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Ágrip 

Greinargerð þessi er hluti af lokaverkefni til B.Ed.-gráðu við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Lokaverkefnið var að útbúa kennsluhugmyndabanka við námsefni í 

trúarbragðafræði. Meginmarkmið höfunda var að setja saman kennsluleiðbeiningar með 

fjölbreyttum aðferðum til kennslu, í því skyni að gera trúarbragðakennslu skemmtilega 

og áhugaverða fyrir unglinga. Í greinargerðinni er fjallað um hvers vegna eigi að kenna 

um trúarbrögð, hverjar eru bestu leiðirnar í kennslu um trúarbrögð og mikilvægi hennar 

í nútímasamfélagi, hvað skal varast og hver ávinningur góðrar kennslu um trúarbrögð 

getur verið. Kenningar í anda fjölgreindakenningarinnar og hugsmíðihyggju eru 

útskýrðar og tengdar við kennsluaðferðirnar sem höfundar studdust við í 

kennsluhugmyndabankanum. 
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Inngangur 

Trú og trúarbrögð hafa fylgt manninum frá upphafi og eiga sér langa og flókna sögu. 

Þau eru samofin mörgum af merkustu atburðum í heimssögunni og virðast oft 

blórabögglar stríðs og ófriðar. Fjölbreytileiki trúarbragðanna er mikill og eru þau mörg 

hver ólík hvað varðar viðhorf og gildi sem ef til vill skýrir ágreining fólks um þau. 

Rangtúlkun og fáfræði mannsins um trú annarra getur leitt af sér fordóma og deilur. 

Gefur það því auga leið að varlega þarf að fara í fræðslu um trúarbrögð.  

Í nútímasamfélagi þar sem fjölmenning virðist vera að aukast, þurfa mismunandi 

samfélagshópar að búa í návist hvers annars. Til að slíkt gangi upp er mikilvægt að 

upplýsa nemendur um hin fjölmörgu viðhorf og gildi sem aukin fjölmenning hefur í för 

með sér. En er mikilvægt að kenna um trúarbrögð í grunnskólum landsins? Ef svo er, 

hvers vegna og hvernig á að fara að því að kenna þau á sanngjarnan og árangursríkan 

hátt? Meginmarkmiðið með lokaverkefninu er að útbúa kennsluhugmyndabanka fyrir 

trúarbragðafræði. Auk þess að sýna fram á mikilvægi faglegrar trúarbragðafræðslu í 

grunnskólum,  nefna þann ávinning sem trúarbragðafræðsla kann að hafa í för með sér 

og hvernig best sé að standa að henni. Til þess verður aðallega stuðst við erindi Gunnars 

J. Gunnarssonar (2005), grein eftir Watson, B. (1993) og leiðbeiningar Haynes, C. 

(1999) um kennslu trúarbragða. Við gerð kennsluhugmyndabankans verður aðallega 

stuðst við kenningarnar um hugsmíðihyggju og fjölgreindir Gardners (Armstrong, 2001) 

þar sem þær samrýmast hugmyndum höfunda um hvernig nám eigi að fara fram. 

Áhugi höfunda á að útbúa kennsluhugmyndabanka í trúarbragðafræði kviknaði út frá 

þeirri hugmynd að gera trúarbragðakennslu skemmtilega og áhugaverða fyrir unglinga. 

Ástæðan er gífurlegur áhugi höfunda á trú og trúarbrögðum sem síst dvínaði eftir 

námskeið hjá Gunnari J. Gunnarssyni og Sigurði Pálssyni við Háskóla Íslands. Jókst 

áhuginn enn frekar eftir að í ljós kom að lítið er um kennsluleiðbeiningar með námsefni 

í trúarbragðafræðum fyrir unglingastig í grunnskólum.  

Lögð var áhersla á að gera kennsluna auðvelda fyrir kennarann með skýrum og 

nákvæmum leiðbeiningum. Allar þær aðferðir sem koma fram í kennslu-

hugmyndabankanum eru settar þannig fram að reynt er að gæta hlutleysis, til að 

mismuna hvorki né misbjóða neinum.  
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Greinargerðinni er skipt í fjóra kafla. Fyrsti kaflinn heitir Kennsla um trúarbrögð. Í 

honum er að finna undirkafla þar sem fjallað er um hvers vegna trúarbragðafræðsla sé 

mikilvæg og hverjar séu bestu leiðirnar í þeirri kennslu. Einnig er fjallað um hvað skuli 

varast og hver er ávinningur kennslu um trúarbrögð. Eftir það kemur kafli um kenningar 

og kennsluaðferðir. Í honum er að finna þrjá undirkafla sem heita Fjölgreindakenningin, 

Hugsmíðihyggja og Kennsluaðferðir. Þessir kaflar fjalla um þær kenningar í námi og 

kennslu sem höfundar horfðu til við gerð kennsluhugmyndabankans. Þar á eftir er kafli 

um sjálfan kennsluhugmyndabankann þar sem fjallað er um innihald og markmið 

höfunda með honum. Í lokakaflanum eru helstu niðurstöður greinargerðarinnar 

flokkaðar og bornar saman við kennsluhugmyndabankann. 
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Kennsla um trúarbrögð 

Trúarbragðafræðsla í íslenskum grunnskólum hefur verið talsvert til umtals hjá fólki og 

ekki virðast allir á sama máli hvernig standa eigi að henni. Gunnar J. Gunnarsson, 

höfundur kennslubókarinnar Maðurinn og trúin frá árinu 1995, flutti erindi á málþingi 

Kjalarnessprófastsdæmis um kennslu í kristnum fræðum árið 2005. Heiti erindisins var 

Hvers vegna að kenna kristinfræði og trúarbragðafræði í grunnskólum? Hér á eftir er 

stuðst við erindi Gunnars (2005) og fjallað um mikilvægi kennslu trúarbragða í 

íslenskum grunnskólum, hvernig skal standa að henni, hvað þarf að varast og hver 

ávinningur af góðri trúarbragðafræðslu geti verið. 

Hvers vegna á að kenna um trúarbrögð? 

Á undanförnum árum hefur fjölmenning verið að aukast á Íslandi sé miðað við tölur af 

vef Hagstofunnar um fjölda erlendra ríkisborgara (Hagstofan, 2010). Fjölmenning felur 

í sér að fjöldi ólíkra viðhorfa, trúarbragða og lífskoðana mætast í einu og sama 

samfélaginu. Í fyrrnefndu erindi fjallar Gunnar (2005) um Geir Skeie sem bendir á að 

slíkur margbreytileiki bjóði upp á ágreining um sannleika og völd. Auk þess geri 

Internetið einstaklinga berskjaldaða fyrir ólíkum gildum og hugsjónum sem leiði til þess 

að fólk er knúið til að meta eigin sjálfsmynd upp á nýtt. Fræðsla um trúarbrögð sé 

mikilvæg því hún hjálpi fólki að skilja sjálft sig og aðra, greina trúarhugmyndir og gildi 

og fóta sig í veruleikanum. Fræðsla um trúarbrögð stuðli þannig að læsi á ólíkar 

hugmyndir og gildi og hjálpi nemendum við mótun eigin sjálfsmyndar. Hið trúarlega er 

lifandi veruleiki í lífi og umhverfi barna og unglinga og skiptir þau mörg máli (Gunnar 

J. Gunnarsson, 2005). 

 

Hvernig á að kenna um trúarbrögð? 

Trúarbragðafræðsla getur reynst kennurum erfið viðfangs. Kennarinn getur t.d. haft 

ákveðnar skoðanir á trú eða trúleysi sem mótar kennslu hans. Í fyrrnefndu erindi bendir 

Gunnar (2005) á að fræðslan þurfi að vera fagleg og fjalla bæði um kristni og önnur 

trúarbrögð út frá sögulegu, menningarlegu og félagslegu samhengi og gera verði inntaki 

trúarbragðanna góð skil. Gæta þurfi sannmælis, segir Gunnar, þegar frætt er um 

trúarbrögð á þann hátt að þau samræmist því sem þau standa fyrir og fylgjendur þeirra 

aðhyllast. 
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Sú aðferð að beita samræðum um efni trúarbragðanna gefur gott tækifæri til þess að tjá 

sig um viðhorf sín og hlusta á sjónarmið annarra. Þannig fá fjölbreytilegar raddir að 

heyrast og nemendur læri að bera virðingu fyrir ólíkum viðhorfum. Samræðurnar gera 

miklar kröfur til kennara, sem þurfa að hafa faglega þekkingu á efninu, svo þeir valdi 

því að efna til og stýra slíkum umræðum (Gunnar J. Gunnarsson, 2005). 

Ítarlegar leiðbeiningar um kennslu trúarbragða í opinberum skólum í Evrópu voru 

gefnar út eftir ráðstefnu sem haldin var árið 2007 af samtökunum Organisation for 

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

Human Rights (ODHIR). Í leiðbeiningunum Toledo Guiding Principles on Teaching 

about Religions and Beliefs in Public Schools (2007) kemur meðal annars fram að 

fræðslu um trúarbrögð þarf að vera þannig háttað að hún sé sanngjörn, nákvæm og 

byggð á áreiðanlegri fræðimennsku. Þá segir að henni fylgi mikil ábyrgð og að þeir sem 

kenna um trúarbrögð ættu að hafa fullnægjandi menntun til þess; ekki er nóg að hafa 

þekkingu á efninu heldur þarf einnig að búa yfir kennslufræðilegri færni. 

Ávinningur kennslu um trúarbrögð 

Watson, B. (1993) nefnir í bók sinni The effective teaching of religious education að 

kennsla um trúarbrögð geti leitt af sér ávinning fyrir nemendurna sjálfa og samfélagið í 

heild. Þeir eiginleikar sem hún nefnir eru eftirfarandi: 

 Virðing fyrir sjálfum sér. Að nemendur þrói með sér sjálfsmeðvitund sem 

endurspeglar á uppbyggilegan hátt trúarbrögð heimsins án þess að blindast af 

fordómum og ranghugmyndum.  

 Virðing fyrir öðrum. Að nemendur geti haft samúð með öðrum og geta borið 

virðingu fyrir því sem aðrir standa fyrir. Einnig, að þeir geti sett sig í spor þeirra 

sem eru trúaðir, ásamt því að geta skilið aðdráttarafl trúarbragða. 

 Virðing fyrir umhverfinu, náttúrunni og menningu. Að auka forvitni nemenda 

gagnvart mismunandi hefðum og siðum í trúarbrögðunum. Ásamt því að auka 

skilning um fjölbreytileika mannsins. Fræða nemendur til þess að þeir viti nóg 

um hin ýmsu trúarbrögð til að nálgast fólk af næmni og geti komið fram af 

virðingu við fólk af mismunandi trúarbrögðum, án þess að vera með fordóma og 

stuðla þar með að betra samfélagi. 
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 Virðing fyrir fegurð. Ýta undir ímyndunarafl nemenda sem getur vakið þá til 

umhugsunar, að veruleikinn gæti verið annar en þeir upplifi hann og lífsskoðanir 

geti verið fjölbreyttar og mismunandi. 

 Áhugi á sannleika. Auka áhuga nemenda á tilvistarspurningum um merkingu og 

tilgang lífsins. 

Allir þessir eiginleikar mynda að lokum grundvallarskilning nemenda á einingu 

mannsins. Ásamt því að auka meðvitund þeirra um að allir hlutir tengjast á einhvern hátt 

og kveikja löngun hjá nemendum til að brjóta niður þversagnir og ranghugmyndir 

(Watson, 1993). 

Hvað skal varast í kennslu um trúarbrögð  

Telja verður líklegt að almennt sé fólk sammála um að trúboð innan veggja 

grunnskólanna skuli varast og leitast skuli við að fræða nemendur. Enda er námi í 

almennum trúarbragðafræðum, samkvæmt Aðalnámskrár um kristin fræði, siðfræði og 

trúarbragðafræði (2007), ætlað að miðla þekkingu á ólíkum trúarbrögðum og 

siðferðilegum gildum til að auka skilning nemenda á ólíkum menningar- og 

trúarhefðum. Í leiðbeiningunum A Teacher’s Guide to Religion in the Public Schools 

fjallar Haynes, C. (1999) um að skólinn eigi að nálgast trúna á fræðilegan hátt, ekki 

huglægan, og gera nemendur upplýsta um hin ýmsu trúarbrögð en ekki lítillækka nein. 

Fræða þarf nemendur um mismunandi viðhorf og gildi en ekki leitast við að þeir tileinki 

sér ákveðna trú. 

Það er ljóst að mikilvægt er að kenna nemendum um trúarbrögð og aðrar lífsskoðanir. 

En til að kennslan missi ekki marks þarf hún að vera sanngjörn, fagleg, nákvæm og 

hlutlaus. Kennarar þurfa að nálgast efnið á fræðilegan hátt og vera vel að sér um 

trúarbrögð og kennsluaðferðir sem henta best. Fjalla verður um öll trúarbrögð og 

lífsskoðanir án þess að vera með trúboð eða innrætingu. Ef kennari nær að fylgja þessu 

eftir, getur hann náð að þróa hjá nemendum eiginleika, sem hefur jákvæð áhrif á 

samfélagið til framtíðar. 
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Aðalnámskrá um trúarbragðafræði  

Lög kveða á um að skólar skuli starfa eftir Aðalnámskrá, settri af menntamálaráðherra, 

þar sem markmið eru skilgreind sem kennurum er gert að fylgja (Alþingi, 2010). Í 

Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti (2006) kemur fram, að starfshættir skulu 

mótast af gildum lýðræðislegs samstarfs, umburðarlyndis og að réttur allra til að tjá 

skoðanir sínar sé virtur. Um kennslu og kennsluhætti segir að í skólastarfi eigi að ríkja 

fjölbreytni í vinnubrögðum og kennsluaðferðum, að kennari beri ábyrgð á að velja 

heppilegustu og árangursríkustu leiðirnar til að ná markmiðum Aðalnámskrár og að laga 

verði kennslu eftir þörfum nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006). 

Nánar er útlistað í Aðalnámskrá: Kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði (2007) að 

skólinn þurfi með vaxandi fjölmenningu að stuðla að auknum skilningi og 

umburðarlyndi gagnvart ólíkum trúarbrögðum. Umræða um trúarleg málefni þroski 

dómgreind og auki víðsýni nemenda. Kemur einnig fram að mikilvægur þáttur í 

þroskaferli einstaklings er mótun heilbrigðrar sjálfsmyndar sem feli í sér skilning á 

sjálfum sér sem hluta af stærri heild. Trúarbragðafræði er ætlað að efla trúar-, siðgæðis- 

og félagsþroska nemenda þannig að þeir verði sífellt hæfari til að taka ábyrga afstöðu í 

trúarlegum, siðferðilegum og félagslegum efnum. Mælt er með að kennarar beiti 

fjölbreyttum kennsluaðferðum við skipulagningu kennslustunda til að ná fram 

markmiðum Aðalnámskrár. Í lokamarkmiðum Aðalnámskrár: Kristin fræði, siðfræði og 

trúarbragðafræði (2007) kemur t.d. eftirfarandi fram:  

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

 Nemendur þjálfist í að fást við og skilja viðfangsefni sem snerta trú, lífsviðhorf 

og siðferði og tengjast spurningum um merkingu og tilgang lífsins.  

 Nemendur temji sér umburðarlyndi og virðingu fyrir rétti manna til mismunandi 

trúar- og lífsskoðana.  

 Nemendur öðlist þekkingu á öðrum trúarbrögðum og lífsviðhorfum og átti sig á 

áhrifum þeirra á einstaklinga, sögu, menningu og samfélög. 

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

fyrir hvað er sameiginlegt og hvað ólíkt. 

 

 Nemendur verði betur færir um að skilja og njóta trúarlegrar tjáningar, m.a. í 

tónlist, myndlist,  bókmenntum og kvikmyndum. 
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 Nemendur þroski með sér gagnrýna hugsun og siðferðilega dómgreind og 

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

og skilnings. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2007: 6-9) 

 

Fyrrgreind markmið samrýmast íslensku nútímasamfélagi sem gerir þá kröfu að ólíkir 

samfélagshópar búi saman í ljósi aukinnar fjölmenningar (Hagstofan, 2010). Einnig má 

segja að þessi markmið samrýmist því sem Gunnar (2005), Watson (1993) og Haynes 

(1999) nefna; að skólinn eigi að nálgast fræðslu trúarbragða á fræðilegan hátt sem leiði 

af sér þau markmið sem nemendum er ætlað að uppfylla og nefnd voru hér áður. 
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Kenningar og kennsluaðferðir 

Fjölmargar kenningar um nám og kennslu hafa verið settar fram í gegnum tíðina. 

Kennari þarf að vera meðvitaður um þá hugmyndafræði og kenningar sem liggja að baki 

kennslu hans. Hér verður gerð grein fyrir fjölgreindakenningu Gardners og kenningunni 

um hugsmíðihyggju sem Dewey, Piaget og Vygotsky áttu þátt í að móta. Báðar þessar 

kenningar henta vel til kennslu því þær taka tillit til reynslu nemenda og mikilvægi þess 

að nemandinn sé virkur í námi sínu. Auk þess verður stiklað á helstu kennsluaðferðum 

Ingvars Sigurgeirssonar (1999a) úr Litrófi kennsluaðferðanna og tengslum þeirra við 

fyrrgreindar kenningar. 

Fjölgreindakenningin 

Eins og fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti (2006) er krafist 

fjölbreytileika í námi til þess að auka skilning nemenda. Segja má að fjölgreindakenning 

Howard Gardners miði að því. Hún gerir ráð fyrir að nemendur búi yfir ólíkum 

greindum (Armstrong, 2001). Hann flokkaði þær í átta greindir; málgreind, rök- og 

stærðfræðigreind, rýmisgreind, tónlistargreind, líkams- og hreyfigreind, 

samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Í fjölgreindakenningunni 

eru nokkur lykilatriði. Sem dæmi má nefna að hver einstaklingur býr yfir öllum 

greindunum og að flestir geti þróað hverja greind fyrir sig á hærra stig. Allar greindirnar 

starfa saman á flókinn hátt og hægt er að vera greindur á mismunandi hátt á hverju sviði 

fyrir sig. Af þessu má ljóst vera að fjölgreindakenningin hentar vel til kennslu þar sem 

þörfum hvers og eins nemenda er mætt.  

Hugsmíðihyggja 

Kenningar Dewey, Piaget og Vygotsky áttu þátt í að mynda heilsteypta kenningu, 

hugsmíðihyggju, um nám sem felst í því að nemandinn sé virkur þátttakandi í sínu námi 

og að þekking hans er nátengd lífsreynslu hans (Guðrún Pétursdóttir, 2005). Nemandinn 

tekur við nýjum upplýsingum og byggir ofan á fyrri þekkingu. Á milli kennarans og 

nemandans á að ríkja gagnkvæm virðing. Kennari sem aðhyllist hugsmíðihyggju þróar 

með nemendum jákvæða gagnrýna hugsun. Hann reynir að leggja áherslu á að skapa 

góðar aðstæður til náms, spyrja nemendur spurninga sem leiða til frekari áhuga á 

viðfangsefninu. Kennari reynir að tengja efnið við raunveruleikann ásamt því að vekja 
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nemendur til umhugsunar um nýjar spurningar og með því hvetja til gagnrýnnar 

hugsunar. Kennari sem leggur áherslu á þetta skipuleggur námið þannig, að 

viðfangsefnin hafi tilgang og merkingu. Reynt er að virkja innri áhugahvöt nemenda og 

að kennslan sé gerð áhugaverð fyrir nemendur og að þeir fái tækifæri til að velja sér 

viðfangsefnin (Guðrún Pétursdóttir, 2005). 

Eitt af því sem Piaget lagði áherslu á var samspil einstaklinga og umhverfis (Hafdís 

Guðjónsdóttir ofl., 2005). Kennarar og nemendur eru samverkamenn þar sem á að ríkja 

gagnkvæm virðing og tillitssemi. Piaget taldi að það væri mikilvægt að handfjatla hluti 

og gera tilraunir með þá til að vitsmunaþroskinn myndi eflast. Það er nauðsynlegt að 

námsumhverfi og kennsluefni sé vandað og að nemendur fái tækifæri til að vinna með 

efnið á margvíslegan hátt (Hafdís Guðjónsdóttir ofl., 2005). Lev Vygotsky talar einnig 

um mikilvægi félagslegs samspils í námi líkt og Piaget, en nefnir í því sambandi 

samskipti nemendanna á milli. Vygotsky taldi: „Þroska mannsins tengdan félagslegri 

þróun og það væri munur á því sem börn geta gert ein og því, sem þau geta gert þegar 

þau fá aðstoð. Og það væru ekki bara þeir fullorðnu sem gætu aðstoðað eða kennt, 

jafnaldrar gætu það líka ef þeir væru betur að sér en félagarnir.“ (Hafdís Guðjónsdóttir 

ofl., 2005:14). John Dewey, faðir reynslunáms, trúir að allt raunverulegt nám eigi sér 

stað í gegnum reynslu (Prouty, Panicucci og Collinsoon, 2007). Setja eigi nemandann í 

forgrunn og kennarann sem leiðbeinanda eða þjálfara. Áhrifamesta reynslunámið eigi 

sér stað þegar nemandi stendur frammi fyrir vandamáli og tekur virkan þátt í að leysa 

það til að byggja upp sína eigin þekkingu. Aðferðin sem nemendur nota við að læra er 

jafn mikilvæg námsefninu sjálfu og ætti kennslan að markast af gagnvirkni og að 

nemandinn sé virkur í ferlinu (Prouty, Panicucci og Collinsoon, 2007: 34-35). 

Kennsluaðferðir 

Fjölgreindakenning Gardners og hugsmíðihyggja leggja grunninn að fjölmörgum 

kennsluaðferðum. Í Litrófi kennsluaðferðanna (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a) kemur 

fram að allar kennsluaðferðir hafa sitt markmið, kosti og galla, engin ein er réttari en 

önnur. Í þeirri bók flokkar Ingvar kennsluaðferðir í níu meginflokka og falla nokkrar 

þeirra vel að kenningunum um fjölgreindir og hugsmíðihyggju. 
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Flokkar kennsluaðferða úr Litrófi kennsluaðferðanna (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a) sem 

mætti fella undir hatt hugsmíðihyggju eru: 

 Verklegar æfingar. Gera kröfu, að kennarinn skapi gott andrúmsloft til vinnu 

og sé fyrirmynd. Verkleg kennsla byggist á að blanda saman ýmsum 

kennsluaðferðum til að vekja áhuga nemendanna á viðfangsefninu. Nemendur 

þurfa að taka virkan þátt. 

 Umræðu- og spurnaraðferðir. Byggjast á að kennari beiti spurningum og 

öðrum aðferðum til að skapa umræður um tiltekin viðfangsefni. Markmiðið er 

að efla meðal annars áhuga nemenda, stofna til rökræðna og velta máli fyrir sér 

frá mörgum hliðum. Tilvaldar kennsluaðferðir í anda hugsmíðihyggju eru 

samræðuaðferð, umræðuhópar og málstofur. 

 Þrautalausnir. Meginmarkmið er að þjálfa nemendur í rökhugsun og glíma við 

viðfangsefni í víðu samhengi. Slík viðfangsefni tengjast daglegu lífi fólks í leik 

og starfi. Dæmi um aðferðir undir þessum hatti eru ýmsar þrautir, hermileikir og 

hlutverkaleikir. 

 Hópvinnubrögð. Flokkur margra kennsluaðferða. Nemendur eiga að vinna í 

hópum að ákveðnu viðfangsefni. Í þennan flokk má setja meðal annars 

samvinnu en John Dewey lagði áherslu á að nemendur fengju að vinna saman í 

hópavinnu að sameignlegum viðfangsefnum. 

 Sjálfstæð, skapandi viðfangsefni. Í þessum flokki eru kennsluaðferðir sem gera 

mestar kröfur á nemendur og kennara. Nemendur leysa verkefni sem þeir hafa 

að mestu valið sjálfir og ákveða hvernig að er staðið. Kennarinn er aðeins í 

hlutverki leiðbeinanda eða þjálfara. Hér skiptir máli að nemandinn sé virkur í 

sínu námi og byggi ofan á fyrri þekkingu eins og talað er um í hugsmíðihyggju. 

Hægt er að notast við margar kennsluaðferðir sem falla undir fjölgreindir Gardners 

(Armstrong, 2001). Kennsluaðferðir fyrir málgreind eru til dæmis sagnalist, þankahríð 

og leiðarbækur. Fyrir rök- og stærðfræðigreind eru aðferðirnar flokkun, frumflokkun og 

spurningar í anda Sókratesar. Í rýmisgreind er hægt að vera með sjónsköpun og grafísk 

tákn. Í tónlistargreind er hægt að spila tónlist sem tengist hugarástandi. Þegar nemendur 
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eru að deila með jafningjum, eru í samvinnunámi, spila námsspil og setja upp leikrit, eru 

þau að vinna með kennsluaðferðir sem tengja má við samskiptagreind.  

Leikrit má tengja við líkams- og hreyfigreind. Kennsluaðferðir fyrir 

sjálfsþekkingargreind eru íhugun og umræða um persónuleg tengsl nemenda 

(Armstrong, 2001:63-77). Eflaust eru fjölmargar aðrar kennsluaðferðir sem fella má 

undir hatt fjölgreindakenningarinnar og hugsmíðihyggju enda er það undir kennaranum 

komið hvað hann telur henta sínum nemendum. 

Af þessu má ljóst vera að kenningar í anda hugsmíðihyggju og fjölgreindakenningin 

henta vel til kennslu þar sem þörfum hvers og eins nemenda er mætt. Báðar eru þær 

mikilvægar í nútíma kennslu þar sem áherslan er á nemandann og þarfir hans. Þær 

leggja báðar grunn að margvíslegum kennsluaðferðum sem kennarar geta stuðst við í 

kennslu sinni. 
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Um kennsluhugmyndabankann 

Hugmyndirnar sem settar eru fram í kennsluhugmyndabankanum voru útbúnar með 

fjölgreindakenninguna og hugsmíðihyggjuna að leiðarljósi. Hugmyndabankinn er 

skipulagður þannig að fyrst er sagt frá þeim markmiðum sem höfundar vilja ná fram í 

kennslunni. Þar á eftir kemur fram hvaða hjálpargögn nemendur þurfa og hvaða 

kennsluaðferðir eru notaðar. Þar var stuðst við bækurnar Litróf kennsluaðferðanna 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999a), Að mörgu er að hyggja (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b)  

og Leiklist í kennslu (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2006). Loks er tekið 

fram hve langan tíma viðfangsefnið tekur. Eftir það er farið ítarlega í framkvæmd 

kennslustundarinnar. Tekið er skýrt fram hvað kennari á að gera og hvað nemendur eiga 

að gera til að auðvelda notkun kennsluhugmyndabankans. Framkvæmdarkaflanum er 

svo skipt í undirbúning fyrir kennara, upphaf þar sem áhugi nemenda er kveiktur, 

miðbik þar sem hið eiginlega verkefni er unnið og niðurlag þar sem afraksturinn er 

sýndur eða kennslustundin dregin saman. Þá er einnig að finna aukaefni fyrir kennara 

með ýmsum upplýsingum og svo loks viðaukar með þeim verkefnum sem leggja á fyrir 

nemendur. 

Viðfangsefni kennslunnar  

Öll viðfangsefni eru valin með hliðsjón af bókinni Maðurinn og trúin (Gunnar J. 

Gunnarsson, 1995) og markmiða Aðalnámsskrár í kristin fræði, trúarbragðafræði og 

siðfræði frá árinu 2007. Ætlunin er að kennsluhugmyndabankinn nái yfir 

grundvallaratriði hvers trúarbragðs og nemendur geti þar af leiðandi áttað sig á 

meginhugmyndum sem liggja að baki trúarbragðanna.  

Aukaefnið 

Aukaefnið er tekið saman með það í huga að auðvelda kennurum að nálgast upplýsingar 

um bækur, kvikmyndir, tónlist og vefslóðir um þessi trúarbrögð sem þeir geta svo notað 

í kennslunni til að dýpka þekkingu sína sem og nemenda sinna á efninu. 

Viðaukarnir 

Öll verkefni sem nemendur eiga að vinna eru höfð í viðaukum þar sem þau eru tilbúin 

til ljósritunar. Ætlunin er að það spari bæði tíma og vinnu fyrir kennara.  
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Sjónarmið höfunda 

Það er von höfunda að sem flestir kennarar og kennaranemar geti nýtt sér 

kennsluhugmyndabankann til að vekja áhuga nemenda á trúarbrögðum og geti orðið 

þeim innblástur að skemmtilegum hugmyndum um, hvernig gera megi 

trúarbragðafræðsluna áhugaverðari. Í kjölfarið aukist umburðarlyndi og skilningur 

nemenda á ólíkum menningarheimum sem mætast á Íslandi í dag.  
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Niðurlag 

Í greinargerðinni kom fram að fjölmenning er að aukast á Íslandi (Hagstofan, 2010) sem 

þýðir að ólíkir samfélagshópar þurfa að búa í návist hvors annars. Slíkar aðstæður, telja 

höfundar, að bjóði upp á fordóma og átök milli ólíkra samfélagshópa sem kallar á 

fræðslu um trúarbrögð. Einnig stendur í Aðalnámskrá (2007) að skólinn þurfi með 

vaxandi fjölmenningu að stuðla að auknum skilningi og umburðarlyndi gagnvart ólíkum 

trúarbrögðum. Enda benda Gunnar (2005), Haynes, C. (1999) og Watson, B. (1993) á 

að fræðsla um trúarbrögð og aðrar lífsskoðanir sé mikilvæg því hún hjálpi nemendum 

að skilja sjálfa sig og aðra, hún hjálpi þeim að móta eigin sjálfsmynd og hugmyndir um 

lífið. Þess vegna telja höfundar að nauðsynlegt sé að fræða um trúarbrögð.  

Höfundar telja hins vegar að það sé vandasamt verk að fræða um trúarbrögð og þurfa 

kennarar að gæta að ýmsu. Í því samhengi nefnir Haynes, C. (1999) í grein sinni að 

skólinn eigi að nálgast trúna á fræðilegan hátt, ekki huglægan, og gera nemendur 

upplýsta um hin mörgu trúarbrögð en ekki lítillækka nein. Þar af leiðandi er ljóst, að 

mati höfunda, að kennarinn þarf að gæta sín á að miðla ekki eigin skoðunum til 

nemenda sinna. 

Ávinningurinn af árangursríkri trúarbragðafræðslu bendir Watson (1993) á að geti orðið 

einstaklingnum og samfélaginu í heild til góða. Nefnir Watson í því samhengi nokkra 

eiginleika sem nemendur geti þroskað með sér í kjölfarið. Þeir eru virðing fyrir sjálfum 

sér og öðrum, umhverfinu, náttúrunni og menningu, virðing fyrir fegurð og áhugi á 

tilgangi lífsins kvikni. Og á endanum leiða þessir eiginleikar af sér löngun nemenda til 

að brjóta niður þversagnir og ranghugmyndir sem, að mati höfunda, samfélagið njóti 

góðs af.  

Lesa má úr Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in 

Public Schools (2007) leiðbeiningunum að til þess að kenna um trúarbrögð á 

sanngjarnan og árangursríkan máta þarf að ríkja fjölbreytni í vinnubrögðum og 

kennsluaðferðum. Enda stendur í Aðalnámskrá grunnskóla: Kristin fræði, siðfræði og 

trúarbragðafræði (2007) að kennarinn beri ábyrgð á að velja heppilegustu og 

árangursríkustu leiðirnar til að ná markmiðum Aðalnámskrár og að laga verði kennslu 

eftir þörfum nemenda.  
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Af reynslu höfunda að dæma þá þurfa nemendur að glíma við tilvistarspurningar, og 

ólík viðhorf og gildi verða á vegi þeirra. Það er skoðun höfunda að sá tími komi í lífi 

hvers einstaklings að hann þurfi að taka ákveðna afstöðu til trúmála, hvort sem er að 

trúa á ekki neitt, aðhyllast ákveðin trúarbrögð eða vera einhverstaðar mitt á milli. Sú 

afstaða byggist á reynslu einstaklingsins, líkt og hugsmíðihyggjan fjallar um varðandi 

nám, og þeirra upplýsinga sem hann hefur aflað sér á lífsleiðinni. Hafi einstaklingur 

fengið fræðilega kennslu um fjölbreytt trúarbrögð í grunnskóla er líklegt, að sá grunnur 

verði honum mikilvægur til að taka ákvörðun síðar á lífsleiðinni. Mun líklegra er að 

ákvörðunin verði tekin án ranghugmynda og fordóma. 

Höfundar reyndu að útbúa kennsluhugmyndabankann með tilliti til allra þessara 

fyrrnefndu þátta og með það í huga að gera kennsluna fjölbreytta og áhugaverða. Við 

val á kennsluaðferðum var reynt að taka tillit til ólíkra nemenda og þeirra markmiða 

sem stefnt var að hverju sinni. Þess vegna var sóst í kenningarnar um hugsmíðihyggju 

og fjölgreindakenningu Gardners þar sem höfundum þóttu þær til þess fallnar að mæta 

ólíkum nemendum. Reynt var að virkja nemendur í námi sínu og gera þeim kleift að 

tengja við fyrri þekkingu. Horft var til þess að kennari skapi góðar og jákvæðar 

aðstæður til náms. Leitast var við að tengja efnið við raunveruleikann og vekja frekari 

áhuga nemenda á efninu til þess að það hefði merkingu og tilgang fyrir þá.  

Það er von höfunda að kennsluhugmyndabankinn geti nýst sem flestum kennurum og 

geti orðið þeim innblástur að skemmtilegum hugmyndum um hvernig gera megi 

trúarbragðafræðsluna áhugaverðari. Vonandi verður það til þess að auka umburðarlyndi 

og skilning nemenda á ólíkum samfélagshópum sem til staðar eru í heiminum. Því það 

er ljóst að trú og trúarbrögð munu halda áfram að fylgja manninum og hafa áhrif á 

samfélag hans um ókomna framtíð.  
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