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Ágrip 

Eftirfarandi greinargerð er kynning á lokaverkefni mínu til B.Ed – prófs frá 

Kennaraháskóla Íslands.  Lokaverkefnið sem er kennsluefni er tvíþætt; annars 

vegar er um vefsíðu að ræða sem gerð er í vefgerðarforritinu FrontPage og  inni-

heldur gagnvirk verkefni og hins vegar Wiki-bók sem inniheldur bæði spurningar 

og gagnvirk verkefni.  Bæði þessi verkefni fjalla um trúarbrögð sem kennd eru á 

miðstigi grunnskóla og eru hugsuð sem viðbótar- og stuðningsefni við námsbækur 

í trúarbragðafræði sem Námsgagnastofnun hefur gefið út fyrir nemendur á mið-

stigi grunnskóla.   

Um er að ræða 4 námsbækur sem unnið er út frá; Hindúatrú – Guð í mörgum 

myndum, Búddhatrú – leiðin til nirvana, Gyðingdómur – sáttmáli þjóðar og Islam 

– að lúta vilja Guðs.  Þrjár fyrsttöldu bækurnar eru eftir Sigurð Inga Ásgeirsson 

en sú síðasttalda eftir Þorkel Ágúst Óttarsson.  
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1.Inngangur 

Á heimasíðu guðfræðideildar Háskóla Íslands segir meðal annars að vegna 

fjölgunar nýbúa á Íslandi sé nauðsynlegt að Íslendingar kunni skil á helstu 

trúarbrögðum landsmanna (Bjarni Randver Sigurvinsson, Gunnlaugur A. Jónsson, 

Pétur Pétursson, Sigríður Þorgeirsdóttir & Terry A. Gunnell, e.d.).  

Samkvæmt upplýsingum um mannfjölda eftir trúfélögum sem fengnar eru af vef 

Hagstofu Íslands (2008b) þá voru 93% þjóðarinnar skráðir í þjóðkirkjuna árið 

1990, árið 1997 voru þeir 90% og árið 2007 var hlutfallið komið  niður í 81%. 

Með áframhaldandi fjölgun nýbúa á landinu er ekkert sem bendir til annars en að  

þessi þróun eigi eftir að halda áfram í sömu átt.  

Mismunandi trúarbrögðum fylgja mismunandi hefðir og menning.  Ein leið til að 

fyrirbyggja fordóma gegn minnihlutahópum er sú að grunnskólar leggji sitt af 

mörkum til að stuðla að meiri þekkingu og auknu umburðarlyndi gagnvart þeim 

sem eru öðruvísi en fjöldinn. Til að svo megi verða þarf að koma til aukin og 

fjölbreyttari fræðsla um helstu trúarbrögð heims sem eru; búddhatrú, hindúatrú, 

islam og gyðingdómur, samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla; Kristin fræði, 

siðfræði og trúarbragðafræði (2007, bls.6).  
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2.Um vefinn 

Vefsíðurnar eru báðar unnar með það í huga að bæði kennarar, nemendur og 

foreldrar geti nýtt sé það efni sem þar er að finna. Verkefnin eru búin til með 

hliðsjón af fjórum námsbókum í trúarbragðafræði sem gefnar eru út af Náms-

gagnastofnun fyrir nemendur á miðstigi grunnskóla. Bækurnar eru; Hindúatrú – 

Guð í mörgum myndum, Búddhatrú – leiðin til nirvana, Gyðingdómur – sáttmáli 

þjóðar og Islam – að lúta vilja Guðs.  

Slóðin að frontpage vefsíðunni er: http://lokaverkefni.khi.is/v2008/huldhauk og 

Wikibókina er að finna á 

http://is.wikibooks.org/wiki/Tr%C3%BAarbrag%C3%B0afr%C3%A6%C3%B0i_

fyrir_grunnsk%C3%B3lanemendur_%C3%A1_mi%C3%B0stigi 

Þegar farið er inn á forsíðu vefsíðunnar birtast fjögur tákn sem hvert um sig 

tengist einni af ofangreindri námsbók. Hægt er að smella á spurningamerki undir 

hverju tákni og þá heyrist hvaða bók og trú hvert tákn tilheyrir.  Þegar smellt er á 

táknin sjálf birtast undirsíður með mismunandi myndum sem bera sama heiti og 

kaflar námsbókanna. Á forsíðunni er einnig að finna tengil sem heitir „Til 

kennara“ og þar er bæði að finna upplýsingar um vefinn og tengla yfir í  

Wikibókina.  Á forsíðunni er einnig tengill með skrá yfir heimildir sem inniheldur 

skrá yfir myndirnar sem notaðar eru og tengla í uppruna þeirra.   

Myndirnar á undirsíðunum vísa til efni bókarkaflanna og þegar smellt er á þær 

opnast verkefnasíður með verkefnum úr viðkomandi  köflum. Á vinstri spássíðu 

hverrar undirsíðu er svo að finna tengla í verkefni sem eru hugsuð sem upp-

rifjunarefni þegar lestri allrar bókarinnar og verkefnavinnu við kaflana er lokið. 

Þar er stiklað á stóru á öllu efni viðkomandi bókar og nemendur geta ýmist ráðið 

krossgátu eða tengt saman efnisorð.  

Myndirnar sem eru notaðar í verkefninu eru allar fengnar af vefsetrinu 

http://commons.wikimedia.org en það er vefsvæði með myndefni og ýmis konar 

margmiðlunarefni sem notað er í Wikimedia alfræðiritinu.  Þær myndir eru með 

opnum höfundarleyfum og frjáls til afnota t.d. til að afrita og nota í öðrum 

verkum, þó oft sé leyfi þeirra háð ákveðnum skilyrðum t.d. þeim að uppruna 
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myndanna skuli getið séu þær notaðar.  Sjá nánar á 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Licensing .    

Forritin sem notuð eru við gerð verkefnanna á vefsíðunni eru annars vegar „Quiz 

Creator“ frá Íslenska menntanetinu og hins vegar „Hot Potatoes“ frá Software Inc.   

2.2 Wiki-bækurnar 

Wikibókin í þessu verkefni heitir „Trúarbragðafræði fyrir grunnskólanemendur á 

miðstigi“ og tilheyrir flokknum  „kennsla og námsefni“.  Slóðin á bókina er: 

http://is.wikibooks.org/wiki/Tr%C3%BAarbrag%C3%B0afr%C3%A6%C3%B0i_

fyrir_grunnsk%C3%B3lanemendur_%C3%A1_mi%C3%B0stigi 

Þegar forsíða bókanna er opnuð birtist formáli sem fjallar um efni þeirra og síðan 

birtast tenglar í bækurnar sjálfar.  Á forsíðunni er einnig að finna tengil yfir í 

gagnvirku verkefnin á frontpage síðunni. Neðst á forsíðunni er svo tengillinn “Til 

kennara” en þar er að finna nokkrar hugmyndir um hvernig kennarar geta nýtt sér 

Wikibókina við kennslu og notendur síðunnar hvattir til að bæta við fleiri hug-

myndum. Þar er einnig að finna tengla í ítarefni sem tengist trúarbrögðunum. 

Bækurnar sjálfar eru allar eins  byggðar upp. Um er að ræða kaflaskiptingar og 

vísa heiti þeirra til kafla námsbókanna sem stuðst er við og mismunandi fjölda 

spurninga er að finna í hverjum kafla.  Neðarlega í hverri bók er tengill inn á 

gagnvirku verkefnin á frontpage síðunni og neðst á hverri síðu er síðan stutt 

gagnvirkt  krossapróf.  

2.3 Samanburður á Frontpage og  Wiki 

Íslensk höfundalög kveða á um að höfundar efnis hafi einkarétt til að gera eintök 

af verki sínu og til að birta það hvort heldur er í upphaflegri eða breyttri mynd 

(Höfundalög,1972) og fellur nær allt útgefið efni sjálfkrafa undir slík lög nema 

annað sé tekið fram.  Þessi höfundarréttur nær þó ekki til efnis Wikibóka, vegna 

þess að með því að semja texta í Wikibók samþykkir höfundur textans skilmála 

sem falla undir frjálsa handbókarleyfi GNU sem eru m.a. þeir; að allir megi afrita 

textann, breyta honum og dreifa að því tilskildu að nafn höfundar komi fram og að 
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hann njóti þannig viðurkenningar fyrir sköpunarverk sitt (GNU Operating System, 

e.d.).  

Með notkun Wikibóka geta því stöðugar breytingar og endurbætur á námsefninu 

átt sér stað sem gerir það að verkum að í stað þess að vera staðlað kennsluefni 

verður til aðgengilegur kennsluvefur með verkefnum og kennsluhugmyndum sem 

eru í jafn stöðugri þróun og notendur hans vilja.   

Frontpage vefsíðan í þessu verkefni myndi að óbreyttu falla undir áðurnefnd 

höfundalög en með því að setja merki Creative Commons  á síðuna þá hef ég 

gefið öðrum leyfi til að afrita, fjölfalda og nota efnið á síðunni með þeim 

skilyrðum þó að það verði að geta upprunans.    

Eins og kemur fram á vef hinna íslensku Wikibóka (Wikibækur, e.d.)  þá eru 

Wikibækur opið samstarfsverkefni sem miðar að því að bjóða upp á frjálsar bækur 

og þar geta allir lagt sitt af mörkum í gerð kennslu- og handbóka.  Wikibækurnar 

eru þeim kostum gæddar að kennarar og/eða þeir sem það vilja geta breytt þeim, 

bætt við þær og aðlagað að vild áður en þeir nota þær. Þessi eiginleiki gerir það að 

verkum að allir geta aðlagað efnið að sínum þörfum þegar þeir nota það hverju 

sinni.  Einhverjum gæti þó vissulega þótt það galli að geta ekki stjórnað efninu 

alfarið sem þeir setja sjálfir á Wiki síðurnar en sé vilji til að hafa meiri stjórn á því 

sem sett er fram og jafnvel halda einhverju efni óbreyttu um einhvern tíma getur 

viðkomandi höfundur óskað eftir að gerast „stjórnandi“ á Wikibókum og þá öðlast 

hann þau völd að geta verndað síðurnar sínar. Nánari upplýsingar um stjórnendur 

er hægt að finna undir tenglinum „hjálp“ á forsíðu Wikibóka. 

Ofangreind forrit hafa vissulega bæði kosti og galla.  Séu til stöðluð svör við 

stöðluðum spurningum má segja að fastmótaðir vefir eins og frontpage vefurinn 

geti vissulega létt störf kennara að einhverju marki því þeir þurfa þá ekki sífellt að 

finna ný svör við nýjum spurningum þegar verið er að nota efnið.  Sé hins vegar 

gert ráð fyrir að vefurinn nýtist sem kennslugagn þá hlýtur að vera mikill kostur 

fyrir kennara að hafa tækifæri til að aðlaga það að þörfum þeirra nemenda sem 

eiga að nota það í stað þess að þurfa jafnvel að útbúa nýtt efni frá grunni af því að 

hinn vefurinn er ekki alveg það sem hentar.   
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3.Markmið verkefnisins 

Markmið þessa verkefnis er í raun þríþætt. Í fyrsta lagi að auka við þekkingu fólks 

á trúarbrögðum í því skyni að fyrirbyggja fordóma og félagsleg vandamál sem 

þeim fylgja. Í öðru lagi að auka við fjölbreytni námsgagna og þar með 

kennsluaðferða í trúarbragðafræði og síðast en ekki síst að efla tengsl heimila og 

skóla.   

3.1. Að kynnast öðrum trúarbrögðum 

Það líður varla sá dagur að ekki berist fréttir utan úr heimi um átök sem blossa 

upp milli mismunandi trúarbragðahópa. Áður fyrr var þetta mjög fjarlægt okkar 

litla Íslandi, átökin yfirleitt í Mið-Austurlöndum og Asíu en undanfarið hefur þetta 

færst nær okkur og nú er farið að bera á slíkum fréttum víða úr Evrópu og erjur 

hér innanlands milli nýbúa og hópa fólks af erlendum uppruna eru einnig að verða 

daglegt brauð.  Það er sorglegt til þess að hugsa að fólk týni lífi sínu vegna van-

þekkingar og fordóma gagnvart trúarbrögðum og hefðum annarra.   

Innihald bókanna sem unnið er með í þessu verkefni er í raun fræðsla sem byggð 

er á sögulegum grunni trúarbragðanna frekar en að verið sé að sannfæra börnin 

um gildi trúarbragðanna sem slíkra. Það gefur börnunum tækifæri til að velta fyrir 

sér efninu, vega og meta kosti þess og galla og taka sjálfstæðar ákvarðanir í 

framhaldi af því, auk þess sem þau öðlast innsýn í hefðir og siði annarra þjóð-

félagshópa.  

3.2. Fjölbreyttari kennsluhættir. 

Í aðalnámskrá grunnskóla: Kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði (2007, 

bls.7) segir meðal annars að trúarbragðafræði tengist mörgum öðrum námsgrein-

um og mikilvægt sé að kennarar styrki námið með samþættingu við aðrar náms-

greinar. Kennarar eigi að nýta þá möguleika til samþættingar sem bjóðist enda 

auðgi það og styrki námið í trúarbragðafræði sem og nám í öðrum greinum.   

Í aðalnámskrá grunnskóla: Upplýsinga- og tæknimennt (2007, bls.14) segir einnig 

að beiting upplýsingatækni og tölvunotkun setji svip sinn á allar greinar þjóðlífs-
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ins og því nauðsynlegt að slíkt eigi sinn sess í grunnskólum og að kennsla og nám 

á öllum sviðum skólans þurfi að taka mið af því.  

Nemendur eru jafn mismunandi og þeir eru margir og því nauðsynlegt að þeir geti 

nálgast námsefnið með margvíslegum hætti. Mismunandi námsgögn kalla á mis-

munandi kennsluhætti og með því að búa til vefverkefni er verið að auka við fjöl-

breytni í kennsluháttum og auðvelda þannig fleiri nemendum að tileinka sér náms-

efnið.   

3.4. Aukin tengsl við heimilin. 

Ef hægt er að segja að börn hafi að einhverju leyti alist upp með bókum áður fyrr 

þá er að sama skapi hægt að segja að börn alist upp með tölvum í dag. Tölvur eru 

orðnar almenningseign og samkvæmt upplýsingum um tæknibúnað heimila 2002-

2007 sem er að finna á vef Hagstofu Íslands (2007)  höfðu 94% heimila með börn 

yngri en 16 ára, aðgang að internetinu árið 2007.   

Samskipti foreldra við skóla eru oft í tölvutæku formi; foreldrar finna upplýsingar 

um barnið sitt  á Mentor.is, flestir skóla halda úti heimasíðu á internetinu og oft 

eru samskipti kennara og foreldra í formi tölvupósts.  Í aðalnámskrá grunnskóla: 

Kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði (2007, bls.6) segir að vegna fjölgunar 

barna á Íslandi frá ólíkum menningarsvæðum þurfi skólinn í samvinnu við 

heimilin að auka fjölbreytni í trúarbragðafræðslu. Með því að veita aukinn aðgang 

að námsefni nemenda á netinu tel ég að verið sé að auðvelda foreldrum og 

forráðamönnum aðgengi að námsefni nemenda og efla þannig enn frekar tengsl 

heimila og skóla.  
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4.Kennsluaðferðir 

Kennsluaðferðir eru ólíkar í eðli sínu og engin ein kennsluaðferð er betri en önnur 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls.10).  Mismunandi kennsluaðferðir henta 

mismunandi kennurum og því er mikilvægt að með námsefni komi fjölbreyttar 

hugmyndir um kennsluaðferðir þannig að allir finni eitthvað við sitt hæfi. 

Fjölbreytileiki í kennsluaðferðum getur líka verið til þess fallinn að endurvekja og 

viðhalda áhuga nemenda á efninu auk þess sem hann er mikilvægur með tilliti til 

þess að nemendur nota mismunandi leiðir við nám sitt (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999, bls.161).   

4.1. Kennaraefnið. 

Með hverri af grunnlestrarbókunum sem þetta verkefni tekur mið af fylgir 

kennaraefni sem hægt er að nálgast af vef Námsgagnastofnunnar og þó efnið sé 

nokkuð mismunandi milli bóka þá eiga þær það sameiginlegt að í öllum er að 

finna mjög fjölbreyttar tillögur um kennsluaðferðir. 

Í öllu kennaraefninu er lögð nokkur áhersla á verklegar æfingar. Sem dæmi eru 

upplýsingar um hvernig á að gera mandölu á bls.23-24 í kennaraefninu sem fylgir 

bókinni um Búddhatrú (Hrund Hlöðversdóttir, 2005) og upplýsingar um bæna-

mottur á bls. 40-41 í kennarefninu með bókinni um Islam (Guðlaug Björgvins-

dóttir, 2005). Því má segja að auðvelt ætti að vera að samþætta hluta námsins með 

list- og verkgreinum nemenda t.d. smíði, textíl og myndlist. Verkleg kennsla er þó 

alltaf fræðileg að einhverjum hluta þar sem markmiðið er bæði að efla skilning, 

innsæi og leikni nemenda (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls.86) 

Mikið er um verkefni í kennaraefninu sem myndu flokkast undir umræðu- og 

spurnaraðferðir og hægt að finna mörg dæmi um slíkt í öllum  bókunum fjórum.  Í 

kennaraefninu er einnig að finna ýmsan viðbótarfróðleik sem tengist efninu og er 

ekki að finna í námsbókunum, svo sem upplýsingar um vefsíður, tónlist og mynd-

bönd svo dæmi séu tekin. 
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4.2. Vefverkefnið 

„Spurningar hafa ólíkan tilgang. Sumum er ætlað að kanna þekkingu nemenda, 

aðrar eiga að vekja áhuga og enn aðrar vekja nemendur til umhugsunar eða skapa 

umræður.“  (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 30) 

Verkefnin á frontpage vefnum eru í flokki þulunáms og þjálfunaræfinga og 

tilheyra svokallaðri boðnámsaðferð.  Boðnámsaðferðin byggir á því að brjóta 

námsefnið niður í minni einingar sem hentar oft vel nemendum sem eiga erfitt 

með nám. Námsefnið er hannað þannig að nemendur fá endurgjöf strax og vita því 

um leið hvort þeir hafi svarað rétt eða rangt.  (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls.83-

84) 

Wikibókina er hægt að nota með margvíslegum hætti og er útfærsla kennslunnar í 

raun undir  hugmyndaflugi kennara komið hverju sinni. Til dæmis væri hægt að 

láta nemendur vinna í hópum og semja stuttan útdrátt úr köflunum með hliðsjón af 

spurningunum sem þeir skiluðu ýmist munnlega eða skriflega, þá væri hægt að 

hafa spurningakeppni milli hópa innan bekkjarins eða varpa spurningunum upp á 

vegg með myndvarpa og fá umræður í bekkinn um málefni kaflanna út frá þeim. 

Þessum tillögum ásamt fleirum er varpað fram í Wikibókinni undir tenglinum „til 

kennara“  og þeir sem nýta sér síðuna eru hvattir til að bæta við fleiri hugmyndum 

á hana.  
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5. Lokaorð 

Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands (2008a)  var hlutfall erlendra 

ríkisborgara af mannfjölda á Íslandi árið 1980 einungis 1,4%, árið 1990; 1,9%, 

árið 2000; 2,6 % og einungis átta árum síðar eða 11. mars árið 2008 er hlutfallið 

orðið 6,8%. Þetta sýnir hversu hröð þróun í fjölgun innflytjenda hefur verið á 

undanförnum árum og kemur sjálfsagt fæstum á óvart.  

Eins og ég nefndi í inngangi þessarar greinagerðar þá fylgja oft aðrir siðir og 

önnur trúarbrögð erlendum ríkisborgurum og slíkt getur vissulega skapað vanda-

mál ef ekki er vel haldið utan um fræðslu þessara mála. Ef við eigum að geta búið 

saman í sátt og samlyndi eins og sjálfsagt flestir vilja þá verðum við að skilja að 

við höfum öll rétt til að vera öðruvísi.  Fræðsla um ólík trúarbrögð er stór þáttur í 

að efla þann skilning.  

Þegar ég hóf fjarnám mitt í Kennaraháskólanum haustið 2004 þá hafði ég þá 

skoðun að með bættu sjálfstrausti ungs fólks mætti koma í veg fyrir mikið af þeim 

félagslegu vandamálum sem hrjá samfélagið okkar í dag. Ég er enn þessarar 

skoðunar en geri mér betur grein fyrir því að hluti þess að öðlast gott sjálfstraust 

er aukinn skilningur og samkennd bæði með sjálfum sér og öðru fólki.   

Skilningur á öðruvísi trúarbrögðum og siðum en manns eigin er liður í að efla 

þann skilning og þá samkennd. Það er von mín að þetta verkefni sé lóð á 

vogarskálarnar í þeirri vinnu og geti átt þátt í að efla samkennd og vinna gegn for-

dómum í litla samfélaginu okkar.        

 

 

 

 

Reykjanesbær, 29.apríl 2008 

 

________________________________ 

Hulda Hauksdóttir 
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7.Viðauki I 

Hér er eintak af Wikibókinni: Trúarbragðafræði fyrir grunnskólanemendur á 

miðstigi í prentuðu formi.  Slóðin að bókinni er: 

http://is.wikibooks.org/wiki/Tr%C3%BAarbrag%C3%B0afr%C3%A6%C3%B0i_

fyrir_grunnsk%C3%B3lanemendur_%C3%A1_mi%C3%B0stigi 
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Hér er að finna verkefni úr námsefni sem gefið er út af Námsgagnastofnun og er 
notað í trúarbragðafræðikennslu fyrir grunnskólanemendur á miðstigi. 

 

 
Ýmis trúarleg tákn 

Námsbækurnar sem stuðst er við eru: 

Hindúatrú-Guð í mörgum myndum. Höfundur: Sigurður Ingi Ásgeirsson (2005). 

Búddhatrú-leiðin til nirvana. Höfundur: Sigurður Ingi Ásgeirsson (2004). 

Gyðingdómur–sáttmáli þjóðar. Höfundur: Sigurður Ingi Ásgeirsson (2006). 

Islam-að lúta vilja Guðs. Höfundur: Þorkell Ágúst Óttarsson (2003). 

 
Smelltu á tenglana hér fyrir neðan til að opna verkefnin. 

• /Hindúatrú  
• /Búddhatrú  
• /Gyðingdómur  
• /Islam  

Þú getur einnig farið inn á fleiri gagnvirkar æfingar í sama námsefni með því 
að smella hér 

• /Til kennara  

 
Af 
„http://is.wikibooks.org/wiki/Tr%C3%BAarbrag%C3%B0afr%C3%A6%C3%B0i
_fyrir_grunnsk%C3%B3lanemendur_%C3%A1_mi%C3%B0stigi“ 



 18 

Hindúatrú-Guð í mörgum myndum 

 
Hér er að finna verkefni úr námsefni sem gefið er út af Námsgagnastofnun og er 
notað í trúarbragðafræðikennslu fyrir grunnskólanemendur á miðstigi. 

Námsbókin sem stuðst er við er: Hindúatrú-Guð í mörgum myndum. Höfundur: 
Sigurður Ingi Ásgeirsson (2005). 

Svaraðu neðangreindum spurningunum úr viðkomandi köflum þegar þú hefur 
lokið við að lesa kaflana. 

 

 
Ám - Tákn Hindúatúar 

Efnisyfirlit 
 

 1 Lífsýn hindúa  
 2 Rætur trúarinnar  
 3 Helgirit  
 4 Brahman  
 5 Guðlegir sendiboðar  
 6 Þroski sálarinnar  
 7 Leiðir að markinu  
 8 Fjölskyldulíf  
 9 Musteri  
 10 Pílagrímsferðir  
 11 Hátíðir  
 12 Útbreiðsla trúarinnar.  
 13 Gagnvirkar æfingar  
 14 Krossapróf  

 Lífsýn hindúa 

1.Hvaðan er hindúatrú upprunnin? 
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2.Hvað er ólíkt með uppruna hindúatrúar og annarra túarbragða? 

3.Hvað nefnast fylgjendur trúarinnar? 

4.Hvað þýðir heitið sanatana dharma sem hindúar vilja kalla trú sína? 

5.Hvað þýðir nafnið Mahatma? 

6.Hver sagði: „til að öðlast fullkomið hreinlífi verður maður að vera laus við alla 
ástríðu í hugsun, tali og jörðum... Ég verð að vera auðmjúkur. Svo sem maðurinn 
tekur ekki alla yfir sjálfan sig, getur hann ekki öðlast frelsi.“ 

7.Fyrir hvað varð Mahatma Gandhi frægur 

 Rætur trúarinnar 

1.Hvað þýðir orðið gyðjur? 

2.Hvers vegna telja menn að hindúar hafi dýrkað gyðjur til forna? 

 Helgirit 

 

 
Rigveda 

1.Á hvaða máli eru helgirit hindúa samin? 

2.Hvað heita elstu helgiritin? 

3.Um hvað er kenningin samsara? 

4.Hverjir voru fjórir mikilvægustu náttúruguðir hindúa? 

5.Hvernig blíðkuðu prestarnir guðina? 

6.Hvað heitir fyrsta Vedabókin og hvað þýðir nafn hennar? 
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7.Lýstu kastakerfinu sem er stéttakerfi hindúa. 

8.Hvaða skaðlegu áhrif hafði kastakerfið í þjóðfélaginu? 

9.Hvað hét hópurinn sem ekki tilheyrði neinum varna? 

10.Hvað þýðir orðið uphanishad? 

11.Hvað eru gúrúar? 

12.Hvað leggja uphanishadritin mesta áherslu á? 

13.Hvers vegna er bókin Gíta stundum kölluð biblía hindúatrúar? 

 Brahman 

1.Hver er Brahman? 

2.Hvaða orð er helsta tákn hindúatrúarinnar? 

3.Hver er Shíva? 

4. Hvort biðja hindúar til guðs sem föður eða móður? 

5.Hver er Ganesha og hvað er sérstakt við útlit hans? 

6.Hvaða hlutverki gegnir guðinn Vishnú? 

 

 
Shiva og Parvati ásamt Ganesha 

 Guðlegir sendiboðar 
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1.Nefndu 2 guðlega sendiboða 

2.Hvers vegna varpaði konungur Mathura á N-Indlandi Krishna í fangelsi? 

3.Hvernig losaði Krishna þjóðina við vonda kónginn? 

4.Hvað þýðir orðið hare? 

 Þroski sálarinnar 

1.Hvernig er kenningin um samsara (hringrás fæðingar og dauða)? 

2.Hvað þýðir orðið karma? 

3.Hvernig hljómar karma lögmálið? 

4.Hvenær öðlast sálin moksha? 

 Leiðir að markinu 

1.Hvaða 3 leiðir er hægt að fara til að öðlast moksha? 

2.Á hverju byggist leið trausts og tilbeiðslu? 

3.Í hverju felst að fylgja leið góðra verkra? 

4.Í hverju felst að fylgja leið þekkingar? 

5.Hvað eru jógaæfingar? 

 Fjölskyldulíf 

 

 
Guðinn Krishna 
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1.Hvernig heilsa indversk börn fullorðnum ættingjum sínum? 

2.Hvað eru hindúa börn gömul þegar þeim er gefið nafn? 

3.Hver tilkynnir hvað barnið á að heita? 

4.Hvaða dýr eru heilög á Indlandi? 

5.Hvað eru drengir gamlir þegar þeir taka þátt í helgiathöfn sem táknar að þeir séu 
orðnir fullorðnir? 

6.Hvað er þá hengt yfir vinstri öxl þeirra? 

7.Hverjir velja maka handa einstaklingum ? 

8.Hvar fer hjónavígslan yfirleitt fram? 

9.Hverju klæðist brúðurin? 

10.Hvert flytur brúðurin eftir vígsluna? 

11.Hvað er dýrlingur? 

 Musteri 

1.Hvernig votta hindúar musterum virðingu sína? 

2.Hvað heita 4 tímabil sem ævi karlmanna skiptist í samkvæmt helgiritum hindúa? 

 

Pílagrímsferðir 

1.Hvað er pílagrímur? 

2.Hver er tilgangur pílagrímsferða? 

3.Hvers vegna er Ganges fljótið heilagt í augum Hindúa? 

 Hátíðir 

1.Hvað heitir mikilvægasta hátíð ársins hjá hindúum, hvenær á árinu er hún haldin 
og hversu lengi stendur hún? 

2.Hverju er verið að fagna með hátíðinni Holi? 

 Útbreiðsla trúarinnar. 

1.Hversu margir jarðarbúar eru hindúatrúar? 

 Gagnvirkar æfingar 
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Taktu krossaprófið hér fyrir neðan eða smelltu hér til að opna gagnvirkar æfingar 
úr öllum köflum bókarinnar. 

 Krossapróf 
 

1. Hvaðan er hindúatrú upprunnin? 

 Grikklandi 

 Indlandi 

 Kína 

2. Hvað nefnast fylgjendur trúarinnar? 

 gyðingar 

 ásatrúarfólk 

 hindúar 

3. Hvað þýðir heitið "sanatana dharma" sem hindúar vilja kalla trú sína? 

 eilíft lögmál 

 eilíf sæla 

 eilífur kærleikur 

4. Hvað þýðir Mahatma? 

 hinn mikli maður 

 hin mikla sál 

 hinn eilífi 

5. Hver sagði: "Til að öðlast fullkomið hreinlífi verður maður að vera laus við alla 
ástríðu í hugsun, tali og gjörðum..." 

 Mahatma Gandhí 

 Æðstiprestur hindúa 

 Savitiri, guð sólarinnar 

6. Hvað er ólíkt með uppruna hindúatrúar og annarra trúarbragða? 
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 Kenningar hindúatrúar eru komnar frá einum stofnanda. 

 Kenningar hindúatrúar urðu til á einni nóttu 

 Kenningar hindúatrúar eru komnar úr ýmsum áttum á mjög löngum tíma 

 

7. Hvað þýðir orðið gyðjur? 

 goð 

 stytta 

 kvenguðir 

 

8. Hver vegna telja menn að hindúar hafi dýrkað gyðjur til forna? 

 vegna þess að fornleifafræðingar hafa fundið styttur af konum 

 því karlarnir voru alltaf í stríði 

 því konurnar réðu öllu á þessum tímum 

 

Senda

 

 

 

Af 
„http://is.wikibooks.org/wiki/Tr%C3%BAarbrag%C3%B0afr%C3%A6%C3%B0i
_fyrir_grunnsk%C3%B3lanemendur_%C3%A1_mi%C3%B0stigi/Hind%C3%BA
atr%C3%BA“ 
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Búddhatrú - leiðin til Nirvana 

Hér er að finna verkefni úr námsefni sem gefið er út af Námsgagnastofnun og er 
notað í trúarbragðafræðikennslu fyrir grunnskólanemendur á miðstigi. 

Námsbókin sem stuðst er við er: Búddhatrú - leiðin til Nirvana. Höfundur: 
Sigurður Ingi Ásgeirsson (2004). 

Svaraðu neðangreindum spurningunum úr viðkomandi köflum þegar þú hefur 
lokið við að lesa kaflana. 

 

 
Tákn búddhatrúar 

Efnisyfirlit 
 

 1 Gimsteinarnir þrír  
 2 Búddha  
 3 Dharma  
 4 Sangha  
 5 Útbreiðsla trúarinnar  
 6 Mismunandi stefnur  
 7 Helgiritin  
 8 Fjölskyldulíf  
 9 Búddhadagur  
 10 Búddhatrú nú á tímum  
 11 Gagnvirkar æfingar  
 12 Krossapróf  

 Gimsteinarnir þrír 

1. Hvar hófst Búddhatrú, hver var upphafsmaður hennar og hvað þýðir nafnið 
Búddha? 

2. Hvað kallast boðskapur Búddha og hvað felst í honum? 

3. Hvernig hljómar trúarjátning búddha¬trúarmanna (3 setningar) og hvað er hún 
kölluð? 
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 Búddha 

1. Í hvaða landi fæddist Siddharta Gautama? 

2. Hverju spáði Asíta um framtíð Siddharta? 

3. Hvernig reyndi konungurinn faðir hans að koma í veg fyrir að spádómurinn 
rættist? 

4. Hvað er: 

   a.helgur maður  

   b.einsetumaður  

   c.meinlætamaður  

   d.að fasta  

5. Hvað stundaði Siddharta lengi meinlætalifnað? 

 

 
Fæðing Búddha 

6. Hvað varð til þess að Siddharta uppgötvaði að meinlætalifnaður væri ekki 
leiðin til lífshamingjunnar? 

7. Hver taldið Siddharta að væri rétta leiðin til lífshamingju? 

8. Hvaða trú var ríkjandi á Indlandi á dögum Búddha ? 

9. Hverjir voru Brahmínar og fyrir hvað gagnrýndi Búddha þá? 

10. Hvers vegna taldi Búddha að fólk þjáðist? 

11. Hvað er nirvana og hvað gerist þegar menn öðlast það? 

12. Hvers vegna ferðaðist Búddha um Norður Indland í 45 ár? 

13. Hvernig tók faðir hans á móti honum þegar hann kom aftur til æskustöðvanna? 

14. Hvað var það sem dró Búddha til dauða? 

15. Hver voru síðustu orð Búddha? 

 Dharma 
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1. Hvers vegna vildi Búddha að menn hugsuðu vel um líkama sinn? 

2. Hvaða tvenns konar öfgar vildi Búddha að menn forðuðust? 

3. Hvað er stúpa? 

4. Hver eru hin 4 göfugu sannindi í kenningu Búddha? 

5. Hverjir eru 8 áfangar áttfalda stígsins? 

6. Hvernig hljómar vísdómur Búddha? 

7. Hvað þýðir orðið karma og hver er munurinn á góðu karma og slæmu karma? 

 

 
Búddha lýsir leiðina 

 Sangha 

1. Hvað er sangha og hver stofnaði það? 

2. Hvað eru pílagrímsferðir? 

3. Hverjar voru lífsreglurnar 5 sem Búddha setti þeim sem vildu fylgja kenningum 
hans án þess að gerast munkar eða nunnur? 

 Útbreiðsla trúarinnar 

1. Endursegðu söguna um Asoka keisara í stuttu máli með þínum eigin orðum. 

2. Nefndu a.m.k. 3 lönd þar sem búddhatrú er ríkjandi í dag? 

 Mismunandi stefnur 

1. Hvaða heita tvær mismunandi stefnur búddhatrúarinnar og hver er 
aðalmunurinn á þeim? 
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2. Nefndu 3 hreyfingar sem eru innan Mahayana stefnunnar. 

3. Hvað þýðir orðið zen? 

4. Hvaða orð leggur zen-búddhismi höfuðáherslu á? 

5. Hvað er mantra? 

6. Hvað telja tíbetskir búddhistar að þeir ávinni sér með því að tóna möntruna? 7. 
Hvernig vekja félagar í Soka Gakkai hreyfingunni búddhaeðli sitt úr dvala? 

 

 
Lótusblóm 

 Helgiritin 

1. Hverjar eru körfurnar þrjár og hvað innihalda þær? 

2. Hver var fyrsta bókin sem prentuð var í heiminum og hvar var hún prentuð? 

3. Hvað eru Jatakasögur? 

4. Hvað er Dhammapada? 

 Fjölskyldulíf 

1. Hvað er tákn hreinleika í búddhatrú? 

2. Hvað er ölmusa? 
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 Búddhadagur 

1. Hvað heitir mánuðurinn sem Theravada búddistar halda upp á fæðingu, 
uppljómun og dauða Búddha? 

2. Hvað er þessi hátíð kölluð á Vesturlöndum og hvenær er hún haldin? 

3. Hvernig er þessi hátíð haldin hátíðleg á Íslandi? 

 Búddhatrú nú á tímum 

1. Hversu margir manna í heiminum eru búddhatrúar? 

2. Hver er þekktasti búddhatrúarmaður heims? 

3. Hvað sagði Búddha að væri hið eilífa lögmál? 

 Gagnvirkar æfingar 

Taktu krossaprófið hér fyrir neðan eða smelltu hér til að opna gagnvirkar æfingar 
úr öllum köflum bókarinnar. 

 Krossapróf 

 

1. Hvar hófst Búddhatrú? 

 Kína 

 Indlandi 

 Norður Kóreu 

 

2. Hvað hét upphafsmaður Búddhatrúar? 

 Siddharta Gautama 

 Mahatma Gandhi 

 George Bush 

 

3. Hvað þýðir nafnið Búddha? 

 hinn algóði 

 hinn alvitri 
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 hinn upplýsti 

 

4. Hvað kallast boðskapur Búddha? 

 garmar 

 dharma 

 svarma 

 

5. Hvað er trúarjátning Búddha kölluð? 

 Demantarnir þrír. 

 Gimsteinarnir þrír. 

 Rúbínarnir þrír 

 

6. Hver eftirfarandi fullyrðinga er rétt? 

 Búddha hefur verið líkt við munk. 

 Búddha hefur verið líkt við lyf. 

 Búddha hefur verið líkt við lækni. 

 

7. Hvað þýðir orðið athvarf? 

 staður þar sem fólk hverfur 

 staður þar sem maður er óhultur 

 heimili hellisbúa 

 

Senda

 

 

Af  
http://is.wikibooks.org/wiki/Tr%C3%BAarbrag%C3%B0afr%C3%A6%C3%B0i_
fyrir_grunnsk%C3%B3lanemendur_%C3%A1_mi%C3%B0stigi/B%C3%BAddh
atr%C3%BA 
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Gyðingdómur - sáttmáli þjóðar 

Hér er að finna verkefni úr námsefni sem gefið er út af Námsgagnastofnun og er 
notað í trúarbragðafræðikennslu fyrir grunnskólanemendur á miðstigi. 

Námsbókin sem stuðst er við er: Gyðingdómur - sáttmáli þjóðar. Höfundur: 
Sigurður Ingi Ásgeirsson (2006). 

Svaraðu neðangreindum spurningunum úr viðkomandi köflum þegar þú hefur 
lokið við að lesa kaflana. 

 

 
Davíðsstjarnan. Tákn gyðinga 

 

Efnisyfirlit 
 

 1 Inngangur  
 2 Upphaf trúarinnar  
 3 Fyrirheitna landið  
 4 Helgirit  
 5 Helgistaðir  
 6 Sýnagógan  
 7 Heimilið  
 8 Merkisdagar ársins  
 9 Gagnvirkar æfingar  
 10 Krossapróf  

 Inngangur 

1. Hvar búa flestir gyðingar ? 

2. Hvað voru gyðingar kallaðir til forna? 
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3. Hvað er eingyðistrú? 

4. Hver er talinn upphafsmaður gyðingsdóms? 

5. Hver er talinn mestur allra spámanna gyðinga? 

6. Hvað heitir aðalhelgirit gyðinga? 

 

 Upphaf trúarinnar 

1. Hvað þýðir nafnið Abraham? 

2. Hverju svaraði Abraham þegar faðir hans spurði hvers vegna hann hefði 
eyðilagt skurðgoðin? 

3. Hver er álitinn stofnandi gyðingdóms? 

4. Nefndu 3 af boðorðunum tíu. 

5. Hvað var Móse lengi með þjóð sinni í eyði¬mörkinni? 

 

 
Abraham og Gabríel 

 Fyrirheitna landið 

1. Hverjar eru mestu ofsóknir sem gyðingar hafa orðið fyrir? 

2. Hver var Anna Frank? 

3. Hvað kölluðu gyðingar ríkið sem þeir stofnsettu í Palestínu og hvaða ár 
stofnuðu þeir það? 

4. Hvað kallast sex horna stjarnan sem er tákn gyðinga 

 Helgirit 
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1. Hvað kallast biblía gyðinga? 

2. Hvað þýðir orðið Tóra? 

3. Hvers vegna er Tóra mikilvægasta helgirit gyðinga? 

4. Hvað eru mósebækurnar margar og um hvað eru þær? 

5. Hvaða setning er kjarninn í Tóra? 

6. Hvað kallast andlegir kennarar gyðinga? 

7. Hvað heitir þekktasta rit þeirra og um hvað er það? 

 

 
Móses með boðorðin tíu 

8. Hvað þýðir orðið Messías á hebresku? 

9. Hvers vegna trúðu gyðingar ekki að Jesús hefði verði Messías? 

10. Hvers vegna neita sumir strangtrúaðir gyðingar tilvist Ísraelsríkis? 

11. Hvernig heilsast gyðingar? 

12. Hvað þýðir orðið „shalom“? 

13. Hvað þýðir orðið „tzedaka“ og hvernig tengist það gyðingatrú? 

14. Ljúktu við eftirfarandi setningar semteknar eru úr orðskviðum Salómons: 
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       a)Sá sem öðrum hjálpar ..... 

       b)Sá sem aðra mettar  ..... 

 Helgistaðir 

1. Hvað heitir helgasti staður gyðinga og í hvaða borg er hann að finna? 

2. Hvað er vesturveggur gamla musterisins á Musterishæðinni kallaður og hvers 
vegna? 

 Sýnagógan 

1. Hvað kallast bænahús gyðinga? 

2. Hvað kallast leiðtoga safnaðar gyðinga og hvað gera þeir? 

3. Geta konur orðið rabbínar? 

4. Hvað merkir það fyrir gyðinga að vera bar/bat mitzvah og á hvaða aldri gerist 
þessi atburður? 

5. Hvað kallast hjónavígsla á hebresku og hvað þýðir orðið? 

6. Hvaða skjal þarf brúðguminn að skrifa undir við hjónavígsluna? 

7. Hver gefur brúðhjónin saman? 

8. Trúa gyðingar á líf eftir þetta líf? 

9. Hvað kallast maturinn sem gyðingar borða? 

10. Nefndu dæmi um mat sem gyðingar mega ekki borða? 
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Við bæn á friðþægingardaginn 

 Heimilið 

1. Hvað kalla gyðingar hvíldardaginn og hversu oft er hann haldinn hátíðlegur? 2. 
Hvað heitir bænabók gyðinga? 

3. Hversu oft á dag eiga karlmenn að biðjast fyrir. 

4. Hvað heitir mikilvægasta bæn gyðinga? 

5. Hvað eiga gyðingar að gera á hvíldardaginn? 

6. Hvaða vikudagur er hvíldardagurinn hjá gyðingum? 

 Merkisdagar ársins 

1. Hvað eru helgi- og hátíðisdagar gyðinga margir á ári (ef hvíldardagurinn er ekki 
talinn með)? 

2. Við hvað miða gyðingar dagatal sitt? 

3. Hvað kallast háhelgidagar gyðinga? 

4. Hvað þýðir að friðþægja? 

5. Hvers minnast gyðingar á sukkot (laufskálahátíðinni)? 

6. Hvað þýðir orðið „hanukkah“ og hvað kallast þessi hátíð á íslensku? 

7. Hve lengi stendur ljósahátíðin? 

8. Á hvaða hátíðisdegi mæta gyðingar í sýnagóguna í skrautlegum búningum? 

9. Páskar draga nafn sitt af heitinu „pesach“ sem þýðir framhjáganga og vísar til 
síðustu plágunnar sem Guð lét herja á Egypta sem hélt gyðingum sem þrælum. 
Lýstu þessari plágu í stuttu máli með þínum eigin orðum. 

 Gagnvirkar æfingar 

Taktu krossaprófið hér fyrir neðan eða smelltu hér til að opna gagnvirkar æfingar 
úr öllum köflum bókarinnar. 

 Krossapróf 

 

1. Hvar í heiminum búa flestir gyðingar? 
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 Í Ísrael 

 Í Kína 

 Í Bandaríkjunum 

 

2. Hvað voru gyðingar kallaðir til forna? 

 júðar 

 hebrear 

 herskarar 

 

3. Hvað er eingyðistrú? 

 þegar trúað er á marga guði 

 þegar trúað er á einn guð 

 þegar trúað er á engan guð 
 

4. Hver er talinn mestur allra spámanna gyðinga? 

 Móse 

 Abraham 

 Jesú kristur 

 

5. Hvað heitir aðalhelgirit gyðinga? 

 Bóra 

 Tóra 

 Skóra 

 

6. Til hvaða trúar telst þú ef móðir þín er gyðingur og faðir þinn er kristinnar 
trúar? 

 trúleysingi 

 gyðingur 

 kristinnar trúar 

7. Hvað þýðir nafnið Abraham? 
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 Sá allra besti 

 Faðir margra 

 Lang flottastur 

 

8. Hverju svaraði Abraham þegar faðir hans spurði hvers vegna hann hefði 
eyðilegt skurðgoðin hans? 

 
Að skurðgoðin hefðu lent í slagsmálum og stærsta skurðgoðið hefði mölvað 
þau minni. 

 
Að sér hefði leiðst svo hann ákvað að leika sér að brjóta þau með 
teyjubyssunni sinni. 

 Að hann hefði ekki brotið þau og vissi ekki hver hefði gert það. 

 

9. Hver er álitinn stofnandi gyðingdóms? 

 Abraham 

 Móse 

 Jesús kristur 

 

10. Hvað var Móse lengi með þjóð sinni í eyðimörkinni? 

 20 ár 

 30 ár 

 40 ár 

 

Senda

 

 

Af 
„http://is.wikibooks.org/wiki/Tr%C3%BAarbrag%C3%B0afr%C3%A6%C3%B0i
_fyrir_grunnsk%C3%B3lanemendur_%C3%A1_mi%C3%B0stigi/Gy%C3%B0in
gd%C3%B3mur“ 
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Islam - Að lúta vilja Guðs 

Hér er að finna verkefni úr námsefni sem gefið er út af Námsgagnastofnun og er 
notað í trúarbragðafræðikennslu fyrir grunnskólanemendur á miðstigi. 

Námsbókin sem stuðst er við er: Islam - að lúta vilja Guðs. Höfundur: Þorkell 
Ágúst Óttarsson(2003). 

Svaraðu neðangreindum spurningunum úr viðkomandi köflum þegar þú hefur 
lokið við að lesa kaflana. 

 

 
Islam 

Efnisyfirlit 
 

 1 Islam og múslimar  
 2 Samfélagið sem Múhameð ólst upp í  
 3 Æska Múhameðs og opinberun  
 4 Múhameð boðar nýja trú  
 5 Árásir á Múhameð og fylgjendur hans  
 6 Flóttinn til Medínu  
 7 Múhameð kemur til Medínu  
 8 Múhameð snýr aftur til Mekku  
 9 Síðustu ár Múhameðs  
 10 Útbreiðsla islams og arfleifð  
 11 Gagnvirkar æfingar  
 12 Krossapróf  

 Islam og múslimar 

1.Hvers vegna er sagt að gyðingar og arabar eigi sameiginlegan uppruna? 

2. Hvað merkja orðin islam og salam? 

3. Hvað kallast sá sem játar islam og hvað þýðir nafnið? 
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4. Hvernig segir maður guð á arabísku? 

 Samfélagið sem Múhameð ólst upp í 

1. Hvar fæddist Múhameð? 

2. Hvað er hirðingi? 

3. Hvað er fjölgyðistrú? 

4. Hvað er tíminn fyrir tíð islam kallaður? 

5. Hvað þýðir orðið kaaba á arabísku? 

6. Hvers vegna dökknaði steinninn sem engillinn gaf Abraham? 

 

 
Blaðsíða úr Kóraninum 

 Æska Múhameðs og opinberun 

1. Segðu í stuttu máli frá æskuárum Múhameðs fram að 8 ára aldri? 

2. Hvers vegna er bannað að mála helgimyndir af Múhameð? 

3. Hvernig er útliti Múhameðs lýst? 

4. Hvernig veit fólk hvernig Múhameð leit út? 

5. Um hvað hugsaði Múhameð þegar hann sat einn í hellinum sínum á Hirafjalli? 

6. Hvað hét engillinn sem birtist Múhameð á fjallinu? 

7. Hvað þýðir orðið opinberun? 
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8. Hvað þýðir orðið Kóran? 

9. Hvers vegna er Kóraninn heilagur í augum múslima? 10. Hvernig lýsti 
Múhameð Kóraninum? 

11. Hvers vegna þurftu aðrir að skrifa niður boðskap Guðs fyrir Múhameð? 

 Múhameð boðar nýja trú 

1. Hvers vegna voru menn ósáttir við kenningu Múhameðs um að menn væru 
skapaðir til að tilbiðja og þjóna Guði? 

2. Nefndu tvær vísindagreinar sem múslimar voru vel að sér í? 

 

 
Kona með blæju 

 Árásir á Múhameð og fylgjendur hans 

1. Hvers vegna litu valdhafar í Mekku á Múhameð sem ógn við sig? 

2. Hvað gerðu þeir til að reyna að þagga niður í honum? 

3. Hvað ákváðu þeir að gera þegar þeir skildu að Múhameð myndi aldrei hætta að 
boða hina nýju trú? 

4. Hvað gerði Múhameð til að rétta hlut kvenna? 
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5. Boðar kóraninn að konur verði að hylja andlit sitt? 

6. Er það algeng hefð í trúarbrögðum að fólk hylji hár sitt ? 

7. Nefndu dæmi um slíkt í kristinni trú? 

8. Hvert var mikilvægasta framlag múslima til lækavísindanna? 

 Flóttinn til Medínu 

1. Segðu frá því með þínum eigin orðum hvað gerðist í næturferð Múhameðs og 
Gabríels engils. 

2. Hversu oft á dag biðja múslimar til Guðs? 

3. Hvers vegna töldu mennirnir sem voru að leita að Múhameð að hann gæti ekki 
verið falinn í hellinum? 

4. Hvers vegna er ár múslima styttra en kristinna manna? 

5. Hvers vegna halda múslimar 12. dag fyrri vormánaðar hátíðlegan? 

6. Hvað gera múslimar í hitamánuði (Ramadhan) ? 

7. Hvað heitir helgasta hátíð múslima? 

 

 
Kóngulóarvefur 

 Múhameð kemur til Medínu 

1. Hvað kallast staðurinn þar sem múslimar koma saman og tilbiðja Guð? 

2. Til hvers er turninn í moskum notaður? 

3. Hvers vegna eru engar myndir af Guði eða Múhameð í moskum? 

4. Hverjar eru 3 helgustu borgir islam og hvað heita moskurnar þar? 

5. Hvað þýðir orðið jihad? 
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6. Úskýrðu í stuttu máli lögin um jihad. 

 Múhameð snýr aftur til Mekku 

1. Hverjir eru kallaðir „fólk bókarinnar“ og hver var afstaða Múhameðs til þeirra? 

2. Hvað segir Kóraninn um að þröngva aðra til trúar? 

 Síðustu ár Múhameðs 

1. Helstu boðorð múslima kallast stoðirnar fimm. Hverjar eru þær? 

2. Hvert snúa múslimar sér þegar þeir biðja bænirnar sínar? 

3. Nefndu 5 atriði sem múslimar mega ekki gera samkvæmt lögum islams. 

4. Hvers vegna fasta múslimar? 

5. Hvað eru islömsk börn gömul þegar þeim er gefið nafn? 

6. Hvernig fer nafnahátíð fram? 

 Útbreiðsla islams og arfleifð 

1. Lýstu útbreiðslu islams í stuttu máli. 

 Gagnvirkar æfingar 

Taktu krossaprófið hér fyrir neðan eða smelltu hér til að opna gagnvirkar æfingar 
úr öllum köflum bókarinnar. 

 

 Krossapróf 

 

1. Hvers vegna er sagt að gyðingar og arabar eigi sameiginlegan uppruna? 

 Því Abraham er ættfaðir beggja. 

 Því þeir tala svo líkt tungumál 

 Því þeir klæðast eins fötum 

 

2. Hvað þýðir orðið "islam"? 

 fyrirgefning 
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 hlýðni 

 friður 

 

3. Hvað þýðir orðið "salam"? 

 fyrirgefning 

 hlýðni 

 friður 

 

4. Hvernig segir maður guð á arabísku? 

 Salla 

 Allah 

 Ballah 

 

5. Hvað kallast sá sem játar islam? 

 arabi 

 þjóðverji 

 múslimi 

 

6. Hvað þýðir heitið "múslimi"? 

 sá sem er altaf að rífast 

 sá sem er undirgefinn 

 sá sem eltir allar hina 

 

Senda

 

 

Af 
„http://is.wikibooks.org/wiki/Tr%C3%BAarbrag%C3%B0afr%C3%A6%C3%B0i
_fyrir_grunnsk%C3%B3lanemendur_%C3%A1_mi%C3%B0stigi/Islam“ 
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Til kennara 

 Hugmyndir að útfærslu 

Wikibókina Trúarbragðafræði fyrir grunnskólanemendur á miðstigi má nýta á 
ýmsa vegu. Hér verða taldar upp nokkrar hugmyndir og þeir sem luma á fleiri 
hugmyndum eru eindregið hvattir til að bæta þeim við. 

• Nemendum er skipt í hópa og hver hópur semur stuttan útdrátt úr 
köflunum með hliðsjón af spurningunum úr Wikibókunum. Síðan flytur 
hver hópur sitt erindi fyrir aðra bekkjarfélaga sína sem gefa þeim einkunn 
fyrir í lokin.  

• Nemendum er skipt upp í tvo eða fleiri hópa (fer eftir stærð bekkjarins) og 
fá ákveðinn tíma til að æfa sig í að svara spurningunum. Síðan er haldin 
spurningakeppni milli hópanna og þeir sem ná að svara flestum 
spurningum vinna.  

• Spurningunum úr hverjum kafla fyrir sig er varpað upp á vegg með 
myndvarpa. Kennarinn spyr nemendur út úr og skapar um leið umræður 
milli nemenda út frá spurningunum.  

• Nemendur eiga að bera saman viðkomandi trúarbrögð (innbyrðis eða við 
önnur sem þau þekkja vel t.d. kristni) og telja upp það sem er líkt og ólíkt 
með þeim. Hentar bæði sem einstaklingsvinna og hópvinna.  

• Nemendur reyna að ímynda sér hvernig dagurinn þeirra yrði ef þau væru 
annarrar trúar en þau eru. Væru þau t.d. öðruvísi klædd, myndu þau haga 
sér öðruvísi; heima hjá sér og/eða í skólanum?  

 

 Ítarefni 

• Kennsluleiðbeiningar hjá Námsgagnastofnun  
• Trúarbragðavefurinn (b.ed. verkefni 2007)  
• Greinar á íslensku Wikipedia sem tengjast Búddhatrú  
• Greinar á íslensku Wikipedia sem tengjast Gyðingdómi  
• Greinar á íslensku Wikipedia sem tengjast Íslam  
• Greinar á íslensku Wikipedia sem tengjast Hindúisma  
• Félag kennara í kristnum fræðum siðfræði og trúarbragðafræðum  

Af 
„http://is.wikibooks.org/wiki/Tr%C3%BAarbrag%C3%B0afr%C3%A6%C3%B0i
_fyrir_grunnsk%C3%B3lanemendur_%C3%A1_mi%C3%B0stigi/Til_kennara“ 

 
 


