
 

 

Trúarbrögð heimsins  

Trúarbragðafræðsla í anda Söguaðferðar 

Prentað: 30. apríl kl. 13.00 

Emilía Björg Kofoed-Hansen 

Lokaverkefni til B.ed.-prófs 

Háskóli Íslands 

Menntavísindasvið 



 



2 
 

Trúarbrögð heimsins  

Trúarbragðafræðsla í anda Söguaðferðar 

Emilía Björg Kofoed-Hansen 

Lokaverkefni til B.ed.-prófs í Grunnskólakennarafræði 

Leiðsögukennarar: Ingvar Sigurgeirsson og Björg Eiríksdóttir 

 

Kennaradeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Apríl 2012 



3 
 

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til B.ed. prófs í 

Grunnskólakennarafræði. Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn 

hátt nema með leyfi höfundar. 

© Emilía Björg Kofoed-Hansen 2012 

Prentun: Bóksala kennaranema 

Reykjavík, 2012  



4 
 

Ágrip 

Þetta lokaverkefni til B.Ed.-gráðu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands beindist að því 

að  semja kennsluverkefni í anda söguaðferðarinnar (e. Storyline). Settur er fram 

svokallaður  sögurammi, ásamt fræðilegri umfjöllun og forsendur sögurammanns 

útskýrðar. Meginmarkmið höfundar var að setja saman skapandi, fjölbreytt og 

gagnlegt, en ekki síður skemmtilegt og lærdómsríkt verkefni sem hentar vel við 

trúarbragðafræðslu á unglingastigi. Í greinargerðinni er fjallað um hvers vegna eigi að 

kenna um trúarbrögð, hverjar séu helstu leiðir í kennslu um trúarbrögð og vikið að 

mikilvægi hennar í nútímasamfélagi. Einnig er fjallað um hvað skal varast og hver 

ávinningur góðrar kennslu um trúarbrögð getur verið. Söguaðferðin og kenningar sem 

hún byggist á verða útskýrðar og farið yfir gerð sögurammanns.  
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Inngangur 

Kennsla trúarbragða á unglingastigi hefur ekki verið áberandi námsþáttur í 

grunnskólum hér á landi . Nú er að mínu mati þörf á að breyta og bæta fræðsluna um 

trúarbrögð heimsins til að víkka sjóndeildarhring barnanna því fjölmenning í 

samfélaginu og skólum verður æ meiri eftir því sem árin líða. Þá er heimurinn að 

„minnka“ með tilkomu nýjustu tölvutækni og mikilvægt að allir séu vel meðvitaðir um 

þá veröld sem við búum í og geti nýtt sér það góða til frama og forðast hið illa og 

óupplýsta. Góð trúarbragðafræðsla getur komið í veg fyrir fordóma og aukið skilning 

fólks á hinum ýmsu hefðum innan þeirra trúarbragða sem við þekkjum ekki nógu vel. 

Til þess að námsefnið verði skemmtilegt og áhugavert fyrir nemendur á elsta stigi 

grunnskólanns er brýnt að beita góðum kennsluaðferðum og vera tilbúin að breyta til, 

en ekki aðeins lesa upp úr bókunum og svara síðan spurningum. Söguaðferðin er 

kennsluaðferð sem upprunnin er í Skotlandi og varð til við þær aðstæður að kennurum 

Jordanhill kennaraháskólans þar í landi var falið það verkefni að finna aðferðir til að 

auðvelda kennurum að vekja áhuga nemenda á samfélags- og náttúrufræðum  (Björg 

Eiríksdóttir 1993, bls. 2–3). Hefðbundin fagkennsla og staðreyndanám beint upp úr 

kennslubókunum var farið að ganga illa, sérstaklega í þeim hverfum þar sem aðstæður 

barna voru lélegar. Kennarar Jordanhill þróuðu í samstarfi við barnakennara í Vestur-

Skotlandi leiðir til að breyta og bæta kennsluaðferðir og viðfangsefni. Söguaðferðin 

byggir á þeirri skoðun að auðveldara sé að læra það sem sett er fram í söguformi. 

Skipulag söguaðferðarinnar byggir á því að kennarinn þekki söguþráð verkefnissins en 

nemendurnir ekki. Atburðum er raðað í tímaröð sem mynda samhengi, sagan hefur 

skipulag og er aðferð til að raða atburðum í samhengi (Björg Eiríksdóttir 1993, bls. 4). 

Ég tel að aðferð sem þessi henti mjög vel til kennslu í trúarbrögðum og geti skapað 

spennandi og skemmtilegt andrúmsloft í kringum fræðsluna. Ég hef fengið að vinna 

sjálf með söguaðferðina í mínu vettvangsnámi í Kársnesskóla og hefur sú reynsla sýnt 

mér að nemendur eru afar móttækilegir þegar efnið er sett í svona skemmtilegan 

búning. Það er því miður að nemendur á unglingastiginu hafa lítið fengið að vinna eftir 

þessari aðferð og því er tilvalið að gera tilraun til þess að breyta því.  

Ég kynntist söguaðferðinni í vettvangsnámi mínu í Kársnesskóla strax á fyrstu önninni í 

kennaranáminu. Við kennaranemarnir fengum að fylgjast með kennslu á öllum stigum, 
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yngsta stigi, miðstigi og unglingastigi. Um leið tók ég eftir hversu mikil áhersla var lögð 

á þessa aðferð sérstaklega á yngsta- og miðstiginu. Þessi aðferð heillaði mig, ég 

kannaðist við hana frá því ég var sjálf í barnaskóla, þarna uppgötvaði ég að kennarar 

mínir í barnaskóla voru ekki bara svona sniðugir heldur var þetta kennsluaðferð sem 

þeir voru að nota, en þetta voru greinilega það snjallir kennarar að mig grunaði ekki að 

svo væri. 

 Söguaðferðin hentaði mér fullkomlega og kveikti áhuga minn á samfélagsfræðum strax 

í 2. bekk. Ég hef sjálf þurft að glíma við námserfiðleika sérstaklega tengda lestri en hef 

alltaf haft gaman af sögum og fannst aldrei neitt vandamál að muna það sem gerðist í 

þeim. Í dag er margt sem segir mér að ef þessi aðferð hentaði mér svona vel að þá 

hlýtur hún að henta mörgum börnum sem eru í sömu stöðu og ég var. Því ákvað ég að 

taka saman söguramma fyrir unglingadeild vegna ofangreindra ástæðna og mikils 

áhuga á söguaðferðinni, metnaðar til að auðvelda unglingum námið og reyna að gera 

trúarbragðafræði spennandi og skemmtilega. 

Verkefnið er í byggt upp á þann hátt að höfundur fjallar um kennslu um trúarbrögð í 

nokkrum köflum. Fyrsti kaflinn er um hvers vegna ætti að kenna trúarbragðafræði, sá 

næsti er um hvernig sé hentugt að kenna hana. Þar á eftir er tekinn fyrir ávinningur af 

kennslu um trúarbrögð og einnig fjallað um hvað skal varast í kennslu um trúarbrögð. 

Næsti kafli þar á eftir er tileinkaður Aðalnámsskrá grunnskóla og hvað kemur fram í 

henni í sambandi við trúarbragðafræði, kristinfræði  og siðfræði. Því næst er 

söguaðferðin útskýrð og saga hennar rakin, síðasti kaflinn er svo um sögurammann 

sjálfan sem höfundur hefur samið, þar er fjallað um gerð söguramma, einnig er talið 

upp það sem er nauðsynlegt  að hafa við höndina þegar vinna við sögurammann hefst 

og síðast en ekki síst er söguramminn sjálfur birtur í lok þessa kafla.  
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Kennsla um trúarbrögð 

Hvers vegna er fræðsla um trúarbrögð áhugaverð? 

Miklar vangaveltur hafa átt sér stað í þjóðfélaginu síðastliðin ár um 

trúarbragðakennslu, og þeir sem hafa sterkastar skoðanir hafa oft ekki kynnt sér málin 

nægilega vel og hafa litla sem enga þekkingu á trúarbrögðum. Trúarbragðafræði hefur 

á undanförnum árum orðið svolítið útundan í mörgum skólum landsins og rannsóknir 

hafa sýnt að þegar rýma þarf fyrir tilfallandi verkefnum er það yfirleitt þetta fag sem 

fær að víkja (Gunnar J. Gunnarsson, 2005a). 

Trúarbragðafræðsla er að mínu mati gríðarlega mikilvæg og allt of lítill gaumur gefinn. 

Þegar góður kennari fræðir börn og unglinga um ólík trúarbrögð er svo margt annað 

sem börnin læra í leiðinni, þau læra um mismunandi menningarheima, læra 

umburðarlyndi, víðsýni, fordómar minnka og skilningur á hinu undarlega og því sem 

öðruvísi er verður meiri. Hugmyndir um mismunandi fyrirkomulag hafa komið fram og 

erfitt er að segja hvaða leið hentar best (Watson, 1993). Mörgum þykir eðlilegt að hér 

á landi sé mest áhersla lögð á kristinfræði vegna sérstöðu kristinnar trúar í íslensku 

samfélagi, en flestir telja þó að fræðsla um hin trúarbrögðin sé einnig nauðsynleg. 

Sérstaklega vegna þess hversu hratt þjóðin er að breytast og fjölmenning verður meiri. 

Í grein eftir Gunnar J. Gunnarsson sem ber nafnið „Hvers vegna að kenna kristinfræði 

og trúarbragðafræði í grunnskólum“ frá árinu 2005 kemur meðal annars fram, að með 

vaxandi fjölmenningu og margbreytileika samfélagsins er þörf á ítarlegri fræðslu í 

trúarbrögðum. Gunnar greinir frá Norðmanninum Geir Skeie sem hefur fjallað mikið 

um áhrif margbreytileikans á samfélagið og sett í trúarlegt samhengi. Skeie er með 

tvær mismunandi skýringar á hugtakinu margbreytileiki. Fyrra er hefðbundinn 

margbreytileiki sem á sér rætur í auknum fjölda aðfluttra einstaklinga og hópa með 

ólíkan trúarlegan og menningarlegan bakgrunn. Á Íslandi og í mörgum vestrænum 

samfélögum er hefðbundinn margbreytileiki áberandi.  

Seinna hugtak Skeie er nútíma margbreytileiki og hefur hann verið minna í umræðunni 

og hefur aðra merkingu. Í dag finnast margar nýtrúarhreyfingar og fjölbreytileiki í 

trúarbrögðum vex. Skeie útskýrir hugtakið nútíma margbreytileiki á þann hátt að það 
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sé þróun sem á sér stað í samfélögum sem lýsa má þannig að  samfélögin  verða 

sundurleitari og viðmið og gildi sem tengjast einstaklingum, hópum og stofnunum sem 

einstaklingarnir tengjast verða óljósari. Með sundurgreiningu sem þessari verður þróun 

einstaklingshyggju mun meiri, einstaklingar leita til ákveðinna trúarhópa sem oft eiga 

lítið sameiginlegt með öðrum hópum í samfélaginu. Með þessari þróun verða 

trúarbrögð einkamál og hefðbundnar hugmyndir og gildi oft slitin úr samhengi við 

trúna og álitin aðstæðubundin og afstæð. Skeie heldur því fram að ef við ýtum 

trúarbrögðum alfarið yfir á svið einkalífsins skapist ákveðin vandamál. Á hverjum degi 

mætir fólk trúarlegum hugmyndum og straumum sem það á erfitt með að greina og 

skilja. Skeie telur þá einnig að hefðbundin viðhorf séu ekki lengur sjálfsögð, 

viðmiðunarrammar fólks breytast og hætta er á að ákveðin tilvistarkreppa skapist. 

Þetta hefur áhrif á sjálfsmynd fólks og tilvistarskilning þess. 

Ljóst er að útfrá hugmyndum Skeie að fræðsla í grunnskólum um trúarbrögð og 

fjölbreytt lífsviðhorf er mjög mikilvæg. Þekking á ólíkum trúarbrögðum og 

hugmyndakerfum hjálpar nemendum að skilja sjálfa sig og aðra sem tilheyra öðrum 

trúarhópum eða samfélagshópum. Góð trúarbragðafræðsla getur einnig hjálpað 

nemendum að takast á við trúarlegar hugmyndir, fyrirbæri, gildi og gildismat og 

stuðlað að því að þau taki réttar og skynsamlegar ákvarðanir í lífinu (Gunnar J. 

Gunnarsson, 2005 a). 

Trúin skapar oft á tíðum grundvallargildi í mannlegum samfélögum sem eru oft á tíðum 

sett ofar en lög viðkomandi lands.  Trúin er því viðkvæmt málefni og þarf að fara 

varlega í umræður um hana.  Trúin er mikilvæg í okkar daglegu athöfnum og lífi og 

sérstaklega þegar hátíðir ganga í garð  hvort sem við trúum á  einn eða fleiri Guði eða 

bara á okkur sjálf.  

Hvernig á að kenna um trúarbrögð? 

Það reynist mörgum kennurum erfitt að kenna trúarbragðafræði og sumir hreinlega 

sleppa því að kenna hana vegna þess þeir treysta sér ekki til þess að fræða nemendur 

um eitthvað sem þeir hafa ekki nógu góða þekkingu á (Watson, 1993). Kennarar hafa 

sínar hugmyndir og hallast að ákveðinni trú eða eru jafnvel trúleysingjar, en þeir þurfa 

virkilega að vanda kennslu sína og sjá til þess að einungis fari fram fræðsla á grunni 
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jafnréttis en ekki trúboð þeirrar trúar sem kennarar aðhyllast. Fræðslan þarf að vera 

fagleg og fjalla bæði um kristni og önnur trúarbrögð út frá sögulegu, félagslegu og 

menningarlegu samhengi og gera verður inntaki trúarbragðanna góð skil (Gunnar J. 

Gunnarsson, 2005 a). Samræður í kennslustundum um efnið gefa gott tækifæri til þess 

að nemendur fái að tjá sig um sínar skoðanir og þá fá þeir líka að hlusta á skoðanir og 

viðhorf annarra. Með þessum hætti verða mismunandi raddir fjölmenningar meira 

áberandi í hverjum bekk og nemendur læra að bera virðingu fyrir ólíkum viðhorfum 

hvers annars. Til þess að aðferð sem þessi gangi upp er nauðsynlegt að kennarar hafi 

faglega þekkingu á efninu svo þeir ráði við að stýra svona samræðum og eigi auðvelt 

með að efna til þeirra (Gunnar J.Gunnarsson, 2005 a).  

Gefnar voru út ítarlegar leiðbeiningar um kennslu trúarbragða í opinberum skólum í 

Evrópu í kjölfar ráðstefnu sem haldin var af samtökunum Organisation for Security and 

Co-operation in Europe (OSCE) og Office for Democratic Institutions and Human Rights 

(ODHIR) sem haldin var árið 2007. Leiðbeiningarnar bera nafnið “Toledo guiding 

principles on teaching about religions and beliefs in public schools” (OSCE , 2007) þar 

kemur meðal annars fram hver hefur rétt til að kenna trúarbragðafræði og hvernig 

kennslu skal vera háttað. Þar er sagt að fræðslan um trúarbrögð skuli vera sanngjörn, 

nákvæm og byggð á áreiðanlegri fræðimennsku. Einnig kemur fram að kennarar þurfi 

að búa yfir mikilli þekkingu á efninu og að hafa mikla kennslufræðilega færni. Þessari 

fræðslu fylgir mikil ábyrgð og að þeir sem taka að sér fræðsluna ættu að hafa 

fullnægjandi menntun til þess. 

Ávinningur af kennslu um trúarbrögð 

Niðurstöður Toledo samþykktarinnar, sem nefnd var hér að ofan, greina frá mikilvægi 

trúarbragðafræðslu og ávinningi hennar. Þar kemur meðal annars fram að: 

 Þekking á trúarbrögðum geti aukið skilning á mikilvægi þess að virða frelsi allra 

til að ástunda sín trúarbrögð, að hlúa að lýðræðislegri þátttöku í samfélaginu, 

að sýna skilning og efla félagslega samloðun. 

 Ef þekking á trúarbrögðum er til staðar getur það dregið úr átökum sem 

byggjast á skorti á skilningi á trú annara og stuðlað að virðingu fyrir réttindum  

þeirra. 
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 Trúarbragðaþekking verður að vera til staðar til að nemendur öðlist skilning á 

miklum hluta sögunnar, bókmennta og lista, einnig stuðlar hún að 

menningarlegri víðsýni. 

 Trúfrelsi er algild mannréttindi og í þeim felst skuldbinding um að vernda 

réttindi annarra. 

 Með trúarbragðafræðslu stuðlum við að sveigjanleika og aðlögunarhæfni 

nemenda sem byggir upp andrúmsloft umburðalyndis og gagnkvæmrar 

virðingar. 

 Það gengur ekki gegn trúfrelsi fólks að skylda það til að taka þátt í námskeiðum 

um trúarbrögð þegar skyldunámskeiðin eru nægilega hlutlaus og hlutlæg (OSCE, 

2007). 

Einnig er hægt er að færa nokkur rök fyrir ávinningi trúarbragðafræðslu, þar á meðal 

eru samfélagsrök, menningarrök, þroskarök, uppeldisrök, þekkingarrök og trúfrelsisrök. 

Með samfélagsrökum er átt við að fjölmenning og fjölhyggja fer vaxandi hér á landi og 

fólki með ólíkan trúarlegan bakgrunn og mismunandi trúar- og lífsskoðanir fjölgar ört. 

Þess vegna er brýnt að fræða nemendur um öll helstu trúarbrögðin og lífsviðhorf fólks 

með opnum hug og stuðla þannig að skilningi og umburðalyndi. Með menningarrökum 

er átt við að íslensk saga og menning hefur mótast mjög mikið af kristni. Margir líta svo 

á að kristinfræðikennsla sé ein af forsendum fyrir læsi á íslenska og jafnvel vestræna 

menningu. Menn ganga svo langt að segja að án þekkingar á kristinni trú, Biblíunni og 

siðferðislegum boðskap hennar verði menning þjóðarinnar og margra Vesturlanda vart 

skilin (Gunnar J.Gunnarsson, 2005 a). Þetta má færa yfir á trúarbragðafræðsluna líka, 

því án þekkingar á hinum ýmsu trúarbrögðum munum við ekki skilja menningu 

þjóðanna þar sem trú hefur haft mikil áhrif. Þriðju rökin gætu verið þroskarök, talið er 

að viðfangsefni greina líkt og trúarbragðafræði séu mikilvægur þáttur í mótun 

heilbrigðrar sjálfsmyndar. Færnin til að geta sett sig í spor annarra, geta tekist á við 

trúarlegar spurningar sem koma upp í hugann, skilja sjálfan sig sem einstakling og sem 

hluta af stærri heild og að geta tekið ábyrga afstöðu til viðhorfa og lífsgilda. Þetta eru 

allt mikilvægir þættir sem nemendur geta lært að vissu leyti með trúarbragðafræðslu 

og siðfræði sem helst oft í hendur við trúarbragðakennsluna. Uppeldisrökin eru þau að 

grunnskólum er skylt að sjá um uppeldi barna að vissu leyti, þar leikur 
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siðfræðiþátturinn og siðgæðisuppeldið stórt hlutverk en tengist trúarbragðafræðinni 

sterkum böndum. Sagt er í 2. gr. Laga um grunnskóla 2008 að starfshættir skólans skuli 

mótast af umburðarlyndi, kristilega siðgæði og lýðræðislegu samstarfi. Þekkingarrökin 

eru þau að með því að þekkja ólík trúarbrögð, lífsviðhorf og skilja sitt eigið samfélag 

skapar það meðal annars umburðarlyndi og víðsýni meðal nemenda (Gunnar J. 

Gunnarsson, 2005 b). Þetta eru aðeins nokkur dæmi um þann ávinning sem verður af 

kennslu um trúarbrögð. 

Hvað skal varast í kennslu um trúarbrögð? 

Hafa þarf í huga þegar verið er að kenna um trúarbrögð að kennarar þurfa að varast 

trúboð í skólum. Verkefni þeirra er að fræða börnin um ólík trúarbrögð og opna huga 

nemenda fyrir ólíkum lífsviðhorfum og það góða í hverri trú án þess að velja eina trú 

umfram aðra. Fræðslan þarf því að vera hlutlaus og ef það er ekki gert hafa foreldrar 

og nemendur rétt á því að hafna fræðslunni (OSCE/ODIHR. (2007)) .  Vanda þarf verk 

sín þegar talað er um bókstafstrú við nemendur, því unglingar eru fljótir að dæma og 

ekki er æskilegt að fegra eina trú og sverta aðra (Sigurður Árni Eyjólfsson, 2011).  Það 

er á ábyrgð skólanna að kenna um trúarbrögð en varast þarf að kennsluaðferðirnar séu 

á einhvern hátt að líta fram hjá eða vinna gegn því hlutverki sem fjölskyldan, 

trúarsamtök og söfnuðir eru að miðla gildum til komandi kynslóla. Mikilvægt er að 

forðast ónákvæmt og fordómafullt efni, einkum ef það styður við neikvæðar 

staðalímyndir (OSCE/ODIHR. (2007)). Trúarbragðafræði, kristin fræði og siðfræði eru  

bæði vandasöm og viðkvæm viðfangsefni og snerta oft dýpstu sannfæringu, lífsviðhorf 

og gildismat fólks. Það verður seint talið auðvelt fyrir kennara að sinna kennslu í 

þessum fræðum á hlutlægan hátt en þau rök verða ekki notuð gegn því að skólinn sinni 

fræðslu af þessu tagi, heldur gera þessi rök það enn augljósara hversu mikilvægt er að 

vandað sé til fræðslunnar og tekist á við viðfangsefnin af heiðarleika og alúð gagnvart 

öllum (Gunnar J.Gunnarsson, 2005 b). 
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Aðalnámsskrá um trúarbragðafræði 

Samkvæmt lögum eiga allir skólar landsins að starfa eftir Aðalnámsskrá, sem sett er af 

mennta- og menningarmálaráðherra og kennurum er skylt að fylgja þeim markmiðum 

sem skilgreind eru í henni (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í almennum hluta 

Aðalnámskrár grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) er kveðið á 

um markmið og fyrirkomulag skólastarfs í grunnskóla. Í henni eru skilgreindir 

hæfniþættir á hverju námssviði innan hverrar námsgreinar. Þar er tekið fram að 

nemendur skuli eiga þess kost að uppfylla hæfniviðmið einstakra námsgreina og 

námssviða með mismunandi hætti. Einnig eru sett árangursviðmið sem eiga að segja til 

um það hvenær nemandi telst hafa lokið einstökum námsgreinum eða námssviðum. 

Aðalnámsskráin er í raun stjórntæki til að fylgja eftir ákvæðum laga, fyrirmælum 

fræðsluyfirvalda um skólastefnu og safn sameiginlegra markmiða skólastarfs í landinu. 

Með henni er reynt að samræma nám og kennslu og réttur allra nemenda er tryggður 

til lágmarksmenntunar og jafnrétti til náms (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). 

Aðalnámsskrá grunnskóla er skipt niður í kafla eftir námsgreinum og kristin fræði, 

siðfræði og trúarbragðafræði eru sett saman í kafla og á það mjög vel við. Í þessum 

kafla eru markmið og viðmið þessara sviða rakin og strax í inngangnum segir að nám í 

kristnum fræðum, siðfræði og trúarbragðafræðum sé ætlað að stuðla að menntun og 

þroska nemenda og efla skilning þeirra á íslensku samfélagi og menningu í fortíð og 

nútíð. Náminu er ætlað að hafa mótandi áhrif á skólastarfið sem á að einkennast af 

lýðræðislegu samstarfi, kristilegu siðgæði og umburðarlyndi. Þannig er hægt að efla 

virðingu og skilning í samskiptum einstaklinga og þjóða með ólík lífsviðhorf. Mikil 

áhersla er lögð á að saga og menning íslensku þjóðarinnar verði vart skilin án þekkingar 

á kristinni trú og sögu kristinnar kirkju.  Einnig er það tekið fram að önnur og ólík 

samfélög verða heldur ekki skilin án þekkingar á ríkjandi trúarbrögðum og 

siðferðilegum gildum og námi í almennum trúarbragðafræðum er ætlað að miðla þeirri 

þekkingu og auka þannig skilning á ólíkum menningar- og trúarhefðum. Það er talið að 

þessar námsgreinar eigi þátt í mikilvægu þroskaferli einstaklinga, sem er mótun 

heilbrigðrar sjálfsmyndar og að sjálfsmyndin feli í sér heildstætt lífsviðhorf og skilning á 

sjálfum sér sem einstaklingi og sem hluta af stærri heild. Uppeldishlutverk 
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grunnskólans hefur aukist jafnt og þétt og góð samvinna milli heimilis og skóla skiptir 

sköpum. Mikilvægur þáttur uppeldismótunarinnar er siðgæðisuppeldið 

(Menntamálaráðuneytið, 2007).  

Þegar nám og kennsla í trúarbragðafræðum er til umræðu í Aðalnámsskránni er áhersla 

lögð á að skólinn sé fræðslustofnun en ekki trúboðsstofnun og er því fyrst og fremst 

ætlast til að miðla skuli þekkingu og auka skilning á ólíkum trúarbrögðum. Með vaxandi 

fjölmenningu þarf skólinn að stuðla að auknum skilningi, gagnkvæmri virðingu og 

umburðalyndi gagnvart ólíkum trúarbrögðum. Einnig kemur fram að trúarbragðafræði 

sé umfangsmikið viðfangsefni og því eðlilegt að beina sjónum nemenda fyrst og fremst 

að útbreiddustu trúarbrögðum heims, svo sem kristni, gyðingdómi, búddhadómi, íslam 

og hindúasið (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Aðalnámsskráin ítrekar að öll kennsla, sem fæst við álitamál, líkt og trú, lífsskoðanir, 

siðgæði og mannleg samskipti, gerir miklar kröfur til kennarans. Mikilvægt er að hún sé 

málefnaleg og einkennist af víðsýni og vilja til að skilja og virða fólk með mismunandi 

trúar- og lífsskoðanir. Kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði eru tilvalinn 

vettvangur fyrir kennara til að beita fjölbreytilegum kennsluaðferðum og er það mjög 

mikilvægt verkfæri til að gera námið spennandi og skemmtilegt 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Námsmatið í trúarbragðafræðinni er byggt á lokamarkmiðum áfangans, nemendur 

skulu hafa náð þeim markmiðum sem sett eru. Aðferðirnar við námsmatið þurfa að 

vera fjölbreyttar og taka til ólíkra þátta viðfangsefnisins og mikilvægt er að matið sé 

leiðbeinandi og hvetjandi fyrir nemendur. Í lokamarkmiðum Aðalnámssrkár: kristin 

fræði, siðfræði og trúarbragðafræði (Menntamálaráðuneytið, 2007) kemur t.d. 

eftirfarandi fram:  

 Nemendur eiga að efla trú, siðferðilegan og félagslegan þroska sinn. 

 Nemendur temja sér umburðarlyndi og virðingu fyrir rétti manna til 

mismunandi trúar- og lífsskoðana. 

 Nemendur öðlist skilning á gildi trúarbragða og lífsviðhorfa og innbyrðis 

áhrifum þeirra á menningu og samfélag. 
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 Nemendur öðlist þekkingu á öðrum trúarbrögðum og lífsviðhorfum og átti sig á 

áhrifum þeirra á einstaklinga, sögu, menningu og samfélag. 

 Nemendur geti greint og borið saman ólík trúar- og lífsviðhorf og gert sér grein 

fyrir hvað er sameiginlegt og hvað er sérstætt. 

 Nemendur verða betur færir um að njóta og skilja trúarlegar tjáningar, m.a. í 

tónlist, myndlist, bókmenntum og kvikmyndum. 

 Nemendur þroski með sér gagnrýna hugsun og siðferðislega dómgreind og 

þjálfist í að fást við siðferðisleg álitamál og taka afstöðu á grundvelli þekkingar 

og skilnings. 

 Nemendur verða færir um að nýta sér upplýsingatækni til að leita svara við 

spurningum um trúarleg og siðferðileg efni. 

                                                                   (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 6–9). 

Markmiðin hér að ofan eiga vel við kennsluverkefnið sem höfundur hefur útbúið sem 

er sögurammi að hætti söguaðferðarinnar eða Storyline. Markmiðin falla einnig vel að 

íslensku nútímasamfélagi sem gerir kröfu um að ólíkir samfélagshópar búi saman í ljósi 

aukinnar fjölmenningar (Hagstofan, 2012). 
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Söguaðferðin 

Kennsluaðferðir eru mikilvægustu vopn allra kennara. Þegar hugtakið kennsluaðferð er 

útskýrt í bókinni Litróf kennsluaðferðanna kemur fram að kennsluaðferð er „það 

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

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

Sigurgeirsson, 1999, bls.9). Til eru margar gagnlegar aðferðir og ekki er hægt að velja 

eina sem ætti að vera best, nemendur þurfa tilbreytingu í kennslu og því er 

nauðsynlegt að kennarar hafi góða þekkingu á mörgum kennsluaðferðum (Falkenberg 

og Håkonson, 1994). Mikilvægt er einnig að átta sig á hversu ólíkar kennsluaðferðirnar 

eru í eðli sínu og markmið þeirra eru mismunandi. Áhrif kennsluaðferðanna geta svo 

verið mismikil eftir færni þeirra sem beita þeim (Ingvar Sigurgeirsson, 1999).  

Söguaðferðin er ein gerð kennsluaðferða og er hún tilvalin til að sjá námsefnið í öðru 

ljósi og stíga örlítið út fyrir þægindarammann. Eins og fram kom í inngangi þessarar 

greinargerðar kemur söguaðferðin upprunalega frá Skotlandi, nánar tiltekið Jordanhill 

College í Glasgow. Árið 1966 störfuðu kennararnir Bill Michael, Fred Rendell og Steve 

Bell allir við endurmenntunardeild Jordanhill kennaraháskólans. Þeim var falið það 

verkefni að finna aðferðir sem gætu hjálpað kennurum að vekja áhuga nemenda á 

samfélags- og náttúrufræði (Björg Eiríksdóttir, 1993). Fyrir þann tíma hafði kennslan 

verið að mestu fagkennsla í landafræði, sögu, heilsufræði, náttúrufræði og eðlisfræði. 

Allar þessar greinar voru að miklu leyti kenndar eins, voru orðnar þurrar og vöktu ekki 

mikinn áhuga nemenda og mikil áhersla var lögð á staðreyndalærdóm. Það var augljóst 

að það var kominn tími á breytingar. Í samvinnu við kennara í barnaskólum í Vestur-

Skotlandi byrjuðu þeir Michael, Rendell og Bell að breyta kennsluaðferðum og 

viðfangsefnum. Áhersla var lögð á samþættingu samfélags- og náttúrufræðigreina 

(Björg Eiríksdóttir, 1993). Meginmálið var að finna aðferð sem vekti áhuga, tengdi nám 

við raunveruleikann utan skólans, kenndi nemendum að afla sér þekkingar og láta 

nemendurna byrja að læra þar sem þeir eru staddir á þroskabrautinni hverju sinni og 

ekki steypa alla í sama form (Bell, Harkness og White, 2007).   

Söguaðferðin eða Storyline eins og hún heitir á ensku var mörg ár að þróast yfir í það 

sem hún er í dag og hafa margir haft áhrif á þróun hennar. Aðferðin fékk fyrst nafnið 
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Storyline árið 1988 þegar stofnuð voru samtök sem vinna að því að þróa, skrifa um og 

veita upplýsingar um aðferðina. Þessi samtök hlutu heitið European Association for 

Educational Design (EED) 

Söguaðferðin er fyrst og fremst aðferð til að kenna, hún segir til um hvernig kennari 

nálgast viðfangsefni í þemavinnu og hvernig hann getur leiðbeint nemendum sínum við 

lærdóminn (Björg Eiríksdóttir, 1993). Aðferðin byggir á þeirri skoðun að við eigum 

auðveldara með að læra það sem er sett fram í söguformi, því sögur lýsa umhverfi og 

raða atburðum í atburðarás, þær eru skipulagðar, sögur hafa byrjun, miðju og endi 

(Bell, Harkness og White, 2007). Söguaðferðin byggir á mjög ákveðnu skipulagi sem 

kennarinn þekkir en nemendurnir ekki. Þegar kennarar nota söguaðferðina verða þeir 

að hafa umfjöllunarefni í huga, þeir nota ákveðinn tilbúinn ramma og söguþráðurinn er 

afmarkaður með köflum. Byrjað er á fyrsta kafla en nemendur fá ekki að vita hvað 

gerist í næsta kafla þó svo að kennarinn viti það, kennarar taka þátt í sögunni ásamt 

nemendum og þeir hafa það verkefni að tengja saman kaflana (Björg Eiríksdóttir, 

1993). 

Þegar byrjað er á sögu er mikilvægt að byrjunin sé spennandi og veki áhuga nemenda 

og löngun til að vita meira. Lykilatriði er að láta nemendum líða eins og þeir séu 

þátttakendur í sögunni (Bell, Harkness og White, 2007). Kennarar byrja söguna en 

nemendur taka svo við og þróa framhaldið og þá líður þeim eins og þetta sé sagan 

þeirra, þó að kennarinn viti aðalatriði söguþráðarins og að hann stýri verkinu í vissa átt, 

en þetta gerir hann án þess að nemendur geri sér grein fyrir því. Kennarar halda sig við 

sögurammann sem er úthugsuð áætlun og vita því ætíð hvað skal gera og hver 

tilgangur verkefnanna er. Kennarinn á þó að vera opinn fyrir breytingum og tillögur 

nemenda eru ávalt vel þegnar (Björg Eiríksdóttir, 1993).  

Innihald viðfangsefna í söguramma er mjög mikilvægt en áhersla er lögð á að 

nemendur hafi raunveruleg vandamál til að leysa. Með söguaðferðinni er auðvelt að 

tvinna saman greinar, en mismikil áhersla er lögð á hverja grein eftir því hvert 

umfjöllunarefnið er hverju sinni. Ávalt skal hafa í huga markmið aðalnámsskrár  og að 

verkefnin séu krefjandi og viðamikil þó þau séu skemmtileg (Björg Eiríksdóttir, 1995).  

Þegar söguaðferðinni er beitt er alltaf leitast við að taka tillit til þess hvar nemandinn er 
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staddur í þroskaferlinu og er hún frábrugðin mörgum kennsluaðferðum vegna þess að 

fyrst eru börnin látin finna út hvað þau vita og ræða um það innan bekkjarins. Þegar 

bekkurinn eða námshópurinn hefur í sameiningu útskýrt hvernig eitthvað er, eða 

hvernig þau vildu hafa eitthvað, þá loks skoðar hann hvernig það er í raun og veru. 

Þetta ferli er mikilvægt vegna þess að eftir það veit kennarinn hvað nemendur vita og 

getur því ákveðið hvar þarf að bæta við. Fyrri þekking nemandans og reynsla nýtist 

honum og félögum hans. Eftir ferli sem þetta hafa nemendur t.d. teiknað upp eða lýst 

einhverju á annan hátt en þeir eru vanir, nemendur hafa jafnvel borið hugsanir sínar 

saman við annarra hugsanir, reynt að muna og ímyndað sér. Nemendur geta svo nýtt 

sér þetta í raunveruleikanum (Falkenberg og Håkonsson, 1994). 

Björg Eiríksdóttir (1993) bendir á að ef flokka ætti helstu einkenni söguaðferðarinnar 

væru þau líklega þessi: Hún er miðuð við þarfir nemandans, virkjar nemendur til 

sköpunar, felur í sér mikla örvun til náms, felur í sér mjög gott skipulag bæði fyrir 

kennarann og nemandann. Hún tengir grundvallarkunnáttu við raunveruleikann, gefur 

tækifæri til að fjalla um viðkvæm efni, hún eflir gagnkvæma virðingu milli kennara og 

nemenda og gefur tækifæri til að nota nútíma tækni. Aðferðin hjálpar kennurum að 

hafa verkefnin við hæfi allra nemenda í skólastofunni, hún hefur marga mismunandi 

möguleika þegar kemur að samvinnu í námi, hún er skipulag sem hægt er að nota aftur 

og aftur en er síbreytileg þrátt fyrir það (Storyline Scotland, 2000). Hún tengist vel 

markmiðum námskrár í móðurmáli, listum og samfélagsfræði, leggur áherslu á að gefa 

nemendum tækifæri til að koma hugmyndum sínum og vitneskju á framfæri áður en 

hið raunverulega er skoðað (Björg Eiríksdóttir, 1993). 

Björg bendir líka á að kennarar geri sér oft ekki grein fyrir því hversu mikil viska býr í 

börnum og unglingum, hversu djúpur þekkingabrunnur þeirra er í raun og veru. Börn 

og unglingar geta verið ótrúlega hugmyndarík og oftar en ekki luma þau á fjölbreyttari 

hugmyndum en fullorðnir. Þess vegna er mikilvægt að láta börn hugsa og leysa 

vandamál á eigin spýtur en ávalt undir leiðsögn fullorðinna. Þetta leggja fylgismenn 

söguaðferðarinnar mikla áherslu á. Nemendurnir þurfa að fá að skilja hlutina á sínum 

eigin forsendum og verða því að hafa einhverja stjórn á námi sínu. Hlutverk 

kennaranna er að vera hvetjandi og vera hjálpartæki fyrir nemendurna til að þeir þrói 

flóknari hugsun og þroskist þar af leiðandi (Björg Eiríksdóttir, 1993).  
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Kennarar sem eru reyndir og hafa notað söguaðferðina mikið í sinni kennslu eru 

sammála um að þessi aðferð henti vel í blönduðum hópum, nemendurnir eru auðvitað 

mismuandi eins og þeir eru margir en söguaðferðin hefur upp á svo margt að bjóða og 

yfirleitt er ekki ein rétt aðferð til að leysa verkefnin. Þegar kennslan er hugmyndarík, 

fjöbreytt og áhugaverð reyna allir að gera sitt besta (Björg Eiríksdóttir, 1993).  

Hér að ofan er mikið rætt um hversu áhrifarík og góð söguaðferðin er, sem hún er 

vissulega, en ef fræðslan á að takast vel og sérstaklega ef við viljum koma þessari 

aðferð meira inn á unglingastigið krefst það mikillar vinnu og góðs undirbúnings 

kennara. Ein af ástæðum þess að aðferðin hefur ekki  náð að festast nóg í sessi á 

unglingastiginu er einfaldlega sú að margir kennarar hafa ekki treyst sér í það verkefni, 

því vitneskjan sem unglingarnir hafa fyrir um viss viðfangsefni er oft svo mikil að 

kennarar geta lent í vandræðum með að útskýra betur fyrir nemendum. Þá er oft góð 

lausn að leyfa nemendum að taka þátt í leitinni að svarinu eða að kennarinn sé búinn 

að kynna sér umfjöllunarefni sögurammans mjög vel og vandlega áður en kennsla hefst 

(Falkenberg og Håkonsson, 1994).  
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Almennt um söguramma (Storyline) 

Sögurammar hafa sérstakt fyrirfram ákveðið form, þeir byggjast þannig upp að þeim er 

skipt í sex dálka eins og sjá má á myndinni hér fyrir neðan. 

 

 Í fyrsta dálki kemur fram söguþráðurinn (kaflarnir). Kennarar þurfa að gæta þess að 

fara ekki langt út fyrir efnið í hverjum kafla því nemendur gætu þá misst þráðinn og 

einnig þarf að gæta þess að kaflinn verði ekki of langur. Í dálki tvö eru lykilspurningar, 

það eru spurningar sem eru mjög mikilvægar. Þær eru opnar og þeim á ekki að vera 

hægt að svara með já, nei, eða veit ekki, vegna þess að ef svarið verður nei eða veit 

ekki gæti það lokað verkefninu. Lykilspurningarnar og svörin við þeim leiða söguna 

áfram. Góðar leiðir til að byrja lykilspurningar eru t.d. hvað, hvernig eða hvernig heldur 

þú. Við þurfum að hafa í huga að það sé ekkert eitt rétt svar við lykilspurningu en 

kennarar hafa þó hugmyndir um hvernig svörin gætu verið. Oftast eru einn eða fleiri 

nemendur sem hafa svör við lykilspurningunum, þó það séu ekki alltaf „réttu“ svörin þá 

byrja nemendur að ræða málin og komast að góðri niðurstöðu að lokum (Björg 

Eiríksdóttir, 1995). Í dálki þrjú kemur fram vinna nemenda, hvað nemendur eiga að 

gera og er í raun svar við lykilspurningum (eða öllu heldur aðferð nemenda til að leita 

svara). Bekkjarskipulag er í fjórða dálknum og þar kemur fram í hvernig hópum 

nemendur eiga að vinna verkefnin eða hvort þetta séu einstaklingsverkefni. Þegar 

söguaðferðinni er beitt er áhersla lögð á að láta nemendur vinna á mismunandi hátt og 
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með mismunandi félögum eða hvert fyrir sig. Í fimmta dálki koma fram tillögur um efni 

og gögn sem nota þarf í hverjum kafla. Sjötti dálkurinn sýnir svo þann afrakstur af 

vinnu nemenda sem hægt er að meta. Ekki má gleyma því að vinnan sem unnin er á 

meðan á verkinu stendur er einnig mjög mikilvæg og verða kennarar að hafa hana í 

huga þegar meta á verkefnið í heild (Björg Eiríksdóttir, 1993).  Kennarar þurfa að vera 

mjög vel búnir undir kennslu þar sem söguaðferð er beitt. Slíkur undirbúningur getur 

verið góð fjárfesting til frambúðar því um leið og kennari hefur undirbúið sig vel í eitt 

sinn, verða næstu skipti auðveldari, ekki eins tímafrek og bæði nemendur og kennari 

græða meira á verkefni sem er vel skipulagt. Sýnt hefur verið fram á að árangur við 

notkun söguaðferðarinnar umfram hefbundnar kennsluaðferðir er að nemendum 

finnst þeir skipta máli, þeir eru virkari vegna þess að þeim finnst að þeir eigi stóran hlut 

í verkefnum og byrjað er á kennslu eftir að kennari hefur komist að því hvað það er 

sem nemendur vita fyrir. Þannig á engum að leiðast og enginn á að dragast aftur úr 

(Storyline Scotland, 2000). Við gerð söguramma þarf fyrst og fremst að hafa 

umfjöllunarefni í huga og að þessu sinni urðu trúarbrögð heimsins fyrir valinu. 

Söguramminn „Trúarbrögð heimsins“ sem finna má seinna í þessum kafla var gerður 

með það markmið í huga að gera trúarbragðafræði á unglingastigi áhugaverða, 

spennandi og lærdómsríka. Markmiðið var að auðvelda nemendum og kennurum það 

vandasama verkefni að fræðast um trúarbrögð heimsins og tilgang þess að horfa á 

heiminn og fólkið sem í honum er án fordóma og auka víðsýni. Þetta leysir höfundur 

með fjölbreyttum og gagnlegum verkefnum innan sögurammans sem öll þjóna þeim 

tilgangi. Viðfangsefni sögurammans eru eins og áður segir trúarbrögð heimsins og við 

gerð rammans studdist höfundur að mestu leyti við bókina Maðurinn og trúin (Gunnar 

J. Gunnarsson, 1995), Trúarbragðavefinn (Sigrún Eyþórsdóttir og Guðný 

Þorsteinsdóttir, 2012) og markmið Aðalnámsskrár í kristin fræði, trúarbragðafræði og 

siðfræði frá árinu 2007. Einnig hafði höfundur til hliðsjónar nokkra eldri söguramma til 

að tryggja rétta uppsetningu. 

Söguramminn „Trúarbrögð heimsins“ og hagnýtar upplýsingar 

Flestum sögurömmum fylgir skjal þar sem koma fram ýmsar hagnýtar upplýsingar sem 

gagnlegt er að lesa yfir áður en hafist er handa við verkefnið. Á skjalinu kemur meðal 
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annars fram hvaða áhöld er gott að hafa við höndina því í dálkinum efni og gögn er 

ýmislegt talið upp sem nota þarf við vinnu í anda söguaðferðarinnar. Gert er ráð fyrir 

að margs konar efni og áhöld séu fyrir hendi í skólastofum. Hér er listi sem ég fékk 

afhentann í æfingakennslu í Kársnesskóla sem Björg Eiríksdóttir hefur þróað og gott 

væri að fylgja og nota má sem grunngagn við gerð fylgiskjals með sögurammanum 

(Björg Eiríksdóttir, e.d.).  

1. Pappír: Risspappír, skrifpappír, mislitur pappír bæði þykkur og þunnur, 

skrautlegur pappír, t.d. umbúðapappír, silkipappír, glanspappír og fleira sem 

ykkur dettur í hug. 

2. Efni: Flestar gerðir af allskyns bútum: þykkir, þunnir, einlitir og marglitir. 

3. Litir: Vaxlitir, tússlitir, trélitir og þekjulitir. 

4. Skriffæri: Pennar, blýantar, strokleður, yddarar. 

5. Garn af ýmsum gerðum og litum. 

6. Kennaratyggjó. 

7. Skæri, lím og reglustikur. 

Ýmislegt sem hægt er að skreyta með: t.d. perlur, borðar og allt eftir því hvað er 

fáanlegt. Gott er að kennarar komi sér upp kössum með allskonar efni í 

skólastofunni til að grípa til. Gott ráð getur einnig verið að fá nemendur til að 

koma með ýmislegt að heiman í safnið. Á heimilum er mörgu hent sem hægt 

væri að nýta í verkefni sem þetta. Í umræddu fylgiskjali þarf einnig aðað koma 

fram upplýsingar um þann aldur sem hentar best fyrir sögurammann og að 

þessu sinni er söguramminn Trúarbrögð heimsins ætlaður fyrir 13–14 ára 

nemendur. Auðvitað má nota hann fyrir annan aldur en þá þarf að aðlaga 

viðfangsefnin að nemendum. 

Oft eru athugasemdir látnar fylgja með þar sem t.d. er talað um mikilvægi þess að í 

upphafi þankahríðar séu gefnar skýrar en einfaldar leiðbeiningar líkt og þessar: 

a. Einn talar í einu. 

b. Engar umræður verða um uppástungur. 

c. Allar uppástungur eru gildar. 
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d. Kennarinn skrifar á stórt blað, flettitöflu eða í tölvu og setur á skjávarpa allar 

hugmyndir hópsins og lætur upp á vegg, þar sem þær sjást vel. 

e. Þankahríð á að vera stutt. 

Misjafnt er hvernig kennarar skipta í hópa í hópvinnu og er ekkert eitt rétt í þeim 

efnum.  Ég hef það eftir æfingakennurum mínum í vettvangsnámi að nauðsynlegt sé að 

kennarinn velti því fyrir sér en láti skiptinguna ekki vera af handahófi og er ég sammála 

því. Hóparnir geta t.d. verið af blandaðri getu, strákar og stelpur saman í hóp eða 

foringjum dreift á hópana. Það er mitt mat að betra sé að vinna í fámennum hópum en 

stórum og er það einnig reynsla æfingakennara minna. Það hjálpar í hópvinnu að láta 

nemendurna í hópnum hafa hlutverk, t.d. ritara, stjórnanda sem á að sjá um að allir 

séu virkir, þann sem segir frá niðurstöðum og fleira. Hópvinna býður uppá mikla 

samskiptamöguleika og það hefur verið sýnt fram á það að nemendur læra mest þegar 

þeir ræða saman um viðfangsefnin, þegar þeir framkvæma og þegar þeir útskýra hver 

fyrir öðrum. En óskipulögð hópvinna getur leitt til útilokunar og óréttlæti og mismunun 

getur skapast innan hópa (Guðrún Pétursdóttir, 2003).   

Í fylgiskjalinu sem er látið fylgja með sögurömmum er vert að nefna að við gerð 

vinnubókar er gott að útbúa hana með t.d. 5 blöðum af (A4) stærð. Brjóta blöðin 

saman í miðju og hefta. Bækur af þessari stærð (A5) eru meira hvetjandi en stærri 

bækur. Reynsla æfingakennara minna hefur sýnt að blaðsíðurnar eru ekki eins 

óyfirstíganlegar. Nemendurnir eru viljugri að skrifa á minni blaðsíður. Í lokin er kápa 

búin til úr kartoni. Þegar búið er að skrifa bókina vitum við betur hvernig útlit kápunnar 

á að vera og einnig er kápan þá hrein og fín þegar bókin er tilbúin. Dæmi um kápur 

væru helstu trúartákn þess trúarbragðs sem nemandi hefur lagt áherslu á í verkefninu. 

Í lokin þegar öll verkefni söguramma hafa verið frakvæmd eru svokallaðar 

samverustundir, en stundum er þörf á samverustund oftar en einusinni á meðan á 

verkefninu stendur og það er tilfellið að þessu sinni. Nemendur munu kynna verk sín 

þrisvar sinnum á meðan á verkefninu stendur. Eftir þriðja kafla mun hver hópur kynna 

sína fjölskyldu og deila með bekknum þeim upplýsingum sem hópurinn hefur sankað 

að sér. Eftir sjötta kafla verður önnur kynning, fyrst verður brúðkaupið sýnt, en 

brúðkaupið er stærsti partur sjötta kafla þá munu hóparnir setja á svið brúðkaup að 
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hætti þeirrar trúar sem þeir fengu úthlutað í byrjun sögurammanns, það er: hindúasið, 

búddhadóm, gyðingdóm, kristni eða Islams trú. Nemendur undirbúa sig með því að afla 

upplýsinga úr bókum og af netinu, þar á eftir skrifa þau handrit, skipa í hlutverk, finna 

búninga og leikmuni, þeir æfa nokkru sinnum athöfnina og taka hana síðan upp á 

myndbandsupptökuvél. Eftir að nemendur hafa sýnt brúðkaups myndböndin halda þeir 

kynningu á efninu sem hefur safnast saman milli þriðja og sjötta kafla, þeir kynna það 

fyrir samnemendum og kenna þeim það sem þeir hafa lært um sína trú að svo stöddu. 

Að söguramma loknum verður síðasta kynningin og þá taka hóparnir saman allt það 

efni sem þeim þótti merkilegast / mikilvægast og kenna hinum það sem þeir hafa lært. 

Merkt er inn í sögurammann með stóru rauðu upphrópunarmerki þeir staðir þar sem 

kynning hentar vel. Gera má ráð fyrir að kynningar taki nokkrar kennslustundir. 

Oftast eru foreldrar boðaðir á samverustundir í lok verkefnis, en þessi sögurammi er 

ætlaður nemendum í unglingadeild og er það mat höfundar að nemendur ættu að fá 

að taka þátt í þeirri ákvörðun hvort þeir vilji kalla á foreldra í lok verkefnis og setja upp 

sýningu, eða hvort þeir vilji hafa árgangasýningu, eða jafnvel hafa þetta lítið og 

notalegt og kynna fyrir bekkinn sinn. Hægt er að ákveða þetta með kosningu ef 

nemendur eru ekki sammála um einn kost.  

Hér að neðan koma töflurnar sem innihalda sjálfan sögurammann um trúarbrögð 

heimsins og er framsetningin þannig að hver kafli t.d. “1. Daglegt líf” spannar verkefni 

heillar viku miðað við að kennsla í faginu standi yfir í 14 vikur eða eina önn. Kaflarnir 

eru misjafnlega þungir og sum verkefnin gætu tekið lengri tíma, önnur styttri og því er 

gott að gera ráð fyrir því og vera búin að undirbúa næstu kennslustundir ef vel gengur. 

Einnig er hægt að stystta þann tíma sem söguramminn tekur í framkvæmd ef hliðra má 

til í stundatöflum nemenda eins og oft er gert. Til þess að þessi kennsluaðferð nýtist 

sem best þarf tímanýting og stundatöflur að gera ráð fyrir tvöföldum tímum nokkuð oft 

en ein kennslustund nýtist einnig vel ef skipulag er gott, með því næst samfelldari 

yfirferð.
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Sögurammi: Trúarbragðafræði                                                                                                    Emilía Björg Kofoed-Hansen 2012 

 

Söguþráður   Lykilspurningar Vinna nemenda Bekkjar-skipulag Efni og gögn Afrakstur 

 

Inngangur 

Trúarbrögð heimsins. 

Kennari kemur inn t.d. 

klæddur í hátíðar 

klæðnaði að hætti 

hindúa, gyðinga eða 

múslima og hefur í för 

með sér búddha-  

líkneski eða Tóra. 

Hvaða klæðnaður er þetta sem 
kennarinn er í og hvaða hluti er 
hann með, hvaða tilgang hafa 
þessir hlutir? 

Hver haldið þið að séu helstu 
trúarbrögð heims ? 

Hver haldið þið að sé útbreiðsla 
trúarbragðanna í heiminum? 

Múndering kennarans og fylgihlutir 
ræddir. 

Þankahríð, allir í bekknum fá afhent 
heimskort sem er bara með útlínum. 
Fá fyrirmæli um að lita kortið með 
mismunandi litum eftir því hvar 
stærstu trúarbrögðin eru ríkjandi. 

Rætt um hverrar trúar nemendur eru? 

Allur bekkurinn og 

kennarinn.    

 

 

 

Einstaklingar og 

kennarinn. 

Heimskort sem þegar 

er búið að lita með 

viðeigandi litum við 

hvert trúarbragð fyrir 

sig. 

Auð heimskort fyrir 

allan bekkinn og litir. 

Nemendur viti um 

helstu trúarbrögð 

heims. 

Átta sig á hvar í 

heiminum stæstu 

trúarbrögðin eru 

mest áberandi. 

1.Daglegt líf. 

Bekknum hafa borist 
fimm stutt bréf, kennari 
les þau fyrir bekkinn. Þau 
eru frá unglingum sem 
hafa hvert sína trú og 
vilja kynna sig og 
forvitnast um lífið og 
trúna sem nemendurnir 
lifa eftir. 

Hvað í bréfunum er frábrugðið 

þeirri menningu sem við 

þekkjum í okkar þjóðfélagi? 

Hvað er spennandi? Heillandi? 

Skrítið? 

Þankahríð og umræður. 

Nemendur skrifa bréf til baka, segja 

frá hvað þeim fannst merkilegt hjá 

viðkomandi og hvernig líf þeirra á 

Íslandi er og hvað þau gera sem 

tengist trúnni. 

Bekknum er skipt upp 
í fimm hópa, hverjum 
hóp er úthlutuð trú 
sem hópurinn á að 
þykjast aðhyllast.  

Hver hópur fær eitt 
bréf (frá unglingi sem 
aðhyllist: Gyðingdómi, 
Hindúasið, 
Búddhadómi, Islams 
trú eða kristni). 

Bréfin frá 

unglingunum.  

Umslög, blöð og 

penna. 

Að nemendur átti sig á 

þeim mikla mun sem 

er á milli 

trúarbragðanna og 

öðlist skilning á 

margbreytileikanum. 
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Söguþráður Lykilspurningar Vinna nemenda Bekkjarskipulag Efni og gögn Afrakstur 

2.Fjölskylda 

(Hver hópur býr til 

fjölskyldu unglingsins 

sem þau fengu bréf frá í 

byrjun.) 

  

 

 

Hverjir eru í fjölskyldunni ykkar? 

Hvað vitiði nú þegar um trú 

fjölskyldunnar? 

Hverskonar orð notum við til að 

lýsa persónum? 

Hvaða áhugamál eða áhugasvið 

hefur ykkar persóna? 

Hvar býr fjölskyldan? 

 

Hver hópur ákveður hvernig 
fjölskyldan er samansett. 

Hver fjölskyldumeðlimur býr til 
klippimynd sinnar persónu í 
fjölskyldu. 

Persónulegar upplýsingar eru 
skrifaðar á blað fyrir hverja persónu. 
Nafn, aldur, fæðingardagur og ár, 
heimilisfang, starf, og staða innan 
fjölskyldunnar og samfélagsins. 

Kennari stjórnar umræðum. 

Hver nemandi skrifar persóulýsingu 
fyrir sína persónu og lista með 
áhugamálum hennar. 

 

Hópar 

Einstaklingar í 
fjölskylduhóp. 

 

Einstaklingur í 
fjölskylduhóp. 

 

 

Allur bekkurinn. 

Einstaklingur í 
fjölskylduhóp. 

Pappír, efni, garn og 

lím. 

Karton 

flettitafla 

Ákvörðun um hvernig 
fjölskyldan er samsett. 

Klippimyndir af 
fjölskyldum hengdar upp 
á vegg. 

Persónulegar upplýsingar 
hengdar við hverja 
persónu á veggnum. 

Tilbúin persónulýsing. 

Listi með áhugamálum og 
fleira. 

3.Lifnaðarhættir. 

(Hér er tilvalið að útbúa 

vinnubók, sjá nánari 

lýsingu í fylgiskjali.) 

 

 

Hvernig eru matarvenjur innan 

ólíkra trúarbragða? 

Hvernig eru þær öðruvísi en því 

sem við erum vön? 

 

 

Þankahríð í hópnum, kennari dregur 
saman niðurstöður. 

Nemendur afla sér nánari upplýsinga 
um mismunandi matarræði 

Nemendur skrifa niðurstöur í 
vinnnubókina sína. 

Samræður. 

 

Hópar. 

 

Einn og einn. 

Allur bekkurinn. 

Einn og einn. 

 

Flettitafla 

 

Vinnubók 

Flettitafla 

Vinnubók 

 

Nemendur hafa einhverja 

hugmynd um 

mismunandi matarvenjur 

ólíkra trúarbragða og 

afhverju sumt er bannað 

að borða en ekki annað í 

vissum trúarbrögðum. ! 
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Söguþráður Lykilspurningar Vinna nemenda Bekkjarskipulag Efni og gögn Afrakstur 

4.Hátíðarhöld og 

Guðshúsin  

(sýnagóaga, kirkja, 

moska og musteri). 

 

Hverjar eru helgustu og stærstu 

hátíðirnar í ykkar trú? 

Hverig eru siðirnir og venjurnar í 

kringum hátíðarhöldin? 

 

Hvað eru guðshús? Og hvað eiga 

þessar byggingar sameiginlegt?  

Hvað er ólíkt við þær?  

Hvað eru þeir kallaðir sem 

stjórna guðsþjónustu þarna? 

Þankahríð í nokkrar mínútur. 

Nemendur afla sér fleiri upplýsinga í 
bókinni „Maðurinn og trúin“ og á 
netinu, á síðum eins og 
trúarbragðavefurinn.is. 

Þeir skrifa hjá sér í vinnubækurnar 
niðurstöður sínar. 

Þankahríð og umræður. 

Upplýsingaöflun í bókum og á netinu. 

Teikna eins góða mynd af kirkju, 
sýnagógu, mosku eða musteri á A4 
pappír, fer eftir því hvaða trúarbragð 
hver hópur leggur áherslu á hvað hver 
og einn teiknar. Útskýra helstu hluti 
innan sem utan þeirra og gera stutta 
grein fyrir því sem þar fer fram. 

Nota svo ímyndunaraflið og útbúa 
stórt veggspjald sem útskýrir á 
skemmtilegan hátt helstu hátíðir 
trúarbragða sinna. (Ekki bara klippa út 
texta og líma á veggspjaldið, reyna að 
vera skapandi og láta það vekja áhuga 
hinna nemendanna, fá þá til að 
skoða.) 

Allur bekkurinn. 

Fjölskyldur hópur með 

hjálp kennara. 

 

Einn og einn. 

 

Allur bekkurinn og 

kennari stjórnar 

umræðum. 

Fjölskyldu hópar. 

Einn og einn. 

 

Fjölskyldu hópurinn 

með hjálp kennara. 

Bókin „Maðurinn og 

trúin“. 

Tölvur með aðgang að 

interneti. 

Stór karton 

Pappír í allskonar 

litum  

Lím, skæri, litir og 

fleira sem ykkur 

dettur í hug. 

Flettitöflu 

Allskyns bækur um 

byggingar sem þessar. 

Aðgengi að tölvum. 

Vinnubækur. 

Nemendur eiga að þekkja 

helstu hátíðir 

trúarbragðanna fimm 

sem verið er að fræðast 

um, vita útá hvað þær 

ganga og afhverju þær 

eru haldnar hátíðlegar. 

Nemendur gera sér grein 
fyrir því að kirkjur eru 
ekki einu helgu 
byggingarnar, að hvert 
trúarbragð hefur sinn 
eigin stíl og sjarma yfir 
bænahúsum. 

þekkja orð eins og 

prestur, rabbíni o. fl. 

Flott og skapandi 

veggspjöld með 

nytsamlegum 

upplýsingum um 

hátíðarhöld 

trúarbragðanna. 
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5.Tákn og helgir 

dómar. 

Hvaða tákn og helga dóma 

þekkið þið nú þegar? 

Hvaða tákn og helgir dómar 

teljið þið að sé mikilvægast fyrir 

fjölskylduna ykkar? 

Hvernig eru þessi tákn til komin? 

Þankahríð og umræður. 

Nemendur kynna sér helstu tákn og 
helga dóma þess trúarbragðs sem 
þeirra hópur leggur áherslu á. 
Upplýsingar fá þau inni á vefnum 
trúarbragðavefurinn.is.  

Þeir velja svo nokkur atriði sem þeim 
þykja mikilvægust og útbúa stutta 
lýsingu á þeim sem er síðan hengd 
upp á vegg í kringum fjölskyldu 
klippimyndirnar. 

Allur bekkurinn. 

Kennari stjórnar 

umræðu. 

Fjölskyldu hópar. 

 

Fjölskyldu hópar, 

skipta niður verkum. 

Flettitafla 

Aðgangur að tölvum 

með interneti. 

Karton/pappír í 

allskyns litum, skæri, 

blýanta, liti og lím. 

Nemendur þekkja helstu 

tákn og helgi dóma sem 

tengjast trúarbrögðum 

þeirra fjölskyldu og geti 

útskýrt það sem þeir hafa 

kynnt sér. 

6.Siðir  

Brúðkaup  

Fjölskyldan undirbýr og 

framkvæmir brúðkaup 

að hætti sinna 

trúarbragða. 

Hvaða sérstöku ráðstafanir 

verðum við að gera þegar halda 

skal brúðkaup? 

Hverjir eru helstu brúðkaupssiðir 

viðkomandi trúarbragða? 

Þankahríð og umræður.Nemendur 
afla sér frekari upplýsinga um 
brúðkaupssiði sinna trúarbragða á 
trúarbragðavefurinn.is og í bókinni 
„Maðurinn og trúin“.  

Þeir útbúa handrit af brúðkaupi, skipa 
í hlutverk innan hópsins (brúðhjón, 
prestur, vitni, ættingjar og þess 
háttar).  

Þau útbúa alla helstu muni sem þurfa 
að vera til staðar í athöfninni og finna 
búninga.  

Nemendur framkvæma athöfnina og 
taka  upp stuttmynd sem inniheldur 
athöfina og smá fræðslu um 
brúðkaupssiðina og sýna bekknum 
afraksturinn. 

Allur bekkurinn, 

kennari stjórnar 

umræðu. 

Fjölskyldu hópar. 

Fjölskyldu hópar. 

Fjölskyldu hópar með 

hjálp kennara.Kennari 

alltaf til staðar. 

 

Flettitafla 

Aðgangur að tölvum 
með interneti. 

Bækur „Maðurinn og 
Trúin“ 

Vinnubækurnar. 

Karton/pappír í öllum 
litum, skæri, liti og 
lím, efnisbútar, 

Allskonar fatnaður og 
efni sem hægt er að 
nota í búninga. 

Nemendur þekkja 

brúðkaupssiði 

trúarbragðanna fimm.  

Stuttmynd um 

brúðkaupssiði hvers 

trúarbragðs.   ! 
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7.Tilbeiðslusiðir 

Mismunandi 

tilbeiðsluhættir 

trúarbragðanna. 

 

Lýsið í orðum og myndum 

(ljósmyndum eða teiknuðum) 

hvernig helstu tilbeiðslu/bæna 

siðir trúarbragðanna ykkar eru? 

Er ætlast til að unglingar taki 

þátt í öllum siðum og venjum, ef 

já hvenær eiga þau að byrja að 

taka þátt? 

Þankahríð og umræða. 

Upplýsingaöflun í bókum og á 
internetinu. 

Nemendur skrifa svo lýsingar á þessu í 
vinnubækur sínar. 

Þau geta síðan valið hvort þau taki 
mynd af hvort öðru í hinum ýmsu 
bænastellingum eða teiknað mynd af 
þeim. Myndirnar fara síðan uppá 
vegg. 

Allur bekkurinn. 

Fjölskyldu hópar. 

Einn og einn. 

 

Fjölskyldu hópar. 

Flettitafla 

Allskyns bækur um 

tilbeiðslusiði 

trúarbragðanna. 

Aðgangur að tölvum. 

Vinnubækur. 

Myndavél/sími 

m.myndavél. pappír 

og litir. 

Nemendur sjái 

fjölbreytileikann í 

bænasiðum 

trúarbragðanna. 

8.Siðir og reglur ólíkra 

trúarbragða 

Unglingurinn sem sendi 

fjölskyldunni ykkar bréf í 

byrjun segist vilja koma í 

heimsókn til Íslands og vill 

bjóða ykkur svo í heimsókn 

til sín. Hann vill fá að vita 

hvað það er sem hann þarf 

að hafa í huga þegar hann 

kemur inní íslenskt 

samfélag. 

 

 

Hvað er það sem er  gott fyrir 

hann að vita áður en hann 

kemur til Íslands? 

Hvað þurfið þið að vita um siði 

og reglur þess lands sem ykkur 

er boðið að heimsækja? 

Þankahríð og umræða. 

Nemendur undirbúa sig og skrifa 
niður hvað það er sem þeir þurfa að 
vita um samfélagið sem þeir eru að 
fara heimsækja, þurfa að þekkja siði 
og reglur samfélagsins.Skrifa 
niðurstöður í vinnubækur.Frekari 
upplýsingaöflun í bókum og tölvum.  

 

Allur bekkurinn. 

Kennari strjórnar 

umræðu. 

Fjölskyldu hópur. Einn 

og einn. 

Allur bekkurinn. 

 

Flettitöflu. 

Vinnubækur. 

Aðgangur að tölvum 

og bókum með 

upplýsingum um siði 

og reglur ólíkra 

trúarbragða. 

 

 

Nemendur gera sér grein 
fyrir þeim gríðarlega mun 
sem er á reglum og siðum 
samfélaga ólíkra 
trúarbragða. Þeir átta sig 
á að bera þarf virðingu 
fyrir þessum reglum og 
siðum þegar þau ferðast 
um heiminn og rekast á 
eithvað nýtt og öðruvísi. 
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9.Eingyðistrú, 

fjölgyðistrú og 

algyðistrú. 

Við höfum séð það nú 

þegar að trúarbrögð 

heimsins eru afar 

misjöfn.  

Hver trú hefur sína siði, reglur og 

helgirit, en trúa allir á einn og 

sama Guðinn? Eða eru magir 

Guðir til?  

Hvað þýða orðin eingyðistrú, 

fjölgyðistrú og algyðistrú og hver 

er munurinn á þeim? 

Þankahríð og umræða. 

Nemendur skrá niðurstöður í 
vinnubækur. 

Þankahríð og umræða. 

Frekari upplýsingaöflun í bókum og 
tölvum. 

Nemendur skrá niðurstöður í 
vinnubækur. 

Allur bekkurinn. 

Einn og einn. 

Allur bekkurinn. 

Fjölskylduhópar 

 

Einn og einn. 

Flettitafla. 

Vinnubækur. 

Bókin „Maðurinn og 

trúin“. 

Aðgangur að tölvum. 

Nemendur gera sér grein 

fyrir muninum á þessum 

þrem hugtökum og geti 

skrifað útskýringu á þeim. 

10.Helgirit Hver er helsti tilgangur helgirita? 

Hvert er aðal helgirit trúarinnar 
sem ykkar hópur leggur áherslu 
á? 

Hvað er líkt og hvað er ólíkt í því 
og öðrum helgiritum sem þið 
þekkið til? 

Hvernig haldið þið að heimurinn 
væri ef engin helgirit væru til?  

Væri siðferði manna eins? 

Þankahríð og umræða. 

Kennari stjórnar umræðum. 

Frekari upplýsingaöflun ef þarf, bækur 
og tölvur. 

 

Skrifa hálfa blaðsíðu í vinnubók um 
atriði sem eru lík og ólík. 

Skrifa háfa til eina blaðsíðu í vinnubók 
um vangaveltur sínar. 

 

Allur bekkurinn. 

 

Fjölskyldu hópar. 

 

Einn og einn. 

 

Flettitafla. 

 

Bókin „Maðurinn og 

trúin“. 

Aðgangur að tölvum. 

Vinnubækur. 

Nemendur vita tilgang 

helgirita og hvaða helgirit 

er notað mest í þeirra trú 

(sem þau hafa lagt 

áherslu á í verkefninu). 

Nemendur hafa velt því 

fyrir sér hvernig 

heimurinn væri án 

helgirita. 
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11.Réttindi kvenna og 
verkaskipting milli 
kvenna og karla. 

Réttindi kvenna eru afar 
misjöfn í heiminum. Oft 
eiga hefðir og 
trúarbrögð stórann þátt 
í þeim málum. 

 

Berið saman réttindi kvenna sem 
eru kristinnar trúar og kvenna 
sem tilheyra annari trú, hvað 
finnst ykkur vera líkt og hvað 
finnst ykkur vera ólíkt? 

Hvernig haldið þið að 
verkaskipting kvenna og karla í 
ykkar trú sé? 

Þankahríð og umræða. 

Nemendur kynna sér betur 
kvennréttindi innan trúarbragðanna. 
Bera saman og skrifa niðurstöður í 
vinnubók.Nemendur velta fyrir sér 
verkaskiptingu innan sinnar trúar og 
skrifa niðurstöður í vinnubók. 

 

Lýsið verkaskiptingu kynjanna í ykkar 
trú. 

Allur bekkurinn. 

 

 

Fjölskyldu hópar. 

 

Flettitafla. 

 

 

Aðgangur að tölvum 

og bókum. 

Vinnubækur. 

 

 

Nemendur öðlast dýpri 

skilning á hver réttindi 

kvenna eru í heiminum. 

Átta sig á að verkaskipting 

kvenna og karla geti verið 

mjög frábrugðin því sem 

við þekkjum best. 

12. Viðtal við 

„sérfræðing“.  

Kennari hefur útvegað 
hverjum hóp 
viðmælanda sem er 
fróður um Kristni, 
Gyðingdóm, Islam, 
Búddhadóm eða 
Hindúasið (eða ein 
manneskja sem veit 
mikið um öll 
trúarbrögðin). 

Hvað viljið þið vita meira? 

Hvaða spurningum viljið þið 

spurja sérfræðinginn að? 

Hvað finnst ykkur áhygavert eða 

sérstakt og viljið vita meira um? 

Nemendur undirbúa mismunandi 
spurningar og æfa sig í að spyrja. 

Nemendur sýna „sérfræðingnum“ 
hvað þau hafa lært. 

Nemendur spyrja „sérfræðinginn“ 
spurninga. 

Fjölskyldu hópar Vinnubók 

Pappír 

Þjálfum í að undirbúa og 

spyrja spurninga og 

hlusta á þann sem svarar. 
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13. Nemendur gerast 

kennarar. 

Nú mun hver hópur 

kenna samnemendum 

sínum það sem þeir 

hafa lært og þykir 

áhugavert við þá trú 

sem þeirra hópur lagði 

áherslu á. 

Hvað finnst ykkur að 

samnemendur ykkar þurfi helst 

að læra í tengslum við þá trú 

sem ykkar hópur hefur lagt 

áherslu á? 

Hvað haldið þið að 
samnemendur ykkar hafi mestan 
áhuga á að læra um ykkar trú? 

Þankahríð innan fjölskyldu hópa. 

Hópar skipta með sér verkum og 
undirbúa kennslu. 

Nemendur í hópunum sem hlusta 
skrifa niður hjá sér helstu atriði. 

Fjölskylduhópar 

Misstórir hópar. 

Flettitafla, öll gögn 

sem þau hafa unnið 

með í gegnum 

söguramman t.d. 

bókin „Maðurinn og 

trúin“ og aðgangur að 

trúarbragðavefnum.  

Vinnubækur. 

 

Upprifjun á efninu og 

þjálfun í að koma fram. 

    ! ! 

14.Mat á verkefninu/ 

sjálfsmat 

Hvað fannst þér um verkefnið? 

Hvað var áhugaverðast? 

Hvað kom þér á óvart? 

Hvað lærðiru af þessu verkefni?  

Hvað fannst þér skemmtilegast? 

Hvað fannst þér erfiðast? 

Í hverju stóðst þú þig best, ekki 
nógu vel? 

Nemendur skrifa sitt mat á verkefninu 
í vinnubók. 

Einstaklingsvinna Vinnubók Mat nemenda á 

verkefninu. 
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Lokaorð 

Samkvæmt Aðalnámsskrá grunnskóla 2011, þarf nám að eiga sér stað í menningarlegu og 

merkingarbæru samhengi ef það á að vera líklegt til árangurs. Nám á að hjálpa nemendum 

að öðlast dýpri skilning á veröldinni. Því er mikilvægt að kennarar takist á við það krefjandi 

verkefni að kenna trúarbragðafræði með sóma í grunnskólum landsins, sama hver skoðun 

þeirra er á trúmálum. Allir hafa rétt á að fræðast um efnið á faglegan hátt. Það er ólíklegt að 

kennarar nái góðum árangri í kennslu sinni ef þeir einungis lesa uppúr kennslubókunum og 

láta nemendur glósa. Námsefnið þarf að ná út fyrir námsbækurnar og til þess þarf að nota 

fjölbreyttar aðferðir og skapandi vinnubrögð til þess að fanga athygli og áhuga nemenda. 

Mikilvægt er að kennari veki áhuga nemenda á trúarbragðafræðum og viðhaldi honum. 

Höfundur telur að söguaðferðin sé tilvalin aðferð til að uppfylla þetta, hún er fjölbreytt og 

spennandi og býður uppá ótal möguleika í kennslu. Ef undirbúningur kennara er nægilega 

góður áður en kennsla á viðfangsefnum söguramma hefst ætti kennslan sjálf ekki að vera 

eins krefjandi, því ávalt er í boði fyrir kennara að fá lánaða eldri söguramma og fylgja þeim. 

Höfundur ákvað þó  að leggja sitt af mörkum með því að útbúa nýjan söguramma sem ber 

heitið Trúarbrögð heimsins og er ætlaður börnum á elsta stigi grunnskólans. Eftir óformlega 

könnun komst höfundur að því að vöntun var á sögurömmum á unglingastigi grunnskóla og 

sérstaklega í trúarbragðafræði, þá var ekkert annað í stöðunni en að gera tilraun til að ráðast 

á þetta krefjandi verkefni og vonast ég til að kennarar og kennaranemar geti nýtt sér 

söguramman í kennslu sinni í framtíðinni.   
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