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Ágrip 
 

Greinargerð þessi fylgir námspili í trúarbragðafræði sem við unnum út frá námsefni sem kennt er 

á miðstigi. Spilinu er ætlað að nýtast samhliða kennslu á námsefninu með það að markmiði að 

dýpka skilning nemenda og bjóða upp á nýja og spennandi nálgun á efninu.  

Í greinargerðinni er fjallað um trúarbrögð, uppruna þeirra og áhrif á samfélagið. Fjallað er um 

trúarbragðakennslu í grunnskólum, og námsefni í trúarbragðafræði fyrir miðstig er kynnt og 

skoðað. Efnið er svo tengt umfjölluninni um námspil, sem fylgir í kjölfarið. Sá þáttur hefst á 

almennri umfjöllun um gildi námspila í skólastarfi, skoðaðar eru ýmsar uppeldiskenningar sem 

gott er að hafa í huga þegar ráðist er í gerð námspila, og loks er útskýrt hvernig þær kenningar eru 

nýttar í spilinu. Greinargerðinni fylgir svo umfjöllun um spilið sjálft, markmið þess og 

vinnuferlið, uppbyggingu og innihald auk leikreglna og spilagagna.  
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Þetta verkefni er lokaverkefni til B.Ed. prófs í grunnskólafræðum við Kennaraháskóla Íslands 

vorið 2007. Verkefnið skiptist í þrjá hluta. Fyrst kemur fræðileg greinagerð, síðan umfjöllun um 

námspilið, og loks spilið sjálft og spilagögn sem því tilheyra. Öll fylgiskjöl má finna í aðskildu 

hefti.  
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Inngangur 

Trúarbrögð hafa í gegnum tíðina skipt allt mannkyn gríðarmiklu máli. Öll sagan ber þess augljóst 

vitni og flestir eru sammála um að það sé ómögulegt að kenna sögu landa og þjóða án þess að 

kenna um leið um trúarbrögð þeirra. Það er því athyglisvert hversu lítil áhersla virðist oft á tíðum 

lögð á þá námsgrein sem kallast í Aðalnámskrá  grunnskóla kristin fræði, siðfræði og 

trúarbragðafræði. Skiptar skoðanir hafa látið á sér kræla í umræðunni um  hvort, eða að hve 

miklu leyti, skuli kenna um önnur trúarbrögð en kristni á Íslandi.  

Höfundar þessa verkefnis hafa lagt eyru við þá umræðu og eiga það sameiginlegt að hafa 

mikinn áhuga á kennslu trúarbragðafræða í skólum og þykja hún afar mikilvægur þáttur 

skólastarfs. Þrátt fyrir þetta augljósa mikilvægi, að okkar mati, virtist okkur sem víða vantaði upp 

á áhuga og sannfæringu hjá kennurum þegar að kennslu námsgreinarinnar kom. Sú spurning 

vaknaði í framhaldinu hvernig hægt væri að útfæra kennslu í trúarbragðafræði á lifandi og 

áhugaverðan hátt og hvernig væri hægt að nálgast það námsefni sem þegar er til á þann hátt sem 

höfða myndi bæði til nemenda og kennara, auk þess að uppfylla kennslufræðileg skilyrði. Sú 

hugmynd kviknaði því fljótlega að sameina krafta okkar og búa til námspil upp úr námsefni í 

trúarbragðafræði á miðstigi. Nokkur vakning hefur verið í notkun námspila í kennslu á síðustu 

árum og áratugum, og þótti okkur það einkar áhugaverð leið til að nálgast þetta viðfangsefni.  

Í raun má segja að greinargerð þessi skiptist í þrennt. Fyrst kemur almenn umfjöllun um 

trúarbrögð og trúarbragðafræðikennslu í grunnskólum ásamt ítarlegri umfjöllun um námsefnið 

sem unnið er með. Í öðrum hluta verður fjallað um almennt gildi námspila í kennslu, og um 

námspil í ljósi ýmissa uppeldiskenninga. Þeirri umfjöllun fylgir útskýring á því hvernig kenningar 

þessar eru nýttar í spilinu. Í þriðja og síðasta hlutanum verður fjallað um spilið sjálft, markmið 

þess og uppbyggingu ásamt umfjöllun um vinnuferlið. Þar kemur einnig stutt útskýring á 

leikreglum og spilagögnum. Fylgiskjöl má finna í öðru hefti sem fylgir greinagerðinni. 

Í upphafi fyrri hlutans verður fjallað um hugtökin trú og trúarbrögð og þá merkingu sem 

þau hugtök hafa haft í samfélagi manna allt frá upphafi. Rætt verður almennt um trúarbrögð og 

uppruna þeirra, og loks mikilvægi kennslu um ólík trúarbrögð í grunnskólum. Farið verður í 

saumana á því hvernig þeirri kennslu hefur verið háttað hér á landi, ólík sjónarmið manna á 

tilgangi og réttmæti slíkrar opinberrar kennslu verða reifuð, og skoðað verður hvað Aðalnámskrá 
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grunnskóla segir um málið. Að því loknu verður námsefnið sem um ræðir tekið fyrir, skilgreint 

og gagnrýnt að ákveðnu marki. 

Loks verður fjallað um hvers vegna okkur þykir réttmætt að nýta námspil til kennslu í 

trúarbragðafræði. 

Í öðrum hluta ritgerðarinnar er fjallað almennt um gildi námspila í kennslu og þar er 

meðal annars stuðst við rannsóknir á efninu og markmið Aðalnámsskrár. Inn í þann kafla kemur 

einnig umfjöllun um hvernig nýta skuli námspil inn í skólastofunni svo þau þjóni sem best 

tilgangi sínum. Að þeirri umfjöllun lokinni verður fjallað um námspil í ljósi ýmissa þekktra 

uppeldis- og kennslufræðikenninga, þar sem sýnt verður fram á hvernig námspil ríma við ólíkar 

áherslur þekktra fræðimanna. Í lokin kemur svo fram hvernig höfundar nýttu sér þessar kenningar 

við gerð spilsins. 

Þriðji hlutinn er svo umfjöllun um spilið sjálft, markmið þess og uppbyggingu, 

vinnuferlið og spilareglur.  
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Trúarbrögð mannsins 

Í Íslensku alfræðiorðabókinni er hugtakið trúarbrögð skilgreint sem trú mannsins á æðri 

máttarvöld og heildarskilningur á tilverunni tengdur tilteknu kerfi trúar, gildismats og athafna. 

Trúin hefur áhrif á atferli manna, tilteknar athafnir, helgisiði og siðgæðisviðmið.
1
  

Trúarbrögð eru margbreytileg og geta verið allt frá stórri skipulagðri stofnun eins og Kaþólsku 

kirkjunni, sem byggir á eingyðistrú, rithefð og sterku félagslegu skipulagi og taumhaldi, til 

trúarbragða ýmissa ættbálka í Afríku og Ástralíu sem eru fjölgyðistrúar, byggja á munnlegri hefð 

og hafa yfirleitt fremur óformlegt skipulag. Sömu trúarbrögðin geta einnig verið ólík á hverju 

menningarsvæði fyrir sig þar sem trúarbrögðin móta ekki einhliða menningu og sögu þjóðarinnar, 

heldur er þetta samspil sem hefur gagnkvæm áhrif. Þannig hefur menning og saga þeirra sem trúa 

ekki síður áhrif á trúarbrögðin.
2
  

Helstu trúarbrögð mannkyns hafa verið órjúfanlegur hluti þess að móta gildismat og 

endurspegla viðkomandi samfélög. Trúarleiðtogar hafa í tímanna rás haft gífurleg áhrif og mótað 

þjóðleg, siðferðisleg og pólitísk viðmið sem enn eru við lýði í mörgum löndum. Með auknum 

völdum veraldlegra valdhafa nútímans skapast oft á tíðum spenna á milli trúarlegra stofnana og 

veraldlegra stofnana í samfélaginu. Ástæðan er sú að mörgum þykja hagsmunir „kirkju“og 

„ríkis“, eða hvaða nöfnum menn nefna þessar stofnanir á hverjum stað fyrir sig, ekki fara saman 

og líta þar af leiðandi afskipti trúfélaga af málefnum ríkisins hornauga.
3
 

Trúarbrögð heimsins eru mörg og mis útbreidd en engin ein trú hefur náð „yfirráðum“ í 

heiminum. Ekki er til tæmandi listi yfir þau fjölmörgu trúarbrögð sem eru stunduð í heiminum, en 

hér verður greint frá þeim helstu. Kristin trú hefur flesta fylgjendur sem telja um 2 milljarða eða 

um þriðjung jarðarbúa. Næst fjölmennasta trúin á eftir kristni er islam en fylgjendur islam eru um 

1,2 til 1,3, milljarðar eða um 20% jarðarbúa. Næst koma hindúar sem eru um 780 til 900 milljónir 

eða 13-15% jarðarbúa. Búddistar eru 360 milljónir eða 6% jarðarbúa. Fylgjendur kínverskra 

trúarbragða eru um 200 milljónir eða 3-4% jarðarbúa. Gyðingdómur er talinn meðal helstu 

trúarbragða veraldar, þrátt fyrir að aðeins um 14-18 milljónir séu þeirrar trúar, eða 0,2-0,3% 

                                                 
1
 Íslenska alfræðiorðabókin 1990:425 

2
 Þórhallur Heimisson 2005:58-63 

3
 Trúarbrögð heimsins í mynd og máli 1999:13  
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jarðarbúa. Ástæða þessa er sögulegs eðlis en gyðingdómur er uppspretta trúarbragða yfir 

helmings jarðarbúa þar sem bæði kristni og islam eiga rætur sínar að rekja til hans.
4
 

 

                                                 
4
 Eyja Margrét Brynjólfsdóttir 2001 
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Uppruni trúarbragða  

Maðurinn virðist hafa mikla þörf til þess að trúa á eitthvað æðra honum sjálfum. Hann verður að 

geta útskýrt tilveru sína og haft tilgang og markmið með lífi sínu. Eins er margt í lífinu sem hann 

getur ekki á nokkurn hátt útskýrt, nema með því að eitthvað æðra vaki yfir honum. Ein af 

frumþörfum mannsins er að hafa leiðir til að takast á við dauðann. Dauðinn sækir okkur öll á 

endanum og verðum við þá að horfast í augu við sársaukann sem kemur þegar einhver náinn 

okkur deyr. Við dauðann vakna óhjákvæmilega spurningar eins og hvort til sé eitthvað sem heitir 

sál og hvað verði um þá sál eftir dauðann, hvort allt sé ef til vill búið, eða hvort við fæðumst 

aftur. Til að svara þessum spurningum leitar fólk oft í trúna. Trúarbrögð geta hjálpað okkur að 

takast á við dauðann og trúarlegar athafnir geta veitt okkur huggun. Ætla má að helsta ástæða 

okkar fyrir því að leita til trúarbragða sé að svara því hver við erum og hvaðan við komum. Trúin 

hjálpar okkur að tengjast hinum óþekkta heimi sem í kringum okkur er með því að svara 

spurningum á borð við hver við erum, hvaðan við komum og hvert við erum að fara.
5
 

Kenningar fræðimanna 

Margir hafa velt fyrir sér uppruna trúarbragða og hvaðan þessi þörf mannsins, að trúa á 

eitthvað æðra honum sjálfum, sé sprottin. Fræðimenn hafa í aldanna rás sett fram kenningar, 

skoðanir og vangaveltur sem reyna að útskýra þessa þörf mannsins til að trúa, og til að skýra 

uppruna trúarinnar. Þessar kenningar endurspegla í flestum tilfellum þjóðfélagslegan uppruna 

sinn og varpa ljósi á þá þróun sem orðið hefur í tímans rás hvað varðar hugmyndir manna um trú, 

hugmyndir sem áður fyrr voru álitnar heilagur sannleikur og fáir hættu sér í að mótmæla. Nú 

færast skýringar manna sífellt nær vísindunum og æ fleiri krefjast þess að fá skynsamleg og 

rökstudd svör við spurningum sínum.  

Fyrsta vísirinn að trúarbrögðum má finna í einhverjum elstu rituðu textum sem til þessa 

hafa fundist en þar er getið um guði. Þessir textar eru taldir um fjögur til fimm þúsund ára gamlir 

og benda til þess að guðir hafi á þeim tíma verið dýrkaðir, á því svæði sem nú er kallað 

Austurlönd nær, með bænum og helgiathöfnum.
6
 Það þykir þó líklegt að einhvers konar trú hafi 

verið til fyrir tíma þessara elstu rita og í raun þykir sennilegt að trúarbrögð hafi fylgt manninum 

frá upphafi en margir telja að þörfin fyrir trú sé hluti af frumeðli mannsins.  

                                                 
5
 Michael Molloy 1990:3 

6
 Haraldur Ólafsson 2000 
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Á 4.öld var biskup að nafni Ágústínus sem bjó í landi sem þá nefndist Númidía, en er í 

dag Túnis. Ágústínus velti mikið fyrir sér þörf mannsins til að trúa. Hans kenning var sú að þörfin 

fyrir trú væri mönnum í blóði borin vegna þess að Guð hafði skapað þá í sinni mynd og sent í 

heiminn og að þeir myndu ekki verða fullnægðir fyrr en þeir létust og hyrfu aftur til Guðs. Þráin 

eftir Guði yrði alltaf fyrir hendi þar til menn samlöguðust honum handan lífs og dauða. Ágústínus 

skýrði ekki átrúnaðinn út frá þjóðfélagslegum forsendum heldur á grundvelli trúarþarfarinnar.
7
  

Árið 1890 kom J.G. Frazer, þekktur brautryðjandi í trúarbragðafræðum, fram með þá 

kenningu að upphaflega hefðu trúarbrögð orðið til af töfrum eða göldrum. Menn hefðu reynt að 

þvinga æðri máttarvöld til að lúta vilja sínum með því að beita brögðum eða göldrum. Í framhaldi 

af þessu hefðu menn svo áttað sig á því að þetta gengi ekki nógu vel og reynt að blíðka 

máttarvöldin og fara bónarveg að þeim. Þannig hefðu trúarbrögðin komið til.
8
 

Austurríkismaðurinn Sigmund Freud (1856-1939) var frumkvöðull í nútímasálfræði  og 

setti fram margar kenningar um mannshugann og atferli manna. Einn af frumeðlisþáttum manna 

er trúaratferlið og setti Freud fram sálfræðilega kenningu um upphaf trúar. Hann hélt því fram að 

maðurinn væri ekki skapaður til að trúa og það væri honum ekki eðlislægt heldur gerðist það 

þegar maðurinn yxi úr grasi og sæi bernskuvonir sínar fara meira og minna í vaskinn, lífið væri 

erfitt og vonirnar rættust seint og illa, ef nokkurn tíma. Dauðinn væri alltaf yfirvofandi og sú von 

um frið og eilíft líf í sælu væri alltaf ósk mannsins sem ekki myndi rætast. Vegna örvæntingar 

sinnar hafi maðurinn kastað hinum óuppfyllta draumi upp til himins og vonað að Guð myndi 

uppfylla óskirnar og gera gott úr öllu á efsta degi. Kenning Freuds hefur þótt gölluð að því leyti 

að hún miðast einungis við aðstæður hans á þeim tíma sem hún er sett fram. Evrópska, kristna 

stórveldismenningin sem var í lok 19. aldar var það sem Freud studdist við í kenningum sínum, 

þar sem hinn kristni guð var faðir og kristið fólk voru börn hans. Kenningin skýrir ekki 

trúarbrögð eins og búddhatrú þar sem enginn guð er og hindúatrú þar sem margir guðir eru.
9
  

Hvað segja vísindin? 

Vísindin hafa á seinni tímum gagnrýnt trú á yfirnáttúruleg öfl og reynt að leita svara við helstu 

spurningum um tilveru heimsins sem menn hafa áður svarað með trúarlegum hætti. Margir telja 

að vísindin hafi sýnt fram á að ekki sé til nokkur guð; það sé mótsögn við það sem vísindalega 

                                                 
7
 Þórhallur Heimisson 2005:35 

8
 Dagur Þorleifsson 2000 

9
 Þórhallur Heimisson 2005:37-38 
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hefur verið sannað um heiminn og að ekki sé hægt að sýna fram á nein rök þess efnis að nokkurt 

guðlegt afl sé til í heiminum. Aðrir segja að spurningum um trúarbrögð verði ekki svarað á 

vísindalegan hátt. Þær séu í eðli sínu fyrir utan verksvið vísinda þar sem vísindin fjalla um það 

sem er náttúrulegt og hlutlægt í þeim skilningi að hægt sé að færa sönnur á því. Trúarbrögð eru 

yfirnáttúruleg, þau eru huglæg og af þeim sökum ekki hægt að kanna og mæla þau á sama hátt og 

viðfangsefni vísindanna. Einnig telja sumir að trú þurfi engra vísindalegra sannana við. Þeir sem 

trúa, treysta því að þeirra guð eða guðir séu til óháð því hvað vísindin segja en orðið trú þýðir í 

raun traust eða sannfæring. Því hefur oft verið haldið fram að „vegir guðs séu órannsakanlegir“.
10

 

 

                                                 
10

 Heiða María Sigurðardóttir 2006b 



 13 

Mikilvægi kennslu í trúarbragðafræðum 

Miklar breytingar hafa átt sér stað í kennslu kristinna fræða, siðfræði og trúarbragðafræði á 

síðustu áratugum. Innflytjendum frá ólíkum menningarsvæðum hefur fjölgað gríðarlega á Íslandi 

og samfara þeirri aukningu telja flestir æskilegt að koma til móts við nemendur af erlendu bergi 

brotna með fræðslu um þeirra eigin trú og menningu. Ólíkur bakgrunnur fólks og mismunandi 

trúarbrögð kalla á aukinn skilning fólks á annari trú en þeirra eigin. Þá er nauðsynlegt að kynna 

nemendum ólíka trú og siði og stuðla þannig að auknum skilningi, virðingu og umburðarlyndi, 

því oft vilja verða árekstrar á milli ólíkra trúarhópa vegna misræmis í trúarbrögðum einstaklinga 

og skilningsleysis þeirra á hefðum og siðum annarra en þeirra eigin.  

Skólanum er aðeins ætlað að miðla þekkingu og auka skilning á trúarbrögðum, hvort sem 

um er að ræða kristna trú eða önnur trúarbrögð. Skólinn er fræðslustofnun en ekki trúboðsstofnun 

og því er mjög mikilvægt að kennsla í þessum fræðum sé fyrst og fremst málefnaleg og 

einkennist af víðsýni og vilja til að skilja og virða fólk með mismunandi trúar- og lífsskoðanir.
11

 

Trúarbragðafræðsla í skólakerfinu, bæði á grunn- og framhaldsskólastigi, er afar mikilvæg með 

tilliti til aukinnar fjölmenningar og alheimsvæðingar. Þekking á trúarbrögðum annarra 

menningarheilda og áhrifum þeirra á samfélög og stjórnmál er líkleg til að stuðla að skilningi og 

umburðarlyndi. Sama gildir um staðgóða þekkingu á kristinni trú sem mótað hefur vestræn 

samfélög síðastliðin tvö þúsund ár.
12

  

Kristið samfélag 

Ýmis rök eru fyrir kennslu í kristnum fræðum sérstaklega, en jafnframt fyrir kennslu í öðrum 

trúarbrögðum. Kristin fræði eru veigamesti þátturinn í námsefni greinarinnar og því til stuðnings 

er vísað til þess að mikill meirihluti Íslendinga er skráður í kristin trúfélög. Íslenskt samfélag er 

því mótað af lífsgildum sem eiga sér kristnar rætur. Þeir sem búa í íslensku samfélagi verða þar af 

leiðandi að tileinka sér þekkingu á Biblíunni, kristinni trú og kristnu siðgæði til þess að geta 

skilið sögu og menningu þjóðarinnar og Vesturlanda almennt. Greinin stuðlar markvisst að því að 

efla siðgæðisþroska nemenda og er mikilvægur þáttur í mótun heilbrigðrar sjálfsmyndar. Með 

henni læra nemendur að taka ábyrga og ígrundaða afstöðu á eigin forsendum til ólíkra viðhorfa 

og lífsgilda.
13

  

                                                 
11

 Aðalnámskrá grunnskóla – Kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði 1999:9-10 
12

 Viðtal við Sigurð Pálsson 2007 
13

 Gunnar J. Gunnarsson 2006:47-49 
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,,Almenn menntun á að stuðla að umburðarlyndi, virðingu fyrir náunganum og umhverfinu. Í 

grunnskólum ber að efla heilbrigða dómgreind, umburðarlyndi, náungakærleik og 

verðmætamat. Fjölbreytni í kennsluháttum og heilbrigt félagslíf stuðlar m.a. að þessum 

markmiðum. Í grunnskólum ber að efla menningarvitund Íslendinga og virðingu fyrir annarri 

menningu.”
14 

 

Barnatrúin og efasemdir 

Trúarlega eru unglingsárin tími breytinga og jafnvel ringulreiðar. Unglingurinn losar sig undan 

trúarhugmyndum foreldra sinna og endurskoðar barnatrúna. Þetta getur skapað efasemdir og 

trúarlega togstreitu. Stundum leiðir það til afneitunar á fyrri trú, en í öðrum tilvikum til 

endurnýjaðrar og þroskaðri trúarafstöðu. Í rannsókn  Gunnars J. Gunnarssonar á trúarafstöðu, 

trúariðkun og trúarskilningi barna og unglinga í 5., 7. og 9. bekk skólaárið 1996-1997, kemur 

bersýnilega í ljós að bæði afstaðan til tilvistar Guðs, mikilvægi þess að trúa á hann og enn fremur 

bænaiðkun og afstaðan til bæna er í samræmi við helstu kenningar úr þróunarsálfræði og 

trúarsálfræði. Trúarsálfræði leitast við að rannsaka þau áhrif sem trú hefur á einstaklinginn og 

þróunarsálfræði hefur, í þessu tilliti, það að markmiði að skýra þá þróun sem á sér stað þegar 

einstaklingur þróar með sér trúna og reynir að greina þessa þróun í stig.
15

  

Samkvæmt þessum kenningum endurmetur unglingurinn trú sína í ljósi nýrrar þekkingar 

og áhrifa og tímabil efasemda tekur oft við af öruggri barnatrúnni. Unglingsárin einkennast af 

trúarlegu uppgjöri og endurmati með vaxandi efasemdum um tilvist Guðs og gildi bæna, svo 

eitthvað sé nefnt. Á þessum árum hafa nemendurnir einmitt öðlast þann þroska sem þarf til þess 

að fást við trúarleg viðfangsefni á vitsmunalegum forsendum, en kristindóms- og 

trúarbragðafræðslu skólans er þá lokið.
16

 Í því ljósi vaknar sú spurning hvort auka eigi vægi 

slíkrar fræðslu í grunnskólum og jafnvel hvort færa ætti hana upp á framhaldsskólastig. 

Á undanhaldi 

Trúarbragðafræðsla og kristin fræði virðist vera á nokkru undanhaldi og ekki einungis í eldri 

bekkjum grunnskólans. Þetta sést á könnun sem gerð var árið 1993 sem lokaverkefni Auðar 

Pálsdóttur og Ragnheiðar Matthíasdóttur við Kennaraháskóla Íslands. Könnunin sýndi að ef 

grunnskólakennara skorti tíma og þyrftu að rýma fyrir einhverri annarri námsgrein voru í flestum 

                                                 
14

 Aðalnámskrá grunnskóla - Almennur hluti 1999:15 
15

 Heiða María Sigurðardóttir 2006a 
16
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tilfellum kristinfræðitímar fyrst látnir víkja. Önnur rannsókn var gerð af Gunnari J. Gunnarsyni 

árið 1997. Hún sýnir svipað skeytingarleysi kennara um að kenna námsgreinina. Samkvæmt 

rannsókn Gunnars fá 20% nemenda í 7. bekk enga kennslu í kristnum fræðum og mjög stór hluti 

nemenda í 9.bekk eða 81%. Þetta háa hlutfall má rekja til þess að ekki er mikil hefð fyrir kennslu 

kristin- og trúarbragðafræða á unglingastigi.
17

 Á þessum árum eru þó börn og unglingar einmitt 

betur í stakk búin til þess að fást við þessi viðfangsefni eins og rannsókn Gunnars sýnir. Sá 

fyrirvari skal þó hafður á að þessar rannsóknir eru komnar nokkuð til ára sinna og því ber að 

skoða niðurstöður þeirra fyrst og fremst til viðmiðunar. Það er þó ekki margt sem bendir til þess 

að mikið hafi breyst til batnaðar í þessum málum.  Í viðtali sem höfundar þessa verkefnis tóku við 

Sigurð Pálsson svaraði hann spurningu þess efnis hver hans tilfinning væri fyrir því að 

grunnskólakennarar væru að fylgja Aðalnámsskrá þegar kæmi að trúarbragðafræðslu. Taldi 

Sigurður að því miður væri víða misbrestur á því bæði hvað varðar trúarbragðafræðslu almennt 

og kristinfræðikennslu. Vitnaði hann máli sínu til stuðnings í könnun Höllu Jónsdóttur aðjúnkts 

sem benti til sömu niðurstöðu, þótt vissulega sé greininni víða allvel sinnt.
18

  

 

                                                 
17
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18
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Ólík viðhorf til kennslu í trúarbragðafræðum 

Flestir telja trúarbragðafræðslu af hinu góða en ekki eru allir á eitt sáttir um hvar og hvernig hún 

eigi að fara fram og ekki þá síst hverjir eigi að sjá um fræðsluna. Umræða um þetta málefni hefur 

verið nokkuð áberandi á síðustu árum og þá yfirleitt í tengslum við umræðu um aukna 

fjölmenningu í samfélaginu. Þrjú mismunandi viðhorf til kennslu í kristnum fræðum og 

trúarbragðafræði hafa verið háværust í þessari umræðu og munum við fjalla stuttlega um þau hér.  

 

1.  Það er ekki hlutverk skólans að fjalla um trúarbrögð, heldur kirkjunnar og annarra 

trúfélaga. Skólinn er fyrir alla og með þessari kennslu er trúfrelsi stefnt í hættu.
19

  

 

Sumir telja trúarbragðafræðikennslu brot á trúfrelsi, hvort sem um er að ræða kristni eða 

önnur trúarbrögð í skyldunámsskólum. Rökin eru þau að það sé óframkvæmanlegt að sinna 

slíkri kennslu á algjörlega hlutlausan hátt. Þess vegna sé það alls ekki hlutverk skólans að 

kenna þessa grein heldur ættu heimili og/eða trúfélög að sjá um slíka fræðslu.
20

 

 

2. Það er skylda skólanna að annast menntun á þessu sviði sem öðrum. Þekking á 

trúarbrögðum er mikilvægur þáttur í almennri menntun, hún er mikilvæg forsenda 

umburðalyndis og víðsýni. Ekki má þó gera einni trú hærra undir höfði en annarri.
21

  

 

Trúarbrögð hafa haft gífurleg áhrif á manninn og sögu hans frá upphafi og þekking á 

trúarbrögðum hlýtur því að teljast mikilvægur þáttur í almennri menntun. Þannig getur 

skólinn ekki látið eins og trúarbrögð séu ekki til. Í fjölmenningarlegu samfélagi, eins og nú 

er að ryðja sér til rúms hér á landi, er slík fræðsla enn nauðsynlegri, ekki einungis svo við 

þekkjum sögu og menningarlegan mun annarra þjóða, heldur einnig þeirra fjölmörgu íbúa 

hér á landi sem hafa annan bakgrunn en stærri hluti þjóðarinnar. Mikilvægt er að skólarnir 

reyni eftir bestu getu að mismuna ekki trúarbrögðum með því að verja mismiklum tíma til 
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20
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21
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þeirra í fræðslunni. Verja þarf að minnsta kosta álíka miklum tíma í helstu trúarbrögð heims 

óháð því hverrar trúar nemendur bekkjarins eru eða þjóðin.
22

 

 

3.  Eðlilegt er að verja mestum tíma í að fjalla um þau trúarbrögð sem eru ríkjandi í 

samfélaginu. Þá er lögð áhersla á þekkingu á eigin trúarbrögðum eða þeim sem eru 

ríkjandi í samfélaginu sem mikilvæg forsenda til skilnings á öðrum trúarbrögðum sem 

leiðir af sér umburðalyndi.
23

  

 

Til að rökstyðja þetta er gjarnan bent á  að um 93% íslensku þjóðarinnar tilheyra kristnum 

trúfélögum og þar af um 82% Þjóðkirkjunni.
24

 Það má því álykta að samkvæmt þessum 

rökum skyldi langmestum tíma varið í fræðslu í kristnum fræðum, en mun minni tíma í 

önnur trúarbrögð. Þó má benda á að með þessu fyrirkomulagi er trúarbrögðum gert mishátt 

undir höfði í fræðslu skólanna.
25

 Þeir sem aðhyllast þessa skoðun telja þá mismunun þó 

eðlilega, ekki einungis í ljósi meirihluta, heldur í sögulegu ljósi. Kristin trú hefur verið hluti 

af íslensku samfélagi um aldir og hefur spilað stórt hlutverk í að móta gildi þess og viðmið. 

Það sé því eðlilegt að íslenskir skólar leggi meiri áherslu á kennslu í kristnum fræðum en 

öðrum trúarbrögðum. 

 

Rannsóknir sem gerðar voru á tímabilinu 1990-2000 sýndu að mikill meirihluti þeirra sem 

málið varðar, foreldrar, kennarar og nemendur, eru frekar jákvæðir gagnvart námsgreininni og 

finnst að kenna eigi kristin fræði og trúarbragðafræði í grunnskólum. Gunnar bendir í því ljósi á 

rannsóknir sem gerðar voru af Birni Björnssyni og Pétri Péturssyni árið 1990, og Önnu M. 

Sigurðardóttur og Maríu Jónsdóttur árið 1998.
26

 

Öll eru þessi sjónarmið réttlætanleg á sinn hátt, og umræðan sem slík hlýtur alltaf að vera 

af hinu góða. Sú spurning á vissulega rétt á sér hvort kenna eigi þessi fræði í grunnskólum eða 

hvort þau séu einkamál fjölskyldna og trúfélaga. Í landi okkar ríkir trúfrelsi og allflestir eru 

sammála um það að  trúboð innan veggja skólans sé með öllu óviðunandi í frjálsu 

fjölmenningarsamfélagi. Það er enda ekki ætlunin með trúarbragðafræðikennslu, heldur hitt að 
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fræða nemendur á hlutlausan hátt um trúarbrögð mannkyns, hvort sem um er að ræða kristni eða 

aðra trú. Hitt er annað mál, að alltaf hlýtur það að mestu leyti að vera undir fagmennsku 

kennarans komið, hversu vel til tekst, eins og raunar á við um flestar námsgreinar. Að okkar mati 

er nauðsynlegt að kenna um ólík trúarbrögð í grunnskólum og verður sú kennsla alltaf að 

einkennast af faglegu hlutleysi og virðingu fyrir ólíkum trúar- og lífsskoðunum fólks.  

 

                                                                                                                                                              
26

 Gunnar J. Gunnarsson 2005 
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Aðalnámskrá grunnskóla 

Ákvæði um fræðslu um önnur trúarbrögð en kristni vou sett í grunnskólalögin 1974 og í 

framhaldi af því í námskrá 1976. Þá var gert ráð fyrir að fræðin yrðu kennd á unglingastigi. Þar 

eru grunnskólar skyldaðir til að fræða börn á sjöunda námsári um önnur trúarbrögð en kristni. 

Námsgreinin er í grunnskólalögum frá 1974 kölluð kristinfræði, siðfræði og fræðsla um önnur 

helstu trúarbrögð, og er fræðslan aðeins lítill partur af námsefni sjöunda bekkjar. Þar er 

sérstaklega tilgreind fræðsla um gyðingdóm, múhameðstrú, hindúatrú og búddhatrú sem helstu 

trúarbrögð nútímans. Þessi fræðsla er talin nauðsynleg til að auðvelda nemendum skilning á sögu, 

siðum og háttum annarra þjóða og menningarheilda en auk þess að innræta þeim umburðarlyndi 

og virðingu fyrir rétti manna til mismunandi trúar- og lífsskoðana.
27

 Engar námsbækur komu þó 

út í þessum fræðum fyrr en árið 1982. Þá voru gefin út í tilraunaskyni fjögur hefti í almennum 

trúarbragðafræðum sem innihéldu helstu trúarbrögð heims önnur en kristni.
28

 Endanlegt námsefni 

kom ekki út fyrr en árið 1995 en þá kom út námsbókin Maðurinn og trúin eftir Gunnar J. 

Gunnarsson. Það námsefni er enn kennt í dag, en á unglingastigi oftast í 8. eða 9. bekk 

grunnskólanna. 

 Í Aðalnámskrá sem kom út 1989 er örlítið meiri áhersla lögð á trúarbragðafræðslu þar 

sem hún er ein af níu meginþáttum greinarinnar. Fræðslan er nú mörkuð við sjöunda til níunda 

aldursár, sem síðan varð 8.-10. bekkur þegar skólaskylda varð tíu ár. Tekið er fram að kennslan 

verði að einkennast af víðsýni en trúarbrögðin eru samt sem áður alltaf borin saman við kristnina. 

Námsgreinin hefur einnig hlotið nýtt nafn, kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræðsla.
29

  

 Aðalnámskráin sem var gefin út 1999 gerir ráð fyrir mun meiri kennslu í 

trúarbragðafræðum en áður hafði tíðkast. Kennsla í öðrum trúarbrögðum skal fara fram á öllum 

skólastigum. Í yngstu bekkjum grunnskólans eiga nemendur að kynnast framandi trúarbrögðum 

með frásögnum af jafnöldrum og hvernig trúin hefur áhrif á daglegt líf þeirra, en megin kennslan 

fer fram í efstu bekkjunum.
30

 Lögð er áhersla á markvissa kennslu í helstu trúarbrögðum heims, 

og jafnframt eru tilgreind fleiri trúarbrögð en áður. Kennslan er því mun ítarlegri en áður var gert 
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ráð fyrir. Nemendur eiga að geta borið saman meginatriði ólíkra trúarbragða og er það ekki 

lengur bundið við að bera öll trúarbrögð saman við kristna trú.
31

 

 Námsefni fyrir miðstig í trúarbragðafræði var þó ekki gefið út fyrr en 2003 þegar Islam, 

fyrsta hefti af fjórum um helstu trúarbrögð heims, kom út. Næstu þrjú árin fylgdu hin á eftir, 

Búddhatrú, Hindúatrú og síðast Gyðingdómur.  

 

                                                 
31

 Aðalnámskrá grunnskóla – Kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði 1999:23-24,26 



 21 

Námsefni í trúarbragðafræði á miðstigi 

Nýja námefnið sem gefið var út fyrir trúarbragðafræði á miðstigi eru fjórar bækur. Bækurnar 

fjalla um helstu trúarbrögð heims fyrir utan kristni sem eru samkvæmt Aðalnámskrá islam, 

búddhatrú, hindúatrú og gyðingdómur. Fyrsta bókin sem kom út heitir „Islam-að lúta vilja 

Guðs“, en hún kom út árið 2003 og er eftir Þorkel Ágúst Óttarsson.
32

 Árið 2004 kom út bókin 

„Búddhatrú-leiðin til Nirvana“.
33

 Þriðja bókin kom út árið 2005 og heitir „Hindúatrú-Guð í 

mörgum myndum“.
34

 Síðasta bókin sem fjallar um helstu trúarbrögð heims er „Gyðingdómur-

sáttmáli þjóðar“ og kom hún út árið 2006.
35

 Síðastnefndu bækurnar þrjár eru allar eftir Sigurð 

Inga Ásgeirsson. Allar þessar bækur eru gefnar út af Námsgagnastofnun og eiga að uppfylla 

kröfur Aðalnámskrár um fræðslu nemenda á miðstigi um helstu trúarbrögðin. Bækurnar eru allar 

settar upp á svipaðan hátt, þar sem rætur trúarinnar eru raktar og farið er stuttlega í sögu hennar, 

helstu helgirit, spámenn og guðir koma fram og helgisiðum og hátíðum lýst. Með nálguninni á 

viðfangsefninu er reynt að höfða til aldurs og þroska barna á miðstigi sem virðist að okkar mati 

heppnast ágætlega og er námsefnið sett upp á skýran og einfaldan hátt. Námsefnið er fært nær 

þeirra veruleika með því að sýna Íslendinga sem hafa viðkomandi trú og er lítil saga sögð af 

þeim. Í fylgiskjali nr. 3 er hægt að sjá ítarlegt mat á bókunum og er farið eftir gátlista Ingvars E. 

Sigurðssonar um mat á námsefni. 

 Á netinu er hægt að finna kennsluleiðbeiningar með námsefninu um islam, hindúatrú og 

búddhatrú en hinsvegar vantar kennsluleiðbeiningar með námsefninu um gyðingdóm. Þær munu 

þó vera væntanlegar. Kennsluleiðbeiningarnar eru gefnar út af Námsgagnastofnun og er  hægt að 

nálgast á vef Námsgagnastofnunnar á slóðinni  http://www.nams.is/truarbrogd_mannkyns/.  

 

Gyðingdómur-sáttmáli þjóðar  

Samkvæmt þrepamarkmiðum 4. bekkjar eiga nemendur að kynnast gyðingdómi, meðal annars 

með frásögum úr lífi jafnaldra.
36

 Í bókinni er sagt frá Rebekku sem er 11 ára stúlka og býr í 

Reykjavík. Hún segir frá ýmsum siðum gyðingdóms hvernig bat mitzvah fer fram og að hún sé að 

æfa hebresku til að geta lesið úr helgiritum á frummálinu. Síðan sýnir hún hvernig hún snertir 

helgiskrín sem er kallað mezuzah þegar hún gengur inn um útidyrnar á heimili sínu. Efnisyfirlit 
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bókarinnar er mjög aðgengilegt og aftast í bókinni er bent á ítarefni og atriðisorðaskrá. Það sem 

vantar helst til með bókinni eru spurningar og verkefni sem auðvelda kennaranum að spyrja um 

aðalatriði hennar. 
37

 

    

Islam -að lúta vilja Guðs 

Eitt af þrepamarkmiðum 5. bekkjar í  kristnum fræðum, siðfræði og trúarbragðafræði er að 

nemendur kynnist völdum þáttum islams, svo sem mosku, táknum, hátíðum og siðum.
38

 Bókin 

uppfyllir þessi markmið nokkuð vel og í lok bókarinnar er fylgst með múslimum á Íslandi, en sú 

nálgun færir námsefnið einmitt nær nemandanum og auðveldar honum að setja sig í spor 

múslima. Í bókinni er ýmis fróðleikur um framlag og uppfinningar sem múslimar eiga heiðurinn 

af, til dæmis gítarinn og ávísanir. Fróðleikurinn er neðst á blaðsíðunum og er textinn skáletraður 

og sker sig því frá meginmálinu. Það sem vantar helst til í bókina er ítarefni og atriðisorðaskrá 

sem auðveldar nemendunum að leita uppi orð og orðasambönd sem eru þeim framandi. 

 Kennsluleiðbeiningar sem fylgja bókinni eru eftir Guðlaugu Björgvinsdóttur, en hægt er 

að nálgast þær á vef Námsgagnastofnunar.
39

 Í þeim fær kennarinn ítarlegar upplýsingar um helstu 

markmið og góðar aðferðir til að nálgast efnið í nemendahóp. Kennsluaðferðir eru skapandi og 

fjölbreyttar og eru settar fram í lok hvers kafla. Einnig eru spurningar í lok bókarinnar sem 

kennari getur nýtt sér bæði sem próf eða verkefnaspurningar. 

 

Hindúatrú -guð í mörgum myndum  

Þrepamarkmið í trúarbragðafræðum í 6. bekk gera ráð fyrir að nemendur kynnist völdum þáttum 

úr hindúatrú, meðal annars helgistöðum, musterum, táknum, hátíðum og siðum.
40

 Bókin uppfyllir 

þessi markmið nokkuð vel, textinn er skýr og er efnið sett fram með tilliti til þess aldurs sem 

bókin er ætluð. Efnið er ekki aðeins um sögu trúarinnar heldur einnig um daglegt líf, þar sem 

stuttar frásagnir af raunverulegu fólki, bæði Íslendingum og erlendu fólki, tengja efnið við 

raunveruleikann og auðvelda nemandanum skilning á efninu og hjálpa honum að setja sig í spor 

þeirra sem aðhyllast hindúatrú. Í lok bókarinnar er að finna gagnlegan lista yfir merkileg ártöl, 

helstu hugtök og atriðisorðaskrá. Það sem helst vantar upp á eru fleiri orðskýringar samhliða 
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lesefninu, en þær eru mjög fáar miðað við öll þau framandi orð sem koma fyrir í bókinni. Eins 

mætti tengja nemandann betur við efnið eins og gert er í inngangi bókarinnar um gyðingdóm, þar 

sem því er komið að hvers vegna þetta varðar nemandann.  

 Kennsluleiðbeiningar eru eftir Sigurð Ásgeirsson höfund bókarinnar en þær er að finna á 

vef Námsgagnastofnunnar.
41

 Efni hvers kafla fyrir sig er dregið saman og bent er á verkefni við 

hæfi og heimildir til glöggvunar. Notast er við opnar spurningar sem vekja nemendur til 

umhugsunar og margar þeirra krefjast umræðu og væru best til þess fallnar að leysa í hópum. 

Verkefnin fara nokkuð út fyrir efnið og hvetja nemandann til að leita svara á öðrum vettvangi. Í 

lok leiðbeininganna eru um það bil tíu krossaspurningar úr hverjum kafla sem eru ætlaðar til að 

prófa nemendurna úr hverjum kafla fyrir sig og væri gott að nota sem visst aðhald svo nemendur 

læsu betur heima.  

 

Búddhatrú- leiðin til nirvana 

Markmið 7. bekkjar er að nemendur kynnist völdum þáttum búddhatrúar, meðal annars 

musterum, klaustrum, táknum, hátíðum og siðum.
42

 Bókin uppfyllir þessi markmið og fer í alla 

þessa þætti á mjög skilmerkilegan hátt og er auðvelt fyrir nemandann að nálgast þessa völdu þætti 

bókarinnar. Fjallað er um trúna á mjög markvissan hátt og reynt að auðvelda efnið með tilliti til 

aldurs nemenda. Efnið er framandi, en með sögum af jafnöldrum nemenda og daglegu lífi og 

umhverfi íslenskrar búddhatrúarfjölskyldu, er efnið fært þeim nær og gerir þeim auðveldara fyrir 

að skilja og setja sig í spor fólks af annarri menningu en þeir sjálfir.  

 Kennsluleiðbeiningar er að finna á vef Námsgagnastofnunnar, líkt og með hinum 

bókunum, en þær eru eftir Hrund Hlöðversdóttur.
43

 Kennsluleiðbeiningarnar eru nokkuð góðar 

þar sem bent er á góðar kennsluhugmyndir. Í upphafi hvers kafla eru nokkrar opnar spurningar 

sem hægt er að nota sem kveikjur og í lok hvers kafla eru nokkrar lokaðar spurningar sem hver 

nemandi gæti svarað fyrir sig eða hægt væri að vinna í hópum. Einnig er að finna stærri verkefni 

og ítarlegri fróðleik um efnið. Þá er bent á heimildir sem nýtast bæði nemanda og kennara í þessu 

efni.   
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Lokamarkmið 

Í áfangamarkmiðum við lok 7. bekkjar segir í Aðalnámskrá að nemendur eigi að: 

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

kærleika, mannhelgi, félagslegu réttlæti og umhyggju fyrir öðrum mönnum, öllu lífi og 

umhverfi  

 þekkja valda þætti nokkurra helstu trúarbragða heims, einkum guðshús, tákn, hátíðir og siði, 

og hafa tamið sér virðingu fyrir þeim.
44

 

 

Í heildina litið eru bækurnar mjög líkar í uppsetningu, enda allar nema sú fyrsta eftir sama 

höfundinn. Þær uppfylla, að okkar mati, öll þau skilyrði og markmið sem Aðalnámskrá setur fyrir 

og er þá sérstaklega mikilvægt að efnið sé lagað að nemendum á miðstigi og reynt að höfða til 

þeirra með því að segja sögur af jafnöldrum þeirra. Bækurnar eru faglega unnar, höfundar fara vel 

í efnið á skýran og auðskilinn hátt, en bækurnar innihalda allar þann fróðleik sem krafist er að 

nemendurnir læri. Höfundar eru einnig meðvitaðir um það að sýna ekki fordóma í gerð efnisins. 

Kennsluleiðbeiningarnar eru allar unnar af sitthvorum höfundunum og því væntanlega mjög 

ólíkar og misgóðar. Ennþá vantar þó leiðbeiningar með bókinni um gyðingdóm. Engar 

leiðbeiningar eða verkefni fylgja með bókunum sjálfum heldur eru þær aðeins á netinu og eru 

ætlaðar fyrir kennarann til hliðsjónar, en þær luma á góðum hugmyndum að kennslu efnisins sem 

eru bæði fjölbreyttar og tengja auk þess námsefnið oft við aðrar námsgreinar. Eftir að hafa 

skoðað bækurnar vel virðast þær nokkuð góðar, einfaldar og skýrar en til þess að kennsla þess sé 

lifandi og skemmtileg er gott að styðjast við leiðbeiningarnar á netinu en þær gera efnið án vafa 

skemmtilegra, fjölbreyttara og auðvelda kennaranum kennsluna.  
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Tengsl við námspil 

Hér að ofan hefur verið fjallað almennt um trúarbrögð, gildi þeirra í samfélaginu og 

trúarbragðafræðikennslu í grunnskólum. Höfum við skoðað nokkuð ítarlega námsefni í 

trúarbragðafræði á miðstigi og komist að þeirri niðurstöðu að það sé að flestu leyti vel unnið efni 

sem býður upp á ýmsa möguleika í kennslu. Mikilvægt hlýtur að teljast að kennsla í 

trúarbragðafræði sé fjölbreytt og áhugavekjandi fyrir nemendur, eins og reyndar öll kennsla 

yfirhöfuð. Okkur langar því að víkka út kennslufræðilega möguleika þessa tiltekna námsefnis, og 

útbúa námspil sem byggt verður á efni bókanna fjögurra. Við vitum ekki til þess að áður hafi 

verið gert slíkt spil í trúarbragðafræði, þó vissulega séu á hverju ári gerð margskonar námspil úr 

ýmsum námsgreinum. Að okkar mati er það þó algjörlega í takt við þróun námskrárgerðar og 

nýrra áherslna í skólastarfi að stuðla að framþróun og fjölbreyttari kennsluháttum í 

trúarbragðafræði, sem flestir hljóta að vera sammála um að sé sífellt mikilvægari námsgrein í æ 

fjölmenningalegra skólasamfélagi.  

Vissulega er vandi að útbúa gott námspil og ætla má að sérstaka alúð þurfi að leggja í 

verkið þegar um jafn-viðkvæmt efni og trúarbrögð er að ræða. Gæta verður fyllsta hlutleysis og 

virðingar fyrir efninu og munum við þar vissulega styðjast við áðurnefndar námsbækur sem að 

okkar mati uppfylla einmitt slíkar kröfur prýðilega. En að fleiru þarf að gæta við gerð námspila 

og munum við hér á eftir fjalla nokkuð ítarlega um almennt gildi námspila í kennslu, og einnig 

um uppeldis-og kennslufræðilegt gildi þeirra út frá ýmsum þekktum kenningum. Einnig munum 

við sýna fram á hvernig þær kenningar verða svo nýttar í spilinu sjálfu. 
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Gildi námspila í kennslu 

Almennt er nú talið að fjölbreytni í kennsluaðferðum sé nauðsynleg til að ná til sem flestra og 

mæta ólíkum þörfum nemenda. Engin kennsluaðferð er svo góð að hún dugi ein og sér fyrir alla 

alltaf. Mismunandi kennsluaðferðir gera auk þess kröfu til mismunandi þátta í fari nemenda og 

því ættu fjölbreyttar kennsluaðferðir að stuðla að aukinni færni nemenda á fleiri sviðum. Í þessu 

ljósi hefur margt breyst í skólastarfi á undanförnum árum og áratugum, og ný námsgögn af ýmsu 

tagi hafa rutt sér til rúms og orðið viðurkenndur hluti af skólastarfinu. Námspil skipa sér í þennan 

hóp og hafa verið mörgum kennurum og nemendum kærkomin tilbreyting enda bjóða þau upp á 

mörg tækifæri í kennslu. 

 Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla á að ríkja fjölbreytni í vinnubrögðum og 

kennsluaðferðum.
45

 Aðalnámskrá segir einnig að námsgögn eigi að vera vönduð og fjölbreytt, að 

þau eigi að dýpka skilning nemenda á efnistökum, sjálfum sér og umheiminum.
46

 Það er því ljóst 

að námspil er tilvalin leið fyrir kennara til að uppfylla þessi markmið Aðalnámskrár.  

Leikjaþörfin virkjuð 

Löng reynsla er komin á notkun námspila víða og gerðar hafa verið ýmsar kannanir á gildi þeirra 

í kennslu. Í þessum rannsóknum hefur ekki verið sýnt fram á að notkun námspila leiði í öllum 

tilvikum til betri námsárangurs en „hefðbundnar“ kennsluaðferðir. Samanburðurinn er enda um 

margt erfiður þar sem þessar aðferðir þjóna ekki að öllu leyti sömu markmiðum. Með notkun 

spila er m.a. stefnt að því að nemendur læri að umgangast aðra í leik, taka tillit til annarra og hlíta 

ákveðnum reglum.
47

 En þrátt fyrir að betri námsárangur hafi ekki endilega verið sannaður er þó 

óhætt að segja að í fjölmörgum tilvikum hafi nemendur meiri áhuga á námspilum en að fást við 

viðfangsefnin á hefðbundinn hátt. Krakkar hafa einfaldlega langflestir gaman að því að leika sér 

og spil er leikur. Með námspilum er því leikjaþörfin virkjuð. Þetta sjónarmið fær rökstuðning 

meðal annars í skýrslu um fjölbreyttar kennsluaðferðir og einstaklingsmiðað nám sem Ingvar 

Sigurgeirsson gerði í samvinnu við starfsfólk Kársnesskóla árið 2006. Kennarar í 6. bekk bjuggu 

til skipulag um hringekju þar sem eitt verkefnið var námspilið Spurt svarað og hlegið. Í könnun 
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sem gerð var meðal nemenda eftir hringekjuvinnuna kom í ljós að langflestum nemenda fannst 

námspilið skemmtilegasta viðfangsefnið.
48

  

Námspil: Með og á móti  

Þeir eru ýmsir sem taka mjög djúpt í árinni um gildi spila. Margir telja að þau geti haft áhrif í þá 

átt að breyta samskiptum í skólastofunni, geti stuðlað að auknum áhuga, virkni, þátttöku, 

sjáfsaga, samvinnu og umræðum.
49

 Kemur þetta á kostnað þagnar og einstefnumiðlunar kennara. 

Hvort það sé gott eða slæmt verður þó hver og einn að meta fyrir sjálfan sig. 

Þrátt fyrir að engar rannsóknir sýni beinlínis neikvæðar hliðar á notkun námspila
50

 er ekki 

þar með sagt að neikvæðar raddir um notkun þeirra heyrist ekki. Óhætt er að segja að mörgum, 

bæði foreldrum og kennurum, finnist afþreyingarfyrirbæri á borð við spil ekki eiga heima í 

grunnskólum. Svo má einnig álykta að einhver hluti nemenda átti sig heldur ekki á gildi námspila 

– í þeirra augum voru þau að leika sér. „Við fengum að spila í skólanum í dag“ gæti einhver 

nemandi sagt við foreldra sína eftir að hafa fengið að spila til dæmis Scrabble í íslenskutíma. 

Nemandinn áttar sig þá ekki á því að á meðan hann var að „leika sér“ í skólanum var hann um 

leið að efla orðaforða sinn, þjálfa stafsetningu og rökhugsun.  

Þessi tilbúna setning hér að framan er alls ekki óhugsandi og viðbrögð foreldra geta verið 

tvenns konar. Annars vegar gætu þau verið ánægð með að kennari barnsins þeirra noti fjölbreyttar 

kennsluaðferðir. Á hinn bóginn gætu þau hneykslast á kennaranum fyrir að sóa mikilvægum 

kennslutíma í leiki. 

Að mati Ingvars Sigurgeirssonar virðast neikvæð viðhorf gagnvart námspilum í fljótu 

bragði vera einkum af tvennum toga. Annars vegar eru viðhorf þeirra kennara sem ekki þola þá 

tilhugsun að nemendum þyki gaman að einhverju í skólanum. Í hugum margra getur þetta tvennt, 

nám og leikur, ekki farið saman.  Hins vegar eru viðhorf þeirra sem telja að með námspilum sé 

verið að blekkja nemendur með því að klæða reglur og staðreyndir í glæstan og skemmtilegan 

búning. Aðferðin fái nemendur til að kyngja gagnrýnislaust einskisnýtum þekkingarmolum.
51

  

Þegar litið er á þessi viðhorf sem Ingvar setur fram má á móti spyrja tveggja spurninga. Í 

fyrsta lagi; á fólk sem finnst að nemendum eigi ekki að finnast neitt gaman í skólanum yfir höfuð 

að vera að kenna? Í öðru lagi; hvers vegna er það neikvætt að nemendur læri án þess að þau átti 
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sig á því? Hvað síðari punkt Ingvars áhrærir má einnig benda á að þó að hugsunin með 

námspilum sé að læra í leik, þá þýðir það ekki að verið sé að blekkja nemendur. Kennari getur til 

dæmis bent nemendum á námsgildi ákveðinna spila. Í raun er það æskilegt í mörgum tilfellum að 

nemendur viti fyrirfram hvaða námsþætti tiltekið spil á að efla þannig að þeir verði meðvitaðri og 

móttækilegri gagnvart því námi.  

 Þau rök sem okkur þykja þó vega þyngst í gagnrýni á námspil er að allir vilja helst vinna í 

spilum og sumir eiga erfitt með að tapa. Sumir eiga jafnvel erfitt með að vinna, slík verður 

gleðin. Námspil geta með öðrum orðum skapað aðstæður til árekstra á milli nemenda. 

Keppnisandinn getur einfaldlega borið suma ofurliði. Mótrökin við þetta eru þau að í spilum 

skapast einnig möguleikinn á að læra að umgangast aðra, taka tillit til annarra og hlíta ákveðnum 

reglum. Reglurnar eru þær sömu fyrir alla og þeim á að hlíta. Í þessu felst í raun ákveðin 

hvatning. Nemendur þurfa að læra að spila án þess að til árekstra komi – jafnvel þó að einhverjir í 

hópnum þoli illa að tapa.
52

 Nokkuð púður getur farið í þessa þætti þegar nemendur kynnast 

námspilum í fyrsta skiptið en með æfingunni ættu árekstrar milli nemenda að minnka eða jafnvel 

hverfa.  

Námspil í skólastofunni 

Það að gefa leiðbeiningar um hvenær eigi að nota námspil í kennslu er í raun frekar erfitt. Notkun 

þeirra ræðst af ýmsum þáttum, svo sem gerð þeirra, markmiðum og viðfangsefni, aldri, þroska og 

áhuga nemenda. Einnig má nefna aðstæður í skólastofunni.
53

 Af þessu leiðir að námspil eru notuð 

með margvíslegum hætti og eflaust verður hver kennari að vega og meta hvort námspil eru við 

hæfi í hvert og eitt skipti. Ekki má heldur gleyma því að nemendahópar eru mismunandi og það 

sem virkar á einn nemendahóp þarf ekki að virka á annan þrátt fyrir að aðstæður virðist hinar 

sömu. 

Í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna skiptir Ingvar Sigurgeirsson kennsluaðferðum í níu 

flokka. Einn þessara þátta er þulunám og þjálfunaræfingar. Í þann flokk setur Ingvar námspil og 

segir hann þau henta vel til „upprifjunar og þjálfunar.“
54

 Í annarri bók sinni um kennslu og 

kennsluaðferðir, Að mörgu er að hyggja, segir Ingvar að meginkostur námspila sé að nemendur 

hafi yfirleitt gaman af þeim og að endurtekningar verði ekki eins leiðigjarnar og oft vill verða í 
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hefðbundinni kennslu.
55

 Hvenær og í hvaða tilgangi nota eigi námspil er þó alltaf mat hvers 

kennara fyrir sig. 

Notkun námspila 

Árið 1987 gerði Ingvar Sigurgeirsson rannsókn á notkun námsefnis í grunnskólum, einkum í 4. til 

6. bekk. Þar spurði hann meðal annars kennara hvort þeir notuðu námspil í kennslu. Spurninguna 

rökstyður Ingvar með þeim orðum að á árunum á undan hafi verið rekinn verulegur áróður fyrir 

notkun slíks efnis, meðal annars hefði Námsgagnastofnun gefið út nokkuð af bæði námspilum og 

handbókum fyrir kennara um efnið. Ingvar talaði við 93 kennara. Aðeins einn þeirra sagðist nota 

námspil mjög mikið, þrettán nokkuð mikið, fimmtíu sjaldan, tuttugu aldrei og níu svöruðu ekki. 

Samkvæmt rannsókn Ingvars voru námspil þó ekki einu kennslugögnin sem voru vannýtt því einu 

námsgögnin sem voru notuð að einhverju ráði, fyrir utan útgefið námsefni og heimatilbúin 

vinnublöð, voru myndbönd.
56

 Sá fyrirvari skal þó hafður á að umrædd rannsókn er orðin tuttugu 

ára gömul en þó er athyglisvert að skoða hvernig staðan var þá á notkun námspila. 

Hver ástæðan er fyrir því að námspil voru ekki notuð meira er erfitt að segja til um. Þó 

hlýtur að spila inn í að námspil voru þannig séð ný af nálinni á Íslandi, alltént ef marka má yfirlit 

yfir útgáfu Ríkisútgáfu námsbóka í 40 ára afmælisriti sem kom út 1977. Þar er ekki að sjá að eitt 

einasta námspil hafi verið gefið út fyrir þann tíma. Þegar rannsókn Ingvars var gerð árið 1987 

hafa námspil því enn verið ný af nálinni.
57

 

 Athyglisverðara er þó að velta fyrir sér hvernig staðan á notkun námspila er í dag, tuttugu 

árum eftir þessa rannsókn Ingvars. Hefur notkun námspila aukist? Spurningunni er erfitt að svara, 

einkum vegna þess að viðlíka rannsókn og rannsókn Ingvars frá 1987 er okkur ekki kunnugt um. 

Hins vegar er hægt að gera sér einhverja hugmynd um stöðu námspila út frá öðrum þáttum. Óhætt 

er að segja að vakning hafi orðið á í notkun námspila á síðustu tíu árum. Enginn fer nú í gegnum 

kennaranám án þess að kynnast námspilum og gildi þeirra. Það sýnir sig til dæmis í því að á 

árunum 1996-2006 hefur alls 27 lokaverkefnum verið skilað í formi námspila við 

Kennaraháskóla Íslands, þar af voru 10 árið 2006. Áhuginn er því augljóslega fyrir hendi hjá 

verðandi kennurum, og fer sívaxandi. Athygli vakti þó að samkvæmt Boga Indriðasyni, 

framleiðslustjóra Námsgagnastofunnar, hafa aðeins hafa tvö námspil verið gefin út af 
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Námsgagnastofnun. Fyrra spilið er eftir Arnheiði Borg og heitir Listin að lesa og skrifa, og var 

það gefið út árið 1998 fyrir byrjendur í lestri. Seinna spilið ber nafnið Hringvegurinn eftir Snorra 

Rútsson, og var gefið út árið 2003. Það spil er ætlað fyrir elstu nemendur grunnskólans.
58

 Það 

virðist sem svo að útgáfa námspila hérlendis sé því ekki í samræmi við þann aukna áhuga og 

áherslur sem rannsóknir Ingvars gefa til kynna. 

Þessar auknu áherslur á námspil skila sér þó í því að kennarar eru meðvitaðri um gildi 

námspila og er því opnari fyrir því að hægt er að nota fjölda spila á almennum markaði sem 

námspil líkt og áðurnefnt Scrabble sem hægt er að nota óbreytt. Önnur spil þarfnast aðeins 

minniháttar breytinga til að þau verði góð námspil, eins og til dæmis Veiðimaður þar sem þú 

safnar í slag öllum föllum sama orðs. 

Einnig vekur aukin athygli á námspilum í kennaranámi kennara til umhugsunar um gildi 

þess að láta nemendur búa til námspil. Það er afar krefjandi viðfangsefni, hvort sem 

kennaranemar búa til spil sjálfir eða þegar til dæmis unglingar búa til spil fyrir yngri börn.
59 
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Námspil í ljósi uppeldiskenninga 

Fjölmargt hefur verið skrifað og margar rannsóknir gerðar á því hugræna ferli sem nám er. Ýmsar 

kenningar hafa verið settar fram sem skilgreina og túlka nám á mismunandi hátt og fræðimenn 

hafa lagt ólíkar áherslur hvað varðar þá þætti sem mestu máli skipta þegar nám og kennsla eru 

annars vegar. Í þessum hluta ritgerðarinnar verða teknar fyrir nokkrar vel þekktar kenningar virtra 

fræðimanna sem hafa haft mikil áhrif á skólastarf í gegnum tíðina og þær reifaðar í ljósi þess 

viðfangsefnis sem um ræðir; námspila og gildi þeirra í skólastarfi.  

Fjölgreindakenning Howard Gardner 

Árið 1904 þróaði franski sálfræðingurinn Alfred Binet og samstarfsmenn hans fyrsta 

greindarprófið að ósk fræðsluyfirvalda í París. Því prófi var ætlað að vera mælitæki sem 

úrskurðaði hvaða nemendur í fyrstu bekkjum barnaskóla ættu á hættu að ná ekki tilætluðum 

árangri svo hægt væri að veita þeim stuðning. Notkun þessa prófs breiddist svo víða, meðal 

annars til Bandaríkjanna, ásamt þeirri hugmynd að til væri eitthvað sem kalla mætti greind. Þessa 

greind væri hægt að mæla á hlutlægan hátt og setja fram í formi einnar tölu með svokallaðri 

greindarvísitölu, IQ.
60

 

 Nær áttatíu árum eftir af fyrstu greindarprófin voru þróuð véfengdi prófessor við Harvard 

háskóla, Howard Gardner (1943-) að nafni, þessa almennt viðurkenndu hugmynd. Hann hélt því 

fram að vestræn menning hefði skilgreint hugtakið greind of þröngt og í bókinni Frames of mind 

(1983) setti hann fram hugmyndir sínar um að til væri að minnsta kosti sjö grunngreindir. Seinna 

bætti hann við áttundu greindinni og reifaði þann möguleika að til væri sú níunda. Með þessari 

kenningu reyndi Gardner að víkka sýnina á mannlega möguleika út fyrir takmarkanir 

greindarvísitölunnar.
61

 

Greindirnar átta sem Gardner hefur sett fram eru málgreind; næmi fyrir hljóðum, gerð, 

merkingu og hlutverkum orða og tungumáls, rök- og stærðfræðigreind; næmi fyrir og hæfileiki til 

að átta sig á röklegum og tölulegum mynstrum, hæfileiki til að fást við langar rökleiðslur, 

rýmisgreind; hæfni til að skynja hinn sýnilega rýmisheim nákvæmlega og til að ummynda fyrstu 

skynjun, líkams- og hreyfigreind; hæfni til að hafa stjórn á eigin líkama og til að handleika hluti 

og beita verkfærum, tónlistargreind; hæfni til að búa til og greina takt, tónhæð, tónblæ, að meta 
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tónlist af ýmsu tagi, samskiptagreind; hæfni til að átta sig á og bregðast rétt við hugarástandi, 

skapgerð, áhuga og óskum annarra, sjálfsþekkingargreind; aðgangur að eigin tilfinningalífi og 

hæfni til að greina á milli tilfinninga sinna; þekking á eigin veikleika og styrkleika og að lokum 

umhverfisgreind; leikni í að greina tegundir, þekkja skyldar tegundir, kortleggja skyldleika, 

formlega eða óformlega, milli nokkurra tegunda.
62

  

 Lyklatriði í fjölgreindakenningu Gardners er sú að hver einstaklingur búi yfir öllum 

greindunum, en þær starfi saman á sérstæðan hátt hjá hverjum einstakling. Flestir geta þróað 

hverja greind á viðhlítandi getustig að því gefnu að einstaklingurinn fá örvun, eflingu og leiðsögn 

við hæfi. Greindirnar starfa auk þess saman á flókinn hátt. Engin greind er til ein og sér, heldur 

starfa þær alltaf saman. Dæmi um það er barn í boltaleik, það þarf að nota líkams- og 

hreyfigreind til að hlaupa, sparka og grípa, rýmisgreind til að staðsetja sig á leikvellinum og spá 

fyrir um hvaða leiðir boltinn muni fara, og mál- og samskiptagreind til að geta rætt málin og 

útkljá þau ef ágreiningur kemur upp í leiknum. 

 Hægt er að vera greindur á mismunandi hátt á hverju sviði. Í fjölgreindakenningunni er 

lögð áhersla á að fólk sýni hæfileika sína á fjölbreytilegan hátt innan sömu greindar og einnig í 

mismunandi greindum , og ógerlegt er að nefna ákveðna hæfileika sem hver og einn þarf að búa 

yfir til að teljast greindur á tilteknu sviði. Dæmi um slíkt er að ólæs einstaklingur getur haft góða 

málgreind vegna þess að hann segir stórkostlegar sögur.
63

  

 Að okkar mati er það ekki spurning að námspil falli vel að fjölgreindakenningu Gardners. 

Þegar börn spila þurfa þau að huga að fleiri þáttum en bara þekkingaratriðum. Að spila við aðra 

snýst einnig að miklu leyti um samskipti við aðra og þess vegna þjálfa námspil um leið 

samskiptagreind, en námspil eru einmitt talin í hópi kennsluefnis sem þjálfar þessa greind.
64

 

Námspil þjálfa vissulega fleiri greindir, en hverja eða hverjar fer alltaf eftir eðli spilsins, enda eru 

námspil mjög fjölbreytt. 

Vygotsky og félagsleg hugsmíðahyggja 

Hugsmíðahyggja byggist á þeirri meginhugmynd að nám felist í endursmíði hugmynda, að aðlaga 

fyrri hugmyndir og skilning að nýrri þekkingu. Hugsmíði  er því sívirk þar sem umhverfið er 
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sífellt að gera kröfu um úrlausnir nýrra vandamála sem leiða til sífellt meiri vitræns þroska og 

nýmyndunar þekkingar og skilnings.
65

  

Samkvæmt hugsmíðahyggju er því mikilvægt í allri kennslu að byggja á fyrri reynslu nemenda 

og skilningi, og fá nemendur til að efla þekkingu sína af sjálfsdáðum. Námspil þjóna þessu 

markmiði einkar vel þar sem þau reyna á þekkingu og skilning nemenda ásamt því að hvetja þá 

áfram til aukinnar þekkingaöflunar.  

 Kenningin um félagslega hugsmíðahyggju er rakin til Levs Vygotskys (1897-1934) sem 

lagði áherslu á félagslegar aðstæður vitsmunaþroska og beitingu tungumálsins. Vygotsky sagði 

að tjáskipti milli þess ólærða (óreynda, óþroskaða) og hins lærða (reynda, þroskaða) væru 

forsenda öflugs vitsmunaþroska og þar með árangursríks náms. Á þetta jafnt við um tjáskipti 

milli kennara og nemenda og um tjáskipti jafnaldra á mismunandi þroskastigum.
66

 Námspil sem 

nemendur í getublönduðum og/eða aldursblönduðum hópi spila í sameiningu eru því vænleg til 

aukins vitsmunalegs og félagslegs þroska. Einnig er mikilvægt að kennari gegni virku hlutverki. 

 Vygotsky gerði greinarmun á því sem hann nefndi svæði raunverulegs þroska (zone of 

actual development) og svæði hugsanlegs þroska (zone of proximal development). Svæði 

hugsanlegs þroska hefur á íslensku verið nefnt þroskasvæðið og táknar þann þroska sem 

einstaklingnum er mögulegur, ekki hinn raunverulega þroska sem á sér stað. Með því er átt við að 

hver einstaklingur hafi forsendur til að þroskast örar og hraðar séu honum búnar réttar aðstæður 

til þess og hann hljóti nægjanlega örvun. Virkni þroskasvæðisins hefur verið líkt við blómknappa 

sem eru í þann veginn að springa út; búa þarf réttu aðstæðurnar til að þeir þroskist sem best.  

 Þessu til stuðnings settu Jerome Bruner (1915-) og fleiri fram hugmyndir um 

vinnupallafyrirkomulag (scaffolding). Þekkingarmyndun væri eins og smíði byggingar þar sem 

vinnupallar og verkfæri væru enn til staðar. Því betri verkfæri og vinnupallar, þeim mun traustari 

bygging. Nemandinn byggði þannig upp þekkingu gegnum samtöl og athafnir í félagi við sér 

þroskaðri einstaklinga. Með tímanum mætti síðan fjarlægja vinnupallana og verkfærin vegna þess 

að á endanum öðlaðist einstaklingurinn nægilega trausta þekkingu til að hún gæti nýst honum án 

stuðnings og ytri örvunar.
67

 Verkfæri þessi og vinnupallar geta verið af ýmsum toga, og er 

námspil ein leið til þess að hvetja nemendur áfram til aukins námslegs og félagslegs þroska. Börn 

upplifa spil yfirleitt sem leik og samkvæmt kenningum Vygotskys eykur leikurinn svæði hins 
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mögulega þroska hjá barninu. Í leik hagar barnið sér alltaf eins og það sé eldra og þroskaðra en 

það raunverulega er og því er leikur mikilvægur til aukins þroska barna.
68

 Vygotsky lagði áherslu 

á að varpa ljósi á leikinn sem félagslegt ferli og mikilvægt siðgæðisafl. Hann lagði mikla áherslu 

á að leikurinn væri eftirlíking á hegðun og athöfnum fullorðna fólksins. Í  leik tileinkar barnið sér 

mannlegan og félagslegan veruleika, lærir siðareglur samfélagsins og siðgæði. Þannig stuðlar 

leikurinn að félagsmótun barnsins og eflir stöðugleika í þjóðfélaginu. Með öðrum orðum: 

Leikurinn er endurspeglun á raunveruleikanum og er félagslegt mótandi afl.
69

 

 Samkvæmt félagslegri hugsmíðahyggju eru bestu aðstæður til náms og þroska samskipti 

og gagnkvæm samvinna við mótun og uppbyggingu þekkingar. Nám verður einnig að eiga sér 

stað í menningarlegu og merkingarbæru samhengi þar sem nemandinn tengir forhugmyndir sínar 

við nýjar og stundum framandi hugmyndir. Óheppilegt er að einangra þekkingu sem nemandinn 

hefur öðlast utan skólans frá þeirri þekkingu sem námskráin leggur áherslu á. Kjöraðstæðum er 

náð þegar nám og kennsla eru aðstæðubundin og tengd við raunverulega viðburði og starfsemi í 

því samfélagi sem nemandinn lifir í.
70

 Segja má því að námspil, sem líkir eftir aðstæðum hins 

daglega lífs og setur nám upp í nýju samhengi fyrir nemendur, uppfylli þessar kjöraðstæður til 

náms. Í vel uppsettu og skipulögðu spili lifa nemendur sig inn í heim sem þeir túlka á 

mismunandi hátt út frá eigin reynsluheimi og fyrrum skilningi, og búa sér til nýjar hugmyndir og 

mynda nýjan skilning í merkingarbæru og áhugaverðu umhverfi.  

John Dewey 

Heimspekingurinn og uppeldisfrömuðurinn John Dewey (1859-1952) var einn af kennismiðum 

hugsmíðahyggjunnar, og kenningar hans um nám hafa verið afar áhrifamiklar. Dewey taldi nám 

vera félagslegt ferli sem alltaf yrði að eiga sér stað í merkingabæru samhengi, en ekki afstætt með 

bóknámi. Nám með framkvæmd, eða learning by doing, voru einkunnarorð tilraunaskóla sem 

Dewey stofnaði í Chicago árið 1896.  Þar var mikil áhersla lögð á að færa skólastarf nær 

samfélaginu og kenna hefðbundnar greinar á þann hátt að þær tengist reynsluheimi barnsins og 

því finnist nauðsynlegt að læra þær. Árangurinn skyldi vera jákvæður og hafa raunverulegt gildi í 

lífi barnsins, utan skólans sem innan.
71
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 Samkvæmt kenningum Deweys er kennsla eitt mikilvægasta hlutverk samfélagsins. Fyrir 

honum var það uppeldisfræðilegt vandamál hvernig unnt væri að tengja skólann umhverfi og 

samfélagi og hlutverk skólans ætti að vera að brúa bilið milli barnsins og nútímasamfélagsins. Að 

mati Deweys á að leggja áherslu á hagnýta þekkingu í skólum.  Það er mikilvæg þekking að geta 

leyst viðfangsefni, bæði verkleg og fræðileg, og samvinnuvilji er á meðal þess sem Dewey álítur 

nauðsynleg þekkingaratriði fyrir samfélagið og þegna þess. Undirstaða þekkingar þarf alltaf að 

vera eigin reynsla nemandans og lögmálið er „learning by doing“, eða að læra með því að 

framkvæma.
72

 Námspil af ýmsu tagi eru tilvalin til þess að þjálfa nemendur í samvinnu og hvetja 

þannig til aukins félagslegs þroska, auk þess sem þau æfa nemendur í þrautarlausnum af ýmsu 

tagi, allt eftir atvikum hverju sinni. Þannig má segja að námspil hvetji nemendur áfram til 

sjálfstæðra vinnubragða og aukinnar samvinnu á sama tíma. 

 Samkvæmt Dewey er mikilvægt að haga aðstæðum til náms þannig að barnið hitti á 

heillandi viðfangsefni til að spreyta sig á. Hlutverk kennarans er því að skapa aðstæðurnar og 

veita nauðsynlega leiðsögn þannig að hæfileikar barnsins þroskist, barninu sjálfu og samfélaginu 

til góðs. Góð leið til þessa er að sem Dewey kallaði aðferð til að leysa vanda. Nauðsynlegt er að 

skapa náttúrulegar aðstæður og við þessar aðstæður þarf áhugaverður vandi að koma upp sem 

nemendur vinna svo að í sameiningu að leysa. Mikilvægt er að veita nemendum ákveðið frelsi, 

bæði athafnafrelsi og frelsi til að koma með hugmyndir og tillögur.
73

 Ýmis námspil er hægt að 

útfæra á margvíslegan hátt, og það er um að gera að veita nemendum svigrúm og frelsi til að nota 

ímyndunaraflið og breyta leikreglunum eftir því sem þeim þykir eiga við hverju sinni. 

Flokkunarkerfi Blooms 

Árið 1956 birti Benjamin Bloom (1913-1999) prófessor við Chicago háskóla hið þekkta 

flokkunarkerfi kennslumarkmiða sem hefur haft mikil áhrif á allt skólastarf í gegnum árin. Bloom 

skipti mannlegum hæfileikum í þrjú stig. Eitt þeirra var hugrænt stig sem skiptist svo í önnur sex 

stig eftir því hve hugarfærnin var flókin. Þessi sex stig hafa verið notuð sem mælitæki kennara 

svo að þeir geti tryggt að kennslan örvi og þrói hæfileika nemenda til að hugsa á æðri stigum. 

Skilgreining Bloom á hugræna sviðinu er eftirfarandi: 

Kunnátta/minni; færni í að kunna staðreyndir, orð, forskriftir eða flokkunarkerfi. 

Skilningur; færni í að umorða, túlka, þýða eða reikna út námsefni. 
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Beiting; færni í að yfirfæra þekkingu sína af einu sviði yfir á annað. 

Nýmyndun/tvírýni; færni í að tengja saman þætti í eina heild. 

Mat; færni í að dæma gildi eða gagnsemi upplýsinga með hliðsjón af viðmiðun 

og stöðlum.
74

 

Námspil eru flest þannig gerð að þau henta einstaklega vel til upprifjunar og þjálfunar. Þess 

vegna er enginn vafi á því að námspil falla vel að flokknum kunnátta/minni á hugræna sviði 

Blooms, ásamt því að reyna á fleiri þætti allt eftir aðstæðum. 

Kenning Piaget um vitsmunaþroska 

Jean Piaget (1896-1980) er án efa einn áhrifamesti þroskasálfræðingur síðustu aldar. Fáar 

kenningar í sálfræði eru jafn miklar að vöxtum og áhrifum og kenning hans um þroskaferli 

hugsunar. Piaget var þó ekki sálfræðingur að mennt heldur líffræðingur en fékk snemma áhuga á 

þekkingarfræði og leit á sjálfan sig sem „þróunar-þekkingarfræðing“. Hann áleit að hugsanlega 

væri hægt að finna hliðstæðu í því hvernig barnið tileinkar sér þekkingu og þroskast annars vegar 

og hins vegar á hvern hátt þekkingin hefur vaxið eða þróast með mannkyninu frá upphafi.
75

 

 Piaget komst að því að greind barna væri í eðli sínu frábrugðin greind fullorðinna, og 

eðlismunur væri á hugsun barna á ólíkum þroskastigum. Hann skipti þroska hugsunar niður í 

fjögur stig sem hvert um sig hefur sín sérkenni.
76

 Stig þessi eru skynhreyfistig (0-2 ára), 

foraðgerðarstig (2-7 ára), hlutbundnar aðgerðir (7-12 ára), og formlegar aðgerðir (12 –16 ára).
77

 

 Piaget taldi miklu máli skipta í sambandi við allt nám að börn væru reiðubúin til að takast 

á við það, eða með öðrum orðum að námið hæfði þroskastigi þeirra. Annað sem er eftirtektarvert 

hjá Piaget er að hann áleit að börnum væri ásköpuð eins konar rannsóknarhvöt sem væri 

driffjöður þroskans. Hann taldi börnum mikilvægt að fá svigrúm til að athafna sig sjálf. Þau lærðu 

mest af eigin tilraunum og eigin mistökum.
78

 

 Piaget setti fram kenningu um leik barna sem haft hefur mikil áhrif bæði í leikskólastarfi 

og í grunnskólum. Hann leit fyrst og fremst á leikinn sem þátt í hugsun barnsins og 

vitsmunaþroska. Í rannsóknum sínum lagði hann megináherslu á að fylgjast með myndun tákna í 
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leik og gildi táknmyndunar fyrir hugsun barnsins. Kjarninn í leikkenningu hans er að sérhvert 

vitþroskaskeið barnsins eigi sér hliðstæðu í leikatferli þess. Leikurinn endurspeglar því vitþroska 

barnsins.
79

 

 Áður hefur verið minnst á stigin fjögur sem Piaget skipti þroska hugsunar í. Of langt mál 

er að útskýra hvert stig fyrir sig og munum við því einbeita okkur að því aldursskeiði sem 

námsefni okkar miðast við, en það er miðstig grunnskóla, eða tíu til tólf ára gamlir nemendur. Á 

skeiði hlutbundinna aðgerða, á aldrinum sjö til tólf ára, kemur aðgerðahugsun fram og 

varðveisluhugtakið þroskast. Skilningur á flokkun hluta eflist og frumskilningur á hugtökum, auk 

einfaldar íhugunar.
80

 Þennan vitsmunaþroska má sjá endurspeglast í leikjum barna á þessum aldri 

en þar ná einmitt regluleikir yfirhöndinni, það er leikir með ákveðnum leikreglum.
81

 Út frá þessu 

má álykta að spil með ákveðnum leikreglum, sniðið að námsefni og þroska nemenda, hæfi einkar 

vel börnum á miðstigi í grunnskóla.  
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Kenningarnar nýttar í spilinu 

Við gerð spilsins munum við hafa kenningar þær sem hér að framan hafa verið reifaðar að 

leiðarljósi og gera okkar besta til að uppfylla þær námslegu og uppeldisfræðilegu kröfur sem 

gerðar eru til námspila almennt. Hér á eftir verður útskýrt nákvæmlega hvernig kenningarnar eru 

nýttar í spilinu, og hvað ýmsar þrautir og verkefni sem spilið býður upp á þjálfa hjá nemendum. 

Leikreglur spilsins og nánari útskýringar á framgangi þess koma síðan í hlutanum um spilið sjálft. 

Fjölgreindarkenning Gardner 

Málgreind: Nemendur geta lent á svokölluðum bannorðareitum en þá reynir á hæfni þeirra til að 

útskýra ákveðin viðfangsefni án þess að mega nota ákveðin lykilorð. Reynir á úrræðahæfni 

nemenda og orðaforða auk hæfninnar til að tjá sig og koma hugsunum sínum í orð á stuttum tíma. 

Líkams-og hreyfigreind: Vissir reitir munu krefjast þess að nemendur noti leikræna tjáningu án 

orða til þess að lýsa ákveðnum fyrirbærum sem tengjast viðfangsefninu. 

Samskiptagreind: Spilið krefst þess að nemendur séu að lágmarki tveir saman í liði, og því reynir 

á hæfni þeirra til samskipta og samvinnu, auk þess að verkefnin eru þess eðlis að þau reyna 

sérstaklega á hæfni keppenda til að átta sig á og bregðast rétt við hugarástandi og óskum annarra. 
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Félagsleg hugsmíðahyggja 

Samkvæmt félagslegri hugsmíðahyggju eru bestu aðstæður til náms og þroska samskipti og 

gagnkvæm samvinna við mótun og uppbyggingu þekkingar og kjöraðstæðum er náð þegar nám 

og kennsla eru aðstæðubundin og tengd við raunverulega viðburði og starfsemi í því samfélagi 

sem nemandinn lifir í.
82

  

Trúarbragðaspilið, líkt og flest spil, byggist á keppni; nemendur para sig saman í lið og 

keppast í sameiningu að því að ná lokatakmarkinu. Keppni er því form sem er flestum börnum 

vel kunnugt úr hinu daglega lífi þar sem keppni er mjög áberandi og má sem dæmi um slíkt nefna 

íþróttaiðkun sem oftar en ekki byggir á einhverskonar keppni, flestir vinsælir barnaleikir einnig, 

tölvuleikir og svo má lengi telja. Tengsl spilsins við raunverulega viðburði og starfsemi í 

samfélaginu sem nemendur þekkja vel eru því augljós.  

Spilið krefst einnig góðra samskipta og gagnkvæmnar samvinnu nemenda við mótun og 

uppbyggingu þekkingar, þar sem keppendur verða að vera lágmark tveir saman í liði, og vinna 

saman til að svara spurningunum og leysa þær þrautir sem spilið býður upp á. Þannig læra 

keppendur bæði hver af öðrum og sjálfir og auka stöðugt við þekkingu sína. 

John Dewey, einn af kennismiðum hugsmíðahyggjunnar, lagði áherslu á mikilvægi 

ýmissa þrautalausna og að gefa nemendum frelsi til að leysa áhugaverð vandamál upp á eigin 

spýtur sín á milli með áherslu á samvinnu.
83

 Einkunnarorð hans voru að læra með því að 

framkvæma.
84

 Spilið okkar leggur fyrir nemendur vanda af ýmsu tagi, áhugaverð vandamál að 

okkar mati, og þurfa þeir að leysa þann vanda í sameiningu á mismunandi hátt. Spilið reynir á 

úrlausnarhæfni nemenda og hugmyndaflug, til dæmis þurfa þeir að finna leiðir til að túlka ýmis 

trúarleg fyrirbæri á leikrænan hátt, og á bannorðareitum þurfa nemendur að finna leiðir til að 

útskýra mál sitt án þess að nota viss lykilorð. Þekkingin er ekki matreidd fyrir nemendur, þeir 

þurfa að leysa þrautir og finna sjálfir svörin til þess að komast áfram í spilinu, rétt eins og í lífinu 

sjálfu.  

Spilinu munu að sjálfsögðu fylgja ákveðnar leikreglur eins og gefur að skilja en einnig 

munu kennarar verða hvattir til að breyta spilinu eftir hentugleika og einnig til að leyfa 

nemendum að útfæra spilið á ýmsan hátt og nota ímyndunaraflið. Leikreitunum er til dæmis hægt 

                                                 
82

 Meyvant Þórólfsson 2003 
83

 Myhre 2001:174-175 



 40 

að breyta í teiknireiti, hægt er að taka út spurningar eftir því hvaða námsefni nemendur eru búnir 

að fara yfir eða hvaða trúarbrögð á að leggja áherslu á í það skiptið. Einnig er vissulega hægt að 

notast eingöngu við spurningarnar en ekki spilaborðið, en þá geta nemendur verið tveir saman og 

skipst á að spyrja. Möguleikarnir eru fjölmargir, og hvetjum við eindregið til þess að leyfa 

nemendum að prófa sig áfram þar sem það örvar hugmyndaflug og úrlausnarhæfni þeirra og ýtir 

undir námsvilja. 

Flokkunarkerfi Bloom 

Spilið okkar fellur einkar vel að hinu þekkta flokkunarkerfi Bloom, þá sérstaklega að flokknum 

kunnátta/minni, sem er meðal annars færni í að kunna staðreyndir og orð. Hægt er að þjálfa það 

sérstaklega með því að notast bara við spurningarnar og er til dæmis afar hentug upprifjun fyrir 

próf í trúarbragðafræði að fara í gegnum spurningar viðkomandi trúarbragða. Spilið reynir þó 

vissulega á fleiri þætti. Skilningur á efninu er nauðsynlegur til að geta útskýrt bannorðin, en þar 

reynir einmitt á hæfni til að umorða hlutina. Bannorðin reyna einnig á mat, þar sem nemendur 

þurfa að meta hvaða upplýsingar þurfa að koma fram og eru gagnlegar til útskýringar.  

Vitþroskakenning Piaget 

Piaget lagði mikla áherslu á leik barna og leit á hann sem þátt í hugsun barnsins og 

vitsmunaþroska. Hann skipti þroskun hugsunar í fjögur stig og einmitt á því stigi sem markhópur 

þessa spils er á, en það nefnist skeið hlutbundinna aðgerða, þá ná leikir með ákveðnum 

leikreglum yfirhöndinni. Spilið okkar, sem vissulega er byggt upp með ákveðnum leikreglum, 

ætti því að hæfa nemendum á miðstigi vel og hvetja til aukins vitsmunalegs þroska. 
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Ég veit – Ég virði 

Markmið 

Við lögðum upp með að búa til fjölbreytt og skemmtilegt námspil sem þó væri einfalt og 

auðskilið og byði upp á fjölbreytta notkunarmöguleika fyrir kennara jafnt sem nemendur. Við 

ákváðum að hafa spilið eins aðgengilegt og hægt væri, með engum óþarfa flækjum, svo kennari 

gæti gripið til þess án mikils undirbúnings.  

Einnig vorum við frá upphafi ákveðin í því að vinna spilið að öllu leyti sjálf með 

lágmarks utanaðkomandi aðstoð og tilkostnaði. Ástæðan var sú að við vildum láta á það reyna, og 

sýna fram á, að kennarar geti sjálfir lagt í verkefni sem þetta; að búa til námspil út frá ákveðnu 

námsefni. Eftir að hafa kynnt okkur þann afar takmarkaða fjölda útgefinna námspila hjá 

Námsgagnastofnun fannst okkur þetta markmið enn mikilvægara og viljum með spilinu leggja 

áherslu á að kennarar geti vel bjargað sér sjálfir og útbúið góð námsgögn með dálítilli vinnu en 

litlum tilkostnaði ef vilji er fyrir hendi.  

Við vildum reyna að nálgast námsefnið á skemmtilegan hátt sem höfðaði til nemenda og 

reyndi á ólíka hæfileika þeirra. Í því skyni settum við inn þrautir sem krefjast leikrænnar tjáningar 

og svokölluð bannorð þar sem reynir á að nemendur útskýri ákveðin fyrirbæri án þess að nota 

viss lykilorð. Til þess að skapa dálitla spennu og skemmtilegt andrúmsloft settum við inn reiti 

sem nefnast vá eða verðlaun en þar fá keppendur annaðhvort verðlaun og fara áfram eða refsingu 

og verða þá að fara til baka um nokkra reiti. Inn í þetta laumuðum við svo fróðleiksmolum úr 

námsefninu en markmiðið er einmitt að nemendur auki þekkingu sína í gegnum leikinn, án þess 

að finnast þeir beinlínis vera að læra.  Við reyndum að setja spurningarnar upp á skemmtilegan 

og lifandi hátt til að stuðla að því að nemendur gætu lifað sig inn í námsefnið, en eitt af 

markmiðum spilsins er einmitt að nemendur öðlist betri þekkingu og skilning á öðrum 

trúarbrögðum en kristni, og að auka víðsýni nemenda sem og virðingu fyrir fólki með aðra trú og 

lífssýn en þeir sjálfir með því að setja sig í þeirra spor. Við uppsetningu spilsins nýttum við okkur 

ýmsar þær hugmyndir úr vel þekktum spilum sem okkur þykja skemmtilegastar og löguðum þær 

að námsefninu og útfærðum eftir því sem okkur þótti við eiga. Okkar ósk er sú að útkoman sé 

fjölbreytt og skemmtilegt spil í trúarbragðafræði fyrir miðstig sem vekur áhuga nemenda á öðrum 

trúarbrögðum og skapar jákvætt viðhorf til ólíkra menningaheima og trúarbragða.  
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Vinnuferlið 

Frá því að sú hugmynd kom fyrst upp á meðal höfunda að búa til spil í trúarbragðafræði og til 

þess dags að spilið loks leit dagsins ljós, fullbúið, hefur margt og mikið gerst. Ýmsar hindranir 

hafa orðið á vegi okkar og það ferli að búa til spil sem á að fullnægja ýmsum námslegum kröfum 

reyndist mun flóknara er við gerðum okkur grein fyrir í upphafi. Jafnframt hefur þetta verið afar 

skemmtilegur og fróðlegur tími sem við eflaust munum minnast lengi.  

 Í upphafi einbeittum við okkur að því að hafa spilið sem einfaldast, þar sem við vildum 

hafa það auðskilið, stutt og aðgengilegt í notkun. Við unnum frá byrjun út frá því áður tilgreinda 

markmiði okkar að gera allt sjálf með lágmarks utanaðkomandi aðstoð og sem minnstum 

tilkostnaði. Við útbjuggum því einfalt spurningaspil, svipað spilinu Trivial Pursuit, sem flestum 

ætti að vera kunnugt, og unnum spurningar upp úr námsefninu. Við nánari athugun og töluverðar 

vangaveltur komumst við hinsvegar að þeirri niðurstöðu að spilið væri alls ekki nógu 

fjölbreytilegt og skemmtilegt, spurningarnar alltof þurrar og erfiðar, og við værum komin langt 

frá þeirri upphaflegu hugmynd okkar að útbúa skemmtilegt námsgagn sem vekti áhuga nemenda 

á trúarbragðafræði og reyndi á ólíka færni nemenda. Við tókum því spilið til algjörar 

endurskoðunar. Við unnum spilaborðið og uppbygginguna alveg upp á nýtt, endurorðuðum 

spurningarnar og breyttum þeim á ýmsa vegu með það að markmiði að gera þær aðgengilegri og 

áhugaverðari fyrir nemendur. Einnig bættum við inn fleiri og fjölbreyttari verkefnum og breyttum 

þar með spilinu úr einhæfu spurningaspili, sem í raun var bara sett upp eins og hefðbundið próf, í 

að við teljum, fjölbreytt og stórskemmtilegt spil sem reynir á margvíslega hæfileika nemenda.  

Þegar okkur fannst við hafa búið til ágætis spil, stóðum við frammi fyrir miklum vanda; 

að finna nafn á spilið. Trúarbragðaspil var að okkar mati afskaplega þurrt og ófrumlegt og ekki til 

þess fallið að vekja áhuga nemenda við fyrstu sýn. Við settumst því niður og reifuðum hinar 

ýmsu hugmyndir, sumar ágætar aðrar afleitar, og komumst loks að samkomulagi. Nafnið Ég veit 

– Ég virði þótti okkur einkar viðeigandi, grípandi og hljómfagurt auk þess sem það felur í sér 

höfuðmarkmið þessa námspils; að auka virðingu þátttakenda fyrir ólíkum trúarbrögðum með 

aukinni þekkingu. 

Ferli þetta hefur kennt okkur fjölmargt um námsefni almennt og um mikilvægi réttrar 

framsetningar. Við erum stolt af útkomunni og teljum næsta víst að öll munum við nýta okkur 

spil þetta við kennslu í framtíðinni. 
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Uppbygging og leikreglur 

Tveir eða fleiri eru saman í liði og liðin eru að hámarki fjögur. Hvert lið fær eitt leikpeð. Allir 

byrja á byrjunarreit sem er neðst til vinstri á spilaborðinu. Liðin kasta tening upp á hver fær að 

byrja og sá sem fær hæst byrjar, kastar aftur og fer áfram um jafnmarga reiti og teningurinn segir 

til um. Spilið er sett upp eins og slönguspil og eru reitirnir vandlega merktir; bæði með 

tölustöfum svo enginn ruglingur sé um hvert skal fara, og með orðum sem segja til um hvað skuli 

gera á hverjum reit.  

Ef keppendur lenda á bláum reit sem merktur er spurning þurfa þeir að svara spurningu 

úr spurningakassanum. Kassi sá er vandlega merktur með táknum trúarbragðanna fjögurra og 

inniheldur blandaðar spurningar sem allar tengjast trúarbrögðunum. Liðið kemur sér saman um 

svar og ef svarið er rétt fær það lið að kasta aftur og halda áfram. Takist það ekki bíður liðið eina 

umferð og reynir þá aftur. 

Ef keppendur lenda á grænum reit sem merktur er vá eða verðlaun draga þeir spjald úr 

kassa sem er merktur með sama heiti. Á spjaldinu kemur fram hvort nemendur fá verðlaun og 

mega fara áfram um ákveðið marga reiti eða hvort þeir fá refsingu og verða þá annaðhvort að fara 

aftur um ákveðið marga reiti eða sitja hjá eina umferð. Ástæðan fyrir verðlaununum eða 

refsingunni kemur fram á spjaldinu og er sú ástæða alltaf tengd trúarbrögðunum. Markmiðið er 

að auka þekkingu nemenda á ýmsum siðum sem tengjast trúarbrögðunum. 

Lendi keppendur á gulum reit sem merktur er leiktu draga þeir spjald úr kassa sem 

merktur er með sama heiti og inniheldur spjöld með orðum sem keppendur eiga að túlka á 

leikrænan hátt. Orð þessi geta staðið fyrir hluti, staði, persónur o.fl. sem viðkemur 

trúarbrögðunum og á einn keppandi að leika fyrir liðsfélaga sína og reyna að fá þá til að átta sig á 

því hvað hann er að leika.  Stundaglasið mælir eina mínútu og takist liðinu að giska á rétt innan 

þess tíma fær það að kasta aftur. Takist það ekki bíður liðið eina umferð og reynir þá aftur. Liðið 

fær ekki að fara af reitnum fyrr en þeim tekst að gera rétt.  

Ef lið lendir á rauðum reit sem merktur er bannorð þarf liðið að velja einn liðsfélaga til 

að draga spjald úr kassa sem merktur er bannorð. Sá sem dregur má alls ekki láta hina í liðinu sjá 

hvað stendur á spjaldinu. Þar kemur fram orð, sem stendur fyrir eitthvað fyrirbæri sem tengist 

einhverju af trúarbrögðunum fjórum. Fyrir neðan orðið standa þrjú lykilorð sem útskýra 

fyrirbærið eða tengjast því á einhvern hátt. Þessi fjögur orð, aðalorðið og hin þrjú fyrir neðan, eru 

bannorð og má alls ekki nota. Sá sem dró spjaldið fær nú mínútu til að reyna að útskýra 
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fyrirbærið fyrir liðsfélögum sínum án þess að nota þessi fjögur orð svo hinir átti sig á hvað um 

ræðir. Ef það tekst innan mínútu máliðið kasta aftur og halda áfram. Takist það ekki bíður liðið 

eina umferð og reynir þá aftur. 

Það lið sem fyrst kemur í mark, sem er endareiturinn í vinstra horni spilsins, vinnur og er 

trúarbragðafræðimeistarinn! 

Reglur þessar eru settar fram til viðmiðunar en spilið býður upp á ýmsa möguleika og eru 

keppendur eindregið hvattir til að breyta reglunum eftir því sem þeim hentar hverju sinni. 

Spilaborð 

Spilaborðið er ferningslaga með sex reitum á hverri hlið. Það er sett upp eins og slönguspil þar 

sem keppendur byrja neðst niðri í vinstra horninu og fara svo upp. Endareiturinn er efst í vinstra 

horninu. Allir reitirnir eru merktir með tölustöfum svo keppendur viti hvert þeir eigi að fara. 

Spurningareitirnir, sem eru átján, eru bláir með orðinu spurning á. Vá eða verðlaun reitirnir eru 

grænir, átta talsins, með orðunum vá eða verðlaun á. Leiklistarreitirnir, sem eru fjórir, eru gulir á 

lit og merktir með orðinu leiktu. Bannorðareitirnir eru einnig fjórir, rauðir að lit og merktir með 

orðinu bannorð. Upphafs- og endareitir eru dökkgulir, merktir af stað og mark.  

Spilagögn 

Í kassanum er:  

 Spilaborð 

 Fjórir kassar með spjöldum: Einn fyrir spurningar, annar fyrir bannorð, þriðji fyrir leiktu og 

sá fjórði fyrir vá eða verðlaun. 

 Einn teningur 

 Fjögur leikpeð í mismunandi litum 

 Stundaglas sem mælir eina mínútu 

 

Spilaborðið var unnið af höfundum verkefnisins í forritinu Photoshop, prentað á pappír, límt á 

pappaspjald og plastað. Kassarnir undir spurningarnar voru keyptir í bókabúð, spreyjaðir með 

málningu og auðkenndir með útprentuðum merkjum í samræmi við spilaborðið. Spjöldin sem 

kassarnir innihalda voru unnin, prentuð og plöstuð af verkefnahöfundum. Prentun var í höndum 

Bóksölu kennaranema en að öðru leyti sáu höfundar algjörlega um verkið. Ekkert var unnið í 
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prentsmiðju. Stóri kassinn undir spilið er heimatilbúinn og er lokið skreytt útprentaðri mynd sem 

unnin var í Photoshop. Teningurinn, leikpeðin og stundaglasið fengust í Skólavörubúðinni. 
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Lokaorð 

Í þessari greinargerð höfum við reynt að sýna fram á mikilvægi kennslu um ólík trúarbrögð og að 

hún sé lifandi og skemmtileg. Öll hefur þessi umfjöllun okkar miðast að einu marki; að sýna fram 

á gildi þess að bjóða nemendum upp á nýja og hvetjandi nálgun á námsefni í trúarbragðafræði í 

formi námspils. Allt frá almennri umræðu um hugtökin trú og trúarbrögð og mikilvægi þess að 

kenna um ólík trúarbrögð í skólum og að afmarkaðri umræðu um námspil sem kennsluform og 

uppeldisfræðilegt gildi þeirra,  hefur niðurstaða okkar verið sú sama. Í vaxandi 

fjölmenningarsamfélagi nútímans er afar mikilvægt að fræða nemendur um önnur trúarbrögð en 

sín eigin, ef ætlunin er að skólinn skili frá sér vel upplýstum og fordómalausum einstaklingum 

sem virka vel út í samfélaginu. Hvernig staðið er að slíkri fræðslu skiptir höfuðmáli hvað árangur 

varðar og dálítið hefur borið á skeytingsleysi í garð þessarar námsgreinar á meðal kennara og 

skólayfirvalda eins og áðurnefndar rannsóknir gefa til kynna. Það hlýtur því að teljast mikilvægt 

að kennarar framtíðarinnar leggi sitt af mörkum til að hvetja til jákvæðrar hugarfarsbreytingar og 

áhugavakningar á námsgreininni á meðal kennara jafnt sem nemenda. Ein leið til þess er að bjóða 

upp á öðruvísi og áhugaverð námstæki til notkunnar við kennslu námsefnisins. Kennslufræðilegt 

gildi námspila almennt er eins og fram hefur komið ótvírætt, og rímar sú kennsluaðferð 

fullkomlega við ýmsar þekktar uppeldiskenningar sem skólastarf hefur í gegnum árin byggst á. 

Okkar von er sú að eftir lestur þessarar greinagerðar sé lesandi fullkomlega sannfærður 

um mikilvægi þessa verkefnis okkar og hefji leik með opnum huga og spennu í hjarta. 
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Fylgiskjal 1: Leikreglur

Markmið  
Vertu fyrsti leikmaðurinn til að komast í mark. 
 

Innihald  
Fjórir kassar af spurningum; spurningar, leiktu, 

bannorð og vá eða verðlaun. 

Eitt spilaborð. 

Fjögur leikpeð og einn teningur. 
 

Áður en byrjað er að spila 
Hvert lið, eða leikmaður, velur sér leikpeð. 

Peðunum er svo stillt upp á af stað reitinn. 

Leikmenn kasta svo teningnum til að ákveða 

hver á að byrja. Þeir sem fá hæstu töluna byrja, 

svo liðið þeim á hægri hönd og svo koll af kolli. 

Gott er vera búinn að lesa yfir námsefnið og 

vinna verkefni áður en spilað er. 
 

Efnisflokkar 

 Bannorð 

 Leiktu 

 Spurningar 

o Búddhatrú 

o Gyðingdómur 

o Hindúatrú 

o Islam 

 Vá eða verðlaun? 
 

Þú átt að gera 
1. Kastaðu teningnum 

2. Færðu leikpeðið um jafn marga reiti 

áfram og teningurinn sýnir. 

3. Dragðu spjald úr kassa sem hefur sama 

merki og reiturinn sem leikpeðið þitt er 

statt á.  

4. Framkvæmdu þrautina. 

5. Ef þú getur þessa þraut  mátt þú kasta 

aftur og endurtaka leikinn. 

6. Ef þú getur hana ekki þarftu að bíða 

eina umferð og reyna aftur við þrautina 

næst. 

7. Þú mátt ekki fara af reit fyrr en þú hefur 

lokið við viðeigandi þraut. 
 

Bannorð 
Ef þið lendið á rauðum reit sem merktur er 

bannorð þurfið þið að velja einn úr liðinu til að 

draga spjald úr kassa sem merktur er bannorð. Sá 

sem dregur má alls ekki láta hina í liðinu sjá 

hvað stendur á spjaldinu. Þar kemur fram orð 

sem tengist einhverju af trúarbrögðunum fjórum. 

Fyrir neðan þetta orð standa þrjú lykilorð sem 

útskýra það. Þessi fjögur orð eru bannorð og má 

alls ekki nota. Sá sem dró spjaldið fær nú mínútu 

til að reyna að útskýra orðið fyrir liðsfélögum 

sínum án þess að nota þessi fjögur orð svo hinir 

átti sig á hvað um ræðir. Ef það tekst innan 

mínútu má liðið kasta aftur og halda áfram. 

Takist það ekki bíður liðið eina umferð og reynir 

þá aftur 
 

Leiktu 
Ef þið lendið á gulum reit sem merktur er leiktu, 

dregur einn úr liðinu spjald úr kassa sem merktur 

er leiktu. Sá sem dregur má alls ekki láta hina i 

liðinu sjá hvað stendur á spjaldinu. Þar kemur 

fram orð sem tengist einhverju af 

trúarbrögðunum fjórum. Sá sem dregur á að leika 

þetta orð fyrir liðsfélaga sína og reyna að fá þá til 

að átta sig á því hvað hann er að leika.  

Stundaglasið mælir eina mínútu og takist liðinu 

að giska á rétt innan þess tíma fær það að kasta 

aftur. Takist það ekki bíður liðið eina umferð og 

reynir þá aftur.  
 

Spurningar 
Ef þið lendið á bláum reit sem merktur er 

spurning þurfið þið að svara spurningu úr 

spurningakassanum. Einhver utan liðsins dregur 

spurningu og spyr allt liðið, sem kemur sér 

saman um svar. Ef svarið er rétt fær það lið að 

kasta aftur og halda áfram. Takist það ekki bíður 

liðið eina umferð og reynir þá aftur. 
 

Vá eða verðlaun? 
Ef þið lendið á grænum reit sem merktur er vá 

eða verðlaun dragið þið spjald úr kassa sem 

merktur er vá eða verðlaun. Á spjaldinu kemur 

fram hvort þið fáið verðlaun og megið fara áfram 

um ákveðið marga reiti eða hvort þið fáið 

refsingu og þurfið annaðhvort að fara aftur um 

ákveðið marga reiti eða sitja hjá eina umferð.  
 

Sigur í leiknum 
Það lið sem fyrst kemur í mark vinnur og er 

trúarbragðafræðimeistarinn! 

 

Góða skemmtun 
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Fylgiskjal 2: Spurningar með spili 

Bannorð 

Nirvana 

Bannað að segja: 

Búddha 

Rokkhljómsveit 

Algleymi 

 

Búddha 

Bannað að segja: 

Shiddharta Gautama 

Upphafsmaður 

Prins 

 

Búddhamunkur 

Bannað að segja: 

Meinlætamaður 

Nunna 

Shiddharta Gautama 

 

Pílagrímsferð: 

Bannað að segja: 

Bodh Gaya 

Mekka 

Jerúsalem 

 

Dalai Lama 

Bannað að segja: 

Búddhatrúarmaður 

Tíbet 

Leiðtogi 

 

Gyðingur 

Bannað að segja: 

Ísrael 

Abraham 

Gamla testamentið 

 

Gamla testamentið 

Bannað að segja: 

Bilblía 

Gyðingar 

Helgirit 
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Helförin 

Bannað að segja: 

Nasistar 

Gyðingar 

Útrýmingarbúðir 

 

Messías 

Bannað að segja: 

Jesús 

Frelsari 

Gyðingur 

 

Boðorðin tíu 

Bannað að segja: 

Guð 

Móse 

Sínaífjall 

 

Rabbíni 

Bannað að segja: 

Prestur 

Gyðingur 

Tóra 

 

Tóra 

Bannað að segja: 

Helgirit 

Móse 

Gyðingur 

 

Jerúsalem 

Bannað að segja: 

Helgur staður 

Gráta 

Borg 

 

Grátmúrinn 

Bannað að segja: 

Pílagrímar 

Vesturveggurinn 

Jerúsalem 
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Sýnagóga 

Bannað að segja: 

Bænahús 

Gyðingur 

Bænir 

 

Sabbat 

Bannað að segja: 

Bænahús 

Gyðingur 

Bænir 

 

Stéttleysingi 

Bannað að segja: 

Hindúatrú 

Stéttakerfi 

Neðstir 

 

Hindúi 

Bannað að segja: 

Indland 

Mohandas Gandhí 

Shíva 

 

Mohandas Gandhí 

Bannað að segja: 

Hindúatrú 

Indland 

Sjálfstæðisbarátta 

 

Vedabækurnar 

Bannað að segja: 

Hindúatrú 

Helgirit 

Sálmar 

 

Brahmínar 

Bannað að segja: 

Prestar 

Hindúar 

Stétt 
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Endurholgun 

Bannað að segja: 

Hindúatrú 

Fæðing 

Dauði 

 

Gúrú 

Bannað að segja: 

Hindúatrú 

Kennari 

Upanishadritin 

 

Ganges 

Bannað að segja: 

Fljót 

Heilagt 

Guð 

 

Kóraninn 

Bannað að segja: 

Múslimi 

Helgirit 

Múhameð spámaður 

 

Múhameð spámaður 

Bannað að segja: 

Mekka 

Islam 

Medína 

 

Mekka 

Bannað að segja: 

Múhameð spámaður 

Flótti 

Fæðingarborg 

 

Islam 

Bannað að segja: 

Trúarbrögð 

Múhameð spámaður 

Kóraninn 
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Allah 

Bannað að segja: 

Guð 

Islam 

Kóraninn 

 

Moska 

Bannað að segja: 

Islam 

Kirkja 

Biðja 

 

Stoðirnar fimm 

Bannað að segja: 

Lög 

Islam 

Múslimi 

 

Múslimi 

Bannað að segja: 

Islam 

Múhameð spámaður 

Mekka 

 

Blæja 

Bannað að segja: 

Konur 

Islam 

Andlit 

 

Kaaba 

Bannað að segja: 

Moska 

Mekka 

Islam 
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Leiktu       
 

Abraham 

Gyðingur 

Múslimi 

Hindúi 

Búddha 

Grátmúrinn 

Rabbíni 

Pílagrímsferð 

Jóga 

Meinlætamaður 

Búddhamunkur 

Dalai Lama 

Sínaífjall 

Ísrael 

Móses 

Anna Frank 

Borðbæn 

Hvíldardagur 

Páskar 

Mohandas Gandhí 

Stéttaskipting 

Karma 

Shíva 

Flótti Múhameðs frá Mekku til Medínu 

Ganesha 

Boðorðin tíu 

Ísmael 

Gabríel (erkiengill) 

Blæja



Spurningar 

 

Gyðingdómur 

 

Þú ert gyðingur ef faðir þinn er gyðingur. 

Er þessi fullyrðing rétt eða röng? 

Svar: Hún er röng (þú ert gyðingur ef móðir þín er gyðingur) 

 

Gyðingdómur er eitt af elstu trúarbrögðum heims. Hversu gömul eru þau? 

a) Um 1.500 ára 

b) Um 2.500 ára 

c) Um 3.500 ára 

Svar: c) Um 3.500 ára 

 

Í hvaða landi í heiminum búa flestir gyðingar? 

a) Bandaríkjunum 

b) Ísrael 

c) Rússlandi 

Svar: a) Bandaríkjunum 

 

Gyðingdómur er aðeins ríkistrú í einu landi. Hvaða land er það? 

Svar: Ísrael 

 

Hvað heitir forfaðir gyðinga? 

a) Móses 

b) Abraham 

c) Jesús 

Svar: b) Abraham 
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Á hvaða fjalli opinberaði Guð boðorðin tíu til Móse? 

a) Sínaífjalli 

b) Mont Everest 

c) Mósefjalli 

Svar: a) Sínaífjalli 

 

Við Íslendingar erum dugleg að borða ákveðið kjöt, sérstaklega á jólunum. Hvorki 

gyðingar né múslimar mega hins vegar borða það. Hvers konar kjöt er verið að tala um? 

Svar: Svínakjöt 

 

Gyðingar eiga sér margar hátíðir. Hver er eina hátíðin sem minnst er á í boðorðunum tíu? 

Svar: Hvíldardagurinn (sabbat). Frá honum er sagt í þriðja boðorðinu, þú skalt 

halda hvíldardaginn heilagan 

 

Borðbænir eru sagðar bæði á undan og eftir matnum hjá gyðingum. 

Er þessi fullyrðing rétt eða röng? 

Svar: Rétt 

 

Á hvíldardaginn (sabbat) eiga gyðingar að taka sér algjöra hvíld frá erli hversdagsins og 

minnast Guðs. Á hvaða vikudegi er hvíldardagur þeirra? 

Svar: Á laugardegi 

 

Gyðingar halda ekki upp á jólin líkt og kristnir menn. Á svipuðum tíma halda þeir þó 

aðra hátíð. Hvað heitir hún? 

Svar: Hún heitir hanukkah, eða ljósahátíðin 

 

Á páskunum minnast kristnir menn krossfestingu og upprisu Jesú. Gyðingar halda líka 

upp á páskana en þó af öðrum ástæðum. Hvers eru gyðingar að minnast á páskunum? 

Svar: Þegar gyðingar voru þrælar í Egyptalandi 
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Hæ! Blessaður! Halló! Þetta eru dæmi um orð sem við notum þegar við heilsumst. Þegar 

gyðingar heilsast segja þeir hins vegar shalom. Hvað þýðir það? 

Svar: Friður 

 

Hvaða trúarbrögð eru undanfari kristni? 

Svar: Gyðingdómur 

 

Í hvaða trúarbrögðum tíðkast að í brúðkaupum setur brúðguminn glas á gólfið og brýtur 

það með því að stíga ofan á það? 

Svar: Í gyðingdóm 

 

Hvað kallast leiðtogi safnaðarins hjá gyðingum? 

Svar: Rabbíni 

 

Meðal gyðinga er athöfn sem svipar til fermingar hér á landi. Athöfnin nefnist bat 

mitzvah hjá stúlkum en bar mitzvah hjá strákum. Hvaða tungumál þurfa krakkar að læra 

fyrir þá atöfn? 

Svar: Hebresku 

 

Á árunum 1939-1945 geisaði Síðari heimsstyrjöldin. Þá reyndu þýskir nasistar að útrýma 

gyðingum. Hvað er talið að margir hafi látist í þessum miklu ofsóknum, sem kallast 

helförin? 

Svar: 6 milljónir 

 

„Þrátt fyrir allt trúi ég að fólk sé í eðli sínu gott.“ Þetta skrifaði ung gyðingastúlka í 

dagbókina sína meðan hún faldi sig fyrir nasistum. Hvað hét hún? 

Svar: Anna Frank 
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Gyðingar trúa því að frelsarinn Messías sé enn ekki kominn. Kristnir menn trúa hins 

vegar að hann hafi komið fyrir rúmum tvö þúsund árum. Hvað heitir Messías kristinna 

manna? 

Svar: Jesús 

 

Hvað heita samkomuhús gyðinga? 

a) Moskur 

b) Kirkjur 

c) Sýnagógur 

Svar: c) Sýnagógur 

 

Hjá íhaldssömustu gyðingum mega konur vera rabbínar. 

Er þessi fullyrðing rétt eða röng? 

Svar: Röng 

 

Hvert er annað nafn á Vesturveggnum, en þangað koma pílagrímar og fella tár og kveina? 

Svar: Grátmúrinn 

 

Meðal gyðinga er shavuot (viknahátíðin) haldin til minningar um atburð sem gerðist á 

Síonfjalli. Hvaða atburður er það? 

Svar: Þegar Guð afhenti Móse boðorðin tíu 

 

Einn frægasti leikstjóri samtímans heitir Woody Allen. Hverrar trúar er hann? 

Svar: Hann er gyðingur 

 

Einn þekktasti vísindamaður 20. aldar er Albert Einstein. Hann er meðal annars þekktur 

fyrir afstæðiskenninguna. Hverrar trúar var hann? 

Svar: Hann var gyðingur 
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Hverrar trúar er leikstjórinn Steven Spielberg sem meðal annars hefur gert myndirnar 

E.T., Men In Black og risaeðlumyndina Jurassic Park? 

Svar: Hann er gyðingur 

 

 

Islam 

 

Faðir Abraham og hans synir, og hans synir faðir Abraham, og þeir átu kjöt og þeir 

drukku öl og þeir skemmtu sér svo vel. 

Hvað hétu þessir tveir synir Abrahams? 

Svar: Ísak og Ísmael 

 

Samkvæmt múslimum flutti engillinn Gabríel Múhameð spámanni opinberanir 

Kóransins. 

Er þessi fullyrðing rétt eða röng? 

Svar: Rétt 

 

Hvað þýðir arabíska orðið allah? 

Svar: Guð 

 

Hvað heitir helgirit múslima? 

Svar: Kóraninn 

 

Hvað heitir mánuðurinn þar sem múslimar fasta frá sólarupprás til sólarlags? 

Þorri 

Ramadan 

Nóvember 

Svar: Ramadan 
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Hvað kallast samkomuhús múslima? 

a) Sýnagógur 

b) Moskur 

c) Mandír 

Svar: Moskur 

 

Múhameð spámaður skrifaði Kóraninn ekki sjálfur. Hvers vegna ekki? 

Svar: Vegna þess að hann kunni hvorki að lesa né skrifa 

 

Hvert er algengasta nafnið meðal múslima? 

Svar: Múhameð 

 

Þegar múslimar fara í pílagrímsferð til borgarinnar Mekka klæðast allir samskonar 

hvítum kuflum. Hver vegna? 

Svar: Til að minna á að allir menn eru jafnir fyrir Guði 

 

Islam eru næst fjölmennustu trúarbrögð heims. 

Er þessi fullyrðing rétt eða röng? 

Svar: Rétt 

 

Árið 622 eftir Krist þurfti Múhameð spámaður að flýja frá Mekku til Medínu. Hvaða 

tímamót markar þessi atburður á meðal múslima? 

Svar: Þeir miða tímatal sitt við þennan atburð. (Árið 622 hjá okkur hér á Íslandi er 

því árið 0 hjá múslimum) 

 

Múslimar vilja helst ekki þýða Kóraninn yfir á önnur tungumál því þeir telja að þá glatist 

hluti merkingarinnar. 

Er þessi fullyrðing rétt eða röng? 

Svar: Rétt 
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Hvort er islam eingyðistrú eða fjölgyðistrú? 

Svar: Eingyðistrú 

 

Í Gamla testamentinu er sagt frá því að ættfaðir gyðinga heiti Abraham. Hann átti tvo 

syni, Ísak og Ísmael Annar þeirra er ættfaðir múslima. Hvor er það? 

Svar: Ísmael 

 

Helgasta borg múslima er Mekka. En hver er helgasti staðurinn í Mekka? 

Svar: Kaaba moskan 

 

Múhameð spámaður þurfti einu sinni að flýja frá heimaborg sinni til að verða ekki 

drepinn. Sú borg er jafnframt helgasta borgin í augum múslima. Hvað heitir hún? 

Svar: Mekka 

 

Kristnir menn líta á Jesú sem guðlega veru því hann er sonur Guðs. Múslimar trúa því 

einnig að Múhameð spámaður sé guðleg vera. 

Er þessi fullyrðing rétt eða röng? 

Svar: Rangt (múslimar líta ekki á Múhameð spámann sem guðlega veru) 

 

„Enginn er Guð nema Guð og Múhameð er boðberi hans.“ 

Hvað er þetta? 

Svar: Trúarjátning múslima 

 

Hversu oft á dag eiga múslimar að biðja til Guðs? 

a) Einu sinni 

b) Þrisvar sinnum 

c) Fimm sinnum 

Svar: c) Fimm sinnum 
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Ein af dætrum Múhameðs spámanns hét Fatima og er hún fyrirmynd múslimskra kvenna. 

Fyrir hvað er hún þekkt? 

Svar: Fyrir umhyggju fyrir fátækum 

 

Einn frægasti hnefaleikakappi allra tíma heitir Muhammed Ali. Hverrar trúar er hann? 

Svar: Hann er múslimi 

 

Hverrar trúar er franski knattspyrnumaðurinn Zinedine Zidane sem spilaði meðal annars 

með Juventus og Real Madrid? 

Svar: Hann er múslimi 

 

Einn frægasti tónlistarmaðurinn á 7. og 8. áratug síðustu aldar hét Cat Stevens og var 

kristinnar trúar. Árið 1977 skipti hann hins vegar um trú og tók upp nafnið Yussuf Islam. 

Hverrar trúar er hann í dag? 

Svar: Hann er múslimi 

 

Hvers vegna er múslimum bannað að mála helgimyndir af Múhameð spámanni? 

Svar: Vegna þess að það gæti leitt til þess að menn færu að tilbiðja myndirnar og 

vegna þess að hann er hafinn yfir mannlega túlkun 

 

Múhameð spámaður skipaði svo fyrir að allar konur þyrftu að vera með blæju fyrir 

andlitinu. 

Er þessi fullyrðing rétt eða röng? 

Svar: Röng (að nota blæju er hefð sem sumir múslimar tóku upp 300-400 árum eftir 

dauða Múhameðs) 

 

Múslimar eiga að fylgja stoðunum fimm. Fyrsta stoðin er trúarjátningin. En hver er önnur 

stoðin? 

Svar: Bænin (múslimar eiga að biðjast fyrir fimm sinnum á dag) 
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Múslimar eiga að fylgja stoðunum fimm. Fyrsta stoðin er trúarjátningin. En hver er þriðja 

stoðin? 

Svar: Ölmusan (hinir ríku eiga að hjálpa hinum fátæku) 

 

Múslimar eiga að fylgja stoðunum fimm. Fyrsta stoðin er trúarjátningin. En hver er fjórða 

stoðin? 

Svar: Fastan 

 

Múslimar eiga að fylgja stoðunum fimm. Fyrsta stoðin er trúarjátningin. En hver er 

fimmta stoðin? 

Svar: Pílagrímsferð til Mekku 

 

 

Hindúatrú 

 

Hindúatrú og búddhatrú eru bæði upprunnin í sama landi í Asíu. Hvaða land er það? 

Svar: Indland 

 

Fyrirlestrar svokallaðra gúrúa eru varðveittir í Upanhishadritunum. Í hvaða trúarbrögðum 

er það? 

Svar: Hindúatrú 

 

Hindúinn Mohandas Gandhi var þekktur um allan heim á fyrri hluta síðustu aldar fyrir 

friðsamlegt andóf gegn nýlendustjórn Breta á Indlandi. Gandhi fékk viðurnefnið 

mahatma. Hvað þýðir það? 

Svar: Hin mikla sál 

 

Hvernig voru helgirit hindúa varðveitt í margar aldir áður en þau voru skráð? 

Svar: Fræðimenn lærðu þau utan að 
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Hver er verndari heimsins samkvæmt hindúatrú? 

Svar: Vishnú 

 

Hægt er að rekja uppruna hindúatrúar til ákveðins fljóts. Hvaða fljót er það? 

a) Shíva 

b) Indus 

c) Hindí 

Svar: b) Indus (sem þá var í Indlandi en er nú í Pakistan) 

 

Helgirit hvaða trúarbragða eru Vedabækurnar? 

Svar: Hindúatrúar 

 

Verndari heimsins samkvæmt hindúatrú er guðinn Vishnú. 

Er þessi fullyrðing rétt eða röng? 

Svar: Rétt 

 

Einn af guðum hindúa heitir Ganesha. Hann er með mannslíkama en fílshöfuð. Hvernig 

kom það til? 

Svar: Faðir hans hjó óvart af honum höfuðið og sendi því þjón sinn að sækja nýtt 

höfuð. Hann átti að höggva höfuðið af fyrstu skepnunni sem hann mætti. Það vildi 

svo til að það var fíll! 

 

Hvað heitir tákn hindúatrúar? 

a) Ám 

b) Gandhí 

c) Vishnú 

Svar: a) Ám 

 

 

 



 70 

Karma er lögmál sem hindúar lifa eftir. Úskýrðu þetta lögmál. 

Svar: Það ræðst af gjörðum þínum í þessu lífi hvernig þú fæðist í næsta lífi. Þú 

uppskerð eins og þú sáir 

 

Hindúar telja Gangesfljót mjög heilagt. Hvers vegna? 

Svar: Vegna þess að þeir telja að guðinn Shíva dvelji í fljótinu 

 

Hvað kallast guðshús hindúa? 

a) Moskur 

b) Sýnagógur 

c) Mandír 

Svar: c) Mandír 

 

Samkvæmt hindúatrú skiptist þjóðfélagið í stéttir. Það er kallað kastakerfið. Upphaflega 

voru stéttirnar fjórar en síðar bættist fimmta stéttin við. Hvað kallast fólkið sem tilheyrir 

þeirri stétt? 

Svar: Stéttleysingjar 

 

Í hvaða trúarbrögðum kallast prestarnir brahmínar? 

Svar: Í hindúatrú 

 

Hindúar trúa að þegar þeir deyi fari þeir til himnaríkis.  

Rétt eða rangt? 

Svar: Rangt. Hindúar trúa að þegar þeir deyi fæðist þeir aftur sem önnur lífvera. 

Lokatakmarkið er svo að sameinast Brahman, þaðan sem sálin er upphaflega komin 

 

Hindúar trúa að Brahman sé almáttugur guð sem sé allt í öllu, ósýnilegur og 

óskiljanlegur. 

Er þessi fullyrðing rétt eða röng? 

Svar: Rétt 
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Hindúar sýna foreldrum sínum virðingu með því að snerta fætur þeirra. 

Er þessi fullyrðing rétt eða röng? 

Svar: Rétt 

 

Hvaða dýr telja hindúar að séu heilög? 

a) Kýr 

b) Hestar 

c) Kindur 

Svar: Kýr 

 

Hér á landi eru vinsælar líkamsæfingar sem eiga sér uppruna í hindúatrú. Hvaða 

líkamsæfingar eru þetta? 

Svar: Jóga 

 

Hjá hindúum er það venjan að fólk ráði sjálft hverjum það giftist. 

Er þessi fullyrðing rétt eða röng? 

Svar: Röng. Venjan er að foreldrar eða nánir ættingjar velji maka fyrir börnin sín 

 

Stéttaskipting hindúa felur í sér ákveðna verkaskiptingu í þjóðfélaginu. Prestar hindúa 

koma allir úr efstu stéttinni. Hvað heitir sú stétt? 

Svar: Stétt Brahmína 

 

 

Búddhatrú 

 

Hvað hét upphafsmaður búddhatrúar? 

Svar: Shiddharta Gautama 
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Fyrir hve mörgum árum kom búddhatrú fram? 

a) Um 1.500 árum 

b) Um 2.500 árum 

c) Um 3.500 árum 

Svar: c) Um 2.500 árum 

 

Hvað þýðir orðið Búddha? 

Svar: Hinn upplýsti 

 

Hvað er dharma í búddhatrú? 

Svar: Boðskapur Búddha (kenningar Búddha) 

 

Búddhatrú kom fram í Indlandi. Hvaða trú var þá ríkjandi í landinu? 

Svar: Hindúatrú 

 

Hvað nefnist samfélag munka og nunna meðal búddhista? 

a) Sangha  

b) b) Búddhareglan  

c) c)Klaustursamfélagið 

Svar: a) Sangha 

 

„Ég leita athvarfs í Búddha, ég leita athvarfs í dharma og ég leita athvarfs í sangha.“ 

Svona hljóðar trúarjátning búddhista. En hvað kalla þeir hana? 

Svar: Gimsteinana þrjá 

 

Prinsinn Shiddharta Gautama var upphafsmaður búddhatrúar. Hvaða nafn hlaut hann 

síðar? 

Svar: Búddha 
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Faðir Shiddharta Gautama var konungur. Hans heitasta ósk var að sonur sinn yrði 

andlegur leiðtogi. 

Er þessi fullyrðing rétt eða röng? 

Svar: Röng (hann vildi að hann erfði ríki sitt og yrði konungur) 

 

Hvað er paranirvana hjá búddhistum? 

Svar: Endanlegt nirvana (þegar skynjun og tilfinningar hætta) 

 

Hver er Búddha Maitreya? 

Svar: Hinn mikli Búddha sem á eftir að koma 

 

Árið 273 fyrir Krist varð maður að nafni Asoka keisari á Indlandi. Hann ofsótti 

búddhatrúarmenn í landinu. 

Er þessi fullyrðing rétt eða röng? 

Svar: Röng (Asoka gerði búddhatrú að ríkistrú Indlands) 

 

Í hvaða heimsálfu breiddist búddhatrú hraðast út? 

a) Asíu 

b) Evrópu 

c) Ameríku 

Svar: a) Í Asíu 

 

Þú ert stödd/staddur í Víetnam. Ef þú stoppar næstu manneskju úti á götu, hverrar trúar er 

líklegast að viðkomandi sé? 

Svar: Búddhatrúar 

 

Hverjir urðu fyrstu lærisveinar Búddha? 

Svar: Meinlætamennirnir fimm sem hann ferðast áður með 
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Æðsta takmark búddhista er að öðlast nirvana. Nirvana hefur verið lýst sem endi 

ófullkomleika. 

Er þessi fullyrðing rétt eða röng? 

Svar: Rétt 

 

Hvaða trúarbrögð eru ríkjandi í Japan? 

a) Islam 

b) Hindúatrú 

c) Búddhatrú 

Svar: c) Búddhatrú 

 

Búddhatrú fór að berast til Vesturlanda á 18. öld. 

Er þessi fullyrðing rétt eða röng? 

Svar: Rétt 

 

Búddhatrú skiptist í tvær höfuðstefnur, theravada (skóla öldunganna) og mahayana (stóra 

vagninn). Hvora stefnuna aðhyllast flestir íslenskir búddhistar? 

Svar: Theravada 

 

Nefnið eina hreyfingu innan búddhatrúar á Íslandi. 

Svar: Búddistafélag Íslands, Zen-búddhistar, Karuna hreyfingin eða Soka Gakkai 

 

Trúarrit hvaða trúarbragða heita Tipitaka (körfurnar þrjár)? 

Svar: Búddhatrúar 

 

Hvernig sýna búddhistar örlæti sitt í verki? 

Svar: Með því að gefa munkum og nunnum mat og gjafir. Einnig með því að gefa 

peninga til klaustra 

 

Í hvaða trúarbrögðum líta menn á lótusblómið sem tákn hreinleika? 

Svar: Í búddhatrú 
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Ef þú værir tíbeskur búddhatrúarmaður, hver væri þá andlegur leiðtogi þinn? 

a) Páfinn í Róm 

b) Múhameð spámaður 

c) Dalai Lama 

Svar: c) Dalai Lama 

 

Búddha hvatti fylgjendur sína til að lifa eins fullkomnu lífi og þeim var unnt. Til 

leiðbeiningar setti hann þeim lífsreglurnar fimm til að fara eftir. Nefndu tvær þeirra. 

Svar: Að drepa ekki, stela ekki, að stunda ekki ósiðlegt kynlíf, að ljúga ekki og að 

neita hvorki áfengis né eiturlyfja 

 

Búddha fékk uppljómun og öðlaðist nirvana undir tré í þorpinu Bodh Gaya. 

Er þessi fullyrðing rétt eða röng? 

Svar: Rétt 

 

Amma rokksins, Tina Turner, sagði skilið við kristni og tók upp hvaða trúarbrögð? 

Svar: Búddhatrú 

 

 

Almennt 

 

Hvað þýðir hugtakið fjölgyðistrú? 

Svar: Að trúa á marga guði 

 

Hvað þýðir hugtakið eingyðistrú? 

Svar: Að trúa á aðeins einn guð 
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Spurt er um borg. Hún er mjög heilög í augum gyðinga, kristinna og múslima. Þar er 

meðal annars Musterishæðin, sem er helgasti staður gyðinga, og Klettamoskan, ein 

fegursta moska heims. 

Svar: Jerúsalem 
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Vá eða verðlaun? 

 

Í dag er sabbat, hvíldardagur gyðinga. Þú hvílir eina umferð! 

 

Í dag er búddhadagurinn, hátíð búddhista. Þú tekur þátt í hátíðarhöldunum og missir því 

úr eina umferð! 

 

Næstu níu daga stendur laufskálahátíðin hjá gyðingum yfir til minningar um 

eyðimerkurför gyðinga frá Egyptalandi til fyrirheitna landsins. Þú tekur þátt og missir því 

úr eina umferð! 

 

Fastan er hafin hjá múslimum og þú tekur fullan þátt í henni. Þú mátt því ekkert borða frá 

sólarupprás til sólarlags. Þú þreytist og ferð aftur um einn reit! 

 

Þú gleymdir að fara með borðbæn. Aftur um einn reit! 

 

Þú hefur syndgað! Aftur um einn reit! 

 

Í dag hefst dívalí, hátíð ljóssins hjá hindúum. Þá er kveikt á fjölda ljóskera í gluggum og 

dyragættum. Þú skýst út í búð til að kaupa kerti og missir úr eina umferð! 

 

Áður en hindúar ganga inn í musteri þvo þeir sér og fara úr skónum til að votta staðnum 

virðingu sína. Þetta mundir þú vel þegar þú heimsóttir hindúamusteri í sumarfríinu. 

Áfram um tvo reiti! 

 

Þú gerðir góðverk. Áfram um tvo reiti! 

 

Til hamingju! Þú fékkst 10 á trúarbragðafræðiprófi. Áfram um þrjá reiti! 

 

Þú hittir Dalai Lama fyrir tilviljun á flugvelli í London. Áfram um tvo reiti! 
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Á ferðalagi þínu um Asíu hittir þú helgan mann og gafst honum ölmusu. Áfram um einn 

reit! 

 

Vinur þinn er múslimi og þú býður honum í mat. Mamma þín ætlar að hafa 

svínakjöt í matinn en þú minnir hana á að múslimar mega ekki borða svínakjöt. Í 

staðinn gerið þið gómsætan kjúklingarétt. Áfram um tvo reiti! 

 

Þú skrifar ritgerð um heimsókn þína í þorpið Kushinagara, en þar dó Búddha. Ritgerðin 

ber sigur úr býtum í ritgerðarsamkeppni Ferðafélags Íslands. Áfram um einn reit! 

 

Þú gafst ríkulega ölmusu til fátækra og fylgdir þar með þriðju stoð islam. Áfram um þrjá 

reiti! 

 

Þú vinnur ferð til Mekku, Medínu og Jerúsalem í útvarpsgetraun. Borgirnar eru einmitt 

þrjár helgustu borgir múslima. Áfram um tvo reiti! 

 

Mamma þín segir þér að áður en debetkort komu til sögunnar notaði fólk ávísanir. Um 

leið segir þú henni að það voru múslimar sem fundu upp ávísanir til að auðvelda sér að 

ferðast með peninga. Áfram um einn reit! 

 

Þú ert að horfa á Gettur betur í sjónvarpinu og verið er að spyrja um fjölda búddhista í 

heiminum. Hvorugt liðið veit svarið. Þú veist hins vegar að þeir eru um 300 milljónir. 

Áfram um tvo reiti! 

 

Pabbi þinn er að leysa krossgátu. Honum vantar fimm stafa orð sem þýðir það sama og 

undirgefni og hlýðni. Þú veist vel að islam þýðir það og hjálpar honum. Saman klárið þið 

krossgátuna. Áfram um einn reit! 

 

Í fréttum er sagt frá því að ramadan sé hafin hjá múslimum. Bróðir þinn skilur ekki til 

hvers múslimar fasti. Þú segir honum að það sé til að kenna þeim sjálfsaga og auka 

samúð með fátækum. Áfram um tvo reiti. 
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Í matarboði sagðir þú frænda þínum frá því að Múhameð spámaður hafi verið grafinn 

undir gólfinu í herbergi konu sinnar. Frænda þínum fannst það svo magnað að hann gaf 

þér þúsundkall. Áfram um einn reit! 

 

Þú ruglast illa í kennslustund í trúarbragðafræði og heldur því fram að Margrét 

Danadrottning sé múslimi. Það er fjarri lagi og þú færist aftur um þrjá reiti! 

 

Þú lest Dagbók Önnu Frank. Gott hjá þér! Farðu áfram um einn reit! 

 

Búddha taldi meðalhóf milli tveggja öfga vera bestu leiðina til að öðlast nirvana. Þessu 

steingleymdir þú á sumarhátíð skátafélagsins og fékkst þér fimm pylsur. Þig verkjar í 

magann og færist aftur um einn reit. 

 

Þú ert staddur í mosku og fattar allt í einu að þú gleymdir að þvo hendur þínar og fætur 

upp úr kerlauginni áður en þú komst inn, en það er nauðsynlegur þáttur bænahalds hjá 

múslimum. Farðu tvo reiti aftur á bak! 

 

Í skáktíma í skólanum upplýsir þú bekkjarfélaga þína um að hindúar hafi fundið upp 

skákina. Kennarinn og bekkjarfélagarnir eru mjög ánægðir með þessar skemmtilegu 

upplýsingar. Farðu tvo reiti áfram! 

 

Mamma þín fær sér kaffi eftir morgunmatinn. Þú segir henni að múslimar hafi fundið upp 

kaffi vegna þess að þeir máttu ekki drekka áfengi. Mömmu þinni finnst þetta 

stórmerkilegt og gefur þér kleinuhring að launum. Farðu áfram um tvo reiti! 

 

Á friðþægingardaginn, yom kippur, játa gyðingar syndir sínar og segja sérstakar 

iðrunarbænir. Þú notar tækifærið og biðir Nonna vin þinn afsökunar á að hafa 

verið leiðinlegur við hann á æfingu í gær. Þið sættist og þú ferð áfram um tvo reiti! 
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Þú aðstoðar Jón vin þinn sem er búddhatrúar að sýna örlæti í verki. Þið haldið tombólu og 

gefið peninginn sem safnaðist til klausturs. 

Þú ferð áfram um tvo reiti! 

 

Í prófi um búddhatrú gleymir þú að Dalai Lama er andlegur leiðtogi tíbeskra 

búddhatrúarmanna. Þessi spurning lækkar einkunn þína um einn heilan, því verður þú að 

færa peð þitt einn reit aftur á bak! 

 

Þú heldur fyrirlestur um Búddhatrú og mætir með lótusblóm til að segja bekkjarfélögum 

þínum að það sé tákn hreinleika í búddhatrú. Kennarinn er mjög ánægður með þetta 

framtak þitt. Þú færist áfram um tvo reiti! 

 

Þú ferð með fjölskyldu þinni til Varanasi á Indlandi. Þú sérð að hindúar eru að baða sig í 

Gangesfljóti, en fljótið er heilagt í þeirra augum. Þú ákveður að gera slíkt hið sama. Þú 

ferð einn reit áfram fyrir þetta framtak! 
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Fylgiskjal 3: Mat á námsefni  

 

Gyðingdómur-sáttmáli þjóðar 

 

Höfundur / ár: Sigurður Ingi Ásgeirsson/2006 

 

Útgefandi: Námsgagnastofnun     Útgáfuár: 2006 

 

A. Texti                  Já Nei  ? Aths. 

 

1. Textinn er við hæfi nemenda      x    

  

2. Hljóðbók fylgir efninu       x    

  

3. Lykilorð eru prentuð með breyttu letri      x   

 

4. Lykilorð eru prentuð í upphafi eða niðurlagi hvers kafla   x   

   

5. Orðskýringar         x  x 

   

6. Skilgreiningar (sé þær að finna) eru læsilegar og skiljanlegar   x   

  

 7. Textinn er skrifaður á lipru og góðu máli    x    

   

Athugasemdir: 

5. Þetta er eina bókin sem hefur ekki að geyma neinar orðskýringar. 

 

 

B. Efni         Já Nei  ? Aths. 

 

1. Efnið er í samræmi við námskrá     x   x 

   

2. Uppbygging efnisins er rökrétt      x    

  

3. Hugtakaskýringar eru skilmerkilegar og með dæmum   x     

  

4. Rétt sýnist farið með staðreyndir     x    

  

5. Líklegt er að nemendur skilji efnið      x    

  

6. Spurningar fylgja efninu        x   

  

7. Spurningar eru fjölbreyttar        x  

  



 82 

8. Efnið er líklegt til að vekja nemendur til umhugsunar   x    

  

9. Efnið er tengt daglegu lífi og umhverfi     x    

  

10. Gerð er grein fyrir tilgangi og markmiðum     x    

  

11. Efnið er mikilvægt          x    

Athugasemdir: 

1. Samkvæmt þrepamarkmiðum 4.bekkjar eiga nemendur að kynnast gyðingdómi, m.a. 

með frásögum úr lífi jafnaldra. 

9. Í bókinni er sagt frá Rebekku sem er 11 ára stúlka og býr í Reykjavík. Hún segir frá 

ýmsum siðum gyðingsdóms hvernig Bat mitzvah fer fram og  að hún sé að æfa hebresku 

til að geta lesið úr helgiritum á frummálinu. Síðan sýnir hún hvernig hún snertir 

helgiskrín sem er kallað mezuzah þegar hún gengur inn um útidyrnar á heimili sínu. 

 

 

C. Framsetning        Já Nei  ? Aths. 

 

1. Efnisyfirlit fylgir       x    

  

2. Atriðisorðaskrá fylgir       x    

  

3. Kaflar eru hæfilega langir      x    

  

4. Framsetning (uppröðun á síður) er skipuleg    x    

  

5. Framsetning er áhugavekjandi      x    

  

6. Myndir eru skýrar og fræðandi      x    

   

7. Töflur og gröf eru til glöggvunar      x   

  

 

D. Verkefni  

   

1. Verkefnin gera kröfur til nemenda      x  x 

   

2. Verkefni tengjast vel öðru efni       x   

   

3. Verkefni eru fjölbreytt        x   

  

4. Verkefni eru við hæfi nemenda með misjafna getu    x   
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5. Verkefnin eru líkleg til að vekja áhuga nemenda    x   

  

6. Verkefnin veita nægilega þjálfun      x   

  

7. Leiðbeiningar eru skýrar og skilmerkilegar     x   

  

8. Nemendur eiga að geta leyst verkefnin upp á eigin spýtur   x   

  

9. Heimaverkefni fylgja          x   

  

10. Verkefni geta verið uppspretta nýrra viðfangsefna    x    

  

Athugasemdir: 

1. Engin verkefni eru í bókinni  

 

E. Fordómar        Já Nei  ? Aths. 

  

Efnið er laust við staðalmyndir og fordóma gagnvart    

 

a. ... kynjum        x    

  

b. ... stéttum        x    

   

c. ... minnihlutahópum       x    

   

d. ... annarri menningu       x    

   

F. Námsmat         Já Nei  ?

 Aths. 

  

1. Próf eða önnur gögn til að nota við námsmat fylgja efninu    x 

  

  

2. Ljóst er hvernig best er að standa að námsmati      x

   

   

G. Kennsluleiðbeiningar                                                                         Já Nei ? Aths. 

 

1. Kennsluleiðbeiningar eru fáanlegar með efninu    x  x 

  

2. Leiðbeiningarnar eru skilmerkilegar og gagnlegar    x   

  

3. Markmið eru skýr og skilmerkileg      x   
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4. Bent er á heimildir og viðbótargögn      x   

Athugasemdir: 

1. Kennsluleiðbeiningar eru væntanlegar með bókinni.   

 

H. Frágangur          Já Nei  ? Aths. 

  

1. Bókband er sterkt       x    

  

 2. Pappír er vandaður       x    

  

 3. Letur er læsilegt       x    

   

  

I. Ýmislegt        Já Nei  ? Aths. 

  

1. Þetta er nýjasta útgáfa af efninu     x    

  

2. Efnið var prófað í tilraunakennslu       x  

 

Meginniðurstaða:  

Efnið virðist hæfa nemendum á þessu aldursstigi vel þar sem textinn er skýr og aðgengilegur, en 

orðskýringar vantar algjörlega. Efni bókarinnar er tengt við daglegt líf með því að fylgjast með 

íslenskum gyðingum sem færir nemendurna nær efninu og gerir þeim auðvledara að setja sig í þeirra 

spor. Efnisyfirlit bókarinnar er mjög aðgengilegt, aftast í bókinni er síðan bent á ítarefni og 

atriðisorðaskrá. Það sem vantar helst til með bókinni eru spurningar og verkefni sem auðvelda 

kennaranum að spyrja um aðalatriði bókarinnar.  
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Islam-að lúta vilja guðs 

 

Höfundur / ár: Þorkell Ágúst Óttarsson/ 2003 

 

Útgefandi: Námsgagnastofnun      Útgáfuár: 2003 

 

A. Texti                  Já Nei  ? Aths. 

 

1. Textinn er við hæfi nemenda      x    

  

2. Hljóðbók fylgir efninu       x    

  

3. Lykilorð eru prentuð með breyttu letri      x   

 

4. Lykilorð eru prentuð í upphafi eða niðurlagi hvers kafla   x   

   

5. Orðskýringar        x   x 

   

6. Skilgreiningar (sé þær að finna) eru læsilegar og skiljanlegar  x    

  

 7. Textinn er skrifaður á lipru og góðu máli    x    

   

Athugasemdir: 

5. Þau orð sem þarfnast útskýringar eru feitletruð í textanum og útskýrð neðst á sömu blaðsíðu. 

 

 

B. Efni         Já Nei  ? Aths. 

 

1. Efnið er í samræmi við námskrá     x   x 

   

2. Uppbygging efnisins er rökrétt      x    

  

3. Hugtakaskýringar eru skilmerkilegar og með dæmum   x     

  

4. Rétt sýnist farið með staðreyndir     x    

  

5. Líklegt er að nemendur skilji efnið      x    

  

6. Spurningar fylgja efninu       x    

  

7. Spurningar eru fjölbreyttar      x    

  

8. Efnið er líklegt til að vekja nemendur til umhugsunar   x    
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9. Efnið er tengt daglegu lífi og umhverfi     x   x 

  

10. Gerð er grein fyrir tilgangi og markmiðum     x    

 

11. Efnið er mikilvægt       x    

 

Athugasemdir: 

1. Eitt af þrepamarkmiðum 5. bekkjar í  kristnum fræðum, siðfræði og trúarbragðafræði er að 

nemendur kynnist völdum þáttum islams, svo sem mosku, táknum, hátíðum og siðum. Bókin 

uppfyllir þessi markmið og er farið í hvert atriði fyrir sig og útskýrt. 

9. Stuttar frásagnir og myndir af raunverulegu fólki, bæði Íslendingum og erlendu fólki. Efnið er 

ekki aðeins um sögu trúarinnar heldur einnig um daglegt líf fólks með þessa trú. Verkefnin eru  

einnig þess eðlis að þau tengja efnið við það sem er að gerast í fjölmiðlum. 

 

 

C. Framsetning        Já Nei  ? Aths. 

 

1. Efnisyfirlit fylgir       x    

  

2. Atriðisorðaskrá fylgir        x   

  

3. Kaflar eru hæfilega langir      x    

  

4. Framsetning (uppröðun á síður) er skipuleg    x    

  

5. Framsetning er áhugavekjandi      x    

  

6. Myndir eru skýrar og fræðandi      x    

   

7. Töflur og gröf eru til glöggvunar      x   

  

 

D. Verkefni  

   

1. Verkefnin gera kröfur til nemenda     x   x 

   

2. Verkefni tengjast vel öðru efni      x    

   

3. Verkefni eru fjölbreytt       x    

  

4. Verkefni eru við hæfi nemenda með misjafna getu   x   x 
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5. Verkefnin eru líkleg til að vekja áhuga nemenda   x    

  

6. Verkefnin veita nægilega þjálfun     x    

  

7. Leiðbeiningar eru skýrar og skilmerkilegar    x   x 

  

8. Nemendur eiga að geta leyst verkefnin upp á eigin spýtur  x    

  

9. Heimaverkefni fylgja         x    

  

10. Verkefni geta verið uppspretta nýrra viðfangsefna    x    

  

Athugasemdir: 

1. 7-15 spurningar fylgja hverjum kafla sem nemendur geta vel unnið sjálfstætt. Verkefnin eru mjög 

skapandi og fjölbreytt. 

4. Verkefnin eru sérstaklega góð fyrir mis getumikla nemendur (vinna með margar greindir).  

7. Leiðbeiningarnar eru sérstaklega góðar og ýtarlegar. 

 

E. Fordómar        Já Nei  ? Aths. 

  

Efnið er laust við staðalmyndir og fordóma gagnvart    

 

a. ... kynjum        x    

  

b. ... stéttum        x    

   

c. ... minnihlutahópum       x    

   

d. ... annarri menningu       x    

   

F. Námsmat        Já Nei  ? Aths. 

  

1. Próf eða önnur gögn til að nota við námsmat fylgja efninu   x   

  

2. Ljóst er hvernig best er að standa að námsmati    x   

   

G. Kennsluleiðbeiningar                                                                         Já Nei ? Aths. 

 

1. Kennsluleiðbeiningar eru fáanlegar með efninu   x    

  

2. Leiðbeiningarnar eru skilmerkilegar og gagnlegar   x   x 

  

3. Markmið eru skýr og skilmerkileg     x    
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4. Bent er á heimildir og viðbótargögn     x   x 

Athugasemdir: 

2. Kennsluleiðbeiningar eru mjög aðgengilegar og hægt er að nálgast þær á internetinu á 

slóðinni  http://www.nams.is/truarbrogd_mannkyns/index.htm#. 

4. Í lok bókarinnar er bent á gagnlegar slóðir og bækur sem henta vel til að dýfka á efninu. 

 

H. Frágangur          Já Nei  ? Aths. 

  

1. Bókband er sterkt       x    

  

 2. Pappír er vandaður       x    

  

 3. Letur er læsilegt       x    

  

 

I. Ýmislegt        Já Nei  ? Aths. 

  

1. Þetta er nýjasta útgáfa af efninu     x    

 

2. Efnið var prófað í tilraunakennslu       x  

  

Meginniðurstaða: 

Efnið virðist hæfa nemendum á þessu aldursstigi vel þar sem textinn er skýr og aðgengilegur. Þau 

orð sem þarfnast útskýringa eru feitletruð í textanum og útskýrð neðst á sömu blaðsíðu. Efni 

bókarinnar er tengt við daglegt líf með því að fylgjast með raunverulegu fólki sem aðhyllist islam, 

bæði íslensku og erlendu. Verkefnin sem fylgja eru einnig mörg þess eðlis að þau tengja efnið við 

það sem er að gerast í fjölmiðlum í dag; taka á fordómum, krefjast umræðu og umhugsunar. Í 

bókinni er ýmis fróðleikur um framlag og uppfinningar sem múslimar hafa fundið upp til dæmis 

gítarinn og ávísanir. Fróðleikurinn er neðst á blaðsíðunum og er textinn skáletraður og sker sig því 

frá meginmálinu. Það sem vantar helst til í bókina er ítarefni og atriðisorðaskrá sem auðveldar 

nemendunum að leita uppi orð og orðasambönd sem eru framandi. 

Kennsluleiðbeiningar sem fylgja bókinni eru eftir Guðlaugu Björgvinsdóttur hægt er að nálgast 

þær á vef Námsgagnastofnunar. Í þeim fær kennarinn ítarlegar upplýsingar um helstu markmið og 

góðar aðferðir til að nálgast efnið í nemendahóp. Kennsluaðferðir eru skapandi og fjölbreyttar og eru 

settar fram í lok hvers kafla. Einnig eru spurningar í lok bókarinnar sem kennari getur nýtt sér bæði 

sem próf eða verkefnaspurningar. 

http://www.nams.is/truarbrogd_mannkyns/index.htm
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Hindúatrú-guð í mörgum myndum 

 

Höfundur / ár: Sigurður Ingi Ásgeirsson/ 2005 

 

Útgefandi: Námsgagnastofnun    Útgáfuár: 2005 

 

A. Texti                  Já Nei  ? Aths. 

 

1. Textinn er við hæfi nemenda      x    

  

2. Hljóðbók fylgir efninu       x    

  

3. Lykilorð eru prentuð með breyttu letri     x   x 

 

4. Lykilorð eru prentuð í upphafi eða niðurlagi hvers kafla   x   

   

5. Orðskýringar        x   x 

   

6. Skilgreiningar (sé þær að finna) eru læsilegar og skiljanlegar  x   x 

  

 7. Textinn er skrifaður á lipru og góðu máli    x    

   

Athugasemdir: 

3. Þau orð sem áhersla er lögð á eru skáletruð og skera sig frá textanum. 

5. Aðeins fjórar orðskýringar eru í bókinni, en mættu þó gjarnan vera fleiri miðað við öll þau 

framandi orð sem koma fyrir. Orðin eru feitletruð og stutt skýring fylgir á eftir.  

6. Skilgreiningar þar sem þær er að finna, eru í textanum sjálfum. 

 

 

B. Efni         Já Nei  ? Aths. 

 

1. Efnið er í samræmi við námskrá     x   x 

   

2. Uppbygging efnisins er rökrétt      x    

  

3. Hugtakaskýringar eru skilmerkilegar og með dæmum   x     

                

4. Rétt sýnist farið með staðreyndir     x    

  

5. Líklegt er að nemendur skilji efnið      x    

  

6. Spurningar fylgja efninu       x   x 
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7. Spurningar eru fjölbreyttar      x    

            

8. Efnið er líklegt til að vekja nemendur til umhugsunar   x    

  

9. Efnið er tengt daglegu lífi og umhverfi     x   x 

 

10. Gerð er grein fyrir tilgangi og markmiðum     x    

  

11. Efnið er mikilvægt          x    

Athugasemdir: 

1. Þrepamarkmið í trúarbragðafræðum í 6. bekk gera ráð fyrir að nemendur kynnist völdum 

þáttum úr hindúasið, m.a. helgistöðum, musterum, táknum, hátíðum og siðum. Bókin 

uppfyllir þessi markmið nokkuð vel. 

6. Efninu fylgja krossaspurningar og nokkur verkefni með hverjum kafla, einnig er orðaþraut og 

krossgáta í viðauka. 

9. Stuttar frásagnir og myndir af raunverulegu fólki bæði Íslendingum og erlendu fólki. Efnið er ekki 

aðeins um sögu trúarinnar heldur einnig um daglegt líf fólks með þessa trú. Mætti samt kannski 

tengja nemendurna sjálfa betur við efnið eins og gert er í inngangi bókarinnar um gyðingdóm. 

 

C. Framsetning        Já Nei  ? Aths. 

 

1. Efnisyfirlit fylgir       x    

  

2. Atriðisorðaskrá fylgir       x    

  

3. Kaflar eru hæfilega langir      x    

  

4. Framsetning (uppröðun á síður) er skipuleg    x    

  

5. Framsetning er áhugavekjandi      x    

  

6. Myndir eru skýrar og fræðandi      x    

   

7. Töflur og gröf eru til glöggvunar      x   

  

 

 

D. Verkefni  

   

1. Verkefnin gera kröfur til nemenda     x   x 
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2. Verkefni tengjast vel öðru efni      x   x 

   

3. Verkefni eru fjölbreytt       x    

  

4. Verkefni eru við hæfi nemenda með misjafna getu   x    

   

5. Verkefnin eru líkleg til að vekja áhuga nemenda   x    

  

6. Verkefnin veita nægilega þjálfun     x    

  

7. Leiðbeiningar eru skýrar og skilmerkilegar    x    

  

8. Nemendur eiga að geta leyst verkefnin upp á eigin spýtur   x   

  

9. Heimaverkefni fylgja          x  x 

  

10. Verkefni geta verið uppspretta nýrra viðfangsefna   x   x  

  

 Athugasemdir: 

1. Notast er við opnar spurningar sem vekja nemandann til umhugsunar. 

2. Tengjast aðallega landafræði. 

9. Verkefnin eru flest þess eðlis að þau krefjast umræðu og flest þeirra er best að leysa í hópum. 

10. Verkefnin fara nokkuð út fyrir efnið og hvetja nemandann til að leita svara á öðrum vettvangi. 

 

E. Fordómar        Já Nei  ? Aths. 

  

Efnið er laust við staðalmyndir og fordóma gagnvart    

 

a. ... kynjum        x    

  

b. ... stéttum        x    

   

c. ... minnihlutahópum       x    

   

d. ... annarri menningu       x    

   

F. Námsmat        Já Nei  ? Aths. 

  

1. Próf eða önnur gögn til að nota við námsmat fylgja efninu  x   x 

  

2. Ljóst er hvernig best er að standa að námsmati   x   x 
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Athugasemdir: 

1. Krossaspurningarnar sem fylgja með hverjum kafla eru ætlaðar til að prófa nemendur úr hverjum 

kafla fyrir sig. 

2. Nokkrar hugmyndir eru gefnar um hvernig námsmat geti farið fram. 

 

G. Kennsluleiðbeiningar                                                                      Já Nei ?

 Aths. 

 

1. Kennsluleiðbeiningar eru fáanlegar með efninu    x  

  

  

2. Leiðbeiningarnar eru skilmerkilegar og gagnlegar    x  

 x 

  

3. Markmið eru skýr og skilmerkileg      x  

  

  

4. Bent er á heimildir og viðbótargögn      x  

 x 

Athugasemdir: 

2. Kennararleiðbeiningar eru mjög aðgegngilegar og er hægt að nálgast þær á internetinu á 

slóðinni  http://www.nams.is/truarbrogd_mannkyns/index.htm#. 

4. Í lok bókarinnar er bent á gagnlegar slóðir og bækur sem henta vel til að dýpka á efninu. 

 

H. Frágangur          Já Nei  ? Aths. 

  

1. Bókband er sterkt         x 

  

  

 2. Pappír er vandaður        x  

  

  

 3. Letur er læsilegt        x  

  

   

  

I. Ýmislegt         Já Nei  ?

 Aths. 

  

1. Þetta er nýjasta útgáfa af efninu      x  

  

http://www.nams.is/truarbrogd_mannkyns/index.htm
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2. Efnið var prófað í tilraunakennslu        x

  

  

 

Meginniðurstaða: 

Textinn bókarinnar er skýr og er efnið sett fram með tilliti til þess aldurs sem bókin er ætluð. Efnið 

er ekki aðeins um sögu trúarinnar heldur einnig um daglegt líf, þar sem stuttar frásagnir af 

raunverulegu fólki, bæði Íslendingum og erlendu fólki tengja efnið við raunveruleikann og auðvelda 

nemandanum skilning á efninu og hjálpa honum að setja sig í spor þeirra sem aðhyllast hindúasið. Í 

lok bókarinnar er að finna gagnlegan lista yfir merkileg ártöl, helstu hugtök og atriðisorðaskrá. Það 

sem helst vantar upp á eru fleiri orðskýringar samhliða lesefninu, en þær eru mjög fáar miðað við öll 

þau framandi orð sem koma fyrir í bókinni. Eins mætti tengja nemandann betur við efnið eins og 

gert er í inngangi bókarinnar um gyðingdóm, þar sem því er komið að hvers vegna þetta varðar 

nemandann. 

Kennsluleiðbeiningar eru eftir Sigurð Ásgeirsson höfund bókarinnar en þær er að finna á 

vef Námsgagnastofnunnar. Efni hvers kafla fyrir sig er dregið saman og bent er á verkefni við hæfi 

og heimildir til glöggvunar. Notast er við opnar spurningar sem vekja nemendur til umhugsunar og 

margar þeirra krefjast umræðu og væru best til þess fallnar að leysa í hópum. Verkefnin fara nokkuð 

út fyrir efnið og hvetja nemandann til að leita svara á öðrum vettvangi. Í lok leiðbeininganna eru um 

það bil tíu krossaspurningar úr hverjum kafla sem eru ætlaðar til að prófa nemendurna úr hverjum 

kafla fyrir sig og væri gott að nota sem visst aðhald svo nemendur læsu betur heima.  
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Búddhatrú-leiðin til nirvana  

 

Höfundur / ár: Sigurður Ingi Ágeirsson/ 2004 

 

Útgefandi: Námsgagnastofnun     Útgáfuár: 2004 

 

A. Texti                  Já Nei  ? Aths. 

 

1. Textinn er við hæfi nemenda      x    

  

2. Hljóðbók fylgir efninu       x    

  

3. Lykilorð eru prentuð með breyttu letri     x    

 

4. Lykilorð eru prentuð í upphafi eða niðurlagi hvers kafla   x   

   

5. Orðskýringar        x   x 

   

6. Skilgreiningar (sé þær að finna) eru læsilegar og skiljanlegar  x    

  

 7. Textinn er skrifaður á lipru og góðu máli    x    

   

Athugasemdir: 

5. Orðskýringar: Þau orð sem talið er að nemendur viti ekki hvað þýða, sem eru oftast tengd 

Búddhadóminum, eru sett neðst á síðuna en í textanum eru þau feitletruð þannig auðvelt er 

fyrir nemandan að sjá hvað þau þýða.  

 

 

B. Efni         Já Nei  ? Aths. 

 

1. Efnið er í samræmi við námskrá     x   x 

   

2. Uppbygging efnisins er rökrétt      x    

  

3. Hugtakaskýringar eru skilmerkilegar og með dæmum    x    

  

4. Rétt sýnist farið með staðreyndir     x    

  

5. Líklegt er að nemendur skilji efnið      x   x 

  

6. Spurningar fylgja efninu       x   x 

  

7. Spurningar eru fjölbreyttar      x   x 
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8. Efnið er líklegt til að vekja nemendur til umhugsunar   x   x 

  

9. Efnið er tengt daglegu lífi og umhverfi     x   x 

  

10. Gerð er grein fyrir tilgangi og markmiðum     x    

  

11. Efnið er mikilvægt          x    

Athugasemdir: 

1. Þrepa markmið fyrir 7.bekk er að kynnast völdum þáttum búddadóms, m.a. musterum, klaustrum, 

táknum, hátíðum og siðum. Lokamarkmið 7. bekkjar er að nemendur þekki nokkra valda þætti helstu 

trúarbragða heims einkum: guðshús, tákn hátíðir og siði. Bókin fer í alla þessa þætti Búddhadóms á 

mjög skilmerkilegan hátt og er öðvelt fyrir nemandan að nálgast þessa völdu þætti í bókinni. 

5. Mjög markvist er fjallað um búddhatrú í bókinni og er reynt að setja hana fram á auðveldasta 

mátta því efnið er framandi og er því í upphafi bókarinnar unnið með gimsteinana þrjá til að 

nemendur nái að glöggva sig á efni bókarinnar.        

6. Spurningarnar sem fylgja efninu eru í kennaraefni
85

 með bókinni,  í upphafi hvers kafla eru 

nokkrar opnarspurningar sem hægt er að nota sem kveikjur og í lok hvers kafla eru nokkrar lokaðar 

spurningar.      

7. Bæði er notast við opnar og lokaðar spurningar.       

8. Efnið er mjög líklegt til að vekja áhuga hjá mörgum nemendum efnið er framandi en þó er verið 

að fjalla um börn á þeirra aldri sem koma úr allt annari menningu en þau flest.    

9. Tekið er fyrir daglegt líf og umhverfi íslenskrar búddhatrúar fjölskyldu. Einnig eru myndir í 

bókinni sem sýna helstu siði og hátíðir.      

 

 C. Framsetning        Já Nei  ? Aths. 

 

1. Efnisyfirlit fylgir       x    

  

2. Atriðisorðaskrá fylgir       x    

  

3. Kaflar eru hæfilega langir      x    

  

4. Framsetning (uppröðun á síður) er skipuleg    x    

  

                                                 
85

 Hrund Hlöðversdóttir: Kennararefni með bókinni Búddhatrú – leiðin til nirvana 2005 
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5. Framsetning er áhugavekjandi      x    

  

6. Myndir eru skýrar og fræðandi      x    

   

7. Töflur og gröf eru til glöggvunar      x   

  

 

D. Verkefni  

   

1. Verkefnin gera kröfur til nemenda     x    

   

2. Verkefni tengjast vel öðru efni      x    

   

3. Verkefni eru fjölbreytt       x   x 

  

4. Verkefni eru við hæfi nemenda með misjafna getu   x    

   

5. Verkefnin eru líkleg til að vekja áhuga nemenda   x    

  

6. Verkefnin veita nægilega þjálfun     x    

  

7. Leiðbeiningar eru skýrar og skilmerkilegar    x    

  

8. Nemendur eiga að geta leyst verkefnin upp á eigin spýtur  x    

  

9. Heimaverkefni fylgja          x   

  

10. Verkefni geta verið uppspretta nýrra viðfangsefna   x     

Athugasemndir: 

3. Í inngangi að kennaraefninu eru nokkrar tillögur um fjölbreyttar aðferðir til að nálgast efnið og 

hvernig hægt sé að tengja það við aðrar námsgreinar t.d. við myndlist 

   

E. Fordómar        Já Nei  ? Aths. 

  

Efnið er laust við staðalmyndir og fordóma gagnvart    

 

a. ... kynjum        x    

  

b. ... stéttum        x    

   

c. ... minnihlutahópum       x    

   

d. ... annarri menningu       x    
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F. Námsmat        Já Nei  ? Aths. 

  

1. Próf eða önnur gögn til að nota við námsmat fylgja efninu   x   

  

2. Ljóst er hvernig best er að standa að námsmati    x   

   

G. Kennsluleiðbeiningar                                                                        Já Nei ? Aths. 

 

1. Kennsluleiðbeiningar eru fáanlegar með efninu   x    

  

2. Leiðbeiningarnar eru skilmerkilegar og gagnlegar   x   x 

  

3. Markmið eru skýr og skilmerkileg     x    

  

4. Bent er á heimildir og viðbótargögn     x   x 

Athugasemdir: 

2. Kennararleiðbeiningar eru mjög aðgegngilegar og er hægt að nálgast þær á internetinu á 

slóðinni  http://www.nams.is/truarbrogd_mannkyns/index.htm#. 

4. Í lok bókarinnar er bent á gagnlegar slóðir og bækur sem henta vel til að dýpka á efninu. 

 

H. Frágangur          Já Nei  ? Aths. 

  

1. Bókband er sterkt       x    

  

 2. Pappír er vandaður       x    

  

 3. Letur er læsilegt       x    

   

  

I. Ýmislegt        Já Nei  ? Aths. 

  

1. Þetta er nýjasta útgáfa af efninu     x    

  

2. Efnið var prófað í tilraunakennslu      x   

  

   

 

Meginniðurstaða: 

Texti bókarinnar er skýr og við hæfi nemenda á þessum aldri, góðar orðskýringar fylgja 

einnig með. Fjallað er um trúnna á mjög markvissan hátt og reynt að auðvelda efnið með 

tilliti til aldurs nemendanna. Efnið er framandi en með sögum af jafnöldrum nemendanna og 

http://www.nams.is/truarbrogd_mannkyns/index.htm
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daglegu lífi og umhverfi íslenskrar búddhatrúar fjölskyldu er efnið fært þeim nær og gerir 

þeim auðveldara fyrir að skilja og setja sig í spor fólks með aðra menningu en þeir sjálfir.  

 Kennsluleiðbeiningar er að finna á vef námsgagnastofnunnar, líkt og með hinum 

bókunum, en þær eru eftir Hrund Hlöðversdóttur.
86

 Kennsluleiðbeiningarnar eru nokkuð 

góðar þar sem bent er á góðar kennsluhugmyndir. Í upphafi hvers kafla eru nokkrar opnar 

spurningar sem hægt er að nota sem kveikjur og í lok hvers kafla eru nokkrar lokaðar 

spurningar sem hver nemandi gæti svarað fyrir sig eða hægt væri að vinna í hópum. 

Einnig er að finna stærri verkefni og ýtarlegri fróðleik um efnið. Þá er bent á heimildir 

sem nýtast bæði nemanda og kennara í þessu efni.   
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 Hrund Hlöðversdóttir 2005 


