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Ágrip 

Greinagerð þessi fylgir námsspili sem ber heitið Bakpokinn. Spilið er ætlað sem 

kennslugagn fyrir kennara til þess að fræða, skapa umræður og vekja áhuga 

grunnskólanemenda á mismunandi menningarheimum og jafnframt auka víðsýni 

nemenda.  Spilið er ætlað 14-16 ára nemendum. Við gerð spilsins var tekið viðtal eða 

spurningar lagðar fyrir fimmtán aðila frá fimmtán mismunandi löndum um menningu 

hvers og eins.  

Í greinargerðinni er fjallað almennt um menningu í fræðilegum skilningi sem og því 

fjölmenningarsamfélagi sem við búum í. Þá er einnig fjallað um þær ýmsu kennsluaðferðir 

sem hægt er að nota samhliða námsspilinu í fjölmenningarlegum nemendahópi. Fjallað er 

um námskrá grunnskóla, námsspilið og hvernig það nýtist við kennslu. Að lokum er 

umfjöllun um spilið sjálft, markmið þess, vinnuferlið og leikreglur.  
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Formáli 

Þetta lokaverkefni var lengi í mótun. Hugmyndin var búin að blunda í mér í þó nokkurn 

tíma. Það er gott að sjá þetta spil verða að veruleika en ég hefði ekki getað gert það án 

allra þeirra sem standa mér næst. Ég vil fyrst og fremst þakka öllum þeim sem svöruðu 

spurningum mínum um menningu þeirra. Það var gaman að sjá fólk taka sér tíma til þess 

að svara hvar sem það var statt í heiminum. Ég vil þakka foreldrum mínum fyrir að lesa 

yfir og koma með ábendingar sem og að gefa mér það alþjóðlega uppeldi sem ég fékk, 

systur minni og mági fyrir alla þolinmæðina, yfirlesturinn og allt kaffið, Kristínu Jónu og 

Elísabetu fyrir að lesa yfir og sýna þessu áhuga, Alfreð fyrir hjálpina við hönnunina á 

spilaborðinu og síðast en ekki síst mínum elskulega eiginmanni fyrir hjálpina, 

skipulagninguna, eldmóðinn og að vera alltaf til staðar.  

 Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri og án aðstoðar utan þeirrar sem 

tilgreind er og þökkuð í þessum formála. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla Íslands 

(2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort 

sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa 

mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. 

Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

_________________________________  
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1 Inngangur  

Skólastarf tekur stöðugum breytingum. Skólinn þarf að aðlaga sig að þörfum hvers og eins 

nemanda þar sem grunnskólinn á að ná til allra. Íslenskt samfélag er ekki eins einsleitt og 

það var. Fólksflutningar aukast og heimurinn er orðinn minni í huga margra. Samfélag 

okkar verður fjölbreytilegra og mismunandi menningarheimar og hefðir koma saman. 

Þannig verður til fjölmenningarlegt samfélag bæði í þjóðfélaginu sjálfu sem og innan 

veggja skólanna.  

Í skólastarfi þar sem fjölmenning er til staðar er mikilvægt að huga að því hvernig sé 

best að kenna og ná til nemenda, eins mismunandi og þeir eru. Hægt er að beita 

fjölbreyttum kennsluaðferðum og nýta ýmis kennslugögn. Námsspil er eitt af þeim 

fjölmörgu kennslugögnum sem geta hjálpað í fjölmenningarlegri kennslu. Námsspil eru 

góð til þess að nota til upprifjunar, til að kenna nýtt efni eða til þess að festa upplýsingar í 

minni.  

Námsspilið Bakpokinn er hannað fyrir nemendur til þess að fræðast betur um 

mismunandi hefðir og menningu annarra landa. Það að vita meira um önnur lönd og 

hefðir þeirra veitir þekkingu og kemur í veg fyrir fordóma. Megin markmið spilsins er að 

fræða nemendur um menningu og hefðir og vekja áhuga þeirra á fegurð mismunandi 

menningarheima. Spilið á að vera verkfæri sem kennarinn getur notað til þess að skapa 

umræður um fjölmenningu og mismunandi hefðir.  
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2 Menning  

Þegar fræða á nemendur um mismunandi menningu og hefðir er mikilvægt að skilgreina 

hugtakið menning. Með því að reyna að skýra hugtakið er hægt að spyrna fótum við 

ranghugmyndum og staðalímyndum sem myndast oft ómeðvitað eða meðvitað um 

menningu annarra. Fræðimenn hafa skilgreint menningu sem óáþreifanleg gildi og hefðir í 

samfélaginu. Menning er því fyrirbæri sem mannfólkið á þátt í að skapa sem virkir 

þátttakendur í samfélaginu.  

 Sonia Nieto (2010) höfundur bókarinnar The Light in Their Eyes skilgreinir 

menningu sem þau síbreytilegu gildi, hefðir og félags- og stjórnmálafræðilegu sambönd 

sem heimurinn skapar og viðheldur. Nieto heldur því fram að til þess að geta skapað og 

viðhaldið menningu þurfi hóp fólks sem á sameiginlega sögu, búsetusvæði, stétt eða trú. 

Skilgreining Nieto (2010) á menningu er breið og nær til margra hópa. Við sem 

þátttakendur í samfélaginu getum tilheyrt mismunandi menningarhópum og þar af 

leiðandi verið hluti af mismunandi menningu.  

 Önnur leið til þess að skilgreina menningu er skilgreining Parekh (2000). Hann 

skiptir hugtakinu upp í þrep og fjallar um þrepaskipta menningu. Frumþrepið er tungumál 

en þegar fólk lærir nýtt tungumál lýkst upp fyrir þeim nýr skilningur á  veröldinni. Annað 

menningarþrepið eru sögur, skopskyn, líkamsbeiting, hefðir, tákn, minningar, siðir, 

mannasiðir og þjóðsögur. Listir, tónlist og bókmenntir falla undir síðasta þrepið. Hvernig 

við högum okkur og hvað við teljum vera eðlilegt t.d. hvernig við syrgjum ástvini okkar, 

hverjum við sængum með, hvernig við borðum og hvernig við komum fram við foreldra og 

ástvini okkar, stýrist af menningu (Parekh, 2000). Þessi þrep og menningarlegar reglur 

breytast með tímanum. Menning er því allt um kring og síbreytileg eins og heimurinn allur. 

En hvernig lærum við þessar menningarlegu reglur? Erickson (2010) segir að menning sé 

eitthvað sem við lærum af forfeðrum okkar og fólki sem er eldra en við sjálf. Þar með er 

menning hluti af sögu okkar sem og reynslu. Saga og reynsla okkar skapar ákveðna 

menningu sem við þróum með okkur. En þó svo að við tilheyrum sömu menningu og 

deilum sömu reynslu, þá getur verið að við upplifum menningu og atburði í lífum okkar á 
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mismunandi hátt og höfum þess vegna mismunandi viðhorf til menningar okkar (Erickson, 

2010). Menning er því ákveðin gildi og reglur sem við lærum af sögu okkar og reynslu og 

við getum verið hluti af mismunandi menningarhópum þar sem mismunandi reglur gilda.  

 Það getur verið erfitt að koma auga á okkar eigin menningu þar sem hún er svo 

tengd okkur. Þó svo að það geti verið erfitt er mikilvægt að reyna að skilja okkar eigin 

menningu. Dýpri skilningur á okkar eigin menningu gerir okkur kleift að skilja menningu 

annarra og setja okkur í þeirra spor (Guðrún Pétursdóttir, 1999). Þetta er grundvöllur þess 

að geta búið í sátt og samlyndi við aðra hópa í fjölmenningarlegu samfélagi.  
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3 Fjölmenning og fjölmenningarsamfélög 

Fjölmenning er hluti af því menningarsamfélagi sem við búum við í dag. Parekh (2000) 

segir að fjölmenning sé í raun fjölbreytileikinn í samfélaginu sem við búum í. Hugtakið 

fjölmenning felur ekki einungis fjölbreytileika okkar í sér og hvernig við sköpum okkar 

eigin sjálfsmynd heldur hvernig samfélagið flokkar okkur í hópa eftir trú, litarhætti, kyni, 

þjóðhætti og stjórnarfari. Parekh skiptir þessum menningarlega fjölbreytileika niður í þrjá 

flokka. Þó svo að þessir flokkar eigi margt sameiginlegt eru sumir grundvallaþættir ólíkir. 

Fyrsti flokkurinn er hópur fólks sem á sömu menningu en vill víkka hana út og bæta. Annar 

flokkurinn er róttækari en sá fyrri og vill breyta grundvallarreglum og gildum 

menningarinnar. Þriðji og síðasti flokkurinn er hópur fólks sem tilheyrir minni 

menningarsamfélögum sem eiga hvert sínar sögur og gildi sem þeir vilja viðhalda (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007). Í þessum þriðja og síðasta hópi er fjölbreytileikinn mikill og oft á 

tíðum fær hann mestu athyglina sem fjölmenningarlegur hópur.  

 Fjölmenningarsamfélög eins og við þekkjum þau í dag eru ekki einstök í sögunni 

(Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 2010). Það eru samt ákveðin atriði sem aðgreina 

nútímasamfélög frá samfélögum fortíðarinnar, svo sem hnattvæðing nútímans sem gerir 

það að verkum að minni samfélög geta ekki lifað eins einangruðu lífi og þau gátu áður. 

Samspil hnattvæðingar nútímans, fjölgun alþjóðafyrirtækja og nútímatækni getur haft 

áhrif á það að fólk flyst enn meira á milli landa vegna atvinnu og frístunda og þar af 

leiðandi eru fjölmenningarsamfélög algengari. Þjóðmenningarhugmyndin passar illa inn í 

þennan heim sem myndast hefur þar sem menningarlegur fjölbreytileiki er veruleiki 

nútímans (Hanna Ragnarsdóttir, 2007).  

 

3.1  Fjölmenningarlegt skólastarf og fjölbreyttir nemendahópar  

Þegar fjallað er um menningu og menntun er mikilvægt að hafa í huga að menning og 

menntun eru samofin. Menning mótar og er mótuð af menntun hvort sem það er í 

fjölskyldum, skólum, samfélaginu eða vinnustöðum. Fólk mótast af mismunandi menningu 

og getur aðlagast ólíkum menningarheimum. Kennarinn þarf að huga að þessum þáttum í 
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hvert skipti sem hann kennir og undirbýr kennslu (Hanna Ragnarsdóttir, 2007). Enn fremur 

hefur menning, siðir, venjur, stéttir og félagslegar aðstæður áhrif á huga okkar og hvernig 

við lærum (Nieto, 2010). Menning mótar manneskjuna og manneskjan mótar menninguna 

um leið og hún kynnist annarri menningu á lífsleiðinni. Það er ekki sjálfgefið að fólk með 

mismunandi menningarlegan bakgrunn lifi í sátt og samlyndi. Til þess að svo geti orðið 

verður að ríkja virðing og jafnrétti. Þar sem skólaskylda er til staðar er eðlilegt að kenna 

um aðra menningarheima í skólum. Skólinn er mikilvægur staður til þess að læra um 

hefðir og venjur annarra og jafnframt að virða þær um leið. Á skólaárunum eru nemendur 

að mótast félagslega og skólinn getur lagt sitt af mörkum til að sú mótun verði jákvæð og 

víðsýni efld. Skólinn ætti því að berjast gegn ranghugmyndum og fordómum gagnvart 

öðrum þjóðum og menningu, t.d. með því að eyða Evrópu- og þjóðhverfum hugmyndum 

þar sem „eigin“ menning er upphafin í skólabókum og skólastarfinu (Guðrún Pétursdóttir, 

1999).   

Banks (2010a) segir að fjölmenningarlegt skólastarf feli í sér að allir nemendur, 

óháð kyni, stöðu, kynþætti, trú eða menningarlegum gildum, ættu að fá sömu menntun. 

Þetta styðja þær Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir (2010) sem halda því fram að 

mikilvægustu hugtök menntunar í fjölmenningarlegu samfélagi séu mannréttindi, virðing 

og fjölbreytileiki. Þetta getur þó verið erfitt í samfélagi þar sem námsbækur, gögn og 

jafnvel kennslan endurspegla meirihlutahóp samfélagsins. Það er því mikilvægt að 

kennarinn leggi sínar eigin hugmyndir og væntingar um menningu til hliðar. Hann þarf 

einnig að gera sitt besta til að skilja aðra menningu burtséð frá því hver menning hans er 

og þar með kenna á jafnréttisgrundvelli (Hernández, 2001). Til þess að kennarinn sé búinn 

undir það að kenna í fjölmenningarlegu samfélagi þar sem mannréttindi, virðing og 

fjölbreytileiki eru í fyrirrúmi verður hann að búa yfir fjölmenningarlegri hæfni í skólastarfi. 

Kennaranemar ættu því að fá fræðslu um fjölmenningu til þess að vera undirbúnir undir 

kennslu í fjölmenningarlegu skólasamfélagi. Kennarar ættu að byggja á menningarlegum 

fjölbreytileika nemenda í námi, tengja námið við reynsluheim hvers nemenda fyrir sig og 

ýta undir gagnrýna hugsun og umræðu (Hanna Ragnarsdóttir og Kristín Loftsdóttir, 2010). 

Með því að ýta undir gagnrýna hugsun og umræðu sem og að kenna nemendum um 

önnur menningarsvæði aukast líkurnar á því að hægt sé að útrýma fordómum um aðra 

menningu og brjóta upp staðalímyndir (Guðrún Pétursdóttir, 1999). Námsbækur og 
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námsgögn endurspegla einnig oft meirihlutahóp samfélagsins, þess vegna er mikilvægt 

fyrir kennarann að skoða og meta þær námsbækur og námsgögn sem eru í almennri 

notkun og dæma um það sjálfur hvort námsefnið henti fyrir þann fjölmenningarlega og 

fjölbreytta hóp sem hann kennir. Námsefnið verður fjölbreyttara fyrir vikið þar sem hinum 

venjulegu kennslubókum er ef til vill ýtt til hliðar og námsefni frá ólíkum 

menningarheimum er bætt inn í. Þannig getur kennarinn mótað og skapað sitt eigið 

fjölmenningarlega námsefni sem víkkar sjóndeildarhring nemenda (Hanna Ragnarsdóttir 

og Kristín Loftsdóttir, 2010). Á þennan hátt getur menntun innan fjölmenningarlegs 

samfélags mótast af mannréttindum, virðingu og fjölbreytileika.  

3.2 Fjölgreindarkenning  

Þegar verið er að kenna fjölbreytilegum nemendahópum er mikilvægt að hafa í huga það 

hugræna ferli sem á sér stað þegar nemendur læra. Howard Gardner er fræðimaður sem 

kom fram með fjölgreindarkenninguna en sú kenning reynir að skilgreina greindir 

mannsins og hvernig við lærum. Gardner var prófessor við Harvard háskólann og hélt því 

fram að vestræn menning hafi skilgreint hugtakið greind of þröngt. Árið 1983 í bók sinni 

Frames of Mind setti hann fram hugmynd sína um að það væru til 7 megingreindir og 

nokkrum árum seinna bætti hann við áttundu greindinni. Skilgreining þessi er kölluð 

fjölgreindarkenning Gardners. Hún byggist á því að allir búa yfir þessum átta greindum á 

einn eða annan hátt. Greindirnar eru missterkar hjá einstaklingum en hægt er að þróa 

hverja greind fyrir sig með örvun, eflingu og leiðsögn. Allar greindirnar vinna saman á einn 

eða annan hátt. Ef nemendur eru í heimilisfræði þarf að lesa upp uppskriftina þar sem við 

notum málgreind, einnig þarf að stækka eða minnka hana og þar notum við rök- og 

stærðfræðigreind, hugsa þarf um hvað öðrum í fjölskyldunni finnst gott og vont og taka 

tillit til þess þá notum við samskiptagreind og að lokum fylgjum við okkar eigin smekk og 

þá kemur sjálfsþekkingargreindin inn í (Armstrong, 2001). 

Greindirnar átta eru eftirfarandi: málgreind, færni í orðum, hvort sem það er 

munnlega eða skriflega, rök- og stærðfræðigreind, færni til þess að átta sig á röklegum og 

tölulegum mynstrum sem og færni til þess að fást við langar rökleiðslur, líkams- og 

hreyfigreind, hæfni til þess að beita líkama sínum til þess að tjá hugmyndir eða tilfinningar 

hvort sem um er að ræða dans eða handverk, rýmisgreind, færni til að skynja hið 
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sjónræna og rúmfræðilega umhverfi, tónlistargreind, hæfni til að búa til og greina takt og 

tónlist, sjálfsþekkingargreind, hæfni til að greina á milli tilfinninga sinna og þekkja sína 

eigin styrk- og veikleika, umhverfisgreind, leikni í að þekkja og flokka fjölda tegunda úr 

jurta- og dýraríkinu og samskiptagreind, hæfni til þess að átta sig á og bregðast rétt við 

hugarástandi, skapgerð, áhuga og óskum annarra (Armstrong, 2001). Fjölgreindarkenning 

Gardners fellur mjög vel undir fjölmenningarlegan og fjölbreyttan nemendahóp þar sem 

nemendur geta verið að læra sama hlutinn en á mismunandi hátt.  
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4 Námskrár með fjölmenningu að leiðarljósi 

Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) kveður á um 

hvernig og hvað eigi að kenna í grunnskólum landsins. Það er mikilvægt að aðalnámskrá 

endurspegli þarfir allra nemanda. Aðalnámskrá ætti því að vera samin með fjölmenningu 

og fjölbreytni í huga en ekki einungis með menningu meirihluta samfélagsins. Það að 

byggja skólastarf allra grunnskóla í landinu út frá menningu meirihlutans getur ýtt undir 

kynþáttahatur og þjóðernishyggju. Það er ekki einungis slæmt fyrir minnihlutahópa meðal 

nemenda heldur einnig fyrir hinn fjölmenna meirihluta sem gæti liðið eins og hann væri 

æðri eða háttsettari. Það getur skaðað samband meirihlutans við aðra sem hafa ekki sama 

menningarlega bakgrunn og hann (Banks, 2010b). Það að nemendur læri að sjá sína eigin 

menningu út frá menningu annarra gefur nemendum dýpri skilning á sinni eigin menningu  

(Banks, 2010b). Þar sem við búum í samfélagi sem er alltaf að breytast er nauðsynlegt að 

námsskrá grunnskóla taki breytingum samhliða því (Banks, 2010b; Gay, 2000). 

 Í aðalnámskrá grunnskóla á Íslandi sem kom út árið 2011 birtist ný menntastefna 

sem hefur það að markmiði að styrkja gagnrýna hugsun, virkni og hæfni einstaklinga sem 

þátttakenda í jafnréttis- og lýðræðissamfélagi. Þessi nýja menntastefna byggist á sex 

grunnþáttum; læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindum, jafnrétti, heilbrigði og velferð 

og að lokum sköpun. Þessir grunnþættir eiga að snúast um læsi á samfélaginu og 

menningu þess. Einnig að kenna börnum og ungmennum að byggja sig upp bæði andlega 

og líkamlega sem og að vinna með öðrum aðilum og vera þar með virkir þátttakendur í 

samfélaginu  (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Þegar þessir grunnþættir eru 

skoðaðir samhliða fjölmenningarlegri kennslu er niðurstaðan sú að grunnskólamenntun á  

að byggjast á fjölbreyttu námi fyrir alla nemendur. Sjálfbærni er einn af grunnþáttunum 

þar sem fjallað er um fjölmenningu. Þar er kveðið á um að með sjálfbærri menntun eigi að 

skapa samábyrgt samfélag þar sem hver einstaklingur er þroskaður sem virkur borgari sem 

er meðvitaður um gildi sín, viðhorf og tilfinningar gagnvart jafnrétti og fjölmenningu. 

Jafnframt er fjallað um kennslu um menningu, þjóðerni, trúarbrögð og lífsskoðanir þegar 

kennt er um jafnrétti, sem er einn af grunnþáttum nýju menntastefnunnar. 

Einnig segir að eitt af viðfangsefnum jafnréttismenntunar sé þróun Íslands sem 
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fjölmenningarsamfélags (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Þó svo að 

fjölmenning sé nefnd í aðalnámskrá er sagt að sú almenna menntun sem á sér stað á 

Íslandi eigi að byggjast á fjölbreyttu námi um menningu meirihluta samfélagsins, þ.e.a.s. 

hina íslensku menningu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

 Hægt er að draga þá ályktun að kennsla um menningu eigi að vera hluti af íslensku 

skólastarfi á einn eða annan hátt. Fræðsla um menningu og fjölmenningarleg kennsla á að 

vera hluti af jafnréttiskennslu nemenda. Sjálfbær menntun á einnig að skapa einstaklinga 

sem eru meðvitaðir um viðhorf sín gagnvart fjölmenningu. Fjölbreytt kennsla og fræðsla 

um mismunandi menningu ætti því að vera til staðar í íslensku skólasamfélagi eins og 

mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur kveðið á um.  
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5 Fjölbreyttar kennsluaðferðir og námsefni 

Þegar fjallað er um fjölbreytt námsefni og fjölmenningu er nauðsynlegt að fræðast um 

fjölbreyttar kennsluaðferðir. Í grunnskólum landsins er fjölbreytileiki nemenda mikill, hvort 

sem nemendur hafa erlendan bakgrunn eður ei. Þess vegna er mikilvægt að fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og kennslugögn séu til staðar í skólastarfi svo koma megi til móts við alla 

nemendur. Kennsluaðferðirnar og þau kennslugögn sem eru notuð þurfa að mæta 

fjölbreyttum þörfum nemenda, áhugamálum og getu. Nieto (2010) segir að til þess að 

fjölmenningarsamfélög geti dafnað vel verði að koma til móts við þá nemendur í skólunum 

sem eru með erlendan bakgrunn, til dæmis börn innflytjenda eða tvítyngd börn. Það er 

ekki nóg að nota aðeins hinar hefðbundnu kennsluaðferðir sem ef til vill eru mótaðar af 

menningu meirihluta samfélagsins, heldur þarf að innleiða aðrar og fjölbreyttari 

kennsluaðferðir. Kennarinn ber ábyrgð á því að velja réttu kennsluaðferðina og námsgögn 

hverju sinni fyrir hvern og einn nemanda. Einnig þarf kennarinn að kynnast nemendum 

sínum til þess að vita hvernig þeir læri sem best (Gay, 2000).  

Það eru margar kennsluaðferðir sem hægt er að nota í  fjölmenningarlegri kennslu. 

Eftirtaldar aðferðir eru þær helstu. Sú fyrsta er lausnaleitarnám en það felst í því að gefa 

nemendum vísbendingar um hvernig hlutirnir eru gerðir án þess að segja þeim svarið. 

Nemandinn sjálfur þarf að hugsa og finna út hvernig á að gera hlutina (Hernández, 2001). 

Til dæmis ef verið er að kenna hvernig á að byggja hús getur kennarinn sagt hvað þarf að 

vera í húsi til þess að hægt sé að búa í því, hvernig nemendurnir gera það er alveg undir 

þeim sjálfum komið. Þetta er kennsluaðferð sem gefur nemandanum svigrúm til þess að 

skapa sitt eigið og nota sýna eigin þekkingu til þess að byggja á. Nemendur sem eru með 

mismunandi menningarlegan bakgrunn geta því komist að sömu niðurstöðu á mismunandi 

hátt með því að nota hluti úr sinni eigin menningu og sögu.  Önnur kennsluaðferðin er 

svæða- og/eða verkstæðisvinna. Kennarinn skiptir þá kennslustofunni upp í mismunandi 

námssvæði, á hverju námssvæði er safn verkefna eða gagna sem sett eru saman með það í 

huga að það veki áhuga nemenda, dýpki þekkingu þeirra sem og þjálfi nemandann í 

ákveðinni færni. Með þessu geta nemendur valið þau viðfangsefni sem höfða til þeirra og 

eru lærdómsrík um leið (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010). Þriðja 
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kennsluaðferðin er fjölþrepa nám en þar er unnið út frá heildarmyndinni og valin þrjú til 

fjögur grunnatriði sem allir þurfa að tileinka sér til þess að öðlast grundvallarþekkingu, 

færni og skilning. Viðfangsefnin eru því næst valin út frá þessum grunnatriðum og 

nemendur eru þátttakendur í að velja þá leið sem hentar þeim. Framsetning námsins er 

fjölbreytt og getur verið sett fram á mismunandi hátt t.d. misþungur texti, myndræn 

nálgun eða jafnvel leikir og námsspil (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010). 

Fjórða kennsluaðferðin eru hlutverkaleikir en þar er nemendum gefin ákveðin atburðarás 

og þeir þurfa að setja sig í spor aðalpersónunnar. Oftast er ekkert svar rétt eða rangt 

heldur æfir hlutverkaleikurinn nemandann í því að greina tilfinningar annarra, þær 

afleiðingar sem sumar ákvarðanir geta haft í för með sér og tækifærið til þess að gera 

betur (Hernández, 2001). Dæmi um hlutverkaleik getur verið að skip er að sökkva og það 

eru aðeins til nokkur björgunarvesti. Persónur eru skapaðar þar sem hver á sína sögu og 

nemendur eiga að velja hver fær björgunarvestin. Þegar nær dregur fá nemendurnir alltaf 

fleiri og fleiri upplýsingar um hverja persónu fyrir sig sem getur haft áhrif á ákvörðun 

þeirra. Hlutverkaleikir eða það að setja sig í spor annarra er góð kennsluaðferð í 

fjölmenningarlegum nemendahópi þar sem mismunandi skoðanir og reynsla getur komið 

upp og nemendur finna ef til vill til samkenndar og skilnings með ákveðnum persónum. 

Kennarinn þarf að stjórna hlutverkaleikjum vel og vandlega og passa upp á það að ekki 

verði til rifrildi heldur uppbyggilegar samræður. 

Þessar kennsluaðferðir er hægt að nota með samvinnunámi og samþættingu 

námsgreina. Samvinnunám felur í sér að nemendur vinni saman í námsefninu og hjálpist 

að við að finna lausnir. Rannsóknir hafa sýnt að þegar samvinnunám er notað rétt gengur 

nemendum betur í námi, kemur í veg fyrir kynþáttahatur, eykur sjálfsöryggi, bætir 

bekkjarandann og eykur félagsfærni nemenda (Kagan og Kagan, 2009). Í samvinnunámi 

eru fjórir grunnþættir sem þurfa að vera til staðar til þess að ná fram þeim markmiðum 

sem hafa verið sett. Jákvæð samvirkni þar sem nemendur eru saman í liði og þurfa að 

leita lausna í sameiningu, einstaklingsábyrgð þar sem einstaklingurinn leggur til hliðar sína 

eigin hugsun og vinnur námið í hópi sem ein heild, jafnræði en þar eru allir jafnir og 

þannig skapa þeir eina heild og síðasti grunnþátturinn er verkefnaflæði en þar verða 

verkefnin sem kennarinn gefur nemendum að vera þannig uppbyggð að þeim leiðist ekki 

og að þau séu hönnuð fyrir marga í einu en ekki aðeins einn nemanda í hópnum. Þegar 
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þessir grunnþættir eru til staðar á samvinnunám að ganga vel og vera markvisst (Kagan og 

Kagan, 2009). Samþætting námsgreina er kennsluaðferð sem oftast nær er notuð í 

þemanámi þar sem margar námgreinar eru kenndar á sama tíma.  

Eins mikilvægar og fjölmenningarlegar kennsluaðferðir eru, eru námsgögnin ekki 

síður mikilvæg. Ingvar Sigurgeirsson (1999) fjallar um hinar ýmsu kennsluaðferðir og 

kennslugögn sem hægt er að nota við kennslu í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna. Dæmi 

um það eru leikir og námsspil. Hægt er að nota leiki og námsspil til þess að vekja áhuga 

nemenda á viðfangsefninu og einnig til að viðhalda honum eða jafnvel rifja viðfangsefnið 

upp. Leikir og námsspil geta einnig dýpkað skilning fólks á hinu fjölmenningarlega 

samfélagi. Umræðurnar sem skapast í kringum leiki er hægt að nota til þess að fræða og 

styrkja vitund nemandans um það samfélag sem hann er hluti af. Leikirnir og spilin þurfa 

að hafa ákveðin markmið til þess að þau geti nýst sem best í fjölmenngarlegri kennslu. 

Dæmi um markmið leikja í kennslu þar sem unnið er með fjölmenningu er að þáttakendur 

verði meðvitaðir um menningarlegan bakgrunn sinn, að þeir læri um mismunandi 

menningu, tileinki sér samkennd og að setja sig í spor annarra og að lokum að þeir læri að 

takast á við ágreining sem getur komið upp og vinna úr honum á friðsamlegan hátt 

(Guðrún Pétursdóttir, 1999). Þegar leikir og spil eru notaðir í fjölmenningarlegri kennslu er 

mikilvægt að líta á þá sem örvun eða hvatningu sem kennarar þurfa að nota á réttan hátt 

og aðlaga fyrir hvern hóp. Kennarinn þarf því að prófa sig áfram í leikjum og spilum og 

finna hvað hentar hverjum hóp fyrir sig. Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir (2004) 

skrifa í bók sinni Leiklist í kennslu: Handbók fyrir kennara um leiki og námsspil sem 

námsgögn og hvernig það hjálpar nemendum að þroska með sér hópkennd og eykur 

samskiptahæfni þeirra. Námsspil og leikir eiga að kenna nemendum ákveðna hæfni og 

þekkingu á skemmtilegan og fjölbreyttan hátt. Námsspil brjóta einnig upp hinn 

hefðbundna kennsludag og létta andrúmsloftið í kennslustofunni. Námsspil og leikir í 

kennslu geta einnig verið góð kennslugögn til þess að uppfylla þau markmið í námskránni 

sem unnið er með. Þá er hægt að búa til spil út frá námsefninu eða námskránni og/eða 

leyfa nemendunum að búa til spilin sjálf (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Tilgangur námsspila 

er að gera námsefnið skemmtilegt og auka áhuga nemenda á námsefninu (Sugar og Sugar, 

2002). Gott er fyrir kennara að hafa í huga að útskýra spilið vel og reyna að skilja vel þarfir 

og áhuga nemenda. Nemendur geta tekið samkeppni illa, einkum þegar tapað er, og er þá 
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gott ráð að breyta spilinu í samvinnuspil þar sem allir vinna saman að því að vinna og örva 

þannig samvinnuhæfni nemenda. Einnig er gott fyrir kennara að hafa í huga að 

leikreglurnar eru ekki heilagar og hægt er að haga þeim eftir stöðu nemenda (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999).  

Námsspil og leikir eru mjög í anda fjölgreindarkenningar Gardners. Þegar nemendur spila 

spil örvar það fleira en eina greind. Þegar spilað er með öðrum nemendum í samvinnu eða 

í samkeppni þjálfast samskiptagreindin. Það fer eftir spilinu hvaða greindir þjálfast, hvað 

nemendur þurfa að gera og hvað er verið að læra eða þjálfa. Námsspil eru einnig hentug 

til þess að samþætta mismunandi námsgreinar. Einnig reynir mikið á samvinnu nemenda í 

námsspilum og falla þau því vel undir samvinnunám. 
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6 Námsspilið Bakpokinn 

Nú þegar fjallað hefur verið um fjölmenningu og mikilvægi þess að kenna og fræða 

nemendur í grunnskólum landsins um menningu annarra, er rétt að kynna námsspilið 

Bakpokann. Námsspilið Bakpokinn er borðspil þar sem nemendur ferðast um heiminn og 

kynnast menningu hinna ýmsu landa sem og staðreyndum um löndin sjálf. Markmiðið 

með námsspilinu er að gera námsgagn sem er vel til þess fallið að fræða nemendur um 

aðra menningarheima með skemmtilegum hætti og á sama tíma að læra um 

landfræðilegar staðreyndir hinna ýmsu landa í heiminum. Með notkun námsspilsins 

Bakpokans er markmiðið einnig að auka fjölbreytni námsgagna og einkum í 

fjölmenningarlegum bekkjum þar sem fræðsla um aðra menningarheima, og lönd, er 

mikilvægur þáttur í skólastarfi og víkkar um leið sjóndeildarhring nemenda. Æskilegt er að 

kennarinn geti skilgreint hvað menning er, hafi kynnt sér menningu annarra og frætt 

nemendur um ólík lönd utan Evrópu.  

6.1 Samþætting námsgreina og fjölgreindir í námsspilinu  Bakpokanum. 

Reynt var að samþætta sem flestar námsgreinar í námsspilinu Bakpokanum. Þær 

námsgreinar sem unnið var með eru samfélagsfræði, saga, lífsleikni og trúarbragðafræði. 

Samkvæmt lokamarkmiðum aðalnámskrár grunnskóla í kristin fræði, siðfræði og 

trúarbragðafræði eiga nemendur að þjálfast í að fást við og skilja viðfangsefni sem snerta 

trú, lífsviðhorf og siðferði og tengjast spurningum um merkingu og tilgang lífsins. Einnig 

segir að nemendur eigi að læra að temja sér umburðarlyndi og virðingu fyrir rétti manna 

til mismunandi trúar- og lífsskoðana. Nemendur eiga einnig að öðlast skilning á gildi 

trúarbragða og lífsviðhorfa og innbyrðis áhrifum þeirra og menningar og samfélags 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007a). Lokamarkmið í lífsleikni kveða á um að 

nemendur eiga að þekkja og hafa innsýn í að vera neytendur í flóknu og margbreytilegu 

samfélagi. Einnig eiga þeir að öðlast skilning á mannréttindum með því að rækta með sér 

samkennd og virðingu fyrir skoðunum og lífsgildum annarra. Að lokum eiga þeir að geta 

átt auðug og gefandi samskipti við einstaklinga óháð aldri, kyni, kynhneigð, þjóðerni, trú 

og líkamlegu og andlegu atgervi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007b). Í 
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lokamarkmiðum samfélagsfræði eiga nemendur að geta fjallað um hugtökin samfélag og 

menning sem og að geta sett sig í spor annarra frá ólíkum menningarsvæðum. Í sögu er 

eitt af lokamarkmiðum aðalnámskrárinnar að nemendur eiga að öðlast skilning á 

menningu sögunnar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007c). Öll þessi 

lokamarkmið voru höfð í huga við gerð námsspilsins Bakpokans og vonast er til þess að 

þetta námsspil mæti þeim. 

6.2  Markmið með námsspilinu Bakpokanum. 

Bakpokinn er námsspil sem er ætlað nemendum á aldrinum 14-16 ára. Meginmarkmiðið 

með þessu námsspili er að nemendur kynnist menningu mismunandi landa sem og 

staðreyndum um landið sjálft. Nemendur læra einnig að skipuleggja sig fram í tímann þar 

sem þeir þurfa að ákveða til hvaða landa þau vilja fara og í hvaða röð.  Önnur markmið 

eru að víkka sjóndeildahring nemenda, kynna þá fyrir því sem heimurinn býður upp á og 

auka meðvitund þeirra um fjölmenningu og fjölbreytileikann í kringum þá. Með því að 

fræðast um menningu og löndin í heiminum verða nemendurnir víðsýnni og öðlast aukna 

virðingu fyrir menningu annarra. Reynt var að samþætta mismunandi námsfög til þess að 

nemendur læri sem mest á sem fjölbreyttastan hátt.  

6.3 Spilaborðið og gangur leiksins 

Spilið gengur út á það að nemendur velja tíu lönd sem þeir vilja heimsækja í heimsreisu 

sinni. Í upphafi þurfa þau að ákveða í hvaða röð þau vilja ferðast til landanna. Sá vinnur 

sem er fyrstur að fara til allra landanna tíu. Til þess að fara úr hverju landi fyrir sig þarf að 

kasta teningi sem hefur þrjá mismunandi valkosti og kemur hver valkostur tvisvar sinnum 

fyrir. Ó.A. þýðir „Óvæntur atburður”, V.Þ.A. þýðir „Vissir þú að...” og L.S. þýðir „Landið 

sjálft”. Þetta eru þeir flokkar sem hægt er að lenda á og draga nemendur spil eftir því 

hvaða flokki þau lenda á. Undir „Óvæntum atburðum” er að finna atburði sem hafa gerst 

og hafa áhrif á nemandann á ferðalaginu. Það getur til dæmis verið að nemandinn hafi 

viljað lengja tímann í ákveðnu landi og þurfi því að bíða eina umferð. „Vissir þú að...” eru 

hlutir eða dæmi úr menningu viðkomandi lands. Nemandinn þarf ekki að svara réttu eða 

röngu heldur eru þetta aðeins fróðleiksmolar um menningu og hefðir hvers lands fyrir sig. 

Menning getur hvorki verið rétt né röng og því er best að útlista það sem fróðleik. Spilin 

sem kallast „Landið sjálft” eru spurningar um viðkomandi land og eru til þess að 
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nemendur geti lært ýmsar staðreyndir um löndin. Það getur verið allt frá höfuðborgum til 

gjaldmiðla.  

6.4 Vinnuferlið 

Hugmyndin að námsspilinu Bakpokanum fæddist fyrir um það bil ári síðan þegar ég sá að 

þörf væri á því að upplýsa grunnskólanemendur á Íslandi um mismunandi menningu. Að 

læra um fjölbreytileikann sem heimurinn býður upp á skapar þekkingu og sú þekking 

skapar gagnkvæma virðingu meðal nemenda. Byrjað var á spilinu vorið 2012 og því lokið 

haustið 2012.  

Vinnuferlið við að búa til spilið sjálft hófst á því að búa til fróðleiksmola um menningu og 

hefðir annarra landa. Spurningar og viðtöl voru lögð fyrir einstaklinga frá 15 mismunandi 

löndum og spurt var um menningu þeirra. Löndin sem voru valin voru: Gana, Kenía, 

Egyptaland, Nýja Sjáland, Ástralía, Salómonseyjar, Holland, Bretland, Frakkland, Pólland, 

Tæland, Brasilía, Jamaíka, Kanada og Mexíkó. Spurningarnar voru lagðar fyrir 

einstaklingana í tölvupósti eða í viðtali. Því næst var unnið úr því efni sem kom fram og  

fróðleiksmolarnir „Vissir þú að..”. urðu til. Því næst voru staðreyndaspurningar „Landið 

sjálft” um löndin búin til en þær upplýsingar voru fengnar af ýmsum heimasíðum frá þeim 

löndum sem unnið var með (Sjá fylgiskjal 1 með heimasíðum). Síðasti flokkurinn „Óvæntir 

atburðir” eiga í raun að þjóna tvenns konar tilgangi. Sá fyrsti er að í þessu spili þarf vera 

eitthvað sem kemur á óvart eða eitthvað sem hjálpar öðrum en ekki hinum. Í öðru lagi er 

hugmyndin á bakvið spilið að þetta er bakpokaferðalag sem nemendur eru að fara í og 

þess vegna getur alltaf eitthvað óvænt gerst. Allir „Óvæntu atburðirnir” eru tengdir við 

það sem getur gerst á ferðalagi. Spilaborðið sjálft var unnið með grafískum hönnuði en 

borðið lítur út eins og heimskort og aðeins þau lönd sem eru í spilinu eru í öðrum lit. Heiti 

hvers lands fyrir sig er einnig á spilaborðinu sem og frægt mannvirki frá hverju landi fyrir 

sig sem á að einkenna landið. 
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7  Fylgiskjal 1 

Ástralía  

http://www.australia.com/ 

Brasilía 

http://www.brasil.gov.br 

Bretland  

http://www.visitbritain.com/ 

Egyptaland 

http://en.egypt.travel/ 

Frakkland 

 http://us.franceguide.com/ 

Gana  

http://www.ghanaweb.com/ 

Holland  

http://www.holland.com 

Jamaíka 

http://www.visitjamaice.com 

Kanada 

http://www.canada.travel 

Kenía 

http://www.magicalkenya.com/ 

Mexíkó 

http://us.franceguide.com/
http://www.visitjamaice.com/
http://www.magicalkenya.com/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=359
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http://www.visitmexico.com 

Nýja Sjáland 

http://www.newzealand.com 

Pólland 

http://www.poland.pl 

Salómonseyjar 

http://www.visitsolomons.com.sb 

Tæland 

http://www.tourismthailand.org 

 

 

 

http://www.visitsolomons.com.sb/
http://www/
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8 Lokaorð 

Námsspilið Bakpokinn er spil sem gott er að nota til þess að skapa umræðu um menningu 

annarra landa sem og menningu Íslands. Námsspilið á að gefa nemendum möguleika á að 

skilja sína menningu á annan hátt út frá þeim menningarheimum sem þeir læra um. Að 

koma af stað umræðu og fræða nemendur er grundvöllur fyrir því að skapa samfélag þar 

sem umburðarlyndi og skilningur er til staðar fyrir mismunandi skoðanir og hefðir. 

Nemendur búa í fjölmenningarsamfélagi og þess vegna er það hlutverk skólans að fræða 

og skapa umræðu. Námsspilið Bakpokinn var hannað til þess að gefa kennurum tæki til 

þess að  koma af stað menningartengdum umræðum sem einkennast af virðingu, fræðslu 

og skemmtun.  

Að þekkja og kynnast mismunandi menningu eykur virðingu og skilning. Þegar 

nemendur fræðast um aðra menningu og aðrar hefðir getur það komið í veg fyrir fordóma 

og staðalímyndir. Aukin hnattvæðing og fjölmenning er stór hluti af íslensku samfélagi í 

dag og er því mikilvægt að fjalla um það innan grunnskóla landsins. Námsspil eru góð til 

þess að skapa umræðu og kenna um önnur gildi og hefðir. Námsspil eru einnig 

skemmtilegur og auðveldur valkostur ef umræðan um fjölmenningu vefst fyrir 

kennaranum.  
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