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Ágrip 

Við nám okkar á Menntavísindasviði í Háskóla Íslands höfum við fengist við nám í 

kristnum fræðum og öðrum trúarbrögðum. Þannig fengum við mikinn áhuga á 

þessum fræðum og kennslu þeirra. Við höfum upplifað innan skólakerfisins mikið 

metnaðarleysi af hálfu kennara að kenna fræði tengdum kristni ásamt öðrum 

trúarbrögðum. Þess vegna kviknaði sú hugmynd að útbúa námsefni sem gæti 

gagnast kennurum sem og nemendum. Útkoman varð námspil sem við nefndum 

Biblíuspilið.           

 Greinagerð þessi er unnin sem rökstuðningur með námspilinu. Auk 

greinagerðarinnar útbjuggum við fullkomið sýnishorn af spilinu.  

 Markmið spilsins er að koma á framfæri ákveðinni þekkingu á fjölbreyttan og 

skemmtiegan máta. Þegar Biblíuspilið er spilað kemur það inn á fjölmarga námsþætti 

eins og til dæmis hæfni í samskiptum og að vinna í hópum, spilið reynir á 

leiklistarhæfileika, rökhugsun og ekki er verra að hafa auðugt og frjótt ímyndunarafl.  

 Í fræðilega rökstuðningnum  komum við inn á kenningu John Dewey “learning 

by doing” þ.e. nám í verki, greindarkenningu Howard Gardner og um kennsluaðferðir 

þar sem stuðst er við efni dr. Ingvars Sigurgeirssonar. Einnig er notast við 

Aðalnámskrá grunnskóla almenna hlutann og  Aðalnámskrá grunnskóla Kristin fræði, 

siðfræði og trúarbragaðafræði. Samkvæmt kenningum eru spil og leikir  gott tæki til 

að ná tökum á ákveðni þekkingu. Spilið okkar er hugsað sem þekkingarmiðað spil.

 Í viðaukanum er að finna allt sem fylgir spilinu það er leikreglur og 

spurningaflokkarnir.         

 Íslenskt samfélag byggist að mörgu leyti upp á siðareglum Biblíunnar og því 

finnst okkur mikilvægt að skólar landsins stuðli að eflingu siðgæðisþroska nemenda 

með umræðum um siðferðileg álitamál. Þar með teljum við að leggja þurfi meiri 

áherslu á kennslu í kristnum fræðum þar sem kristilegt siðgæði er undirstaða í 

samskiptum manna og í menningu okkar.      

 Með von um að lesturinn verði þér til fróðleiks og skemmtunar og að upp vakni 

löngun til að prófa að spila spilið. 

Reykjavík þann 29. apríl 2010 

________________________    _________________________ 

Berglind Pála Bragadóttir     Ólafur Kristján Guðmundsson 



   

 
 

Formáli 

Dr. Sigurður Pálsson hafði kennt okkur í áföngum tengdum kristnum fræðum og því 

fannst okkur tilvalið að fá hann sem leiðbeinanda. Fær hann miklar þakkir fyrir góða 

leiðsögn ásamt því að hafa stutt okkur í gegnum þetta ferli. Hvatning Sigurðar var 

drifskaptið í vinnu okkar og án leiðsagnar hans hefði Biblíuspilið ekki orðið eins og 

það er í dag.          

 Sérstakar þakkir fær einnig Kristleifur Guðmundsson athafna- og listamaður frá 

Vestmannaeyjum sem lagði mikla vinnu í hönnun á spilinu og er óhætt að segja að 

sú vinna hafi gert spilið jafn veglegt og það er.  
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Inngangur 

Námspil henta sérstaklega vel til að þjálfa reglur, rifja upp efni og festa í minni. 

Það er mikill misskilningur að leikir eins og þessir eigi aðeins erindi við lítil 

börn. Fólk á öllum aldri hefur gaman af að spila. Námspil má ef vill nota á 

öllum stigum grunnskólans og í flestum námsgreinum (Ingvar Sigurgeirsson 

1999a:82) 

Þar sem við höfum brennandi áhuga á  trúarbrögðum þá fannst okkur mikilvægt að 

verkefnið okkar væri á því sviði. Í gegnum nám okkar á Menntavísindasviði hafa leiðir 

okkar beggja legið í gegnum samfélagsgreinar og þá sérstaklega í Biblíufræðum sem 

og trúarbagðafræði. Eftir þá kennslu og fræðslu sem við höfum hlotið í námi okkar þá 

blasti aðeins eitt við. Að gera verkefni sem kæmi vonandi að gagni og væri 

skemmtilegt í vinnslu.          

 Við höfum lagt mikið upp úr því í vettvangsnámi okkar að fá að kenna kristin 

fræði sem og trúarbragðarfræði. Því má segja að reynsla okkar í þeim efnum hafi 

drifið okkur áfram í þetta verkefni. Okkur finnst eins og við skynjum hræðslu frá 

kennurum  við að kenna viðkomandi námsefni. Hvort sem er vegna aukinnar 

fjölmenningar eða fávisku á efninu látum við ósvarað. Hinsvegar vildum við útbúa spil 

sem væri tiltölulega auðvelt að nota í kennslu eða í annari fræðslu. Biblíuspilið er 

hugsað sem viðauki fyrir nemendur í 7. bekk grunnskóla í kristnum fræðum.  

 Þar sem börnum og unglingum finnst fátt skemmtilegra en að leika sér  vildum 

við styrkja nám þeirra í kristin fræði með því að búa til námspil.                  

 Í ljósi þess að íslendingar erum mikil spilaþjóð þá er mjög sérstakt að ekki sé til 

spil sem stuðlar að jafn veigamiklum þætti og kristni. Samfélagið okkar og menning er 

í raun byggð á boðskap Biblíunnar og því vildum við vinna með siðaboðskap hennar 

á þennan hátt.  

 

 

 

 

 



   

 
 

Innihald Biblíuspilsins 

• Spilaborðið 

• 160 spurningaspjöld með spurningum og svörum 

• 104 leiknispjöld 

• 112 orðaspjöld 

• 50 óvissuspjöld 

• Teningur 

• 4 leikmenn 

• 20 sekúndna tímaglas 

 

Markmið 

Vertu í liðinu sem kemst á lokareitinn á undan hinum. Með því að kasta tening þá 

þarf liðið þitt að svara spurningum, leika atburði og útskýra hugtök úr Biblíunni. 

Þannig getur liðið komist fyrst á leiðarenda og sigrað í Biblíuspilinu. 

 

Upphaf leiksins 

-Leikurinn er spilaður í 2-5 manna liðum. 

-Hvert lið velur sér leikmann með ólíkum lit. 

-Spilaborðið er opnað og spurningaspjöldin, leiknispjöldin, orðaspjöldin og 

óvissuspjöldin eru sett á leiksvæðið. Einnig er nauðsynlegt að teningurinn og 

tímaglasið sé á leiksvæðinu. 

-Hvert lið kastar teningnum og það lið sem fær hæstu töluna byrjar leikinn. Ef  lið fá 

sömu töluna þá kasta þau aftur. 

 



   

 
 

Spilaborðið 

Reitirnir á spjaldinu mynda kross. Leikurinn hefst á reit sem er merktur með ör sem er 

upphafsreiturinn. Spilið endar á lokareitnum sem er tákn upprisu Jesú Krists.  

 

Flokkarnir í spilinu eru 4  

Spurningaspjöld: Spjöldin hafa að geyma spurningar um Biblíuna og innihald hennar 

ásamt venjum og siðum kristinnar trúar. Ef ekki kemur rétt svar við spurningunni sem 

borin er upp verður liðið að reyna aftur við sama reit í næstu umferð. Ekki má kasta 

teningnum fyrr en rétt svar hefur fengist við spurningu.( Liðin spyrja hvort annað ) 

Leiknispjöld: Spjöldin innihalda hugtök sem þátttakendur verða að leika fyrir liðið sitt 

og þar má ekki gefa frá sér hljóð né nota hluti sem eru til staðar. Ef ekki kemur rétt 

svar  frá þátttakendum reynir liðið aftur við þann reit í næstu umferð. Ekki má kasta 

teningnum fyrr en rétt svar hefur fengist. ( Þátttakendur liðsins skipast á að leika fyrir 

hvort annað) 

Orðaspjöld: Þau orð sem koma fyrir á spjaldinu á að útskýra fyrir hinum í liðinu án 

þess að segja frá því sem stendur á spjaldinu. Ef ekki kemur rétt svar frá 

þátttakendum reynir liðið aftur við þann reit í næstu umferð. Ekki má kasta teningnum 

fyrr en rétt svar hefur fengist. (Þátttakendur liðsins skiptast á að útskýra fyrir 

liðsfélögum sínum það sem stendur á spjaldinu)  

Óvissuspjöld: Spjöldin eru tilviljunarkennd þar sem þau geta ýmist sent þátttakendur 

áfram eða aftur á bak. Einnig geta þátttakendur átt von á því að sitja hjá ef að þannig 

ber við. ( Það lið sem lendir á reitnum dregur spjald) 

Hvert lið fær 20 sekúndur til að glíma við hvert spjald fyrir sig og á það við um alla 

flokka. 

 

 

 



   

 
 

Gráir reitir: 

Gráu reitirnir tákna ekki neitt og þarf því liðið sem lendir á reitnum aðeins að afhenda 

næsta liði teninginn og bíða þar til kemur að þeim aftur. 

 

Brúin: 

 Á einum stað í spilinu er hægt að stytta sér leið. Á reitnum er brú sem hægt er að 

fara yfir og sleppa þar við nokkra reiti. Með þessum reit er hægt að auka forskot sitt á 

aðra keppendur. Einnig getur reiturinn orðið til þess að keppendur þurfi að fara til 

baka og fara aftur fyrir brúnna. 

 

Að spila Biblíuspilið 

Það lið sem hefur leikinn kastar teningnum. Þegar talan á teningnum kemur upp  

færa keppendur sig eftir því. Hvert lið heldur réttinum til þess að kasta, eins lengi og 

það svarar rétt, nær að leika eða koma hugtaki rétt frá sér. Ef lið lendir á gráum reit 

fær næsta lið möguleika á að spreyta sig. Keppendur mega sitja á sama reit. 

  

Til að sigra spilið þurfa keppendur að lenda á lokareit spilsins. Ef  talan á teningnum 

er hærri en reitirnir sem eftir eru á spilaborðinu þá gerir liðið aftur þangað til það 

lendir á lokareitnum.                                                           

Markmið okkar með spilinu 

Tilgangur okkar með spilinu er sá að nemendur geti fræðst um kristin fræði ásamt 

hugtökum og siðum úr Biblíunni. Með því að gera námspil þá nálgast nemendur 

námið á fjölbreyttan og skemmtilegan hátt. Biblíuspilið á að stuðla að því að 

nemendur geti rifjað upp nám sitt og fest í minni atburði tengdum kristnum fræðum. 

Einnig teljum við að spilið getið aukið áhuga nemenda á námi sínu þar sem nálgunin 

á námsefninu er sett fram á spennandi og nýstárlegan hátt.                      

  



   

 
 

Þar sem menning þjóðar okkar er mjög lituð af kristinni trú þá fannst okkur tilvalið að 

gera borðspil um kristni. Því teljum við að nemendum gæti fundist þetta skemmtileg 

tilbreyting frá hinum hefðbundu kennsluðaferðum. Einnig vonumst við til þess að 

spilið verði notað sem viðauki fyrir almenna kristin fræði kennslu.                   

Biblíuspilið á að stuðla að frekari menntun um kristna trú og teljum við spilið vera 

tilvalið fyrir þá kennara sem eru uppiskroppa með hugmyndir í kennslu í kristin fræði. 

 

Framkvæmd 

• Hugmyndin fæddist um haustið árið 2009 

• Vinnan fór af stað í febrúar árið 2010 

• Við skiptum Biblíunni í undirflokka með Aðalnámskrá grunnskóla til hliðsjónar 

• Við studdumst við kennslubækur í kristnum fræðum við gerð spilsins 

• Í samstarfi við listamann í Vestmannaeyjum hönnuðum við spilaborðið  

• Þegar við sáum hvernig  spilaborðið leit út á pappír ákváðum við að gera spilið 

umfangsmeira og bættum því við fleiri flokkum 

• Eftir að spilaborðið varð að veruleika hófum við að semja spurningar og fá 

hugmyndir af hugtökum og atburðum sem tengjast Biblíunni 

• Eftir að hugmyndavinnu lauk fór fram hönnun á spjöldunum ásamt kössunum 

sem spilin geymast í. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

Fræðileg umfjöllun  

John Dewey 

John Dewey var heimspekingur og menntafrömuður sem talinn er hafa haft mikil áhrif 

á uppeldishugmyndir manna á Vesturlöndum á síðustu öld. Hann tilheyrði þeim hópi 

heimspekinga sem kenndir eru við verkhyggju.Hugsunin á bakvið verkhyggjuna er sú 

að manneskjan sé fyrst og fremst vera með hegðunarmynstur og því skuli skoða 

hugsanir og alla vitsmunalega starfsemi hennar út frá því hvort sú starfsemi leiði til 

góðs (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995:40).  

 Dewey deildi mjög á menntastefnuna sem ríkti á þessum tíma. Hann vildi 

meina að í hefðbundinni kennslu þar sem kennari setur nemendum reglur, skrifar á 

töflu og nemendur skrifa eftir séu nemendur þvingaðir til að læra. Kennarinn þröngvar 

viðfangsefnum og aðferðum fullorðinna upp á börn. Dewey hélt því fram að 

fyrirskipað námsefni, námsaðferðir og hegðunarkröfur væru getu og hæfni flestra 

barna ofviða, jafnvel framandi og að viðfangsefnið væri oft utan þeirra reynslu sem 

ungir nemendur búa yfir (Dewey 2000: 54-55 ).    

 ,,Learning by doing” þ.e. nám í verki eða ,,að læra með því að framkvæma” er 

eins konar slagorð sem lýsa vel uppeldisfræði Deweys. Hann áleit að það væri hægt 

að læra án þess að taka eingöngu við fræðslu um hlutina og að lesa um þá. 

Reynslan af því að framkvæma leiðir til betri skilnings og skilur meira eftir sig hjá 

nemandanum heldur en t.d. utanbókar lærdómur. (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét 

Jónsdóttir 1995:40).        

 Þegar nemendur spila Biblíuspilið eru þeir að læra í gegnum leik. Nemendurnir 

líta heldur ekki á þetta sem lærdóm heldur sem skemmtun. Nemendurnir upplifa ekki 

að þeir séu þvingaðir til náms og að það sé verið að ráðskast með þá. Þeir upplifa 

ekki að þeir séu að fylgja skipun kennarans heldur taka þeir virkan þátt  (Dewey 

2000:63). Eflaust skilur þessi upplifun eða reynsla meira eftir sig en 

utanbókarlærdómur um efnið, auk þess að hafa skemmtanalegt gildi.  

 

 

 



   

 
 

Fjölgreindarkenning Howard Gardner 

Howard Gardner er upphafsmaður fjölgreindarkenningarinnar. Hann hélt því fram að 

Vestræn menning skilgreindi hugtakið greind of þröngt, með því að halda fram að 

hver einstaklingur hefði bara eina greind. Hann setti fram kenningu um fjölgreindir 

sem lýsir átta tegundum greinda.  

,,Howard segir afar mikilvægt að við viðurkennum og leggjum rækt við allar 

þær greindir sem í manninum búa og samsetningu þeirra. Hann segir að við 

séum ólík hvert öðru, aðallega vegna þess að greindir okkar eru mismunandi 

samsettar. (Armstrong, 2001:13).” 

Gardner skiptir fjölgreindunum niður í átta greindir þ.e: Málgreind, rök- og 

stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams-og hreyfigreind, tónlistargreind, 

samskiptagreind, sjálfsþekkinargreind og umhverfisgreind. (Armstrong, 2001: 14-15)

 Þegar Biblíuspilið er spilað teljum við að það komi til  með að reyna á allavega 

fimm greindir af þessum átta. Verður því fjallað um þessar fimm greindir hér á eftir og 

tengingar þeirra við spilið. Notast verður við skýringar úr bók Thomas Armstrongs 

Fjölgreindir í skólastofunni (2001) til að skilgreina þær. 

Málgreind:  Nemandi með sterka málgreind hefur gott vald á tungumálinu bæði 

skriflega og munnlega. Tenging við spilið: Spurningarnar reyna á málgreind, það þarf 

að lesa skýrt og greinilega og nemendur þurfa að orða svörin rétt og koma þeim 

skilmerkilega frá sér. 

Rök- og stærðfræðigreind:  Nemandi sem er með sterka rök- og stærðfræðigreind 

er talnaglöggur og hugsar rökrétt. Tenging við spilið: Ekki reynir neitt á 

stærðfræðigreind þegar spilið er spilað, hins vegar þurfa nemendur að beita 

rökhugsun til að svara spurningunum. Einnig kemur fram í bók Armstrong að 

nemendur sem hafa sterka rök- og stærðfræðigreind hafa gaman af gátum og 

spurningum (þrautalausnir). 

Líkams- og hreyfigreind: Nemandi með sterka líkams-og hreyfigreind býr yfir færni 

til að nota líkamann til að tjá hugmyndir  (persónur) og tilfinningar. Tenging við spilið: 

Í spilinu eru reitir þar sem nemendur eiga að sýna leikræna tjáningu. Þeir þurfa að 

leika persónur eða atburð úr námsefninu. 



   

 
 

Samskiptagreind: Nemandi með sterka samskiptagreind býr yfir hæfileika til að lesa 

úr svipbrigðum og hegðun annarra. Hann er góður í samvinnu og á í góðum 

samskiptum við samnemendur sína. Tenging við spilið: Í spilinu þurfa nemendur að 

vinna saman og eiga í miklum samskiptum hver við annan. 

Sjálfsþekkingargreind: Nemandi með sterka sjálfsþekkingargeind hefur sterka 

sjálfsmynd. Hann þekkir hverjar eru hans sterku og veiku hliðar. Tenging við spilið: 

Þegar unnið er í hópum er gott að vita hverjar hinar veiku og sterku hliðar 

einstaklingsins eru og hvernig maður nýtist hópnum sem best. 

 

Kennsluaðferðir 

Í bókum sínum Að mörgu er að hyggja og Litróf kennsluaðferðanna (1999a og 

1999b) fjallar Ingvar Sigurgeirsson prófessor um kennsluaðferðir. 

Kennsluaðferðunum skiptir hann í níu þætti. Þegar Biblíuspilið er spilað komum við 

inn á nokkrar af þessum kennsluaðferðum en þó ekki öllum. Þær kennsluaðferðir 

sem við notum í Biblíuspilinu eru þulunám- og þjálfunaræfingar, innlifunaraðferðir og 

tjáningar, umræðu- og spurnaraðferðir ásamt hópavinnubrögðum. Hér að neðan 

gerum við nánari grein fyrir þessum aðferðum og hvernig þær tengjast spilinu. 

Þulunám og þjálfunaraðferðir: Kennsluaðferðir sem falla í þennan flokk miðast við 

að kanna þekkingu nemenda eða festa hana í minni. (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a) 

Tenging við spilið: Undir þessa kennsluaðferð flokkast námsleikir og námspil. 

Umræðu – og spurnaraðferðir: Kennsluaðferðin byggist á því að kennarinn beitir 

spurningum eða öðrum aðferðum til að skapa umræður. Til eru tugir af 

spurnaraðferðum og eru markmið þeirra ólík. (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b:92,94). Til 

eru t.d tvenns konar spurningar þ.e. opnar spurningar og lokaðar spurningar (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1998:13-14). Opnar spurningar hafa fleiri en eitt svar og geta skapað 

miklar umræður, en lokaðar spurningar hafa bara eitt rétt svar fyrir hverja spurningu. 

Tenging við spilið: Spurningarnar í Biblíuspilinu eru allar lokaðar þ.e. þær hafa bara 

eitt rétt svar. Hins vegar skapast umræður milli samspilara því þeir þurfa að ræða sín 

á milli og komast að sameiginlegri niðurstöðu um svar. 

 



   

 
 

Innlifunaraðferð og tjáning: Þessi aðferð krefst þess af nemendum að þeir lifi sig 

inn í  aðstæður eða tjái sig með einhverjum hætti. Leikræn tjáning er eins og nafnið 

gefur til kynna aðferð þar sem nemendur þurfa að túlka námsefni með leikrænum 

hætti. Markmiðið með því er t.d. að efla ímyndunarafl og sköpunargáfu, stuðla að 

samvinnu og samkennd í hópum og efla þekkingu, skilning og áhuga á námsefninu. 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999b:98,102).Tenging við spilið: Í spilinu eru reitir þar sem 

nemendur eiga að sýna leikræna tjáningu. Þeir þurfa að leika persónur eða atvik úr 

námsefninu. 

Hópavinnubrögð: Er aðferð þar sem nemendur leysa tiltekin viðfangsefni í hóp eins 

og nafnið gefur til kynna. Markmið með hópavinnu er að þjálfa nemendur í samvinnu. 

(Ingvar Sigurgeirsson 1999b:136). Tenging við spil: Nemendur skipta sér í tvö lið eða 

fleiri, þ.e. mynda hópa sem keppa á móti hver öðrum. Tilvalið væri að skipta 

bekknum upp í lið sem keppa á móti hvert öðru. 

 

Tenging við Aðalnámskrá grunnskóla 

Þau markmið Aðalnámskrá grunnskóla sem við miðuðum við þegar verkefnið var 

unnið er úr Aðalnámskrá grunnskóla almenna hlutanum og Aðalnámskrá grunnskóla 

Kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði. Sennilega kemur spilið inn á fleiri 

markmið en hér eru talin upp en við teljum þessi vera þau helstu. 

Tenging við markmið í Almenna hlutanum 

Í Aðalnámskrá grunnskóla í almenna hlutanum í kaflanum Nám og kennsla segir: 
 
“Í skólastarfi á að ríkja fjölbreytni í vinnubrögðum og kennsluaðferðum. 

Kennarar bera faglega ábyrgð á að velja heppilegustu og árangursríkustu 

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

kennsluaðferðum og vinnubrögðum verður að taka tillit til markmiða sem stefnt 

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

viðfangsefnisins. Vönduð kennsla sem lagar sig að þörfum einstakra nemenda 

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

grunnskóla, almennur hluti, 2006: 15) 

 



   

 
 

Með því að útbúa námspil teljum við að við séum að stuðla að notkun fjölbreyttra 

kennsluaðferða og auka skemmtangildi fyrir nemendur. Við það að  spila spilið fer 

fram ákveðið nám eins og áður hefur verið lýst. Þarna fá nemendur tækifæri til að 

sýna ákveðna færni á hinum ýmsu sviðum og þeir sem eru veikir fyrir á einu sviði 

geta komið sterkir inn annars staðar. Þar með hefur hver og einn tækifæri til að láta 

ljós sitt skína. Með þetta að leiðarljósi stuðlum við að því að þarfir nemandans eru 

uppfylltar með ólíkri nálgun. Sú nálgun flokkast undir einstaklingsmiðað nám. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir einnig: 

“Kennsluaðferðirnar og vinnubrögðin í skólanum verða að þjóna þeim 

markmiðum sem stefnt er að hverju sinni. Markmiðum, sem lúta að eflingu 

félagsþroska, verður t.d. því aðeins náð að nemendur fái tækifæri til samvinnu. 

Markmiðum, sem lúta að því að þjálfa nemendur í lýðræðislegum 

vinnubrögðum, verður best náð með því að  

skipuleggja nám og kennslu og önnur samskipti út frá þeim. “ (Aðalnámskrá 

grunnskóla, almennur hluti, 2006:15). 

 

Með því að spila Biblíuspilið skapast tækifæri á samvinnu. Liðin þurfa að vinna 

saman til að ná því markmiði að vinna spilið og þurfa að hafa mikil samskipti sín á 

milli til að þeim áfanga verði náð. 

 

Tenging við markmið í Kristin fræði, siðfræði  og trúarbragðafræði. 

Í áfangamarkmiðum í kristnum fræðum við lok 7. bekkjar á nemandinn að hafa góða 

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

kærleika og umhyggju fyrir öðrum mönnum og umhverfi. Einnig á nemandinn að 

þekkja nokkur meginatriði kristni og helstu Biblíutexta sem kristin trú og játning 

byggist á og geta dregið lærdóm af þeim. (Aðalnámskrá grunnskóla, Kristin fræði, 

siðfræði og trúarbragðafræði, 2007:10)       

 Við teljum að við uppfyllum  þessi markmið með spilinu, þar sem Biblíuspilið 

nær yfir allt þetta efni og nemendur koma til með að festa sér þessa hluti í minni með 

því að spila það. Einnig koma þau til með að þurfa að tileinka sér samskiptareglur 

sem skipta miklu máli  í skólastarfi. Við álítum að með verkefni sem þessu séum við 



   

 
 

að stuðla að frekari námi í siðaboðskap Biblíunnar og þar með sé líklegra að 

nemendur tileinki sér að bera umhyggju, virðingu og kærleika til náungans. 

 

Lokaorð 

Þegar við hófum vinnuna á Biblíuspilinu  var engin leið til baka. Áhuginn á efninu varð 

mikill og er óhætt að segja að verkefnið hafi stækkað og stækkað með hverjum 

deginum. Hugmyndirnar sem við fengum voru settar í verk og var engu til sparað við 

gerð spilsins. Því teljum við heildarmynd Biblíuspilsins vera jafn glæsilega og hún er. 

Margir klukkutímar liggja á bakvið þetta verkefni og erum við staðráðin í því að 

Biblíuspilið verði ekki bara eitthvert verkefni sem fær að safna ryki í geymslum 

skólans þar sem við teljum brýna þörf á efni sem þessu.   

 Þegar Biblíuspilið var tilbúið fannst okkur tilvalið að prófa það með nemendum 

sem áttu að fermast innan nokkura vikna. Eftir að hafa prufukeyrt spilið í tvö skipti er 

ekki hægt að segja annað en það að spilið virkar.      

 Við fengum til liðs við okkur 4 drengi. Tveir þeirra eru í 8. bekk og áttu að 

fermast innan nokkura vikna og hinir tveir voru í 7. bekk grunnskóla. Við skiptum 

þeim niður í lið þannig að einn fermingardrengur og einn 7. bekkingur voru saman í 

liði. Eftir það útskýrðum við leikreglurnar þar sem ekki var búið að semja þær að fullu. 

 Þegar drengirnir byrjuðu að spila komu í ljós nokkrir gallar sem við lagfærðum í 

framhaldi . Eftir fyrsta spilið sem tók um 20 mínútur voru drengirnir svo æstir að þeir 

heimtuðu að fá að taka annað spil svo að hitt liðið gæti jafnað. Eftir seinna spilið sem 

tók um 15 mínútur stóðu leikar jafnir og var þar við látið sitja. Þegar við höfðum lokið 

af þessari prufukeyrslu könnuðum við hug keppenda um hvað þeim fannst um spilið. 

Þá kom í ljós að þeim fannst þetta frábær skemmtun og óskuðu þess að þeir gætu 

fengið eintak af spilinu í sína kirkju og í skólann þar sem þeim fannst yfirferðin á 

Biblíuefninu frekar þurr og óspennandi.        

 Að okkar mati er takmarkinu sem við lögðum upp með náð. Markmiðið var að 

sýna fram á að námsefnið er ekki óspennandi heldur snýst þetta frekar um hvernig 

þú kynnir efnið fyrir nemendum þínum. Að spila með nemendum gefur okkur tækifæri 

á að nálgast nemendur á fjölbreyttan og skemmtilegan hátt og skiptir engu hvaða 

nám á þar við.  
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Viðauki. 

Spurningar í Biblíuspilinu 

Hvað merkir orðið Biblía? 

Svar: Orðið Biblía er komið af gríska orðinu Biblos sem þýðir bækur. 

Biblían er safn rita sem greinist í tvo aðalhluta, hvað nefnast þeir? 

Svar: Gamla testamentið og Nýja testamentið. 

Um hvað fjallar Gamla testamentið? 

Svar: Um sköpun heimsins og sögu Ísraelsmanna áður en Jesús fæddist. 

Um hvað fjallar Nýja testamentið? 

Svar: Um ævi Jesú og fyrstu kristniboðana. 

Kristin trú er eingyðistrú. Hvað þýðir það? 

Svar: Kristnir menn játa trú sína á einn Guð. 

Hvað þýðir orðið Amen? 

Svar: Amen þýðir “já, svo skal verða”. 

Hvað merkir orðið aðventa?  

Svar: Aðventa þýðir “koma eða sá sem kemur”. Orðið vísar til komu Jesú Krists. 

Hvað þýðir orðið Lærisveinn? 

Svar: Nemandi-Lærlingur 

Hvað hét hæðin þar sem Jesús var krossfestur á? 

Svar: Golgata 

Hvað hét fjallið þar sem Guð gaf Móse boðorðin 10? 

Svar: Sínaífjall 

Hvernig hljóðar Gullna reglan? 

Svar: „Allt sem þér viljið að aðrir menn gjöri yður, það skuluð þér og þeim gjöra“. 

Hvernig er fyrsta boðorðið? 

Svar: Ég er Drottinn Guð þinn. Þú skalt ekki  ekki hafa aðra guði en mig. 



   

 
 

Hvernig er annað boðorðið? 

Svar: Þú skalt ekki leggja nafn Drottins Guðs þíns við hégóma. 

Hvernig er þriðja boðorðið? 

Svar: Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. 

Hvernig er fjórða boðorðið? 

Svar: Heiðra skaltu föður þinn og móður þína. 

Hvernig er fimmta boðorðið? 

Svar: Þú skalt ekki morð fremja. 

Hvernig er sjötta boðorðið? 

Svar: Þú skalt ekki drýgja hór. 

Hvernig er sjöunda boðorðið? 

Svar: Þú skalt ekki stela. 

Hvernig er áttunda boðorðið? 

Svar: Þú skalt ekki bera ljúgvitni gegn náunga þínum. 

Hvernig er níunda boðorðið? 

Svar: Þú skalt ekki girnast hús náunga þíns. 

Hvernig er tíunda boðorðið? 

Svar: Þú skalt ekki girnast konu náunga þíns, ekki þræl hans eða ambátt, ekki uxa 
hans eða asna né nokkuð það sem náungi þinn á. 

 Farið með  Faðir vorið? 

Svar: „Faðir vor, þú sem ert á himnum. 

Helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. 

Gef oss í dag vort daglegt brauð. Fyrirgef oss vorar skuldir, 

svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. 

Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. 

Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu, 

Amen. 



   

 
 

Hvar fæddist Jesús?  

Svar: Hann fæddist í Betlehem 

Hvar átti Jesús heima? 

Svar: Nasaret. 

Hvað hétu foreldrar Jesú? 

Svar: Þau hétu María og Jósef 

Hvað voru lærisveinar Jesú margir? 

Svar: Þeir voru 12 

Hvað gerðist á Skírdag? 

Svar: Þá snæddu Jesús og lærisveinar hans síðustu kvöldmáltíðina. 

Hvað gerðist á Föstudaginn langa? 

Svar: Jesús var krossfestur 

Hvað heita kertin fjögur á aðventukransinum? 

Svar: Þau heita Spádómskerti, Betlehemskerti, Hirðakerti og Englakerti 

Hvað hét aldingarðurinn sem Adam og Eva voru í? 

Svar: Eden 

Í aldingarðinum Eden vour karl og kona, hvað hétu þau? 
Svar: Adam og Eva. 

Í aldingarðinum Eden voru tvö tré, annað var tré lífsins. Hvað nefnist hitt? 

Svar: Skilningstré góðs og ills. 

Í aldingarðinum uxu ávextir á öllum trjám. Adam og Eva máttu borða af þeim öllum 
nema einu, hvaða tré var það? 

Svar: Skilningstré góðs og ills 

Hver fékk Evu til að borða ávöxt af skilningstrénu? 

Svar: Höggormurinn 

Hvað hétu synir Adams og Evu? 

Svar: Þeir hétu Kain og Abel. 

 



   

 
 

Hvað smíðaði Nói? 

Svar: Hann smíðaði Örk (stórt skip) 

Hvað hétu synir Nóa? 

Svar: Þeir hétu Sem, Kam og Jafet. 

Hvaða dýr sendi Nói frá Örkinni til að leita að landi? 

Svar: Hann sendi dúfu 

Hvað kallast tíminn þ.e. síðustu fjórar vikurnar fyrir jól? 

Svar: Aðventa 

Af hverju dregur Pálmasunnudagur nafn sitt? 

Svar:  Þegar Jesús reið á asna  inn í Jerúsalem síðasta sunnudag fyrir páska , 
hjuggu sumir greinar af pálmaviði og lögðu á veginn. Þess vegna er þessi dagur 
kallaður Pálmasunnudagur. 

Af hverju dregur Skírdagur nafn sitt? 

Svar: Þegar Jesús og lærisveinar hans neyttu síðustu kvöldmáltíðarinnar, hellti Jesús 
vatni í skál  og þvoði fætur lærisveinanna. Síðan þá er þessi dagur nefndur 
Skírdagur. 

Hvað gerðist á Páskadag? 

Svar: Jesús reis upp frá dauðum 

Hvað heitir garðurinn  þar sem Jesús var handtekinn í ? 

Svar: Hann heitir Getsmane 

Fyrir hvað var Jesús dæmdur til dauða? 

Svar: Fyrir að segjast vera konungur Gyðinga ( Messías) 

Hvað kallast fólkið sem kemur til messu? 

Svar: Söfnuður 

Hvað stóð á krossinum sem Jesús var krossfestur á? 

Svar: Jesús frá Nasaret,  konungur gyðinga. 

Hverjir voru krossfestir með Jesú á Golgatahæð ? 

Svar: Tveir þjófar. 

 



   

 
 

 Hver dæmdi Jesú Krist til dauða? 

Svar: Pontíus Pílatus. 

 Hvaða lærisveinn afneitaði Jesú? 

Svar: Pétur. 

 Hvað táknar vínið sem er notað við altarisgöngur? 

Svar: Blóð Krists. 

 Við hvað starfaði Jósef faðir Jesú ? 

Svar: Hann var smiður. 

 Hvað eru Guðspjöllin í Biblíunni mörg ? 

Svar: Þau eru fjögur. 

 Hvað heita Guðspjallamennirnir? 

Svar: Þeir heita: Matteus, Markús, Lúkas og Jóhannes. 

 Í hvaða hluta Biblíunnar má finna Guðspjöllin? 

Svar: Nýja testamentinu. 

 Í hvað var Jesús Kristur lagður eftir fæðingu hans? 

Svar: Hann var lagður í jötu. 

 Hver kom til Maríu og sagði við hana að hún mundi eignast son sem ætti að heita 
Jesús ? 

Svar: Það var engill 

 Hvað færðu vitringarnir þrír Jesú að gjöf eftir fæðingu hans? 

Svar: Þeir færðu honum gull, reykelsi og myrru. 

 Hvað vísaði vitringunum leiðina til Jesú? 

Svar: Það var Stjarna. 

Hvers vegna höldum við upp á jólin?  

Svar: Þá fæddist Jesús Kristur 

 Hvað þýðir að fasta? 

Svar: Að borða ekki eða drekka í einn eða fleiri daga. 



   

 
 

 Jesús Kristur sagði fólkinu frá dæmisögum. Hvað eru dæmisögur? 

Svar: Stutt frásögn með dæmum úr daglega lífinu, til að sýna og kenna rétta breytni. 

Hver var tilgangur dæmisaga Jesú? 

Svar: Til að sýna fólki fram á að Guð væri góður. 

 Jesús læknaði sjúka. Hvað voru verk hans kölluð? 

Svar: Þau voru kölluð kraftaverk. 

 Hvað sagði Jesús við lærisveina sína þegar þeir vildu ekki að börnin trufluðu hann 
við störf sín ? 

Svar: Leyfið börnunum að koma til mín og varnið þeim eigi, því að slíkra er himnaríki. 
(Matt. 19, 14) 

 Hvað þýðir að vera syndugur? 

Svar: Að hafa breytt rangt og brotið gegn boðorðunum og vilja Guðs. 

 Hvað merkir þessi setning sem Jesús sagði „ Sá yðar sem syndlaus er kastið fyrsta 
steininum“? 

Svar: Að allir hafi einhvern tímann breytt rangt og því megum við ekki fordæma aðra 
fyrir misgjörðir þeirra. 

 Hver er talinn vera ættfaðir gyðinga? 

Svar: Abraham. 

 Guð og Abraham gerðu með sér sáttmála, út á hvað gekk þessi sáttmáli? 

Svar: Guð hét því að vernda Abraham og afkomendur hans ef þeir hlýddu lögum 
Guðs og væru trúir orðum hans. 

 Hver er hin Guðs útvalda þjóð? 

Svar: Ísrael 

 Hvað hét Ísrael áður en það fékk það nafn? 

Svar: Það hét Kanaansland. 

 Hverju svaraði Kain þegar Guð spurði hann hvar bróðir hans væri eftir að hann drap 
hann? 

Svar:  Hann svaraði: Það veit ég ekki . Á ég að gæta bróður míns? 

  



   

 
 

Hvað sagði Jesús við hermennina þegar þeir voru að negla hann á krossinn? 

Svar: Faðir, fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. 

 Til hver sagði Jesús söguna um Miskunsama Samverjann? 

Svar: Til að kenna fólki að við eigum að hjálpa öðrum sem eru hjálparþurfi alveg 
sama hver á í hlut. 

 Hver eru upphafsorð Biblíunnar? 

Svar: Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. 

Af hverju héldu Ísraelsmenn páskáhátíð á hverju ári samkvæmt Gamla testamentinu? 

Svar: Til minningar um brottförina frá Egyptalandi. 

 Kærleiksboðorðin eru tvö. Nefnið annað þeirra? 

Svar: „Þú skalt elska drottinn, Guð þinn, af öllu hjarta þínu og af allri sálu þinni og af 
öllum huga þínum og af öllum mætti þínum.  

Og þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig.“ 

 Hver tók við boðorðunum frá Guði á Sinaífjalli ? 

Svar: Það var Móse. 

 Hvernig birtist Guð Móse? 

Svar: Hann birtist honum í brennandi  þyrnirunna og sagði honum að flýja með þjóð 
sína frá Egyptalandi. 

 Hver var refsing Guðs yfir Egyptum þar sem þeir héldu Ísraelum í ánauð ? 

Svar: Hann lét plágur ganga yfir Egyptaland. 

 Hversu margar voru plágurnar? 

Svar: Þær voru 10. 

 Hvað merkir orðið Sabbat? 

Svar: Vikulegur hvíldardagur gyðinga). 

 Hver skírði Jesú ? 

Svar: Jóhannes skírari. 

 Hvað er Bar-mitzva athöfn? 

Svar: Bar-mitzva má líkja við fermingu í kristni. 



   

 
 

 Hver var fyrsti konungur Ísraelsmanna? 

Svar: Hann hét Sál. 

 Hvers vegna reiddist Móse þegar hann kom niður af Sinaífjalli? 

Svar: Af því að Ísraelsmenn höfðu búið sér til  gullkálf og tilbáðu hann líkt og Guð 
sinn. 

 Hvað gerði Móse við gullkálfinn ? 

Svar: Braut hann. 

 Hver varð konungur í Ísrael á eftir Sál ? 

Svar: Davíð konungur. 

 Hvað nefnist sálmasafnið í Biblíunni? 

Svar: Davíðssálmar. 

 Hvert var hlutverk spámannanna? 

Svar: Þeir voru sendir af Guði til að leiðbeina þjóðinni. 

 Trúa gyðingar að Jesús hafi verið Messías? 

Svar: Nei, þeir bíða enn eftir  Messías. 

 Hver er talinn vera fyrsti spámaðurinn? 

Svar: Móse. 

 Hvaða land er oft kallað fyrirheitna landið samkvæmt Gamla testamentinu? 

Svar: Kanaansland /síðar Ísrael. 

 Hversu lengi dvöldu Móse og hirðingjar hans í Eyðimörkinni við Sinaífjall? 

Svar: 40 ár. 

 Af hverju drap Kain , Abel bróðir sinn ? 

Svar: Af því að hann var svo öfundsjúkur út í hann þar sem Drottni fannst fórn Abels 
mun þýðingarmeiri en fórn Kains. 

 Af hverju lét Guð mikið vatnsflóð ganga yfir jörðina? 

Svar: Honum fannst fólk ekki þjóna Guði eins og það átti að gera og þess vegna var 
illska þess orðin svo mikil.   

 



   

 
 

 Hvað nefnist sá dagur sem Jesús steig upp til himna? 

Svar: Hann nefnist Uppstigningardagur. 

 Hver sveik Jesú með því að færa hann í hendur á  Rómverjum? 

Svar: Júdas 

 Hvað fékk Júdas að launum fyrir að svíkja Jesú? 

Svar: Hann fékk 30 silfurpeninga. 

 Hvaða atburður átti sér stað á Hvítasunnu? 

Svar: Þá fylltust lærisveinar Jesú af heilögum anda og töluðu tungum, þetta er talið 
vera upphaf boðunar í kristni. 

 Um hvað fjallar Postulasagan í Biblíunni? 

Svar: Hún segir frá útbreiðslu kristinnar trúar eftir dauða Jesú. 

 Hvaða konur stóðu við kross Jesú á Golgatahæðinni? 

Svar: Þar voru m.a. María móðir Jesú og María Magdalena. 

 Hversu mörgum dögum eftir Páska er Hvítasunnan? 

Svar: 50 dögum. 

 Í hvaða Guðspjalli eru Sæluboðanirnar? 

Svar: Í Matteusarguðspjalli 

 Af hverju eru guðsþjónustur haldnar á sunnudögum? 

Svar: Því að kristnir menn trúa því að Jesú hafi risið upp frá dauðum á þeim vikudegi. 
Þ.e. á fyrsta degi vikunnar. 

 Hvert er helsta tákn kristinna manna? 

Svar: Kross. 

 Hver er helgasti hluti kirkjunnar ? 

Svar: Altarið 

 Hvað táknar altari í kirkjum? 

Svar: Það á að minna á borðið sem Jesú og lærisveinar hans sátu við þegar þeir 
neyttu síðustu kvöldmáltíðarinnar. 

  



   

 
 

Hvað er predikun? 

Svar: Predikun er ræða sem presturinn flytur og þar útskýrir hann Biblíuna og hvetur 
fólk til að lifa í samræmi við orð hennar. 

 Hver er æðsti yfirmaður Íslensku Þjóðkirkjunnar ? 

Svar: Biskup Íslands. 

 Hvað tákna obláturnar í altarisgöngunni? 

Svar: Þær tákna líkama Krists. 

 Þegar prestur skírir barn þá notar hann vígt vatn til blessunar. Hvað kallast ílátið sem 
vatnið er í? 

Svar:  Það kallast Skírnarfontur. 

 Út á hvað gengur fermingin ? 

Svar: Hún gengur út á það að játa kristna trú og staðfesta skírnarsáttmálann. 

 Þegar kristin maður deyr er haldin sérstök guðsþjónusta, hvað kallast hún ? 

Svar: Jarðarför, útför. 

 Hverjar eru þrjár stórhátíðir kirkjuársins? 

Svar: Páskar, jól og hvítasunna. 

 Hvað merkir fjólublái liturinn í kirkjuárinu? 

Svar: Hann táknar iðrun. 

 Hvað merkir hvíti liturinn í kirkjuárinu? 

Svar: Hann táknar gleði. 

 Hvað táknar rauði liturinn í kirkjuárinu? 

Svar: Hann táknar kærleik, blóð og baráttu. 

 Hvað táknar græni liturinn í kirkjuárinu? 

Svar: Hann táknar von og vöxt. 

 Hvað segjum við þegar við signum okkur? 

Svar: „Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda“ 

 Hvað merkir „almenn kirkja“? 

Svar: Það merkir að kirkjan er ætluð öllum (Unga og gamla, sjúka og heilbrigða).  



   

 
 

Hvað gerist við skírn? 

Svar: Það þýðir að þegar barn er skírt tilheyrir það kirkju Krists. 

 Hvað táknar svarti liturinn í  kirkjuárinu? 

Svar: Hann táknar sorg. 

 Á hvaða tungumáli var Gamla testamentið fyrst ritað? 

Svar: Hebresku, máli Gyðinga 

 Á hvaða tungumáli var Nýja testamentið ritað? 

Svar: Það var ritað á grísku. 

 Hvað mælti Jesús þegar komið var með konu til hans sem hafði drýgt hór og menn 
vildu grýta til dauða? 

Svar: Hann mælti “Sá ykkar  sem syndlaus er kasti fyrstur steini á hana (Jóh.  8,7) 

Hverjir eru litir kirkjuársins? 

Svar: Þeir eru hvítur, fjólublár, grænn, svartur og rauður. 

 Hverjir fluttu fyrst fregnirnar af upprisu Jesú? 

Svar: Það var María Magdalena sem flutti fyrst fregnir af upprisu Jesú. 

 Um hvað fjallar sköpunarsagan í Biblíunni? 

Svar: Sköpun heimsins 

 Hvað eru sköpunarsögurnar í Biblíunni margar? 

Svar: Þær eru tvær. 

 Hvað merkir orðið vígsla? 

Svar: Það sem búið er að helga með bæn. 

Hvað nefnist kirkjusalurinn þar sem fólkið situr við guðsþjónustur? 

Svar: Það nefnist kirkjuskip 

 Hvað táknar vatnið í skírninni? 

Svar: Vatnið er tákn um hreinsun og líf. 

 Hvað nefnast sögurnar sem Jesús sagði þegar hann ferðaðist um og talaði við 
fólkið? 

Svar: Þær nefnast dæmisögur. 



   

 
 

 Hvað voru vitringarnir margir? 

Svar: Þeir voru þrír. 

 Hverju breytti Jesús í vín? 

Svar: Hann breytti vatni í vín 

 Nefnið þrjá af  lærisveinum Jesú? 

Svar: Lærisveinarnir hétu Pétur (Símon), Andrés, Jakob, Jóhannes, Filippus, 
Bartólómeus, Matteus, Tómas, (annar) Jakob, Taddeus, Símon og Júdas.  

 Hvert var hlutverk tollheimtumanna? 

Svar: Þeir innheimtu skatta fyrir Rómverja. 

 Af hverju átti Jesús að hafa vanhelgað hvíldardaginn? 

Svar: Af því hann læknaði mann á hvíldardaginn. 

 Hver var barnið í körfunni? 

Svar: Móse 

 Hvaða lærisveinn reyndi að ganga á vatninu með Jesú? 

Svar: Það var Pétur 

 Hvers vegna sökk Pétur  næstum þegar hann reyndi að ganga á vatninu með Jesú? 

Svar: Af því að hann skorti trú. 

 Hvað hét litli maðurinn sem klifraði upp í tré til að geta séð Jesú? (í sögunni um litla 
manninn?) 

Svar: Hann hét Sakkeus. 

 Hvað er trúarjátningin margar greinar? 

Svar: Trúarjátningin skiptist í þrjár greinar. 

 Trúarjátningin skiptist í þrár greinar um hvað fjallar fyrsta greinin? 

Svar: Fyrsta greinin fjallar um Guð föður, skaparann. 

 Trúarjátningin skiptist í þrjár greinar um hvað fjallar önnur greinin? 

Svar: Önnur greinin fjallar um Guðs son, Jesú Krist. 

 Trúarjátningin skiptist í þrár greinar um hvað fjallar þriðja greinin? 

Svar: Þriðja greinin fjallar um Guð, heilagan anda og kirkjuna. 



   

 
 

 Hvað kallast bænabókin sem Jesús notaði? 

Svar: Davíðssálmar voru bænabókin hans. 

 Hvað heitir bænin sem Jesús kenndi? 

Svar: Hún heitir Faðir vor 

 Hvernig lauk ævi Jóhannesar skírara? 

Svar: Hann var hálshöggvinn. 

 Í einni sögu Biblíunnar er sagt frá því að Jesús hafi mettað mannfjöldann, með 
hverju? 

Svar: Hann mettaði fjöldann með brauði og fisk. 

 Í einni sögu Biblíunnar segir frá manni sem var blindur og Jesús veitti sjón. Hvað hét 
sá maður? 

Svar: Hann hét Bartímeus. (Sagan heitir Bartimeus blindi) 

Fagnaðarerindið er boðskapurinn um það sem Guð hefur gefið okkur. Það er innifalið 
í orðum Litlu Biblíunnar (Jóh. 3.16)  hvert er það? 

Svar: “Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að 
hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf”. 

 Hvernig hljóma Blessunarorðin? 

Svar:Drottinn blessi þig og vaðveiti þig. 

Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þér náðugur. 

Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen. 

 Hvað er signing? 

Svar: Signing er játning þess að þú ert skírður í nafni heilagrar þrenningar. 

 Hvað nefnist sú kirkja sem meirihluti íslensku þjóðarinnar tilheyrir? 

Svar: Hún nefnist Þjóðkirkjan. 

 Hvað er bæn? 

Svar: Bænin er samtal við Guð. 

 Hverskonar orgel eru oftast í kirkjum 

Svar: Þau heita pípuorgel. 

 Hvað er róðukross?  Svar: Kross með kristsmynd. 



   

 
 

Orðaspjöld  

 

Páll postuli Heilagur andi 

Jerúsalem Altarisganga 

Jóhannes skírari Guðspjallið 

Babylón Adam og Eva 

Sakramenti Syndafallið 

Vertu Guð faðir Sunnudagur 

Pontíus Pílatus Að fasta 

Móse Messuklæði 

Palestína Kirkjuárið 

Heilög ritning Faðir vor þú sem ert á himnum 

Gyðingur Orgel 

Bar-mitzva Meðhjálpari 

Umskurður Lofsyngja    

Messa Hempa  

Abraham Ganga á vatni 

Júdas Breyta vatni í vín 

Lögmálið Ofsóknir 

Mótmælendur Kraftaverk 

Hebreska Uppstigningardagur 

Galílea Heilög þrenning 

Postulasagan Píslavottur 

Boðorðin 10 Nagli 

Trúarjátningin Friður 



   

 
 

Fagnaðarerindið Umburðarlyndi 

Guðsþjónusta Þyrnikóróna 

Föstudagurinn langi Lúkas 

Bænarstund Faðir 

Að skrifta Amen 

Klaustur Skapari himins og jarðar 

Jósef Ritning 

Gull Rómverjar 

Hvítasunna Annar í jólum 

Hjónaband Silfurpeningar 

12 lærisveinar Testamentið 

Himinn Dáinn 

Trúa á Guð Upprisa Jesú 

Rómverjabréf Hellir 

Davíðssálmar Musteri   

Jakob Davíð konungur 

Pétur Postuli Sál 

 Matteusarguðspjall Særður  

 Opinberunarbókin Á þriðja degi 

 Sköpunarsagan Kristur 

 Þriðja Mósebók Marteinn Lúther 

 Tóra Róm 

 María mey Hebrear 

 Sóknarprestur Konungur Gyðinga 

 Að þjást Jarðaför 



   

 
 

 Kærleiksboðorðið Legsteinn 

 Fimmta boðorðið Guðsríki 

 Dæmisaga Barn 

 Heiðarlegur Hrútshorn 

 Elska Plága 

 Ísland Fjallræðan 

 Hungraður Þjóðkirkjan 

 Nasaret Kórstjóri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

Leiknispjöld 

 

Prestur Að stela 

Gifting Að svíkja 

 Að fermast Altari 

Að fyrirgefa Skírnarfontur 

Pípukragi Að frelsast 

Sonur Guðs Boðorð 

Þræll Vígt vatn 

Lærisveinar Krossfesting 

Tár Að elska 

Að húðstrýkja Að lofa 

Organisti Himnaríki 

Kór Lamb 

Að predika Blindur maður 

Biskup Holdsveiki 

Að syndga Að rísa upp frá dauðum 

Að lækna Gröf 

Að biðja Kærleikur 

Jesú Örkin hans Nóa 

Guð Dúfa 

Kirkja Kerti 

Bæn Að girnast 

Gamla testamentið  Obláta 

Ísrael  Tónlist 



   

 
 

Gullkálfur Brúðgumi 

Kyrtill Giftingarhringur 

Sálmabók Að signa 

Umhyggja Dómsdagur 

Jata Hvíldardagurinn 

Reykelsi Aðfangadagur 

Smiður Skírnardagur 

Konungur Skírnarvottur 

Að blóta  Djákni 

Safnaðarheimil Kirkjugarður 

Síðasta kvöldmáltíðin Spámenn 

 Jól Höggormur 

 Aðventa Epli 

 Að Moldun Drottinn 

 Að ljúga Fæðing 

 Að hjálpa Aldingarður 

 Hamingjusamur Að réttlæta 

 Nýja testamentið Her 

 Mósebók Sáttmáli 

 Bænahús Eyðimörk 

 Kollhúfa Andi 

 Skíra Vatnsflóð 

Jerúsalem  Englar 

 Að gráta Að fórna 

 Mey Ættkvísl 



   

 
 

 Vatn Vín 

 Stjarna Þjóð 

 Að girnast Fremja morð 

 Heiður 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

Óvissuspjöld 

 

Farðu aftur um 2 reiti 

 

Fyrir rétt svar 3 reitir áfram, fyrir rangt svar situr hjá í 2 umferðir.                  

Ljúkið við setninguna. Ég trúi á heilagan anda.....  

Svar: heilaga, almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, 

upprisu mannsins og eilíft líf. 

 

Guð er góður og leiðir þig áfram um 2 reiti. 

 

Veldu þér spurningarspjald eða orðaspjald. Fyrir rétt svar ferðu 3 reiti áfram,  

fyrir rangt svar ferðu 3 reiti aftur á bak. 

 

Þú mátt gera aftur. Kastaðu teningnum. 

 

Notið tímaglasið. Tímaglasið sker úr um hvort að þú getir farið með Faðir vor 

fyrir hina í liðinu. Ef þér tekst það þá fær liðið þitt að kasta teningnum aftur ef 

ekki þá situr liðið þitt hjá í 2 umferðir. 

Svar: „Faðir vor, þú sem ert á himnum. 

Helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. 

Gef oss í dag vort daglegt brauð. Fyrirgef oss vorar skuldir, 

svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. 

Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. 

Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu, 

Amen. 

 

 

Farðu aftur um 1 reit. 

 

Kastaðu teningnum eða farðu áfram um 3 reiti. 



   

 
 

 

Hvaða bæn er talin vera sú sem Jesús kenndi okkur ? Fyrir rétt svar 2 reitir 

áfram, rangt svar hin liðin fara 3 reiti áfram. 

Svar: Faðir vor 

 

 Þú hefur syndgað. Farðu aftur um 2 reiti. 

 

Farðu áfram á næsta spjald. 

 

Þitt lið situr hjá í 1 umferð 

 

Hvert er hið fyrsta boðorð. Rétt svar 3 reitir áfram, rangt svar 1 reitur aftur á 

bak. 

Svar: Ég er Drottinn, Guð þinn, þú skalt ekki aðra Guði hafa. 

 

 Hvað er heilagt hús ? Rétt svar 1 áfram, rangt svar 2 aftur á bak. 

Svar: Kirkja. 

 

 Þú situr hjá í 1 umferð. 

 

Farðu aftur um 2 reiti. 

 

Hversu mörg eru Guðspjöllin ? Rétt svar 2 áfram, rangt svar 2 aftur á bak. 

Svar: 4 

 

Þú hefur sýnt tryggð.Farðu áfram um 1 reit. 

 

 

Hvar ólst Jesús upp ? Rétt svar 2 áfram, rangt svar situr hjá 1 umferð. 

Svar: Nasaret (Galíleu). 

 

Áfram um 1 reit. 

 

Áfram um 3 reiti. 



   

 
 

 

Hver fékk Evu til að taka ávöxt af forboðna trénu? Fyrir rétt svar 2 reitir áfram, 

fyrir rangt svar 3 reitir aftur á bak. 

Svar: Höggormurinn. 

 

Í kristinni skírn er skírt í nafni þrenningar, hver er hún ? Rétt svar 3 reitir áfram, 

rangt svar 2 aftur á bak. 

Svar: Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. 

 

Þú blótar of mikið. Farðu aftur um 3 reiti. 

 

Lið þitt situr hjá 1 umferð. 

 

Farðu áfram um 1 reit. 

 

Hvað stóð á krossinum sem Jesús var krossfestur á ? Rétt svar 4 reitir áfram, 

rangt svar situr hjá í 1 umferð. 

Svar: Jesús frá Nasaret, konungur gyðinga.   

 

Hver er Mannssonurinn ? Rétt svar 2 reitir áfram, rangt svar 3 reitir aftur á bak. 

Svar: Jesús. 

 

Trúin styrkir þig, farðu áfram um 3 reiti. 

 

Hvað kallast fjórar síðustu vikurnar fyrir jól? Rétt svar 2 áfram, rangt svar situr 

hjá í 1 umferð. 

Svar: Aðventan 

 

Hver er elsta hátíð kristinna manna ? Rétt svar 3 áfram, rangt svar 2 aftur á 

bak. 

Svar:Páskarnir. 

 

Farðu áfram um 3 reiti. 

 



   

 
 

Farðu aftur um 1 reit. 

 

Þú stalst veski af gamalli konu, farðu aftur um 5 reiti. 

 

Þú hjálpaðir frænda þínum að læra, farðu áfram um 2 reiti. 

 

Farðu á næsta spjaldareit. 

 

Liðið sem situr hægra megin við þig þarf að færa sig aftur um 4 reiti. 

 

Þú mátt kasta teningnum aftur. 

 

Hvaða hljóðfæri er oft kallað hljóðfæri kirkjunnar ? Rétt svar þú mátt kasta 

teningum og ferð áfram eins og teningurinn segir, rangt svar þú kastar 

teningnum og ferð aftur á bak eins og teningurinn segir til um. 

Svar: Orgel. 

 

 Hvert er algengasta tákn Krists? Rétt svar 2 reitir áfram. Rangt þú situr hjá í 1 

umferð. 

Svar: Kross. 

 

Farðu aftur á næsta óvissuspjald. 

 

Þú mátt velja hvaða lið færist aftur um 4 reiti. 

 

Þú situr hjá í 2 umferðir. 

 

Þú hjálpaðir litlu barni yfir götu þegar mikil bílaumferð var. Þú ferð áfram um 4 

reiti. 

 

Farðu áfram á næsta óvissuspjald. 

 

 

 



   

 
 

Úr hvaða riti koma Boðorðin 10 upphaflega? Rétt svar 3 reitir áfram, rangt svar 

hin liðin fara fram um 2 reiti. 

Svar: Gamla testamentinu, úr 2. Mósebók. 

 

Hverjir stjórnuðu Gyðingalandi á tímum Jesú ? Rétt svar þú mátt velja hvaða lið  

þarf að sitja hjá í næstu umferð. Rangt svar farðu aftur um 1 reit. 

Svar: Rómverjar. 

 

Hvaða hátíð er yngst af hátíðum kristinna manna. Rétt svar 2 áfram, rangt svar 

1 aftur á bak. 

Svar: Jólin. 

 

Þú laugst að besta vini þínum að þú værir veikur þegar hann bað þig um að 

koma að hjálpa sér með heimanámið. Farðu aftur um 3 reiti. 

 

Þú fannst veski nágranna þíns út á götu en skilaðir því. Farðu áfram um 3 reiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

Spilareglur 

Innihald Biblíuspilsins 

• Spilaborðið 

• 160 Spurningaspjöld með spurningum og svörum 

• 104 Leiknispjöld 

• 112 Orðaspjöld 

• 50 Óvissuspjöld 

• Teningur 

• 4 leikmenn 

• 20 sekúndna tímaglas 

 

Markmið 

Vertu í liðinu sem kemst á lokareitinn á undan hinum. Með því að kasta tening þá 

þarf liðið þitt að svara spurningum, leika atburði og útskýra hugtök úr Biblíunni. 

Þannig getur liðið komist fyrst á leiðarenda og sigrað í Biblíuspilinu. 

 

Upphaf leiksins 

-Leikurinn er spilaður í 2-5 manna liðum. 

-Hvert lið velur sér leikmann með ólíkum lit. 

-Spilaborðið er opnað og spurningaspjöldin, leiknispjöldin, orðaspjöldin og 

óvissuspjöldin eru sett á leiksvæðið. Einnig er nauðsynlegt að teningurinn og 

tímaglasið sé á leiksvæðinu. 

-Hvert lið kastar teningnum og það lið sem fær hæstu töluna byrjar leikinn. Ef  lið fá 

sömu töluna þá kasta þau aftur. 



   

 
 

Spilaborðið 

Reitirnir á spjaldinu mynda kross. Leikurinn hefst á reit sem er merktur með ör sem er 

upphafsreiturinn. Spilið endar á lokareitnum sem er tákn upprisu Jesú Krists.  

Flokkarnir í spilinu eru 4  

Spurningaspjöld: Spjöldin hafa að geyma spurningar um Biblíuna og innihald hennar 

ásamt venjum og siðum kristinnar trúar. Ef ekki kemur rétt svar við spurningunni sem 

borin er upp verður liðið að reyna aftur við sama reit í næstu umferð. Ekki má kasta 

teningnum fyrr en rétt svar hefur fengist við spurningu.( Liðin spyrja hvort annað ) 

Leiknispjöld: Spjöldin innihalda hugtök sem þátttakendur verða að leika fyrir liðið sitt 

og þar má ekki gefa frá sér hljóð né nota hluti sem eru til staðar. Ef ekki kemur rétt 

svar  frá þátttakendum reynir liðið aftur við þann reit í næstu umferð. Ekki má kasta 

teningnum fyrr en rétt svar hefur fengist. ( Þátttakendur liðsins skipast á að leika fyrir 

hvort annað) 

Orðaspjöld: Þau orð sem koma fyrir á spjaldinu á að útskýra fyrir hinum í liðinu án 

þess að segja frá því sem stendur á spjaldinu. Ef ekki kemur rétt svar frá 

þátttakendum reynir liðið aftur við þann reit í næstu umferð. Ekki má kasta teningnum 

fyrr en rétt svar hefur fengist. (Þátttakendur liðsins skiptast á að útskýra fyrir 

liðsfélögum sínum það sem stendur á spjaldinu)  

Óvissuspjöld: Spjöldin eru tilviljunarkennd þar sem þau geta ýmist sent þátttakendur 

áfram eða aftur á bak. Einnig geta þátttakendur átt von á því að sitja hjá ef að þannig 

ber við. ( Það lið sem lendir á reitnum dregur spjald) 

Hvert lið fær 20 sekúndur til að glíma við hvert spjald fyrir sig og á það við um alla 

flokka. 

Gráir reitir: 

Gráu reitirnir tákna ekki neitt og þarf því liðið sem lendir á reitnum aðeins að afhenda 

næsta liði teninginn og bíða þar til kemur að þeim aftur. 

 



   

 
 

Brúin: 

 Á einum stað í spilinu er hægt að stytta sér leið. Á reitnum er brú sem hægt er að 

fara yfir og sleppa þar við nokkra reiti. Með þessum reit er hægt að auka forskot sitt á 

aðra keppendur. Einnig getur reiturinn orðið til þess að keppendur þurfi að fara til 

baka og fara aftur fyrir brúnna. 

 

Að spila Biblíuspilið 

Það lið sem hefur leikinn kastar teningnum. Þegar talan á teningnum kemur upp  

færa keppendur sig eftir því. Hvert lið heldur réttinum til þess að kasta, eins lengi og 

það svarar rétt, nær að leika eða koma hugtaki rétt frá sér. Ef lið lendir á gráum reit a 

fær næsta lið möguleika á að spreyta sig. Keppendur mega sitja á sama reit. 

  

Til að sigra spilið þurfa keppendur að lenda á lokareit spilsins. Ef  talan á 

teningnum er hærri en reitirnir sem eftir eru á spilaborðinu þá gerir liðið aftur þangað 

til það lendir á lokareitnum.                                                           

 

 


