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Ágrip 

Trúleikur er lokaverkefni til B.Ed-prófs í grunnskólakennarafræði við Háskóla 

Íslands. Verkefnið hefur að geyma námsspil í trúarbragðafræði fyrir efsta stig grunn-

skóla og fræðilega greinargerð.  

Námsspilið Trúleikur er samið í tengslum við kennslubókina Maðurinn og 

trúin eftir Gunnar J. Gunnarsson. Í spilinu fást nemendur við helstu trúarbrögð 

heims; gyðingdóm, kristna trú, íslamstrú, hindúasið og búddhatrú. Í spilinu þurfa 

nemendur að beita leikrænni tjáningu til þess að tjá, túlka og bera saman trúarlegar 

athafnir, hátíðir, siði, hefðir, trúarbókmenntir og tákn helstu trúarbragða. Þeir þurfa 

einnig að útskýra hvaða áhrif trúarbrögð geta haft á einstaklinga, hópa og samfélög 

og hvað sé ólíkt eða sérstætt með trúarbrögðum heimsins. Markmið spilsins er að 

dýpka skilning nemenda á námsefninu Maðurinn og trúin, brjóta upp kennslu í 

trúarbragðafræði og stuðla að því að gera kennslu líflegri og skemmtilegri. 

Greinargerð þessari er ætlað að sýna fram á tengsl fræða við notkun náms-

spila í kennslu og ávinning þess að samþætta spil og leikræna tjáningu við kennslu í 

trúarbragðafræði á efstu stigum grunnskóla. Einnig er gerð grein fyrir stöðu náms-

gagna í trúarbragðafræði og mikilvægi þess að skólastarf sé skemmtilegt. 
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Formáli 

Eftir krefjandi og skemmtilega vinnu er spilið okkar Trúleikur loksins orðið að veru-

leika. Við viljum þakka leiðbeinanda okkar, Ásu Helgu Ragnarsdóttur fyrir frábært 

samstarf, stuðning og veitta aðstoð. Við viljum einnig þakka Maríu Möndu 

Ívarsdóttur fyrir hönnun á útliti spilsins. Bestu þakkir fá Dóra Unnsteinsdóttir og 

Hrefna Steinarsdóttir fyrir aðstoð á yfirlestri. Fjölskyldur okkar fá bestu þakkir fyrir 

auðsýndan stuðning. 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur 

Siðareglur Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, 

http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Við 

vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um 

er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum öllum sem lagt hafa 

okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálf ábyrgð á því sem missagt kann 

að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________     _________________________________ 
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1. Inngangur 

Í núgildandi samfélagi eru skólar skyldugir til þess að bjóða upp á nám við hæfi allra 

einstaklinga. „Nemendur eiga rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í al-

mennum skóla án aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis” (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Til þess að mæta kröfum margbreytileikans þurfa skólar að 

bjóða upp á fjölbreytta og sveigjanlega kennslu þar sem stuðst er við fjölbreytt náms-

efni. Hvernig má gera kennslu skil á þann hátt að nemendur fái að upplifa og reyna? 

Leikræn tjáning er fag sem tekur á daglegu lífi um leið og nemendur lifa sig inn í 

námsefnið. Markmið kennsluaðferða leiklistar er að hjálpa nemendum að átta sig á 

hverjir þeir eru, styrkja sjálfsmynd þeirra og almennan þroska. Leikræn tjáning og 

spil eru kennsluaðferðir sem báðar flokkast sem leikir en flest börn, ef ekki öll, hafa 

gaman af því að leika sér. Báðar aðferðirnar krefjast þess oftar en ekki að nemendur 

vinni saman í hópum og því geta þær þjálfað félagslega færni og samvinnu nemenda. 

Síðast en ekki síst geta spil og leikræn tjáning hentað vel þegar virkja á nemendur í 

námi og dýpka á skilning þeirra á námsefninu. 

Í lokaverkefni þessu völdu höfundar að búa til kennsluefni í trúarbragðafræði 

þar sem spil og leikrænni tjáningu er fléttað saman. Höfundar hafa báðir mikinn 

áhuga á leiklist og trúarbragðafræði og hafa sótt kennslu í þessum tveimur náms-

greinum. Þeir vildu sameina áhugasviðin tvö og þekkingu sína á þeim í námsspili 

sem ber nafnið Trúleikur. Trúleikur er samið í tengslum við kennslubókina Maðurinn 

og trúin eftir Gunnar J. Gunnarsson og nær yfir helstu trúarbrögð heims; gyðingdóm, 

kristna trú, íslamstrú, hindúasið og búddhatrú. Í spilinu þarf nemandi að beita leik-

rænni tjáningu til þess að útskýra og fræða samnemendur sína um ólík trúarbrögð 

heims. Markmið spilsins er fyrst og fremst að dýpka skilning nemenda á námsefninu 

Maðurinn og trúin. Því er einnig ætlað að þjálfa félagsleg samskipti og samvinnu 

nemenda og skapa góðan bekkjaranda. Með spilinu er reynt að koma enn frekar til 

móts við margbreytileika nemendahópsins með því að nálgast námsefnið frá öðru og 

ólíku sjónarhorni. 

Við vinnslu þessa verkefnis veltu höfundar eftirfarandi spurningum fyrir sér: 

Hver er staða kennsluefnis í trúarbragðafræði? Hvers vegna gæti verið gagnlegt að 

samþætta spil og leikræna tjáningu? Er ávinningur af því að samþætta þessar tvær 

kennsluaðferðir? Í þessari greinargerð, sem skiptist niður í sex kafla, leita höfundar 

svara við ofangreindum spurningum og fræðilegum stuðningi við spilið Trúleik. 
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Í öðrum kafla greinargerðarinnar er fjallað um kennslu í trúarbragðafræði 

samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla og greint er frá stöðu námsefnis sem er í boði 

fyrir efsta stig grunnskóla. Einnig er bókinni Maðurinn og trúin gerð skil þar sem 

spilið er byggt á henni. Í þriðja kafla er fjallað um spilið Trúleik þar sem farið er yfir 

leikreglur, markmið og uppbyggingu spilsins. Höfundar koma einnig með tillögur að 

því hvenær og hvernig hægt væri að nota spilið í kennslu auk þess sem þeir leggja til 

hvernig námsmati gæti verið háttað að spili loknu. Síðast en ekki síst kanna höfundar 

hvernig spilið Trúleikur fellur að hæfniviðmiðum og lykilhæfni nemenda samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla. Í fjórða kafla er fjallað um samþættingu spila og leik-

rænnar tjáningar. Í kaflanum er greint frá mikilvægi fjölbreyttra kennsluaðferða og 

hópvinnubragða. Kennsluaðferðunum spil og leikrænni tjáningu eru gerð skil og sagt 

er frá kostum þeirra. Í lok kaflans er fjallað um samþættingu kennsluaðferða og 

ávinning þess að samþætta spil og leikræna tjáningu. Í fimmta kafla er fjallað um 

mikilvægi og kosti þess að skólastarf sé skemmtilegt.  

Með þessu verkefni vonast höfundar til að spilið Trúleikur komi sem ferskur 

blær í flóru námsefnis sem nú þegar er til í trúarbragðafræði. Verkefnið er einnig 

hugsað sem innblástur fyrir kennara, hér fá þeir spil sem þeir geta mögulega notað. 

Vonandi verður verkefnið einnig til þess að fjölbreytni kennsluaðferða í trúarbragða-

fræði eykst. 
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2. Trúarbragðafræði 

Trúarbragðafræði er námsgrein sem kennd er undir samheiti samfélagsgreina ásamt 

sögu, þjóðfélagsfræði, lífsleikni, landafræði og heimspeki ásamt siðfræði. Það er í 

höndum skólanna að haga greinaskiptingu eftir því sem er hentugast, árangursríkast 

og skynsamlegast við hverjar aðstæður (Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls. 194). 

 

2.1 Aðalnámskrá grunnskóla og trúarbragðafræði 

Trúarbragðafræði er ætlað að opna augu nemenda fyrir ríkjandi trúarbrögðum og 

ólíkum trúarhefðum með víðsýni og umburðarlyndi að leiðarljósi. Henni er einnig 

ætlað að auka skilning nemenda á trúarbrögðum heimsins og ólíkum trúarhefðum. 

Hún á að kenna nemendum um mikilvæg gildi eins og umhyggju, virðingu, jafnrétti 

og þýðingu þessara gilda fyrir farsælt líf (Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls. 195–

196). Trúarbragðafræði kemur inná siðfræði þar sem nemendur læra að efla siðvit og 

ræða um siðferðileg álitamál eins og trúarbrögð (Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls. 

194 og 203). 

 Markmið samfélagsgreina og þar með trúarbragðafræði er að stuðla að 

skilningi nemenda á mörgum þeim hugmyndum og hugsjónum sem liggja til grund-

vallar viðhorfum til menningar og sögu. Gera nemendum kleift að nálgast samfélags-

leg og siðferðisleg álitamál með samræðu og kenna þeim að byggja afstöðu sína á 

rökum. Kenna á nemendum að tileinka sér ábyrgð, gildismat og réttsýni sem byggir 

meðal annars á þeirri hæfni að setja sig í spor annarra. Þannig ljá samfélagsgreinar 

eins og trúarbragðafræði nemendum verkfæri til þess að þróa skilning á öðru fólki og 

sjálfum sér (Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls. 195–196). 

 Hlutverk kennara í samfélagsgreinum eins og trúarbragðafræði er að skapa 

þægilegt og gott umhverfi þar sem nemendum gefst tækifæri til að þroska hæfni sína, 

til að eiga í innihaldsríkum samskiptum við aðra, þróa skilning sinn á öðru fólki og 

sjálfum sér. Kennarar eiga að hjálpa nemendum að skilja hugmyndir og hugsjónir 

sem varða umhverfi og sögu og gera þeim kleift að átta sig á siðferðilegum og 

samfélagslegum álitamálum (Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls. 203). 

 Samkvæmt ofangreindu má ætla að trúarbragðafræðin skipi veglegan sess 

þegar kemur að siðferðilegum og samfélagslegum málefnum eins og jafnrétti, mann-
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réttindum, umburðarlyndi og virðingu. Höfundar velta því þó fyrir sér hvort trúar-

bragðafræðin fái nægilegt vægi í kennslu í grunnskólum landsins, þar sem skólarnir 

hafa frjálsar hendur þegar kemur að greinaskiptingu námsgreina í samfélagsgreinum.  

 

2.2 Kennsluefni í trúarbragðafræði á efstu stigum grunnskóla 

Þegar kennsluefni í flokkum kristinfræði og trúarbragðafræði er skoðað á netsíðu 

Námsgagnastofnunar má sjá þó nokkrar kennslubækur og fræðslumyndbönd sem 

ætlað er til kennslu á unglingastigi. Þar er einnig að finna kennsluvef sem nefnist 

Trúarbragðavefurinn og er hann ætlaður miðstigi og unglingastigi. Flestar kennslu-

bækur eru textabækur sem flokkaðar eru undir kjarnaefni. Þessum bókum fylgja oftar 

en ekki kennsluhugmyndir og eða verkefni sem gjarnan eru í formi vinnublaða eða 

lesskilningsverkefni með spurningum. Það vakti athygli höfunda að ekkert námsspil 

er sjáanlegt í flokkum kristinfræði og trúarbragðafræði (Námsgagnastofnun, e.d.-a; 

Námsgagnastofnun, e.d.-c). 

 Þegar námsefni trúarbragðafræðinnar er skoðað í heild sinni virðist skorta 

fjölbreytni í námsgögnum. Meirihluti námsefnis eru textabækur, verkefnablöð og les-

skilningsverkefni (Námsgagnastofnun, e.d.-a; Námsgagnastofnun, e.d.-c). Ef til vill 

mætti semja meira af kennsluefni sem miðar að því að gera nám fjölbreytt og 

skemmtilegt. Dæmi um slíkt kennsluefni gæti verið vandað námsspil. Námsspil er 

kjörin aðferð þegar þjálfa á reglur, rifja upp efni og festa í minni (Ingvar Sigurgeirs-

son, 2011, bls. 82). Námsspilið Trúleikur er vonandi góð viðbót við það kennsluefni 

sem nú þegar er til í trúarbragðafræði. 

 

2.3 Kennslubókin Maðurinn og trúin 

Maðurinn og Trúin er kennslubók eftir Gunnar J. Gunnarsson og er hún ætluð til 

kennslu í trúarbragðafræði á unglingastigi. Hún var fyrst gefin út árið 1995. Hún 

hefur verið endurútgefin þrisvar sinnum síðan þá og var nú síðast gefin út árið 2009. 

Bókin var einnig gefin út á hljóðbók árið 2005 (Gunnar J. Gunnarsson, 2009; 

Námsgagnastofnun, e.d.-b). Námsspilið Trúleikur er byggt á nýjustu útgáfu bókar-

innar eða frá árinu 2009. Bókin nær yfir helstu trúarbrögð heims, gyðingdóm, kristni, 

íslamstrú, hindúasið og búddisma. Áhersla er lögð á inntak trúarbragðanna og áhrif 
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þeirra á daglegt líf og samfélag þeirra sem þau játa. Í bókinni eru settar fram spurn-

ingar og verkefni, svo og umræðu- og íhugunarefni (Gunnar J. Gunnarsson, 2009). 

Það gæti því verið góður kostur að bæta við námsspili í hóp þessara verkefna, en 

tilgangurinn með því er að dýpka skilning nemenda á námsefninu um leið og þeir 

skemmta sér og hafa gaman saman í kennslustundum. 
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3. Trúleikur 

Börnum er leikur sjálfsprottin leið til náms og þroska. Því er mikilvægt að grunn-

skólar viðhaldi þessari aðferð og þrói hana í skólastarfi. Leikur er jafn árangursrík 

leið til þroska og skilnings hvort sem nemandi er sex ára eða fimmtán ára. Leik má 

koma við innan allra námssviða og námsgreina í fjölbreyttu náms- og starfsumhverfi 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls. 38). Til eru margar kennsluaðferðir sem byggja 

á leik og má þar nefna námsspil (Ingvar Sigurgeirsson, 1976, bls. 2; Ingvar Sigur-

geirsson, 2009, bls. 80). 

 

3.1 Hvernig spil er Trúleikur? 

Trúleikur er námsspil þar sem trúarbragðafræði og leikrænni tjáningu er fléttað 

saman. Spilið er byggt á ameríska spilinu Curses eða Bölvanir eftir Brian Tinsman. 

Trúleikur er hugsað sem námsefni í trúarbragðafræði á efsta stigi grunnskóla og var 

samið út frá kennslubókinni Maðurinn og trúin eftir Gunnar J. Gunnarsson.  

Í spilinu Trúleikur eru nemendur að fást við viðfangsefni bókarinnar Maður-

inn og trúin með leikrænum hætti. Kennslubókin Maðurinn og trúin og spilið Trú-

leikur ná yfir helstu trúarbrögð heims; gyðingdóm, kristna trú, íslamstrú, hindúasið 

og búddhatrú. Í spilinu þurfa nemendur að beita þeim upplýsingum sem þeir hafa 

aflað sér um trúarbrögð heims í bókinni Maðurinn og trúin. Í spilinu nota nemendur 

upplýsingar sem þeir öfluðu sér með lestri námsbókarinnar til þess að fræða og 

útskýra fyrir bekkjarfélögum sínum margbreytileika trúarbragða, lífsviðhorfa og sið-

ferðis. Nemendur þurfa að beita leikrænni tjáningu til þess að tjá, túlka og bera sam-

an trúarlegar athafnir, hátíðir, siði, hefðir, trúarbókmenntir og tákn þessara helstu trú-

arbragða. Þeir þurfa einnig að útskýra hvaða áhrif trúarbrögð geta haft á einstaklinga, 

hópa og samfélög og hvað sé ólíkt eða sérstætt með trúarbrögðum heimsins. 

Spilið gæti hentað hvaða námsgrein sem er. Breyta þyrfti spilinu eilítið og 

aðlaga það hverri námsgrein. Það sem þyrfti einna helst að bregða frá upprunalega 

spilinu væru áskoranir. Persónueinkenni og leikreglur gætu staðið óbreyttar. Spilið 

býður upp á marga möguleika í námi sem auðvelt er að útfæra. Einnig gæti verið 

tilvalið að fá nemendur til þess að semja áskoranir út frá námsefninu, því það að búa 

til námsspil er krefjandi viðfangsefni og lærdómur af slíkri vinnu er óþrjótandi. Góð 
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leið væri að fá efstu bekki skólans til þess að búa til námsspil fyrir þá yngri (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2011, bls. 81). 

 

3.2 Leikreglur og uppbygging 

Í spilinu Trúleikur hefur þátttakandinn alls kyns persónueinkenni (karaktera) og þarf 

að leika það sem stendur á áskorunarspjaldi án þess að gleyma persónueinkennum 

sínum (án þess að detta úr karakter). Eftir hverja áskorun dregur þátttakandinn nýtt 

persónueinkenni sem hann má senda á einhvern af meðspilurum sínum. Eftir því sem 

persónueinkenni hans eru fleiri þeim mun erfiðara verður fyrir hann að leika. Ef 

þátttakandinn gleymir að framkvæma eitt af persónueinkennum sínum (dettur úr 

karakter) og einhver af meðspilurum hans tekur eftir því hringir sá hinn sami bjöllu 

og þá þarf sá sem gleymdi að leggja persónueinkennið til hliðar. Þegar þátttakandinn 

hefur lagt þrjú persónueinkenni til hliðar er hann dottinn úr leik. Sá sem stendur einn 

eftir í lok spilsins er Trúleiksmeistari. 

 

3.2.1 Innihald 

Spilið inniheldur 51 persónueinkenni, 60 áskoranir og bjöllu. 

 

3.2.2 Fjöldi leikmanna 

Þátttakendur eru fjórir til átta. 

 

3.2.3 Markmið 

Markmið spilsins er fyrst og fremst að dýpka skilning nemenda á námsefninu 

Maðurinn og trúin. Spilinu er ætlað að brjóta upp kennslu í trúarbragðafræði og gera 

hana líflegri og skemmtilegri. Því er einnig ætlað að þjálfa félagsleg samskipti nem-

enda og samvinnu og skapa góðan bekkjaranda. Með spilinu er reynt að koma enn 

frekar til móts við margbreytileika nemendahópsins með því að nálgast námsefnið frá 

öðru og ólíku sjónarhorni. 
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3.2.4 Spilið 

Í spilinu eru tveir ólíkir bunkar, persónueinkenni og áskoranir. Byrjið á því að 

stokka einn bunka í einu og setjið bunkana tvo á mismunandi staði á borðinu sem 

leikið er við. Gætið þess að bunkarnir snúi þannig að nafn þeirra snúi upp (allir eiga 

að sjá að það stendur áskoranir og persónueinkenni). Hafið bunkana staðsetta þar 

sem allir leikmenn geta náð til þeirra. Sá leikmaður sem á afmæli bráðlega byrjar. 

Síðan gengur röðin réttsælis. 

 

3.2.5 Hvernig á að spila? 

Áður en fyrsta umferð spilsins hefst eiga allir leikmenn að draga sér eitt persónu-

einkenni. Í upphafi hverrar umferðar þarf leikmaður að framkvæma eftirfarandi: 

1. Draga eina áskorun. 

2. Lesa hana upphátt. 

3. Velja sér einn meðleikara (aðeins ef þörf krefur eða áhugi er fyrir því). 

4. Framkvæma það sem stendur á spjaldinu. 

5. Setja spjaldið í bunka fyrir notuð spil. 

Í lok hverrar umferðar þarf leikmaður að framkvæma eftirfarandi: 

1. Draga eitt persónueinkenni. 

2. Velja einn meðspilara sem fær þetta tiltekna persónueinkenni og leggja það fyrir 

framan hann þannig að spjaldið snúi upp. Leikmaðurinn sem fær persónueinkennið 

les upphátt það sem stendur á spjaldinu. 

Þegar leikmaður hefur framkvæmt ofangreinda hluti er umferð hans lokið. 

 

3.2.6 Hvað er persónueinkenni? 

Allir leikmenn draga eitt persónueinkenni í upphafi spils. Í gegnum allt spilið getur 

hver og einn leikmaður fengið sent á sig fleiri persónueinkenni frá meðspilurum sín-

um. Allir leikmenn þurfa að gæta þess að framkvæma persónueinkenni sín þegar við 

á. Dæmi um persónueinkenni getur verið: „Þú ert með kvef. Hnerraðu í hvert skipti 

sem þú talar. “ 
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Í viðauka A má sjá öll persónueinkenni spilsins. 

 

3.2.7 Hvenær tekur persónueinkenni gildi? 

Um leið og sá sem sendi á þig persónueinkenni lýkur umferð sinni tekur nýjasta 

persónueinkenni þitt gildi. Þú þarft þó að muna að framkvæma öll persónueinkenni 

þín en þau geta verið mörg.  

 

3.2.8 Að gleyma að framkvæma persónueinkenni (detta úr karakter) 

Leikmaður situr uppi með persónueinkenni sitt út allt spilið. Meðspilarar fylgjast vel 

með að leikmaðurinn gleymi ekki að framkvæma eitthvert af persónueinkennum sín-

um (detti úr karakter). Ef slíkt gerist hringir meðspilarinn bjöllunni og segir: „Dottinn 

úr karakter.” Leikmaðurinn þarf þá að leggja til hliðar persónueinkennið sem hann 

gleymdi að framkvæma og er þá einu skrefi nær því að detta úr leik. Þetta persónu-

einkenni er þá ekki lengur með í spilinu. Þegar leikmaður hefur lagt þrjú persónu-

einkenni til hliðar er hann dottinn úr leik. 

	  

3.2.9 Hvað ef það er ómögulegt að framkvæma tvö eða fleiri persónueinkenni í 

einu? 

Það getur stundum reynst erfitt að framkvæma tvö eða fleiri persónueinkenni. Ef þú 

færð til dæmis: „Þú mátt ekki beygja olnbogana“ og „Þú lentir í slysi með límið 

tonnatak. Hendur þínar eru límdar við hnakka þinn öllum stundum“ þá verður þú að 

brjóta eitt persónueinkenna þinna og þar af leiðandi vera einu skrefi nær því að detta 

úr leik. 

 

3.2.10 Hvað er áskorun? 

Áskorun er spjald með áskorun sem hver leikmaður þarf að framkvæma í hverri um-

ferð. Áskorunin er alltaf trúarlegs eðlis og tengist námsefninu Maðurinn og trúin. 

Um er að ræða einhvers konar trúarlegar athafnir, siði, hátíðir, hefðir, 

trúarbókmenntir eða tákn sem nemendur þurfa að túlka og útskýra með leikrænum 

hætti. Ef leikmaður á í erfiðleikum með að skilja það sem stendur á spjaldinu eða veit 
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ekki hvað það merkir, mega meðspilarar gefa vísbendingu. Oft getur reynst erfitt að 

framkvæma áskorun einn síns liðs og má þá leikmaður velja sér einn meðspilara til 

þess að túlka áskorunina með sér. Báðir leikmenn þurfa þá að gæta þess að 

framkvæma öll persónueinkenni sín (detta ekki úr karakter). Dæmi um áskoranir eru: 

„Þú ert gyðingur sem ert að fara að gifta þig. Leiktu athöfnina og það sem einkennir 

gyðingleg brúðkaup.”, „	  Þú ert fjölskyldufaðir sem segir allri fjölskyldunni frá því 

hvað hanukkah hátíð er og hvers er verið að minnast þegar hanukkah hátíð er 

haldin.”, „Þú ert prestur í kristinni trú og ert að fara að skíra barn. Segðu viðstöddum 

frá skírninni og hvað hún táknar áður en skírnin hefst.”, „Þú og vinur þinn eruð á 

kaffihúsi. Þú ert rómversk-kaþólskur en vinur þinn er í rétttrúnaðarkirkjunni. 

Útskýrið hvor fyrir öðrum muninn á þessum tveimur kirkjudeildum.”, „Þú ert 

íslamstrúar. Reyndu að sannfæra einn meðspilara þinn sem er kristinn um að gerast 

íslamstrúar.”, „Þú ert leiðsögumaður og ert að sýna hóp af ferðamönnum mosku. 

Segðu frá því helsta sem einkennir þær.”, „Þú ert hindúi í útvarpsviðtali hjá Gunna 

Gunn á Lengjunni. Gunni Gunn vill fá að vita um stéttaskiptingu í hindúasið og 

hverjar séu hinar fimm stéttir.”, „Þú ert Krishna. Segðu leikmanninum á vinstri hönd 

frá sjálfum þér.”, „Þú ert Búddha og ert í sjónvarpsþætti. Segðu frá sögu þinni.”, „Þú 

ert nýbúinn að taka upp búddisma. Segðu ömmu þinni frá Karma og endurholdgun 

samkvæmt búddisma.” 

Í viðauka B má sjá allar áskoranir spilsins.	  

	  

3.2.11 Hvað ef einhver framkvæmir ekki áskorun? 

Ef leikmaður framkvæmir ekki áskorun þá fær hann ekki að senda persónueinkenni á 

aðra leikmenn og situr þá sjálfur uppi með persónueinkennið sem hann hefði getað 

sent frá sér. Því fleiri persónueinkenni sem hver leikmaður hefur þeim mun erfiðara 

er að framkvæma þau öll. Það er leikmanni í hag að geta sent persónueinkenni á 

meðspilara sína. 

 

3.2.12 Að detta úr leik 

Leikmaður getur haft fjölmörg persónueinkenni og engin takmörk eru fyrir því 

hversu mörg persónueinkenni hver og einn leikmaður má hafa. Ef leikmaður gleymir 



	   	  17 

að framkvæma persónueinkenni þarf hann að leggja það til hliðar. Þegar leikmaður 

hefur lagt þrjú persónueinkenni til hliðar er hann dottinn úr leik. Ef leikmaðurinn 

sem datt úr leik á fleiri persónueinkenni en þessi þrjú sem hann lagði til hliðar má 

hann dreifa þeim á milli þeirra leikmanna sem eftir eru í spilinu. Þar með er spilið 

orðið erfiðara fyrir þá leikmenn sem fengu úthlutað persónueinkennum. 

 

3.3 Hvenær og hvernig hentar að nota spilið í kennslu? 

Þegar lesningu bókarinnar Maðurinn og trúin er lokið, gæti verið góð leið að draga 

fram námsspilið Trúleikur, með það markmið að leiðarljósi að dýpka skilning nem-

enda á lesefninu. Kennari gæti t.d. boðið spilið fram sem hluta af stöðvavinnu þar 

sem námsgreinin trúarbragðafræði stýrir ferðinni. Stöðvavinna er skipulagt ferli þar 

sem nemendur flytjast í litlum hópum á milli námsstöðva í ákveðinni röð. Á hverri 

stöð vinna þeir afmarkað verkefni, sem í þessu tilviki tengist trúarbragðafræði. 

Verkefnin eru oftast unnin í einhvern tiltekinn tíma. Tíminn á hverri stöð er oftar en 

ekki ákveðinn af kennara sem einnig gefur nemendum merki þegar þeir eiga að flytja 

sig á næstu stöð. Stöðvarnar eru einatt tengdar þannig að verkefni á einni stöð er 

tengt verkefni á þeirri næstu (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og 

Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 36). Þegar þetta verklag er notað þarf að huga að því að 

nemendur eru jafn ólíkir eins og þeir eru margir og þurfa mislangan tíma. Einnig geta 

verkefnin verið misjöfn og mis tímafrek. Spilið Trúleikur gæti til að mynda tekið 

svolítinn tíma. Það er í verkahring kennarans að fitja upp á og afráða hve langur tími 

er gefinn á hverri stöð (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 37). 

 Námsspilið Trúleikur gæti einnig hentað til þemanáms þar sem viðfangsefnið 

væri trúarbrögð, samfélag, menning eða saga svo eitthvað sé nefnt. Í þemanámi er 

unnið út frá ákveðnu viðfangsefni eða þemu og það skoðað út frá mörgum, ólíkum 

sjónarhornum. Iðulega er um samþættingu nokkurra námsgreina að ræða, en þemað 

getur einnig tengst að mestu leyti einni námsgrein (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, 

bls. 41).  

Helstu kostir þemanáms eru að það krefst fjölbreyttra kennsluaðferða og 

veitir nemendum tækifæri til að taka virkan þátt í mótun viðfangsefnanna og undir-

búningi á þeim. Nemendur fá einnig færi til að nálgast viðfangsefnið frá margvís-

legum sjónarhornum og kafa dýpra í efnið. Það býður upp á aukið frelsi nemenda og 
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geta þeir valið sér verkefni í samræmi við áhugasvið sín og getu. Þemanám býður 

upp á fjölbreytileg vinnubrögð eins og umræður, námsspil, leikræna tjáningu, fjöl-

breytilegan lestur og skapandi ritun svo fáein dæmi eru nefnd (Lilja M. Jónsdóttir, 

2007, bls. 10).  

Kennarinn Herbert Kohl telur að áhugi nemenda fari sjaldnast eftir náms-

greinum. Hann heldur því fram að ólík börn hafi áhuga á mismunandi hlutum við 

sömu aðstæður. Með þemanámi nálgast þau áhugasvið sitt með margvíslegum hætti. 

Börn losna undan því andlausa streði að setja rétt svar á réttan stað í vinnubókina 

sína (Malmros, 1983, bls. 84). 

 

3.4 Námsmat að spili loknu 

Hvernig á að meta nemendur að spili loknu? Þegar spil, hópvinna og leikræn tjáning 

er annars vegar getur reynst erfitt að fylgjast með og meta hvern og einn nemanda. Í 

spilinu er um huglæga þætti að ræða sem erfitt er að mæla og útskýra. Spilið Trú-

leikur kallar því á fjölbreyttar matsaðferðir (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnars-

dóttir, 2010, bls. 62). Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er mikilvægt að kennari 

styðjist við fjölbreytt matsgögn og matsaðferðir, hvort sem um hópverkefni eða ein-

staklingsverkefni er að ræða. Dæmi um aðferðir við námsmat er verklegt, munnlegt 

og skriflegt mat. Jafnframt er brýnt að nemendur fái tækifæri til þess að taka þátt í 

námsmati. Frábær leið til þess að virkja þá í námsmati er að notast við sjálfsmat og 

jafningjamat. Þannig fá kennarar og nemendur upplýsingar sem ekki er hægt að afla 

með öðrum hætti (Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls. 205). 

 Að spili loknu gæti verið gagnlegt að styðjast við kennaramat, sjálfsmat, jafn-

ingjamat og matsaðferðina skrifað í hlutverki (sjá útskýringu hér fyrir neðan). Þar 

með er matið orðið fjölbreytt og sjónarhornin mörg. Eflaust væri gott að bera mats-

blöðin saman og draga ályktun af allri heildinni. Í sjálfsmati þarf nemandi að rifja 

upp og meta framlag sitt í spilinu á raunsæjan hátt. Ef kennari telur þess þörf getur 

hann rætt við nemanda um ákveðna þætti í sjálfsmatinu (Anna Jeppesen og Ása 

Helga Ragnarsdóttir, 2010, bls. 63). 

 Þar sem Trúleikur er hópvinna gæti verið hentugt að notast við jafningjamat. 

Mikilvægt er að nemendur eigi þess kost að leggja mat á framlag hvers og eins í 

hópvinnunni þar sem einstaklingar leggja mismikið af mörkum í slíkri vinnu. Það 



	   	  19 

getur valdið deilum innan hópsins og óróleika. Það er því gott að nemendur geti tjáð 

sig um slíkt í jafningjamati. Hópurinn metur einnig framlag sitt í heild. Ekki má þó 

gleyma að minna nemendur á að gagnrýni á ávallt að vera uppbyggjandi. Á mats-

blaði geta verið spurningar sem kalla á hispurslaus svör og þau verða nemendur að 

rökstyðja (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2010, bls. 63). 

 Spilið Trúleikur býður einnig upp á þann möguleika að fá nemendur til þess 

að skrifa í hlutverki einhverrar persónu sem kemur fram í spilinu. Til dæmis í hlut-

verki gyðings, Jesú Krists eða Múhameðs svo fátt eitt sé nefnt. Nemendur gætu til 

dæmis skrifað dagbókarfærslu eða ritað bréf sem væri til eða frá einhverri persónu í 

spilinu. Skrif nemenda í hlutverki koma sér vel þegar kennari ætlar að meta skilning 

nemenda á því námsefni sem spilið nær yfir (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnars-

dóttir, 2010, bls. 63–64). 

 Þegar kennari metur framlag nemenda í spilinu þarf hann að fylgjast vel með 

vinnu þeirra og skrá hjá sér jafnt og þétt. Reynslan sýnir að nemendur leggja sig 

meira fram þegar þeir vita að kennari fylgist með vinnu þeirra. Það sem kennari getur 

meðal annars metið hjá nemendum í spilinu er jákvæðni, hjálpsemi við aðra, listina 

að hlusta, samskiptafærni, samvinnu, ábyrgð, virðingu, hugmyndaflug og frumkvæði. 

Það getur verið mjög gagnlegt og auðveldað kennaramatið að útbúa einskonar gát-

lista eða eyðublað sem kennari getur fyllt inn í (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragn-

arsdóttir, 2010, bls. 62–63). 

 Í viðauka D, viðauka E og viðauka F eru dæmi um sniðmát að sjálfsmati, 

jafningjamati og gátlista fyrir kennara. 

 

3.5 Hæfniviðmið í Aðalnámskrá grunnskóla og spilið Trúleikur 

Í Aðalnámskrá grunnskóla flokkast námsgreinin trúarbragðafræði undir samfélags-

greinar. Hæfniviðmið samfélagsgreina eiga því við í trúarbragðafræði. Viðmiðin 

tengjast grunnþáttum menntunar og er þeim skipt í þrjá hluta, þ.e. reynsluheim, hug-

arheim og félagsheim (Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls. 196).  

Flokkurinn reynsluheimur nær yfir umhverfi, samfélag, sögu og menningu, 

þ.e. hæfni nemanda til að skilja veruleikann. Hugarheimur felur í sér sjálfsmynd 

nemanda og hæfni hans til að átta sig á sjálfum sér og öðrum. Félagsheimur fjallar 
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um samskipti og hæfni nemandans til að mynda og þróa tengsl sín við aðra (Aðal-

námskrá grunnskóla 2013, bls. 197). 

 Hvernig falla hæfniviðmið Aðalnámskrár grunnskóla að efni spilsins? Þegar 

hæfniviðmið við lok 10. bekkjar í hópnum reynsluheimur eru skoðuð kemur í ljós að 

mörg þeirra falla að spilinu Trúleikur. Spilinu er ætlað að kenna nemendum gildi 

þess að bera virðingu fyrir öðrum og sjálfum sér, fyrir félagslegu réttlæti, mann-

rétttindum, jöfnuði og helgi mannlegs lífs. Spilið stuðlar að auknum hugtakaskilningi 

þeirra þar sem það byggir á leikrænni tjáningu (Aðalnámskrá grunnskóla 2007, bls. 

39; Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls. 198). 

Í spilinu er nemandi fyrst og fremst að fást við og greina viðfangsefni sem 

snerta trú, siðferði og lífsviðhorf sem tengjast spurningum um merkingu og tilgang 

lífsins. Hann þarf einnig að útskýra margbreytileika trúarbragða og lífsviðhorfa og 

greina áhrif þeirra á líf einstaklinga, hópa og samfélaga. Í spilinu þarf nemandi jafn-

framt að gera sér grein fyrir því hver áhrif Biblíunnar og annarra helstu trúar-

bókmennta er á menningu og samfélög (Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls. 199–

200). 

Í spilinu Trúleikur þarf nemandi að sýna fram á læsi á frásagnir, kenningar, 

hefðir, hátíðir, siði og tákn kristni og annarra helstu trúarbragða heims, með því að 

setja sig í mörg ólík hlutverk og leika trúarlegar athafnir. Hann þarf sífellt að 

ígrunda, rökræða, hagnýta og meta þær upplýsingar sem hann hefur aflað sér um 

trúarbrögð heims í bókinni Maðurinn og trúin. Með því að spila spilið er nemandi 

sýknt og heilagt að fræða eða bera saman ólík trúar- og lífsviðhorf og vonandi um 

leið að læra hvað er sameiginlegt eða sérstætt með trúarbrögðum heimsins (Aðal-

námskrá grunnskóla 2013, bls. 198–200). 

 Spilið Trúleikur kemur inn á meira en helming hæfniviðmiða í flokknum hug-

arheimur og er það einna helst vegna þess að spilið byggir á leikrænni tjáningu. Í 

spilinu er nemandi sífellt að setja sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn og viðhorf. 

Vinna með margbreytilegar tilfinningar og víxlverkun hugsunar, tilfinninga, sam-

skipta og hegðunar. Þar sem spilið byggir á leikrænni tjáningu stuðlar það að auknum 

sjálfsskilningi og bættu sjálfsmati og hjálpar nemanda að átta sig á því hverjir styrk-

leikar og veikleikar hans eru (Aðalnámskrá grunnskóla 2007, bls. 39; Aðalnámskrá 

grunnskóla 2013, bls. 201–202). Spilið auðveldar vonandi nemanda að útskýra 
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hvernig sjálfsmynd hans mótast af félagslegum aðstæðum og trúar- og lífsviðhorfum 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls. 201). 

Spilið Trúleikur kemur inn á meirihluta hæfniviðmiða í flokknum félags-

heimur. Ástæðan fyrir því er einna helst sú að spilið byggir á hópvinnu. Í spilinu 

Trúleikur er nemandi að fást við samfélagsleg og siðferðileg málefni frá mismunandi 

sjónarhólum. Hann þarf að vega og meta skoðanir og upplýsingar sem hann fær úr 

kennslubókinni Maðurinn og trúin og þarf að bregðast við þeim á fordómalausan og 

réttsýnan hátt. Nemandi útskýrir með leikrænni tjáningu margbreytileika mannlífsins 

og ólíkan bakgrunn fólks. Hann þarf þó að gæta þess þegar hann leikur að bera virð-

ingu fyrir frelsi fólks til mismunandi trúar, lífsgilda, skoðana og lífshátta (Aðalnám-

skrá grunnskóla 2013, bls. 202–203). 

Með því að vinna í hópi er nemandi að taka þátt í lýðræðislegu samstarfi og 

samræðu. Hann er að koma þekkingu sinni á námsefninu á framfæri með leikrænum 

hætti einn síns liðs og í samstarfi við bekkjarfélaga sína. Spilið reynir á sjálfsaga, 

sjálfstraust og virðingu nemanda í samskiptum og samstarfi við meðspilara sína. 

Áður en nemandi byrjar að spila spilið þarf hann að útskýra gildi reglna en einnig 

móta þær ásamt bekkjarfélögum sínum (Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls. 202–

203). 

Samkvæmt ofangreindu kemur námsspilið Trúleikur inn á mörg hæfniviðmið 

Aðalnámskrár grunnskóla. Svo virðist sem spilið gæti hentað vel í trúarbragðafræði 

og hjálpað nemendum að ná tilgreindum markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla. 

 

3.6 Lykilhæfni nemanda og spilið Trúleikur 

Lykilhæfni snýr að nemandanum sjálfum og tengist öllum námssviðum. Henni er 

ætlað að stuðla að alhliða þroska nemandans. Lykilhæfni snýr að hæfni í tjáningu og 

miðlun, skapandi og gagnrýnni hugsun, sjálfstæði og samvinnu, nýtingu miðla og 

upplýsinga og ábyrgð og mat á eigin námi. Þessir þættir leggja grunn að heildstæðri 

og almennri menntun alla ævi (Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls. 86–87). 

 Þegar lykilhæfni við lok 10. bekkjar er skoðuð í flokknum tjáning og miðlun, 

kemur í ljós að þessi flokkur fellur vel að spilinu Trúleikur. Tjáning og miðlun eru 

meginþættir spilsins. Nemandi er statt og stöðugt að miðla námsefni bókarinnar 
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Maðurinn og trúin til samnemenda sinna með leikrænni tjáningu og hann beitir 

þessari aðferð við að miðla þekkingu sinni, skoðunum, leikni, tilfinningum og hugs-

unum á skýran hátt. Spilið gerir þær kröfur að nemandi noti viðeigandi orðaforða og 

hugtök og komi námsefninu til skila á skýran og tilhlýðilegan hátt. Með þessum hætti 

eru meiri líkur á því að nemandi hrífi bekkjarfélaga sína með sér og auki áhuga þeirra 

á námsefninu (Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls. 87). 

 Spilið kemur inn á lykilhæfni í flokknum skapandi og gagnrýnin hugsun. Í 

spilinu þarf nemandi að sýna fram á frumkvæði í vinnu sinni með námsefnið og úr-

vinnslu á því. Hann þarf að nota þekkingu sína og leikni, draga ályktanir, sýna 

áræðni og beita gagnrýnni hugsun. Í spilinu er nemandi að skoða námsefni bókar-

innar Maðurinn og trúin frá ólíkum sjónarhornum og þarf einnig að miðla því á skap-

andi hátt til bekkjarfélaga sinna. Í spili sem þessu þarf nemandi að vera óhræddur við 

það að gera mistök og nýta sér þau og óvæntar niðurstöður á skapandi hátt (Aðal-

námskrá grunnskóla 2013, bls. 88). 

 Spilið nær yfir alla þá lykilhæfni sem tilgreind er í flokknum sjálfstæði og 

samvinna. Í spilinu þarf nemandi að nýta hæfni sína til að vera ábyrgur og virkur í 

spilinu. Nemandi þarf að koma námsefninu til skila einn síns liðs og í samvinnu við 

bekkjarfélaga sína. Hann þarf því að nýta eigin styrkleika og vera leiðandi í samstarfi 

en þarf einnig að geta tekið leiðbeiningum samnemenda sinna og fylgt fyrirmælum 

þeirra. Spilið kemur því inn á hæfni nemandans að vinna sjálfstætt, í samvinnu við 

aðra og undir leiðsögn (Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls. 89). 

 Spilið Trúleikur kemur ekki hvað síst inn á lykilhæfni í flokknum nýting 

miðla og upplýsinga. Í þessum flokki er fjallað um hæfni nemanda til að nýta margs 

konar miðla í þekkingarleit, úrvinnslu og miðlun og nýta upplýsingar á skapandi, 

ábyrgan og gagnrýninn hátt. Í spilinu er nemandi að fást við upplýsingar sem hann 

hefur aflað sér í gegnum kennslubókina Maðurinn og trúin og þarf að miðla þeim 

með leikrænum hætti til bekkjarfélaga sinna á ábyrgan og skapandi hátt (Aðalnám-

skrá grunnskóla 2013, bls. 90). 

 Í flokknum ábyrgð og mat á eigin námi er fjallað um hæfni nemanda til að 

vera ábyrgur fyrir eigin námi og hæfni hans til að leggja mat á eigin vinnubrögð og 

frammistöðu. Spilið Trúleikur getur hjálpað nemanda að meta hver þekking hans er á 

námsefninu úr kennslubókinni Maðurinn og trúin. Það er á ábyrgð nemandans að 
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fylgjast með í tímum og vera vel lesinn áður en hann spilar því þannig nýtist spilið 

honum einna helst best. Mikilvægt er að nemandi setji sér raunhæf markmið um 

frammistöðu sína í spilinu og geti að spili loknu lagt mat á hvernig til tókst (Aðal-

námskrá grunnskóla 2013, bls. 90). 

 Af ofansögðu er ljóst að spilið Trúleikur fellur vel að lykilhæfni Aðalnám-

skrár grunnskóla. Svo virðist sem spilið nái yfir marga mikilvæga grunnþætti sem 

stuðla að almennri menntun einstaklingsins. 
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4. Samþætting spila og leikrænnar tjáningar 

Nemendur eru jafn ólíkir og þeir eru margir og þeim hæfa misjafnar kennsluaðferðir. 

Af þeim sökum er mikilvægt að kennarinn beiti fjölbreyttum kennsluaðferðum til að 

koma til móts við þarfir og getu nemenda því að það eykur líkurnar á því að flestir 

nemendur nái árangri í námi (Ingvar Sigurgeirsson, 2009, bls. 67). 

 

4.1 Mikilvægi fjölbreyttra kennsluaðferða 

Í skólastarfi er fjölbreytni nemendahópa mikil og það þarf kennari að hafa hugfast 

þegar hann skipuleggur kennslu. Það sem hentar einum nemanda hentar ekki endi-

lega þeim næsta. Því er nauðsynlegt að kennari bregðist við þörfum hvers nemanda 

og nýti sér fjölbreytileikann á árangursríkan hátt. Miklu máli skiptir að hann þrói 

námsumhverfi og notist við fjölbreytt verkefni sem taka mið af reynslu, áhuga og 

þörfum hvers nemanda (Kyriacou, 1986, bls. 33–43, 78–100; Sif Vígþórsdóttir og 

Valdimar Helgason, 2006, bls. 26–27). 

Howard Gardner talar um átta greindir eða hæfileika einstaklingsins, mál-

greind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistar-

greind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind (Armstrong, 

2001, bls. 14–15). Málgreind er hæfileiki til að nota tungumálið á áhrifaríkan hátt og 

færa sér í nyt orð, bæði skriflega og munnlega. Rök- og stærðfræðigreind er hæfileiki 

til að hugsa rökrétt og nota tölur á skilvirkan hátt. Rýmisgreind er hæfileiki til að 

skynja rúmfræðilegt umhverfi og hið sjónræna. Þessi greind felur í sér næmi fyrir 

vídd, formi, línum, lögun og litum. Líkams- og hreyfigreind felur í sér færni til að tjá 

tilfinningar og hugmyndir með því að nota líkamann. Hún felur í sér hæfni eins og 

fingrafimi, hraða, styrk, sveigjanleika og samhæfingu. Tónlistargreind er hæfileiki til 

að skapa, skynja, tjá og meta tónlist. Þessi greind felur í sér næmi fyrir hljómblæ tón-

verks, tónhæð, takti eða laglínu. Samskiptagreind er hæfileiki til að skilja og greina 

skap og tilfinningar annarrar manneskju. Hæfni til að bregðast rétt við í samskiptum 

og vera næmur á látbragð, rödd og svipbrigði fólks (Armstrong, 2001, bls. 14). 

Sjálfsþekkingargreind er hæfni til þess að þekkja sig sjálfan. Þessi greind lýsir sér í 

skýrri sjálfsmynd og vitund einstaklingsins á eigin styrk- og veikleikum. Umhverfis-

greind felur í sér hæfni einstaklingsins í að þekkja umhverfi sitt og næmi hans á fyrir-

bærum náttúrunnar (Armstrong, 2001, bls. 15). 
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Kennari þarf samkvæmt ofangreindu að hafa fjölgreindakenningu Gardners í 

huga þegar hann skipuleggur kennslu. Allir einstaklingar eru sterkir á einhverjum 

sviðum og kennari þarf að taka tillit til þess og byggja kennslu sína á sterkum hliðum 

nemenda og styrkja síðan aðra hæfni með fjölbreyttum kennsluaðferðum. Það að 

byggja kennslu á hæfileikum hvers einstaklings getur auðveldað honum að gera sér 

grein fyrir styrkleikum sínum og aukið sjálfstraust hans (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 

2005, bls. 15). Með því að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum er kennari að bregð-

ast við námsþörfum ákveðins nemanda eða fámenns hóps í stað þess að kenna heilum 

hópi nemenda líkt og þeir séu allir eins, með sömu hæfileikana og námsþarfirnar 

(Tomlinson, 1999). 

Tomlinson, er einn helsti hugmyndasmiður einstaklingsmiðaðs náms, hún tel-

ur miklu máli skipta að vinnulag og námstilhögun sé við hæfi allra nemenda. Hún á 

þó ekki við það að kennari eigi að útbúa mismunandi verkefni handa hverjum og 

einum nemanda heldur á kennslan að byggja á margvíslegum og sveigjanlegum 

kennsluaðferðum til að mæta þörfum hvers og eins (Sif Vígþórsdóttir og Valdimar 

Helgason, 2006, bls. 26).  

Kennari þarf að þekkja nemendur sína vel og þarf sífellt að viða að sér 

upplýsingum um þekkingu þeirra, reynslu, hæfileika, og áhugasvið. Hann þarf einnig 

að hafa hreyfi-, vitsmuna-, félags- og tilfinningaþroska nemenda í huga. Með þessum 

hætti nýtast eiginleikar nemenda sem best í námi þeirra (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 

2005, bls. 23). Sálfræðingurinn Jerome Bruner telur einstaklinginn langa til að læra 

og að líta megi á það sem orkulind sem nemandinn búi yfir. Auk þess heldur Bruner 

því fram að hægt sé að hamla þessari löngun með slæmum kennsluaðferðum 

(Halldén, 1983, bls.176).  

Eins og fram hefur komið er mikilvægt að kennari styðjist við fjölbreyttar 

kennsluaðferðir. Við undirbúning kennslu er val á kennsluaðferð ein áhrifamesta 

ákvörðun sem kennari tekur. Það er kennara í hag að þekkja sem flestar kennslu-

aðferðir þar sem engin ein aðferð er best. Hver aðferð hefur sína kosti og galla. 

Ólíkum nemendum henta misjafnar aðferðir og leiðir í kennslu. Því getur það verið 

góð leið að kennari styðjist við nokkrar aðferðir í einni og sömu kennslustundinni. 

Með því að beita ólíkum og mörgum kennsluaðferðum er kennari að auka líkur á því 

að sem flestir nemendur nái bættum árangri í námi (Ingvar Sigurgeirsson, 2009, bls. 

67). 
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Ingvar Sigurgeirsson hefur flokkað kennsluaðferðir niður í níu flokka. Til-

gangurinn með flokkuninni er meðal annars að sýna fram á fjölbreytni kennslu-

aðferða, markmið þeirra og þannig auðvelda kennurum val á kennsluaðferðum 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2011, bls. 38). Ingvar setur kennsluaðferðir sem hafa svipaðar 

áherslur og markmið undir sama hattinn. Flokkarnir níu eru; útlistunarkennsla, þulu-

nám og þjálfunaræfingar, umræðu- og spurnaraðferðir, innlifunaraðferðir og tjáning, 

þrautalausnir, leitaraðferðir, hópvinnubrögð og sjálfstæð skapandi vinnubrögð (Ingv-

ar Sigurgeirsson, 2011, bls. 43). 

Samkvæmt flokkunarkerfi Ingvars fellur spilið Trúleikur að fjórum flokkum 

kennsluaðferða. Trúleikur tilheyrir flokknum þulunám og þjálfunaræfingar þar sem 

spilinu er ætlað að kanna þekkingu nemenda og festa hana í minni. Hlutverk kennar-

ans er að hafa stjórn á nemendum og fylgjast með því sem fram fer í spilinu. Hlut-

verk nemenda er aftur á móti að tileinka sér þekkingu og um leið sýna fram á hana 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2011, bls. 43). Þar sem spilið byggir á leikrænni tjáningu 

flokkast það undir flokkinn innlifunaraðferðir og tjáning. Í spilinu þurfa nemendur að 

tjá sig og túlka á skapandi hátt um muninn á helstu trúarbrögðum heims. Einnig þurfa 

þeir að setja sig í spor lifandi og dauðra hluta (Ingvar Sigurgeirsson, 2011, bls. 44). 

Trúleikur fellur einnig að flokknum hlutverka- og hermileikir því að í spilinu þurfa 

nemendur að fara í ólík hlutverk og leysa af hendi ýmis raunveruleg mál tengd trúar-

brögðum (Ingvar Sigurgeirsson, 2011, bls. 116–117 og 121). Síðasti flokkurinn sem 

spilið fellur undir er flokkurinn hópvinnubrögð. Ómögulegt er að spila spilið einn 

síns liðs. Höfundar mæla með því að nemendur séu ekki færri en fjórir að spila. Spil-

inu er því ætlað að þjálfa samskiptafærni og samvinnu nemenda (Ingvar Sigurgeirs-

son, 2011, bls. 136). Ken Robinson talar um mikilvægi samvinnu í einum af fyrir-

lestrum sínum á Youtube. Hann segir það miklu skipta að nám fari fram í gegnum 

samskipti og samtöl í stað þess að nám fari fram í gegnum hugsanir sem eigi sér stað 

innra með einstaklingnum. Robinson segir samvinnu ekki aðeins vera hugmynd sem 

hægt er að nota á ráðstefnum heldur er samvinna lykilverkfæri kennara og muni vera 

áberandi á 21. öldinni (Robinson, 2010).  
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4.2 Mikilvægi hópvinnubragða 

Í gegnum lífið sjálft þurfa flestir einstaklingar að eiga í samskiptum við aðra hvort 

sem er í starfi eða á öðrum vettvangi. Því hlýtur það að vera jákvætt að færni nem-

enda í samskiptum sé þjálfuð en hópvinnubrögð eru meðal annars einn kostur sem 

getur þjálfað félagslega færni (Engleberg og Wynn, 2000, bls. 8–9). Hópvinnubrögð 

er kennsluaðferð sem miðar að því að nemendur leysa tiltekin viðfangsefni í hópum 

tímabundið og er meginmarkmiðið að þjálfa nemendur í samvinnu (Hafdís Guðjóns-

dóttir o.fl., 2005, bls. 39; Ingvar Sigurgeirsson, 2011, bls. 136).  

John Dewey, uppeldisfræðingur, og sálfræðingurinn Lev Vygotsky lögðu 

báðir mikla áherslu á félagsleg samskipti (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 14; 

Ingvar Sigurgeirsson, 2011, bls. 137). Dewey vildi að nemendur fengju tækifæri í 

námi sínu til þess að leysa viðfangsefni í sameiningu á lýðræðislegan og skipulegan 

hátt (Ingvar Sigurgeirsson, 2011, bls. 137). Hann vildi að frjáls tjáskipti og skoðana-

skipti væru rauður þráður í kennslu og trúði því að lykillinn að námsgreinum væri 

hvorki bókmenntir, landafræði né náttúrufræði heldur félagslegar athafnir einstak-

lingsins (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 16; Hartman, 1983, bls. 31). 

Vygotsky taldi félagsleg samskipti hafa mikil áhrif á vitsmunaþroska og nám 

einstaklingsins. Hann sagði þroska mannsins tengdan félagslegri þróun og því námi 

sem fram færi. Börn lærðu ekki aðeins af þeim fullorðnu heldur einnig af jafnöldrum 

sínum sem væru betur að sér á tilteknu sviði. Það er því æskilegt að skapa aðstæður 

þar sem nemendur geta lært hver af öðrum t.d. með hópvinnubrögðum (Hafdís Guð-

jónsdóttir o.fl., 2005, bls. 14 og 24). 

 Kostir hópvinnubragða eru margir. Með hópvinnu skapast oft á tíðum sam-

kennd sem leiðir til þess að nemendur fái meiri áhuga á náminu. Þeir læra meira í 

hópi þar sem þeir þurfa að leiðbeina hver öðrum og ræða saman innbyrðis. Nem-

endur öðlast einnig þjálfun í tjáningu, að leiðbeina, kenna, rökræða og útskýra fyrir 

öðrum. Með samskiptum við aðra verða oftar en ekki til fleiri hugmyndir, skilningur 

dýpri og sjónarhornin víðari. Samvinna stuðlar einnig að jákvæðum viðhorfum í garð 

annarra, eflir sjálfsmynd, sjálfstraust og félagsleg tengsl einstaklingsins. Hópstarf 

eykur næmi og skilning nemenda á skoðunum og viðhorfum annarra (Aðalnámskrá 

grunnskóla 2013, bls. 203; Engleberg og Wynn, 2000, bls. 8–9). Sköpun þróast því 

hún er félagslegs eðlis. Sköpun fer fram í gegnum viðbrögð og svör og hana er ekki 



	   	  28 

síður mikilvægt að þróa líkt og læsi (Robinson, 2001, bls. 166; Robinson, 2006). Síð-

ast en ekki síst þjálfast nemendur í lýðræðislegum samskiptum (Ingvar Sigurgeirs-

son, 2011, bls. 138).  

Fjölmargar rannsóknir sýna fram á að samvinnunámsaðferðir eins og hóp-

vinnubrögð hafi mjög jákvæð áhrif á viðhorf, námsárangur og félagsleg samskipti 

nemenda (Ingvar Sigurgeirsson, 2011, bls. 138). Rannsókn Johnsons og Johnsons frá 

1989 og rannsókn Slavins og samstarfsfólks hans frá 1989 sýna að nemendur sem 

vinna með samvinnunámsaðferðum eru að jafnaði sex stigum hærri á prófum en þeir 

sem vinna einir og án samvinnu við aðra nemendur. Báðar rannsóknirnar sýna að 

hópvinnubrögð gefa mestan námsárangur þegar kemur að samvinnunámsaðferðum 

(Abrami ofl., 1995, bls. 189–190). Samkvæmt rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar 

(1992) á kennsluháttum í íslenskum grunnskólum, leggja kennarar meiri áherslu á 

kennslubókarlærdóm í stað fjölbreyttra kennsluaðferða í formi hópvinnubragða, 

sköpunarvinnu og leikrænnar tjáningar (bls. 274). 

Samkvæmt ofangreindu virðist sem hópvinnubrögð sé góð aðferð í kennslu 

þar sem nemendur öðlast færni í að vinna með og hjálpa hver öðrum, taka tillit til 

annarra og bera ábyrgð á sjálfum sér. Með hópvinnubrögðum finna þeir að hver 

einstaklingur er mikilvægur hlekkur í bekkjarsamfélaginu (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 

2005, bls. 40). Samkvæmt niðurstöðum ofangreindra rannsókna virðist sem hóp-

vinnubrögð séu ekki notuð nægilega mikið í íslenskum grunnskólum. Vonandi er 

spilið Trúleikur góð viðbót við þennan flokk kennsluaðferða. 

 

4.3 Spil sem kennsluaðferð 

Undanfarin ár hefur umræða í menntamálum snúist um mikilvægi þess að nemendur 

séu virkir þátttakendur í kennslu. Nám getur ekki verið aðskilið framkvæmd eða 

reynslu og til þess að lærdómur fari fram þarf nemandi að vera virkur í ferlinu við að 

geta, vita og skilja. Hugsmíðihyggja byggir á virkri þátttöku nemenda. Hugsmíði-

hyggjan er hugmyndafræði Jean Piaget og John Deweys (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 

2005, bls. 15–16). Piaget var prófessor í líffræði, en lagði stund á rannsóknir á vits-

munaþroska barna (Freyja Birgisdóttir munnleg heimild, 1. september 2011). 

 Piaget taldi vitsmunaþroska barna styrkjast með því að handleika hluti og 

framkvæma tilraunir. Honum fannst mikilvægt að nemendur fengju tækifæri til að 
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vera virkir í námi og vinna með margbreytilegan efnivið. Dewey taldi reynslu ein-

staklingsins vera brunn menntunar og lagði áherslu á hlutbundið nám (Hafdís Guð-

jónsdóttir o.fl., 2005, bls. 16). Dewey sagði nám fara fram með virkri þátttöku nem-

andans, þ.e. „learning by doing” – að læra með því að framkvæma –, því vildi hann 

að fyrstu kynni einstaklinga af bóklegum greinum væru í gegnum verkleg vinnu-

brögð (Hartman, 1983, bls. 27 og 31). Hann bætti við að vitsmunaþroski væri hvati 

sem hefði eðlishneigð til að tjá sig í gjörðum. Hann taldi mikinn tíma og krafta fara 

til spillis og grafa undan skólastarfinu sökum þess að ekki væri farið eftir þessu lög-

máli. Hann tjáði nemendur neydda til þess að vera óvirkir þiggjendur í námi og því 

fengju þeir ekki að fylgja lögmáli sem væri þeim eðlislægt (Hartman, 1983, bls. 32). 

 Samkvæmt kenningum Piaget og Deweys virðist skipta máli að nemendur séu 

virkir í kennslu svo að nám fari fram. Til eru margar kennsluaðferðir sem virkja nem-

endur og má þar nefna hópvinnubrögð, leikræna tjáningu og námsspil, en spilið Trú-

leikur byggir einmitt á þessum þremur kennsluaðferðum.  

Líkt og spilið Trúleikur eru námsspil oftar en ekki byggð á þekktum 

afþreyingarspilum en mörgum þeirra hefur verið breytt og þau aðlöguð að námi. 

Námsspil henta einkar vel þegar þjálfa á reglur eða til þess að rifja upp námsefni og 

festa það í minni (Ingvar Sigurgeirsson, 2011, bls. 81–82). Nemendur verða gjarnan 

hugfangnir af spilum og það getur létt undir við skipulagningu á kennslu, t.d. á þann 

veg að tillit sé tekið til getu, hæfileika og mismunandi áhuga nemenda. Vinnuhraði 

nemenda er mjög einstaklingsbundinn og það getur reynst kennara erfitt. Kennari 

þarf því að hafa önnur viðfangsefni í bakhöndinni fyrir þá nemendur sem ljúka fyrst 

við verkefni sín. Þá geta spil komið sér vel (Ingvar Sigurgeirsson, 1976, bls. 2).  

Fjölmargir kennslufræðingar telja að spil geti stuðlað að auknum áhuga, þátt-

töku, samvinnu, sjálfsaga, umræðum og virkni nemenda og geti átt þátt í því að 

breyta andrúmslofti í skólastofunni. Ekki má gleyma því að spil geta einnig stuðlað 

að fjölbreyttri námsreynslu og eru oft gleðigjafi. Athuganir sýna að nemendur hafa 

meiri áhuga á námsspilum en venjubundnum viðfangsefnum, engar rannsóknir benda 

til þess að notkun spila í kennslu sé af slæmum toga (Ingvar Sigurgeirsson, 1976, bls. 

2–3). 
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4.4 Leikræn tjáning sem kennsluaðferð 

Leikræn tjáning er kennsluaðferð sem varð til um síðustu aldamót og má rekja til-

komu hennar til breskra kennara og fræðimanna. Meðal þeirra fræðimanna sem hafa 

átt hvað mestan þátt í því að laga leikræna tjáningu að almennu skólastarfi má nefna 

Gavin Bolton og Dorothy Heathcote (Anna Jeppesen, 1994, bls.7–8). Bæði telja leik-

ræna tjáningu sérstæða kennsluaðferð þar sem hún gerir nemendur sjálfstæða í vinnu-

brögðum, hvetur þá til margbreyttari orðnotkunar, eflir skilning þeirra á viðfangs-

efnum og gefur nemendum færi á að notfæra sér fyrri reynslu og öðlast þekkingu 

(Anna Jeppesen, 1994, bls. 11–12).  

Leikræna tjáningu má nota í mörgum námsgreinum. Nemendur nota gjarnan 

þessa aðferð til þess að túlka og tjá námsefnið og fá um leið tækifæri til þess að upp-

lifa ákveðnar aðstæður og sjá hvernig þeir myndu bregðast við þeim (Ingvar Sigur-

geirsson, 2011, bls. 102; Neelands, 1990, bls. 3). Megináhersla leikrænnar tjáningar 

er að nemendur séu virkir og taki þátt (Ingvar Sigurgeirsson, 2011, bls. 102). Leik-

ræn tjáning kemur því inn á kenningar uppeldisfræðingsins John Deweys en hann 

hélt því fram að virkni, tjáning og sköpun væri lykill að öllu námi (Hartman, 1983, 

bls. 31). 

Brian Way, kennari í leikrænni tjáningu, sagði að í heiminum væri ekki til 

það barn sem gæti ekki sýnt leikræna sköpun (Fahlén, 1983, bls. 150–151). Way taldi 

leikræna tjáningu vera kennsluaðferð sem miðaði að því að þroska einstaklinginn og 

„þjálfa hann í að lifa” (Fahlén, 1983, bls. 148). Hann sagði megintilgang leikrænnar 

tjáningar vera þríþættan; flytja þekkingu af einu sviði yfir á annað, öðlast beina 

reynslu og þróa hugmyndaflugið – snerta sál, hjarta og skynsemi (Fahlén, 1983, bls. 

148). Way taldi leikræna tjáningu þjálfa hæfileika eins og umgengni við aðra, ein-

beitingu, líkamsstjórnun, hugmyndaflug og vitrænt, líkamlegt, tilfinningalegt og 

andlegt atgjörvi (Fahlén, 1983, bls. 149). 

Kostir leikrænnar tjáningar í kennslu eru margir og fara þeir gjarnan eftir því 

hvert markmið aðferðarinnar er hverju sinni. Leikræn tjáning eflir sköpunargáfu, 

ímyndunarafl, skilning nemenda á margvíslegum aðstæðum og hæfni nemandans til 

þess að setja sig í spor annarra. Leikræn tjáning skerpir skyn- og athyglisgáfu nem-

enda og styrkir samhæfingu skynjunar og hreyfingar, þjálfar nemendur í tjáningu og 

styrkir tilfinningalíf þeirra. Leikræn tjáning eflir mál og málþroska, þekkingu, áhuga 
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og skilning nemenda á námsefninu (Ingvar Sigurgeirsson, 2011, bls. 102). Síðast en 

ekki síst stuðlar hún að samkennd og samvinnu í hópum og styrkir markvisst sjálfs-

mynd unglinga (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2010, bls. 8; Ingvar 

Sigurgeirsson, 2011, bls. 102). 

Niðurstöður rannsókna sýna fram á skilvirk áhrif leiklistar og leikrænnar tján-

ingar í kennslu nemenda sem eiga við agavandamál og námserfiðleika að stríða. 

Leiklist kemur sér einnig vel í kennslu nemenda sem hafa annað tungumál en 

íslensku að móðurmáli. Leikræn tjáning auðveldar þessum hópi nemenda lærdóminn 

þar sem ritaðir textar eru ekki nauðsynlegir og geta nemendur túlkað og tjáð hugsanir 

sínar og námsefnið í gegnum leik (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þor-

kelsdóttir, 2010, bls. 10–11).  

Rannsóknir benda til þess að drengir virðast njóta sín í kennslustundum þar 

sem aðferðum leikrænnar tjáningar er beitt. Þeir taka virkan þátt og sýna frumkvæði í 

hópvinnu og koma með margar snjallar og skemmtilegar hugmyndir. Þessar niður-

stöður eru mjög áhugaverðar í ljósi þess hve margar rannsóknir sýna fram á að 

drengir njóti sín ekki eins vel í skóla og stúlkur. Þeir fá lægri einkunnir en stúlkur og 

hegðunarvandamál eru algengari á meðal drengja (Ása Helga Ragnarsdóttir og 

Rannveig Björk Þorkelsdóttir, 2010, bls. 11; Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg 

Kaldalóns, 2006, bls. 93). Það getur reynst drengjum erfitt að sitja kyrrir og einbeittir 

í hefðbundinni stofu í heila kennslustund þar sem þeir hafa mikla þörf fyrir hreyf-

ingu. Með leikrænni tjáningu er þessari þörf drengja mætt og þeir njóta þess að 

framkvæma og kynna verkefni sín (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk 

Þorkelsdóttir, 2010, bls. 11). Athuganir benda til þess að hreyfing og leikur skipi ekki 

stórt hlutverk í námi barna. Það hlýtur að vera umhugsunarvert í ljósi þess hve hreyf-

ing og leikur er börnum mikilvægur (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 

2006, bls. 91). 

Samkvæmt ofangreindu mætti ef til vill segja að leikræn tjáning væri góð 

kennsluaðferð, en með henni má nálgast námsefnið frá mörgum og ólíkum sjónar-

hornum. Auk þess þjálfar leikræn tjáning marga persónulega og félagslega þætti og 

undirbýr einstaklinginn fyrir lífið sjálft. Hún kemur sér vel í kennslu innflytjenda og 

nemenda sem eiga við námserfiðleika og agavandamál að stríða. Þar sem spilið Trú-

leikur byggir á leikrænni tjáningu vona höfundar að það þjálfi og efli ofangreinda 

þætti og komi til móts við fjölbreytileika í nemendahópum. 
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4.5 Hvers vegna samþætting? 

Trúleikur er námsspil í trúarbragðafræði sem byggir á leikrænni tjáningu og hóp-

vinnubrögðum. Kennsluaðferðirnar eru því orðnar þrjár og sameinast í einu spili. 

Spurningin er þá hvort að samþætting þessara þriggja kennsluaðferða sé af góðum 

toga og þá hvers vegna? 

 Höfundar hafa í námi sínu komist að því að mikilvægt er að kennari styðjist 

við fjölbreyttar kennsluaðferðir þar sem nemendur nálgast námsefnið á mismunandi 

vegu. Þannig er komið til móts við margbreytileika nemendahópsins (Ingvar Sigur-

geirsson, 2009, bls. 67; Tomlinson og Eidson, 2003, bls. 4–5 ). Samþætting gefur 

nemendum tækifæri til þess að kafa dýpra í viðfangsefni og nálgast þau frá fleiri en 

einu sjónarhorni. Með þessum hætti öðlast nemendur betri heildarsýn á námsefnið 

(Lilja M. Jónsdóttir, 2007, bls. 9–10). Með samþættingu er enn frekar komið til móts 

við fjölgreindakenningu Gardners þar sem allar þrjár kennsluaðferðirnar þjálfa og 

virkja mismunandi hæfileika eða greindir. Engin ein kennsluaðferð er fullkomin og 

allar hafa þær sína kosti og galla og má því segja að aðferðirnar vegi hver aðra upp 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2009, bls. 67). Samþætting kennsluaðferða getur einnig verið 

góð leið til þess að ná þeim hæfniviðmiðum og þeirri lykilhæfni sem tilgreind er í 

Aðalnámskrá grunnskóla (Lilja M. Jónsdóttir, 2007, bls. 9).  

Þegar kennarar móta eigin kennsluhætti leita þeir gjarnan í staðlaðar myndir 

af fyrri kennurum sínum. Þetta gerir það að verkum að kennarar eru oft fastir í gömlu 

fari sem kemur ekki til móts við margbreytileika nemendahópsins (Tomlinson og 

Imbeau, 2010, bls. 3–4). Meginmarkmið höfunda er að reyna að koma með fjöl-

breyttar tillögur að samþættingu þessara þriggja kennsluaðferða og koma þannig til 

móts við hæfileika og áhuga flestra nemenda, gera kennsluna líflegri og skemmtilegri 

og vekja þannig áhuga nemenda á námsefninu. 
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5. Á skólastarf að vera skemmtilegt? 

„Sérhver skóladagur þarf að vera hamingjudagur fyrir hópinn og hvert einstakt barn, 

hver stund gleðistund, sem þokar öllum eitthvað áfram á göngunni til góðs.” (Ísak 

Jónsson, 1958, bls. 26). 

 Mikilvægt er að hafa í huga í skólastarfi að gera námsefnið skemmtilegt og 

líflegt, en þá hljóta að vera meiri líkur á að nemendur komi jákvæðari að námsefninu. 

Höfundar telja þetta viðhorf ekki nægilega ríkjandi í skólastarfi og má sem dæmi vísa 

til Aðalnámskrár grunnskóla. Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur hvergi fram að skóla-

starf eigi að vera skemmtilegt (Ása Helga Ragnarsdóttir munnleg heimild, 4. septem-

ber 2013). Minna má á að uppeldisfræðingurinn John Dewey trúði því að áhugi yrði 

að vera til staðar svo að nám færi fram. Í sama streng tók kennarinn Cadwell Cook 

sem benti á mikilvægi þess að kveikja áhuga nemenda á viðfangsefninu á skemmti-

legan hátt (Anna Jeppesen, 1994, bls. 8; Hartman, 1983, bls. 32). Dewey sagði áhuga 

vera tákn um aukna getu og vaxandi hæfileika (Hartman, 1983, bls. 32). Það hlýtur 

að vera mikilvægt að kennarar veki áhuga nemenda á námsefninu með því að gera 

skólastarfið skemmtilegt. Miklar líkur eru á því að kennarar geti gert kennslu 

skemmtilega og áhugaverða með því að notast við fjölbreyttar og óhefðbundnar 

aðferðir eins og leiki og spil af ýmsu tagi (Ingvar Sigurgeirsson, 2009, bls. 80). 
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6. Lokaorð 

Við vinnslu þessa lokaverkefnis var lagt af stað með það að leiðarljósi að búa til 

námsspil í trúarbragðafræði fyrir elsta stig grunnskóla. Með spilinu vildu höfundar 

dýpka skilning nemenda á námsefninu Maðurinn og trúin. Höfundar hafa leitað eftir 

fræðilegum stuðningi við spilið Trúleik með spurningum eins og: Hver er staða 

kennsluefnis í trúarbragðafræði? Hvers vegna gæti verið gagnlegt að samþætta spil 

og leikræna tjáningu? Er ávinningur af því að samþætta þessar tvær kennslu-

aðferðir? 

Hver er staða kennsluefnis í trúarbragðafræði? Samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla er trúarbragðafræði námsgrein sem kennd er undir samheiti samfélags-

greina ásamt sögu, þjóðfélagsfræði, lífsleikni, landafræði, heimspeki og siðfræði. Það 

er í höndum skólanna að haga greinaskiptingu eftir því sem er hentugast, árangurs-

ríkast og skynsamlegast við hverjar aðstæður. Þar sem það er í höndum skólanna að 

haga greinaskiptingu þessara námsgreina eins og þeir kjósa velta höfundar því fyrir 

sér hvort að trúarbragðafræði fái nægilegt vægi í grunnskólum landsins. Fer kennslan 

ef til vill eftir hentisemi kennara, hvort honum finnst trúarbragðafræðin mikilvæg eða 

ekki eða getur trúarbragðafræðin ef til vill orðið afgangsstærð í yfirfullri Aðalnám-

skrá í tengslum við samfélagsfræði? Getur verið hugsanlegt að sumir kennarar hræð-

ist kennslu í trúarbragðafræði sökum umræðu um trúboð í skólum eða er stundum 

vanþekking kennara á trúarbragðafræði fyrir hendi? 

Þegar kennsluefni fyrir efsta stig grunnskóla í flokknum kristinfræði og trúar-

bragðafræði er skoðað kemur í ljós að úrvalið er ekki upp á marga fiska og skortur er 

á fjölbreyttu kennsluefni, til dæmis eru texta- og vinnubækur áberandi kennsluefni. 

Hver ætli ástæðan sé fyrir litlu framboði námsefnis í trúarbragðafræði fyrir efsta stig 

grunnskóla? Höfundar binda vonir við að námsspilið Trúleikur eigi eftir að vekja 

fólk til umhugsunar um stöðu trúarbragðafræðinnar í grunnskólum landsins og sé góð 

viðbót við það kennsluefni sem nú þegar er til í trúarbragðafræði. 

Hvers vegna gæti verið gagnlegt að samþætta spil og leikræna tjáningu? Er 

ávinningur af því að samþætta þessar tvær kennsluaðferðir? Með samþættingu þess-

ara tveggja kennsluaðferða getur fjölbreytni í kennslu orðið meiri. Nemendur eru 

eins ólíkir og þeir eru margir, hafa mismunandi áhugasvið, þarfir og hæfileika. Með 

fjölbreyttum kennsluaðferðum er enn frekar komið til móts við margbreytileika nem-
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endahópsins. Samþætting gefur nemendum tækifæri til þess að kafa dýpra í við-

fangsefni og nálgast þau frá fleiri en einu sjónarhorni. Með þessum hætti geta nem-

endur öðlast betri heildarsýn á námsefnið. Með samþættingu er enn frekar komið til 

móts við fjölgreindakenningu Gardners þar sem kennsluaðferðirnar tvær þjálfa og 

virkja mismunandi hæfileika eða greindir. Samþætting kennsluaðferða getur einnig 

verið góð leið til þess að ná þeim hæfniviðmiðum og þeirri lykilhæfni sem tilgreind 

er í Aðalnámskrá grunnskóla. Höfundar athuguðu hvernig spilið Trúleikur félli að 

lykilhæfni og hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla, en þar kom í ljós að spilið 

fellur vel að öllum flokkum lykilhæfninnar. Spilið kemur einnig inn á mörg þau 

hæfniviðmið sem nemendur eiga að hafa náð við lok 10. bekkjar í samfélagsgreinum. 

Samkvæmt ofangreindu telja höfundar að ávinningur þess að samþætta spil og leik-

ræna tjáningu geti verið mikill. 

Spil og leikræn tjáning eru tvær ólíkar kennsluaðferðir. Það er þó margt líkt 

með þessum tveimur kennsluaðferðum, en þær flokkast báðar til að mynda sem leikir 

og krefjast þess gjarnan að nemendur vinni saman í hópum líkt og í spilinu Trúleikur. 

Þær þjálfa báðar félagslega færni nemenda og henta einstaklega vel þegar dýpka á 

skilning þeirra á námsefninu. John Dewey og Lev Vygotsky lögðu báðir mikla 

áherslu á félagsleg samskipti. Dewey vildi að frjáls tjáskipti og skoðanaskipti væru 

rauður þráður í kennslu og trúði því að lykillinn að námsgreinum væri félagslegar 

athafnir einstaklingsins. Vygotsky taldi félagsleg samskipti hafa mikil áhrif á vits-

munaþroska og nám einstaklingsins. Hann sagði þroska mannsins tengdan félagslegri 

þróun og því námi sem fram færi og að börn lærðu ekki síður af jafnöldrum sínum.  

Samkvæmt ofangreindu hlýtur að vera mikilvægt að kennarar skapi aðstæður 

þar sem nemendur geta lært hver af öðrum til dæmis með námsspili og leikrænni 

tjáningu. Höfundum finnst áhugavert að sjá að rannsóknir benda til jákvæðra áhrifa 

hópvinnubragða í kennslu. Þrátt fyrir þessar niðurstöður virðist sem samvinnunáms-

aðferðir séu ekki algengar í íslenskum grunnskólum. Hver ætli ástæðan sé fyrir því 

að íslenskir kennarar nýti ekki samvinnunámsaðferðir? Getur verið að vitundarvakn-

ing fyrir kostum hópvinnubragða eða annarra samvinnunámsaðferða sé ekki nægi-

lega mikil? Áhugavert væri að kanna hver ástæðan fyrir lítilli notkun hópvinnu-

bragða í kennslu er svo að hægt sé að breyta þessari staðreynd.  

 Spil og leikræn tjáning fela í sér virkni nemenda í námi en John Dewey og 

Jean Piaget töldu virkni nemenda vera undirstöðu alls náms. Síðast en ekki síst eru 
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spil og leikræn tjáning oft á tíðum miklir gleðigjafar. Fjölmargir kennslufræðingar 

telja að spil geti stuðlað að auknum áhuga, þátttöku, samvinnu, sjálfsaga, umræðum 

og virkni nemenda og geti átt þátt í því að breyta andrúmslofti í skólastofunni. Ekki 

má gleyma því að spil geta einnig stuðlað að fjölbreyttri námsreynslu. Athuganir 

sýna að nemendur hafa meiri áhuga á námsspilum en venjubundnum viðfangsefnum, 

engar rannsóknir benda til þess að notkun spila í kennslu sé af slæmum toga. Með 

þessa vitneskju í farteskinu er það skoðun höfunda að spil geta stundum komið sér 

vel í kennslu og binda höfundar vonir við að spilinu Trúleik verði vel tekið og að 

einhverjir kennarar kjósi að nota það í kennslu. 

John Dewey trúði því að áhugi yrði að vera til staðar svo að nám færi fram. Í 

sama streng tók kennarinn Cadwell Cook sem benti á mikilvægi þess að kveikja 

áhuga nemenda á viðfangsefninu á skemmtilegan hátt. Því miður er raunveruleikinn 

sá að mörgum finnst það mjög ósennilegt að skemmtileg viðfangsefni geti verið nám. 

Hvers vegna ætli það sé? Á nám ekki að vera skemmtilegt? Getur verið að einstak-

lingar sem eru á þessari skoðun hafi ekki fengið að upplifa kennslu sem skilaði 

árangri en var jafnframt skemmtileg? 

Í gegnum vinnuna með námsspilið Trúleikur kviknuðu margar spurningar hjá 

höfundum sem gaman væri að rannsaka og vekja áhuga á meðal starfsfólks mennta-

kerfisins. Forvitnilegt væri til dæmis að kanna stöðu trúarbragðafræði í grunnskólum 

landsins og athuga hver ástæðan sé fyrir litlu framboði námsgagna í trúarbragða-

fræði. Í Aðalnámskrá grunnskóla stendur hvergi að skólastarf eigi að vera skemmti-

legt og það finnst höfundum umhugsunarvert. Í ljósi þess að áhugi verði að vera til 

staðar svo að nám fari fram telja höfundar að kennsla verði stundum að vera 

skemmtileg til þess að auka enn frekar áhuga nemenda á námsefninu. Áhuga nem-

enda má meðal annars vekja með því að notast við fjölbreytt og skemmtileg kennslu-

gögn og með því að nálgast námsefnið á óvenjulegan og skemmtilegan hátt til dæmis 

með spilum og leikrænni tjáningu. 
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8. Viðaukar 

 

Viðauki A: Persónueinkenni 

Í hvert skipti sem einhver hringir bjöllunni átt þú að gráta eins og barn. 

Segðu alla hluti eins og þú sért með mikinn hiksta. 

Hendur þínar eru bara tíu cm á lengd. Úlnliðir þínir eiga ávallt að snerta bringuna. 

Þegar manneskjan þér á vinstri hönd talar, hristu þig þá eins og þú sért staddur/stödd 

í stórum jarðskjálfta. 

Láttu sem þú sért mjög hræddur/hrædd og það líði yfir þig í hvert skipti sem einhver 

hringir bjöllunni. 

Þú ert með kvef. Hnerraðu í hvert skipti sem þú talar. 

Þú ert snillingur í búktali. Þegar þú talar máttu varla hreyfa varirnar. 

Þú hefur enga putta. Hafðu hendurnar ávallt krepptar. 

Þú ert hani. Gaggaðu: „Gaggalagú!“ í hvert skipti sem þú talar. 

Þegar þú talar þá átt þú að tala eins og þú sért með ósýnilega golfkúlu í munninum. 

Þegar þú talar þá er eins og þú sért staddur/stödd í helli með miklu hljómflæði. End-

urtaktu því ávallt síðasta orðið sem þú segir, segir, segir…. 

Notaðu táknmál í hvert sinn sem þú talar. 

Manneskjan þér á hægri hönd er hetjan þín. Endurtaktu ávallt hreyfingar hennar. 

Þú ert atvinnumaður í fjölbragðaglímu. Þegar einhver sendir persónueinkenni á þig, 

lýstu því þá með miklum látum hvernig þú myndir rústa þeim í hringnum. 

Þegar einhver leikmaður nefnir eitthvað matarkyns, skaltu gefa honum gott lófa-

klapp. 

Þegar þú talar, notaðu þá hendurnar til að búa til kanínueyru á sjálfa/n þig. 

Haltu á þessu spili með báðum höndum öllum stundum. 

Þú ert rappari. Þegar þú byrjar nýja umferð segðu þá einhverja setningu sem inni-

heldur rím. 
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Þú ert ill norn, hegðaðu þér sem slík (nuddaðu hendurnar, gefðu frá þér ógnvænlegan 

hlátur o.s.frv.). 

Gerðu danshreyfingar með höndunum þegar þú talar. 

Þegar einhver gefur frá sér dýrahljóð þá færðu óstjórnlegan kláða og verður að klóra 

þér. 

Þú ert kapteinn krókur. Talaðu eins og gamall, argur sjóræningi. 

Þegar einhver hringir bjöllunni, lýstu þá yfir óendanlegri ást þinni á þeim leikmanni 

sem hringdi henni. 

Hafðu handleggi alveg beina. 

Talaðu einungis með samanbitnar tennur. 

Þegar einhver nefnir eitthvað matarkyns segðu þá: „Mmm... það hljómar gómsætt.“ 

Þegar sá sem er þér á hægri hönd les spjald upphátt, byrjaðu þá að gelta eins og 

hundur. 

Talaðu alltaf eins og þú sért að tala í ósýnilega talstöð. 

Þegar einhver gefur frá sér dýrahljóð nefndu þá einhvers konar kvöldmat. 

Þegar einhver leikmaður dregur persónueinkenni segðu þá: „Settu það á mig.“ 

Hinir leikmennirnir eru rafmagnaðir. Þegar þú snertir þá færðu þúsund volt í líkam-

ann. 

Þú ert kennari. Áður en þú talar, þá klappar þú höndunum tvisvar sinnum saman og 

segir: „Get ég fengið athygli bekkjarins.“ 

Þegar þú talar, klíptu þá saman nefið þitt með höndunum. 

Bíttu í tungubroddinn á meðan þú talar. 

Þú ert Drakúla greifi. Talaðu eins og gamaldags vampíra. 

Þegar einhver segir nafn þitt segðu þá: „Já herra.“ 

Þegar einhver stendur upp, nefndu þá eitt álegg sem fer ofan á pizzu. 

Í hvert skipti sem þú lest eitthvert spjald upphátt sláðu þig þá utan undir. 
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Þegar einhver klappar saman lófunum, ýlfraðu þá eins og úlfur. 

Þegar einstaklingurinn þér á vinstri hönd talar, truflaðu hann þá ávallt með því að 

segja: „Í alvöru, en heillandi.“ 

Alltaf í byrjun umferðarinnar hjá þér, gefðu þá frá þér mismunandi dýrahljóð (eitt í 

hverri umferð). 

Þú ert Napóleon. Talaðu með frönskum hreim. 

Þú ert stór górilla. Alltaf þegar þú talar, klóraðu þér þá undir höndunum. 

Alltaf þegar einhver klappar, stattu þá upp og hneigðu þig (eins og leikari í lok leik-

sýningar). 

Alltaf þegar þú talar, ræðst hópur ósýnilegra mýflugna á þig. Sláðu þær í burtu á 

meðan þú talar. 

Alltaf þegar þú ert að fara að lesa spjald, segðu þá einhverja ótrúlega lygi áður (ég er 

forseti Kína, o.s.frv.). 

Í byrjun hverrar umferðar hjá þér, komdu þá með mismunandi málshátt og eða orða-

tiltæki (enginn verður óbarinn biskup, margur verður að aurum api o.s.frv.). 

Þegar leikmaðurinn þér á hægri hönd teygir sig í spjald skaltu reyna að vera á undan 

að ná því (síðan máttu láta hann fá spjaldið aftur). 

Þú ert rokkstjarna. Þegar þú talar, glamraðu þá á ósýnilega gítarinn þinn. 

Þú ert þjálfari í hernum. Öskraðu allt sem þú segir („HEYRIÐ ÞIÐ EKKI ÞAÐ SEM 

ÉG SEGI, MAÐKARNIR YKKAR!“, o.s.frv.). 

Þú lentir í óhappi með límið tonnatak. Hendur þínar eru límdar við hnakka þinn öll-

um stundum. 
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Viðauki B: Áskoranir 

 

GYÐINGDÓMUR 

Þú ert gyðingur sem ert að fara að gifta þig. Leiktu athöfnina og það sem einkennir 

gyðingleg brúðkaup. 

Þú ert nýbúinn að taka gyðingatrú og þarft að útskýra fyrir vini þínum hvað sabbat-

inn (hvíldardagurinn) er og hvaða siðir og venjur fylgja honum. 

Þú ert fjölskyldufaðir sem segir allri fjölskyldunni frá því hvað hanukkah hátíð er og 

hvers er verið að minnast þegar hanukkah hátíð er haldin. 

Þú ert arkitekt og ert nýbúinn að teikna upp nýja sýnagógu fyrir hóp af gyðingum. 

Lýstu fyrir þeim hvernig sýnagógan muni líta út og taktu fram helstu atriði sem allar 

sýnagógur þurfa að hafa (t.d. „hérna er svo svæðið sem karlarnir sitja á“ eða „hérna 

mun svo örkin vera”). 

Þú ert nýfluttur frá Jerúsalem til Íslands og eignast góðan vin í skóla á Íslandi. Lýstu 

fyrir vini þínum muninum á íslenskum skóla og dæmigerðum skóla sem börn gyð-

inga ganga í. 

Þú ert rétttrúnaðargyðingur. Leikmaðurinn þér á hægri hönd er umbótasinnaður gyð-

ingur og leikmaðurinn þér á vinstri hönd er íhaldssamur gyðingur. Þið þrír eruð að 

rífast um það hvaða stefna í gyðingdómi sé sú rétta. Nefnið það sem einkennir hverja 

stefnu fyrir sig. 

Þú ert þjónn á veitingastað fyrir gyðinga. Leikmaðurinn þér á hægri hönd er ferða-

maður sem rambar inn á veitingastaðinn. Segðu ferðamanninum frá rétti dagsins og 

útskýrðu fyrir honum hvað kosher er. Einnig þarftu að láta hann vita hvaða matur er 

ekki borðaður samkvæmt gyðingdómi. 

Þú ert starfsmaður hjá útfararstofu. Segðu grátandi ekkjunni frá nýja útfararsniðinu 

sem þið eruð með og er sérstaklega hannað fyrir gyðinglega útför. 

Þú ert að búa þér til laufskála, þar sem þú ætlar að halda laufskálahátíð. Skyndilega 

kemur lögregluþjónn sem bannar þér að búa til laufskála á Ingólfstorgi. Útskýrðu 

fyrir lögregluþjóninum hvað laufskálahátíð er og útskýrðu úr hverju laufskálinn er 

búinn til. Þú og lögreglan reynið svo að finna farsæla lausn svo allir skilji sáttir. 
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Þú ert að fara að færa Guði þínum fórn. Taktu fram hvers konar fórn þú ætlar að færa 

og leiktu það síðan (dæmi um fórnir: Gjafafórn, samneytisfórn/samfélagsfórn, frið-

þægingarfórn o.s.frv.). 

KRISTIN TRÚ 

Þú ert heilagur andi og hittir mann úti á götu sem veit ekkert um þig. Segðu honum 

hver þú ert og hvað sé merkilegt við þig. 

Þú ert prestur og ert með nokkur börn í fermingarfræðslu. Þú segir þeim frá páska-

dögunum og hvað gerðist á þeim dögum (pálmasunnudagur, skírdagur, föstudagurinn 

langi og páskadagur). 

Þú ert prestur í kristinni trú og ert að fara að skíra barn. Segðu viðstöddum frá skírn-

inni og hvað hún táknar áður en skírnin hefst. 

Þú og vinur þinn eruð að fermast. Í miðri athöfn byrjið þið að tala um ferminguna og 

vinur þinn, sem hefur greinilega ekki fylgst með í fermingarfræðslunni, veit ekkert 

um hvað hún snýst. Segðu vini þínum hvað fermingin táknar. 

Þú ert að giftast unnustu þinni. Leiktu þá athöfn. 

Þú og vinur þinn eruð á kaffihúsi. Þú ert rómversk-kaþólskur en vinur þinn er í 

rétttrúnaðarkirkjunni. Útskýrið fyrir hvor öðrum muninn á þessum tveimur kirkju-

deildum.  

Þú ert hvítasunnumaður og ert að breiða út boðskap trúarinnar. Skyndilega kemur til 

þín þungarokkari. Segðu honum frá hvítasunnukirkjunni og áhersluatriðum hennar. 

Þú og vinur þinn eruð að rölta í bænum þegar ykkur er skyndilega boðið á samkomu 

hjá aðventistum. Hvað einkennir samkomu þeirra? 

Þú ert syndin. Segðu öllum frá þér og hvað sé merkilegt við þig. 

Taktu með þér leikmennina sem sitja þér á vinstri og hægri hönd og leikið í samein-

ingu dóm, dauða og upprisu Jesú Krists. 

Þú ert Jesús og leikmaðurinn þér á vinstri hönd er spyrjandi í spjallþætti. Þið eruð í 

þættinum Lifandi, með Loga Leifs. 

Þú ert starfsmaður hjá útfararstofu. Segðu grátandi ekklinum frá nýja útfararsniðinu 

sem þið eruð með og er sérstaklega hannað fyrir kristilega útför. 
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Þú ert kristniboði. Reyndu að sannfæra einn meðspilara þinn sem er gyðingur um að 

gerast kristinn. 

ÍSLAMSTRÚ 

Þú ert íslamstrúar. Reyndu að sannfæra einn meðspilara þinn sem er kristinn um að 

gerast íslamstrúar. 

Þú varst að gerast múslimi og þarft að segja konunni þinni frá því. Segðu henni frá 

fimm frumskyldum múslima. 

Þú ert leiðsögumaður og ert að sýna hóp af ferðamönnum mosku. Segðu frá því 

helsta sem einkennir þær. 

Þú ert Múhameð og ert í útvarpsviðtali hjá sagnfræðingnum Gunna Hall. Segðu frá 

sjálfum þér. 

Þú ert bóksölumaður hjá Sjónvarpsmarkaðnum og ert að selja Kóraninn. Segðu frá 

því helsta sem einkennir Kóraninn. 

Þú ert múhameðstrúarmaður og ert með götutrúboð. Segðu einum sem þú nærð á 

spjall frá mikilvægustu trúaratriðum múslima. 

Þú ert þáttastjórnandi í mjög ærslafullum spjallþætti (eitthvað í líkingu við Jerry 

Springer). Í þáttinn koma tveir menn sem aðhyllast tvær ólíkar stefnur múslima en 

það eru Súnna og Shía. Þeir eru ósammála um hver hafi verið eftirmaður Múhameðs. 

Í þáttinn kemur síðan Wahabíti og síðast Ahmadyydi. 

Þú ert nýbúinn að eignast barn. Sýndu hvaða siðir eru viðhafðir í íslamstrú þegar 

barn fæðist. 

Þú vinnur á útfararstofu. Segðu fjölskyldunni sem missti son sinn frá nýja útfarar-

sniðinu sem er sérhannað fyrir íslamska útför. 

Þú ert sheik. Vinur þinn var að gerast múslimi og langar nú til að gifta sig. Útskýrðu 

fyrir honum hvernig hjónabandið fer fram í íslamstrú. 

Þú ert íslamstrúar og nýkominn úr pílagrímsferð. Segðu vini þínum frá því hvernig 

hún var og hvað þú gerðir. 
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HINDÚASIÐUR 

Þú ert hindúi. Reyndu að sannfæra einn meðspilara þinn sem er íslamstrúar um að 

gerast hindúi. 

Þú ert hindúi í útvarpsviðtali hjá Gunna Gunn á Lengjunni. Gunni Gunn vill fá að 

vita um stéttaskiptingu í hindúasið og hverjar séu hinar fimm stéttir. 

Þú ert sagnfræðikennari og ert að kenna fullri stofu af nemendum. Segðu nemendum 

þínum frá helstu helgiritum í hindúasið.  

Þú ert nýkominn frá Indlandi þar sem að þú lærðir allt um karma og sálnaflakk. 

Segðu vini þínum frá því sem þú lærðir. 

Afi þinn heldur að hann sé fastur í eilífri hringrás endurholdgunar og langar ekki til 

að endurholdgast aftur þegar hann deyr. Segðu honum frá leiðunum þremur í hindúa-

sið til að losna undan endurholdgunum og öðlast mokshu. 

Þú ert Vishnú. Segðu leikmanninum á hægri hönd frá sjálfum þér. 

Þú ert Krishna. Segðu leikmanninum á vinstri hönd frá sjálfum þér. 

Þú ert Shiva. Segðu öllum leikmönnunum frá sjálfum þér. 

Þú ert leiðsögumaður á Indlandi. Segðu ferðamönnum frá musterum í hindúasið.  

Þú ert að fara til Indlands á Navarata hátíðina. Útskýrðu fyrir móður þinni út á hvað 

hátíðin gengur og af hverju hún ætti að leyfa þér að fara. 

Þú ert að fara að gifta þig að sið hindúa. Leiktu þá athöfn. 

Þú ert að sjá um athafnaþjónustu í bænum. Fólk sem aðhyllist hindúasið ræður þig til 

að sjá um athafnir fyrir fæðingu og nafngift barns síns. Útskýrðu fyrir þeim hvernig 

það mun fara fram. 

Allir vinir þínir fermast eftir þrjú ár að kristnum sið en þú ert hindúi og ert því að 

fara að gangast undir athöfn sem kallast upanayam. Útskýrðu fyrir þeim hvernig sú 

athöfn fer fram. 

Þú starfar á útfararstofu. Til þín kemur fjölskylda sem vill að útför sonar síns sé að 

sið hindúa. Nú á að taka upp nýtt útfararsnið að hætti hindúa, útskýrðu fyrir fjöl-

skyldunni í hverju það felst. 
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Þú ert kennari í trúarbragðafræði. Útskýrðu fyrir nemendum þínum muninn á fjöl-

gyðistrú, eingyðistrú og algyðistrú. 

BÚDDISMI 

Þú ert búddisti. Reyndu að sannfæra einn meðspilara þinn sem er hindúi um að gerast 

búddisti. 

Þú ert Búddha og ert í sjónvarpsþætti. Segðu frá sögu þinni. 

Þú ert Búddha og ert að halda ræðu yfir fylgjendum þínum. Útskýrðu fyrir þeim hin 

fernu heilögu sannindi um þjáninguna. 

Þú ert búddhamunkur og ert að spjalla við Íslending um hinn göfuga áttfalda veg. 

Útskýrðu fyrir honum hvað átt er við. 

Þú ert búddhamunkur og ert að spjalla við lærisvein þinn. Segðu honum frá þremur 

einkennum tilverunnar. 

Þú ert nýbúinn að taka upp búddisma. Segðu ömmu þinni frá Karma og endur-

holdgun samkvæmt búddisma. 

Þú aðhyllist suðurstefnuna í búddisma en frændi þinn aðhyllist norðurstefnuna. 

Ræðið saman um einkenni hvorrar stefnu. 

Þú ert byggingaverkfræðingur og ert að fara að byggja musteri fyrir búddista á 

Íslandi. Segðu þeim frá áformum þínum og lýstu því helsta sem þarf að vera í 

musterinu. 

Þú ert að fara í búddhatrúboð. Segðu einum leikmanninum frá boðorðunum tíu sam-

kvæmt búddhadómi. 

Þú vinnur á útfararstofu. Segðu frá nýju viðbótinni sem þið eruð með fyrir þá sem 

aðhyllast búddhadóm. 

Þú vinnur á ferðaskrifstofu. Þú ert að selja nýjar ferðir til Asíu á hátíðir búddista. 

Komdu með stutta auglýsingu um þær ferðir. 
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Viðauki C: Myndir af spilinu Trúleikur 
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Viðauki D: Sjálfsmat 

Mat nemanda á eigin vinnu 

 

 

Nafn nemanda: ___________________________________________ 

 

Verkefni: ________________________________________________ 

 Alltaf Oftast Stundum Sjaldan Aldrei Rökstuðningur 

Ég tók virkan þátt í 
spilinu. 

      

Ég sýndi áhuga.       

Ég var 
jákvæður/jákvæð í 
spilinu. 

      

Ég lagði mig fram 
um að skapa góðan 
spilaanda. 

      

Ég hlustaði á það 
sem aðrir lögðu til 
málanna. 

      

Ég lagði mig fram 
við það að koma 
þekkingu minni á 
námsefninu á 
framfæri. 
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Hvað fannst mér ganga vel í spilinu? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Hvað hefði ég getað gert betur? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Hvað lærði ég af spilinu? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Hvernig fannst mér spilið? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Einkunn:_______ 
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Viðauki E: Jafningjamat 

Mat nemanda á meðspilurum sínum 

 

 

Nafn nemanda sem metinn er: 

___________________________________________ 

 

Verkefni: 

_____________________________________________________________ 

 Alltaf Oftast Stundum Sjaldan Aldrei Rökstuðningur 

Hann/hún tók virkan 
þátt í spilinu. 

      

Hann/hún sýndi 
áhuga. 

      

Hann/hún var 
jákvæður/jákvæð í 
spilinu. 

      

Hann/hún lagði sig 
fram um að skapa 
góðan spilaanda. 

      

Hann/hún hlustaði á 
það sem aðrir lögðu 
til málanna. 

      

Hann/hún lagði sig 
fram við það að 
koma þekkingu sinni 
á námsefninu á 
framfæri. 

      

 

 

Einkunn:_______ 
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Viðauki F: Gátlisti 

Mat kennara á nemanda 

 

 

 

Bekkur/hópur: _________________________ 

Dagsetning:____________________________ 

 

√  Nemandi: 
______________________________ 

Athugasemdir 

  tekur virkan þátt í spilinu   

  er jákvæður   

  fylgir leiðbeiningum   

  er kurteis   

  vinnur vel í samvinnu við aðra   

  hlustar á aðra   

   virðir skoðanir annarra   

 

 

 

 

 


