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Ágrip 

Verkefnið byggist á námspili sem nefnt er Trúarbrögð heimsins sem unnið var upp úr 

námsefni á mið- og unglingastigi grunnskóla. Þess er vænst að hægt verði að nýta spilið 

bæði sem ítarefni við bækurnar, en einnig að það geti staðið eitt og sér sem nýr og 

fjölbreyttur valkostur í trúarbragðafræðikennslu í grunnskólum.  

 Í greinargerð með spilinu er fjallað um gildi spila í kennslu og hvernig hægt er að nýta 

spil sem kennsluaðferð. Í greinargerðinni er tilurð spilsins lýst, sem og markmiðum, 

vinnuferli og uppbyggingu þess. Einnig er gerð grein fyrir innihaldi spilsins, spilaborðinu, 

spurningum, leikreglum og öðrum nauðsynlegum upplýsingum um leikinn. 
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Þakkarorð 

Þegar ég fékk þá hugmynd að gera námspil í trúarbragðafræði datt mér ekki í hug öll sú 

vinna sem nú liggur að baki. Þær eru ótal klukkustundirnar sem hafa farið í  að brjóta 

heilann um efnið, velta því fyrir mér og ræða við fjölda fólks um efnisinnihald og útfærslu 

hugmyndarinnar. Mig langar að þakka Öldu J. Rögnvaldsdóttur, grafískum hönnuði, fyrir 

hennar innlegg í verkefnið, það var ómetanlegt að hafa hana sér við hlið í hönnun spilsins. 

Einnig vil ég þakka Rannveigu Jónsdóttur íslenskufræðingi fyrir að lesa greinargerðina yfir 

og gefa mér ábendingar um það sem betur mátti fara. Systur minni, Sóleyju 

Guðmundsdóttur, þakka ég kærlega fyrir ómetanlega aðstoð við uppsetningu og 

yfirlestur. Að síðustu langar mig svo að þakka konunni minni, Rakel Sveinsdóttur, fyrir alla 

þá óeigingjörnu vinnu sem hún innti af hendi í þessu ferli öllu saman. Hún hjálpaði mér 

með spurningarnar og las verkefnið yfir oftar en góðu hófi gegnir og aðstoðaði mig yfir 

erfiða hjalla sem virtust flóknari en þeir í raun voru. 

 Á 3– 4 vikna fresti hittist spilavinahópur sem var mjög góður vettvangur fyrir mig til 

þess að þróa hugmyndir mínar og fá endurgjöf á þá vinnu sem ég hafði unnið og þakka ég 

Ingvari Sigurgeirssyni leiðbeinanda fyrir hans góðu ráð og leiðbeiningar. Öllum þessum og 

öðrum sem komu að verkefninu vil ég senda þakkir. 
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1. Inngangur 

Það er leikur að læra, leikur sá er mér kær, að vita meira og meira, meira í dag en í gær. 

Svona hljóma upphafslínur í vinsælum barnasöng. Með þetta í huga var farið af stað með 

vinnu við hugmynd að lokaverkefni til B.Ed prófs frá Háskóla Íslands.  

 Ég hef lengi verið mikill áhugamaður um trú og trúmál og þykir mér sá málaflokkur oft 

á tíðum ekki hafa fengið að njóta sín í skólasamfélaginu. Ég lagði því upp með 

spurninguna:  „Hvernig get ég gert trúarbragðafræði og trúarbragðakennslu að 

áhugaverðri og jafnvel skemmtilegri námsgrein og aukið áhuga nemenda á greininni?“ 

Mig langaði að vinna með þá hugmynd að námsefni festist betur í hugum barna í gegnum 

leik og að nauðsynlegt sé að nota fjölbreyttar aðferðir til þess að vekja áhuga þeirra á 

námsefninu.   

 Trúarbrögð heimsins er námspil í trúarbragðafræði sem unnið er fyrir efsta bekk 

miðsstigs (7. bekk) og einnig efsta stig grunnskóla (8.–10. bekk). Spilið er, eins og áður 

sagði, hugsað sem ítarefni með kennslubókum í trúarbragðafræði og einnig er von 

höfundar sú að það geti staðið eitt og sér sem skemmtilegur og fræðandi leikur. Í spilinu 

er fjallað um fimm helstu trúarbrögð heimsins; kristni, gyðingdóm, íslam, búddhatrú og 

hindúisma og er spilið byggt upp sem spurningaspil þar sem keppendur færast á milli reita 

og svara spurningum um viðkomandi trúarbrögð.   

Mjög margar kennsluaðferðir eru til og í þessari greinargerð er gerð grein fyrir  notkun 

og gildi námspila sem einni af þessum aðferðum. Einnig má finna ítarlega  lýsingu á spilinu 

Trúarbrögð heimsins, umfjöllun um hvernig móttökur spilið fékk hjá nemendum og 

kennurum sem prófuðu það og loks hugmyndir um hvernig það nýtist í skólastarfi.  

 

2. Stutt lýsing á verkefninu. 

Tilgangur námspilsins Trúarbrögð heimsins er að vera stuðningur við trúarbragðafræði-

kennslu í efsta bekk á miðstigi og á unglingastigi grunnskóla. Spilið er fyrst og fremst 

spurningaspil sem hefur það að markmiði að festa í minni og dýpka skilning nemenda á 

námsefni sem þegar hefur verið kennt. Í spilinu er fjallað um fimm helstu trúarbrögð 

heimsins, kristni, gyðingdóm, íslam, hindúisma og búddhatrú. Spurningarnar, sem eru 400 

talsins, voru samdar upp úr námsefni sem kennt er á mið- og unglingastigi og notaðist ég 

við eftirfarandi bækur við þá vinnu: Kristin Trú – Fagnaðarerindið, Gyðingdómur – 

sáttmáli þjóðar, Hindúatrú – Guð í mörgum myndum og  Búddhatrú – Leiðin til nirvana, en 
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þær eru allar eftir Sigurð Inga Ásgeirsson. Einnig var notuð bókin Íslam – að lúta vilja guðs, 

eftir Þorkel Ágúst Óttarsson.  

2.1 Rökstuðningur fyrir vali á viðfangsefni. 

Rannsóknir bandarísku vísindamannanna Robert S. Siegler og Geetha B. Ramani á leikjum 

barna í skólastarfi hafa sýnt fram á að leikir og spil í skólastarfi eru gagnleg kennslutæki. 

Þau hönnuðu leikjaspil í stærðfræði með það fyrir augum að auka áhuga nemenda á þeirri 

námsgrein. Nemendurnir spiluðu leikinn fjórum sinnum á dag í um 15–20 mínútur, yfir 

tveggja vikna tímabil. Í lok rannsóknarinnar höfðu nemendurnir aukið þekkingu sína á 

stærðfræði í þeim fjórum þáttum sem spilið snerist um (Developmental Science 11:5, 

2008, bls. 655-661).  

Áhugavert var að útlit spilaborðsins skipti máli. Í þeirra tilfelli virtust börnin læra 

meira á línulegu spilaborði en hringlaga. Hins vegar ber að hafa það í huga að þar sem 

kennsluefnið var stærðfræði gaf þetta kannski ekki góða vísbendingu um allt námsefni. 

Vera má að efni sem flokkast undir hugvísindi lúti ekki sömu lögmálum hvað varðar útlit 

spilaborðsins.  

Vísindamennirnir ályktuðu að ungt fólk læri mjög mikið um heiminn í gegnum leiki, og 

að borðspil sé ein aðferð sem hægt sé að beita við það að auka áhuga og þekkingu 

nemenda á námsefni (Cavanagh, 2008).  

Trúarbrögð eru umdeild og það þarf að stíga mjög varlega  til jarðar þegar fjallað er 

um þau svo umfjöllunin verði sanngjörn og hlutlaus. Mikilvægt er að kynna önnur 

sjónarmið og skoðanir fyrir nemendum en þeirra eigin. Trúarbragðafræðikennsla eykur 

skilning nemenda og umburðarlyndi gagnvart einstaklingum sem eru annarrar trúar.  

„Þetta eru mikilvægar skyldur sem umburðarlyndið leggur mönnum á herðar, það er að 

afskræma ekki viðhorf andmælenda sinna, heldur gera sér far um að skilja andmæli“ 

(Sigurður Pálsson, 2007, bls. 75).   

Því var þetta einstakt tækifæri fyrir til þess að reyna að bæta við það námsefni sem 

fyrir er og vonandi hjálpa til við að auka víðsýni og ýta undir jákvæð viðhorf hjá 

grunnskólanemendum.  

Einnig var lögð áhersla á að spilið væri bæði skemmtilegt og fræðandi.    

 2.2 Markmið. 

Markmiðið með spilinu er fyrst og fremst að reyna að festa í minni það námsefni sem 
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þegar hefur verið farið yfir með nemendum með fjölbreyttum kennsluaðferðum. Námspil 

eru skemmtileg og óhefðbundin leið til þessa.  

Góð leið til þess að festa þekkingu í minni er einmitt endurtekning og nemendur læra 

bæði af því að spyrja spurninganna og hlýða á svör hinna nemendanna og með því að 

glíma sjálfir við spurningarnar.  

Einnig er mikilvægt að nemendum finnist spilið skemmtilegt því námið verður 

auðveldara ef áhugi er fyrir hendi og einnig er gott að nemendur finni að verið sé að 

brjóta upp kennsluna og leyfa þeim að leika sér aðeins. 

3. Fræðileg umfjöllun greinargerðarinnar.  

Til þess að kennslugögn gagnist nemendum þurfa þau að vera góð verkfæri til þess að 

miðla því efni sem krafa er gerð um að sé kennt. Það þarf því að skoða vandlega 

námsskrár og á hvaða hátt má best framfylgja kröfum og leiðbeiningum sem þær 

innihalda. Fyrir þarf að liggja hvaða tilgangi kennslugagnið á að gegna og hvaða forsendur 

liggja til grundvallar gerð þess. Hér er farið yfir það hvernig námspil fellur undir þetta. 

3.1 Tenging við aðalnámsskrá grunnskóla. 

Almennt er talið að fjölbreytni í kennsluaðferðum sé nauðsynleg til þess að ná til sem 

flestra og koma til móts við mismunandi þarfir nemenda. Engin aðferð er svo góð að hún 

dugi ein og sér fyrir alla nemendur. Með mismunandi kennsluaðferðum má gera ráð fyrir 

því að kennari nái til fleiri nemenda.  

Námspil eru gott dæmi um kennslutæki sem stuðla að þessari fjölbreytni í kennslu og 

hafa verið mörgum kennurum og nemendum kærkomin tilbreyting frá hefðbundinni 

kennslu.  

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta er talað sérstaklega um leik og 

hvernig hægt er að nýta leik í skólastarfinu. Þar er bent á að leikur sé sjálfssprottin leið til 

náms og þroska. Leikur er fimmtán ára nemanda jafn árangursrík leið til aukinnar færni og 

skilnings og sex ára barni. Honum má að auki koma við innan allra námsgreina og 

námssviða, bæði í fjölbreyttu náms- og starfsumhverfi og í félags- og tómstundastarfi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 36).  

Námspilið Trúarbrögð heimsins gefur grunnskólanemum þetta tækifæri til að leika sér 

og læra á sama tíma.  

Á öðrum stað í námsskránni er fjallað um þá staðreynd að börn eru og verða alltaf 
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börn og hafa mikla þörf fyrir að fá að leika sér og njóta bernsku sinnar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 42). Þau eiga að fá tækifæri til þess að þroska og 

nýta hæfileika sína og líða vel. Áríðandi er að halda við og kynda undir eðlislægri forvitni 

barnsins, því hún er ein mikilvægasta forsenda alls náms. Því má með rökum telja að 

leikurinn sé ein leið barna til þess að læra á heiminn og um hann.  

Mikilvægt er að skoða Aðalnámskrá grunnskóla, kristin fræði, siðfræði og 

trúarbragðafræði frá árinu 2007 og skoða hvernig spilið og hugmyndafræði þess passar 

inn í áfangamarkmið og lokamarkmið aðalnámsskrár. En þar segir m.a. í inngangi að:  

Námi í kristnum fræðum, siðfræði og trúarbragðafræði er ætlað að stuðla að 

menntun og þroska nemenda og efla skilning þeirra á íslensku samfélagi og 

menningu  í fortíð og nútíð. Þeir þroskaþættir sem greininni er einkum ætlað 

að efla, eru trúar-, siðgæðis- og félagsþroski þannig að nemendur verða 

sífellt hæfari til að taka ábyrga afstöðu í trúarlegum, siðferðislegum og 

félagslegum efnum.  

Með trúarþroska er hér átt við hæfni til þess að fást við trúarleg viðfangsefni 

á grundvelli þekkingar og skilnings ( Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2007: bls. 6).  

Með vaxandi fjölmenningu í landinu og með auknum fjölda barna sem koma frá 

ólíkum menningarsvæðum þarf skólinn að stuðla að auknum skilningi, gagnkvæmri 

virðingu og umburðarlyndi gagnvart ólíkum trúarbrögðum og huga að því hvernig má 

koma til móts við óskir þeirra og þarfir til þess að fá fræðslu um eigin trú og menningu.  

Trúarbragðafræðsla er umfangsmikið viðfangsefni og er eðlilegt að beina sjónum 

nemenda að útbreiddustu trúarbrögðum heims eins og búddhatrú, hindúatrú, íslam, 

kristni og gyðingdómi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007, bls. 7).   

Ef við tökum síðan saman hver helstu áfangamarkmið nemenda sem lokið hafa 7. 

bekk grunnskóla eiga að vera samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla í kristnum fræðum, 

siðfræði og trúarbragðafræði ættu nemendur sem hafa lokið 7. bekk að: 

 hafa öðlast góða innsýn í kristilegt siðgæði og tileinkað sér samskiptareglur sem 

byggjast á kærleika, mannhelgi, félagslegu réttlæti og umhyggju fyrir öðrum 

mönnum, öllu lífi og umhverfi, 

 hafa tamið sér virðingu fyrir ólíkum trúarbrögðum og lífsviðhorfum, 
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 þekkja nokkur meginatriði kristni og helstu biblíutexta sem kristin trú og játning 

byggist á og geta dregið lærdóm af þeim, 

 þekkja algengustu tákn kristninnar og merkingu þeirra, 

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

og á miðöldum, 

 kunna skil á því hvernig kristni barst til Íslands og á atburðum tengdum 

kristnitökunni árið 1000, 

 hafa kynnst áhrifum Biblíunnar og kristinnar trúar á íslenska og erlenda listsköpun, 

m.a. í bókmenntum, myndlist, kvikmyndum og tónlist og þekkja dæmi um þau, 

 hafa kynnst nokkrum mikilvægum frásögnum og persónum úr íslenskri kristni sem 

hafa haft mótandi áhrif á íslenska menningu og samfélag, 

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

svo sem gyðingdóms, íslams, hindúasiðar og búddhatrúar, 

 þekkja valda þætti nokkurra helstu trúarbragða heimsins, einkum guðshús, 

helgistaði, helgirit, tákn, hátíðir og siði, 

 hafa fengist við siðræn viðfangsefni sem tengjast samskiptum, sáttfýsi og 

fyrirgefningu, 

 hafa þjálfast í að ræða siðferðileg gildi og álitamál sem lúta að réttlæti, 

mannréttindum og jafnrétti, 

 hafa tamið sér ábyrga afstöðu gagnvart náttúrunni um umgengni við hana, 

 og hafa fengið þjálfun í að nýta sér upplýsingatækni til að leita svara við 

spurningum um trúarleg og siðferðisleg efni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2007, bls. 11).  

 

Miklu máli skiptir að leiknum sem námsaðferð sé gert hátt undir höfði í grunnskóla og 

að sú áhersla einskorðist ekki einungis við yngstu bekkina (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2011: bls. 42).  

Með markvissum hætti, eins og með gerð og notkun námspila, er hægt að samtvinna 

þá tvo mikilvægu þætti, annarsvegar að læra um efnið og hinsvegar að festa það í minni.  

Spilinu Trúarbrögð heimsins er ætlað að koma til móts við þessar kröfur 

aðalnámsskrár þar sem öllum trúarbrögðunum er gert jafn hátt undir höfði og reynt er að 
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fjalla um þau öll á sanngjarnan hátt og unnið að því að nemendur geti tamið sér ábyrga 

afstöðu gagnvart mismunandi trúarbrögðum.  

3.2 Hvert er gildi námspila í kennslu og notkunarmöguleikar þeirra? 

Þegar námspil eru notuð í kennslu er mikilvægt að útskýra þau vel og koma nemendum í 

skilning um hvað það er sem þeir eigi að læra af spilinu. Yfirleitt er ekki ráðlegt að eyða 

miklum tíma í að útskýra reglurnar sjálfar því spil lærast best af því að prófa þau (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999b: bls. 82).  

Möguleikarnir á því að búa til námspil eru óþrjótandi, hið þekkta spil Trivial pursuit 

(útgefið af Genus) er til í ýmsum útgáfum. Margir þekkja þetta spil og uppbyggingu þess 

og má vel nota þessa uppbyggingu til upprifjunar á ýmsum námsgreinum í gegnum spil 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999b: bls. 81). Trúarbrögð heimsins er til að mynda ein útfærsla á 

hugmyndafræði Trivial pursuit þar sem spurningar úr trúarbragðafræði eru útfærðar í 

sama formi, auk þess sem uppsetning spilaborðs og spurninganna sækja fyrirmynd sína 

þangað.   

Spilið er fyrst og fremst hugsað sem námspil, þ.e. spil til að læra af, en 

afþreyingarmöguleikarnir eru fjölmargir, t.d. væri hægt að skipta bekk niður í hópa og 

spila í fyrirfram ákveðinn tíma og liðin myndu keppa um það hvort þau næðu að svara 

fleiri spurningum rétt innan tímarammans. Einnig gætu nemendur notað 

spurningaspjöldin til upprifjunar fyrir próf og þá t.d. spurt hvern annan út úr.  Þá er einnig 

sá möguleiki að spilið geti nýst að einhverju marki utan skólastofunnar. Spil eru vinsæl 

afþreying á mörgum heimilum, ekki síst spurningaspil, og ef vel er staðið að gerð námspils 

þá er ekkert því til fyrirstöðu að það væri t.d. til útláns á skólabókasöfnum og nemendur 

gætu tekið það með heim og þannig deilt náminu með öðrum fjölskyldumeðlimum. 

3.3 Kennsluaðferðir námspila  - í hvaða flokk fara námspil? 

Hvað er kennsluaðferð? Skilgreining Ingvars Sigurgeirssonar á kennsluaðferð er það 

skipulag sem kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum við nemendur, viðfangsefnum 

og námsefni í því skyni að nemendur læri það sem að er keppt (Ingvar 

Sigurgeirsson,1999a: bls. 9). Samkvæmt þessum skilningi beitir kennari gjarnan nokkrum 

kennsluaðferðum í hverri kennslustund. Þetta er þó vissulega mismunandi eftir tegund 

kennsluaðferðar. Til að mynda er hægt að beita sumum kennsluaðferðum á nokkrum 

mínútum, s.s eins og stuttum fyrirlestri eða námsleik á meðan aðrar kennsluaðferðir geta 



12 
 

varað í margar kennslustundir, t.d. hópvinnubrögð af ýmsu tagi og sjálfstæð viðfangsefni.  

Í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna skiptir Ingvar Sigurgeirsson kennsluaðferðunum í 

níu mismunandi flokka. Einn þessara flokka er þulunám og þjálfunaræfingar. Í þann flokk 

setur Ingvar námspil og telur að þau henti einstaklega vel til upprifjunar og þjálfunar 

(Ingvar Sigurgeirsson,1999a: bls. 81). Einnig fjallar hann um námspil í annarri bók um 

kennslu og kennsluaðferðir, Að mörgu er að hyggja, en þar segir Ingvar að helsti kostur 

námspila sé að nemendur hafi yfirleitt gaman af  þeim og endurtekningar sem 

óhjákvæmilega eru í spilum verða ekki eins leiðigjarnar og oft vill verða í hefðbundinni 

kennslu og hefðbundnum kennsluaðferðum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls.70).  

Samkvæmt upplýsingum sem koma fram á Leikjavefnum má telja að leikir hafi 

margþætt gildi í skólastarfi. Þeir virkja nemendur og stuðla að tilbreytingu og æskilegri 

fjölbreytni. Talið er að leikir hafi góð áhrif á samkennd í hópi og efli félagsanda. Sumir 

leikir efla hreyfifærni og snerpu á meðan aðrir skerpa á athyglisgáfu. Enn aðra má nota til 

að festa í minni, þjálfa málnotkun, efla hugstakaskilning, orðaforða eða rökhugsun og eða 

auka hugmyndarflug og ímyndunarafl (Ingvar Sigurgeirsson, 2006). 

4. Kynning á spilinu. 

4.1 Upplýsingaröflun fyrir gerð spilsins. 

Í byrjun vinnu við upplýsingaöflun var leitað til samstarfsmanns höfundar sem átti þátt í 

því að gera lokaverkefni fyrir fáeinum árum í trúarbragðafræði er hún bjó til 

Trúarbragðafræðivefinn (Sigrún Eyþórsdóttir og Guðný Þorsteinsdóttir, 2012) sem nýlega 

var seldur til Námsgagnastofnunar. Hún benti á að ekki væri mikið um útgefið efni í 

trúarbragðafræðinni og tók vel í þá hugmynd að gera spil í trúarbragðafræði sem tæki mið 

af fimm stærstu trúarbrögðum heimsins.   

Hugmyndin var lengi í gerjun og komu margar útfærslur upp á fyrstu stigum málsins. Í 

byrjun var lagt upp með að gera spil sem tæki mið af  fjölgreindarkenningum Gardners þar 

sem það biði upp á fjölda áhugaverðra leikja og spilið gæti höfðað til mismunandi 

hæfileika nemenda.  

Gardner flokkaði greindirnar í átta flokka og taldi að hver einstaklingur byggi yfir 

öllum greindunum, en jafnframt taldi hann að þær störfuðu á sérstæðan hátt hjá hverjum 

og einum einstaklingi. Í kenningunni er lögð áhersla á að fólk sýni hæfileika sína á 

fjölbreyttan hátt þó það sé innan sömu greindar (Armstrong, 2001, bls. 20-21).  
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Námspil falla vel að fjölgreindarkenningum Gardners vegna þess að þau eru ekki bara 

spurningaspil heldur gætu börnin einnig þurft að leysa þrautir og jafnvel teikna myndir. Þá 

reyna spil einnig á samvinnu- og samskiptahæfileika og geta átt mikilvægan þátt í þjálfun 

þeirra. 

Spilaborðið sjálft var nokkuð lengi að verða til þar sem fjölmargar hugmyndir komu 

upp um hönnun þess. Haft var samband við starfsfólk verslunarinnar Spilavina á 

Langholtsvegi og þar skoðað meðal annars landafræðispil, ásamt fjölmörgum öðrum 

spilum sem gáfu betri hugmynd um hvað hentaði og hvað ekki.  

Í lokaútgáfu spilsins er farið töluvert langt frá upphaflegu hugmyndinni um spil byggt á 

fjölgreindarkenningunni og  yfir í gerð spurningaspils en hefur þó alltaf verið haft  að 

leiðarljósi að spilið væri einfalt og skemmtilegt fyrir þá einstaklinga sem spila það.  Gert er 

ráð fyrir að spilið henti elsta bekk miðsstigs og jafnvel einnig efsta stigi grunnskóla. 

Spilaborðið sem slíkt er fjölnota og ekkert mál er að útbúa spurningar úr öðrum bókum og 

öðru námsefni fyrir önnur stig.  

Skoðað var hvað hefur verið áður gert. M.a. fundust fjölmörg námspil á vefnum 

skemman.is, en þar má finna dæmi um hvernig spil hafa áður verið gefin út og hvað hefur 

verið lagt upp með í vinnu sem þessari.  Auk þess voru nemendur spurðir hvernig spilum 

þau hefðu áhuga á að spila og þær upplýsingar nýttar við gerð spilsins.  

4.2 Uppbygging spilsins og leikreglur 

Innihald spilsins: Spilaborð, 6 leikpeð, teningur, 80 spurningaspjöld, 6 púsl-hallir (5 

púslbitar í hverri höll). 

Spilið er byggt upp í kringum fimm helstu trúarbrögð heimsins; hindúatrú, búddhatrú, 

íslam, gyðingdóm og kristni.  

Spilið hefst á því að allir leikendur setja spilapeð sín á byrjunarreit. Sá sem er yngstur 

fær að hefja leik. Leikmaður kastar teningi og færir leikpeð á spilaborði á þann reit sem 

teningur segir til um. Leikmaður má færa sig í hvaða átt sem er en þegar lagt hefur verið 

af stað í eina átt má ekki skipta um stefnu í sama kasti. Viðkomandi þarf svo að svara 

spurningu úr þeim trúarbrögðum sem leikpeð hans lendir á. Svari hann  spurningunni rétt 

má hann kasta aftur en svari hann rangt fær sá sem situr honum á vinstri hönd að leika 

næst. Gangur leiksins er síðan á þennan hátt og markmið með spilinu er að komast inn á 

alla „höfuðreiti“ trúarbragðanna og svara spurningum þar rétt. Svari leikmaður spurningu 
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rétt á „höfuðreit“ fær hann „púslbita“ úr þeim trúarbrögðum. Ef honum tekst síðan að fá 

fimm púslbita, einn af hverjum höfuðreit öðlast hann rétt til að fara aftur á byrjunarreit 

(miðjureitinn) og svara þar lokaspurningu. Val á þessari „lokaspurningu“ veltur á hinum 

keppendunum, en þeir þurfa að koma sér saman um úr hvaða trúarbrögðum viðkomandi 

spurning verður. Svari hann rangt þarf hann að bíða næstu umferðar til þess að reyna 

aftur. Svari hann rétt hefur hann unnið spilið.  

Mikilvægt var að spilið væri einfalt og  var fenginn grafískur hönnuður til samráðs við 

útlitshönnun þess. Heimskortið sem er í miðju borðsins er táknrænt þar sem það leggur 

áherslu á að allir hlutar heimsins koma við sögu og eru jafn mikilvægir. Það gefur því að 

auki heildrænan svip og skemmtilegt útlit (viðauki 2 og 3). 

4.3 Spurningarnar.   

Þegar kom að þeim hluta að semja spurningar með spilinu voru skoðaðar aðrar 

greinargerðir og leitað upplýsinga um það hvernig aðrir höfðu staðið að spurningum sem 

þessum. Þar sem spilið er í anda Trivial Pursuit þá var reynt að huga sérstaklega að þyngd 

spurninganna og því að þær gætu verið nokkuð misjafnar. Reglan var að hafa bæði 

spurningarnar og svörin stutt og hnitmiðuð. Spurningarnar voru unnar upp úr 

trúarbragðafræðibókunum Kristin Trú – Fagnaðarerindið(2008), Gyðingdómur – sáttmáli 

þjóðar(2006), Hindúatrú – Guð í mörgum myndum(2005) og Búddhatrú – Leiðin til nirvana 

(2004), en þær eru allar eftir Sigurð Inga Ásgeirsson. Auk þess var notuð bókin Íslam – að 

lúta vilja guðs(2003), eftir Þorkel Ágúst Óttarsson.  

Greinargerð með lokaverkefni eftir Önnu Láru Hansen var einnig nýtt en hún hafði 

samið 40 spurningar í hverjum lið upp úr sama námsefni (Anna Lára Hansen, 2009, bls. 

24–48). Fjöldi spurninga úr hverjum flokki var 80 og eru því 400 spurningar um fimm 

mismunandi trúarbrögð (viðauki 1). 

4.4 Prófun á spilinu. 

Spilið var prófað á tveimur 7. bekkjum í Kársnesskóla. Útprentað spilaborð og spurningar 

var lagt fyrir í kennslustund. Krakkarnir hafa verið að vinna í trúarbrögðunum í náminu 

þannig að þau voru mjög spennt og áhugasöm um að fá að prófa spilið.  

Þegar farið var að spila spilið reyndist auðvelt að útskýra reglurnar og hægt var að 

hefjast handa mjög fljótt. Valdar voru bæði auðveldar og þungar spurningar úr bunkanum 

til þess að spyrja þau. Eins og gengur voru nemendurnir ekki alltaf með svörin á hreinu en 
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misþungar spurningar gáfu öllum tækifæri til þess að spreyta sig. Ekki reyndist nægur tími 

til að ljúka við spilið í tímanum en gaman var að aðrir kennarar höfðu mikinn áhuga á því 

að halda áfram í næsta tíma.  

Krökkunum fannst mjög gaman að spila, þau voru mjög áhugasöm og vildu halda 

áfram þó kennslustundinni væri lokið. Þau lærðu á spilinu þar sem þau vissu eitthvað af 

spurningunum en einnig var áhugavert að ef þau vissu ekki svarið en þeim var gefið það, 

þá fóru þau að ræða það eftirá, minntust á að það væri á viðkomandi stað í bókinni og 

þess háttar.  
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Lokaorð. 

Markmið þessarar greinargerðar er að gera grein fyrir ástæðum mínum fyrir því að velja 

að gera námspil í trúarbragðafræði. Einnig hef ég útskýrt hvernig námspil geta nýst sem 

ítarefni með kennslubókum og ekki síst sem lögmæt kennsluaðferð, bæði við að festa í 

minni námsefni  og einnig auka þekkingu nemenda á því.  

Trú og trúarbragðafræði hefur oft verið látin sitja á hakanum í skólakerfinu og eru, því 

miður, fjölmörg dæmi um það að kennarar treysta sér ekki til eða hafa ekki áhuga á því að 

fræða nemendur sína um trúarbrögð (Björn Sigurbjörnsson og Gunnar E. Sigurbjörnsson, 

2009, bls. 19-24). Fyrir því geta vissulega verið fjölmargar ástæður, t.d. vanþekking á 

efninu eða þeirra persónulegu skoðanir. Í vaxandi fjölmenningarsamfélagi nútímans er 

það hins vegar afar mikilvægt að fræða nemendur um önnur trúarbrögð en sín eigin, 

þ.e.a.s. ef ætlun skólayfirvalda er sú að skila út í samfélagið vel upplýstum, 

fordómalausum einstaklingum.  

Þetta hefur verið mjög áhugavert og lærdómsríkt ferli að fara í gegnum. Það hefur 

komið mér á óvart hversu erfitt þetta er í raun og í hversu mörg horn þarf að líta við gerð 

spils sem þessa. Ekki bara þegar kemur að fræðilegri umfjöllun og faglegum hluta, heldur 

einnig hvernig öll smáatriði þurfa að vera úthugsuð og fastákveðin þegar kemur að því að 

fullklára verkið. Þessi vinna hefur verið mjög skemmtileg og er ég ánægður með 

útkomuna.  

Ég vonast svo sannarlega til þess að spilinu verði vel tekið og grunnskólar landsins sjái 

hag sinn í því að taka það inn sem skemmtilega viðbót við núverandi námsefni.  
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Viðauki 1. 400 spurningar úr trúarbrögðunum. 

A. Spurningar úr Kristni.   

1. Hvað heitir helgasta rit kristinna manna?  

 Biblía (bls. 5) 

2. Biblíunni er venjulega skipt upp í 2 hluta, hvað nefnast þessir hlutar? 

 Gamla og Nýja testamentið (bls. 5)  

3. Hvað eru bækurnar í Nýja testamentinu margar? A) 15 , b) 27 , C ) 31 

 Svar b – 27 (bls. 5) 

4. Guðspjöllin heita eftir mönnum sem voru nánir Jesú á einn eða annan hátt, 

hvað heita Guðspjöllin? 

 Markúsar-, Mattheusar-, Lúkasar- og Jóhannesarguðspjöllin (bls. 6)  

5. Hversu löngu eftir dauða Jesú er talið að guðspjöllin hafi verið skrifuð? 

 Um fimmtíu árum eftir dauða hans (bls. 6) 

6. Um hvað fjallar postulasagan? 

 Um upphafstíma kristninnar (bls. 6)  

7. Um hvað fjallar síðasta bók biblíunnar ( Opinberunarbók Jóhannesar)? 

 Um endurkomu Krists (bls. 6)  

8. Hversu mörg bréf til fyrstu kristnu safnaðanna  inniheldur Nýja testamentið ? 

 21 bréf (bls. 6) 

9. Hvern telja kristnir menn vera  Messías? 

 Jesú frá Nasaret (bls. 7)  

10. Hvað þýðir Messías á Hebresku ?  

 Hinn smurði (bls. 7)  

11. Af hverju stafar nafngiftin „hinn smurði“  í tungumáli gyðinga? 

 Vegna þess að það var til siðs að vígja konunga og spámenn með því að 

smyrja höfuð þeirra með olíu (bls. 7)  

12. Kristur er grísk þýðing á hvaða orði ? 

 Messías (bls. 7)  

13. Hvers vegna hafna gyðingar því að Kristur sé Messías?  

 Vegna þess að hann hafi ekki frelsað þá frá oki Rómverja og sest í hásæti 
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Davíðs konungs.  (bls. 7)  

14. Rómverjar lögðu undir sig stór landsvæði. m.a. land sem þeir kölluðu Júdeu.  

Hvað er það land kallað í dag? 

 Palestína (bls. 7)  

15. Hverrar trúar voru íbúar Júdeu eða Palestínu ? 

 Þeir voru Gyðingar (bls. 7) 

16. Hvernig komst María að því að hún væri barnshafandi? 

 Engill vitjaði hennar og sagði henni að hún væri barnshafandi (bls. 8)  

17. Þegar María komst að því að hún væri barnshafandi, hvers vegna var hún svona 

undrandi ?  

 Vegna þess að hún hafði aldrei átt í ástarsambandi við mann. (bls. 8)  

18. Til hvaða borgar fóru María og Jósef til þess að láta skrásetja sig?  

 Betlehem í Júdeu (bls. 8)  

19. María og Jósef komust ekki í neitt gistihús því þau voru öll upptekin, hvar gistu 

María og Jósef? 

 Þau fengu gistingu í fjárhúsi (bls. 8)  

20. Vitringarnir þrír sem hittu Jesú fyrst gáfu honum þrjá hluti , hvaða hlutir voru 

það? 

 Gull , reykelsi og myrru (bls. 8) 

21. Jesús fæddist í borg sem heitir? 

 Betlehem (bls.8)  

22. Hvernig sögðust vitringarnir hafa ratað að fjárhúsi Jesú? 

 Þeir sögðu að björt stjarna hefði vísað þeim veginn.  (bls.8)  

23. Fjárhirðar áttu að hafa komið að sjá barnið eftir að englafjöld hafði birst þeim 

og sagt þeim að frelsari heimsins væri fæddur? Er þessi fullyrðing rétt eða röng? 

 Rétt (bls. 9)  

24. Í hvaða trú ólst Jesú upp? 

 Hann fæddist gyðingur og ólst því upp í gyðingdóm (bls.9) 

25. Er mikið vitað um líf Jesú á yngri árum? 

 Nei (bls. 9)  

26. Hvers vegna er talið að María og Jósef hafi flúið með hann til Egyptalands? 

 Vegna þess að Heródes konungur sat um líf hans og vissi að Jesú myndi 
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steypa sér af stóli þegar hann yrði fullorðinn (bls. 9)  

27. Þegar Jesú var 30 ára gamall hitti hann fyrir mann að nafni Jóhannes, hvað gerði 

sá maður við Jesú? 

 Hann skírði hann með því að dýfa honum ofan í ána Jórdan. (bls. 10) 

28. Hvaða viðurnefni fékk Jóhannes ?  

 Jóhannes skírari (bls. 10) 

29. Sumir töldu að Jóhannes skírari væri jafnvel Messías, Jóhannes neitaði því ávallt 

en hvert taldi hann sitt hlutverk vera? 

 Að undirbúa komu frelsarans (bls. 10)  

30. Hvert hélt Jesú eftir að hann hafði verið skírður? 

 Hann hélt út í eyðimörkina til þess að undirbúa sig. (bls. 11)  

31. Hversu marga daga og nætur fastaði Jesú í eyðimörkinni? 

 40 daga og 40 nætur (bls. 11)  

32. Hvað þýðir orðið Satan á hebresku?  

 Andstæðingur (bls. 11)   

33. Jesú hafði lærissveina/postula sé við hlið, hvað voru þeir margir? 

 Þeir voru 12 talsins. (bls.11) 

34. Í Biblíunni eru margar dæmisögur af kraftaverkum Jesú. Meðal annars að hann 

hafi læknað sjúka, nefndu tvo hópa sem Jesú er sagður hafa læknað? 

 Blinda, heyrnarlausa, geðveika, flogaveika, holdsveika, lamaða (bls. 13)  

35. Hvað vakti Jesú marga upp frá dauðum samkvæmt Biblíunni?  a) 3) , b) 13 , c) 
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 Þrisvar sinnum. (bls. 13)  

36. Jesú sagði fólkinu margar sögur til þess að útskýra kenningar sínar, hvað eru 

þessar sögur kallaður í daglegu máli? 

 Dæmisögur (bls. 14)  

37. Hver er kjarninn í boðskap Jesú?  

 Koma guðsríkis (bls. 15)  

38. Hvaða bæn kenndi Jesú lærisveinum sínum? 

 Faðir vorið (bls. 17)  

39. Hvað er Faðir vorið stundum kallað? 

 Bæn drottins (bls. 17)  
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40. Orðið amen er hebreska og þýðir? 

 „Já , svo skal verða“ (bls. 17)  

41. Úr hvaða trúarbrögðum er sú venja komin að ljúka bænum á , orðunum amen , 

eða já, svo skal verða? 

 Gyðingdóm. (bls. 17)  

42. Hvað var Jesú að útskýra með sögunni um miskunnsama samverjann? 

 Þar var hann að útskýra hvað það sé mikilvægt að láta sér annt um aðra. 

(bls. 18) 

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

7.12) Svipaðar setningar og þessa er að finna í helgiritum allra helstu 

trúarbragða heims. Hvað nefnist hún? 

 Gullna reglan (bls.18) 

44. Á hvaða dýri reið Jesú inn í Jerúsalem til þess að halda upp á páskana? 

 Asna  

45. Jesú átti marga volduga óvini, hvað nefnast strangtrúaðir gyðingar og 

hversvegna öfunduðu þeir Jesú? 

 Farísear og þeir öfunduðu hann vegna þess þeir héldu að fólkið hlustaði 

frekar á hann heldur en þá sjálfa. (bls. 19 ) 

46. Hvaða lærisveinn Jesú sveik hann?  

 Júdas (bls. 20)  

47. Hversvegna þvoði Jesú fætur lærisveina sinna fyrir síðustu kvöldmáltíðina? 

 Til þess að kenna þeim að þjóna hver öðrum (bls. 20) 

48. Hvað nefnist garðurinn sem Jesú fór með lærisveina sína í eftir kvöldmáltíðina? 

 Getsemane –garðurinn (bls. 20)  

49. Hvernig heilsaði Júdas Jesú, rétt áður en hermennirnir handtóku Jesú? 

 Hann faðmaði hann og heilsaði með kossi. (bls. 21)  

50. Hvað hét landstjóri Rómverja ?  

 Pontíus Pílatus (bls. 21)  

51. Hvað nefnist hæðin sem Jesú var krossfestur á? 

 Golgata eða Hausaskeljastaður á íslensku (bls. 21) 

52. Hvað segir Mattheusarguðspjall að hafi gerst þegar Jesú hékk á krossinum ? 

 Það varð myrkur um allt landið í nokkrar klukkustundir og þegar hann 
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gaf upp andann skalf jörðin. (bls. 21)  

53. Fyrir hvað var Jesú fundinn sekur af æðstapresti og öldungaráði gyðinga? 

 Guðlast (bls.21)  

54. Fyrir kristna menn hefur dauði Jesú á krossinum hvaða þýðingu ?  

 Að þeir trúa því að hann hafi látið lífið fyrir syndir allra manna (bls. 21) 

55. Hvenær er talið að kristin kirkja hafi verið stofnuð? 

 Á hvítasunnudag (bls. 23)  

56. Píslarvottur er sá einstaklingur sem ? 

 Fórnar lífi sínu fyrir trú sína. (bls. 23)  

57.  Hver var leiðtogi lærisveinanna? 

 Pétur  (bls. 23) 

58. Hvaða trúarbrögð önnur en kristni trúa því að Jesú Kristur hafi verið sendur frá 

Guði? 

 Íslamstrú og Bahá‘ítrú (bls. 24) 

59. Kristin trú eru fjölmennustu trúarbrögð mannkyns, hver er fjöldi kristinna 

manna í heiminum? 

 Talið er að um 1500-2000 milljónir manna játi kristna trú í heiminum 

(bls. 24)  

60. Hvar voru biskupsstólar stofnsettir á Íslandi? 

 Í Skálholti og á Hólum í Hjaltadal (bls. 25). 

61. Hvers lenskir er talið að fyrstu menn sem dvöldust á Íslandi séu ? 

 Írskir kristnir munkar (bls. 25) 

62. Hvaða ár var kristin trú lögleidd á Íslandi? 

 Árið 1000 (bls. 25)  

63.  Hvaða postuli er talinn hafa átt mestan þátt í útbreiðslu kristninnar um 

Rómarríki ?  

 Páll postuli (bls. 24) 

64. Við hvern er lútherska kirkjan kennd? 

 Þýskan munk að nafni Marteinn Lúther (bls. 26) 

65.  Hvaða íslendingur samdi Passíusálmana ?  

 Hallgrímur Pétursson (bls. 26). 

66. Hvað íslendingur samdi ljóðið við íslenska þjóðsönginn?  
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 Matthías Jochumsson (bls. 26)  

67. Hver var fyrstur til þess að gefa  út Biblíuna í heild sinni á íslensku? 

 Guðbrandur Þorláksson (bls.  26)  

68. Hvað nefnist æðsti embættismaður kirkjunnar á Íslandi? 

 Biskup (bls. 26) 

69.  Af hverju halda kristnir menn guðsþjónustu á sunnudögum? 

  Því þeir trúa því að Jesú hafi risið upp frá  dauðum á sunnudegi (bls. 27)  

70. Stundum eru byggingar kirkjunnar nefndar öðru nafni en kirkjur? 

 Guðshús (bls. 27) 

71. Þegar komið er inn í kirkju er helgasti hlutur hennar kallaður ?  

 Altari (bls. 28) 

72.  Þegar unglingar láta ferma sig eru þeir að ? 

 Staðfesta skírnina (bls. 32)  

73. Hvers minnast kristnir menn á föstudaginn langa? 

 Krossfestingar Jesú? (bls. 34)  

74. Hvers minnast kristnir menn á skírdag? 

 Síðustu kvöldmáltíðar Jesú með lærisveinum sínum (bls. 34)  

75.   Hvers minnst kristnir menn á uppstigningardegi? 

 Jesú Kristur steig upp til himna á þessum degi (bls. 35) 

76. Hvað kallast síðustu fjórar vikurnar fyrir jól ? 

 Aðventa  (bls. 35)  

77.  Hvað táknar sú athöfn að gefa börnum páskaegg á páskum? 

 Egg táknar nýtt líf (bls. 35)  

78.  Á jólum minnast kristnir menn ? 

 Fæðingar Jesú Krists (bls. 35) 

79. Á páskum minnast kristnir menn ?  

 Upprisu Jesú Krists (bls. 35) 

80. Hvert hefur helgisögnin um jólasveininn verið rakin? 

 Til heilags Nikulásar (bls. 36) 

B. Spurningar úr Hindúatrú. 

1. Hvar er hindúatrú upprunnin? 
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 Á Indlandi. (bls. 5) 

2. Sumir fræðimenn líta svo á að hindúatrú sé ekki ein trúarbrögð heldur frekar 

safn skyldra trúarbragða“. Er þessi fullyrðing rétt eða röng? 

 Rétt. (bls. 5) 

3. Hvað nefnast fylgjendur hindúatrúar? 

 Hindúar. (bls. 5) 

4. Hvenær var nafn trúarinnar, hindúatrú fyrst notað?  (a) Á 17. öld b) á 18. öld c) 

á 19. öld. 

 Á 19. öld (bls. 5) 

5. Hindúar kjósa að nota heitið sanatana dharma um trú sína.  Hvað þýða þessi 

orð? 

 Eilíft lögmál (bls. 6) 

6. Hvaða ár öðlaðist Indland sjálfstæði? 

 1947 (bls. 6) 

7. Hvaða ár fæddist Mahatma Gandhí? 

 1869 (bls. 6) 

8. Á hvaða grundvallarkenningu hindúatrúarinnar byggði  Mahatma Gandhí 

baráttuaðferð sína? 

 Að allt líf er heilagt. (bls. 6) 

9. Meðfram hvaða á mynduðust þeir fornu þjóðflokkar sem flestir fræðimenn telja 

að hindúatrú eigi rætur sínar að rekja til? 

 Indusánni.(bls. 7) 

10.  Hvað nefnast elstu helgirit hindúa? 

 Vedabækurnar (bls. 8) 

11.  Hvenær er talið að bókin Rigveda sem er ein af helgiritum hindúa hafi verið 

samin? (a) Fyrir um það bil 3.200 árum (b) Fyrir um það bil 4.000 árum (c) Fyrir 

um það bil 5.200 árum. 

 Fyrir um það bil 3.200 árum.(bls. 8) 

12. Um hvað fjallar kenningin samsara? 

 Hringrás endurfæðinga (bls. 8) 

13.  Hvað nefnast mest lesnu helgirit hindúa? 

 Ramayana og Mahabharata. (bls. 8) 
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14.  Á hvaða tungumáli voru helgirit hindúa samin? 

 Á sanskrít. (bls. 8) 

15. Hvað þurftu fræðimennirnir að gera til þess að helgiritin varðveittust? 

 Að læra þau öll utanbókar (bls. 8)  

16.  Hvað þýðir orðið veda? 

 Viska eða þekking. (bls. 9) 

17.  Hvaðan trúa hindúar að Vedabækurnar séu komnar? 

 Beint frá Guði. (bls. 9) 

18.  Samkvæmt Rigveda, elsta helgiriti hindúa er sagt frá því að fyrsta manninum á 

jörðinni, Purusha, var fórnað til guðanna.  Hvað var honum skipt í marga parta? 

 Fjóra. (bls. 10) 

19. Kastakerfið skv. Hindúisma kom á stöðugleika í samfélaginu fyrst um sinn en 

með tímanum hafði það skaðleg áhrif, í hverju fólust þessu skaðlegu áhrif? 

 Fólk giftist bara innan síns þjóðfélagshóps og vildi lítil samskipti hafa við 

fólk sem var neðar í þjóðfélagsstiganum. (bls. 11)  

20. Hvað liðu mörg ár frá því að fyrstu sálmarnir voru samdir í vedabókunum og þar 

til þeir voru loks færðir í letur? 

 Um það bil 2600 ár (bls. 9)  

21.  Hvert er hlutverk Sudra, neðstu stéttar þjóðfélagsins samkvæmt kastakerfinu? 

 Að þjóna hinum þremur stéttunum (bls. 10) 

22. Hvaða ár voru sett lög á Indlandi til að koma í veg fyrir stéttaskiptingu? 

 Árið 1950. (bls. 11) 

23. Hvað merkir orðið gúrú? 

 Andlegur kennari (bls. 11) 

24. Hvenær voru hin svonefndu Uphanishandrit samin? 

 Um 700 f.Kr. (bls. 11) 

25.  Í hversu margar bækur skiptist lengsti ljóðabálkur heimsins, Mahabharata? 

 18 bækur (bls. 12) 

26. Hver telur kjark í Arjuna þegar hann er ragur við að fara í stríð gegn 

ættmennum sínum? 

 Krishna (bls. 13) 

27. Hvað nefnist mikilvægasti hluti Mahabharata ljóðabálksins? 
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 Bhagavad Gíta. (Nóg að svara Gíta) (bls. 13) 

28. Mikilvægasti hluti ljóðabálksins Mahabharata heitir bhagvad Gíta eða ?  

 Söngur drottins (bls.13)  

29.  Hvað er Bhagavad Gíta stundum kölluð? 

 Biblía hindúatrúar. (bls. 14) 

30. Biblía hindúatrúar er alltaf notuð við hvaða tækifæri á Indlandi? 

 Þegar einhver tekur við mikilvægu embætti á Indlandi og við dómstóla á 

sama hátt og biblían er notuð á vesturlöndum(bls. 14)  

31.  Hvað er atman? 

 Sál (bls. 12) 

32. Gíta inniheldur kenningar Krisnha , en hvað fjalla þær um? 

 Þær fjalla um tilgang lífsins og leiðina til andlegs frelsis. (bls.14)  

33. Í Bókinni Gíta fræðir Krishna lærisvein sinn, Arjuna um hvað? 

 Mikilvægi þess að gera skyldu sína án þess að vænta endurgjalds (bls.14)  

34. Hvað nefnist hinn mikli andi sem flestir hindúar trúa á? 

 Brahman (bls. 15) 

35. Hvert er helsta tákn hindúatrúarinnar? 

 Orðið ám.(bls. 15) 

36.  Hvaða tveir guðir hafa mest fylgi á meðal hindúa? 

 Vishnú og Shíva. (bls. 16) 

37.  Rétt eða rangt? Hindúar biðja ekki aðeins til guðs sem föður, heldur einnig sem 

móður. 

 Rétt. (bls. 16) 

38.  Höfuð hvaða dýrs ber guðinn Ganesha? 

 Fílshöfuð (bls. 17). 

39.  Hvaða guð hindúa er nefndur verndari alheimsins? 

 Guðinn Vishnú (bls. 18) 

40. Hversu oft trúa hindúar að guðinn Vishnú hafi stigið niður til jarðar sem 

guðlegur sendiboði? 

 Níu sinnum (bls. 19) 

41.  Við hvaða aðstæður birtist Vishnú á meðal manna samkvæmt Bhagavad Gíta? 

 Í hvert sinn sem trúarbrögðin eiga í vök að verjast. (bls. 19). 
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42. Hver eru nöfn sendiboðanna sem Vishnú holdgerðist í í þrjú síðustu skiptin sem 

hann birtist á meðal manna? 

 Rama, Krishna og Búdda (bls. 19) 

43. Hvert er lokatakmark sálarinnar (atman) samkvæmt kenningunni um samsara, 

hringrás fæðingar og dauða? 

 Að sameinast Brahman á ný (þaðan sem hún kom) (bls. 22). 

44. Úr hvaða stétt koma prestar hindúa? 

 Úr stétt Brahmína. (bls. 22). 

45.  Útskýrðu karma lögmálið í stuttu máli. 

 Ef einstaklingur hefur lifað grandvöru lífi endurholdgast sál hans inn í 

betri tilveru eftir líkamsdauðann.  Ef hann hefur hins vegar sólundað lífi 

sínu verður næsta líf hans erfitt.  Þú uppskerð eins og þú sáir. (bls. 23). 

46.  Hvað þýðir orðið karma? 

 Verknaður (bls. 23) 

47. Að hvaða takmarki stefna allir hindúar? 

 Að sál þeirra öðlist frelsi (moksha) (bls. 23). 

48. Hindúar trúa því að góð verk leiði til betri endurholdgunar en slæm verk til 

verri? Er þetta rétt eða röng fullyrðing? 

 Rétt (bls. 23)  

49. Ef maður fæðist inn í fátæka fjölskyldu eða inn í erfiðar aðstæður er það 

stundum útskýrt í hindúsima sem? 

 Það er stundum útskýrt eins og viðkomandi hafi gert eitthvað illt af sér í 

fyrri tilveru og að karmað hans sé slæmt. (bls. 23)  

50.  Helgirit hindúa benda á 3 leiðir til þess að öðlast moksha (frelsi), hverjar eru 

þær? 

 Leið trausts og tilbeiðslu, leið góðra verka og leið þekkingar. (bls. 24) 

51. Hversu gömul eru börn hindúa þegar þeim er gefið nafn? 

 12 daga gömul (bls. 27) 

52. Hvað kallast hefðbundinn kjóll indverskra kvenna? 

 Sarí (bls. 28) 

53. Samkvæmt helgiritum hindúa skiptist ævi karlmanna í fjögur tímabil, hvað 

kallast þau einu nafni? 
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  Ashramar (bls. 32) 

54.  Hvað kallast hvert og eitt tímabilanna fjögurra sem ævi karlmanna skiptist í 

samkvæmt helgiritum hindúa? 

 Nemandinn, heimilisfaðirinn, skógarbúinn og helgi maðurinn. (bls. 32) 

55. Hvað er pílagrímur? 

 Manneskja sem heimsækir helgan stað í trúarlegum tilgangi. (bls. 34) 

56. Hver er fjölsóttasti staður pílagríma meðal hindúa? 

 Borgin Varanasi á bökkum Gangesfljótsins. (bls. 34) 

57. Hvað nefnist mikilvægasta hátíð ársins á meðal hindúa? 

 Dívalí, hátíð ljóssins (bls. 36) 

58.  Hvað nefnist vorhátíð hindúa? 

 Holi (bls. 37) 

59. Rétt eða rangt? Hindúatrú eru þriðju fjölmennustu trúarbrögð heimsins. 

 Rétt.  Aðeins kristin trú og islam eru fjölmennari trúarbrögð (bls. 38) 

60. Hvað er Sadhu? 

 Helgur maður (bls. 39) 

61. Hvert var rétta nafn mannsins sem fékk viðurnefnið Mahatma eða hin mikla 

sál? 

Gandhí (Mohandas Gandhí) (bls. 6) 

62. Hvers vegna telja margir að hindúar trúi þrátt fyrir allt á einn guð þótt þeir 

tilbiðji fjöldan allan af guðum og gyðjum? 

 Vegna þess að hindúar tilbiðja marga guði og gyðjur sem þeir segja að 

endurspegli ýmsar hliðar og eiginleika Brahmans (bls. 16) 

63. Hvernig stendur á því að guðinn Ganesha er með fílshöfuð? 

 Faðir hans, Shiva, hjó höfuð hans af fyrir mistök. Hann sendi þjón sinn 

að ná í nýtt höfuð. Fyrsta lífveran sem varð á vegi þjónsins var fíll (bls. 

17) 

64. Hvaða guð hindúa er tortímandi alheimsins? 

 Shíva (bls. 17) 

65. Hvaða guð hindúa er verndari alheimsins? 

 Vishnú (bls. 18) 
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66. Hvers vegna lét konungurinn Kamsa handtaka foreldra Krishna og reyndi að 

drepa börnin þeirra? 

 Vegna þess að því spáð var að eitt af börnum þeirra myndi steypa 

honum af stóli, sem Krishna svo gerði (bls. 20-21) 

67. Hvernig sýna börn hindúa fullorðnum ættingjum sínum virðingu? 

 Með því að snerta fætur þeirra (bls. 26). 

68. Hvaða dýr eru heilög í augum hindúa? 

 Kýr (bls. 27) 

69. Hverjir velja maka fyrir hindúa? 

 Foreldrar eða nákomnir ættingjar (bls. 28) 

70. Hvað nefnast guðshús hindúa? 

 Mandír eða musteri (bls. 31) 

71.  Hvað þurfa þeir að gera sem hyggjast fara inn í musteri hindúa, nefnið amk tvö 

atriði 

 Það þarf að verða sér út um gjafir handa guðunum , það þarf að þvo sér 

og fara úr skónum til að votta staðnum virðingu sína (bls.31) 

72. Hvað er staðsett í miðju musterinu ?  

 Eitt eða fleiri líkneski af guðum. (bls. 31) 

73. Þegar gjafir hafa verið gefnar til prestanna úr stétt Brahmína fara þeir með 

gjafirnar hvert?  

 Prestarnir taka við gjöfum fólksins og leggja þær að fótum líkneskjanna 

(bls.31) 

74. Hvers vegna er áin Ganges heilög í augum hindúa? 

 Vegna þess að þeir trúa því að andi guðsins Shíva dvelji í ánni (bls. 34). 

75. Hvar vilja hindúar helst að ösku þeirra verði dreift eftir dauðann? 

 Í ána Ganges (bls. 34) 

76. Í borginni Rameswharan á suðurströndinni er frægt musteri sem er tileinkað 

hvaða guði? 

 Shíva (bls. 35)  

77. Að mati hindúa er mikilvægasta hátíð ársins hver? 

 Dívalí eða hátíð ljóssins, hún er yfirleitt haldin í október eða nóvember 
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og stendur yfir í nokkra daga. (bls. 36) 

78. Hver er fjöldi þeirra sem iðka hindúatrú í heiminum talinn vera? 

 Um það bil 800 milljónir (bls. 38.) 

79. Hvar búa flestir hinúar? 

 Á Indlandi (bls. 38). 

80. Hver var kenning Swami Vivekananda? 

 Að öll trúarbrögð væru komin frá sama guði (bls.33)   

 

 

C. Spurningar úr Islam. 

1. Hvað nefnast þeir sem iðka islam? 

 Múslimar (bls. 8). 

2. Rétt eða rangt? Múslimar segja að islam hafi alltaf verið til. 

 Rétt (bls. 7) 

3. Til hvers þurfti Guð að senda Múhameð til jarðarinnar samkvæmt múslimum? 

 Til þess að leiða mannkynið aftur á rétta braut eftir að það hafði villst af 

leið og gleymt því sem fyrri boðberar hans (Jesú, Abraham og Móse t.d. 

) höfðu áður boðað. (bls. 7) 

4. Gyðingar og arabar eiga sameiginlegan uppruna, útskýrðu þetta. 

 Biblían segir frá Abraham sem átti tvo syni, Ísmael og Ísak.  Það er gömul 

trú manna að arabar séu afkomendur Ísmaels og gyðingar afkomendur 

Ísaks. 

5. Hvernig má sjá skyldleika araba og gyðinga? 

 Tungumál þeirra, hebreska og arabíska eru mjög skyld (bls. 7). 

6. Hvað merkir orðið islam?  

 Undirgefni eða hlýðni eða sá friður sem fæst þegar maður hlýðir Guði  

(bls. 8)  

7. Hvað merkir orðið múslimi? 

 Sá sem er undirgefinn (bls. 8) 

8. Hvað merkir orðið Allah? 

 Guðinn (bls. 8). 
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9. Hvar fæddist Múhameð? 

 Í borginni Mekku á Arabíuskaga (bls. 9) 

10. Hvaða ár er talið að Múhameð hafi fæðst? 

 Árið 570 (bls. 9). 

11. Ríkti friður á meðal hirðingjanna á Arabíuskaga á tímum Múhameðs? 

 Nei, þeir litu ekki á sig sem eina þjóð og áttu í stöðugum erjum sín á milli 

(bls. 9). 

12. Hvað hét móðir Ísmaels? 

 Hagar (bls. 8). 

13. Hvað hét móðir Ísaks? 

 Sara (bls. 8) 

14. Hvað merkir hugtakið fjölgyðistrú? 

 Þegar trúað er á marga guði (bls. 10.) 

15. Hvað kallast styttur sem eru gerðar eftir guðum? 

 Líkneski (bls. 10). 

16. Hvað kallast kassalaga musterið sem er að finna í borginni Mekku? 

 Kaaba (bls. 10) 

17. Hvað þýðir orðið Kaaba á arabísku? 

 Teningur (bls. 10). 

18. Hvaða tákna hornin fjögur á musterinu Kaaba? 

 Höfuðáttirnar fjórar (bls. 10). 

19. Í musterinu Kaaba er að finna svartan, helgan stein.  Sagan segir að hann hafi 

eitt sinn verið hvítur. Hvers vegna dökknaði hann? 

 Vegna synda mannanna (bls. 10). 

20. Hvað kalla múslimar tímann fyrir íslam? 

 Daga fáfræðinnar (bls. 10). 

21. Átti Múhameð áhyggjulausa æsku? 

 Nei. -  Foreldrar hans dóu þegar hann var ungur, afi hans tók hann þá að 

sér en lést 2 árum síðar.  Múhameð ólst því upp hjá fátækum frænda 

sínum (bls. 11). 

22. Var Múhameð menntamaður? 

 Nei. - hann lærði aldrei að lesa eða skrifa en var vel gefinn og gæddur 
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persónutöfrum (bls. 11). 

 

23. Hvers vegna er múslimum bannað að mála helgimyndir af Múhameð? 

 Vegna þess að það gæti leitt til þess að fólk færi að tilbiðja myndina (bls. 

11). 

24. Hafa varðveist ritaðar lýsingar á útliti Múhameðs? 

 Já. (bls. 11) 

25. Við hvað starfaði Múhameð þegar hann óx úr grasi? 

 Hann var verslunarmaður (bls. 12). 

26. Hvað hét fyrsta kona Múhameðs? 

 Hún hét Khadija (bls. 12). 

27. Hvert barna Múhameðs og konu hans er þekktast? 

 Dóttirin Fatima (bls. 12). 

28. Sagt er að Múhameð hafi farið reglulega upp í helli á Hirafjalli rétt hjá Mekku 

einn síns liðs, hvað gerði hann þar? 

 Sat einn síns liðs tímunum saman og hugsaði um spillingu samfélagsins 

og tilgang lífsins (bls. 12). 

29. Hvað þýðir að kunngjöra? 

 Að segja frá, gera kunnugt (bls. 13). 

30. Hver er sagt að hafi birst Múhameð eitt sinn í hellinum á Hirafjalli? 

 Gabríel erkiengill (bls. 13). 

31. Hvaða orð heyrði Múhameð kölluð á leiðinni niður af fjallinu? 

 „Þú ert boðberi Guðs, Múhameð og ég er Gabríel” (bls. 13). 

32. Hvað merkir orðið opinberun? 

 Vitrun, birting (bls. 14). 

33. Hvað er talið að Múhameð hafi verið gamall þegar hann fékk sína fyrstu 

opinberun? 

 Um fertugt (bls. 14). 

34. Útskýrðu hugtakið „nótt máttarins”. 

 Nóttin sem Múhameð fékk sína fyrstu opinberun (bls. 14). 

35. Sumir múslimar halda því fram að á nótt máttarins ár hvert megi heyra grasið 

vaxa og trén tala.  Hvað segja þeir að komi fyrir þá sem verði vitni að þessu? 
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 Þeir verða dýrðlingar eða vitringar (bls. 14). 

36. Telja Múslimar að Múhameð hafi verið sonur Guðs? 

 Nei, þeir telja hann aðeins hafa verið góðan mann sem Guð hafi útvalið. 

(bls. 14). 

37. Hvað nefnist helgasta bók múslima? 

 Kóraninn (bls. 14). 

38. Hvers vegna er Kóraninn heilagur í augum múslima? 

 Þeir telja að hann endurspegli Guð (bls. 14). 

39. Hvað merkir orðið Kóran á arabísku? 

 Að hafa yfir, þylja eða endursegja (bls. 14). 

40. Hvað eru margir kaflar í Kóraninum? 

 114 (bls. 14). 

41. Hvers vegna vilja múslimar ekki þýða Kóraninn? 

 Vegna þess að það sem gerir Kóraninn áhrifamikinn er ekki aðeins það 

sem sagt er heldur hvernig versin hljóma á arabísku (bls. 15). 

42. Margir brugðust illa við boðskap Múhameðs og ofsóttu hann og fylgjendur 

hans.  Hvað var það í boðskap hans sem vakti svo heiftarleg viðbrögð? 

 Að Múhameð fullyrti að til væri aðeins einn Guð en ekki margir eins og 

samlandar hans trúðu og að mennirnir væru skapaðir til þess að tilbiðja 

og þjóna Guði (bls. 16). 

43. Múslimar voru þekktir fyrir framfarir í læknavísindum.  Hvaða kenningu héldu 

þeir fyrstir fram á því sviði?  

 Að sjúkdómar bærust með örsmáum, ósýnilegum lífverum sem við 

köllum bakteríur (bls. 17). 

44. Hvers vegna töldu valdhafar í Mekku Múhameð grafa undan efnahag 

borgarinnar?   

 Með því að boða aðeins einn Guð, en Mekka hafði hagnast á fólki sem 

kom þangað (til Kaaba) til þess að tilbiðja hina mörgu Guði sína (bls. 18). 

45. Boðar Kóraninn það að konur skulu vera undirgefnar karlmönnum? 

 Nei, samkvæmt Kóraninum eru konur og karlmenn jöfn fyrir Guði (bls.  

18). 
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46. Fyrir daga múhameðs spámanns gátu arabar kvænst eins mörgum konum og 

þeir vildu ( rétt eða rangt)? 

 Rétt  (bls. 18) 

47. Hversu margar eiginkonur mega karlmenn í islam eiga í einu? 

 Fjórar (bls. 18). 

48. Eru konur skyldugar til þess að hylja andlit sitt samkvæmt Kóraninum? 

 Nei, að bera blæju er hefð sem sumir múslimar tóku upp 300-400 árum 

eftir dauða Múhameðs (bls. 19). 

49. Hver var skylda hinna ríku samkvæmt Múhameð? 

 Að aðstoða hina fátæku (bls. 17). 

50. Hvað gerðist árið 619 í lífi Múhameðs ? 

 Þá dó heittelskuð eiginkona hans , Khadija (bls. 20)  

51. Hvers vegna er múslimum bannað að drekka áfengi? 

 Vegna þess að Gabríel erkiengill bauð Múhameð að velja á milli þess að 

drekka mjólk eða vín, Múhameð valdi mjólkina og þá sagði Gabríel að 

fylgjendur hans ættu einnig að taka mjólk fram fyrir vín (bls. 21). 

52. Hversu oft á dag biðja trúræknir múslimar til Guðs? 

 Fimm sinnum (bls. 21). 

53. Til hvaða borgar flúði Múhameð frá Mekku vegna ofsókna? 

 Til borgarinnar Medínu (bls. 21). 

54. Múslimar voru snillingar í stærðfræði, sérstaklega hornafræði , rúmfræði og 

algebru. Hvað getum við á vesturlöndum helst þakkað múslimum fyrir? 

 Að ekki er notast við rómverska tölustafi heldur arabíska (bls. 21). 

55. Við hvaða atburð miðast tímatal múslima? 

 Við flótta Múhameðs frá Mekku til Medínu (bls. 22). 

56. Hvert er fyrsta kristna árið í tímatali múslima? 

 Árið 622 (bls. 22). 

57. Ár múslima er styttra en ár kristinna manna.  Hvers vegna? 

 Vegna þess að þeir fylgja tunglári en ekki sólarári eins og kristnir menn 

gera.  Tunglár er um 354 dagar (bls. 22). 

58. Hvað eru margir mánuðir í árinu hjá múslimum? 

 12 (bls. 22). 
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59. Hvað nefnist föstutímabil múslima? 

 Ramadan (bls. 23 og 32). 

60. Samkvæmt hvaða lögum stjórnaði Múhameð borginni Medínu? 

 Samkvæmt lögum Kóransins (bls. 24). 

61. Hvað nefnast helgistaðir Múslima? 

 Moskur (bls. 26). 

62. Hvað merkir orðið moska? 

 Staður þar sem maður fellur fram í lotningu (bls. 26.). 

63. Hverjar eru þrjár helgustu borgirnar í islam? 

 Mekka, Medína og Jerúsalem (bls. 26). 

64. Hvaða vinsæli drykkur er fundinn upp af múslimum? 

 Kaffi (bls. 26). 

65. Hvað merkir orðið jihad? 

 Að kappkosta eða berjast fyrir (oft þýtt sem heilagt stríð á íslensku) (bls. 

28). 

66. Hvað leyfa lög um jihad múslimum að gera? 

 Að berjast gegn ranglæti og kúgun.  Lögin banna þeim hinsvegar að 

hefja stríð (bls. 28). 

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

 Til Kaaba í borginni Mekku (bls. 26). 

68. Hvert snúa múslimar sér þegar þeir biðja? 

 Í átt að Mekku (bls. 31). 

69. Hver er afstaða múslima til annarra trúarbragða? 

 Þeir bera mikla virðingu fyrir gyðingum og kristnum mönnum og álíta þá 

trúbræður.  Þeir hafa hinsvegar lítið umburðarlyndi gagnvart þeim sem 

trúa á marga guði og líta á slíkan átrúnað sem villimennsku (bls. 29). 

70. Nefndu þrjár af fimm stoðum islams. 

 Trúarjátningin, bænin, ölmusan, fastan og pílagrímsferðin (bls. 31-32). 

71. Hvað gera múslimar áður en þeir biðja? 

 Þvo andlit sitt, höfuð, hendur og fætur en þannig hreinsa þeir á 

táknrænan hátt sál sína. 

72. Nefndu þrennt af því sem múslimar mega ekki gera. 
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 Ljúga, stela, iðka lauslæti, borða svínakjöt, drekka áfengi, spila 

fjárhættuspil (bls. 31). 

73. Hvar lést Múhameð? 

 Í Medínu (bls. 32). 

74. Hvert er algengasta nafn sem börnum er gefið í islam? 

 Múhameð (bls. 33). 

75. Eftir hversu langan tíma frá dauða fer útför fram á meðal múslima? 

 Eins fljótt og auðið er (bls. 33). 

76. Hvernig er útför múslima frábrugðin því sem við eigum að venjast? 

 Þegar múslimi deyr er líkami hans þveginn vel og síðan vafinn í hvítt 

klæði. Hinn látni er látin liggja á hægri hlið og andlit hans látið snúa til 

Mekku, helguru borgar múslima.(bls. 33)  

77. Um árið 750 náðu landamæri ríkis múslima frá Spáni að landamærum hvaða 

lands?  

 Indlands  (bls. 34) 

78. Hvaða ár lést Múhameð? 

 Árið 632 (bls. 32). 

79. Hver er helgasta hátíð múslima? 

 Fórnarhátíðin (bls. 23). 

80. Hvaða dagur er hvíldardagur múslima? 

 Föstudagur (bls. 35). 

 

D. Spurningar úr Gyðingdómi. 

1. Líta Kristnir menn svo á að Gyðingdómur sé undanfari trúar þeirra? Já eða nei 

 Já  (bls. 5)  

2. Nefndu tvo þekkta gyðinga sem hafa unnið til afreka á sínu sviði ?  

 Albert Einstein , Sigmund Freud, Karl Marx , Woody Allen og Steven 

Spielberg. (bls. 5)  

3. Ein frægasta persóna mannkynssögunnar Jesús Kristur fæddist sem gyðingur, er 

þessi fullyrðing rétt? 

 Já  (bls. 5) 



38 
 

4. Hvernig telst maður vera gyðingur ?  

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

5. Hvað eru gyðingar taldir vera margir í heiminum? 

 Þeir eru taldir vera á bilinu 14-18 milljónir (bls. 6) 

6. Hversu gömul eru trúarbrögð gyðinga talin vera?  

 A.m.k 3500 ára gömul (bls. 6)  

7. Í hvaða landi er gyðingdómur ríkistrú? 

 Ísrael (bls. 6) 

8. Hvar búa flestir gyðingar í heiminum og hvað er talið að þeir séu margir? 

 Bandaríkjunum um 6 milljónir gyðinga  (bls. 6) 

9. Hversu mörg prósent gyðinga er talið að búi í Bandaríkjunum ? a) 27% b) 46 % 

c) 63 % 

 B – 46 % (bls. 6) 

10.  Hvar stofnsettu gyðingar loks sitt ríki á ný eftir hörmungar þjóðar sinnar ? 

 Í Ísrael (bls. 6)  

11.  Til forna voru gyðingar kallaðir ?  

 Hebrear (bls. 7) 

12. Gyðingdómur er eingyðistrú? Rétt eða rangt? 

 Rétt (bls. 7) 

13. Hvað heitir aðalhelgirit gyðinga ? 

 Tóra (bls. 7)  

14.  Hver er talinn vera mesta spámaður gyðinga? 

 Móse   (bls. 7)  

15.  Hver er talinn hafa verið upphafsmaður og ættfaðir trúar gyðinga?  

 Abraham (bls. 7)  

16.  Hvenær er talið að Abraham hafi verið uppi? 

 Fyrir um það bil 4000 árum (bls. 8)  

17. Hvað nefnist landið sem Abraham og hans fólk settist loksins að í? 

 Kanaansland ( nokkurn vegin það svæði sem Ísrael er á í dag) (bls.8) 

18.  Sáttmálinn sem Guð gerði við Abraham  gengur út á? Nefnið bæði hvað guð 

hugðist gera og einnig Abraham? 

 Guð hét því að vernda og blessa Abraham og afkomendur hans í staðinn 
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fyrir að þeir myndu hlýða lögum Guðs og vera trúir orði hans. (bls. 9) 

19.  Hvað nefndust konungar í Egyptalandi? 

 Faraóar (bls. 9) 

20. Hver bjargaði Ísraelsmönnum frá þrældómi í Egyptalandi? 

 Móse (bls. 10) 

21.  Móse var ekki aðeins leiðtogi hebreanna, Guð ætlaði honum enn stærra 

hlutverk , hvert var það? 

 Hann valdi Móse sem sendiboða sinn til að flytja mannkyninu nýjan 

boðskap og ný lög (bls. 10) 

22. Hvern má líta á sem stofnanda gyðingdóms? 

 Móse  (bls. 10) 

23. Hversu marga mánuði voru Ísraelsmenn á göngu í eyðimörkinni?  

 Um þrjá mánuði (bls. 11)  

24. Hvar talaði guð við Móse og opinberaði honum boðorðin tíu? 

 Á Sínaífjalli (bls. 11)  

25.  Þegar Móse kom ofan af Sínaífjalli  sagði hann Ísraelsmönnum hvað? 

 Að þeir yrðu að hlýða þessum boðskap ef vildu halda sáttmálann við 

Guð (bls. 11)  

26.  Hversu mörg ár dvaldi þjóð Móse í eyðimörkinni? 

 40 ár (bls. 11)  

27. Undir forystu hvaða leiðtoga tókst gyðingum  að brjótast inn í Kanaanland?  

 Jósúa (bls. 11)  

28. Hver varð leiðtogi Ísraelsmanna eftir andlát Móse? 

 Josúa(bls. 11)  

29.  Talið er að hápunktur og hámark valdatíma í sögu Ísraelsmanna sé á 

valdatíma?  

 Davíðs konungs (bls. 12)  

30.  Hvaða konungur lét reisa glæsilegt musteri í höfuborginni sem Ísraelsmenn 

gátu tilbeðið Guð? 

 Salómon. (bls. 12) 

31. Hversu mörg ár tók það fyrir Gyðinga að fá að koma til baka inn í landið eftir að 

það hafði klofnað í tvennt? 
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 Það tók þá um 200 ár að fá að snúa heim aftur. (bls. 12) 

32.  Hvað kalla gyðingar dreifinguna og hversvegna? 

 Diaspora í henni voru gyðingar annahvort drepnir eða reknir í útlegð, en 

sú útlegð tók um 2000 ár.  (bls. 13) 

33.  Hvað var helförin ? 

  Skipulagðar tilraunir þýskra nasista að myrða alla gyðinga í Evrópu (bls. 

13)  

34. Hvað er talið að margar milljónir gyðinga hafi látið lífið á árunum 1939-1945  ( 

síðari heimstyrjöldinni) ? a) 3 milljónir , b) 5 milljónir, c) 6 milljónir 

 Um 6 milljónir gyðinga voru drepnir.(bls. 13) 

35.  Hversu mörg börn er talið að hafi látist í útrýmingarbúðum nasista? 

 Um ein og hálf milljón barna (bls. 13) 

36. Hver var Anna Frank? 

 Gyðingastúlka sem faldi sig í tvö ár ásamt fjölskyldu sinni fyrir Nasistum 

(bls. 13)  

37. Inngangurinn að íbúð Önnu Frank og fjölskyldu hennar var ? 

 Bakvið bókasskáp í húsinu (bls. 13)  

38. Hvað varð um Önnu Frank og hvað skildi hún eftir sig? 

 Hún dó í fangabúðum nasista aðeins 16 ára að aldri. Hún skildi eftir sig 

dagbók sem hún hafði skrifað í allar hugrenningar sínar úr dvöl þeirra í 

húsinu (bls. 14). 

39. Hvað skrifaði Anna Frank einn dag í dagbókina sína, þrátt fyrir Nasistaárásir? 

 „Þrátt fyrir allt, trúi ég því að fólk sé í eðli sínu gott“. (bls. 14) 

40. Hvaða ár var Ísraelsríki stofnað? 

 Árið 1948  (bls. 14)  

41.  Gyðingar eru stundum kallaðir ?  

 Fólk bókarinnar. (bls. 15). 

42. Biblía gyðinga er gjarnan kölluð ? 

 Tenakh  (bls. 15) 

43.  Í hvaða þrjá meginhluta skiptist Hebreska biblían ? 

 Tórabækurnar ( Mósebækurnar) , Nevi‘im ( spámennirnir) og Ketuvim ( 

Ritin ).  (bls. 15)  
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44.  Hvað samanstendur Tenakh (hebreska biblían) af mörgum bókum? 

 36   (bls. 15)  

45.  Hvað eru Mósebækurnar margar? 

 Fimm (bls. 15) 

46. Orðið Tóra þýðir ? 

 Kenning eða kennsla. (bls. 15)  

47. Mósebækurnar eru fimm talsins , hvað er talað um í fyrstu og síðustu 

mósebókinni ? 

 Í fyrstu er talað um sköpun jarðarinnar og mannkynsins en í þeirri 

síðustu andlát Móse. (bls. 16) 

48.  Hver er kjarni gyðingdóms að mati fræðimannsins Hillers sem var uppi um 70.f 

Kr? 

 Það sem þér er á móti skapi skaltu ekki gera náunga þínum (bls. 16) 

49.  Nevi‘im eða spámennirnir gengdu mikilvægu hlutverki því þeir voru gjarnan 

taldir vera? 

 Samviska fólksins því þeir áttu að brýna fyrir fólki að halda sáttmálann 

við guð. (bls. 16) 

50.  Nefndu einn af spámönnunum úr Nevi‘im bókunum? 

 Jesaja, Jeremía eða Esekíel Spámenn  (bls. 17) 

51. Síðasti hluti biblíu gyðinga heitir Ketuvim eða Ritin, hvað voru það margar 

bækur? 

 13 bækur (bls. 17) 

52. Hvað innihalda bækurnar 13 úr Ketuvim , síðasti hluta biblíu gyðinga nefnið 

amk tvö atriði? 

 Þær innihalda ljóð, söngva , sögulegar frásagnir og orðspeki (bls. 17) 

53. Hvað gerðist árið 1947 nálægt Dauðahafinu í Ísrael ? 

 Ungur smalastrákur fann elstu handrit sem fundist hafa í helli , þau eru 

talin vera frá 168-50 fyrir Krist. (bls. 17) 

54.  Hvað kallast hópur fræðimanna og andlegra kennara ? 

 Rabbínar (bls. 17) 

55. Hvað er Messías? 

 Frelsari sem Guð mun senda og  mun birtast mannkyninu  (bls. 18) 
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56.  Hvað þýðir Messías á hebresku? 

 Hinn smurði (bls. 18) 

57.  Samkvæmt biblíunni mun annar spámaður koma á undan frelsaranum til að 

ryðja brautina fyrir hann , hvað heitir sá spámaður? 

 Elía spámaður (bls. 19) 

58. Af hverju höfnuðu Gyðingar því að Jesú Kristur væri Messías? 

 Vegna þess að hann uppfyllti ekki að þeirra mati spádóm helgiritanna. 

t.d. var hann ekki konungur og á hans dögum var ekki friður. (bls. 19)  

59.  Þegar Gyðingar heilsast segja þeir ákveðið orð.  Hvað segja þeir og hvað þýðir 

það? 

 Shalom , sem þýðir friður á hebresku (bls. 20) 

60.  Hvaða staður er helgastur fyrir gyðingum? 

 Musterishæðin í Jerúsalem (bls. 22) 

61.  Hvað er grátmúrinn ? 

 Það er sá  hluti sem eftir er af gamla musterinu (vesturveggurinn), þar 

koma pílagrímar og biðjst fyrir, kveina og fella tár þegar þeir fara með 

bænir sínar (bls. 22)  

62. Ein er sú borg sem er heilög í hugum þriggja stórra trúarbragða, gyðingdómur, 

kristnidómur og Íslam, hvaða borg er það? 

 Jerúsalem (bls. 23) 

63.  Hverjir voru ættfeður gyðinga (nefnið þrjá) ? 

 Abraham , Ísak og Jakob (bls. 23) 

64.  Hvað heitir bænahús gyðinga? 

 Sýnagógan (samkunduhús) (bls. 24)  

65.  Hverjir eru mestu dýrgripir Sýnagógunnar? 

 Handskrifuð eintök af Tóra (Mósebókunum) sem eru vafin upp á kefli. 

(bls. 24) 

66. Eru einhverjar reglur um það hvernig Sýnagóga skal líta út að utan? 

 Nei (bls. 24) 

67.  Leiðtogi safnaðarins og gyðinga er kallaður „meistari minn“ eða ?  

 Rabbíni (bls. 25) 

68.  Mega bara karlar gegna starfi Rabbína? 
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 Venjulega er það þannig já. En í seinni tíð hafa konur einnig fengið að 

taka að sér þetta starf hjá framsæknustu söfnuðum. (bls. 25) 

69.  Þegar gyðingadrengur nær 13 ára aldri verður hann mitzvah, eða sonur 

lögmálsins, hvaða þýðingu hefur þetta fyrir hann? 

 Hann er nú nægilega gamall til að halda öll fyrirmæli guðs. (bls. 25) 

70.  Hvað heitir hjónavíglsa á hebresku? 

 Kiddushin (eða heilagt) (bls. 27) 

71. Hvernig enda gyðingar athöfnina í kringum hjónavígslur? 

 Brúðguminn brýtur glas (bls. 27) 

72.  Hvað er kippah ? 

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

73.  Hvað þýðir það að matur sé vottaður sem „kosher“?   

 Hann er þá leyfilegur samkvæmt ritningum gyðinga (bls. 28) 

74. Hvernig er matarvenjum gyðinga háttað? 

 Þeir mega ekki borða svínakjöt og ekki blanda saman kjöti og 

mjólkurafurðum.  Dýrin verða þess utan að vera aflífuð á sérstakan hátt. 

(bls. 28) 

75.  Hversu oft á dag eiga gyðingar að biðjast fyrir og hver er talin vera 

mikilvægasta bæn gyðinga? 

 Karlar eiga að biðja þrisvar sinnum á dag , en það er ekki skilda fyrir 

konur að biðja.  Shema er talin vera mikilvægasta bæn gyðinga hún er 

einskonar trúarjátning þeirra.  (bls. 29) 

76. Hvað  er Sabbat og hvað eiga gyðingar að gera á þeim degi? 

 Sabbat er hvíldardagurinn og þar eiga gyðingar að taka sér algjört frí fá 

dagsins amstri og minnast Guðs (bls. 31) 

77.  Hvaða sérstöðu hefur sabbat eða hvíldardagurinn frá öðrum hátíðum gyðinga?  

 Hann er eina hátíðin sem minnst er á í boðorðunum tíu. En fjórða 

boðorðið fjallar um að halda hvíldardaginn heilagan. (bls. 31) 

78.  Hver er mikilvægasta hátíð gyðinga? 

 Pesach eða páskahátíðin (bls. 38) 

79. Hvers vegna er páskahátíð gyðinga líka stundum kölluð „hátíð hinna ósýrðu 

brauða“? 
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 Meðan á hátíðinni stendur borða gyðingar aðeins ósýrð brauð  til að 

minnast þess  þegar forfeður þeirra yfirgáfu  Egyptaland í miklum flýti , 

gafst þeim ekki tími til að láta brauðdegið gerjast. (bls. 38) 

80.  Hvað eru páskarnir stundum kallaðir hjá gyðingum ?  

 „Hátíð hinna ósýrðu brauða“ (bls. 38) 

E. Spurningar úr Búddhatrú.  

1. Hvenær  og hvar er talið að búddhatrú hafi hafist ? 

 Fyrir rúmlega 2500 árum á Indlandi (bls. 5)  

2. Hver er talinn upphafsmaður búddhatrúar? 

 Siddharta Gautama (bls. 5)  

3. Hver er talinn hafa verið „hinn upplýsti“? 

 Siddharta Gautama (bls. 5) 

4. Hvað er boðskapur Búddha kallaður? 

 Dharma. (bls. 5) 

5. Hver er meginboðskapur í Búddhatrú? 

 Að allir menn séu flæktir í vef langana er valda þjáningum í lífi þeirra, 

boðskapurinn bendir á líf til að sleppa úr þessu fangelsi og öðlast 

fullkomið frelsi. (bls. 5)  

6. Nefnið eina af þremur setningum sem viðkomandi fer með þegar hann játast 

Búddhatrú? 

 Ég leita athvarfs í Búddha,  

 Ég leita athvarfs í Dharma. 

 Ég leita athvarfs í Sangha. (bls. 5)  

7. Hvað er trúarjátning Búddhista kölluð? 

 Gimsteinarnir þrír. (bls. 5) 

8. Hvað er dýrmætast í lífi Búddhista ,nefnið  3 atriði? 

 Búddha, Dharma og Sangha. (bls. 5) 

9. Með því að leita athvarfs í Búddha, Dharma og Sangha trúar búddistar því að 

þeir séu? 

 Óhultir og geti öðlast sanna hamingju. (bls. 5)  

10.  Búddha hefur oft verið líkt við a) lækni , b) prest , C) þræl ?  
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 Lækni  (bls.5)  

11.   Skv. kenningum Búddha er athvarf skilgreint sem ? 

 Staður þar sem maður er óhultur (bls. 5)  

12.  Hvað er Sangha? 

 Samfélag munka  og nunna (bls.5)  

13. Hvenær er talið að Búddha hafi fæðst? 

 Árið 563 fyrir Krist. (bls 6.)  

14.  Hver tók að sér uppeldi Siddharta og af hverju ? 

 Móðursystir hans (Mahaprajpatai) mamma hans andaðist skömmu eftir 

fæðingu. (bls.6)  

15. Hver spáði því að Siddharta prins yrði mikill konungur? 

 Einsetumaður að nafni Asíta. (bls. 6)  

16. Hvað fyrirskipaði konungurinn í ríki sínu til að forða syni sínum frá því að 

kynnast þjáningunum? 

 Að enginn sem væri sjúkur eða gamall mæti koma nálægt honum og 

hann reyndi einnig að koma í veg fyrir að Siddharta færi út fyrir 

hallarmúranna. (bls.7) 

17.  Hvað gaf Shuddhodana konungur syni sínum ? 

 Þrjár skrautlegar hallir og einnig gifti hann fallegri prinsessu (bls 7.)  

18. Þegar Siddharta vildi sjá hvernig lífið liti út handan hallarmúranna og fór í 

ferðalag, hvað varð á vegi hans? 

 Hann sá gamlan mann, sjúkling og lík.  (bls. 7)  

19.  Hverju komst siddharta að í ferð sinni utan hallarmúranna? 

 Að allir menn myndu þjást. Því enginn getur komist hjá því að verða 

gamall, veikjast einhverntíma og deyja að lokum.  (bls. 7)  

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

Dharma, ég leita athvarfs í Sangha. 

 Trúarjátning búddhista (bls. 5) 

21. Hvernig hljómaði spádómurinn um Búddha? 

 Að hann yrði konungur.  Þegar hann  kynntist þjáningum lífsins myndi 

hann hafna konungstigninni og verða andlegur leiðtogi. (bls. 7)  

22.  Hvað gerði Búddha til þess að leita að orsökum þjáningarinnar ?  
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 Hann ákvað að gerast meinlætamaður (bls.7) 

23.  Skilgreining á helgum manni skv. Búddhisma er a) prestur , b) munkur , c ) 

vinnumaður?  

 Munkur  (bls. 7) 

24.  Hvað hafði helgi maðurinn sem Búddha hitti einu sinni gert?  

 Yfirgefið allt sem hann átti til að leita að innri frið. (bls. 7) 

25. Helgir menn / munkar lifa á ?  

 Ölmusu og mega ekki eiga neitt sjálfir. (bls. 7) 

26.   Eina nóttina yfirgaf Siddharta höllina án þess að nokkur yrði hans var, af hverju 

gerði hann þetta? 

 Því hann vildi lifa meinlætalífi og kynnast þjáningunni (bls. 8) 

27.  Hvaða hluti gaf hann Kanna , vagnstjóranum sínum að kveðjuskyni? 

 Alla konunglegu skartgripina sem  hann hafði á sér(bls.8) 

28.  Hvað sögðu meinlætamennirnir fimm Búddha að hann ætti að gera til þess að 

losna undan þjáningunni? 

 Að hann ætti að hugleiða og fasta dögum saman. (bls. 8) 

29. Hversu mörg ár stundaði Búddha meinlætalifnað ? 

 Sex ár (bls. 8) 

30.  Afhverju var Búddha nær dauða en lífi ? 

 Því hann var orðin svo veikburða af öllu meinlætalífinu sínu. (bls.8) 

31.  Hvað uppgötvaði Búddha um lífshamingjuna  við það að hlusta á 

tónlistarkennarann ræða við nemanda sinn? 

 Að leiðin að lífshamingjunni væri fólgin í að fara meðalveginn  milli 

þessarra tveggja öfga.  (bls.8)  

32.  Hvaða trú var ríkjandi á Indlandi  á dögum Búddha ? 

 Hindúatrú (bls. 9)  

33.  Afhverju var Búddha ósammála kenningum um hindúatrú? 

 Vegna þess að kenningar búddhista gerir engan greinarmun á hátt 

settum, lágt settum, ríkum eða fátækum. (bls. 9)  

34.  Var Búddha andsnúinn skurðgoðadýrkun? ( já eða nei)  

 Já.  (bls. 9)  

35.  Hvers vegna gagnrýndi Búddha harðlega prestastétt ( Brahmínana) hindúa? 
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 Vegna þess að hann taldi þá vera hræsnara og sýndarmenni sem þóttust 

geta hjálpað fólkinu en voru ekki tilbúnir að finna sannleikann sjálfir.  

(bls. 9)  

36.   Hvar var Siddharta staddur þegar hann breyttist í Búddha ?  

 Undir stóru tré (bls. 10)  

37.   Hvað kallast bænahús búddhista ? 

 Musteri (bls. 10)  

38.  Afhverju breytist Siddharta í Búddha?  

 Vegna þess að hann gerði sér grein fyrir að fólk þjáist vegna þess að það 

er aldrei ánægt með það sem það hefur, það vill alltaf meira. (bls. 11) 

39.  Hvað gerðist þegar Siddharta breyttist í Búddha? 

 Hann vaknaði af svefni fáviskunnar og skynjaði lífið eins og það er í raun 

og veru.  Laus við allar langanir, ástríður og fýsnir.  (bls. 11) 

40. Hvað er nirvana? 

 Algleymi , kyrrð sjálfsins  (bls. 11) 

41.  Hvað segja Búddhistar að gerist þegar þeir nái Nirvana ? 

 Að þá „slokkni eldar“ græðgi , haturs og vanþekkingar. (bls. 11)  

42.  Hvernig eyddi  Búddha lífi sínu eftir að hann öðlaðist Nirvana? 

 Hann gekk um norður- Indland og kenndi fólki að losna undan 

þjáningunni  (bls. 11) 

43.  Hversu mörg ár gekk Búddha um Norður – Indland? 

  45 ár , (bls. 11) 

44.  Hver var Ananda?  

 Frændi Búddha sem einnig gerðist munkur og varð með tímanum 

mestur allra lærisveina Búddha (bls. 11) 

45.  Hvernig dó Búddha og hvað var hann gamall? 

 Hann dó úr matareitrun á áttræðisaldri. (bls. 12)  

46. Hver voru hinstu orði Búddha ?  

 „Allt sem hefur verið skapað er undirorpið hrörnun og dauða. Allt er 

hverfult, vinnið að frelsun ykkar af kostgæfni“. (bls.12) 

47.  Hvað nefnist það ástand sem talið er að Búddha hafi liðið inn í þegar hann 

andaðist ? 
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 Parinirvana. (bls. 12)  

48.  Hvað er Parinirvana?  

 Endanlegt nirvana, það ástand þegar skynjun og tilfinningar hætta. (bls. 

12)  

49.  Hverjir fengu að heyra boðskap Búddha fyrst? 

 Meinlætamennirnir 5 sem höfðu verið með honum í skóginum, (bls. 13)  

50.  Hvað er stúpa ? 

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

13) 

51.  Hvað sagði Búddha meinlætamönnunum fimm?  

 Að hann væri búin að uppgötva sannleikann um tilveruna sem þeir 

hefðu allir verið að leita að og að hann væri orðinn Búddha. (bls. 14)  

52.  Hvað eru göfugu sannindin mörg? 

 Fjögur. (bls. 14)  

53.  Hver er aðferðin við að losa sig við langanir ?  

 Að feta hinn göfuga áttfalda stíg. (bls. 14)  

54.  Hvað skiptist hinn göfugi áttfaldi stígur í marga áfanga? 

 Átta. (bls. 16)  

55.  Hver er fyrsti áfanginn í hinum göfuga áttfalda stíg? 

 Rétt skoðun. (bls. 16 ) 

56.  Hver er síðasti áfanginn í hinum göfuga áttfalda stíg? 

 Rétt einbeiting. (bls. 16) 

57. Hvaða áfangar eru taldir léttastir og afhverju eru þeir erfiðu taldir erfiðastir? 

 Fyrsti áfangi er léttastur og þeir erfiðustu eru síðustu tveir því þeir 

krefjast svo mikillar einbeitingar (bls. 16)  

58.  Hvað merkir að það að komast í gegnum fyrsta áfanga ? 

 Að ef maður vill frelsast undan oki þjáninga þarf maður að skilja göfugu 

sannindin fjögur og lifa lífinu samkvæmt kenningum Búddha. (bls. 16)  

59.  Hvað þýðir „Karma“  

 Hvað sem fólk gerir, gott eða slæmt hefur afleiðingar í för með sér. (bls. 

18) 

60.  Kenndi Búddha að tilveran væri endalaus hringrás fæðinga , dauða og 
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endurfæðinga já eða nei?  

 Já  (bls. 18) 

61. Eru fæðingar og dauði aðeins áfangi á leiðinni til næsta lífs skv. kenningum 

Búddha? ( já eða nei)  

 Já. (bls. 18)  

62.  Hverjar eru lífsreglurnar fimm sem Búddha setti fram? 

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

ekki áfengis né eiturlyfja (bls. 20)  

63. Hvaða ár varð Asoka keisari Indlands 

 273 fyrir Krist. (bls. 21) 

64.  Hvað gerði Asoka keisari Indlands eftir að hann tók Búddhatrú ? (nefnið 2 

atriði). 

 Gistihús voru reist víða um landið, harðneskjulegar refsingar fanga 

afnumdar, spítalar voru stofnsettir, bæði fyrir menn og dýr.  Búddhatrú 

var gerð að ríkistrú Indlands. Klaustur voru byggð og trúboðar sendir út 

á meðal þegnanna. (bls. 21) 

65.  Hvað hvatti Asoka þegna sína til þess að gera ? 

 Að sýna öllum trúarbrögðum umburðarlyndi (bls. 22)  

66.  Keisarinn Asoka sendi trúboða sína til annarra landa. Nefnið a.m.k þrjú lönd? 

 Japan , Tíbet, Laos , Myanmar, Singapore, Taíland, Víetnam, Sri Lanka, 

Bhútan, Kambodía, Taívan, Kína(bls. 22) 

67.  Á hvaða öld er talið að Bhúddatrú hafi borist til vesturlanda? 

 Á 18.öld  (bls.22) 

68.  Búddhatrú er gjarnan skipt í tvær höfuðstefnur , nefnið þær báðar? 

 Theravada og mahayana.  (bls. 23) 

69.  Stefnan sem er kölluð theravada hefur jafnan verið þýdd sem? 

 Skóli öldunganna (bls. 23)  

70. Stefna sem kölluð er mahayana er gjarnan þýdd sem? 

 Stóri vagninn  (bls. 23)  

71. Hvað er það sem kallast stóri vagninn og skóli öldunganna ? 

 Tvær höfuðstefnur búddhatrúarinnar (bls. 23) 

72. Hvað heita fyrstu helgirit búddhatrúar? 
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 Körfurnar þrjár  (tipitaka) (bls.27) 

73. Hvað skiptist helgirit búddhatrúar í marga hluta? 

 Hún skiptist í þrjá hluta (bls.27) 

74.  Munkar og nunnur þiggja ekki laun fyrir störf sín vegna þess að það er siður að 

almenningur gefi þeim mat og gjafir. Hvers vegna er þetta gert og hverju trúa 

búddhistar að slíkar ölmusur færi gefandanum? 

 Þeir trúa því að það færi honum betra karma (bls.29-30) 

75. Lótusblómið er tákn um hreinleika í búddhatrú, rétt eða rangt? 

 Rétt (bls.30) 

76.  Sú hátíð sem búddhistar telja mikilvægasta fyrir sig heitir? 

 Vesak- hátíðin eða búddhadagur (bls. 31) 

77.  Hversu margar milljónir manna í heimnum játa búddhatrú? a) um 50 milljónir, 

b) um 150 milljónir c) um 300 milljónir  

 Talið er að um 300 milljónir játist búddhatrú í heiminum (bls. 33) 

78.   Tíbetinn Dalaí Lama er álitinn af flestum þeim sem játast búddhatrú  sem 

þeirra  ?  

 Andlegi leiðtogi. (bls. 33)  

79. Hvaða tveir þekktir/frægir búddhatrúarmenn  hafa verið sæmdir 

friðarverðlaunum Nóbels? 

 Dalai Lama  og Aung Suu Kyi (bls. 34)  

80.  Skipulögð samfélög búddhatrúarmanna eru starfandi í að minnsta kosti  hvað 

mörgum löndum? 

 Þau eru starfandi í amk. 86 löndum. (bls. 33) 

 

 

 

 

 

 

 

 








