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Ágrip 

Í fjölmenningarlegu samfélagi er nauðsynlegt að fólk fræðist um siði og gildi annarra 

menningarhópa en síns eigin. Trúarbrögð eru mikilvægur þáttur hverrar menningar og 

skilningur á þeim stuðlar að umburðarlyndi og bættum samskiptum manna á milli. Að 

hunsa tilvist trúarbragða getur hins vegar valdið fordómum og ótta. 21. aldar hæfni 

eru þeir eiginleikar sem talið er að fólk þurfi að tileinka sér til að vera samfélagslega 

hæfir á upplýsinga- og tækniöld. Fólk þarf ekki bara að skilja og kunna að notfæra sér 

þá miðla sem eru við lýði í samfélaginu í dag, heldur einnig að þekkja og skilja 

mismunandi menningu, trúarbrögð og siði. Netið er mikilvægt tæki til samskipta og 

upplýsingaöflunnar í leik og starfi. Til að undirbúa nemendur undir störf í 

þjóðfélaginu er því mikilvægt að tölvan og Netið sé eðlilegt verkfæri í grunnskólum 

landsins.  

Trúarbragðavefnum er ætlað að koma til móts við aukna áherslu á trúarbragðafræðslu 

í grunnskólum. Á honum að finna kynningu á þremur af áhrifamestu trúarbrögðum 

heims: gyðingdóm, íslam og búddhadóm. Síðar munu önnur áhrifamikil trúarbrögð 

bætast í þennan hóp, til dæmis kristni og hindúasiður. Á vefnum er fjallað um þætti 

sem almennt er talið að flest trúarbrögð eigi sameiginlega eins og sagnir, siðfræði og 

helgiathafnir. Vefurinn er ríkulega myndskreyttur og á honum er að finna gagnvirk 

verkefni, tenglasöfn og viðamikinn vefleiðangur um trúarbrögð. Efni þetta er hugsað 

til að vekja áhuga nemenda á efninu og þjálfa þá í sjálfstæðum vinnubrögðum og 

gagnrýnni hugsun. Með tilkomu vefjarins opnast möguleikar fyrir kennara að 

samflétta trúarbragðakennslu við upplýsingamennt. Auk þess getur hann nýsts sem 

uppflettivefur um trúarbrögð fyrir almenning. 
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Formáli 

Hugmynd að vefsíðu með upplýsingum um trúarbrögð heimsins hefur verið að þróast 

hjá höfundum í dágóðan tíma. Önnur okkar er með upplýsingatækni og 

samfélagsgreinar sem kjörsvið og hin á samfélagsgreina kjörsviði. Við ákváðum að 

taka fyrir trúarbragðafræðina þar sem okkur fannst vanta fjölbreytilegra kennsluefni 

innan þeirrar greinar. Þegar ákveðið var að gera alvöru úr þessu settum við okkur í 

samband við Gunnar J. Gunnarsson lektor við Kennaraháskóla Íslands og báðum 

hann um að verða leiðsagnarkennara okkar. Við vildum umfram allt leggja áherslu á 

að efnið væri vandað og áreiðanlegt og leituðum því til Gunnars enda teljum við hann 

bestan til að meta verkefni eins og þetta.  

Efnið á vefnum er að mestu sótt í bækur og vefsíðum um trúarbrögð heimsins. Einnig 

er stuðst við rannsóknir og kannanir sem gerðar hafa verið og auk upplýsinga frá 

Hagstofu Íslands. Sum atriði eða dýpkun á þeim hafa þó verið fengin í gegnum viðtöl 

við fólk frá viðkomandi trúfélagi eða aðra sérfræðinga um átrúnaðinn. Í flestum 

tilvikum leituðum við eftir að finna fleiri en eina áreiðanlega heimild um það efni sem 

er að finna á vefnum og vonumst því til að hér sé um nokkuð áreiðanlegt efni að 

ræða.  

Við ræddum við og áttum í tölvupóstssamskiptum við fjölda fólks sem tengjast 

þessum völdu trúarbrögðum á mismunandi hátt. Allir sem við töluðum við voru mjög 

jákvæðir í garð vefjarins og hjálpsamir og við kunnum þeim bestu þakkir fyrir alla 

aðstoðina.  

Sérstakar þakkir fá: 

Bjarni Randver Sigurvinsson stundakennari HÍ 

Gréta Björg Sörensdóttir 

Gunnar J. Gunnarsson 

Michael A. Levin 

Phramaha Prasit Boonkam búddhamunkur 

Salmann Tamimi formaður Félags múslima 

Steinunn Geirdal talsmaður SGI á Íslandi 

Stjórn Félags kennara í kristnum fræðum, siðfræði og trúarbragðafræðum 

Toshiki Toma prestur innflytjenda  

Eiginmenn okkar, börn og aðrir aðstandendur sem hvöttu okkur áfram. 
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Inngangur 
Hér er að finna greinargerð með lokaverkefni til B.Ed. við grunnskólabraut 

Kennaraháskóla Íslands. Lokaverkefnið er vefur sem hefur fengið nafnið 

Trúarbragðavefurinn og er fyrst og fremst hugsaður sem námsefni í trúarbragðafræði 

fyrir nemendur á miðstigi grunnskóla, en einnig sem upplýsingavefur um trúarbrögð 

fyrir almenning. 

Áhrifamestu trúarbrögð heims eru líklega gyðingdómur, kristni, íslam, hindúasiður og 

búddhadómur. Í fyrstu lotu kemur vefurinn til með að innihalda upplýsingar um þrenn 

af þessum áhrifamestu trúarbrögðum heimsins; gyðingdóm, íslam, og búddhadóm en 

við skýrum það val betur í kaflanum Trúarbragðavefurinn – Val á efni. Það er hins 

vegar von okkar höfundanna og vilji að halda áfram að bæta við vefinn í framtíðinni 

þannig að þar verði að finna alhliða vef um öll helstu trúarbrögð heimsins. 

Eflaust spyrja margir hvers vegna við höfum valið okkur að útbúa námsefni um 

trúarbrögð og aðrir kunna að velta fyrir sér hvers vegna við veljum Netið sem miðil 

fyrir þetta efni. Í greinargerð þessari munum við svara þessum spurningum. Í 

kaflanum Hvers vegna námsvefur um trúarbrögð? munum við færa rök fyrir því 

hvers vegna við teljum ekki aðeins æskilegt heldur beinlínis nauðsynlegt að kenna um 

trúarbrögð í grunnskólum landsins og viljum þar af leiðandi styrkja þá kennslu og 

nám með þessari viðbót við námsefni í trúarbragðafræði. Í kaflanum Hvers vegna 

vefsíða? munum við svo fjalla um gildi þess að nota upplýsingatækni í skólastarfi og 

færa rök fyrir því hvers vegna við teljum Netið vera ákjósanlegan miðil fyrir 

fræðsluefni um trúarbrögð.  

Í kaflanum Trúarbragðavefurinn munum við að lokum skýra afmörkun okkar á efni 

auk þess sem við segjum frá uppbyggingu og innihaldi vefjarins, með 

kennslufræðileg markmið í huga.  

Með þessum vef er von okkar að nemendur, kennarar og almenningur geti sótt sér 

áreiðanlegar upplýsingar og þannig stuðlað að minni fordómum og auknu 

umburðalyndi gagnvart náunganum. 
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Hvers vegna námsvefur um trúarbrögð ? 

Fjölmenningarlegt samfélag 

Það er gjarnan sagt að með aukinni tækni og bættum samgöngum hafi heimurinn 

minnkað. Samskipti manna á milli hafa aukist gífurlega og það þykir eðlilegt að hafa 

dagleg samskipti við fólk sem býr hinum megin á hnettinum. Ferðalög og flutningar 

fólks hafa orðið auðveldari og þar af leiðandi aukist. Það er einnig staðreynd að fólk 

af ólíkum uppruna með mismunandi menningu og trú, býr í sama landi, sömu götu 

eða jafnvel í sama húsi. Flóra mannlífsins er stöðugt að verða fjölbreyttari frá því sem 

áður var og íslenskt samfélagt er vaxandi fjölmenningarsamfélag þar sem ólík 

menning og siðir blandast saman. 

Þróunin í átt til fjölmenningar fór hægar af stað á Íslandi en í öðrum löndum Norður- 

og Vestur-Evrópu (Guðrún Margrét Guðmundsdóttir, 2006, bls. 10) en á síðast 

liðnum árum hefur hins vegar orðið gífurleg fjölgun innflytjenda hér á landi. Á 

síðustu 15 árum hafa þúsundir manna fengið íslenskan ríkisborgararétt auk þess sem 

hlutfall erlendra ríkisborgara hefur meira en tvöfaldast (Hlutfall erlendra ríkisborgara 

af mannfjölda 1950-2006). Sem dæmi má nefna að árið 1990 voru 4.812 manns með 

erlent ríkisfang búsettir á Íslandi eða 1.9% af mannfjölda en árið 2005 var sú tala 

komin upp í 13.778 eða 4,6%. Fjöldi barna af erlendum uppruna hefur aukist í sama 

hlutfalli og skólar landsins fara ekki varhluta af þeirri þróun. Þegar þetta er skrifað 

hafa fréttamiðlar landsins nýlega fjallað um að nærri 40% nemenda í yngstu 

bekkjardeildum Fellaskóla séu af erlendum ættum og yfir 50% á leikskólanum 

Fellaborg (Ragnhildur Sverrisdóttir, 2006). Þarna er um að ræða mikla breytingu frá 

því fyrir aðeins 6 árum þegar aðeins 7-8% nemenda Fellaskóla voru innflytjendur. 

Það ætti því að vera ljóst að fjölmenningarlegt samfélag er nokkuð sem nauðsynlegt 

er að huga að í grunnskólum landsins. 

Í fjölmenningarsamfélagi þarf að huga að réttindum og skildum allra sem búa í 

samfélaginu auk þess sem ekki má gleyma persónulegri upplifun og tilfinningum 

fólks (Gundara, 2000, bls. 151-2). Allir sem búa í lýðræðislegu þjóðfélagi eiga að 

hafa tækifæri til að vera virkir samfélagsþegnar, geta sinnt skyldum sínum og haft 

áhrif í samfélaginu. Þetta er mjög vandasamt verk og ekki hrist fram úr erminni. 
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Grunnurinn að því er þó sá að fólk sé upplýst um ólíka siði og menningu þeirra 

þjóðarbrota sem setjast að í samfélaginu. 

Í slíku samfélagi er mikilvægt að fólk beri virðingu fyrir mismunandi menningu og 

geri sér far um að skilja hana. Aðeins þannig er hægt að vinna gegn fordómum 

gagnvart öðrum menningarheimum sem því miður virðast hafa aukist mikið á 

síðastliðinum árum. Sem dæmi um það má nefna að samkvæmt lífsgildakönnun 

Félagsvísindastofnunar frá 1999 vildu 3% viðmælenda ekki hafa innflytjendur eða 

fólk af öðrum kynþætti sem nágranna, 4% vildu ekki hafa gyðinga sem nágranna, 9% 

vildu ekki hafa sígauna og 12% vildu ekki hafa múslima sem nágranna (Friðrik H. 

Jónsson, 2005). En samkvæmt könnun sem IMG Gallup gerði fyrir Rauða krossinn 

árið 2005 um afstöðu Íslendinga til útlendinga, sögðust hins vegar 22% aðspurða 

mundu vera mjög ósátt við að búa í næstu íbúð við múslima (Þórir Júlíusson, 2005). 

Annað dæmi um aukna fordóma gagnvart fólki af erlendum uppruna er 

samanburðarrannsókn sem fyrirtækið Rannsóknir og greining (Álfgeir Logi 

Kristjánsson o.fl., 2005, bls. 22) gerði á viðhorfum 9. og 10. bekkinga til nýbúa árin 

1997, 2000 og 2003 en samkvæmt henni hafa neikvæð viðhorf unglinga til nýbúa 

aukist úr 18% frá árinu 1997 upp í 34% árið 2003. Það er áhugavert að samkvæmt 

könnun Rauða krossins minnka fordómar gegn innflytjendum með aukinni menntun 

(Þórir Júlíusson, 2005) og samkvæmt könnun Rannsóknar og greininar (2005, bls. 39) 

eru börn háskólamenntaðra mæðra líklegri til að hafa jákvæð viðhorf í garð nýbúa en 

önnur börn. Út frá því má áætla að meiri menntun skili sér í meira umburðarlyndi og 

sé þar af leiðandi ein besta forvörnin gegn fordómum. Það er því nauðsynlegt að opna 

umræðuna um mismunandi gildi, trúarbrögð og menningarheima (Banks, 2003, bls. 

119).  

Trúarbrögð eru oft á tíðum samofin menningu ólíkra samfélaga. Ekki er hægt að 

skilja mismunandi menningu án þess að hafa þekkingu á eigin trúarbrögðum og 

siðferðilegum gildum (Aðalnámsskrá grunnskóla. Kristin fræði, siðfræði og 

trúarbragðafræði, 1999, bls. 6). Með aukinni fjölmenningu á Íslandi hefur eðlilega 

fjölgað mikið í trúarbragðaflóru landsins. Árið 1994 voru aðeins 15 trúfélög skrásett á 

Íslandi og þar af voru það eingöngu Ásatrúarfélagið og Baháísamfélagið sem ekki 

töldust kristin trúfélög. Árið 2006 voru skráð trúfélög landsins hins vegar orðin 27 og 

fjórðungur þeirra tengjast ekki kristnum átrúnaði (Mannfjöldi eftir trúfélögum). Árið 
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2006 voru 82% landsmanna skráðir í þjóðkirkjuna, 2,37% í kaþólsku kirkjuna, 0,21% 

í búddistafélag Íslands, 0,11% múslimar, 5,45% í önnur trúfélög og ótilgreind og 

2,6% voru utan trúfélaga. 

Nauðsynlegt er að hinn sívaxandi hópur barna af erlendum uppruna og sem aðhyllast 

mismunandi trúarbrögð finnist þau ekki utanveltu í skólastarfi. Í inngangi að kristin 

fræði, siðfræði og trúarbragðafræði Aðalnámsskrá Grunnskóla (1999, bls. 11) er 

meðal annars lögð áhersla á að með vaxandi fjölda nýbúa eigi að koma til móts við 

óskir um fræðslu um eigin trú og menningu. Auk þess sem að í fjölmenningarlegu 

samfélagi er það mikilvægara en nokkru sinni fyrr að allir þekki inntak mismunandi 

trúbragða til að geta skilið sögu og menningu hina ýmsu þjóða og menningarhópa. 

Aukið samstarf Íslendinga við fólk um víða veröld er ekki síður mikilvæg ástæða til 

að efla nám í almennum trúarbragðafræðum og auka þannig víðsýni þeirra og skilning 

á ólíkum menningar- og trúarhefðum (Aðalnámsskrá grunnskóla. Kristin fræði, 

siðfræði og trúarbragðafræði, 1999, bls. 6). Þannig búum við nemendur best undir 

komandi framtíð.  

Gildi trúarbragðakennslu 

Við lifum á tímum mikils hraða og breytinga sem hefur áhrif á allt mannlegt líf. 

Sumar breytingar eru góðar og kærkomnar eins og aukin mannréttindi og aukin 

samskipti manna á milli. En breytingar eiga ekki að verða bara breytinganna vegna og 

margt af því sem hefur verið að gerast í samfélaginu má setja spurningarmerki við. Í 

hraða nútímans vilja grunngildi gamalla siða og hefða, sem tengjast trúarbrögðum, 

glatast. Því eru þeir í hættu með að falla alveg í gleymsku þegar uppruni og ástæða 

þeirra berst ekki á milli kynslóða (Watson, 1993, bls. 14).  

Í erindi um kennslu í kristnum fræðum sem Gunnar J. Gunnarsson (2005) lektor í 

trúarbragðafræði við Kennaraháskóla Íslands flutti á málþingi 

Kjalarnessprófastsdæmis segir hann að margt bendi til þess að námsgreinin kristin 

fræði, siðfræði og trúarbragðafræði sé í vissri kreppu og að ýmsir séu þeirrar 

skoðunar að ekki eigi að kenna um trúarbrögð í opinberum skólum heldur álíti sem 

svo að heimili eða trúfélög eigi að sjá um þess konar fræðslu. Margs konar ástæður 

geta verið fyrir neikvæðum viðhorfum fólks í garð trúarbragðakennslu í skólum. 

Gagnrýnendur á trúarbragðakennslu í skólum benda á að það sé alltaf viss hætta á því 
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að trúarbrögðunum sé gert mis hátt undir höfði en slík mismunun getur ógnað 

trúfrelsi. Annað sem gagnrýnendur óttast er trúarleg innræting í gegnum kennsluna og 

benda þeir á að slíkt sé ekki eðlilegt í samfélagi sem ekki er lengur undir valdi 

neinnar kirkju eða trúfélags. Hjá sumum snerta trúarbrögð dýpstu sannfæringu, 

lífsviðhorf og gildismat sem gerir það að verkum að kennsla trúarbragða getur verið 

mjög viðkvæmt efni og alls ekki auðvelt fyrir kennara að kenna þau á hlutlausan hátt. 

Einnig eru ýmsir á þeirri skoðun að almennt séu trúarbrögð samfélaginu ekki til góðs. 

En trúarofstæki og ofbeldi í nafni trúarbragða vekur viðbjóð almennings og er stór 

ástæða fyrir því að margt fólk snýr baki við trúarbrögðum í heild sinni (Watson, 1993, 

bls. 32). Trúarbrögð og þær stofnanir sem þeim tengjast þurfa því oft að sitja undir 

harðri gagnrýni þar sem þau eru sögð vera full af hræsni, þröngsýni, fordómum, 

heimsvaldastefnu, sjálfsumgleði og kreddufestu. Ljóst er að innan allra trúarbragða 

eru hópar sem lifa ekki eftir þeim gildum sem trúin boðar en tengja samt verk sín og 

líferni við þann átrúnað sem það segist stunda og hefur það slæm áhrif á viðhorf 

annarra til trúarbragða almennt.  

Það er þó varla sanngjarnt að alhæfa um trúarbrögð eftir verkum og málflutningi 

einstakra aðila eða hópa. Það eru ekki trúarbrögðin sem slík sem eru vandamálið, 

heldur það hvernig fólk misnotar þau, og ber það vott um mikla fordóma að taka 

aðeins eftir því slæma þegar það er svo margt gott að sjá. Þættir eins og umhyggja og 

virðing fyrir náunganum er inntak flestra trúarbragða og að afneita trúarbrögðum 

vegna þess slæma sem hefur verið framið í nafni þeirra er höfnun á stórum hluta 

þeirra. Ef það eru trúarbrögðin sem hafa skapað hræsnara og trúarofstækismenn þá 

hafa þau einnig skapað fólk eins og móður Teresu og Gandhi og verið drifkrafturinn í 

margskonar félagslegum og siðferðislegum þáttum samfélagsins (Watson, 1993, bls. 

12) svo sem í gegnum mannréttindasamtök og hjálparstarf (Banks, 2003, bls. 106). 

Nauðsynlegt er því að líta heildrænt á trúarbrögð og það sem þeim tengist. 

Það má heldur ekki gleyma menningar- og sögulegu mikilvægi trúarbragðanna. 

Trúarbrögð hafa verið máttarstólpar sumra af merkustu þjóðmenningum sögunnar 

(Watson, 1993, bls. 32) og eru mikilvægur þáttur í sögu og samfélögum um allan 

heim. Tilgangur með námi í kristnum fræðum, siðfræði og trúarbragðafræðum er 

meðal annars að efla skilning nemenda á íslensku samfélagi og menningu í fortíð og 

nútíð (Aðalnámsskrá grunnskóla. Kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði, 1999, 
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bls. 6). Íslenskur menningararfur hefur í gegnum tíðina haft sterka tengingu við 

kristni sem er ein ástæðan fyrir því að lengi vel hefur verið lögð megináhersla á 

kristna trú í kennslu trúarbragða (Gunnar J. Gunnarsson, 2005). Í fjölmenningarlegu 

samfélagi hlýtur íslensk nútímamenning hins vegar að tengjast fjölbreyttum 

trúarbrögðum og siðum að einhverju leyti. Á tímum upplýsingaaldar og 

heimsvæðingar er heldur varla eðlilegt að einblína eingöngu á menningu heimalands 

síns, þar sem menning ólíkra samfélaga flæðir yfir okkur daglega í gegnum allskonar 

miðla. Kennsla um trúarbrögð er því nauðsynleg til að skilja bæði heiminn, sem og 

okkar eigið samfélag. Þekking á táknum, trúarhugmyndum, trúarathöfnum og hinum 

ýmsu mismunandi trúarbrögðum eykur skilning okkar á sögu, menningu, 

bókmenntum, kvikmyndum og listum. Þeir sem telja að engin trúarbragðafræðsla eigi 

að vera í opinberum skólum hafna þannig almennum menningar- og 

samfélagsáhrifum trúarbragðanna.  

Einn megintilgangur með námi í kristnum fræðum, siðfræði og trúarbragðafræðum er 

að efla trúar-, siðgæðis- og félagsþroska nemenda þannig að þeir verði hæfir til að 

taka ábyrga afstöðu í trúarlegum, siðferðislegum og félagslegum efnum 

(Aðalnámsskrá grunnskóla. Kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði, 1999, bls. 

6). Til að slík hæfni þróist hljóta nemendur að þurfa að kynnast mismunandi 

trúarbrögðum og sjónarhornum tengdum þeim. Ef trúarbragðafræðslan færi út úr 

skólunum og yfir á herðar trúfélaga eða heimila er hins vegar hætta á því að aðeins 

yrði kennt um þá trúararfleifð sem viðkomandi trúfélag eða fjölskylda aðhyllist 

(Gunnar J. Gunnarsson, 2005). Almennri fræðslu um mismunandi trúarbrögð yrði 

sleppt sem svo gæti leitt af sér skilningsleysi og fordóma gagnvart þeim sem aðhyllast 

önnur trúarbrögð. Í fjölmenningarlegu samfélagi er slíkt algjörlega óásættanlegt, þar 

sem ekki er hægt að horfa fram hjá þeirri staðreynd að trúarbrögð eru bæði 

menningarlegt og félagslegt fyrirbæri. 

Þó svo að það heyrist oft hátt í gagnrýnisröddum á trúarbragðakennslu í skólum, þá er 

það síður en svo að þær séu í meirihluta. Niðurstöður viðhorfskönnunar sem IMG 

Gallup (Trúarlíf Íslendinga – Viðhorfsrannsókn, 2004, bls. 8) á Íslandi gerði um 

trúarlíf Íslendinga sýna að 63,6% aðspurðra telja að trúarbragðafræðsla sé of lítil í 

grunnskólum landsins. Út frá því er eðlilegt að álykta að meirihluti landsmanna vilji 

aukna trúarbragðafræði kennslu í skólum landsins. En til að hægt verði að auka 



 

10 

markvissa og góða kennslu á trúarbrögðum heimsins verða að vera til áreiðanlegar og 

aðgengilegar upplýsingar fyrir kennara, nemendur, foreldra og almenning. Eins og til 

dæmis aðgengileg og áreiðanleg vefsíða. 
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Hvers vegna vefsíða ? 

21. aldar hæfni 

Við lifum á 21. öldinni og eins klisjukennt og það kann að hljóma þá er það samt 

staðreynd að lífið er ekki eins og á síðustu öld. Forfeður okkar lifðu tímabil sem síðar 

urðu þekkt undir hinum og þessum nöfnum: víkingaöld, Sturlungaöld, 

endurreisnartímabilið, millistríðsárin og kaldastríðstíminn. Sá tími sem við lifum á í 

dag hefur þegar fengið orð á sig fyrir að vera tími upplýsingabyltingarinnar og varla 

nokkur ástæða til að ætla að það komi til með að breytast. Tækniframfarir síðust 100 

ára hafa aldrei verið hraðari og ef við lítum bara til síðustu 15 ára eða svo þá sjáum 

við að það er engin spurning um það að lífið er ekki eins og það var. Heimilistölvur, 

stafrænar myndavélar, GSM-símar, MP3-spilarar og DVD-spilarar eru bara yfirborðið 

á þeirri tækni sem var okkur svo fjarri fyrir 15 árum en öllum finnst vera eins og 

náttúrulögmál í dag. Undir niðri kraumar svo háþróuð tækni, allt frá hraðvirkum 

sæstrengjum og gervihnattatengingum upp í fullkomna þjarka sem vinna 

verkamannavinnu eða tilraunir með ör-þjarka í þágu læknavísinda. Tæknin hefur 

haldið innreið sína í flesta þætti lífs okkar og hefur haft gríðarleg áhrif á daglegt líf 

okkar og störf.  

Eitt af því sem hefur breyst eru kröfur samfélagins til hæfni og menntunar 

einstaklinga. Þær hröðu breytingar sem hafa orðið, og fyrirsjáanlegt er að haldi áfram 

að verða, gera það að verkum að tækni, þekking og heilu störfin hætta að vera til. 

Fólk verður því að vera tilbúið til að læra á nýja tækni, öðlast nýja þekkingu og 

þjálfast í ný störf, annars verður það ekki lengi gjaldgengt í samfélaginu. Grunnkrafan 

um menntun á 21. öldinni er því sú að nemendur læri að læra og til þess þurfa þeir að 

vera læsir á þá tækni og miðla sem nauðsynlegir eru í nútímasamfélagi. Læsi hefur 

því fengið nýja merkingu og sá sem er læs í dag kann ekki bara að lesa og skrifa, 

heldur er hann einnig læs á alla þá miðla sem umvefja okkur dag frá degi og á allt það 

efni sem miðlarnir flytja okkur. Miðlalæsi er einmitt hugtak yfir þá hæfni að geta 

aflað sér upplýsinga frá mismunandi miðlum, greina þær og meta. Miðlalæsi er einnig 

það að geta miðlað upplýsingum frá sér með mismunandi aðferðum eins og með 

prentuðu, myndrænu eða hljóðrænu formi (Stefán Jökulsson, 2003, bls. 140). Slíkt 

læsi er einn mikilvægasti þáttur hugmyndarinnar um 21. aldar hæfni og nám, og allt 
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sem ýtir undir þess konar hæfni kallast 21. aldar nám (Literacy in the Digital Age, 

2003, bls. 15). 

Á síðustu árum hafa fræðimenn kappkostað við að útbúa lista yfir 21. aldar hæfni og 

yfirleitt er þar efst á lista svokallað tæknialdarlæsi (Parkay, 2006, bls. 171; Literacy in 

the Digital Age, 2003, bls. 12). Með tæknialdarlæsi er ekki eingöngu lögð áhersla á 

miðlalæsi, heldur einnig á menningarlæsi, sem merkir að fólk þekki og skilji 

mismunandi menningu, trúarbrögð og siði.  

Netið 

Netið er eitt af þessum tækniundrum sem vafalítið á stærsta heiðurinn af 

upplýsingaöldinni. Árið 2006 hafði yfir einn milljarður manna í heiminum aðgang að 

Netinu og hafði fjöldi þeirra þá aukist um rúmlega 200% síðan árið 2000 (Internet 

Usage Statistics, 2007). Árið 2006 voru 84% heimila á Íslandi með tölvu og 83% 

heimila gátu tengst Netinu (Notkun heimila og einstaklinga á tækjabúnaði og 

interneti, 2006, bls. 1). Það er því engin spurning að Netið er komið til að vera. 

Talið er að á 900 daga fresti tvöfaldist efni á Netinu (Parkay, 2006, bls. 183) og ljóst 

er að þrátt fyrir að þar sé um að ræða efni af mismunandi gerð og gæðum þá virðist 

fólk almennt líta á Netið sem góðan upplýsingamiðil. Á Íslandi er Netið til dæmis að 

mestu leyti notað til samskipta og upplýsingaleitar (Notkun heimila og einstaklinga á 

tækjabúnaði og interneti, 2006, bls. 1). Álit fólks á mikilvægi Netsins er einnig sífellt 

að aukast en samkvæmt nýlegri bandarískri rannsókn á Netnotkun almennings töldu 

2/3 notenda að Netið væri mikilvægur upplýsingamiðill, á meðan aðeins rúmur 

helmingur áleit svo árið 2006 (Online World As Important to Internet Users as Real 

World?, 2007, bls. 5). 

Netið hefur þannig bæst í hóp mikilvægra upplýsingamiðla á borð við bækur, 

sjónvarp og dagblöð og í raun virðist það vera að ná forystu á því sviði og kannski 

engin furða. Á netinu sameinast margskonar form. Vefsíður innihalda oft lifandi 

myndir, myndskeið og gagnvirk verkefni, auk hefðbundins texta. Dagblaða- og 

sjónvarpsfyrirtæki halda sum úti vefsíðum í tengslum við útgáfur sínar og margt efni 

frá þeim má finna á Netinu. Krafa upplýsingaaldarinnar um skjótt aðgengi að 

upplýsingum styrkir stöðu Netsins enn meir (Roblyer, 2000, bls. 13) en það hefur 
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þann kost að hægt er að nálgast aðgengi að því næstum hvaðan sem er. Sama efni er 

aðgengilegt frá heimilinu, vinnustað og skóla, Íslandi og Ástralíu, allt með nokkrum 

„músar klikkum“. Netið er þar af leiðandi mjög ákjósanlegur staður til framsetningar 

á efni sem á að vera aðgengilegt fyrir sem flesta. 

Eiginleikar Netsins virðast einnig henta vel til að vekja áhuga nemenda en sjónræn og 

gagnvirkt framsetning virðist hjálpa til við að ná athygli þeirra og hvetja þá til að 

eyða meiri tíma við að vinna verkefnin sín (Roblyer, 2000, bls. 12-13). Hversu 

fljótlegt og þægilegt það getur verið að nota Netið við upplýsingaleit virðist einnig 

vera þess valdandi að nemendur sem nota Netið eyði meiri tíma í rannsóknarvinnu, 

sem síðan veldur því að þeir öðlast meiri skilningi á efninu (Hazzan, 2004, bls. 330). 

Með tenglauppbyggingu netsins geta nemendur einnig stjórnað námsleið sinni með 

því að velja á hvaða tengla þeir ýta til að skoða betur og hvað þeir skoða ekki, auk 

þess sem auðveldlega er hægt að geyma tengla á síðum sem innihalda áhugavert efni 

(Creed, 1996). Vefurinn er því mjög hentugur fyrir áhugasama og sjálfstæða 

nemendur. 

Netið hefur vissulega sína ókosti og alvarlegastur þeirra er líklega sá sami og er einn 

helsti kostur þess: Netið er fyrir alla, allir geta nýtt sér það til að koma upplýsingum á 

framfæri. Gallinn við þetta er sú sorglega staðreynd að Netið er því miður yfirfullt af 

rusli og efni sem er óæskilegt fyrir ungar sálir. Þó svo að Netið hafi auðveldað fólki 

aðgang að upplýsingum þá er þessi staðreynd sívaxandi vandamál, einkum eftir að 

annar hver maður er farinn að blogga. Markaðsmenn hafa einnig litið á Netið sem 

gróðavettvang sem gerir það að verkum að það er fullt af auglýsingum og gylliboðum 

sem stundum getur verið erfitt að átta sig á. Síðast en ekki síst þá er Netið kjörinn 

vettvangur fyrir félagasamtök og einstaklinga til að breiða út áróður sér og sínum 

málstað í hag og fara þá oft frjálslega með staðreyndir. 

Þessu getur verið erfitt að stjórna þar sem að á Netinu er engin ritskoðun. Auðvitað 

geta heimili, fyrirtæki og stofnanir sett upp ákveðnar síur til að halda burtu óæskilegu 

efni. Það er vandasamt verk að láta tæknina meta hvað eigi að sía úr. Oft finna 

höfundar óæskilegs efnis leiðir til að láta það sleppa í gegnum síurnar með því til 

dæmis að nota hreinlega önnur orð. En stundum er vandamálið í hina áttina og síurnar 

hamla aðgengi okkar að vönduðu fræðilegu efni einfaldlega vegna þess að í því er að 

finna orð sem síunni hefur verið kennt að loka á. Hvernig getur vélræn sía gert 
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greinarmun á vefsíðu um Hitler og helförina frá virtum háskóla og á vefsíðu um 

Hitler sem rekin er af nýnasistum? Annar höfundur, þessarar greinargerðar, lent til 

dæmis eitt sinn í því að komast ekki inn á mjög fróðlega og góða margmiðlunarsíðu 

um uppbyggingu líkamans vegna þess að sía skólans leyfði ekki aðgang að síðum 

sem innihéldu ákveðin orð sem þar var að finna. 

Besta leiðin til að hjálpa börnum að skilja og fást við hið opna flæði upplýsinga sem 

streymir yfir Netið inn í tölvurnar okkar er ekki með því að ritskoða allt efnið. Heldur 

verðum við að kenna þeim að nota gagnrýna hugsun til að vega og meta allt það efni 

sem daglega yfir þau flæðir. Ef börn eiga að geta borið sjálf ábyrgð á eigin 

upplýsingaaðgengi og notkun þá þarf að færa þeim tækifæri til að þróa með sér þann 

þroska og þá færni sem til þess þarf (Andersen, 2002, bls. 33).  

Annar ókostur við Netið sem upplýsingamiðil fyrir börn er sá að langstærstur hluti 

þess efnis sem finna má á Netinu er á ensku (Bowen, 2001) og nýtist því illa þeim 

sem ekki skilja ensku nógu vel, eins og til dæmis ungum grunnskólabörnum. Vandað 

og fræðandi efni á íslensku er því miður allt of lítið og skortur er á sérstökum 

námsvefjum og öðru efni sem nota má í skólastarfi. Vegna smæðar lands okkar og 

tungumáls er þetta auðvitað eðlilegt, en krafan um gott efni á íslensku hlýtur samt að 

vera til staðar. 

Með Trúarbragðavefnum sláum við margar flugur í einu höggi. Auk þess að vera 

fræðsluefni um trúarbrögð þá er hann þannig upp byggður að hann hentar vel sem 

hluti af þjálfun í miðlalæsi. Á honum er fjöldi tengla og verkefni sem bjóða upp á 

frekari þjálfun í notkun upplýsingatækninnar, auk þess sem á honum er sýnd ábyrgð 

hvað varðar notkun heimilda og myndefnis. Við teljum því að Trúarbragðavefurinn 

sé þannig góð fyrirmynd fyrir aðra vefi og æskileg viðbót í óendanlegan hafsjó 

Netsins. 

Upplýsinga- og tæknimennt í grunnskólum 

Í kafla Aðalnámsskráar grunnskóla (Upplýsinga- og tæknimennt 1999, bls. 10) um 

tölvunotkun í grunnskólum er talað um að eitt meginhlutverk grunnskólans sé að 

undirbúa nemendur undir störf í þjóðfélaginu og að það sé mikilvægt að nemendur 

temji sér þær vinnuaðferðir sem tíðkast í samfélaginu á hverjum tíma. Eins og fram 
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hefur komið er almenn tölvunotkun og notkun á Netinu sífellt að aukast í öllum 

greinum þjóðlífsins. Það er því nauðsynlegt að slíkar vinnuaðferðir séu tíðkaðar í 

grunnskólunum og kennsla og nám á öllum námssviðum skólans þarf að taka mið af 

því.  

Upplýsingamennt er þverfagleg námsgrein þar sem nemendur fá þjálfun í aðferðum 

og tækni við öflun, úrvinnslu og miðlum upplýsinga. Nemendur læra þannig að nota 

upplýsingatæknina af sjálfsdáðum sér til þekkingar eða til framsetningar 

(Aðalnámsskrá grunnskóla. Upplýsinga- og tæknimennt 1999, bls. 18).  

Líkt og í flestum námsgreinum er í kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði lögð 

áhersla á notkun fjölbreytilegra kennsluaðferða og í Aðalnámsskrá grunnskóla er 

hvatt til notkunar Netsins við upplýsingaöflun í þessari grein (Aðalnámsskrá 

grunnskóla. Kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði, 1999, bls. 10, 19). Í 

áfangamarkmiðum við lok 7. bekkjar segir að nemendur eigi að hafa fengið þjálfun í 

að nýta sér upplýsingatækni til að leita svara við spurningum um trúarleg og 

siðferðileg efni. Því miður er það hins vegar svo að gríðarlegur skortur er á vönduðu 

efni á íslensku á Netinu. Í Aðalnámsskrá grunnskóla hefur beinlínis verið hvatt til 

þess að stofnanir, fyrirtæki og einstaklingar setji vandað efni á Netið þannig að það 

nýtist við kennslu og til ræktunar mannauðs allra íbúa landsins (Aðalnámsskrá 

grunnskóla. Upplýsinga- og tæknimennt 1999, bls. 9) og með Trúarbragðavefnum 

viljum við taka þeirri áskorun. 
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Trúarbragðavefurinn 

Markmið 

Þegar verið er að búa til efni sem nýtast á nemendum er mikilvægt að setja sér skýr 

markmið og vinna út frá þeim. Best er ef efnið reynir á marga þætti og við 

markmiðasetningu Trúarbragðavefjarins tókum við mið af flokkunarkerfi Benjamíns 

Bloom en hann flokkar markmiðin eftir þekkingar-, viðhorfs- og leiknimarkmiðum 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 18-26).  

Með þekkingarmarkmiðum er stefnt að því að þjálfa andlega hæfileika, hugsun og 

rökleikni. Megin þekkingarmarkmið með Trúarbragðavefnum eru að nemendur: 

• kynnist nokkrum af áhrifamestu trúarbrögðum heimsins: gyðingdómi, íslam 

og búddhadómi   

• þekki helstu söguleg atriði, kennisetningar, siðaboðskap, tákn, helgidóma, siði 

og hátíðir úr fyrrgreindum trúarbrögðum 

• geti borið saman sambærilega þætti úr mismunandi trúarbrögðum 

• geti aflað sér heimilda og greint frá niðurstöðum sínum á skapandi hátt  

• taki afstöðu til meginþátta trúarbragðanna með því að beita gagnrýnni hugsun 

og geti fært rök fyrir afstöðu sinni. 

Með viðhorfsmarkmiðum er stefnt að því að efla tilfinningalegan þroska nemenda, 

áhuga þeirra og jákvæð viðhorf. Megin viðhorfsmarkmið með Trúarbragðavefnum 

eru að: 

• vekja áhuga nemenda á mismunandi menningarheimum, trúarbrögðum og 

siðum í gegnum frásagnir og myndrænt efni 

• koma í veg fyrir fordóma og auka víðsýni nemenda gagnvart áhrifamestu 

trúarbrögðum heims. 
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Með leiknimarkmiðum er stefnt að því að þjálfa hvers konar færni, til dæmis sem 

tengist notkun áhalda og tækja. Megin leiknimarkmið með Trúarbragðavefnum eru 

að nemendur: 

• þjálfist í að nota Netið í heimildaöflun  

• þjálfist við að vinna úr, meta og velja úr þeim hafsjó upplýsinga sem er að 

finna á Netinu. 

Val á efni 

Trúarbragðavefurinn er hugsaður sem námsvefur fyrir miðstig grunnskóla og 

samkvæmt Aðalnámsskrá grunnskóla fyrir þennan aldurshóp skal, fyrir utan fræðslu 

um kristni, einkum leggja áherslu á fræðslu um nokkur áhrifamestu trúarbrögðin: 

gyðingdóm, íslam, hindúasið og búddhadóm. Ef við skoðum trúarbragðafræðslu í 

víðara samhengi þá er í 9. bekk auk þess gert ráð fyrir að nemendur kynnist shíkatrú, 

baháítrú, taóisma, Konfúsíusarhyggju og ættbálkatrú (Aðalnámskrá grunnskóla, 

kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði, 2007, bls. 26). Okkur var því ljóst frá 

upphafi að verið var að ráðast í veigamikið verkefni þar sem yrði að velja og hafna. 

Markmið okkar er að á Trúarbragðavefnum verði í framtíðinni hægt að nálgast 

upplýsingar um helstu trúarbrögð heims, en ljóst var að ekki væri hægt að ráðast í svo 

stórt viðfangsefni að þessu sinni. Við teljum mikilvægt að kynna fyrst fyrir 

nemendum þau trúarbrögð sem þau geta fundið einhverja samtengingu við. Því er 

nærtækast að fjalla um þau trúarbrögð sem eiga fylgjendur hér á landi eða tengjast 

ríkjandi trúarbrögðum landsmanna. Við val á trúarbrögðum tókum við því mið af 

stöðu þeirra og tengslum við Ísland og íslenska menningu. Í þessari lotu urðu því 

eftirfarandi trúarbrögð fyrir valinu: 

• Gyðingdómur. Gyðingdómur er elst eingyðistrúarbragðanna og hefur haft 

mikil áhrif á bæði kristni og íslam. Þó gyðingar séu ekki margir í heiminum 

hefur trú þeirra haft mjög víðtæk áhrif. Auk þess sem gyðingdómur og 

málefni sem honum tengjast eru algengt umfjöllunarefni hvað varðar fréttir og 

afþreyingarefni. 
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• Íslam. Hér á landi er Íslam skráð sem trúfélag og hefur nokkuð stóran hóp 

fylgjenda en er auk þess sá átrúnaður sem fólk talar hvað mest um og fær 

mesta athygli í heimspressunni þessa dagana. 

• Búddhadómur. Töluverður fjöldi búddista býr hér á landi þó þeir aðhyllist 

mismunandi stefnur innan búddhadóms. Sum félögin eru skráð sem trúfélög 

en önnur sem áhugamannasamtök. 

Samkvæmt áfangamarkmiðum Aðalnámsskrá grunnskóla (Kristin fræði, siðfræði og 

trúarbragðafræði, 1999, bls. 19) við lok 7. bekkjar segir að nemendur eigi að hafa 

tamið sér virðingu fyrir helstu trúarbrögðum heimsins og þekkja valda þætti þeirra 

svo sem guðshús, tákn, hátíðir og siði. Mikið meira er ekki að finna í Aðalnámsskrá 

Grunnskóla um kennslu annarra trúarbragða en kristni, fyrir miðstig. 

Menntamálaráðuneytið hefur hins vegar gefið út þá yfirlýsingu að ný Aðalnámskrá 

taki gildi 1. ágúst 2007. Með tilkomu nýrrar námskrár fær trúarbragðafræðin aukið 

vægi. Í áfangamarkmiðum við lok 7. bekkjar hefur því til dæmis verið bætt við að 

nemendur eigi að hafa þekkingu á uppruna, sögu og útbreiðslu helstu trúarbragða 

heims, eins og gyðingdóms, íslam, hindúasiðar og búddhadóms (Aðalnámskrá 

grunnskóla, kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði, 2007, bls. 10). 

Trúarbragðavefnum er ætlað að koma til móts við þessa auknu áherslu og mun hann 

taka mið af því að uppfylla þau markmið sem námskráin setur, þannig að hann nýtist 

sem best kennurum og nemendum í skólastarfinu. 

Uppbygging vefjarins 

Vefurinn er þannig uppbyggður að á upphafsssíðunni eru undirvefir fyrir hvern 

átrúnað auk upplýsinga um vefinn sjálfan, notkun hans og tilgangs. 

Flest trúarbrögð hafa mörg birtingarform sem eru svipuð. Til þess að geta borðið 

saman og skilið samhengi þeirra og skyldleika þá eru þessi form oft flokkuð í nokkra 

þætti sem eru sameiginlegir öllum trúarbrögðum, þó svo að birtingarmynd þeirra sé 

ekki allstaðar eins. Þessir þættir eru: kerfi kennisetninga, siðfræði, samfélag eða 

stofnanir, mikilvægar helgisagnir, helgiathafnir og siðir, áþreifanleg tjáning og tákn, 

trúarupplifun og hugmyndir um hið heilaga (Smart, 1989, bls. 13-21).  
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Inni á vefsíðu hvers átrúnaðar er þessari greiningu fylgt eftir að mestu leiti, fyrir utan 

að tveim síðastnefndu þáttunum sem er sleppt. Til að fjalla um trúarupplifun fólks af 

mismunandi átrúnaði hefði þurft viðamikla rannsókn og viðtöl við fólk sem ekki gafst 

tækifæri til. Ástæðan fyrir því að við tókum þá ákvörðun að fjalla ekki um hugmyndir 

um hið heilaga er hins vegar sú að við teljum að með því sé verið að fara dýrpra í 

efnið en þörf krefur fyrir nemendur á miðstigi grunnskóla eða aðra byrjendur í 

trúarbragðafræðum.  

Á vef hvers átrúnaðar er tenglalisti á vinstri hluta síðunnar. Þeir tenglar vísa á 

efniskafla vefjarins og er uppröðun listans alltaf sú sama. Kaflarnir sem hverjum þætti 

tengjast heita ekki alltaf það sama, þar sem heiti þeirra tengjast oft beint átrúnaðinum. 

Uppröðun þáttanna er eftirfarandi: 

1. Efst á hverjum vef er að finna kafla með frásögnum og helgisögnum sem 

tengjast meðal annars kennisetningum trúarbragða, leiðtogum þeirra eða 

guðum. Þessar helgisagnir eiga sér oft skírskotun í raunverulega atburði 

mannkynssögunnar, eins og sögur af Jesú, Múhameð og Búddha, þó svo að 

umdeilanlegt sé hvað sé sagnfræðilega rétt og hvað ekki. Aðrar helgisagnir eru 

líkari ævintýrum eða dæmisögum en í þeim er að finna skýringar á því hvers 

vegna við erum eins og við erum, heimurinn eins og hann er, eða þær réttlæta 

atferli tengt átrúnaðinum (Þórhallur Heimisson, 2005, bls. 56-57). Sögurnar 

virka sem útgangspunktur á flest annað efni á vefnum. Þannig er tenging á 

milli allra sagnanna og einhvers annars efnis sem svo tengir aftur til baka. 

Nánar verður fjallað um hugmyndafræðina á bak við sagnalist í kennslu í 

kaflanum Sögur og sagnalist. 

2. Næst koma kaflar þar sem farið er í sögu átrúnaðarins og stöðu hans í 

nútímanum. Meðal þessara kafla má finna kafla sem tengjast samfélagi 

átrúnarins og stofnunum hans. Með því er átt við þann hóp og það skipulag 

sem skapast í kringum trúarbrögð (Þórhallur Heimisson, 2005, bls. 63). 

Hópurinn getur verið ættbálkur, trúarsöfnuður eða jafnvel heilt þjóðfélag og 

getur hann lifað aðeins í skamma stund eða í þúsundir ára. Sagan og 

umhverfið getur þannig haft áhrif á þessa hópa og öfugt. Hópar sem aðhyllast 

sömu trúarbrögð geta þannig verið mismunandi milli landa eða 
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menningarsvæða. Lútherska kirkjan og kaþólska kirkjan eru þannig 

mismunandi samfélög eða stofnanir kristinna manna en innan þeirra geta 

einnig verið margir minni hópar með mismunandi áherslur og siði. 

3. Næst koma kaflar þar sem fjallað er um bæði kennisetningar og siðfræði 

átrúnaðsins enda oft bein tenging þar á milli. Með kennisetningum er átt við 

kenningar trúarbragðanna. Sem dæmi má nefna kenningu kristninnar um hina 

heilögu þrenningu, föðurinn, soninn og hinn heilaga anda. Einnig má nefna 

kenningu Búddha um hin fernu sannindi þjáningarinnar og hinn áttfalda veg 

til lausnar frá henni sem hjálpar búddhistum að skilja hvert er eðli, takmark og 

tilgangur tilverunnar. Í öllum trúarbrögðum er að finna slíkar kenningar sem 

staðfesta það sem trúað er á (Þórhallur Heimisson, 2005, bls. 59). Með 

siðfræði trúarbragða er svo átt við þau lögmál og reglur sem kenningar þeirra 

boða. Öll trúarbrögð boða siðfræði eða ákveðin lög sem fylgjendur þeirra 

reyna að lifa eftir. Í gyðingdómi eru það til dæmis boðorðin tíu og í 

búddhadómi eru það meðal annars lífsreglurnar fimm. 

4. Næst koma kaflar þar sem sagt er frá áþreifanlegum þáttum átrúnaðarins, eða 

veraldlegar birtingarmyndir trúarinnar, sem geta bæði verið í formi 

tilbeiðsluhúsa, listaverka og annarra veraldlega hluta sem eru skapaðir af 

mönnum eða í formi helgra fjalla, áa eða trjáa sem tengjast frásögnum og 

helgisögnum átrúnaðarins (Þórhallur Heimisson, 2005, bls. 65). Á 

Trúarbragðavefnum er áherslan einkum lögð á tákn og helga staði, en 

stundum tilbeiðsluhús eða aðra þætti ef það á við.  

5. Að lokum koma kaflar þar sem augunum er beint að helgiathöfnum og siðum 

átrúnaðsins eða öðru atferli sem er framkvæmt í nafni átrúnaðsins og á rætur 

að rekja í kenningar hennar (Þórhallur Heimisson, 2005, bls. 51-52). Þetta 

geta einnig verið athafnir sem fólk gerir í trú um að fá styrk frá guðdóminum, 

eins og að signa sig eða fara með daglegar bænir. Á Trúarbragðavefnum er 

einkum lögð áhersla á hátíðir og helgihald ásamt siðum sem tengjast daglegu 

lífi og/eða stórviðburðum og verður þessi þáttur sagður út frá skálduðum 

persónum, af hverjum átrúnaði fyrir sig, sem segja okkur frá lífi sínu sem 

fylgjendur þeirrar trúar. 
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Kennslufræði 

Algengt er að kennslufræðilegar leiðir trúarbragðakennslu sé í grófum dráttum skipt í 

þrjá flokka. Í fyrsta lagi er sú leið að nemendur læri ákveðna trú, í öðru lagi sú leið að 

nemendur læri um margskonar trúarbrögð og í þriðja lagi sú leið að nemendur læri af 

trúarbrögðunum (Hull, [án árs]; Tann, 2003). 

Fyrsta leiðin virkar þannig að aðeins einn átrúnaður er kenndur. Þá er lögð áhersla á 

að átrúnaðurinn sé hinn eini rétti og markmiðið er að nemendur taki trúna eða styrkist 

í trú sinni. Þessi leið þykir flestum gamaldags og stríða gegn trúfrelsi og 

fjölmenningarlegu umburðarlyndi. Hún er því yfirleitt ekki notuð í opinberum skólum 

vestrænna landa.  

Önnur leiðin, þar sem markmiðið er að nemendur læri um trúarbrögðin, hefur verið 

kölluð fyrirbærafræðileg nálgun og var upprunalega einskonar mótsvar við fyrstu 

leiðinni. Ef þessi leið er farin er kennt hlutlaust um mörg trúarbrögð þar sem áherslan 

er lögð á efnivið þeirra í sögulegu, mannfræðilegu og menningarlegu samhengi. 

Fyrirbærafræðileg nálgun er mjög fræðileg í eðli sínu og þykir einkum hentug til að 

auka umburðarlyndi gagnvart mismunandi trúarbrögðum þar sem nemendur læra að 

skilja bakgrunn trúarbragðanna og gera sér grein fyrir mismunandi túlkunaratriðum 

þeirra. Helsti gallinn við hana þykir sá að hún kemur ekkert til móts við trúarupplifun 

fólks, tilvistarspurningum nemenda eða leit þeirra að góðum lífsgildum. 

Þriðja leiðin, þar sem markmiðið er að nemendur nái að læra eitthvað uppbyggilegt af 

trúarbrögðunum. Með þessari nálgun er komið til móts við tilvistarspurningar 

nemenda þar sem þeir leita eftir tilgangi með lífinu og tilverunni. Nemendur fá að 

kynnast mismunandi trúarbrögðum og meta, gagnrýna, endurskilgreina og móta sinn 

eigin skilning á því sem þeir læra. Auk trúarbragðafræðinnar kemur þessi túlkun því 

inn á svið heimspeki, sálarfræði og siðfræði.  

Kennslufræði síðari ára hefur yfirleitt leitast við að sameina og fínpússa síðari tvær 

leiðirnar þannig að nemendur læri bæði um trúarbrögð og af þeim (Watson, 1993, bls. 

48). 

Markmiðin með Trúarbragðavefnum eru fyrst og fremst þau að fræða nemendur og 

almenning um mismunandi trúarbrögð og auka þekkingu þeirra og skilning á sögu, 
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menningu og siðum sem þeim tengjast. Með það í huga var fyrirbærafræðileg nálgun 

sú kennslufræðilega leið sem við ákváðum að miða við. Framsetning á efninu og þau 

verkefni sem þar er að finna miða því að þeirri nálgun. Margt efni á vefnum er þó 

þess eðlis að kennarar geta auðveldlega notað það eftir öðrum leiðum. Sem dæmi um 

það mætti hugsa sér að nota helgisagnirnar, sem gert er hátt undir höfði á vefnum, í 

siðfræðilegar vangaveltur og íhugun um tilvistarlegar spurningar. Dæmi um sögur 

sem henta vel að þessu leiti eru Prinsinn og svanurinn í búddhadómi og Sagan af 

Ester í gyðingdómi. Það er einnig von okkar að síðar meir sé hægt að útvíkka vefinn 

þannig að komið væri til móts við slíka nálgun til dæmis með fjölbreyttari verkefnum. 

Eins og fyrr segir þá skarast fyrirbærafræðileg nálgun á trúarbrögðum við margar 

aðrar fræðigreinar eins og sagnfræði, mannfræði, landafræði og jafnvel bókmenntir 

og listasögu. Allt eru þetta veigamikil atriði þegar kemur að því að skoða trúarbrögð í 

heild. Það eru fjölmargar kennsluaðferðir sem henta við þessa nálgun en við höfum 

valið að leggja einkum áherslu á þrjár aðferðir sem henta vel miðlun á Netinu. Þarna 

er einnig um þrjár ólíkar leiðir að ræða og ættu því að henta breiðum hóp nemenda. 

Kennsluaðferðirnar eru: sagnalist, lausnaleitarnám og boðnámsaðferðir. Fjallað er 

stuttlega um hverja kennsluaðferð hér að neðan. 

Sögur og sagnalist 

Á Trúarbragðavefnum er lögð mikil áhersla á helgisögurnar sem tengjast 

trúarbrögðunum. Sögurnar eru útgangspunktur hvers átrúnaðar og flest annað efni á 

vefnum tengist þeim á einn eða annan hátt. Slík nálgun á efni nefnist sagnalist sem er 

ein af okkar elstu kennsluaðferðum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 98). Hluti 

vefjarins byggist auk þess á því að ákveðin persóna segir frá helstu þáttum í lífi sínu 

sem tengjast átrúnaði hennar, eins og hátíðum eða stórviðburðum í fjölskyldunni. 

Margir tengja sagnalist við munnlega frásögn en hún á ekki síður við ritaða frásögn 

og nýlega hefur ný tegund sagnalistar rutt sér til rúms, stafræn sagnalist. Stafræn 

sagnalist (digital storytelling) sameinar listina að segja sögu við stafræna miðlun í 

formi mynda, texta, tals, myndskeiða og tónlistar, með það markmið að koma á 

framfæri upplýsingum um ákveðið efni (Robin, 2005). Það að segja sögur á vefnum 

með hjálp mynda og margmiðlunar er því ein tegund stafrænnar sagnalistar. 
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Það eru margir kostir sem fylgja notkun sagnalistar í skólastarfi, hvort sem það er í 

trúarbragðafræði eða öðrum námsgreinum. Þegar nemendur heyra sögur birtast 

myndir í höfði þeirra sem þeir svo setja í samhengi við myndir sem þar voru fyrir 

(Breidlid, 2000, bls. 432). Þeir byggja þannig ofan á fyrri þekkingu sína og sjá hlutina 

í nýju ljósi. Með hjálp sagna auka nemendur einnig orðaforða sinn og skilning á 

dæmum og líkingum. Sagnir eru því mikilvægar fyrir bæði málþroska og 

persónuþroska nemenda. 

Hvað varðar trúarbrögðin þá liggur beint við að nota sagnalist sem meginaðferð við 

kennslu trúarbragða þar sem öll trúarbrögð hafa að geyma mikinn fjölda helgisagna. 

Trúarlegar sagnir geta bæði verið sögur af atburðum sem tengjast hugmyndum um hið 

guðlega eða öðrum trúarlegum atburðum en einnig af sögulegum atburðum (Mogstad, 

1990, bls. 117). Þær eru því heimildir um menningu og trú og gefa þannig innsýn inn 

í ólíka heima og siði. Í sögnunum er líka oft að finna grundvallarhugtök hverra 

trúarbragða sem gefur nemendum tækifæri á að kynnast þeim, meta og bera saman 

við sambærilega þætti annarra trúarbragða. 

Allar hátíðir tengdar trúarbrögðum tengjast einnig einhverjum sögnum og öll 

trúarbrögð eiga til dæmis sköpunarsögu eða leitast við að svara sömu spurningum í 

gegnum helgisagnir (Breidlid, 2000, bls. 440). Það er því hægt að nota slíkar sögur til 

að skoða hvað trúarbrögð eiga sameiginlegt og hvað aðgreinir þau. Af sömu ástæðu 

mætti bera saman sögur af helgiathöfnum og siðum milli trúarbragða. Í mörgum 

trúarbrögðum er einnig að finna lýsingar á lífi og starfi spámanna, sem sumar hverjar 

eru mjög líkar og áhugavert getur verið að bera saman. Dæmi um það er hvernig bæði 

Abraham og Búddha var freistað af hinum illu öflum. 

Sagnir eru einnig góð leið til að fá nemendur til þess að finna samsömun með 

sögupersónunum (Breidlid, 2000, bls. 43). Með aukinni fjölmenningu og 

heimsvæðingu hefur fólk meira val en þekktist á árum áður og það getur því haldið í 

hefðir sínar og venjur þó það flytji eða ferðist til annarra landa. Frásagnir af fólki með 

aðrar hefðir og siði fá nemendur til að setja sig í spor þeirra, bera siði þeirra og 

trúarbrögð saman við sín eigin og auka þannig skilning á þeim ólíku trúarhefðum og 

menningarsiðum sem í heiminum ríkja. Með því að nota sagnalist í skólastarfi í bland 

við rökræður og þekkingarleit, styrkjum við ekki aðeins nemendur til gagnrýnnar 
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hugsunar, heldur styrkist einnig sjálfsmynd þeirra og þeir fá betri innsýn inn í sitt 

eigið líf og það samfélag sem þeir búa í. 

Íslendingar stæra sig oft af því að vera mikil sagnaþjóð og menningarhefð okkar 

byggist á gömlum frásögnum. Það er því vel við hæfi að nota þá aðferð til þess að 

víkka sjóndeildarhring okkar og kynnast öðrum menningarheimum, trúarbrögðum og 

sögnum, til að skilja betur þann heim sem við lifum í. 

Lausnaleitarnám - vefleiðangur  

Lausnaleitarnám er kennsluaðferð þar sem nemendur þurfa að notfæra sér samvinnu 

og þekkingarleit til að takast á við ýmis konar raunveruleg vandamál (Þórunn 

Óskarsdóttir, 2005). Lausnaleitarnám er nemendamiðuð kennsluaðferð þar sem 

nemendur afla sér upplýsinga um ákveðið efni á eigin spýtur með því að leita 

upplýsinga á netinu og í bókum, með því að taka viðtöl eða á hvern þann hátt sem 

þeim hentar. Kennarinn sér ekki um að miðla efninu heldur gegnir hlutverki 

aðstoðarmanns og er nemendum innan handar. Aðferðin er því til þess gerð að auka 

sjálfstæð vinnubrögð nemenda, virkja gagnrýna hugsun þeirra og þjálfa þá í hópstarfi 

og lausnaleit. Slík vinnubrögð endurspegla það vinnuferli sem algengt er á 

vinnustöðum og undirbýr því nemendur undir framtíðina. 

Þar sem Netið er mikilvægur upplýsingamiðill og vinnutæki í nútímanum þá liggur 

beint við að tengja tölvu- og upplýsingatækni við lausnaleitarnám. Ein birtingarmynd 

slíks náms er svokallaður vefleiðangur en í honum er einmitt lögð áhersla á 

nemendamiðað nám og að nemendur læri með því að framkvæma. Vefleiðangur er 

staðlað verkefni þar sem sagt er hvert viðfangefnið er, hver lokaafurðin á að vera og í 

hvaða hlutverkum nemendur eru (Salvör Gissurardóttir, 2006). Nemendum eru gefnar 

upp ákveðnar bjargir í formi vefslóða þar sem þeir eiga að leita sér fanga en auk þess 

er þeim gefin ákveðin fyrirmæli um vinnulag. 

Á hverjum undirvef Trúarbragðavefjarins er að finna vefleiðangur sem nýta má við 

kennslu í trúarbragðafræði. Með notkun hans má auðvelda kennurum undirbúninginn 

fyrir kennslu í gegnum lausnaleitarnám, en sá tími sem það tekur kennara að undirbúa 

slíkt verkefni er einn stærsti þröskuldurinn við þá kennsluaðferð (Þórunn 

Óskarsdóttir, 2005). Kennurum er einnig frjálst að aðlaga vefleiðangurinn að sínum 

þörfum eða nýta hann til að búa til minni verkefni. 
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Vefleiðangurinn er svipað uppbyggður innan allra trúarbragðanna og það ætti því 

ekki að taka langan tíma að kynna sér hann. Kennari getur valið um að láta alla 

hópana vinna verkefni um sama átrúnaðinn eða skipta hópunum á mismunandi 

trúarbrögð. Vefleiðangurinn byggist á því að nemendur afli sér upplýsinga með því að 

nota Trúarbragðavefinn og þær vefsíður sem vísað er frá honum, en einnig er 

nemendum bent á að afla sér upplýsinga í gegnum aðra miðla eins og bækur eða 

myndbönd. 

Boðnámsaðferðir 

Á vefnum er að finna talsvert af gagnvirkum þrautum eins og krossgátur, orðarugl og 

að draga saman hugtök. Þrautirnar eru búnar til í forritinu Hot Potatoe. Gagnvirkt efni 

er byggir á boðnámsaðferðum sem svo aftur byggja á kenningum B.F. Skinners um 

virka skilyrðingu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 83-84). Hugmynd Skinners um 

virka skilyrðingu var sú að unnt væri að stýra atferli með styrkingu sem væri fólgin í 

einhverskonar umbun. Boðnám hefur einmitt haft mikil áhrif á kennsluforrit og annað 

gagnvirkt efni þar sem umbun í formi stiga, hróss eða einhvers skemmtilegs á 

skjánum er notað kerfisbundið til að vekja og viðhalda áhuga nemenda á efninu. 

Gagnvirku þrautirnar á Trúarbragðavefnum eru einmitt hannaðar með þetta í huga og 

eru því gagnlegar fyrir nemendur til að þjálfa þekkingu sína í helstu nöfnum, heitum 

og hugtökum trúarbragðanna.   

Annað efni á vefnum 

Allt myndefni á vefnum er eftir annan höfund vefjarins, Guðnýju Þorsteinsdóttur. 

Guðný reyndi að vera trú þeim átrúnaði sem myndirnar tengjast og fylgja þeim 

hugmyndum sem fólk hefur um ímynd persóna eða guðdóm átrúnaðarins. Sem dæmi 

um það má nefna að á Trúarbragðavefnum er engin mynd af Múhameð spámanni, 

heldur aðeins af umhverfi og fólki í kringum hann og að myndir af Búddha byggjast 

að mestu á hugmyndum um útlit Búddha sem skráðar eru í helgirit þeirra. Til dæmis 

er Búddha teiknaður með svart hár þar sem hann liggur á dánarbeði sínu, þrátt fyrir að 

hann sé þá um áttrætt, en samkvæmt fyrrgreindum lýsingum gránaði hár hans ekki. 

Ekki er þó víst að allt kunni að vera eftir ströngustu hugmyndum fólks um þessi atriði 

enda oftast um túlkunaratriði að ræða. 
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Á vefnum er einnig að finna mikið af tenglum sem vísa til efnis á öðrum síðum. 

Þessir tenglar eru inni í hverjum kafla fyrir sig og vísa á efni sem tengist þeim kafla á 

einn eða annan hátt. Þetta efni getur verið mjög mismunandi, allt frá textum og 

myndum yfir í gangvirkt efni eða myndskeið. Þar sem ekki er mikið til af íslenskum 

vefjum um trúarbrögð þá er í flestum tilvikum um erlenda vefi að ræða. Flest af 

erlenda efninu er þó þess eðlis að auðvelt ætti að vera að skilja það og í sumum 

tilvikum engin þörf á tungumálaskilningi, eins og þegar vísað er á myndir. Þó vísa 

einhverjir tenglar á erfiðara efni, sem hefur fengið að fljóta með sökum þess að það er 

einstaklega áhugavert. Þess konar efni gætu kennarar skoðað sjálfir og miðlað svo til 

nemenda eða bekkurinn gæti skoðað það saman undir leiðsögn kennara. Það má 

heldur ekki gleyma því að þó svo að Trúarbragðavefurinn sé fyrst og fremst 

hannaður fyrir nemendur á miðstigi þá er hann opinn öllum og gæti verið gagnlegur 

fyrir eldri nemendur sem og almenning. 

Framtíðarsýn 

Höfundar Trúarbragðavefjarins hafa miklar vonir og háleit markmið varðandi 

framtíð vefjarins. Eins og fyrr segir þá var ljóst frá upphafi að um mjög viðamikið 

verkefni væri að ræða og því ákveðið að stíga það í nokkrum skrefum. Afrakstur 

þessa lokaverkefnis er því aðeins fyrsta skrefið af mörgum. 

Stefnan er að halda áfram að vinna í vefnum og fá sem fyrst varanlega hýsingu fyrir 

hann. Í þessari lotu hafa höfundar einbeitt sér að því að útbúa vefi um gyðingdóm, 

íslam og búddhadóm. Það væri því eðlilegt að næsta skref væri að bæta við vefjum 

um kristni og hindúasið, en þá væru komnir vefir um öll þau trúarbrögð sem 

nemendur eiga að þekkja við lok 7. bekkjar.  

Þegar þessu markmiði verður náð mætti útvíkka vefinn enn frekar og bæta við 

umfjöllun um þau trúarbrögð sem gert er ráð fyrir að nemendur á unglingastigi læri 

um, sem eru Konfúsíusarhyggja, taóismi, baháítrú og shíkatrú. Auk þess mætti hugsa 

sér að gefa sérstökum undirdeildum trúarbragðanna meiri gaum og fara þá ofan í 

saumana á mismunandi túlkunum og siði þeirra á milli. Á öllum stigum vinnunnar er 

mikilvægt að viðhalda þeim köflum sem fyrir eru með því að bæta við þá efni og 

verkefnum.  
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Enn frekari útfærsla gæti verið í formi þess að bæta við kennsluhugmyndum, 

gagnvirkum verkefnum og margskonar margmiðlunarefni. Við höfum einnig mikinn 

áhuga á að talsetja allan texta á vefnum, þannig að vefurinn nýtist betur þeim sem 

glíma við lestrarörðugleika. Að lokum höfum við gælt við þá hugmynd setja upp 

gagnabanka samhliða vefnum þar sem nemendur gætu sent inn þau verkefni sem eru 

á skapandi formi og þannig verið opin öllum til gagns og gamans. 

Augljóst er að þarna er um að ræða margra ára vinnu, en engu að síður vel gerlegt. 

Hugsjón okkar er einn stór og vandaður Trúarbragðavefur, fyrir nemendur, kennara 

og almenning, þar sem hægt er að nálgast áreiðanlegar og skemmtilegar upplýsingar 

um helstu trúarbrögð heimsins. 
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Lokaorð 

Við lifum á tímum örra breytinga, mikils hraða og samþjöppunar menningarheima. 

21. öldin er bæði öld tækni, upplýsinga og fjölmenningar. Í fjölmenningarlegu 

samfélagi er nauðsynlegt að fólk fræðist um siði og gildi annarra menningarhópa en 

síns eigin. Þar sem trúarbrögð eru oft samofin menningunni, þá stuðlar þekking á 

hlutverkum trúarbragða að fjölmenningarlegum skilningi, sem er bæði nauðsynlegur 

fyrir lýðræði og heimsfrið. Að hunsa tilvist trúarbragða og það sem að baki þeirra 

liggur, getur hins vegar valdið fordómum og ótta, en einnig því að fólk telji að 

trúarlegt líf mannkynsins sé lítilvægt eða ómerkilegt. 

21. aldar hæfni eru þeir eiginleikar sem talið er að fólk þurfi að tileinka sér til að vera 

samfélagslega hæfir á upplýsinga- og tækniöld. Þar er efst á lista svokallað 

tæknialdarlæsi sem merkir að fólk þurfi að vera læst bæði á mismunandi miðla og 

mismunandi menningu samtímans. Fólk þarf því ekki bara að skilja og kunna að 

notfæra sér þá miðla sem eru við lýði í samfélaginu í dag, heldur einnig að þekkja og 

skilja mismunandi menningu, trúarbrögð og siði. 

Notkun Netsins til samskipta og upplýsingaöflunnar fer sífellt vaxandi og þar sem að 

eitt meginhlutverk grunnskólans er að undirbúa nemendur undir störf í þjóðfélaginu 

er mikilvægt að kennsla og nám taki mið af því og að tölvan og Netið sé eðlilegt 

verkfæri í grunnskólum landsins. Því miður er hins vegar skortur á góðu fræðsluefni á 

íslensku á Netinu og hefur Aðalnámsskrá grunnskóla beinlínis hvatt til framleiðslu 

slíks efnis. 

Trúarbragðavefnum er ætlað að koma til móts við aukna áherslu á trúarbragðafræðslu 

í grunnskólum og á honum er að finna kynningu á þremur af áhrifamestu 

trúarbrögðum heims: gyðingdóm, íslam og búddhadóm. Með tilkomu 

Trúarbragðavefjarins opnast því möguleikar fyrir kennara að samflétta 

trúarbragðakennslu við upplýsingamennt. Auk þess er það von okkar að 

Trúarbragðavefurinn komi til með að nýtast sem uppflettivefur fyrir almenning sem 

er að leita sér að grunnupplýsingum um viðeigandi trúarbrögð.  

Útgangspunktur Trúarbragðavefjarins eru þær sögur sem trúarbrögðunum tengjast og 

flest efni vefjarins spinnst út frá þessum sögum á einn eða annan hátt. Er þar með 
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höfð í hávegum hin ævaforna en sígilda kennsluaðferð: sagnalist. Annað efni 

vefjarins er til þess gert að nemendur þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum og 

gagnrýnni hugsun með hjálp vefleiðangursins, sem byggður er á lausnarleitarnámi. 

Síðast en ekki síst er reynt að vekja og viðhalda áhuga nemenda með því að nota 

gagnvirkar þrautir þar sem hægt er að fá umbun um leið og verið er að vinna á 

vefnum, en slík kennlsuaðferð kallast boðnámsaðferð. Á Trúarbragðavefnum hefur 

hver átrúnaður sinn eigin undirvef sem þó eru allir settir upp á svipaðan hátt. Sú 

uppsetning miðast af þáttum sem almennt er talið að flest trúarbrögð eigi 

sameiginlega eins og sagnir, siðfræði og helgiathafnir. Trúarbragðavefurinn er 

ríkulega myndskreyttur og á honum er einnig að finna fjölda gagnvirkra þrauta og 

verkefna, auk kennsluhugmynda fyrir kennara. 

Með Trúarbragðavefnum viljum við því sameina tvö meginmarkmið: að hanna gott 

og vandað fræðsluefni á íslensku til birtingar á veraldarvefnum og vekja áhuga, 

þekkingu og skilning nemenda og almennings á trúarbrögðum heimsins í von um að 

upplýsingarnar geti komið í veg fyrir fordóma og aukið jákvæðni milli mismunandi 

menningarheima og trúarhópa. 
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