viðfangsefni 

 

Ég valdi mér þetta viðfangsefni því að ég hef mikinn áhuga á trúarbrögðum heims 

og kennslu þeirra. Ég tel að þetta sé mikilvægt fag sem oft hefur hallað á áður 

fyrr, en staða þess hefur þó styrkst á síðustu árum. Trúarbrögð eru stór hluti af 

menningu allstaðar í veröldinni  og hafa mikil áhrif á alla heimsbyggðina. Með 

aukinni fjölmenningu á Íslandi og margfalt meiri samskiptum og ferðalögum milli 

heimshluta er nauðsynlegt fyrir nemendur að þekkja helstu trúarbrögð heims, 

gera sér grein fyrir sérkennum þeirra og hvað er líkt með þessum trúarbrögðum. 

Aukin þekking á trúarbrögðum leiðir af sér aukna virðingu og skilning á 

trúarbrögðum annarra.  

 

Ég valdi að hanna námsspil vegna þess að ég vildi gera námsefni sem væri bæði 

skemmtilegt og fræðandi. Einnig vildi ég gera námsefni sem styður við það sem 

fyrir er og brýtur það upp á einhvern hátt. Góð spil eru bæði fræðandi og 

skemmtileg. Ég hef sjálf mjög gaman af spilum þar sem leikendur þurfa að vera 

bæði skapandi og hafa þekkingu á efninu. Með því að hafa spilið bæði með 
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spurningum og atriðum til að teikna, leika og lýsa verður það fjölbreytilegt og 

skemmtilegt. Með þessum þáttum nær spilið einnig til sem flestra nemenda 

vegna þess hve víða styrkleikar þeirra liggja. Með fjölbreytileika spilsins ætti að 

opnast ný vídd inn í þá flóru námsspila sem fyrir eru í trúarbragðafræði.  

 

 

2.2 Markmið  
 

Við gerð spilsins hafði ég nokkur markmið að leiðarljósi. Fyrst og fremst að styðja 

við það námsefni sem til er í trúarbragðafræði og leita leiða til að dýpka þekkingu 

nemenda. Að gera viðfangsefnið skemmtilegt og jafnframt að spilið sé gott til 

upprifjunar og til að kanna kunnáttu nemenda. Að spilið reyni á sem flesta flokka 

þekkingar í flokkunarkerfi Blooms og að það nái að höfða til sem flestra greinda 

samkvæmt Fjölgreindarkenningu Howards Gardner. Einnig að nemendur þjálfist í 

samvinnu og samskiptum. 

 

 

3. Kynning á verkinu, efnisöflun, framgangur og skipulag 
 

Ég byrjaði fyrst á því að þróa spilið og fara vel í gegnum það námsefni í 

trúarbragðafræði sem gefið hefur verið út af námsgagnastofnun og ákvað ég að 

hafa spilið úr fimm helstu trúarbrögðunum: kristni, gyðingdóm, islam, hindú og 

búddhatrú.  Fyrst ætlaði ég mér að hafa vísbendingaspurningar og flokka 

spurningar eftir trúarbrögðum, en svo fannst mér að spilið yrði of einhæft ef 

aðeins yrðu spurningar. Því ákvað ég að vera með bæði með reitina 

teikna/leika/lýsa og spurningar. Ég gerði spurningar upp úr kennslubókunum sem 

til eru og stefndi á að gera um 50 spurningar úr hverjum flokki.  

 

Þegar ég var búin að gera spurningarnar sá ég að þyngd þeirra var mjög 

mismunandi og því ákvað ég að flokka þær eftir þyngd. Þá fékk ég hugmyndina af 

því að hafa  alla þrjá þyngdarflokkana saman á spurningareitum og láta það hafa 
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áhrif á gang leiksins hversu vel nemendum  gengur að svara spurningunum með 

því að láta þau færa sig einn, tvo eða þrjá reiti eftir því hversu miklu þau svara. 

Því raðaði ég spurningunum handahófskennt á spjöldin. Svo fór ég í að finna orð, 

hugtök, persónur, hluti og staði innan trúarbragðanna. Þessum atriðum skipti ég 

svo niður í flokkana lýstu, leiktu og teiknaðu þar sem nemendur eiga annað hvort 

að lýsa einhverju ákveðnu fyrir liðsfélögum sínum, teikna eitthvað eða leika og 

liðsfélagar eiga að giska á hvað verið er að teikna, leika eða lýsa. Leikreglur 

þróuðust bæði við gerð spurninga og svo við uppsetningu á spilaborði.  

 

Þrátt fyrir að vera búin að raða spurningunum eftir þyngd þá eru þær misþungar 

innan flokkanna. Þegar ég gerði spurningarnar flokkuðust langflestar 

spurningarnar í tveggja stiga spurningar og því varð ég að færa erfiðustu tveggja 

stiga spurningarnar upp um flokk og léttustu tveggja stiga spurningarnar niður 

um flokk. Einnig eru atriðin sem nemendur eiga að lýsa, teikna og leika misþung, 

sum þessara atriða eru fremur létt á meðan að annað er erfitt. Ég ákvað að hafa 

þetta svona því þar með byggist spilið að einhverju leyti á heppni líka. Það er 

ekkert endilega bestu nemendurnir sem vinna heldur getur eitt lið verið óheppið 

með spurningar á meðan annað fær oftar léttar spurningar. Einnig var misjafnt 

hvernig spurningarnar röðuðust í flokka. Í kristni var til dæmis mest af eins stiga 

spurningum en mest var af búddhisma í tveggja stiga spurningunum og  úr 

hindúasið í þriggja stiga spurningunum. Í flokkunum teikna, leika og lýsa voru 

langflest atriði úr kristinni trú en fæst úr Islam. Væntanlega hefur það eitthvað 

með það að gera að nemendur þekkja mun meira til kristni en hinna 

trúarbragðanna þar sem þau eru búin að heyra sögur af Jesú, páskum, jólum og 

öðru í kristinni trú en hin trúarbrögðin eru nýrri fyrir þeim og því þekkja þau ekki 

eins mikið af persónum og atburðum í þeim trúarbrögðum.  
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3.1 Spilið Trúarbrögð heimsins 
 

Í spilinu vinna nemendur saman í liðum. Því þarf minnst fjóra leikendur, tvo í 

hvoru liði, en hægt er að spila leikinn í fimm liðum og geta liðsmenn verið allt að 

sex saman í liði. Í Aðalnámskrá – kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði 

(2007:6) er tekið fram að eðlilegt sé að beina sjónum nemenda fyrst og fremst að 

útbreiddustu trúarbrögðum heims, svo sem búddhadómi, hindúasið, islam og 

gyðingdómi og í áfangamarkmiðum við lok 10. bekkjar (Aðalnámskrá – 

kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði 2007:11) er stefnt á að nemandi þekki 

inntaksþætti helstu trúarbragða heims, ásamt útbreiðslu og ólíkum lífsviðhorfum 

þeirra og geti borið þau saman. Í áfangamarkmiðum við lok 7. bekkjar 

(Aðalnámskrá – kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði 2007:10) eiga 

nemendur að  þekkja nokkur meginatriði kristni og helstu biblíutexta sem kristin 

trú byggist á og að hafa þekkingu á uppruna, sögu og útbreiðslu annara helstu 

trúarbragða heims. Spilið Trúarbrögð heimsins er ætlað fyrir unglingastig og 

fjallar um þessi helstu trúarbrögð heims, kristni, islam, hindúatrú, búddhatrú og 

gyðingdóm. Gert er ráð fyrir að nemendur séu búnir að fara yfir námsefni 

miðstigs í þessum trúarbrögðum áður en þeir spila spilið. 

 

Takmark spilsins er að komast fyrstur í mark, en enginn teningur er í spilinu 

heldur færast nemendur fram um annað hvort einn, tvo eða þrjá reiti eftir því 

hvernig þeim gengur að svara spurningum, teikna, leika, lýsa og giska.  Nemendur 

byrja á byrjunarreit þar sem þeir mega velja sér spjald, en svo færast þeir fram 

eftir því sem spjaldið segir til um. Þegar nemendur geta rétt fara þeir fram um þá 

reiti sem spjaldið segir til um og bíða á þeim reit þar til röðin kemur aftur að 

þeim. Þegar nemendur eiga næst að gera byrja þeir á að leysa það sem spjaldið 

segir til um og færa sig svo fram um þá reiti sem þeir vinna til um og næsta lið 

gerir. Það lið sem lendir fyrst í marki verður að geta rétt á þeim reit, en liðið má 

velja hvaða spjald það vill fá á lokareitnum.  

 

Spilaborðið skiptist niður í fjóra mismunandi reiti:  
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Spurningamerki: Á reit með spurningamerki eiga liðin að svara spurningum. Þær 

eru þrjár á hverju spjaldi og skipt niður eftir þyngd í  eins stigs spurningu, tveggja 

stiga spurningu og þriggja stiga spurningu. Liðið á fyrst að svara eins stigs 

spurningunni. Ef það svarar henni rétt er það spurt tveggja stiga spurningar og ef 

það svarar henni rétt fær það þriggja stiga spurningu. Ef liðið svarar öllum 

spurningum rétt þá fer það fram um 3 reiti, ef það svarar fyrstu tveim 

spurningunum rétt þá fer það fram um tvo reiti, en fram um einn reit ef það 

svarar aðeins fyrstu spurningunni rétt. Nemendur eru aðeins spurðir að næstu 

spurningu ef þeir hafa svarað fyrri spurningu rétt. Ef þeir svara fyrstu 

spurningunni ekki rétt eru þeir áfram á reitnum og þurfa að reyna við næsta 

spurningaspjald þegar röðin kemur næst að þeim.  

 

Trúður: Á reit með trúði á einn úr liðinu að leika það sem stendur á spjaldinu og 

liðsfélagar hans eiga að reyna að giska á hvað það er. Ef liðið nær að giska á rétt 

fer það fram um tvo reiti, annars verður það áfram á reitnum og reynir aftur við 

trúðaspjald þegar röðin kemur aftur að þeim.  

 

Ljósapera: Á reit með ljósaperu á einn liðsmaður að lýsa því sem stendur á 

spjaldinu. Það getur verið hlutur, persóna, orð eða hugtak úr trúarbragðafræði, 

og liðsfélagar hans eiga að giska á hvað það er sem hann er að lýsa. Ef liðið giskar 

á rétt fer það fram um tvo reiti, annars verður það að reyna aftur næst þegar 

röðin kemur að því.  

 

Blýantur: Á reit með blýanti á einn liðsmaður að teikna það sem stendur á 

spjaldinu. Það getur verið hlutur, persóna, orð eða hugtak úr trúarbragðafræði, 

og liðsfélagar hans eiga að giska á hvað hann er að teikna. Ef þeir giska rétt fara 

þeir fram um tvo reiti en annars verður liðið að reyna aftur þegar röðin kemur 

aftur að því.  
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4. Fræðileg umfjöllun, tenging við kenningar og rannsóknir 
 

Mikilvægt er fyrir kennara að hafa fjölbreyttar kennsluaðferðir til að auka 

þekkingu, virkni og áhuga á náminu og ná til sem flestra nemenda. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla, almennum hluta segir:  

„Í skólastarfi á að ríkja fjölbreytni í vinnubrögðum og kennsluaðferðum. 

Kennarar bera faglega ábyrgð á að velja heppilegustu og árangursríkustu 

leiðirnar til að ná markmiðum aðalnámskrár og skólanámskrár. Við val á 

kennsluaðferðum og vinnubrögðum verður að taka tillit til markmiða sem stefnt 

er að, aldurs, þroska og getu nemenda sem í hlut eiga hverju sinni og eðlis 

viðfangsefnisins. Vönduð kennsla sem lagar sig að þörfum einstakra nemenda og 

markmiðum í skóla án aðgreiningar, eykur líkur á árangri.“  (Aðalnámskrá – 

Almennur hluti 2006:15)  

Ég tel að spil mitt Trúarbrögð heimsins auki fjölbreytni í kennsluháttum og sé vel 

til þess fallið að ná til sem flestra nemenda á árangursríkan hátt þar sem að það 

getur reynt á svo marga mismunandi styrkleika nemenda. 

 

Spilið kemur inn á tvo flokka kennsluaðferða, þulunám og þjálfunaræfingar og 

innlifunaraðferð og tjáning, samkvæmt flokkun Ingvars Sigurgeirssonar (1999a) í 

bók sinni Litróf kennsluaðferðanna.   

 

Þulunám og þjálfunaræfingar miðast yfirleitt að því að kanna þekkingu nemenda 

og festa hana í minni eða að því að þjálfa leikni og efla færni á ákveðnu sviði. 

Meðal kennsluaðferða í þessum flokki eru þulunám, endurtekningaræfingar, 

skriflegar æfingar og töflukennsla. Er sú skoðun algeng meðal kennslu- og 

námssálarfræðinga að sumar kennsluaðferðanna sem felldar eru undir þulunám 

og þjálfunaræfingar séu ofnotaðar og því er mikilvægt að skoða hvernig hægt er 

að auka fjölbreytni í þessari þjálfun og eru námspil vel til þess fallin (Ingvar 

Sigurgeirsson 1999a:70). 

 

Innlifunaraðferðir og tjáning eru fjölbreyttar aðferðir sem miða að því að 

nemendur lifi sig inn í mismunandi aðstæður, sjái fyrir sér í huganum, setji sig í 

spor lifandi og dauðra hluta og tjái sig með skapandi hætti (Ingvar Sigurgeirsson 
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1999a:44). Þær aðferðir innan þessa flokks sem notast er við í spilinu eru leikræn 

tjáning, myndræn tjáning og sagnalist. Nemendur notast við myndræna tjáningu í 

flokknum teikna, leikræna tjáningu í flokknum leika og sagnalist í flokknum lýsa.  

 

Í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna tekur Ingvar Sigurgeirsson (1999a:83) það 

fram að mikilvægt sé að bera ekki of mikla virðingu fyrir spilareglum og breyta 

óhikað reglum ef þær falla ekki í kramið hjá nemendum. Þessu er ég sammála og 

tel ég að kennarar eigi endilega að breyta reglum spilsins ef þeir sjá ástæðu til 

þess. Auðvelt er til dæmis fyrir kennara að fara í gegnum spjöldin í flokkunum 

teikna, leika, lýsa og taka út erfiðustu atriðin eða þau trúarbrögð sem ekki hefur 

verið fjallað um, eins að sleppa erfiðustu spurningunum ef hann telur að 

nemendur ráði ekki við þær og svo mætti lengi telja.  

 

 

 

4.1 Fjölgreindir 
 

Howard Gardner, prófessor við Harvard Háskóla, er upphafsmaður 

fjölgreindarkenningarinnar. Hann hélt því fram að vestræn menning hefði 

skilgreint  hugtakið greind of þröngt  og dró stórlega í efa réttmæti 

greindarvísitöluprófa. Árið 1983 gaf hann út bókina Frames of Mind þar sem 

hann setti fram þá kenningu að til væru að minnsta kosti sjö grunngreindir. 

Seinna bætti hann þeirri áttundu við og nefndi einnig að hugsanlegt væri að þær 

væru níu talsins. Með fjölgreindarkenningu sinni reyndi Gardner að víkka sýnina á 

möguleikum mannsins út fyrir takmarkanir greindarvísitölunnar og hélt hann því 

fram að greind snúist fremur um hæfileika til að leysa þrautir annars vegar og 

hins vegar að hanna afurðir í samspili og samhengi við umhverfið (Armstrong 

2001:13-14). 
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Greindirnar átta samkvæmt Fjölgreindarkenningu Howards Gardner eru: 

 Málgreind: Hæfileiki til að hafa áhrif með orðum, bæði munnlega og 

skriflega. 

 Rök- og stærðfræðigreind: Hæfileiki til að nota tölur með árangursríkum 

hætti og hugsa rökrétt 

 Rýmisgreind: Hæfileiki til að skynja hið sjónræna, rúmfræðilega umhverfi 

og til að umskapa þessa skynjun 

 Líkams- og hreyfigreind: Færni í að nota allan líkamann til að tjá 

hugmyndir og tilfinningar, leikni í að búa til hluti  og beita þeim 

 Tónlistargreind: Hæfileiki til að skynja, meta mismunandi gæði, skapa og 

tjá margvíslega tónlist. 

 Samskiptagreind: Hæfileiki til að skilja og greina skap, fyrirætlanir, innri 

hvöt og tilfinningar annarrar manneskju. 

 Sjálfsþekkingargreind:  Sjálfsþekking og hæfileikinn til að lifa og starfa á 

grunni þeirra þekkingar 

 Umhverfisgreind: Leikni í að þekkja og flokka fjölda tegunda úr jurta og 

dýraríkinu í eigin umhverfi ásamt næmni fyrir öðrum fyrirbærum 

náttúrunnar (Armstrong 2001:13-14). 

 

 

Spilið Trúarbrögð heimsins kemur til með að reyna að einhverju leiti á sex 

þessara greinda. Nemendur þjálfa upp málgreind við að lesa upp spurningar og 

einnig á reitnum lýsa þegar þau eiga að lýsa ákveðnum atriðum með orðum. 

Aðeins er höfðað til rök- og stærðfræðigreind því það að svara spurningum reynir 

á rökhugsun þó að ekki sé mikil stærðfræði í spilinu. Á reitnum teikna þurfa 

nemendur að nýta rýmisgreind sína við að teikna upp atriðin sem spilið segir til 

um og að sama skapi reynir á líkams- og hreyfigreind við að leika atriðin á leiktu 

reitnum. Mikið reynir á samskiptagreind þar sem spilið er spilað í liðum og 

nemendur eru í stöðugum samskiptum á meðan á spilinu stendur. Spilið kemur 

einnig inn á sjálfsþekkingargreindina, því nemendur læra að vega og meta sína 

eigin þekkingu og taka til hliðsjónar þekkingu samnemenda sinna. 
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4.2 Benjamin Bloom  
 

Benjamin S. Bloom var prófessor í kennslufræðum við Háskólann í Chicago. Árið 

1956 gaf hann ásamt fleirum út bókina Taxonomy of educational objectives: 

Handbook 1, the cognitive domain. Þar kemur fyrst fram kenning Blooms um 

flokkun vitrænnar starfsemi. (Eisner 2000:3) 

  

Flokkunarkerfi Bloom á námsmarkmiðum er án efa eitt þekktasta flokkunarkerfi 

námsmarkmiða.  Í því kerfi kemur fram sú hugmynd að hæfileikar mannsins 

skiptist í þrjú meginsvið: þekkingarsvið, viðhorfa- og tilfinningasvið og leiknisvið. 

Hvert þessara sviða hafa ákveðin markmið. Þekkingarsvið miðar að því að þjálfa 

andlega hæfileika nemenda, hugsun þeirra og rökleikni. Viðhorfa- og 

tilfinningasvið miðar að því að þroska nemendur tilfinningalega og rækta með 

þeim áhuga og jákvætt viðhorf. Á leiknisviðinu er leitast við að þjálfa líkamlega 

færni. Markmiðunum er skipt niður í þrep eða stig, eftir því hversu flókin 

markmiðin eru talin vera. Neðstu þrepin tákna einföldustu markmiðin en efst þau 

sem mestar kröfur gera til hugsunar, færni, gildismats eða annars andlegs og 

líkamlegs þroska. Hugmyndir þessar miðast einnig við að til að ná markmiðum á 

efri þrepum þurfi þau sem neðar eru að hafa náðst (Ingvar Sigurgeirsson 

1999:18-19). 

 

 

      (Ingvar Sigurgeirsson 1999:19) 
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Algengast er við flokkun spurninga að stuðst sé við flokkun Blooms á 

námsmarkmiðum á þekkingarsviðinu (Ingvar Sigurgeirsson 1998:21). 

Þekkingarsviðinu er skipt í sex þrep, fyrsta þrepið er minni (knowledge), svo 

kemur skilningur (comprehension), beiting (application), greining (analysis), 

nýmyndun (synthesis) og efsta þrepið er mat (evaluation).  

Í  töflunni hér fyrir neðan má sjá hvaða færniviðmið hvert og eitt þrep felur í sér:  

 

(Ingvar Sigurgeirsson 1999:22) 

 

Þar sem trúarbragðafræði er fag sem byggist helst upp á þekkingu og viðhorfum 

nemenda hafði ég þau svið fyrst og fremst til hliðsjónar við gerð spilsins þó að 

spilið komi einnig aðeins inn á leiknisviðið. Á þekkingarsviðinu reynir spilið á 

fyrstu fimm flokka sviðsins; minni, skilning, beitingu, greiningu og nýmyndun og á 

viðhorfa og tilfinningasviðinu þjálfast neðstu þrjú þrepin, athygli/eftirtekt, 

svörun/þátttaka og alúð/rækt.  Á leiknisviðinu er komið að einhverju leiti inn á 

skynjun og viðleitni sem eru tvö neðstu þrepin ásamt efsta þrepinu sem er 

skapandi tjáning því nemendur þurfa að nýta sköpunarhæfileika sína við að 

teikna eða leika ákveðin viðfangsefni.  Með því að miða gerð spilsins að 

flokkunarkerfi Blooms að svo miklu leiti nær það sem flestum þeim þáttum 

námsmarkmiða sem ég vil leggja áherslu á í kennslu, svo sem þekkingar og 

skilnings, rökhugsunar, sköpunarhæfileika, innsæis og viðhorfa.  
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5. Lokaorð 
 

Markmið þessarar greinagerðar er að gera lesendum grein fyrir ástæðum mínum 

fyrir gerð námsspilsins Trúarbrögð heimsins. Með spilinu vil ég koma til móts við 

fjölbreyttan hóp nemenda, efla áhuga og skilning þeirra á trúarbragðafræði og 

styðja við það námsefni sem fyrir er í þeirri grein. Með því að hafa bæði 

hefðbundnar spurningar og svo reitina teikna, leika, lýsa tel ég mig hafa komið 

með efni sem eykur fjölbreytileika í kennslu. Námsefni sem kemur til móts við 

hæfileika nemenda á sviði sem flestra greinda samkvæmt fjölgreindarkenningu 

Howards Gardner og einnig náð að koma inn á flesta flokka þekkingar samkvæmt 

flokkunarkerfi Benjamins Bloom en flokkar Blooms eru allir til þess fallnir að efla 

færni nemenda á mikilvægum sviðum.  

 

Gerð þessa námsspils hefur verið einstaklega lærdómsríkt ferli, bæði skemmtilegt 

og krefjandi, en ég er afskaplega ánægð með afraksturinn. Ég tel spilið bæði 

skemmtilegt og lærdómsríkt og vona að í framtíðinni verði hægt að nýta það í 

kennslu.  
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