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Ágrip 

Greinargerð þessi er rökstuðningur með lokaverkefni um líf og staf Jesú og lærisveina hans, 

uppsettu á Google Earth korti. Inná kortinu eru nafngreindir bæir úr Nýja testamentinu, við 

hvern bæ eru skrifaðir stuttir úrdrættir úr því sem Nýja testamentið segir að gerst hafi þar og 

tengist Jesú og lærisveinum hans. Efni kortsins nýtist við kristinfræðikennslu og hæfir 

unglingastigi en kennarar á miðstigi geta nýtt sér það með því að einfalda það. Hægt er að 

velja hvaða staði skal sýna á kortinu hverju sinni. Heimasíðan trukennsla.weebly.com var 

útbúin til að halda utan um kortið og gefa nemendum og kennurum leiðbeiningar um notkun 

þess og á Google Earth. 

trukennsla.weebly.com
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Inngangur 

Greinargerð þessi er hluti af lokaverkefni B. Ed. við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og 

styður hún við Google Earth kort af ferðum Jesú og lærisveina hans sem geymt er á 

vefsvæðinu trukennsla.weebly.com. Google Earth kortið er aðalhluti verkefnisins og 

inniheldur nafngreinda staði úr Nýja testamentinu og stuttar lýsingar á því sem átti sér stað 

þar. Kortið er ekki ætlað sem tæmandi lýsing á Nýja testamentinu heldur ætlað til þess að gefa 

nemendum og kennurum færi á að fá betri yfirsýn yfir landsvæðið þar sem sagan átti sér stað 

sem og eiga auðvelt með að tengja við hvar sögurnar gerðust. Við hvern bæ er stutt lýsing á 

því sem gerðist þar samkvæmt Nýja testamentinu og vísun í það. Vefsíðan er einnig til að 

halda utan um leiðbeiningar og annað hjálparefni fyrir nemendur og kennara, þar eru m.a. 

hugmyndir fyrir kennara hvernig tengja má efnið við kennslu. Heimasíðan er nokkurs konar 

heimasvæði fyrir nemendur og kennara til að geta nálgast efnið og nýtt sér það í 

skólastarfinu.  

Leiðsögukennari minn er Gunnar J. Gunnarsson, lektor í trúarbragðafræði og 

trúarbragðakennslu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands - Kennaradeild. Hann fær frá mér 

bestu þakkir fyrir gott samstarf og þolinmæði í starfi. 

Val á viðfangsefni 

Kennsla trúarbragða hefur verið mér ofarlega í huga síðan ég byrjaði í kennaranámi á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Umræðan um trú og trúarbrögð hefur verið nokkuð heit 

síðustu ár og áherslan á faglega kennslu í stað boðunar á trúarbrögðum hefur verið mikil og 

því mikilvægt að vanda vel til verks þegar taka á fyrir trúarbrögð heimsins í skólum landsins. 

Kristni varð ríkjandi trúarbragð á Íslandi fyrir um 1000 árum og hefur mótað líf okkar og 

menningu síðan þá. Til að þekkja sögu okkar og auka skilning á ýmsum atburðum hennar þarf 

að þekkja grundvallaratriði kristninnar (Gunnar J. Gunnarsson. 2005) því oft í sögunni kemur 

kristni fyrir, til dæmis var upphaf skólastarfs á Ísland nátengt kirkjunni. Þar sem samfélag á 

Íslandi hefur mótast af kristinni trú er eðlilegt að kennsla um hana hafi meira vægi en önnur 

trúarbrögð (Gunnar J. Gunnarsson. 2005). 

Eftir að hafa farið í alla þá áfanga sem boðið var uppá um trúarbragðakennslu við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands þá lá það vel við að útbúa kennsluefni sem myndi nýtast 

við kennslu trúarbragðanna. Til að fá sem mesta dýpt var markmiðið að halda sig við eitt 

trúarbragð og varð kristni fyrir valinu vegna tengsla við sögu okkar Íslendinga. 

trukennsla.weebly.com
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Fjölmenning er staðreynd á Ísland í dag, fjöldi trúarbragða sem ekki tilheyra kristinni 

arfleið eru á Íslandi sem og fjölmargar greinar kristninnar (Hagstofa Íslands. [Án árs]). Til að 

auka umburðarlyndi og skilning þarf að þekkja trúarbrögðin (Toledo samþykktin. 2007), 

upphafið að því er að þekkja þau trúarbrögð sem hvað mest hafa mótað samfélagið sem við 

búum við og síðan bæta við sig þekkingu á þeim trúarbrögðum sem bæst hafa við. Að kenna 

um kristni er hluti af því að þekkja sögu og menningu í okkar samfélagi og er þar af leiðandi 

góður upphafspunktur í því að við lærum um önnur trúarbrögð og aukum umburðarlyndi 

okkar. Í Aðalnámsskrá grunnskóla, almennum hluta, kemur fram að starfshættir grunnskólans 

skuli mótast af kristnu siðgæði og umburðarlyndi. (Aðalnámsskrá grunnskóla. 2007a:10). 

Nemendur og kennarar sem lifa undir þessu ákvæði námsskrárinnar geta ekki skilið hvaða 

merkingu þetta hefur eða hvað stendur á bakvið það nema hafa þekkingu á 

grundvallaratburðum kristinnar sögu. 

 Eftir vandlega íhugun valdi ég að búa til heimasíðu sem innihélt Google Earth kort af 

lífi og starfi Jesú og lærisveina hans. Sem nemandi í grunnskóla átti ég alltaf auðveldara með 

að læra ef ég gat séð viðfangsefnið. Þar sem mikið af námi nemenda er "hefðbundið" bóknám 

þá ákvað ég að vinna að verkefni sem myndi nýtast nemendum á fjölbreyttan hátt og vera 

sjónrænt. Nemendur eru eins ólíkir og þeir eru margir og því tel ég mikilvægt að námsefni sé 

fjölbreytt. Námsefnið þarf að höfða til fleiri en einnar greindar samanber fjölgreindakenningu 

Howards Gardner (Armstrong, T. 2001:14).  Nánar er vikið að fjölgreindakenningu Gardners í 

kaflanum Fræðileg umgjörð. 

Kortið byggist upp á frásögn guðspjallanna um Jesú og er því nokkuð trúarlegt í eðli 

sínu. Vegna umfang verkefnisins og mikils efnis er í þessu verkefni eingöngu horft til Nýja 

testamentisin og frásögu þess. Verkefninu er ætlað að lýsa upphafi Kristni eins og frásögnin er 

úr Nýja testamentinu. Gamla testamentið tengist vissulega sögu kristninnar en þar sem  efni 

Gamla testamentisins er gríðarlega mikið er ekki hægt að fara yfir efni þess að þessu sinni. 

Einnig má vel hugsa sér að gera sams konar kort um önnur helstu trúarbrögð heims, til dæmis 

uppljómun Búdda eða upphaf Islam. 

Við búum á tímum þar sem tölvur eru stór hluti af okkar daglega lífi. Nemendur okkar 

eru flestir ef ekki allir tengdir netinu með einum eða öðrum hætti. Í mínum huga er 

skólastarfið á ákveðnum tímamótum í tæknivæðingu. Skólar eru að verða tölvuvæddari með 

hverju árinu sem líður, samskipti foreldra og aðila innan skólans fara að stórum hluta í 

gegnum Mentor á netinu. Skjávarpar eru orðnir stór hluti af kennslutækjum kennara og sumir 
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skólar eru með fartölvuvagna fyrir  nemendur sem nýtast þeim í námi.  Nám er orðið mun 

tæknivæddara heldur en fyrir einungis 10 árum síðan. Netið er orðið stór hluti af okkar lífi og 

jafnvel stærri hluti af lífi nemenda okkar. Algengara er orðið að kennarar útbúi námsefni 

sjálfir og setji jafnvel á vefinn (Ingvar Sigurgeirsson. 1999a:44) fyrir nemendur að vinna úr. 

Því þykir mér rökrétt að gera kennsluefnið aðgengilegt á netinu. Efnið getur náð til allra 

nemenda á Íslandi með lítilli fyrirhöfn og engum kostnaði, eina sem nemendur og kennara 

þurfa er nettengd tölva og þeir geta nýtt sér efnið.  

Með því að setja upp heimasíðu sem er opin fyrir kennara og nemendur er verið að 

stíga til móts við aukna tæknivæðingu landsins og heimsins líka. Nemendur og kennara hafa 

inná heimasíðunni leiðbeiningar um notkun á Google Earth kortinu. Heimasíða með 

aðgengilegu og góðu námsefni innan síns sviðs gefur nemendum tækifæri á sjálfsnámi þar 

sem þeir geta skoðað efnið þegar þeim hentar heima hjá sér eða í samfloti í tímum.  

Atlas bækur um trúarbrögð heimsins eru dýrar og því lítið til af þeim. Bækur sem 

fjalla almennt um trúarbrögð eins og t.d. Maðurinn og trúin, eru til í meira mæli en markmiðið 

með kortunum er að standa með þess konar bókum og gefa nemendum færi á að sjá nánar 

hvar atburðirnir áttu sér stað. 

Google Earth kort hafa þann kost að þau gefa nemendum tækifæri á að staðsetja efnið 

á landakorti og tengja sögurnar um Jesú og lærisveinana við ákveðinn stað. Efnið verður 

meira lifandi þegar nemendur geta séð fyrir sér hvar í heiminum atburðirnir áttu sér stað og 

hvaða vegalengdir verið er að tala um í námsefninu. Kortin ættu því að höfða til nemenda sem 

eru með sterka rýmisgreind (Armstrong, T. (2001:67). Kortin geta nýst nemendum vel eftir 

því á hvaða sviði þeir eru sterkir, kennarar geta útbúið námsefni fyrir nemendur með sterka 

rýmisgreind þar sem kortin er í aðalhlutverki og efnið unnið í kringum þau. Fyrir nemendur 

með sterka málgreind er hægt að útbúa verkefni þar sem kortin eru í aukahlutverki og t.d. 

heimildaritgerð í aðalhlutverki þar um efni kortanna. Það er mér ofarlega í huga að útbúa 

námsefnið þannig að það höfði til sem flestra nemenda.  

Fræðileg umgjörð. 

Howard Gardner.  

Howard Gardner er prófessor við Harvard Háskóla. Hann hefur hlotið fjölda viðurkenninga 

fyrir störf sín en er einna frægastur fyrir kenningu sína um fjölgreindir. Kenning hans byggist 
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upp á því að maðurinn búi ekki yfir einni greind heldur átta greindum sem ná yfir mismunandi 

svið, allir búa yfir þessum greindum en eru missterkir í þeim. Mikilvægt er í kennslu að reyna 

að virkja nemendur til að nota sínar sterku greindir og bæta sig í þeim veikari. Greindirnar eru 

málgreind, rök- og stærfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, 

samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind.  

 Rýmisgreind er sú greind að geta séð fyrir sér hluti, notað sjónræna nálgun á 

viðfangsefninu og fleira. (Armstrong, T. 2001:14). Google Earth kortin ættu því að nýtast 

nemendum vel sem eru sterkir á þessu sviði þar sem kortið gefur sjónrænni nálgun á 

námsefnið en t.d. hefðbundnar kennslubækur.  

 Fyrir nemendur sem eru sterkir á öðrum sviðum eins og t.d. málgreind þar sem 

mælskulist er meðal sterkri þátta þeirrar greindar (Armstrong, T. 2001:14)  er  hægt að hugsa 

sér verkefni þar sem nemendur halda kynningu fyrir bekkinn um efni kortsins. Efni kortsins er 

skriflegt sem einnig er gott fyrir nemendur með sterka málgreind. 

 Nemendur með sterka rök- og stærðfræðigreind væri hægt að virkja til að horfa í 

tölurnar sem koma fyrir á kortinu eða í sögunum. Jesú og lærisveinar hans ferðast yfir langar 

vegalengdir og geta nemendur reiknað þær út og reiknað út hversu langan tíma það ætti að 

taka að ferðast þær. 

Ef nemendur vinna í kortinu sem hluti af hóp eru þeir að nota samskiptagreind sína. Hún felur 

í sér að geta skilið tjábrigði (Armstrong, T. 2001:14) þeirra sem eru með nemandanum í hóp. 

Þeir nemendur sem eru sterkir á því sviði ættu að njóta sín í samvinnu við aðra, þeir nemendur 

sem eru veikari ættu á sama tíma að hafa gott tækifæri til að bæta sig í samskiptagreind sinni. 

 Velta má fyrir sér hvort umhverfisgreind komi ekki líka vel að gagni í skoðun á 

kortinu. Landsvæðið sem kemur fram á kortinu hefur tekið þó nokkrum breytingum í gegnum 

tíðina. Tengsl við veðurfar og gróðurhúsaháhrif og hvernig breytingar hafa orðið á landinu 

gætu verið skemmtilegt verkefni fyrir þá sem eru sterkir á þessu sviði en að sama skapi ýtt 

undir aukinn áhuga og bætt færni þeirra nemenda sem ekki eru það. 
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Kenningar Jean Piaget og Ronalds Goldmann.  

Ásamt fjölgreindakenningu sem rökstuðning fyrir þessu verkefni er horft til kenninga Jean 

Piaget og Ronalds Goldmann. Kenningar þeirra ná yfir alla nemendur á grunnskólaaldri. Hér 

er horft til efri stiga kenninga þeirra. 

Vinna og kenningar Jean Piaget eru einhverjar þær áhrifamestu innan 

vitsmunasálfræðinnar (Sigurður Pálsson 2001:67). Kenningar Piaget beinast að 

vitsmunaþroska barna og unglinga. Piaget rannsakaði hvernig vitsmunir einstaklings 

þroskuðust. Hann taldi að vitsmunir væru stiggreindir.(Sigurður Pálsson. 2001:67). 

Samkvæmt kenningu Piaget byrjar þroski á einu stigi og færist svo yfir á næsta stig eftir því 

sem líkamlegur og andlegur þroski eykst.  

Breski uppeldis- og kennslufræðingurinn Ronald Goldmann vildi komast að því hvort 

kristinfræði í skólum og kirkjum skilaði því sem hún átti að gera. (Sigurður Pálsson 2001:77). 

Goldmann reyndi að skilja hvaða vandamál fylgdu því að læra um trúarleg hugtök fyrir börn 

og unglinga. Hann lagði líka mikla áherslu á það kennslan væri á því þroskastigi sem 

nemendur væru á. Ekki mætti hafa kennsluna of flókna miðað við hugsun nemenda. (Sigurður 

Pálsson 2001:78). 

Jean Piaget 

Kenning Piaget á vitsmunaþroska skiptist í 4 stig (Sigurður Pálsson. 2001:73) Á hverju stigi 

fyrir sig einkennist hugsun af ákveðnum þáttum. Þegar einstaklingurinn hefur náð valdi yfir 

þessum þáttum færist hann yfir á næsta stig. Hér er horft til fjórða stigs Piaget, stig formlegar 

aðgerða þar sem það stig nær yfir þá þætti sem þetta verkefni byggist upp á. 

Samkvæmt kenningu Piaget um vitsmunaþroska hefst fjórða stigið, stig formlegra 

aðgerða, eftir 11 ára aldur. Þegar þetta stig er komið vel á veg geta unglingar hugsað á 

sjálfstæðari máta en áður og metið eigin hugsanir. Rökhugsunin er byrjuð að þróast og 

unglingar geta "fylgt formlegri röksemdarfræðslu óháð því hvort forsendur þær sem gengið er 

útfrá eru raunverulegar eða ímyndaðar." (Sigurður Pálsson. 2001:75). Þegar nemendur eru 

komnir á unglingastig í grunnskóla ætti rökhugsun þeirra því að vera nokkuð þroskuð. 

Unglingastigið er því tilvalinn vettvangur fyrir kennslu í kristinfræði þar sem fjallað er um 

atburði sem gerðust fyrir 2000 árum. Þegar fjallað er um ævi og starf Jesú þarf að nota 
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ímyndunaraflið til að geta sett sig inní þær aðstæður sem verið er að fjalla um og rökhugsun 

til að átta sig á muninum á notkun hugtaka þess tíma og nútímans.  

Draga má þá ályktun að eftir því sem líður á fjórða stig Piagets þá þroskist nemendur 

meira og verði enn færari í rökhugsun. Eftir því sem líður á unglingastigið ættu nemendur því 

að verða færari í því að skoða og meta hugtök og upplýsingar sem birtast á Google Earth 

kortinu. Piaget taldi að fjórða stigið byrjaði í kringum 11 ára aldur en sá aldur er á miðstigi 

grunnskóla landsins og ætti Google Earth kortið því að nýtast frá þeim aldri. Efni kortsins er 

vissulega miðað við unglingastig en með leiðbeiningum kennara ættu yngri nemendur að ráða 

við að nota það og hafa gagn af. 

Ronald Goldman 

Ronald Goldman setti fram þá kenningu að trúarlegur þroski væri í þremur stigum. Stig tvö 

hjá Goldman nær yfir aldursbilið 7-13/14 ára.  Á því stigi breytist guðsmynd barna í kringum 

9 - 13 ára aldur, frá því að vera foreldraímynd yfir í að vera ofurmenni og yfirnáttúrulega veru 

(Sigurður Pálsson. 2001:83). 

Í þriðja stigi Goldman miðar hann við 13 ára og eldri. Hugsun unglinga er orðin óhlutbundin 

og geta unglingar þá skilið óhlutbundin hugtök og tákn eins og koma fyrir í kennslu 

trúarbragða. Goldman leggur til að við kennslu kristinfræði sé horft til þátta eins og hvað 

Jesús gerði, kennslu hans og tengingar við sögu kirkjunnar (Sigurður Pálsson. 2001:85). 

Kortið um ævi og starf Jesú er mjög í takt við að uppfylla skilyrði þess að sýna fram á 

líf og starf Jesú og lærisveina hans. Hver punktur fyrir sig á kortinu inniheldur upplýsingar 

um Jesú eða lærisveina hans. Kennarar geta þá tekið efni þeirra fyrir sem sjálfstæða einingu 

eða í tengslum við fleiri punkta og fjallað um hvað gerðist, hvaða þýðingu atburðurinn hafði á 

þeim tíma og fram í nútímann. Kennarar hafa mikinn kost á því að byggja ofan á efni 

kortanna og tengja við sögu kirkjunnar og þróunar kristni í heiminum.  

Til eru fleiri kenningar sem ná yfir vitsmunaþroska, þróun trúarhugmynda og kennslu 

um trúarbrögð. Kenning Gardners um fjölgreindir á hér vel við þar sem hún leggur upp með 

að einstaklingurinn sé missterkur á mismunandi sviðum greindanna. Google Earth kortið 

gefur færi á að nýta fleiri en eina greind samkvæmt kenningunni og því tilvalið að sýna tengsl 

kortsins og fjölgreindarkenningarinnar. 

Vegna mikilla áhrifa og mikillar umfjöllunar frá því kenning Jean Piaget um 

vitsmunaþroska kom út er hún notuð hér. Sú kenning hefur notið nokkurrar viðurkenningar en 
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einnig gagnrýni Hann var til dæmis gagnrýndur fyrir að taka ekki tillit til áhrifa félags- og 

menningarlegs umhverfis (Sigurður Pálsson 2001:76). Eitt af markmiðum rannsóknar 

Goldmans var að bera saman rökhugsun barna við kenningar Piaget um vitsmunaþroska þeirra 

(Sigurður Pálsson 2001:78). Kenningar þeirra beggja eru nokkuð samstíga í þeim málefnum. 

Kenningar þeirra eiga vel við kennslu á unglingastigi um kristinfærði þar sem á því stigi eru 

nemendur að byrja þróa með sér rökhugsun og aukin skilning á óhlutbundnum hugtökum.  

Markmið 

Markmiðið með því að setja upp heimasíðu er að auðvelda aðgengi að kennslu- og 

námsefninu. Aðgangur að síðunni er frír og því auðvelt fyrir alla kennara sem og nemendur að 

nýta sér hana og efni hennar. Til að hægt sé að nýta sér kennsluefni eins og Google Earth kort 

þarf að hafa aðgengið auðvelt fyrir kennara. Með því að hafa heimasíðu þar sem kortið er 

geymt er aðgengi auðvelt og möguleikar á nýtingu í kennslu meiri. Heimasíðan er einnig 

mikilvægur hluti í því að gefa kennurum færi á að fá upplýsingar um hvernig hægt sé að nýta 

efnið í kennslu. Markmið Aðalnámsskrár grunnskóla ásamt kennsluhugmyndum mynda 

meginkjarna þess sem kennarar þurfa til að nota Google Earth kortið. Til að hjálpa nemendum 

að komast af stað í notkun á kortinu eru leiðbeiningar um uppsetningu og notkun hluti af 

síðunni. Þar er einnig kynning á efni kortsins og uppruna þess í Nýja testamentinu. 

Markmið Google Earth kortsins um kristni er að skapa sjónrænan grunn með 

lykilupplýsingum um upphaf Kristni fyrir um 2000 árum síðan. Þegar kennt er um kristni eða 

önnur trúarbrögð er mikilvægt að grunnupplýsingar séu réttar fyrir áframhaldandi kennslu. 

Saga kristninnar mótast af þeim atburðum sem koma fyrir í sögunum af Jesú og eru ennþá 

hluti af boðskap kristindóms. Til að læra um kristni þarf því að þekkja grunninn til að geta sett 

seinni tíma atburði í sögu kristninnar í samhengi. Helgiathafnir í nútíma kristni tengjast 

ýmsum sögum úr Nýja testamentinu. Til að átta sig á samhengi þeirra þarf því að hafa 

grunnupplýsingar um upphaf kristninnar. Einnig má rekja fjölbreytileika kristinna trúfélaga til 

mismunandi skilnings og túlkana á þessum sögum og því hluti af því að læra um 

fjölbreytileikann. Með því að skapa sjónrænt kort með lykilpunktum um þessa atburði er hægt 

að höfða til fjölbreyttari hóps nemenda. Kortin eru meira lifandi en hefðbundið bóknám. Þau 

er  hægt að skoða og setja ákveðna atburði í samhengi við staðsetningar og í samhengi við 

aðra atburði sem gerast á svipuðum slóðum, t.d. er stór hluti guðspjallanna um atburði í 

kringum Galíleuvatn. Annar stór kostur þess að hafa kort af þessum stöðum er tækifærið til að 

setja söguna í samhengi við landafræði nútímans. Kortið nær yfir landsvæði Ísraels og 
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Palestínu og alla leið norður til Damaskus í Sýrlandi. Kennarar fá því kjörið tækifæri til að 

samþætta landafræði við kristinfræði þegar þeir fjalla um upphaf kristninnar. Með 

samþættingunni er hægt að fara yfir muninn á samfélagsgerð nútímans, landskiptingu okkar 

tíma og því sem var fyrir um 2000 árum.  

 

Aðalnámsskrá grunnskóla 

Markmið Aðalnámsskrár grunnskóla sem ná yfir þetta verkefni eru margvísleg. Þó megin 

áherslan sé á námsskrár  kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði er einnig hægt að horfa til 

annarra námsskráa eins og landafræðihluta samfélagsgreinanna. Í áfangamarkmiðum í 

kristnum fræðum, siðfræði og trúarbragðafræði við lok 10. bekkjar segir meðal annars að: 

 

Nemandi á að   

o þekkja inntaksþætti og útbreiðslu helstu trúarbragða heims og ólíkra 

lífsviðhorfa og geta borið þau saman  

o þekkja sögu Biblíunnar sem ritsafns, hafa öðlast færni í notkun 

hennar, kunna skil á ólíkum ritum og skilja gildi hennar í helgihaldi og 

trúarlífi kristinna manna 

o hafa nýtt sér fjölmiðla og upplýsingatækni á gagnrýninn hátt til að afla 

sér þekkingar og gagna um trúarleg og siðferðileg viðfangsefni 

o hafa kynnst áhrifum ólíkra trúarbragða á menningu og listir 

o hafa kynnst helstu kirkjudeildum og kristnum trúfélögum, hvað þau 

eiga sameiginlegt og hvað greinir þau að  

(Aðalnámsskrá grunnskóla. 2007b:11).  

 

Heimasíðan og Google Earth kortin tengjast upplýsingatækni og gefa nemendum kost 

á því að leita sér þekkingar þar um kristni. Google Earth kortið snýst um upphaf kristni og líf 

Jesú. Inntakið í kristni byggist upp á þeim atburðum sem Nýja testamentið lýsir. Guðspjöll 

Nýja testamentisins eru sá hluti sem mesta vægið fá í kortinu. Þar koma fyrir Jesús og 

lærisveinar hans og á nokkrum stöðum tengsl þeirra við bréfin í Nýja testamentinu. Kennsla 

um mismun guðspjallanna og hvers vegna frásagnir þeirra geta verið mismunandi falla að 

markmiðum Aðalnámsskrár grunnskóla (Aðalnámsskrá grunnskóla. 2007b:11). 
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Oft koma fyrir tengsl við Biblíuna í menningu okkar og listasagan er full af vísunum í 

Nýja testamentið og Gamla testamentið. Nemendur ættu að hafa betri og dýpri þekkingu á 

upphafi kristninnar og tengslum Nýja testamentisins við lista og menningarsögu 

Vesturlandanna. Með því að taka fyrir mismunandi túlkanir kirkjudeilda á ákveðnum þáttum 

Nýja testamentisins sem koma fyrir á kortinu er hægt að sýna fram á muninn á þeim og 

útskýra það fyrir nemendum. Mörg kristin trúfélög draga nöfn sín af borgum og bæjum sem 

koma fyrir á kortinu. Það auðveldar tengingu við þau og fyrir hvað þau standa. 

 

Ef skoðuð eru áfangamarkmið í landafræði við lok 10. bekkjar, má sjá standa að:  

Nemandi á að 

o kynnast gervihnattarmyndum af yfirborði jarðar, hvernig þær verða til 

og til hvers megi nota þær 

o læra um möguleika nútímaupplýsingatækni til öflunar og framsetningar 

landfræðilegra upplýsinga 

(Aðalnámskrá grunnskóla. 2007c:22) 

 

Google Earth forritið byggist upp á gervihnattarmyndum. Tilvalið er fyrir kennara að 

samþætta kristinfræðina í upphafi kennslu og fjalla um tilurð gervihnattamynda. Þegar 

nemendur nota og skoða Google Earth eru þeir að kynnast nútímatækni í gerð landakorta og 

möguleikum á því að nota það í framtíðinni. Þetta er svipað markmið og í kristinfræði, 

siðfræði og trúarbragðafræði kaflanum. 

 

Þrepamarkmið í kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði við lok 10. bekkjar. 

Nemandi 

o geti sagt deili á nokkrum siðfræðilegum hugtökum, m.a. veraldlegum, 

andlegum og siðferðilegum gæðum, siðfræði, siðferði, lagareglu, 

siðareglu, siðvenju, dyggðum, löstum og kristilegu siðgæði 

o glími við siðferðileg viðfangsefni sem tengjast lífi og dauða, sjúkdómum 

og sorg, mótlæti og vonbrigðum 
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o þjálfist í að ræða álitamál sem upp koma þegar lög stríða gegn trú og 

siðgæðisvitund einstaklinga 

(Aðalnámsskrá grunnskóla. 2007b:18-19). 

 

Dæmisögur Jesú í Nýja testamentinu og átök hans við ríkjandi stétt gyðinga á þeim 

tíma eru góðir upphafspunktar þegar ræða á um siðferðileg viðfangsefni. Í lok 10 bekkjar eiga 

nemendur að þekkja hvað kristilegt siðgæði er ásamt fleiri þáttum. Upphafið að því sem má 

kalla kristilegt siðgæði má rekja aftur til upphafs kristninnar í sögunum af Jesú. Google Earth 

kortið inniheldur mikið af þessum sögum og eru því grunnurinn að því hvað kristilegt siðgæði 

er. Nemendur eiga að geta rætt siðferðileg viðfangsefni um líf og dauða og aðra þætti sem 

reynast mönnum erfiðir. Kortið býður uppá að ræða þessi mál út frá  hlutverki eða kenningu 

kirkjunnar. 

Hverjum nýtist verkefnið? 

Efni Google Earth kortsins nýtist öllum þeim sem hafa áhuga á trúarbrögðum og vilja fræðast 

meira um ferðir Jesú og lærisveina hans. Uppsetning og efni kortsins miðast við nám í 

trúarbrögðum á unglingastigi og er uppsetningin gerð þannig að hægt sé að vinna í kortinu 

nokkuð einstaklingsmiðað og jafnvel í sjálfsnámi. Þó svo að verkefnið sé miðað við 

unglingastig og umhverfi þess er vel hægt að nota kortið á miðstigi til að sýna landsvæðið og 

umhverfið sem fjallað er um í kristinfræðinni. Kennari þarf þá að gæta þess að einfalda 

uppsetningu kortsins og sýna eingöngu valda bæi til að auðvelda yngri nemendum að átta sig 

á umhverfinu. Kennarar geta notað efni kortsins og sett sér markmið um hvað þeir vilja fá út 

úr kennslunni hverju sinni. Stór hluti af kennslunni getur farið fram sem sjálfsnám með 

stuðningi kennara þar sem kortið er á netinu  og aðgengi að því auðvelt.  

Fyrir þá sem vilja kynna sér biblíusögur er þessi heimasíða góður staður til að byrja þá 

ferð. Þarna er að finna stuttar lýsingar á mörgum sögum og við þær stendur hvar þær er að 

finna í Nýja testamentinu svo fólk getur flett þeim upp ef það vill lesa söguna nánar eða bera 

saman guðspjöllin, þar sem sumar sögurnar koma fyrir í fleiri en einu guðspjalli. 
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Kennsluaðferðir og hugmyndir fyrir kennslu. 

Útlistunarkennsla  

Þegar kennari ætlar að hefja kennslu í kristinfærði er Google Earth kortið tilvalið til þess að 

vera hluti að kveikju og upphafi kennslunnar. Kennari getur verið með þátttökufyrirlesur þar 

sem nemendur fá að spyrja spurninga ásamt því að kennari flytur fyrirlestur (Ingvar 

Sigurgeirsson. 1999b:53). Kennari getur farið yfir kortið, sýnt Palestínu og Ísrael, síðan rætt 

hvernig landsvæðið var á tíma Jesú og að lokum kynnt efnið sem um ræðir. Vissulega þarf 

kennari að vera nokkuð vel að sér um efnið til að vera með þátttökufyrirlestur. Þess í stað gæti 

hann verið með hefðbundinn fyrirlestur þar sem kennarinn talar til nemenda og klárar mál sitt 

(Ingvar Sigurgeirsson. 1999b:52). Jafnvel má velta því fyrir sér að fá gestafyrirlesara (Ingvar 

Sigurgeirsson. 1999b:63) til að halda inngangsræðu um upphaf kristninnar. Ef sá aðili væri 

tengdur kirkjunni þarf vissulega að hafa í huga að skólinn er til að kenna um kristni en ekki til 

að boða hana. Lærður einstaklingur í samstarfi við kennara ætti að geta fetað þann veg að 

kenna um kristni en ekki vera með sérstakt trúboð í skólanum. 

Umræðu-  og spurnaraðferð 

Samræðuaðferð getur gefist vel þegar fjallað er um álitamál í sögunum af Jesú og lærisveinum 

hans. Kennarinn stýrir þá umræðu um eitthvert tiltekið álitamál, t.d. hvers vegna voru sumir 

æðstu menn gyðinga á móti Jesú? Svo eru niðurstöður teknar saman í lokin eftir að hópurinn 

hefur rætt málin (Ingvar Sigurgeirsson. 1999b:92-93). 

Umræðuhópar geta komið sér vel ef bekkur er stór til að hver og einn fái meiri tíma til 

umræðu (Ingvar Sigurgeirsson. 1999b:95). Hægt væri að skipta bekknum upp í hópa og láta 

hvern og einn fá ákveðið verkefni til að fara yfir, t.d. nokkra bæi á Google Earth kortinu, og 

ræða um hvað gerðist þar og hvort það skipti máli fyrir áframhaldandi þróun kristninnar. 

Síðan gæti kennarinn tekið saman í lokin hvaða niðurstöðu hver hópur komst að og fjallað um 

það með bekknum. 

Innlifunaraðferð og tjáning 

Þegar fjallað er um atburði sem eru fjarlægir nemendum er sjónsköpun tilvalin. Kennari getur 

þá tekið fyrir ákveðinn atburð og látið nemendur sjá fyrir sér atburðinn gerast, t.d. þegar 

María Magdalena kemur að tómri gröf Krists. Þegar nemendur geta ímyndað sér atburðinn, 
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umhverfið og klæðnaðinn, er hægt að gera atburðinn meira lifandi fyrir nemendur og kveikt 

áhuga þeirra á námsefninu (Ingvar Sigurgeirsson. 1999b:98).  

Skriflega tjáningu væri líka hægt að nota við kennslu en þar er hægt að beita 

markvíslegum aðferðum (Ingvar Sigurgeirsson. 1999b:107). Hægt er að skrifa hefðbundna 

rannsóknarritgerð um afmarkaða þætti sögunnar eða láta nemendur skrifa skáldlega ritgerð 

þar sem nemendur lýsa atburðinum eins og þeir hefðu verið þar og upplifað þá, jafnvel 

nútímavæða forna sögu.   

Leitaraðferð 

Efnis- og heimildarkönnun er tilvalin aðferð til að fá nemendur til að vinna með atburði í sögu 

kristninnar (Ingvar Sigurgeirsson. 1999b:131). Kennarar geta útbúið lista yfir nokkur atriði 

sem nemendur velja sér úr og vinna síðan verkefni út frá því. Hægt væri að láta verkefnið vera 

ritgerð og samþætta hana við íslenskukennslu um uppbyggingu og gerð rannsóknarritgerða. 

Nemendur gætu einnig unnið fyrirlestra um viðfangsefnið. Nemendur myndu þá leita sér 

heimilda og útbúa glærukynningu þar sem þeir kynntu niðurstöður sínar. Bæði væri hægt að 

hafa hópvinnu og einstaklingsvinnu í svona verkefnum. Hópvinna og einstaklingsvinna gæti 

byggst upp svipað. Kennarinn setur fyrir ákveðin viðfangsefni sem nemendur eiga vinna úr. 

Nemendur leita svo heimilda um viðfangsefnið og setja upp glærukynningu fyrir 

samnemendur sína og kynna hvað þeir fundu um viðfangsefnið. Til dæmis væri hægt taka 

fyrir lifnaðarhætti lærisveina Jesú, við hvað unnu þeir, hvernig bjuggu þeir. 

Hópvinnubrögð  

Púslaðferðin er tilvalin til að skoða ákveðinn þátt sögunnar ítarlega (Ingvar Sigurgeirsson. 

1999b:142). Nemendum er þá skipt upp í hópa og fær hver og einn nemandi innan þess hóps 

ákveðið verkefni. Hópunum er svo skipt aftur upp þar sem allir þeir sem eru með sama 

verkefnið vinna saman. Þegar hóparnir hafa klárað sína vinnu fara nemendurnir aftur í sína 

upprunalegu hópa og kenna hinum nemendunum það sem þeir voru að læra. Til dæmis væri 

hægt að taka fyrir mismunandi hópa úr Nýja testamentinu. Hóparnir gætu verið t.d. farísear, 

lærisveinar eða Rómverjar. 

Umfjöllun um guðspjöllin 

Guðspjöllin fjögur hafa hver og eitt sitt sérkenni. Þau eru skrifuð fyrir mismunandi hópa fólks 

og á mismunandi tímum. Sögurnar í Google Earth eru oft samansafn af guðspjöllunum í 
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eindfaldaðri mynd. Ef nemendur fletta þeim upp gætu sögurnar því verið aðeins öðruvísi í 

smáatriðum. Tækifærið í því er að kenna um muninn á guðspjöllunum og af hverju hann 

stafar. 

Kennslubókin Maðurinn og trúin 

Kennslubókin Maðurinn og trúin eftir Gunnar J. Gunnarsson er líklega algengasta 

trúarbragðafræðibók í unglingadeild í grunnskólum landsins. Í kaflanum um kristni er hægt að 

tengja efni bókarinnar við efni Google Earth kortsins. Í kaflanum eru lýsingar og útskýringar á 

mörgum þáttum sem koma fyrir í sögunum af Jesú. Með því að lesa kaflann og skoða 

afmarkaða þætti kortsins geta nemendur fengið betri yfirsýn yfir efnið. Útskýringar og 

merkingar þess sem Jesús gerði eru í kaflanum. Bókin gæti því verið mikilvægt og gott 

hjálpartæki þegar kortið er skoðað því þar er áherslan á sögurnar eins og þær koma fyrir í 

Nýja testamentinu.  

Kennslubækur á miðstigi 

Á miðstigi eru til bækur sem sérstaklega miða við kristinfræði kennslu. Þó kortið sé miðað við 

unglingadeild og sett þannig upp er vel hægt að nota það á miðstigi og með þessum bókum. 

Bækurnar Kristin fræði – Brauð lífsins, 5. bekkur; Kristin fræði – Ljós heimsins, 6. bekkur; 

og Kristin fræði – Upprisan og lífið, 7. bekkur, eftir Iðunni Steinsdóttur og Sigurð Pálsson eru 

góðar kristinfræði bækur sem fara yfir alla helstu þætti trúarinnar. Í bókunum er farið yfir 

sögur af Jesú og lærisveinum hans. Kennari á miðstigi getur þá sýnt nemendum sínum þá 

staði sem koma fyrir í sögunum og tengt þannig kortið við efni bókarinnar. Í kennslu er hægt 

að taka út ákveðnar sögur eins og af Getsemanegarðinum eða krossfestingu Jesú og sýna á 

kortinu hvar þeir atburðir gerðust.  

Einnig er til bókin Kristin trú – Fagnaðarerindið eftir Sigurð Inga Ásgeirsson. Sú bók 

er nýrri en hinar og fer yfir það helsta sem einkennir líf og starf Jesú og kirkjustarf nútímans. 

Sú bók er minni um sig en hinar og fer ekki jafn ítarlega í efni kristninnar og því tilvalið fyrir 

kennara sem nota hana í kennslu að nota Google Earth kortið með sem ítarefni í kennslu. Til 

dæmis er hægt að fjalla nánar um kraftaverk Jesú og nota kortin til þess. Með því að nota 

kortið þegar fjallað er nánar um kraftaverkin fæst betri yfirsýn yfir staðsetningu þeirra og hvar 

í heiminum þau gerðust. Mikið af kraftaverkunum gerðust í kringum Galíleuvatn. Kortin gefa 

nemendum færi á að sjá hvaða staði Jesú og lærisveinar hans voru á gangi um þegar þeir 

framkvæmdu kraftaverkin. 
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Það er ekkert því til fyrirstöðu að leyfa nemendum í 6.-7. bekk að spreyta sig á að 

skoða kortið og prófa sig áfram í því. Tölvukunnátta og leikni í tölvuforritum er alltaf að 

verða mikilvægari þáttur í lífi barna og unglinga og því tilvalið að leyfa nemendum að prófa 

sig áfram. Það getur gefið miðstigs nemendum aukinn áhuga á efninu og auðveldað þeim 

tengsl við þær sögur sem þeir eru að læra um. 
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Lokaorð 

Þegar ég fór af stað með þetta verkefni var hugsunin sú að búa til Google Earth kort af fleiri 

trúarbrögðum en bara kristni (gyðingdóm, islam, hindúisma, búddisma). Þegar leið á 

undirbúnings vinnu tók ég þá ákvörðun í samstarfi við leiðbeinanda minn að betra væri að 

einbeita sér að einu trúarbragði og gera kortið meira um sig, fá meiri dýpt í það. Fyrir valinu 

varð kristni sem er ríkjandi trúarbragð í sögu og menningu Íslands.  

Grunnurinn að þessu verkefni er Aðalnámsskrá grunnskóla í kristinfræði, siðfræði og 

trúarbragðafræði. Verkefnið byggist uppá á því að uppfylla þessi markmið þannig að 

nemendur nái þeim sem og að gefa nemendum skýra sýn á upphaf Kristninnar. Verkefnið 

uppfyllir þessi markmið að mínu viti vel. Google Earth kortið samþættir verkefni kristinfræði, 

siðfræði og trúabragðafræði vel við námsskrá samfélagsgreina, landafræðihluta og markmið 

um upplýsingatækni þar sem verkefnið kemur að stórum hluta inná efni þessara námsskráa. Í 

umræðunni um skólamál hefur oft verið fjallað um samþættingu námsskráa og möguleikana 

sem samþætting hefur með sér. Við vinnu þessa verkefnis var horft til þess að samþætting 

námsgreina hjálpi til við aukin skilning nemenda og hjálpi þeim við nám sitt. Markmið 

höfundar var að gefa kennurum tæki til að sýna nemendum sínum á myndrænni hátt þá 

atburði sem raktir eru í Nýja testamentinu um upphaf kristninnar. Sögurnar af kraftaverkum 

Jesú og samskiptum hans við ráðamenn þess tíma eru hluti af því að þekkja upphaf 

kristninnar. Kortið byggist upp á þeim bæjum og stöðum sem koma fyrir í Nýja testamentinu 

og er kortið því ekki tæmandi lýsing á sögu Jesú og lærisveinanna. 

 Kenning Gardners um fjölgreindir á gríðarlega vel við þetta verkefni þar sem það 

býður uppá nýja nálgun á námsefnið, ekki eingöngu bóklega nálgun. Kennarar sem þekkja til 

fjölgreinda kenningarinnar geta hagað kennslu sinni þannig að þeir ýti undir greindir eða 

hæfileika nemenda sinna. Þeir geta einstaklingsmiðað námið þannig að vinna nemenda sé 

mismunandi einsog kemur fram hér að ofan. Kenningar Piaget og Goldmans falla vel að 

uppbyggingu kortsins og efni þess. Sögur, aðstæður og hugtök sem koma fyrir á kortinu krefst 

ákveðins þroska og skilnings. Unglingar eru byrjaðir að þróa með sér þann hæfileika að geta 

beitt rökhugsun.  

Þó efni kortsins sé miðað við unglingastig þá er hægt að nota það á miðstigi líka. Í 

umsjón kennara geta nemendur á miðstigi skoðað efni kortsins og lært af því. Með því að 

einfalda kortið og taka út efni af kortinu geta kennarar á miðstigi líka notað það þegar þeir eru 
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að fara yfir kennsluefnið. Efni kortsins nær þannig til breiðs hóps nemenda og ætti að geta 

komið sér vel í kennslu.  Það er trú mín að fagleg kennsla um trúarbrögð hjálpi okkur sem 

samfélag að vinna gegn fordómum. Með því að læra að þekkja ólíkan bakgrunn fólks eigum 

við auðveldara með að skilja það sem skilur okkur að. Í þessari greinargerð hef ég bent 

kennurum á mismunandi kennsluaðferðir sem hægt er að beita við kennslu og gefið dæmi 

með til hjálpar. Fjölbreyttar kennsluaðferðir eru nemendum og kennurum nauðsynlegar til að 

brjóta upp skólastarfið og prófa sig áfram í nýjum kennsluháttum. 

 Google Earth kortið eins og það er í dag þarf ekki að vera eins á morgun. 

Möguleikarnir á því að bæta inn í auknum upplýsingum um ákveðnar sögur, ákveðna bæi, 

hugtakaskýringar eða hvers lags upplýsingar sem nýtast í kennslu eru óþrjótanlegir. Í 

framtíðinni er hægt að bæta inn meiri upplýsingum til hjálpar eða jafnvel setja upp aukakort 

sem miðar við enn afmarkaðari þætti efnisins sem og setja upp sams konar kort fyrir önnur 

trúarbrögð. Möguleikarnir eru fjölmargir þegar kemur að vinnu með forrit einsog Google 

Earth og efni einsog kristinfræði eða trúarbragðafræði. 

Upphafið að því að læra faglega um trúarbrögð hlýtur að liggja í þeim trúarbrögðum 

sem mest áhrif hafa haft á Vesturlöndum síðustu aldirnar, kristni. Þegar við höfum lært um 

grunnkristni getum við opnað dyrnar að því að þekkja og skilja grunn þeirra trúarbragða sem 

hafa mótað aðra heimshluta. Með því að þekkja okkar eigin menningu og þau öfl sem hafa 

mótað hana getum við lært að þekkja þau öfl sem móta framandi menningu. Með þekkingu 

komum við í veg fyrir fordóma og illindi. Mín von er sú að kortin nýtist kennurum og 

nemendum við að uppfylla markmið aðalnámsskrár og á sama tíma auki skilning þeirra á 

kristni og hjálpi til við að auka víðsýni okkar í garð annarra. 

 

 

 

 

Andri Már Númason 

___________________ 

1. maí 2011 
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Fylgiskjal 2. Google Earth kort. 
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Fylgiskjal 3. Google Earth kort. 
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