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Þessi kennsluhugmyndabanki er lokaverkefni Einars Ómarssonar og Þorsteins V. Einarssonar til B.Ed. 

gráðu frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Meginmarkmið höfunda með þessu verki er að útbúa 

kennluleiðbeiningar við námsefnið Maðurinn og trúin eftir Gunnar J. Gunnarsson frá árinu 1995 með fjöl-

breyttum leiðum í kennslu í því skyni að gera trúarbragðakennslu skemmtilega og áhugaverða fyrir ung-

linga. Hugmyndirnar sem settar eru fram eru útbúnar með fjölgreindakenninguna og hugsmíðihyggjuna 

að leiðarljósi.

Það voru einkum þrjár bækur sem höfundar studdust við: 

Litróf kennsluaðferðanna (1999b) eftir Ingvar Sigurgeirsson. 

Leiklist í kennslu. Handbók fyrir kennara (2006) eftir Önnu Jeppesen og Ásu Helgu Ragnarsdóttur. 

Að mörgu er að hyggja (1999a) eftir Ingvar Sigurgeirsson.

Við gerð Kennsluhugmyndabankans voru Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti (2006) og Aðalnám-

skrá grunnskóla: Kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði (2007) einnig hafðar til hliðsjónar. Fjöldinn 

allur af lokamarkmiðum er gefinn upp í  Aðalnámskrá grunnskóla: Kristin fræði, siðfræði og trúarbragða-

fræði (2007) sem ætlast er til að nemendur kunni skil á við lok 10. bekkjar. Höfundar hugmyndabankans 

völdu þessi markmið til að vísa þeim veginn þar sem þau samrýmast þeim sjónarmiðum fræðimanna um 

kennslu trúarbragða, sem skilgreind er frekar í greinargerð með þessum kennsluhugmyndabanka. Hér má 

sjá þau markmið sem höfundar völdu:

• 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 teng-

jast spurningum um merkingu og t ilgang lífsins.

• Nemendur temji sér umburðarlyndi og virðingu fyrir rétti manna til mismunandi trúar- og lífsskoð-

ana. 

• 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 sam-

eiginlegt og hvað sérstætt.

• Nemendur verði betur fær um að skilja og njóta trúarlegrar tjáningar, m.a. í tónlist, myndlist,  bók-

menntum og kvikmyndum.

• Nemendur þroski með sér gagnrýna hugsun og siðferðilega dómgreind og þjálfist í að fást við 

siðferði leg álitamál og taka afstöðu á grundvelli þekkingar og skilnings.

INNGANGUR
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Eitt af því sem höfundar reyndu að gera var hafa skýrt hvert hlutverk nemenda er sem og, hvert hlutverk 

kennarans er í hverri kennsluhugmynd fyrir sig. Er það gert til að auðvelda kennurum og kennaranemum 

notkun þessa hugmyndabanka. Hugmyndirnar sem settar eru fram hér á eftir eru skipulagðar þannig, 

að fyrst er sagt frá þeim markmiðum sem hugmyndinni er ætlað að ná. Þessi markmið eru frá höfundum 

komin. Þar á eftir kemur fram hvaða hjálpargögn kennari og nemendur þurfa, séu þau önnur en skriffæri, 

blöð og Maðurinn og trúin. Hvaða kennsluaðferðir lagt er til að verði notaðar og hvað hugmyndin tekur 

lang an tíma í framkvæmd. Að því loknu er farið ítarlega í framkvæmdina, hvað kennari á að gera og hvað 

nem endur eiga að gera. Kennslunni er 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.

Í lok hvers kafla er aukaefni sem er tekið saman með það í huga að auðvelda kennurum að nálgast upplýs-

ingar 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.

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. 

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 

hvernig gera megi trúarbragðafræðsluna áhugaverðari. Vonandi verður það til þess að auka umburðar-

lyndi og skilning nemenda á ólíkum menningarheimum sem til staðar eru á Íslandi.

Reykjavík, apríl 2010
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Páskahátíð gyðinga 

(Maðurinn og trúin bls. 16)

Markmið: Nemendur þekki merkingu þeirra hluta sem viðhafðir eru við páskamáltíð gyðinga.

Hjálpargögn: Borð, dúkur, diskur, brauð, egg, bein, jurtir, vatn, glas og eplasalat. 

Hér er heimasíða sem útskýrir merkingu hlutanna á borðinu. Sjá:

http://www.bbc.co.uk/religion/religions/judaism/holydays/passover_1.shtml

Heiti kennsluaðferða: Sagnalist og hópavinna.

Tími: 40 mínútur.

Framkvæmd:

Undirbúningur: Kennari leggur hjálpargögn á borð.

Upphaf: Kennari beinir athygli nemenda að dúkalögðu borðinu og biður þá um að velta fyrir sér hvernig 

standi á því að það sé dúkalagt borð með ýmsum hlutum á í skólastofunni. Nemendur standa upp og 

skoða hlutina.

Miðbik: Kennari útskýrir verkefni dagsins. Nemendum er skipt í hópa eftir púslaðferðinni (Litróf kennslu-

aðferðanna, 1999b:142). Hver hópur fær ákveðinn hlut á borðinu til að athuga nánar. Nemendur eiga að 

komast að sögu og merkingu síns hlutar við páskamáltíð gyðinga.

Kennari gætir þess að í heimahópnum séu sex nemendur; einn velur ósýrt brauð, annar harðsoðið egg, 

þriðji brennt bein, fjórði beiskar jurtir, fimmti saltvatn og sá sjötti eplasalat. 

Nemendur raða sér í sérfræðihópa eftir því sem þeir völdu sér, en þá eru allir þeir sem eru með ósýrt 

brauð saman í hópi, þeir sem völdu harðsoðið egg eru saman í hópi, og svo framvegis. Verkefnin eru svo 

unnin í sérfræðihópunum. Að lokinni vinnu fara sérfræðingarnar aftur í heimahópana sína og útskýra 

fyrir hinum í þeim hópi sögu og merkingu síns hlutar fyrir gyðinga.

Niðurlag: Kennari heldur spurningakeppni og spyr um merkingu þeirra hluta sem nemendur voru að 

fræðast um. Kennari skiptir bekknum í tvo hópa (t.d. stelpur og stráka) og fær þá til að standa í einfaldri 

röð, hlið við hlið. Reglan er sú að sá sem er fremstur í röðinni má einungis svara, en ef sá fremsti getur 

ekki svarað, færist svarrétturinn yfir til hins hópsins.

GYÐINGDÓMUR
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FjölskyldulíF og siðir 
(Maðurinn og trúin bls. 21-22)

Markmið: Nemendur kynnist giftingu, fermingu, matarreglum, dauða og greftrun að sið gyðinga.

Hjálpargögn: Tölvur, litir, málning, karton og blúndur, ásamt bókinni Gyðingdómur - sáttmáli þjóðar 

eftir Sigurð Inga Ásgeirsson (2006).

Heiti kennsluaðferða: Hópavinna og myndræn tjáning.

Tími: 80 mínútur.

Framkvæmd:

Upphaf: Kennari spilar lag eða myndband úr brúðkaupi. Tillaga www.youtube.com –„Trinkt le Chaim Jew-

ish Wedding Song“ 

Miðbik: Kennari útskýrir verkefni dagsins sem er að hanna veggspjald. Því næst skiptir hann nemendum í 

fjóra hópa. Kennari úthlutar hópum viðfangsefni. Einn fær giftingu, annar fermingu (bar-mitzva), sá þriðji 

matarreglur og sá fjórði dauða og greftrun. Hver hópur vinnur saman að því að hanna veggspjald. Hægt er 

að mála, gera myndasögu, þrykkmyndir, tölvuteikningar, ljósmyndir og fleira. Sjá hugmyndir að úrvinnslu 

t.d. í bókinni Skapandi skólastarf eftir Lilju M. Jónsdóttur (1996).  Nemendur mega einnig fara á Netið til 

að ná sér í myndir og önnur gögn. 

Niðurlag: Nemendur útbúa kynningu á sínu viðfangsefni sem þeir flytja í lok tímans.
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Ólíkar steFnur við botn MiðjarðarhaFs - sérverkeFni

Markmið: Nemendur öðlist skilning á ástæðum og afleiðingum átaka milli Ísraels og Palestínu fyrir 

botni Miðjarðarhafs. 

Hjálpargögn: Tölvur, Internetið og viðaukar G1, G2 og G3.

Heiti kennsluaðferða: Málstofa, samræðuaðferð, hópavinna og kvikmynd í kennslu.

Tími: 120 til 160 mínútur.

Framkvæmd: 

Upphaf: Nemendum er skipt í fjögurra til fimm manna hópa og horfa á myndina Palestine vs Israel 

against the wall, hluti 1 og 2 með ákveðna punkta  til hliðsjónar – sjá viðauka G1. 

Myndina er að finna á þessari slóð: http://www.vbs.tv/watch/vbs-news/palestine-vs-israel-against-the-

wall-1-of-2.

Miðbik: Kennari fær alla nemendur saman í hring til að ræða efni myndarinnar í þeim tilgangi að átta sig 

á, hvort allir hafi skilið inntak hennar, og ekki síst til að enn frekari áhugi nemenda kvikni á verkefninu. 

Kennari getur notast við sömu punkta og nemendur fengu til hliðsjónar með myndinni.

Kennari færir nemendum viðauka G2 og G3 að loknum umræðum og fá þeir nú tíma til að vinna saman í 

hópunum. Hóparnir þurfa að skoða ástæður átakanna og reyna að finna lausn á vandamálinu út frá sínum 

hugmyndum. Nemendur þurfa að vitna í heimildir bæði úr kvikmyndinni og úr bókum eða af Neti. 

Niðurlag: Hópar gera grein fyrir sínum niðurstöðum, hugmyndum og skoðunum sem komu upp í hópa-

vinnunni. Kennari stýrir að lokum umræðum um málefnið og dregur saman það helsta sem kom fram.
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aukaeFni 

kvikmyndir 

Schindler’s List frá árinu 1993, fjallar um Oskar Schindler sem verður vitni að þeim fjöldamorðum sem 

framin voru á gyðingum í seinni heimsstyrjöldinni og vill hjálpa þeim.

Fiddler on the Roof frá árinu 1971, fjallar um gyðingafjölskyldu í kringum 1905. Í myndinni er fjallað um 

hefðir og siði gyðinga.

The Pianist frá árinu 2002, fjallar um hernám nasista í Póllandi og hvernig farið var með Pólverja og 

gyðinga í stríðinu.

TónlisT 

Matisyahu er bandarískur rappari. Þekktur fyrir að blanda saman hefðbundinni gyðingatónlist við reggí, 

rokk og hipp hopp.

veFsíður

Torah.is. Vefsíða er hugsuð sem fróðleikssíða fyrir þá sem hafa áhuga á að kynna sér gyðingdóm og 

Gamla testamentið. Sjá: http://www.torah.is.

Alfræðirit um gyðingdóm. Sjá: http://www.jewfaq.org/index.htm.
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jesús 
(Maðurinn og trúin bls. 29-31)

Markmið: Nemendur kynnist meginboðskap Jesú Krists og átti sig á krafti fyrirgefningarinnar.

Hjálpargögn: Viðauka K1, K2 og K3.

Heiti kennsluaðferða: Umræða, hópavinna, leiklist/verkleg æfing.

Tími: 80 mínútur.

Framkvæmd:

Undirbúningur: Kennari ljósritar viðauka K1, K2 og K3.

Upphaf: Nemendur koma saman í hring. Kennari les tilbúna frétt um nútíma Jesú Krist, sjá viðauka K1. 

Kennari stýrir umræðum um fréttina: Hvernig mynduð þið lýsa þessum manni? Góður eða vanheill? 

Finnst ykkur rétt að handtaka hann? Hvað mynduð þið gera/segja ef þið hefðuð sjálf mætt Jens Krist-

manni?

Kennari les ásamt nemendum um Jesú Krist á blaðsíðum 29 – 31 í Maðurinn og trúin. Kennari stýrir um-

ræðum: Hvers konar maður er Jesús? Góður eða vanheill? Hver finnst ykkur vera helsti munurinn á Jens 

Kristmanni og Jesú? 

Miðbik: Kennari les söguna í viðauka K2 og afhendir að því loknu   verkefnið, sem er að útbúa leikrit út 

frá viðaukum K2 og K3. Nemendum er skipt í hópa, góð stærð er þrír til fjórir í hóp. Margar leiðir eru til að 

skipta nemendum í hópa sjá Skapandi skólastarf (1996). Kennari og hóparnir geta stuðst við blaðsíðu 57 í 

Leiklist í kennslu (2006) varðandi uppsetningu á leikriti.

Niðurlag: Hóparnir sýna afrakstur sinn. Kennari kallar eftir rökstuðningi frá hverjum hópi eftir sýningu 

með spurningum eins og: Af hverju völduð þið þessa leið? Hefðuð þið í alvörunni brugðist svona við? 

Haldið þið að Jesús hefði gert þetta? Hvað kennir þetta okkur?

KRISTNI
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biblían og jesús
 (Maðurinn og trúin bls. 31-34)

Markmið: Nemendur kynnist kraftaverkum Jesú og velta fyrir sér fyrirbærinu „kraftaverk“ með hlið-

sjón af fjallræðu Jesú.

Hjálpargögn: Biblían, Internetið, tölvur og viðauki K4.

Heiti kennsluaðferða: Hópavinna, umræðuhópar.

Tími: 80 mínútur.

Framkvæmd: 

Upphaf: Nemendur lesa um Biblíuna í Manninum og trúnni bls. 31-34.

Miðbik: Kennari les upp úr Matteusarguðspjalli, til dæmis efni Fjallræðunnar; 5:38-40 og  7:1-4  og svo 

nokkrar kraftaverkasögur úr 8. kafla. Eftir það skiptir hann nemendum í þriggja til fjögurra manna hópa. 

Hóparnir vinna að verkefni um kraftaverk. Hóparnir ræða sín á milli hvað kraftaverk sé í raun og veru og 

hvort að það sem Jesús sagði í Fjallræðunni eigi eitthvað erindi í nútíma samfélagi. Einnig eiga nemendur 

að velta því fyrir sér hvort kraftaverk Jesú hafi gerst í raun og veru. Spurningar, sem nemendur geta velt 

fyrir sér, má sjá í viðauka K4. Hóparnir eiga að skrifa sínar hugmyndir á blað og vera tilbúnir að ræða og 

rökstyðja þær fyrir samnemendum sínum.

Niðurlag: Hóparnir gera grein fyrir sínum hugmyndum um kraftaverk. Þegar allir hóparnir eru búnir að 

kynna sínar niðurstöður verða umræður með öllum bekknum þar sem ólík sjónarmið um kraftaverk eru 

rædd og það sem stendur um þau í Biblíunni. 
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aukaeFni 

kvikmyndir 

Jesus Christ Superstar er söngleikur frá árinu 1973, sem fjallar um seinustu sex daga Jesú frá sjónar-

horni Júdasar.

The Nativity Story frá árinu 2006, fjallar um líf Maríu og Jósefs fyrir fæðingu Jesú og ferð þeirra til 

Betlehems.

The Ten Commandments, The Passion of the Christ, The Matrix og Dogma.

TónlisT 

Lindin er kristin útvarpsstöð. Á Lindinni er spiluð kristileg tónlist og þættir. Aðaláherslan í tónlist er 

nýleg kristileg tónlist og lofgjörðartónlist. Hægt að hlusta á stöðina á netinu, slóðin er www.lindin.is. 

Hillsong United er áströlsk hljómsveit sem spilar kristna lofgjörðartónlist. Tónlistin er blanda af rokki og 

trúartónlist.

veFsíður

Tru.is. Vefsíða þar sem starfsfólk frá öllum sviðum kirkjunnar tekur þátt í að vinna efnið sem fer á vefinn. 

Hægt að notast við vefinn við alls konar ítarvinnu. Sjá: www.tru.is.  

Biblían á Netinu. Sjá: http://www.snerpa.is/net/biblia/biblia.htm.  

Heimasíða þjóðkirkjunnar þar sem birtast daglega fréttir og fréttatilkynningar um starfið í kirkjunni. 

Sjá: http://kirkjan.is. 

Deus ex cinema-hópurinn. Vefsíða sem geymir gagnagrunn um trúarstef í kvikmyndum. Sjá: http://www.

dec.is/is

veTTvangsFerðir og gesTir

Mælst er til að heimsækja kirkju sem er í nálægð við skólann. Einnig er að finna í viðauka St1 margar af 

þeim kirkjum sem er hægt að heimsækja eða fá gesti frá þeim.
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stoðirnar FiMM
 (Maðurinn og trúin bls. 46-48)

Markmið: Nemendur kynnist stoðunum fimm og áhrifum þeirra á einstaklinga, menningu og samfélag 

múslima. 

Hjálpargögn: Miðar, bækur á bókasafni, tölvur, blöð og Internetið

Heiti kennsluaðferða: Efnis- og heimildakönnun, hópavinna og tjáning. 

Tími: 80 til 120 mínútur. 

Framkvæmd: 

Undirbúningur: Kennari skrifar á miða heiti stoðanna fimm á frummálinu, sjá bls. 46-48 í Maðurinn og 

trúin.

Upphaf: Kennari lætur nemendur draga miða. Á miðunum eru heiti yfir stoðirnar fimm á frummálinu. 

Sama heiti er á fjórum til fimm miðum og þurfa nemendur að finna þá, sem eru með sama heiti, og mynda 

þeir síðan einn hóp. 

Miðbik: Kennari  kynnir verkefni fyrir nemendum. Hver hópur á að kynna sér þá stoð sem þeir drógu. 

Hóparnir mega nota allar þær bækur sem þeir finna, Internetið, blöð, tímarit ofl. 

Nemendur finna sér upplýsingar um sína stoð. Þeir vinna svo úr þeim upplýsingum og ákveða hvernig þeir 

vilja kynna stoðina fyrir hinum nemendum bekkjarins. Til greina kemur að vera með fyrirlestur, vegg-

spjald, leikþátt, myndasýningu eða hvað sem í hugann kemur.

Niðurlag: Hópar kynna sína stoð og fræða um leið aðra nemendur bekkjarins. Kennari dregur saman það 

sem nemendur hafa fjallað um og mikilvægi stoðanna fimm hjá múslimum. Gott væri ef verkefnin fengju 

að njóta sín í kennslustofunni næstu vikur.

ISLAM
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FjölskyldulíF og siðir
(Maðurinn og trúin bls. 54-56)

Markmið: Nemendur öðlist þekkingu á siðum og venjum múslima tengt fæðingu, uppeldi, hjónabandi, 

matarreglum eða dauða og greftrun.

Hjálpargögn: Engin.

Heiti kennsluaðferða: Hópavinna – Einn, fleiri, allir, efnis- og heimildakönnun.

Tími: 30 mínútur.

Framkvæmd:

Upphaf: Kennari úthlutar hverjum nemanda ákveðið viðfangsefni (sjá undirkafla á bls 54-56); Fæðing, 

Uppeldi, Hjónaband, Matarreglur eða Dauða og greftrun. Nemendur fletta upp sínum undirkafla í 

Maðurinn og trúin. Því næst velja þeir sér eina málsgrein í sínum undirkafla sem þeim finnst merki-

legust og skrifa hana niður. Nemendur rökstyðja að því loknu val sitt: Af hverju valdirðu þessa málsgrein. 

Útskýr ðu hana með eigin orðum? Hvaða þýðingu hefur hún fyrir múslima?

Miðbik: Nemendur raða sér saman í hópa eftir viðfangsefni og hafa málsgreinina sína og rökstuðning 

meðferðis. Í hópunum deila nemendur málsgreinum sínum og rökstuðningi með hópfélögunum. Verkefni 

hópsins er að sameina allar málsgreinarnar og rökstuðninginn í eina heild.

Niðurlag: Hóparnir kynna niðurstöður sínar.
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MúhaMeð 
(Maðurinn og trúin bls. 50-52)

Markmið: Nemendur  fræðist um sögu Múhameðs og upphaf islamstrúar.

Hjálpargögn: Viðauki Is1, tölvur og Internetið.

Heiti kennsluaðferða: Vinnublaðakennsla.

Tími: 40 mínútur.

Framkvæmd: 

Undirbúningur: Kennari prentar út viðauka Is1.

Upphaf: Kennari útskýrir verkefnið sem er að gera myndasögu um Múhameð og dreifir viðauka Is1. 

Miðbik: Nemendur útbúa myndasögu um Múhameð með hliðsjón af Is1 og bls. 50 -51 í Maðurinn og trúin. 

Nemendum er frjálst að búa til mynda sögu á blöðum eða í viðeigandi tölvuforriti eða g era útdrátt á blað 

en myndir verða að fylgja.

Niðurlag: Kennari fær nokkra nemendur til að lesa upp sögur sínar og útskýra myndirnar við þær. Gott 

væri að fá allar sögurnar upp á vegg og leyfa þeim að hanga þar í nokkrar vikur.
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aukaeFni 

kvikmyndir 

 The Message er frá árinu 1976 og fjallar um sögu islam. Myndin fylgir fyrstu árum Múhameðs við upphaf 

trúarinnar í Mekku.

Malcolm X frá árinu 1992, er mynd eftir Spike Lee sem fjallar um ævi Malcolm X sem var aðgerðarsinni í 

Ameríku. Hann var islamstrúar.

Mecca Diaries er heimildarmynd eftir Suroosh Alvi. Myndin er 15 mínútur og fjallar um pílagrímsför hans 

og fjölskyldu til Mekka. Sjá: http://www.vbs.tv/watch/the-vice-guide-to-travel/mecca-diaries.

veFsíður

Islam-qa.com. Vefsíða sem hefur þann tilgang að reyna að svara öllum þeim spurningum sem fólk vill vita 

um islam. Sjá: http://www.islam-qa.com/en.

Islam.is. Vefsíða Félags múslima á Íslandi. Sjá: http://www.islam.is.

Islamicity.com. Vefsíða sem getur komið að góðum notum við kennslu um islam. Sjá:http://www.islamic-

ity.com/education.

veTTvangsFerðir og gesTir

Hægt að fá gest í heimsókn sem er múslimi. Það er hægt að hafa samband við Félag múslima á Íslandi og 

athuga hvort þeir geti mælt með einhverjum til að koma og kynna trúna. Sjá: http://www.islam.is.
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karMa
(Maðurinn og trúin bls. 65)

Markmið: Nemendur kynnist karmalögmálinu og hugtökunum atman, brahman og samsara.

Hjálpargögn: Ljósmyndir af ríkum og fátækum Indverjum, sjá viðauka H1 og litlir miðar.

Heiti kennsluaðferða: Hópavinna, umræða, stuttur fyrirlestur.

Tími: 40 - 80 mínútur.

Framkvæmd:

Undirbúningur: Kennari finnur ljósmyndir af ríkum og fátækum Indverjum og prentar þær út. 

Sjá viðauka H1

Upphaf: Nemendur koma saman í umræðuhring og velta fyrir sér, hvort þeir hafi verið til í fyrra lífi.  

Kennari stýrir umræðum: Haldið þið að þið hafið verið til í fyrra lífi? Hvað voruð þið? Af hverju haldið þið 

það? Kennari tengir umræðuna við hindúasið: Hvað haldið þið að verði um okkur þegar við deyjum? Fara 

allir á sama stað? Eru allir jafnir við dauðann? 

Miðbik: Kennari hefur bls. 65 í Maðurinn og trúin til hliðsjónar til að útskýra hugtökin karma, atman, bra-

hman og samsara. Í kjölfarið sýnir kennari nemendum mynd af fátækum og ríkum Indverja. Kennari spyr: 

Hvað voru þessir menn í fyrra lífi samkvæmt þessum hugmyndum - og hvað gerðu þeir? Nemendur fá 20 

sekúndna umhugsunartíma og skrifa svarið sitt á miða.

Nemendum er skipt í þriggja til fjögurra manna hópa. Hópurinn ræðir sínar útskýringar og kemst að 

sameiginlegri niðurstöðu. Hóparnir kynna því næst niðurstöður sínar fyrir öllum bekknum.

Niðurlag: Kennari rifjar upp og dregur saman lærdóm kennslustundarinnar með umræðum. Hvað höfum 

við lært í dag? Uppgötvaði einhver eitthvað nýtt? Hafið þið heyrt um karma áður? Trúið þið á karmalög-

málið? Kennari leiðir umræðuna í vangaveltur um hugmyndir nemendanna um lífið. Hvaðan fáum við 

hugmyndir okkar um lífið? Getur eitthvað breytt okkar hugmyndum? Er einhver ein hugmynd réttari en 

önnur?

HINDÚASIÐUR
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stéttaskiPting 
(Maðurinn og trúin bls. 62-64)

Markmið: Nemendur þekki stéttaskiptinguna í hindúasið og áhrif hennar á daglegt líf. 

Hjálpargögn: Litlir miðar jafnmargir nemendum og viðauki H2.

Heiti kennsluaðferða: Hópavinna, hlutverkaleikur og samræðuaðferð.

Tími: 40 mínútur.

Framkvæmd:

Undirbúningur: Kennari skrifar persónurnar sem falla undir hinar fjóru stéttaskiptingar í Indlandi á litla 

miða, sjá viðauka H2. Athugið að skrifa einungis lýsingarnar á persónunum en ekki stéttina.

Upphaf: Nemendur draga miða sem á stendur hvað þeir eru í dag sem Indverjar. Kennari fær nemendur 

til að búa til gólfpláss og koma sér þar fyrir. Nemendur leika allir í einu það sem stendur á miðanum þeirra 

um leið og kennari gefur merki. Nemendur para sig saman við þá sem leika það sama og þeir.

Miðbik: Hóparnir eru allir með sömu persónuna á miðum sínum og notast nú við blaðsíður 62-64 í Mann-

inum og trúnni til að komast að því hver staða þeirra og hlutverk er. Komast að því hvað þeir þurfa að gera 

til að ná því takmarki sem hindúar stefna að, þ.e. að sameinast Brahman.

Niðurlag: Kennari stýrir umræðum um stéttaskiptinguna og hinar mismunandi leiðir: Hverjar eru stéttir-

nar? Hverjar eru leiðirnar? Hvað finnst ykkur um þetta?
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FjölskyldulíF og siðir 
(Maðurinn og trúin bls. 71-72) 

Markmið: Nemendur kynnist siðum og venjum við fæðingu og nafngift, giftingu, hina heilögu snúru 

og dauða að hindúatrú.

Hjálpargögn: Efnisbúta frá handavinnukennara, litlir miðar og Hindúatrú - Guð í mörgum myndum 

eftir Sigurð Inga Ásgeirsson frá árinu 2005.

Heiti kennsluaðferða: Leiklist og hópavinna.

Tími: 80 mínútur.

Framkvæmd:

Undirbúningur: Kennari skrifar á litla miða eitt af þessu; fæðing og nafngift, gifting, hin heilaga snúra 

eða dauði.

Upphaf: Kennari spilar indverskt lag. Tillaga: www.youtube.com – „Tunak Tunak Tun.“ 

Miðbik: Kennari skiptir nemendum í fimm manna hópa. Hver hópur dregur sér einn lítinn miða með við-

fangsefni. Hóparnir lesa um sitt viðfangsefni í Maðurinn og trúin og Hindúatrú - Guð í mörgum myndum 

og undirbúa leikrit sem sýnir eins nákvæmlega og mögulegt er hvernig athöfnin fer fram í hindúasið. 

Efnisbútarnir geta hjálpað nemendum að setja sig í hlutverk. Kennari getur stuðst við Leiklist í kennslu 

(2006) til að fá hugmyndir að öðrum útfærslum. 

Niðurlag: Hóparnir sýna leikritin sín.
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aukaeFni 

kvikmyndir 

Gandhi frá árinu 1982 er kvikmynd byggð á lífi Mahatma Gandhi sem leiddi friðsamleg mótmæli Indverja 

gegn Bretum.

Slumdog Millionaire frá árinu 2008 er kvikmynd sem fjallar um munaðarleysingja sem ryður sér leið út 

úr fátækrahverfum Mumbaí á Indlandi.

TónlisT 

Mikið er til af tónlist frá Indlandi á Netinu. Bollywoodmyndir eru vinsælar og er hægt að leita í öllum 

leitarvélum undir Hindu music, bollywood.

veFsíður

Hindukids.org. Vefsíða sem lýsir sögum og hátíðum í hindúasið á myndrænan hátt. Er hugsað fyrir börn 

en það er vel hægt að nota þessa síðu í kennslu fyrir unglinga. Sjá: http://www.hindukids.org.

Hindu.dk. Dönsk vefsíða þar sem hægt að finna mikið af efni um hindúasið. Sjá: http://www.hindu.dk.
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siddharta gautaMa 
(Maðurinn og trúin bls. 79-80)

Markmið: Nemendur þekki söguna af Siddharta Gautama eða Búddha.

Hjálpargögn: Engin.

Heiti kennsluaðferða: Skrifleg tjáning, skrifað í hlutverki, sjá nánar í Leiklist í kennslu (2006:30).

Tími: 40 mínútur.

Framkvæmd:

Upphaf: Nemendur lesa um Siddharta Gautama á bls 79-80 í Maðurinn og trúin. 

Miðbik: Kennari útskýrir verkefnið fyrir nemendum. Nemendur eiaga að skrifa bréf eins og þeir séu 

Siddharta Gautama að skrifa til fjölskyldu sinnar. Nemendur eiga að reyna að setja sig í spor Siddharta 

Gautama eftir að hann uppljómast. Lengd á að vera hálf til einn blaðsíða. 

Niðurlag: Kennari fær nemendur til að lesa sín bréf fyrir bekkinn.

BÚDDHADÓMUR
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Fern sannindi, leiðin til lausnar og hinn áttFaldi vegur 
(Maðurinn og trúin bls. 81-82)

Markmið: Nemendur fái innsýn í Sannindin fjögur og Hinn áttfalda veg.

Hjálpargögn: Viðaukar B1 og B2.

Heiti kennsluaðferða: Skrifleg tjáning, myndræn tjáning og umræður. 

Tími: 80 mínútur.

Framkvæmd: 

Undirbúningur: Kennari prentar út viðauka B1 og B2. 

Upphaf: Nemendur skoða ræðuna við Berares á bls. 81 í Maðurinn og trúin og skrifa eina eða tvær 

málsgreinar um hvað Búddha átti við þegar hann fjallaði um meðalveginn. Eftir það teikna nemendur 

skýringarmynd þar sem þeir útskýra á sinn hátt hinn áttfalda veg.

Miðbik: Nemendur skoða boðorðin 10, sjá viðauka B1 og bera saman við hinn áttfalda veg Búddha, sjá við 

auka B2. Nemendur skrifa hjá sér hvað er líkt og hvað ólíkt.

Niðurlag: Kennari stjórnar umræðum. Haldið þið að það sé erfitt að fylgja áttfalda veginum? Er einhver 

einn áfangi auðveldari en annar? Hvaða áfangi myndi segja búddatrúarmanni að vera góður við dýr? En 

ekki drepa? En ekki drekka áfengi eða nota eiturlyf?
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aukaeFni 

kvikmyndir 

Life of Buddha er mynd frá BBC sem hægt er að horfa á á www.youtube.com. Myndin fjallar um ævi 

Búdd ha.

Act normal frá árinu 2006, er mynd eftir Ólaf de Fleur sem fjallar um breskan munk. Hann kemur til 

Íslands og reynir að stofna trúfélag Búddista. 

TónlisT 

Vefsíða þar sem hægt er að hlusta á tónlist, hugleiðslur og kyrjanir tengt búddhadómi. Sjá: http://www.

buddhanet.net/audio.htm.

veFsíður

Aboutbuddha.org. Vefsíða sem hefur þann tilgang að fræða fólk um Búddha og búddhadóm á sem 

einfalda stan hátt.Sjá: http://www.aboutbuddha.org.

Buddhanet.net. Sérlega vönduð og áhugaverð vefsíða um búddhasið sem hentar einkar vel í kennslu. 

Tilvalið er að sýna nemendum hana og leyfa þeim að skoða og hlusta á efnið sem er inni á síðunni. Sjá: 

http://www.buddhanet.net.

veTTvangsFerðir og gesTir

Búddhistafélag Íslands hefur reist Stúpu í Smárahverfi í Kópavogi og er hún notuð af þeim við mörg 

hátíðleg tækifæri. Stúpur eru reistar til að minna fólk á Búddha og kenningar hans. Hægt er að fara með 

bekkinn að skoða hana. Á vefsíðunni www.youtube.com er hægt að finna myndband af stúpunni, leitar-

orðið er Stupa Kópavogur Iceland. 
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bahá´ítrú 
(Maðurinn og trúin bls. 92-93)

Markmið: Nemendur þekki kenningu og helstu þætti baháí´trúar.

Hjálpargögn: Spurningar í viðauka Bh1.

Heiti kennsluaðferða: Skriflegar æfingar, hópavinna og spurnaraðferð. 

Tími: 40 mínútur.

Framkvæmd:

Undirúningur: Kennari prentar út viðauka Bh1

Upphaf: Kennari byrjar kennslustundina á spurningu: Gæti verið að sendiboði Guðs eigi eftir að koma á 

jörðina? Hvernig getum við vitað það? Haldið þið að fólk myndi trúa einstaklingi sem héldi því fram að 

hann væri sendiboði Guðs?

Miðbik: Kennari dreifir miðum með spurningum á hvern nemanda. Nemendur lesa bls. 92-93 í Maðurinn 

og trúin til að svara sinni spurningu hver fyrir sig. Að því loknu raða nemendur sér saman í hópa eftir 

spurningum. Í hópunum búa nemendur til sameiginlegt svar, sem allir eru sáttir við.  

Niðurlag: Nemendur mynda umræðuhring og svar hvers hóps er lesið upp. Kennari stjórnar umræðum 

þegar allir hópar hafa lesið sitt svar upp. Af hverju ætli Bápinn hafi verið drepinn? Hver er munurinn á 

kenningu kristinna manna um Jesú og bahá´ítrúarmanna um Bahá´lla? Trúa bahá´ar á Jesú, Múhameð 

eða Móse? Hvernig stendur á því að engir prestar eru í bahá´ítrú? 

ÖNNUR TRÚARBRÖGÐ



2 7

aukaeFni 

kvikmyndir 

Mikið af efni er að finna á youtube. Hægt að nota leitarorð eins og Baha’i World Centre Haifa, Baha’i 

House of Worship og Bahai faith.

veFsíður

Bahai.org. Vefsíða alþjóða samfélags Bahá´a á ensku. Sjá: http://www.bahai.org. 

veTTvangsFerðir og gesTir

Hægt er að fara í heimsókn eða fá gest frá Andlegu þjóðarráði bahá’ía á Íslandi. Það er staðsett í Reykja-

vík, Öldugötu 2. Hægt að hafa samband gegnum heimasíðuna http://www.bahai.is en á henni er að finna 

fróðleik um trúna.
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síkhar, taÓisMi og konFúsíusarhyggja 
(Maðurinn og trúin bls. 93-96)

Markmið: Nemendur fái innsýn inn í síkha-trú, taóisma og konfúsíusarhyggju, þjálfist í að draga 

aðalatriði úr texta og átti sig á gildi hnitmiðaðra spurninga.

Hjálpargögn: Tölvur.

Heiti kennsluaðferða: Skriflegar æfingar - spurningagerð. 

Tími: 80 mínútur.

Framkvæmd:

Upphaf: Kennari útskýrir verkefni dagsins sem er að útbúa spurningar úr köflunum um síkha og kínversku 

trúarbrögðin, og að því loknu verði spurningakeppni. Kennari bendir nemendum á að búa til hnitmiðaðar 

spurningar, sem fjalla um aðalatriðin, og nefnir dæmi um góða og slæma spurningu. Dæmi um slæma 

spurningu er: hvenær var Guru Nanak uppi? En góð spurning: til hvaða andlega leiðtoga eiga síkhar 

rætur að rekja? Kennari getur einnig nýtt bókina Listin að spyrja eftir Ingvar Sigurgeirsson (1996).

Miðbik: Nemendur vinna tveir saman að því að útbúa hnitmiðaðar spurningar úr hverjum undirkafla í 

köflunum um síkha og kínversku trúarbrögðin, samtals sex spurningar. 

Niðurlag: Kennari safnar saman öllum spurningunum og skiptir nemendum í fjóra til fimm hópa. Kenn-

ari velur þá eitt par til að halda spurningakeppni. Parið sem kennari velur, les upp spurningar sínar og 

hóparnir vinna saman að því að skrifa svörin niður á blað. Parið sem hélt spurningakeppnina tekur að 

lokum öll blöðin og fer yfir rétt svör. Kennari getur fengið fleiri en eitt par til að halda spurningakeppni, 

fer það eftir hversu mikinn tíma kennari vill nota. 
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aukaeFni 

kvikmyndir 

Ógrynni af myndskeiðum tengt síkhatrú má finna á: http://www.sikhnet.com/news/audio-video.

veFsíður

Vefsíða BBC sem hefur að geyma fjölbreyttar upplýsingar um síkhatrú um t.d. hefðir, helgidaga, föt, 

reglur og fleira. Sjá: http://www.bbc.co.uk/religion/religions/sikhism.

Interfaith.org. Vefsíða sem er með ítarlegum fróðleik um fjölbreytt trúarbrögð, t.d. um taóisma, 

konfúsíusar hyggju og síkha. Sjá: http://www.interfaith.org.

Sikhs.org. Vefsíða með ítarlegum fróðleik og skilgreiningum á hugtökum, siðum og venjum í síkhatrú: 

http://www.sikhs.org/topics1.htm.
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saManburður trúarbragða – vettvangsFerð 
(Maðurinn og trúin bls. 97-101)

Markmið: Nemendur öðlist skilning á mismunandi trúfélögum á Íslandi og mismunandi 

áherslum þeirra. Nemendur átti sig á því að á Íslandi er að finna fjölbreytni í trú sem og  

trúleysi.

Hjálpargögn: Tölvur, Internetið og viðaukar St1, St2 og St3.

Heiti kennsluaðferða: Hópavinna, vettvangsheimsókn, umræða, viðtöl og upplýsingaöflun.

Tími: 160 - 200 mínútur.

Framkvæmd:

Undirbúningur: Kennari prentar út viðauka St1, St2 og St3.

Upphaf: Kennari segir frá hinum ýmsu trúfélögum og kynnir vettvangsverkefnið, sjá viðauka St1. Kennari 

útbýr nákvæmari fyrirmæli varðandi vettvangsheimsóknina, hvað nemendur eiga að leggja áherslu á, sjá 

viðauka St2.

Miðbik: Undirbúningur fyrir vettvangsheimsókn. Nemendur velja sér trúfélag sem starfar á Íslandi og 

koma sér saman í hópa, þrír til fjórir í hóp. Eftir það afla hóparnir sér upplýsinga um trúfélagið á Netinu.

Kennari hefur samband við trúfélög og kannar hvenær þau geti tekið á móti gestum. Nemendur skipu-

leggja vettvangsheimsóknina. Hvað ætla nemendur að skoða og leggja áherslu á? 

Hópurinn undirbýr spurningaskrá fyrir forstöðumann trúfélagsins, sjá við auka St3.

Á vettvangi. Kynnast starfinu. Fara á samkomu og punkta hjá sér hvað fólkið gerir og hvað fer fram. Taka 

viðtal við forstöðumann.

Niðurlag: Eftir vettvangsheimsókn. Hópar undirbúa kynningu á trúfélaginu, vinna úr upplýsingunum og 

búa til veggspjald eða Power-point-kynningu. Hver hópur fær 10 til 15 mínútur til að kynna sitt trúfélag.

Kennari stýrir umræðum um reynsluna af þessari vinnu. Hvað kom á óvart? Hvað var skemmtilegast? 

Áhugaverðast? Hvað lærðuð þið?
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G1
PunkTar Til að haFa Til hliðsjónar með mynd

1. Hvers vegna var múrinn byggður? 

2. Hvernig hefur hann áhrif á daglegt líf íbúa á svæðinu? 

3. Hvaða tvær hreyfingar berjast um völd á Gaza ? 

4. Hvaða lausnir haldið þið að gætu verið á þessum deilum?

G2
sPurningar Fyrir hóPavinnu eFTir mynd

1. Hverjar eru ástæður ófriðarins? 

2. Sýnist ykkur að trúin skipti máli í deilu þjóðanna? 

3. Hverjar eru afleiðingar múrsins taldar vera fyrir íbúa svæðisins? 

4. Hvað finnst ykkur að alþjóðasamfélagið geti gert?

5. Hvaða  dettur ykkur í hug að hægt sé að gera til að koma á friði ?

G3
íTareFni Fyrir hóPaverkeFni

• Magnús Þorkell Bernharðsson. Af hverju geta Ísraelar og Palestínumenn ekki lifað saman í sátt og 

samlyndi?. Vísindavefurinn 6.8.2001. http://visindavefur.is/?id=1828.

• Grein eftir Hreiðar Þór Sæmundsson sem birtist í Morgunblaðinu föstudaginn 14. júlí, 2006 http://

www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=1092724.

• Grein eftir Eldar Ástþórsson sem fjallar um aðskilnaðarmúr í Palestínu http://www.mbl.is/mm/

gagnasafn/grein.html?grein_id=782770.

• Ágrip af sögu Palestínu og Palestínumanna http://www.palestina.is/upplysingar/saga.htm.

• Heimasíða BBC sem fjallar ítarlega um ástandið við botn Miðjarðarhafs. http://news.bbc.co.uk/2/

shared/spl/hi/middle_east/03/v3_ip_timeline/html/.

Gyðingdómur
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Kristni

K1
jens krisTmann (eFTir höFunda)

Lögreglan handtók karlmann á þrítugsaldri, Jens Kristmann, í Kópavogi á sjötta tímanum í morgun. 

Hafði fólk hringt á lögregluna þar sem sonur eiganda Trésmiðju Kópavogs var farinn að kenna og 

predika fyrir fólkinu hver Guð væri, án þess að vera lærður prestur. Fór Jens Kristmann um allan Kópa-

vog og tilkynnti að Guð hafi sent sig til frelsa það. Sagðist hann geta læknað fólk og gert það heilbrigt 

ef eitthvað amaði að.

K2
heFnd eða FyrirgeFning? (eFTir höFunda)

Gunnar er í hópi með Sævari og Binna að vinna verkefni í landafræði. Strákarnir hafa verið að útbúa 

stórt veggspjald að undanförnu og eru að leggja lokahönd á verkið. Reyndar hafa Sævar og Binni 

voða lítið gert og hefur Gunnar nánast unnið allt einn. Þegar Gunnar nefnir þetta við þá í frímínútum 

segja þeir honum að hætta þessu væli. Loks kemur að kynningu á verkefninu. Þá standa strákarnir 

þrír upp en Sævar og Binni ljúga að kennaranum sínum og segja Gunnar ekki hafa unnið verkefnið með 

sér. Kennarinn gefur Gunnari lægstu einkunn fyrir að taka ekki þátt í verkefninu en hinir tveir fá 10, 

þar sem verkefnið var svo glæsilega unnið. Nokkrum vikum síðar er komið að lokaprófi í landafræði. 

Sævar og Binni hafa ekki lært neitt allan veturinn og eru í vondum málum fyrir prófið. Þar sem Gunnar 

gerði allt stóra verkefnið fyrir þá ákveða þeir að fara til hans og biðja hann um hjálp. Þeir fara til Gunn-

ars og biðjast afsökunar á að hafa logið upp á hann og biðja hann um að hjálpa sér fyrir prófið. 
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K3
verkeFni um jesú

Svarið eftirfarandi spurningum og rökstyðjið hverja og eina. Afraksturinn kynnið þið munnlega eða 

með leikrænum hætti (leikrit).

Hvað mynduð þið gera ef þið væruð Gunnar? 

Hvað haldið þið að Jesús hefði gert?

Hver væri réttlátasta niðurstaðan? 

Hvað er hefnd? 

Hvað er fyrirgefning? 

Af hverju er erfitt að biðjast fyrirgefningar? 

Af hverju er erfitt að fyrirgefa einhverjum sem hefur komið illa fram við mann? 

K4
sPurningar með BiBlían og jesús

Ræðið eftirfarandi spurningar og rökstyðjið svörin í sameiningu.

Hvað haldið þið að kraftaverk sé? 

Hvernig kraftaverk eru til ?

Hvar finnast kraftaverk ?

Hvernig fór Jesús að því að lækna? 

Haldið þið að kraftaverk eigi sér stað í dag? Nefnið dæmi.
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Islam

IS1
leiðBeinandi aTriði við undirBúning myndasögu um múhameð

→ Múhameð fæðist 570 í Mekku. Hvernig var líf hans fram til fertugs?

→ Gabríel engill birtist Múhameð og gefur honum skilaboð. Hvaða sagði Gabríel við Múhameð?

→ Múhameð hóf að prédika en þurfti að flýja til Medinu 622. Hvers vegna þurfti hann að flýja?

→ Síðasta för Múhameðs til Mekku (fyrirmynd pílagrímsfara). Hvað gerði Múhameð í Mekku?
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Hindúasiður

 

 

 

 

 

 

H1
ljósmyndir aF ríkum og FáTækum indverjum
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H2
Persónur Fyrir kennara

Æðsta stéttin kallast brahmanar, prestastétt.

1) Guðmundur er prestur í stærstu sókn Reykjavíkur. Hann á þrjá syni sem allir stunda nám í 

lögfræði við Háskóla Íslands. 

kshatriya, stétt aðalsmanna og hermanna.

2) Alma er bæjarstjóri í Hraunbæ á Vesturlandi. Hún á von á sínu fyrsta barni með manninum 

sínum, Páli, sem er rithöfundur. 

3) Þorsteinn er 25 ára nýútskrifaður úr Lögregluskólanum. Hann hefur alltaf dreymt um að vera 

lögregla eins og pabbi sinn.

vaishya, stétt bænda og kaupmanna.

4) Björg er kúabóndi á bænum Bóli  á Barðaströnd. Hún hefur búið á Bóli alla sína ævi. Hún á fimm 

börn með manni sínum, Gunnari og búa þau öll á Bóli.

5) Pétur er 68 ára eigandi Pétursbúðar. Hann hefur rekið búðina í 35 ár en það er hans von að 

d óttir hans taki við búðinni á næstu árum.

shudra, stétt verkamanna og þjóna.

6) Ragnar er 24 ára gamal. Hann er einstæður faðir með tvö börn og starfar sem þjónn á Holtinu. 

7) Pavel er 35 ára. Hann flutti til Íslands þegar hann var 15 ára. Hann vinnur hjá HÚS sem 

verkamaður.

asprshya eða paria eru hinir stéttlausu.

8) Siggi er 20 ára. Hann missti móður sínar þegar hann var 12 ára. Í dag er hann heimilislaus og 

ráfar um götur borgarinnar í leit að húsaskjóli og mat.

9) Felix er sorphirðir. Hann á fjögur börn með konu sinni. Hann býr í húsi með bróður sínum og 

fjölskyldu hans. 
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Búddhadómur

B1
Boðorðin 10

1. Ég er Drottinn, Guð þinn, þú skalt ekki aðra guði hafa

2. Þú skalt ekki leggja nafn Drottins Guðs þíns við hégóma

3. Halda skaltu hvíldardaginn heilagan.

4. Heiðra skaltu föður þinn og móður.

5. Þú skalt ekki mann deyða. 

6. Þú skalt ekki drýgja hór.

7. Þú skalt ekki stela.

8. Þú skalt ekki bera ljúgvitni gegn náunga þínum.

9. Þú skalt ekki girnast hús náunga þíns.

10.  Þú skalt ekki girnast konu náunga þíns, þjón, þernu, fénað né nokkuð það sem náungi þinn á.

B2
hinn áTTFaldi vegur

1. Rétt skoðun

2. Rétt ákvörðun

3. Rétt tal

4. Rétt athöfn 

5. Rétt breytni

6. Rétt viðleitni

7. Rétt hugsun

8. Rétt íhugun
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Önnur trúarbrögð

BH1
sPurningar í BaháíTrú

1. Hver var Bápinn og hvað sagðist hann vera kominn til að gera?

2. Hver var og hvað boðaði Bahá´lla?

3. Hvað eru bahá´íar og hverju trúa báhá´ítrúarmenn?

4. Hvað gera báhá´ítrúarmenn til að iðka trú sína?
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Samanburður trúarbragða

ST1
lisTi yFir TrúFélög á íslandi

Ásatrúarfélagið http://www.asatru.is

Bahá’í samfélagið http://www.bahai.is

Betanía www.betania.is

Boðunarkirkjan www.bodunarkirkjan.is

Búddistafélag Íslands

Félag múslima á Íslandi http://www.islam.is

Fíladelfía www.filadelfia.is

Fríkirkjan Kefas www.kefas.is

Fríkirkjan Vegurinn www.vegurinn.is

Fríkirkjusöfnuðinn í Reykjavík www.frikirkjan.is

Íslenska Kristkirkjan – Lúthersk fríkirkja www.kristkirkjan.is

Kaþólska kirkjan á Íslandi www.catholica.is

Kirkja Jesú Krists hinna síðari daga heilögu www.kirkjajesukrists.is

Kirkja sjöunda dags aðventista www.sda.is

Krossinn www.krossinn.is

Óháði söfnuðurinn www.ohadisofnudurinn.is

Rússneska rétttrúnaðarkirkjan http://www.orthodox.is

Siðmennt, félag siðrænna húmanista á Íslandi http://sidmennt.is

Vottar Jehóva http://watchtower.org/ic

Þjóðkirkjan www.kirkjan.is

Zen búddistmi http://zen.is

SGI á Íslandi http://www.sgi.is

Félagið ZION Vinir Ísraels http://zion.is/felagid.htm

*Listinn er ekki tæmandi og eflaust er hægt að fara í heimsókn á fleiri staði.
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ST2
áherslur í viðTölum

1. Er þetta eingyðistrú eða fjölgyðistrú? 

2. Á hvað trúir fólkið? 

3. Hvernig er starfsemin? 

4. Hvernig er tilbeiðslan til Guðs? 

5. Eru margir í trúfélaginu? 

6. Er öllum frjálst að koma ?  

7. Hvernig varð heimurinn til samkvæmt trúarbragðinu ? 

8. Hvað gerist við dauðann ? 

9. Hvaða bækur eru helgirit ?

10. Hvernig á fólk að haga lífi sínu ? 

ST3
undirBúningur Fyrir viðTal

1. Mikilvægt er að muna að engar spurningar eru asnalegar.

2. Skrifa niður allt sem mann langar að vita.

3. Flokka spurningar saman, svo þær séu í samhengi.

4. Einnig er gott að æfa sig á að taka viðtal við einn úr hópnum. 

5. Hreinskrifa spurningar.

6. Gott er að taka með upptökutæki eða myndbandsupptökuvél.

7. Miklvægt að sýna viðmælanda virðingu.
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