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Ágrip 

 

Í þessari ritgerð er fjallað um áhrif trúarbragðafræðslu á fordóma og umburðarlyndi. 

Sérstök áhersla er lögð á samfélagið og grunnskólann og hvort að fræðsla um trúarbrögð 

geti stuðlað að minni fordómum og meira umburðarlyndi. Einnig er aðeins komið inn á 

helstu trúarbrögð heims, stöðu og útbreiðslu þeirra, ásamt því að skoðuð eru atriði í 

Mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna og Stjórnarskrá Íslands. Ritgerðin er að 

miklu leyti skrifuð með það í huga að skoða þær breytingar sem hafa orðið á vestrænum 

samfélögum síðustu ára. Skoðuð eru atriði sem hafa verið að gerast bæði hérlendis og í 

Evrópu. 

 Að lokum langar mig að þakka Gunnari J. Gunnarsyni fyrir aðstoðina við þessa 

ritgerð og fyrir að hafa vakið áhuga minn á þessu viðfangsefni. 
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Inngangur  
 

Trúarbrögð heimsins eru margslungið fyrirbæri sem endalaust er hægt að velta fyrir sér. 

Allir hafa eflaust velt fyrir sér einhverju í tengslum við trúarbrögð, rætt um þau eða 

heyrt talað um þau. Á síðastliðnum árum hafa trúarbrögð orðið meira áberandi og má 

eflaust rekja það til margra þátta. Fyrst ber þó að nefna þær samfélagsbreytingar sem 

hafa verið að þróast undanfarin ár, í dag lifum við í fjölmenningarsamfélagi þar sem 

fólk með mismunandi uppruna, lífsviðhorf og trú lifa saman. Hér áður fyrr þekkti fólk 

bara kirkjur kaþólikka og mótmælenda og sýnagógur gyðinga og þegar fólk hugsaði um 

fjölbreytileika trúarbragða voru þetta þau trúarbrögð sem fólk þekkti. Á 21. öldinni 

hefur þetta gjörbreyst. Við sjáum reglulega fréttir um nýjar trúarhreyfingar og hér á 

landi lesum við fréttir um múslima sem vilja byggja mosku, vottar Jehova banka á 

dyrnar heima hjá manni og vilja kynna trú sína, við getum jafnvel rekist á búddamunk 

út í matvörubúð, svo eitthvað sé nefnt. Einnig hafa trúarbrögð fengið á sig neikvæða 

mynd vegna árása sem gerðar hafa verið í nafni trúarinnar og því hafa heilu 

trúarbrögðin verið stimpluð vond og þeir sem iðka þá trú verið stipmlaðir slæmir 

einstaklingar. Það er meðal annars út af þessu sem að fræðsla og vitneskja um ólík 

trúarbrögð hefur eflaust aldrei verið þarfari en nú í dag.  

 Trúarbragðafræðsla í grunnskólum hefur lengi verið mikið hitamál. Þessi 

umræða hefur þó eflaust aldrei verið meiri en í dag og má rekja það til 

samfélagsbreytinganna sem nefndar eru hér að ofan. Samfélagið sem við lifum í í dag er 

fjölmenningarsamfélag þar sem mismunandi trúarbrögð mætast. Þetta skilar sér inn í 

skólana og í dag eru nemendur með fjölbreyttan bakgrunn, úr mismunandi 

menningarheimum og með ólík trúarbrögð saman í bekk. Í öllum þessum breytingum 

hefur einnig verið rætt um rétt foreldris til að neita barni sínu kennslu í trúarbrögðum. Í 

grunninn má samt segja að þetta snúist  allt um mannréttindi og trúfrelsi einstaklingsins. 

Til þess að viðhalda bekkjaranda og skapa heild er nauðsynlegt að fræða nemendur um 

hin ólíku trúarbrögð heims og koma þannig í veg fyrir fordóma sem myndast vegna 

fáfræði og neikvæðrar umfjöllunar fjölmiðla. 

 Áhugi minn á trúarbrögðum er mjög mikill og vaknaði hann eftir að ég sat 

námskeið sem heitir Trúarbragðafræði og trúarbragðakennsla. Þessi áfangi veitti mér 

algjörlega nýja sýn á trúarbrögð heimsins og eyddi öllum þeim fordómum sem ég kann 

að hafa haft gagnvart öðrum trúarbrögðum en kristni. Það var eftir þennan áfanga sem 
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að áhugi hjá mér kviknaði til að skoða þetta viðfangsefni nánar.  

 Í þessari ritgerð fjalla ég um gildi trúarbragðafræðikennslu í grunnskólum og 

hvort hún geti aukið umburðarlyndi og spornað gegn fordómum. Ég mun einnig skoða 

stöðu trúarbragða í samfélaginu og grunnskólum eins og hún er í dag. Það er mjög 

mikilvægt að allir samfélagsþegnar  landsins geri sér grein fyrir því að með þekkingu á 

trúarbrögðum ætti að vera hægt að koma í veg fyrir þá neikvæðu umfjöllun sem maður 

heyrir stundum í fjölmiðlum og jafnvel úti á götu. Einnig er mikilvægt að fólk geri sér 

grein fyrir að það er réttur hvers og eins að trúa á það sem hann kýs eða jafnvel að trúa 

ekki á neitt. 
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1. Trúarbrögð heimsins 
 

Trúarbrögð hafa tekið á sig margvíslegar myndir í sögu mannsins og sífellt eru nýjar 

trúarhugmyndir að koma fram. Helstu trúarbrögð heimsins eru kristindómur, íslam, 

gyðingdómur, hindúasiður, búddasiður, japönsk og kínversk trúarhefð. Einn af þeim 

mælikvörðum sem notaður hefur verið við þetta mat er fjöldi þeirra sem játast 

trúarbrögðunum. Fyrst má nefna kristindóm með um það bil tvo milljarða fylgjenda og 

eru þetta fjölmennustu trúarbrögð heims. Þar á eftir kemur íslam með rúmlega einn 

milljarð manna og þriðju fjölmennustu trúarbrögð heims eru hindúasiður sem telur 

nálægt 800 milljónir. Þessi trúarbrögð falla vel að þessari flokkun um helstu trúarbrögð 

heims (Coogan, 1999, bls. 6.). 

 Annar mælikvarði sem hægt er að miða við er útbreiðsla trúarbragða. Hér áður 

fyrr var trúboð einkum stundað í íslam og kristni og hafa þessi trúarbrögð breiðst 

gríðarlega út, langt út fyrir sín upprunalegu lönd. Einnig má nefna gyðingdóm, þótt 

Gyðingar og gyðingdómur séu frekar fámenn trúarbrögð eða um það bil 13 milljónir 

manna hafði dreyfing palenstínskra Gyðinga á síðustu öldum fyrir krist mikil áhrif og 

settust Gyðingar að í öllum heimshlutum. Nú í dag hefur útbreiðsla þeirra reyndar 

minnkað þrátt fyrir að enn búi tveir þriðju hluti allra Gyðinga utan Ísrael. Búddasiður 

hefur einnig breiðst langt út fyrir sitt upprunalega svæði á Indlandi og haft mikil áhrif á 

trúarreynslu Asíumanna núna á seinni árum og einnig á marga Vesturlandabúa. 

Hindúasiður og kínversk trúarbrögð hafa flust með innflytjendum þar sem þeir iðka trú 

sína og sinna helgisiðum í flestum heimshornum (Coogan, 1999, bls. 6). Með þessari 

útbreiðslu og blöndun trúarbragðanna í heiminum töldu margir kenningasmiðir og 

efahyggjumenn að þáttur þeirra í heiminum færi minnkandi eða væri jafnvel að hverfa. 

Þeir töldu að svokölluð afhelgun ætti sér stað en með því er átt við trúlausa tilveru. Í 

staðinn má segja að 20. öldin hafi endurvakið trúarbrögð. Sem dæmi má nefna ofsóknir 

á hendur Gyðingum í seinni heimstyrjöldinni sem urðu til þess að Gyðingar lögðu meiri 

áherslu á að varðveita menningararfleið sína og trú sem síðar leiddi til stofnun 

Ísraelsríkis. Einnig má nefna gríðarlega fjölgun innflytjenda í hinum vestrænu ríkjum og 

aukna athygli sem múslimar hafa fengið á síðastliðnum árum (Esposito, Fasching og 

Lewis, 2009, bls. 3). 

 Ekki er hægt að líta fram hjá sögulegu gildi trúarbragða þegar skoðuð eru helstu 

trúarbrögð heims. Þrátt fyrir að gyðingdómur sé eins fámenn trúarbrögð og raun ber 
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vitni hafa þau haft mikil áhrif í vitsmunalegu, menningarlegu og trúarlegu samhengi. 

Kristindómur er til að mynda sprottinn úr jarðvegi gyðingdóms og má sjá marga 

sameiginlega og svipaða þætti í þessum trúarbrögðum. Gyðingdómur og kristni höfðu 

einnig mikil áhrif á íslam og hafa þessi trúarbrögð haft mikil áhrif á mótun vestrænnar 

menningar (Coogan, 1999, bls. 7).  

 Segja má að til sé einn meginkjarni trúarbragða og er hægt að kalla hann 

,,guðlegt“  eða ,,verund æðri manninum“. Öll helstu trúarbrögð heims eiga helga texta 

sem eiga að koma manninum í snertingu við guðdóminn og einnig má finna einn eða 

fleiri einstaklinga sem hafa sérstakt gildi fyrir trúna. Misjafnt er hvort einstaklingarnir 

eru stofnendur trúarinnar eða holdtekja guðdómsins eins og til dæmis Jesú. Heilög rými 

eru partur af öllum trúarbrögðum og þar eiga hið jarðbundna og hið heilaga að mætast. 

Þessir staðir eru oft vettvangur trúarhátíða og annarra athafna. Síðast má nefna að öll 

trúarbrögð eiga sína helgitíð, þar eru sérstakir tímar dagsins, ársins og ævi mannsins 

álitnir helgari eða merkilegri en aðrir og gefur það tilefni til að halda sérstakar 

trúarathafnir. Bæði getur verið um að ræða einstaklings- og sameiginlegar athafnir 

(Coogan, 1999, bls. 10-11). Með þessum atriðum má sjá hversu lík helstu trúarbrögð 

heimsins eru að uppbyggingu. Þau innihalda í raun öll sömu undirstöðuatriðin sem eru 

síðan misjafnlega túlkuð innan hverrar trúar. 
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2. Trúarbrögð í samfélaginu 
 

Hnattvæðing, veraldarvefurinn og vísindi hafa gert það að verkum að heimurinn hefur 

verið að breytast mikið. Nútímasamfélög eru sífellt að taka breytingum sem snúa að 

uppruna, tungumáli, menningu og trúarbrögðum þegnanna og er Ísland ekki undanskilið 

hvað þetta varðar. Mikill fjöldi innflytjenda til Vesturlandanna hefur haft í för með sér 

aukinn trúar- og menningarlegan fjölbreytileika. Í nágrannalöndum okkar bæði 

vestanhafs og austanhafs hefur þessi sífellt vaxandi margbreytileiki hægt og rólega 

skapað nýtt fræðasvið, sem nýlega varð þekkt á Íslandi með rannsóknum sem snúa 

meðal annars að tvítyngi, reynslu innflytjenda, skólaþróun, samskiptum og fleiru. Þessar 

breytingar má rekja til hugtaksins fjölmenningarsamfélag sem nánar verður skilgreint í 

næsta kafla (Hanna Ragnarsdóttir, 2007, bls. 17-18). Í fjölmenningarsamfélagi eins og á 

Íslandi þar sem áhersla er lögð á einstaklinginn má gera ráð fyrir samfélagslegum 

ávinningi í samræðum um mismunandi menningarheima, gildi og viðhorf sem eiga að 

skila auknu umburðarlyndi og skilningi. Mismunandi trúarbrögð fylgja mismunandi 

menningarheimum og til þess að hægt sé að lifa í sátt og samlyndi er nauðsynlegt að 

fólk sé frætt um þau trúarbrögð sem eru ríkjandi í heiminum (Jóhanna Guðrún 

Ólafsdóttir, Jóhanna Kristín Guðmundsdóttir og Guðrún Edda Káradóttir, 2009). 

 Það hefur lengi verið rökrætt um samband trúarbragða og menningar sem 

endurspeglast í umræðum um trúarbrögð í samfélögum innan Evrópu. Þessir þættir eru 

samofnir og það getur verið vafasamt að skilja þá að. Í dag getur verið algengt að fólk 

vísi í ,,etníska“ þætti til að lýsa stöðu sinni, þætti eins og trúarbrögð, tungumál og 

uppruna. Til dæmis gæti einstaklingur verið Gyðingur frá Suður-Afríku, sem býr í 

Evrópu en segist alls ekki vera trúaður (Hanna Ragnarsdóttir, 2006).  

 Robert Jackson hefur fjallað um hvernig hægt sé að nálgast sambandið milli 

trúarbragða og menningar með mismunandi hætti. Eitt dæmi sem hann hefur nefnt er að 

nálgast sambandið með mjög miklum eða litlum sveigjanleika, það getur farið eftir því 

hvaða hagsmuna er verið að gæta að hverju sinni og við hvern verið er að tala. Til 

dæmis gæti öfgafullur Íslendingur litið svo á að íslensk menning væri einungis það sem 

kæmi frá hvítum, íslenskumælandi einstaklingi sem er kristinnar trúar. Þarna er 

viðkomandi með mjög lítinn sveigjanleika. Svipuð dæmi má finna um alla Evrópu. Að 

sama skapi gæti sami maður talað um samfélag múslima eða asísk samfélög og þar með 

sett alla undir sama hatt og væri þarna um að ræða mikinn sveigjanleika. Þar af leiðandi 
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er sjónarhorn viðkomandi einstaklings mjög skekkt þar sem að önnur hliðin er mjög 

þröng en hin hliðin mjög almenn (Jackson, 2007, bls. 24).  

 Þrátt fyrir þessar misjöfnu nálganir menningar í Evrópu verður ekki hjá því 

komist að viðurkenna áhrif kristni og kirkjunnar á íslenska menningu. Allt frá 

kristnitöku árið 1000 hefur íslenskt samfélag verið byggt upp út frá kristnum siðum. 

Tónlist, ritlist, leiklist, myndlist og byggingarlist komu til landsins fyrir kristin 

menningaráhrif. Tilkoma kirkjunnar hafði til að mynda gríðarleg mótunaráhrif á 

byggingarlist á sínum tíma. Frá upphafi hefur hún verið hús guðs og friðar og séð um 

helgihald. Hugtakið samfélag er komið frá kirkjunni eins og boðskapurinn um einingu 

eða eina heild óháð ættarvaldi. Einnig má nefna kærleiksboðskapinn, réttlætið og 

syndina, þessi hugtök eru öll komin úr kristni og má svo sannarlega segja að þau móti 

okkur að einhverju leyti sem manneskjur og hafi áhrif á skoðanir og lífsgildi okkar. Það 

var kirkjan sem flutti þjóðinni tækni til skattheimtu, stéttarbaráttu, stjórnsýslu og 

jafnrétti og allt eru þetta gildi sem enn er farið eftir. Þessu fylgdu svo stofnanir þar sem 

hægt var að leggja stund á nám, sem við þekkjum í dag sem skóla (Björn Þorsteinsson, 

1981, bls. 53-59). Það eru fleiri þættirr sem við þekkjum úr hinu daglega lífi sem rekja 

má beint til kristinnar trúar og þar ber að nefna hátíðir eins og jól og páska. Þessar 

hátíðir hafi verið hluti af kristnu samfélagi um áraraðir og eru margir siðir og venjur 

sem fylgja þeim. Einnig má nefna siði eins og skírn, fermingu, giftingu og jarðaför en 

allt eru þetta þættir sem tengjast trúnni. Enn þann dag í dag flytur kirkjan strauma og 

stefnur inn í landið og finnur þeim farveg í samfélaginu. 

 Siðareglur samfélaga eru samofnar við menninguna og hafa undirstöðureglur um 

framferði og hegðun einstaklinga og samfélags í heild raungerst í líferni helgra manna 

og varðveist í helgum textum. Dæmi um þetta eru Boðorðin tíu í kristni og gyðingdómi, 

þetta eru reglur sem fólk framfylgir ósjálfrátt að einhverju leyti og brot á þeim telst ekki 

rétt hegðun. Þannig hafa trúarbrögð mannkyns endurspeglað og mótað gildismat þeirra 

samfélaga sem þau hafa verið hluti af (Coogan, 1999, bls. 10).  

 

2.1 Trúarbrögð og fjölmenningarsamfélag 

 

Í grein eftir Hönnu Ragnarsdóttur er vitnað í Bhikhu Parekh prófessor í stjórnmálfræði í 

Bretlandi. Hún telur að hugtakið fjölmenningarsamfélag sé almennt notað um samfélög 

þar sem finna má allavega þrjár tegundir af fjölbreytileika. Fyrst má nefna þegar þegnar 
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samfélagsins eiga að mestu leyti sameiginlega menningu en sumir þeirra hafa ólíkar 

venjur eða skoðanir tengdar ákveðnum sviðum lífsins eða hafa frekar ólíkan lífsstíl. 

Næst má nefna að sumir þegnar geta verið mjög gagnrýnir á gildi ríkjandi menningar 

eða á ákveðnar grundvallareglur. Í þriðja lagi má nefna að í flestum nútímasamfélögum 

er hægt að finna nokkur minni samfélög sem lifa samkvæmt sínum skoðunum og 

trúarlegum gildum. Hér má til dæmis nefna innflytjendur. Parekh leggur áherslu á að 

þrátt fyrir að þessar þrjár tegundir fjölbreytileika í samfélaginu eigi margt sameiginlegt, 

séu þær ólíkar á nokkrum sviðum. Fyrsta tegundin reynir að víkka út hina sameiginlegu 

menningu án þess að endurnýja hana eða skipta um. Næsta tegund er róttækari og 

útskýrir lífsýn sem ríkjandi menning annaðhvort viðurkennir fræðilega en framkvæmd 

er hunsuð eða afneitað algjörlega. Með þessu er átt við hópa sem samfélagið veit af en 

gerir ekkert til að hleypa þeim inn í samfélagið og kærir sig ekki um það. Síðasta 

tegundin er öðruvísi. Hún á rætur sínar að rekja til minni samfélaga sem hvert hafa sinn 

lífstíl og sína sögu sem þau kjósa að miðla og viðhalda (Hanna Ragnarsdóttir, 2007, bls. 

18-19).  

 Segja má að hugmyndir um fjölmenningu hafi komið fram sem viðbrögð við 

hugmyndum sem fyrir voru um aðlögun, þær hugmyndir gengu út á að innflytjendur 

ættu að segja skilið við sinn menningararf og taka upp menningu og siði hins nýja lands 

sem fyrst. Hugmyndin um fjölmenningu felur í sér að allir siðir séu jafngildir og að 

tekist sé á við tilveru nútímaþjóða sem allar hafa að geyma íbúa með ólíkan 

menningararf. Menningarlegur margbreytileiki er viðurkenndur og goðsögnin um 

einsleit þjóðríki heyrir sögunni til (Unnur Dís Skaptadóttir, 2006).  

 Þegar skoða á hugtökin fjölmenning og trúarleg sjálfsmynd er nauðsynlegt að 

velta fyrir sér hugtakinu menning. Margir mannfræðingar hafa gagnrýnt hvernig 

menningarhugtakið er notað í dag, meðal annars þegar verið er að tala um 

fjölmenningarlegt samfélag. Þeir benda á að menningarhópar séu ekki afmarkaðar 

stærðir með innri eiginleika eða skýr ytri mörk. Þeir gagnrýna einnig að litið sé á 

menningu minnihlutahópa sem eitthvert fyrirbæri sem hægt sé að flytja með sér á milli 

landa og stýri hegðun þess. Það sem þjóðernis- og trúarlegar sjálfsmyndir eiga meðal 

annars sameiginlegt er að þær benda á sameignlega fortíð og stöðugleika og veita öryggi 

á tímum breytinga. Oft er sagt að þjóðernishyggja líkist trúarbrögðum með sín heilögu 

tákn, athafnir og helgidaga. Fólk er tilbúið að fórna sér fyrir trú sína og þjóð. Vegna 

þess að trúarbrögð leggja áherslu á sannleiksgildi getur það haft þau áhrif að oft er litið 

á trúarlegan mun milli hópa sem óbreytanlegan og hafinn yfir vilja manna. Eflaust er 
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það vegna þess að trúarbrögð snúast mikið um grundvallarhugmyndir eins og siðferði, 

hið góða og hið illa, merkingu lífsins og dauðans og hið rétta og hið ranga (Unnur Dís 

Skaptadóttir, 2006). 

 Þegar við veltum fyrir okkur lífsskoðunum fólks getur stundum verið erfitt að 

átta sig á hverjar þeirra eru af trúarlegum ástæðum og hverjar ekki. Til dæmis sjáum við 

þetta í ólíkum viðhorfum kristinna manna til samkynhneigðar. Ekki eru allir kristnir 

menn á móti samkynhneigð. Þar sem trúarbrögðin eru svona mikið tengd öðrum þáttum 

samfélagsins myndast ólíkar túlkanir á textum þeirra á misjöfnum tímum og stöðum.  

Hins vegar þar sem þau eru föst fyrir eru deilumál milli hópa oft tengd við trúarlegar 

skoðanir. Þannig geta deilumál sem upphaflega eru skoðuð út frá fólksflutningum eða 

menningu farið að snúast um trúarbrögð. Það getur gerst að trúarbrögð fái mikið vægi í 

skilgreiningu á menningu annarra eins og til dæmis þegar alhæft er um múslima frá 

misjöfnum svæðum á borð við Mið-Austurlönd, Afríku, Suður-Asíu, norður hluta Kína 

og víðar. Þarna býr fólk í ólíkum samfélögum, lifir ólíku lífi daglega og talar ólík 

tungumál. Það er því mikilvægt að nota hugtakið fjölmenning til að skoða 

fjölbreytileika þeirra. Þegar við hlutgerum menningu og landamæri milli 

menningarhópa getur það orðið til þess að við lítum fram hjá þeim margbreytileika sem 

má finna innan hvers trúarhóps eða samfélagshóps (Unnur Dís Skaptadóttir, 2006). 

 

2.2 Trúarbrögð í vestrænum heimi 

 

Í hinum vestræna heimi í dag er hugtakið fjölmenning alltaf að festa sig betur í sessi og 

er notað til að reyna að skýra það ástand sem ríkir í flestum löndum þar. Hér áður fyrr 

bjuggu að hluta til ákveðnar þjóðir eða hópar sem höfðu sömu menningu, sögu og trú en 

nú hafa mestu fólksflutningar mannkynsögunnar haft áhrif og breytt öllu. Í helstu 

borgum Vesturlanda býr fólk frá öllum heimshornum og af öllum kynþáttum með 

mismunandi trúarbrögð. Í þessum borgum eru stunduð hin ýmsu trúarbrögð bæði ný og 

gömul, menningin er fjölbreytileg og hin ýmsu tungumál eru töluð, þetta allt setur svo 

sannarlega svip sinn á mannlífið. Trúin á æðri máttarvöld hefur aukist og ef 

stjórnmálamenn vilja ná til fjöldans komast þeir ekki hjá því að taka tillit til 

trúarbragðanna og bera virðingu fyrir þeim og á þetta raunar við bæði austan og vestan 

hafs sem og á áhrifasvæðum allra trúarbragða (Þórhallur Heimisson, 2006). Hin 

vestrænu samfélög verða að bera virðingu fyrir rétti ólíkra þegna og leyfa þeim að fá 
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svigrúm til að halda utan um sérkenni sinnar menningar en þau hafa þó líka rétt til að 

varðveita sín eigin sérkenni. Þetta krefst aðlögunar og umburðarlyndis frá báðum 

aðilum (Sigurður Pálsson, 2007).  

 Trúarbrögð eru stór þáttur í samfélögum nútímans og til dæmis hefur þáttur 

trúarbragða í stjórnmálum stóraukist á undanförnum árum. Það hafa því miður einkum 

verið dramatískir og mikilsháttar, frekar neikvæðir atburðir sem hafa minnt okkur á 

áhrif trúarbragða á stjórnmál. Sérstaklega þegar bókstafstrú og öfgahópar eiga í hlut. Í 

þessu samhengi má nefna írönsku byltinguna árið 1979 og árásirnar á Bandaríkin þann 

11. september 2001, þessir atburðir voru báðir áminning um að misskilja ekki eða 

vanmeta mátt trúarbragðanna. Hins vegar þegar svona atburðir gerast eru margir sem 

ofmeta hlut trúarbragðanna og dæma því alla sem tilheyra viðkomandi trúarhóp. Í 

nútíma fjölmenningarsamfélagi þarf því að finna betri milliveg og ekki einungis að nota 

trúarlegar skýringar þegar neikvæðir atburðir eiga sér stað. Trúarbrögð í Mið-

Austurlöndum, Vestur-Evrópu og Norður-Ameríku eiga alls staðar mikilvæga aðild að 

hinu daglega lífi. Segja má að þau leiki næstum ósýnilegt hlutverk, til dæmis með því 

að vera lykill í siðferðisvitund fólks. Trúarbrögð geta hins vegar líka verið sýnileg til 

dæmis í tengslum við afstöðu einstaklings í pólitískum málum og sjálfsmynd hans 

(Magnús Þorkell Bernharðsson, 2007). Atburðir eins og hryðjuverkaárásirnar 11. 

september urðu til þess að Evrópuráðið (Council of Europe) setti af stað verkefni um 

sammenningarlega menntun og fjölbreytileika trúarbragða þar sem það hvatti skóla til 

að auka skilning og virðingu á milli einstaklinga með ólík trúarbrögð eða lífsviðhorf og 

ýta undir þekkingu á trúfrelsi og mannréttindum. Með aukinni þekkingu á ólíkum 

menningarheimum eykst gagnkvæmur skilningur á milli fólks. Það getur síðan stuðlað 

að aukinni félagslegri samloðun og minni fordómum (Jackson, 2005).   

 Í grein eftir Samuel P. Huntington sem heitir The Class of Civilization? skiptir 

hann heiminum upp í mismunandi menningarsvæði þar sem hann setur fram þá tilgátu 

að 21. öldin verði öld átaka milli ólíkra menningasvæða en ekki milli ólíkra 

efnahagskerfa og ríkja. Með ólíkum menningarsvæðum á hann við minni 

menningarhópa og staðbundnar heildir. Grundvallarmunurinn á þessum ólíku 

menningarsvæðum ræðst af tungu, sögu, hefðum, menningu og átrúnaði. Hann telur að 

vegna alþjóðavæðingar á ýmsum sviðum verði fólk uppteknara af menningarlegum 

sjálfskilningi og menningararfinum frekar en þjóðerni. Alþjóðavæðingin hefur fætt af 

sér svokallaða sjálfsvitundarkreppu og vegna hennar eru trúarbrögðin farin að skipta 
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meira máli í sjálfskilningi einstaklinga og hópa. Einkum beinir hann sjónum sínum að 

átökum milli hins vestræna heims og íslams (Huntington, 1993). 

 

2.3 Trúarbrögð á Íslandi 

 

Trúfrelsi var innleitt á Íslandi í stjórnarskránni árið 1874 (Hjalti Hugason, 2007). Kristin 

trú hefur hefur verið mótandi fyrir íslenskt samfélag í þúsund ár og er enn í dag enda eru 

um 88% landsmanna skráðir í kristin trúfélög (Hagstofa Íslands, 2011). Það er erfitt að 

skilja sögu og menningu þjóðarinnar án þess að hafa þekkingu á kristinni trú, sögu 

kirkjunnar og siðgæði. Það sama má segja um vestræna menningu og sögu. Listir og 

bókmenntir styðjast við vísanir og minni í texta Biblíunnar og í hinu hefðbundna 

íslenska máli má finna mikið af orðatiltækjum og líkingum sem sóttar eru í Biblíuna. Í 

þjóðfána Íslands má sjá kross, sem er trúartákn kristni. Það sama má segja um önnur 

ólík samfélög, þau verða ekki skilin án þekkingar á ríkjandi trúarbrögðum í viðkomandi 

samfélagi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007). Öll þjóðfélög byggja samfélag sitt á 

ákveðnum grundvallargildum. Í okkar samfélagi eiga þessi gildi rætur sínar að rekja til 

kristni. Má þar helst nefna virðingu einstaklingsins fyrir sjálfum sér og öðrum, 

mannréttindum, umhverfinu og öllu lífi. Skólanum er ætlað að temja nemendum þessi 

gildi og fylgja mikilvægum þáttum í uppeldismótun sem snýr að siðgæðisþroska 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2007). 

 Þrátt fyrir þessi miklu áhrif kristni á okkar samfélag hefur trúarlegur bakgrunnur 

íbúa á Íslandi breyst þónokkuð á síðustu 10-20 árum. Það þarf ekki að fara lengra aftur 

en til ársins 1998 í upplýsingum Hagstofunnar en þá voru 89% þjóðarinnar skráðir í 

Þjóðkirkjuna. Í dag hefur hlutfallið lækkað um rúmlega tíu prósentustig og eru um 77% 

þjóðarinnar skráðir í Þjóðkirkjuna (Hagstofa Íslands, 2011). Má rekja þessar niðurstöður 

til ýmissa atburða, en mikil úrsögn varð í kjölfar ,,biskupsmálsins“ svokallaða en ekki 

verður farið nánar út í það hér. Á meðan fækkað hefur í Þjóðkirkjunni hefur fjöldi 

innflytjenda aukist töluvert. Árið 1998 voru 6514 skráðir innflytjendur í landinu en 

nýjustu tölur Hagstofunnar frá árinu 2011 sýna að fjöldinn er kominn upp í 25.693 

(Hagstofa Íslands, 2011). Þetta er gríðarleg fjölgun á innflytjendum í landinu og er 

nauðsynlegt fyrir yfirvöld að bregðast við þessum breytingum til þess að sporna gegn 

fordómum gagnvart þessum hópi og einnig til að koma í veg fyrir neikvæðar 

staðalímyndir og alhæfingar. Víða í Evrópu hefur verið bent á mikilvægi þess að setja af 
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stað aðgerðaáætlanir sem efla baráttuna gegn fordómum og útlendingafælni, þetta er 

ekki síður mikilvægt hérlendis (Pétur Björgvin Þorsteinsson, 2009, bls. a). 

 Þrátt fyrir þennan mikla fjölda innflytjenda hefur ekki mikið farið fyrir 

trúarhópum sem teljast skera sig úr fjöldanum og voru árið 2011 til að mynda aðeins 

0,12% þjóðarinnar skráðir í Félag múslima (Hagstofa Íslands, 2011). Múslimar hafa 

samt sem áður mætt gagnrýni og andstöðu hér á landi og voru margar raddir sem 

gagnrýndu harðlega þegar að félagið sótti um að fá að reisa mosku á höfuborgasvæðinu. 

Þessar gagnrýnisraddir eru oft byggðar á litlum rökstuðningi og fáfræði og er 

nauðsynlegt að koma í veg fyrir slíkt (Brjánn Jónasson, 2010). 

 

2.4 Mannréttindasáttmálinn og Stjórnarskrá Íslands 

 

Í umfjöllun sem þessari er mikilvægt að minnast á Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu 

þjóðanna. Mannréttindayfirlýsingin kveður á um að hver einasta manneskja er borin 

frjáls og jöfn öðrum að réttindum og virðingu. Einnig kveður hún á um að með 

samvinnu og gagnkvæmri virðingu meðal manna og þjóða megi ríkja friður og 

jafnvægi. Hver einstaklingur hefur sinn rétt burt séð frá kynþætti, litarhætti, kynferði, 

skoðana, trúar, tungu, þjóðernis, eignum, uppruna eða öðrum aðstæðum (Kristín Þórunn 

Tómasdóttir, 2006). Í 18. grein mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna segir:  

 

Allir skulu frjálsir hugsana sinna, samvisku og trúar. Felur sá réttur í sér frelsi til að 

skipta um trú eða sannfæringu og enn fremur frelsi til að rækja trú sína eða 

sannfæringu einslega eða með öðrum, opinberlega eða í einrúmi, með boðun, 

breytni, tilbeiðslu og helgihaldi (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d). 

 

Samkvæmt þessu er það réttur hvers og eins að iðka trú sína í því samfélagi sem 

viðkomandi býr. Trú er þarna skilgreind bæði sem einstaklingsfyrirbæri og sem 

samfélagsfyrirbæri. Maður þarf þó ekki að skoða ástandið í heiminum lengi til að gera 

sér grein fyrir að á mörgum stöðum er frelsi til trúar og sannfæringar ekki mikið. 

Víðsvegar í heiminum eru minnihlutahópar ekki öruggir með frelsi til að láta í ljós trú 

sína og oft má tengja þetta ástand við brot á almennum mannréttindum minnihlutahópa 

(Kristín Þórunn Tómasdóttir, 2006).  

 Evrópuráðið hefur lagt mikla áherslu á Mannréttindasáttmálann og gerðu meðal 

annars skýrslu þar sem samfélög og trúarbrögð eru skoðuð út frá sáttmálanum. Þar segir 
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til dæmis að það sé ekki undir stjórnvöldum komið að taka ákvarðanir sem varða 

trúarleg málefni, trúarbrögð mega heldur ekki koma í staðinn fyrir lýðræði eða hrifsa til 

sín pólitískt vald í nafni trúarinnar. Trúarbrögðin verða líka að virða mannréttindi.  

Lýðræðisríki verða að leyfa öllum trúarbrögðum að þróast við sömu skilyrði og gera 

þeim kleift að finna viðeigandi stað í samfélaginu (Council of Europe, 2007). 

 Samkvæmt stjórnarskrá Íslands er trúfrelsi verndað af 63. og 64. grein 

stjórnarskránnar. Í 63. grein er fjallað um rétt manna til að stofna trúfélög og ástunda trú 

sína í samræmi við eigin sannfæringu hvers og eins með þeim skilyrðum að ekki megi 

fremja eða kenna neitt sem er gagnstætt allsherjarreglu eða góðu siðferði. Í 64. grein er 

talað fyrir banni við mismunun á grundvelli trúarskoðana og rétti manna lýst til að 

standa utan trúfélaga, einnig þarf maður ekki að borga í trúfélög sem maður á ekki aðild 

að, þeir sem eru utan trúfélaga greiða til Háskóla Íslands. Í 74. grein er réttur manna til 

að safnast saman við guðþjónustu eða annarskonar helgihald talin sem þáttur í 

fundarfrelsinu sem er verndað með þessari grein. Þessi atriði eru sett fram til að virða 

rétt einstaklings um trúfrelsi en eru einnig víðtækari en það. Á undanförnum árum hafa 

þættir trúfrelsis fengið meira gildi í mörgum Evrópuríkjum og má meðal annars rekja 

það til málefna innflytjenda og mótunar fjölmenningarsamfélega. Þar hafa orðið 

árekstrar milli minnihlutahópa með ákveðin trúarbrögð og hefðir og þess meirihluta sem 

býr í landinu og hefur önnur trúarbrögð. Í þessu samhengi hefur reynt á rétt einstakra 

hópa til að rækta trú sína með ákveðnum hætti eins og að bera trúartákn eða með 

klæðaburði (Björg Thorarensen, 2008, bls. 323-328). Þetta eru atriði sem er nauðsynlegt 

að hafa í huga og getur umburðarlyndi spilað stórt hlutverk við þessar aðstæður. 
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3. Trúarbragðafræðsla í grunnskólum 
 

Síðast liðin ár hefur umræðan um trúarbragðafræðikennslu í grunnskólum farið mikinn í 

samfélaginu. Þetta viðfangsefni hefur ef til vill aldrei verið mikilvægara en nú vegna 

þess fjölmenningarsamfélags sem við búum í. Hugtakið umburðarlyndi skiptir miklu 

máli í þessari umræðu ásamt hugtakinu fordómar. Þegar kenna á trúarbragðafræði þurfa 

þessi hugtök að vera í brennidepli. Merking hugtakanna verður að vera skýr og er hægt 

að styðjast við skilgreininguna um umburðarlyndi sem má finna í Aðalnámskrá 

grunnskóla. Þar kemur fram að umburðarlyndi feli í sér að allir eigi að hafa rétt á 

sjálfstæðum skoðunum og að tjá þær (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006).  

Með fleiri innflytjendum og vaxandi fjölmenningarsamfélagi hérlendis er 

nauðsynlegt að Íslendingar þekki helstu trúarbrögð landsmanna. Alþjóðleg samskipti og 

fjölmiðlun eru enn meiri ástæða þess að Íslendingar ættu að þekkja trúarbrögð og hefðir 

annarra þjóða. Almenn þekking á eigin trúarbrögðum sem og annarra er nauðsynleg svo 

hægt sé að standa vörð um mannréttindi og stuðla að jafnrétti og umburðarlyndi milli 

einstaklinga og þjóða. Þekking á trúarbrögðum getur aukið skilning á því að virða frelsi 

einstaklingsins til að ástunda trú sína og hvatt til þess að sýna félagslegri fjölbreytni 

skilning og um leið aukið félagslega samloðun. Sé þekking á trúarbrögðum til staðar 

getur það komið í veg fyrir átök sem byggjast á fáfræði um trú annarra og stuðlað að 

virðingu fyrir réttindum fólks. Kennsla í trúarbrögðum skilar mestum árangri þegar á 

sama tíma er reynt að fá fólk til að bera virðingu fyrir réttindum mismunandi hópa 

samfélagsins. Trúfrelsi eru algild mannréttindi og með því er átt við skuldbindingu um 

að vernda réttindi annarra og að bera virðingu fyrir öllum mönnum (Council of Europe, 

2005). 

Menntun er lykill að því að berjast gegn fáfræði, neikvæðum staðalímyndum og 

misskilningi er varða trúarbrögð og þeirra leiðtoga. Staðalímyndir eru alhæfingar sem 

stundum eru notaðar um einstaklinga eða hópa sem byggðar eru á óljósum hugmyndum 

og ályktunum en ekki staðreyndum. Staðalímyndir taka ekki mið af gríðarlegum 

fjölbreytileika mannfólksins sem tilheyra ákveðnum hópi. Til þess að forðast alhæfingar 

með neikvæðum staðalímyndum er nauðsynlegt að vera meðvitaður um þann 

fjölbreytileika sem að býr í samfélögum (Jackson, 2007, bls. 22). Skólar eru mikilvægur 

þáttur í að koma þessum skilaboðum til skila til verðandi borgara samfélagsins. Þetta er 

undirstöðuatriði til þess að nemendur öðlist umburðarlyndi gagnvart mismunandi 
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hópum samfélagsins. Með því að kenna nemendum um sögu og heimspeki helstu 

trúarbragðanna út frá hlutlægu sjónarhorni má að lokum koma í veg fyrir öfgastefnur 

eða ofstæki. Kennarar ættu einnig að hafa sérstaka menntun í trúarbragðafræðslu 

(Council of Europe, 2005).  

Því miður er það svo víðsvegar um Evrópu að menntakerfi þeirra landa sem ekki 

hafa neina ríkjandi trú sýna trúmálum ekki mikinn áhuga, til dæmis með rannsóknum 

sem stuðla að bættri eða aukinni trúarbragðakennslu. Þau lönd þar sem samfélagið 

byggist að mestu leyti upp á ákveðnum trúarbrögðum og trúarlegir skólar þekkjast, 

byggja hins vegar kennsluna oft út frá einum ákveðnum trúarbrögðum. Á sama tíma og 

þetta viðgengst eru trúarhefðir sumra fjölskyldna að deyja út. Það er vegna þess að fleira 

og fleira ungt fólk skortir þekkingu til að hjálpa þeim að skilja samfélagið sem þau lifa í 

(Council of Europe, 2005).  

 

3.1 Mismunandi kennsluaðferðir í trúarbragðafræðslu 

 

Bókin Religious diversity and intercultural education a refrence book for schools fjallar 

um fjöltrúarlegan veruleika í skólum og fjölmenningarfærni. Í henni er leitast við að 

skoða þá áskorun sem felst í því fyrir skólayfirvöld að mæta þessum veruleika. Lögð er 

áhersla á nýja vídd fjölmenningarlegrar kennslu í Evrópu sem miðuð er út frá 

sjónarhorni mannréttinda og sjónarhorni fjölmenningarlegs náms. Markmiðið er að bæta 

námið sem á að hvetja til samræðna, gagnkvæms skilnings og bættrar sambúðar fólks.  

 Niðurstaða höfunda er sú að efla þurfi fjölmenningarlegt nám til þess að hjálpa 

nemendum að þroska með sér fjöltrúarlega færni, það felur í sér næmni á fjölbreytileika 

trúarlegs og menningarlegs bakgrunns fólks og einnig getu til að hafa samskipti við aðra 

fordómalaust. Einnig er mikilvægt að geta unnið í þvermenningarlegum hópi þar sem 

nemendur geta kynnst trú, venjum, helgisiðum og táknum mismunandi einstaklinga og 

beitt gagnrýnni hugsun og lagt sjálfstætt mat á viðfangsefnið. Nám af þessu tagi getur 

orðið mikilvægt framlag til friðarbaráttu, til þjálfunar á opnu hugarfari gagnvart ólíkum 

menningarheimum og til að auka umburðarlyndi og viðkenningu á mannréttindum í 

Evrópu (Jackson, 2007, 31-44). 

 Í grein eftir Robert Jackson reynir hann að setja fram mynd þar sem 

umburðarlyndi er haft að leiðarljósi í kennslu. Í fyrsta lagi telur hann að sveigjanleiki í 

kennslu á trúarbrögðum og menningu sé nauðsynlegur. Ekki er hægt að líta á að öll 
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trúarbrögð séu eins heldur er gáfulegra að skoða þau sem samband milli einstaklings 

eða hópa og einnig í víðara samhengi. Í öðru lagi á að virkja hæfileikann til að túlka hjá 

nemendum. Einnig eiga nemendur að fá tækifæri til þess að bregðast við kennslunni 

með tilliti til þess að þau eru að læra eitthvað nýtt um trúarbrögð og gildi í samfélaginu. 

Í þriðja lagi eiga nemendur að fást við viðfangsefni sem endurspegla raunveruleikann 

sem börn og fullorðnir fást við í tengslum við trúarbrögð og menningarlegan bakgrunn. 

Þrátt fyrir að skólar geti unnið gott starf í að skapa umburðarlyndi og virðingu gagnvart 

öllum trúarbrögðum er ekki hægt að setja alla ábyrgðina yfir á skólana. Aðrar stofnanir í 

samfélaginu verða að hjálpa til, eins og til dæmis ríkistjórnin (Jackson, 2005, bls. 5-11). 

 Annar fræðimaður Peter Schreiner, hefur einnig bent á aðferð sem hann telur 

vera mjög mikilvæga leið til þess að mæta fjölmenningarlegri menntun sem tekur tillit 

til fjölbreytileika mismunandi trúarbragða. Hann nefnir fjögur atriði og eru það leiðir 

eins og að nemendur vinni saman að þekkingu, svæði eða tími þar sem að nemendur 

geta fengið frið til að þróa sínar hugmyndir, nota eftirlíkingar og látbragð og að lokum 

samræður sem fela í sér fullan skilning gagnvart tilfinningum annarra. Þessar aðferðir 

eiga að mæta mismunandi nemendahópum þar sem allir eiga að geta fundið sig 

(Schreiner, 2007, bls. 32-33). 

 

3.2 Toledo ráðstefnan 

 

Í mars árið 2007 á Spáni var haldin ráðstefna á vegum Organisation for Security and 

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

Rights (ODHIR) um trúarbragðafræðslu í opinberum skólum. Eftir ráðstefnuna var gefin 

út bók þar sem fjallað er ítarlega um mikilvægi trúarbragðafræðslu í opinberum skólum 

en jafnframt er fjallað um hana þannig að mannréttindaákvæði um trúfrelsi séu virt. 

Sífellt fleiri aðilar eru að verða sammála um að öll aðildaríki OSCE ættu að taka tillit til 

þessarar bókar þegar verið er að móta trúarbragðafræðikennslu. Meðal niðurstaðna á 

þessari ráðstefnu voru eftirfarandi atriði: 

1. Þekking á trúarbrögðum getur bætt skilning á mikilvægi þess að virða frelsi 

allra til að iðka sín trúarbrögð, að hvetja til þess að veita félagslegri fjölbreytni 

skilning og efla félagslega samloðun, einnig að hlúa að lýðræðislegri þátttöku í 

samfélaginu. 
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2. Ef þekking á trúarbrögðum er fyrir hendi getur það komið í veg fyrir eða 

dregið úr átökum sem má rekja til skorts á skilningi gagnvart trú annarra og 

stuðla að virðingu fyrir réttindum þeirra. 

3. Almenn þekking á trúarbrögðum er nauðsynlegur hlutur hverrar 

gæðamenntunar. Hún þarf að vera til staðar til að skapa skilning á bókmenntum, 

listum og miklum hluta sögunnar. Einnig stuðlar hún að menningarlegri víðsýni 

og eykur skilning manna á flóknum hlutum fortíðar og samtíma. 

4. Kennsla í trúarbragðafræðum er árangursríkust þegar um leið er reynt að 

innræta fólki virðingu fyrir réttindum annarra.  

5. Persónuleg trú einstaklings eða trúleysi er ekki nóg ástæða til að viðkomandi 

sleppi við að kenna um trúarbrögð. Í þessu samhengi á að leggja mesta áherslu á 

faglega þekkingu og grundvallarviðhorf gagnvart mannréttindum. 

6. Það gæti verið betra að grípa til sanngjarnrar aðlögunar hvað varðar trúarlegar 

þarfir til þess að brjóta ekki gegn trúfrelsi fólks. Þess konar aðlaganir stuðla að 

því að andrúmsloftið einkennist af umburðarlyndi og gagnkvæmri virðingu. 

 7. Það er ekki gegn trúfrelsi fólks að skylda það til að taka þátt í námskeiðum 

 um trúarbrögð þegar námskeiðin eru hlutlaus og hlutlæg (Organisation for 

 Security and Co-operation in Europe, 2007, bls. 1-3). 

 

Þessar niðurstöður snúa allar að því hvaða áhrif trúarbrögð geta haft til góðs í 

samfélaginu. Það er nauðsynlegt fyrir grunnskóla landsins að kynna sér þessar 

niðurstöður þegar kennsla í trúarbragðafræði er skipulögð. 

 Þær tillögur sem gerðar voru út frá þessum niðurstöðum eru ætlaðar þeim ríkjum 

sem eru með aðild að OSCE. Tillögurnar koma inn á marga þætti sem snúa að skólum, 

starfsfólki þeirra og annarra aðila sem koma að menntakerfinu. Aðildarríkin eru hvött til 

að dreifa Toledo leiðbeinandi meginreglunum til allra þeirra aðila sem tengjast menntun 

barna og gætu haft áhrif á trúarbragðafræðslu í þeim tilgangi að nýta sér tillögurnar og 

staðla alþjóðlegra samtaka þegar móta á áætlanir á þessu sviði. Einnig eru ríkin hvött til 

að skoða námsefnið sem er til staðar í skólunum og tengjast trúarbrögðum og athuga 

hvort það stuðli að virðingu fyrir frelsi til trúariðkunar, hvort það sé hlutlaust og nái til 

allra. Í tengslum við námsefni þarf líka að skoða hvernig það er samið og hvort tekið sé 

tillit til mismunandi þarfa hinna ýmsu trúarbragða og trúsamfélaga. Í þessu samhengi 

má skoða sérfræðiþekkingu OSCE ráðgjafanefndar um trúfrelsi. Að lokum koma 

tillögurnar inn á að hvaða leyti kennaraskólar og háskólar geti boðið upp á þá 
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fagmannlegu þjálfun sem nauðsynleg er þegar kenna á um trúarbrögð með tilliti til 

mannréttinda og frelsi til trúariðkunar (Organisation for Security and Co-operation in 

Europe, 2007, bls. 3-4) 

 Út frá niðurstöðunum og tillögunum voru gerðar leiðbeinandi meginreglur sem 

skilgreindar hafa verið og lagðar fram fyrir ríki í OSCE með það að markmiði að hvetja 

til kennslu um trúarbrögð í skólum. Þegar kennsla fer fram í opinberum skólum á 

vegum aðildaríkja OSCE er nauðsynlegt að hafa reglurnar í huga, reglurnar byggja á því 

að kennslan sé nákvæm og sanngjörn og byggð á áreiðanlegri fræðimennsku. Allir 

nemendur ættu að læra um trúarbrögð þar sem hugtök eins og mannréttindi, 

grundvallarfrelsi og borgarlegum gildum er sýnd full virðing.  Það er hluti af ábyrgð 

skólans að kenna um trúarbrögð en kennsluaðferðirnar mega ekki líta fram hjá hlutverki 

fjölskyldunnar og trúarsamtaka að miðla gildum til komandi kynslóðar, þær þurfa að 

vera hlutlausar sem og námsefnið. Þeir sem að kenna eða fræða um trúarbrögð þurfa að 

sýna trúfrelsi skilning og hollustu, þeir þyrftu helst að vera með menntun af þessu tagi 

og verða að hafa tileinkað sér viðhorf, þekkingu og færni til þess að kenna um 

trúarbrögð. Þegar kemur að námsefninu eru nokkur atriði sem nefnd eru. Fyrst má nefna 

að taka ætti tillit bæði til trúaðra og trúlausra og sýna báðum hópum sanngirni og 

virðingu þegar námsefni er sett saman og undirbúið. Það er lykilatriði að forðast 

fordómafullt efni, sérstaklega ef það styrkir neikvæðar staðalímyndir. Best er að móta 

námskrár og námsefni í samræmi við viðurkennda staðla til þess að jafnvægi í kennslu 

sé tryggt. Í námsefninu þarf að leggja áherslu á þróun trúarkenningar og trúar bæði í 

sögulegu samhengi og í ljósi samtímans. Taka þarf tillit til hvernig veraldleg og trúarleg 

fjölbreytni kemur fram í skólum og samfélögum (Organisation for Security and Co-

operation in Europe, 2007, bls. 5-7). 

 

3.3 Aðalnámskrá grunnskóla 

 

Ef skoðaðar eru breytingar á kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræðslu kaflanum í  

Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1976 má sjá að þó nokkrar breytingar hafa átt sér 

stað. Þessar breytingar fela helst í sér aukið vægi á önnur trúarbrögð en kristni. Í fyrstu 

námskrá grunnskóla sem kom út árið 1976 er ekki mikil áhersla lögð á almenna 

trúarbragðafræðslu. Athyglinni er aðalega beint að kristni og er einungis ætlast til þess 

að kennt sé um helstu trúarbrögð heims á 7. námsári, þó má sjá í þessari námskrá að 
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umburðarlyndis hugtakið er nefnt og að með fræðslu um önnur trúarbrögð á að innræta 

umburðarlyndi og virðingu (Aðalnámskrá grunnskóla, 1976). Árið 1989 er námskráin 

endurútgefin og breytingar gerðar þar sem við á. Þær breytingar sem helst má taka eftir í 

kaflanum um kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræðslu eru að nú er ætlast til að 

kennt sé um helstu trúarbrögð heims í 7-9. bekk og enn er lögð áhersla á umburðarlyndi 

og virðingu (Aðalnámskrá grunnskóla, 1989). Í Aðalnámskrá grunnskóla frá árunum 

1999 og 2007 má finna ýmis rök fyrir stöðu kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði 

og þeim atriðum sem lögð er áhersla á í þessu fagi. Í námskránni er mest áhersla lögð á 

kristin fræði en einnig er gert ráð fyrir kennslu í öðrum trúarbrögðum á öllum 

skólastigum og hugtakið um menningu kemur til sögunnar (Aðalnámskrá grunnskóla, 

1999). Árið 2007 voru gerðar breytingar á námskránni sem fela aðallega í sér aukna 

áherslu á önnur trúarbrögð en kristni. Það er gert vegna vaxandi fjölmenningar hérlendis 

og aukinna tengsla milli ólíkra menningarheima. Breytingin á einkum að koma fram á 

yngsta stigi og miðstigi. Í námskránni segir að námi af þessu tagi sé ætlað að stuðla að 

þroska og menntun nemenda og auka skilning þeirra á íslensku samfélagi og menningu 

áður fyrr og nú. Þeir þroskaþættir sem snúa að greininni eiga að efla siðgæðis- trúar- og 

félagslegan þroska sem stuðla að því að nemendur verði færari í að taka ábyrga afstöðu í 

siðferðlegum- trúarlegum- og félagslegum efnum. Námið á einnig að móta skólastarfið 

sem á að einkennast af umburðarlyndi, kristilegu siðgæði og lýðræðislegu samstarfi og 

þannig að auka skilning og virðingu í samskiptum við einstaklinga og þjóðir með ólík 

lífsviðhorf (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007). Námi í trúarbragðafræði er ætlað að miðla 

þekkingu til þess að hjálpa einstaklingum að skilja hin ólíku samfélög heimsins betur og 

auka þannig skilning á trúar- og menningarhefðum mismunandi þjóða. Góð þekking á 

eigin trúarbrögðum og menningu og skilningur á ólíkum lífsviðhorfum auka víðsýni og 

umburðarlyndi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007).  

 Þrátt fyrir að lögð sé svona mikil áhersla á þetta viðfangsefni og því gefið sér 

hefti í Aðalnámskrá grunnskóla er kennsla í kristnum fræðum, siðfræði og 

trúarbragðafræðum felld undir samfélagsgreinar.  Öllum bekkjum í grunnskóla (1-10) 

var árið 1999 úthlutað 26 kennslustundir á viku samtals eða um 9% af bundnum 

kennslustundum (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999). Í endurbættri námskrá sem kom út 

árið 2007 var 1200 mínútum úthlutað í kennslu í samfélagsgreinum, kristnum fræðum, 

siðfræði og trúarbragðafræði og á þessi fjöldi við alla bekki (Aðalnámskrá grunskóla, 

2007). Í drög að nýrri námskrá má sjá að áætlaður tímafjöldi í kennslu samfélagsgreina, 

trúarbragðafræði, lífsleikni og jafnréttismála eru 1480 mínútur á viku eða um það bil 25 
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klukkustundir (Aðalnámskrá grunnskóla, 2010).  Miðað við þetta hlýtur það að vera 

nokkurt áhyggjuefni hversu litlum tíma er úthlutað fyrir þessar greinar. Oft er um að 

ræða einn tíma á viku alveg upp í 8. bekk eða stundum jafnvel minna, þrátt fyrir 

breytingarnar sem gerðar voru á námskránni árið 2007. Það er því nokkuð augljóst að 

ekki er hægt að koma miklu til skila með svona fáa tíma. Einnig hafa kannanir sem 

nemendur í Kennaraháskóla Íslands gerðu sýnt fram á að þessir tímar eru oftast þeir 

tímar sem þurfa að víkja þegar þarf að hliðra til fyrir öðru viðfangsefni (Gunnar J. 

Gunnarsson, 2006). 

 

3.4 Kennsla í trúarbragðafræði á Íslandi 

 

Eins og kemur fram hér að ofan er ekki gert ráð fyrir mikilli kennslu í kristin fræði, 

siðfræði og trúarbragðafræði í grunnskólum. Viðhorfin gagnvart þessu viðfangsefni og 

þá sérstaklega trúarbragðafræði eru margs konar. Hægt er að draga fram þrenns konar 

meginviðhorf sem mikið hafa verið í umræðunni hérlendis. Fyrst má nefna að 

trúarbragðafræðikennsla eigi ekki rétt á sér í grunnskólum því ekki sé hægt að fjalla vel 

um þetta efni og því ekki hægt að leggja jafn mikla áherslu á öll trúarbrögð. Næst má 

nefna að kennd sé almenn trúarbragðafræði þar sem öllum trúarbrögðum og 

lífsviðhorfum séu gerð eins skil. Skólinn á ekki að láta eins og trúarbrögð skipti ekki 

máli og þekking á þeim er talin nauðsynlegur þáttur í almennri menntun. Að lokum er 

mest áhersla lögð á kristin fræði en samt fjallað um önnur trúarbrögð og lífsviðhorf. 

Þarna er talið eðlilegt að eyða mestum tíma í þau trúarbrögð sem eru ríkjandi í landinu 

(Gunnar J. Gunnarsson, 2006).  

 Það getur oft verið erfitt fyrir kennara að kenna kristin fræði, siðfræði eða 

trúarbragðafræði vegna þess að um er að ræða viðkvæmt viðfangsefni sem getur skipt 

miklu máli fyrir einstaklinga, það getur haft áhrif á lífsviðhorf, sannfæringu og 

gildismat fólks. Kennari, nemandi og fjölskylda hans hafa jafnvel ólík viðhorf og 

skoðanir og því getur það verið erfitt fyrir kennarann að sinna kennslunni á hlutlægan 

hátt. Það er mikilvægt að kennari sem tekur að sér kennslu í þessum greinum sé vel að 

sér í viðfangsefninu og sinni því af alúð og áhuga. Kristin fræði, siðfræði og 

trúarbragðafræði hafa stundum mætt mótlæti frá kennurum og má eflaust rekja það til 

þessara atriða sem nefnd eru hér að ofan eða að kennarar telja sig ekki hafa næga 
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þekkingu á efninu og treysta sér ekki til að takast á við kennsluna (Gunnar J. 

Gunnarsson, 2006). 

 Til þess að koma til móts við mismunandi þarfir nemenda og fjölskyldna er hægt 

að auka foreldrasamstarf. Þannig er hægt að uppfylla trúarlegar þarfir og endurspegla 

menningu allra fjölskyldna upp að einhverju marki. Víðsýni á trúarbrögð og menningu 

er líkleg til að víkka sjóndeildarhring foreldra og barna og með því er fjölbreytileikinn 

gerður að eðlilegum þætti daglegs lífs sem hann þarf að vera í fjölmenningarlegu 

samfélagi. Það þarf að gefa foreldrum valkosti í skólastarfinu þannig að uppbyggjandi 

starf sé alltaf haft að leiðarljósi. Sem dæmi má nefna að ef fara á í kirkjuferð eða á aðra 

helgistaði þarf að skipuleggja ferðina sem fræðsluferð og vinna úr henni þannig að hún 

nýtist til fræðslu fyrir alla nemendur. Það er nauðsynlegt þegar fara á í svona ferðir að 

kynna þær fyrir foreldrum og gefa þeim valkosti. Rannsóknir hafa sýnt að samskipti 

milli foreldra og starfsfólks skóla er mjög mikilvægt til að koma í veg fyrir misskilning, 

og óöryggi og til þess að vinna sameiginlega að hag barnanna (Hanna Ragnarsdóttir, 

2006). 

 Þegar námsbækur í þessum greinum eru skoðaðar kemur í ljós að þær eru 

misgóðar og mismikið til af þeim. Í kristnum fræðum eru til bækur fyrir 1-7. bekk og 

einnig hafa komið út bækur sem eru ætlaðar 4-7. bekk og fjalla um önnur trúarbrögð. 

Fyrir unglingastigið má nefna bók sem heitir Maðurinn og trúin og er eftir Gunnar J. 

Gunnarsson. Fyrir 1-3. bekk má finna bók sem heitir Trúarbrögðin okkar eftir Hrund 

Hlöðversdóttur og eru þetta einu tvær bækurnar á heimasíðu Námsgagnasofunar sem 

fjalla um helstu trúarbrögð heims í einni bók (Námsgagnastofnun, e.d.). Segja má að 

skortur á námsbókum og öðru efni í tengslum við trúarbragðafræði hafi bitnað á 

námsgreininni hér áður fyrr (Guðlaug Björgvinsdóttir, 2006). Þetta hefur þó breyst að 

einhverju leyti í dag og má til að mynda finna litlar bækur um hver trúarbrögð fyrir sig 

sem ætlaðar eru miðstigi (Námsgagnastofnun, e.d.). Gallinn er hins vegar sá að því 

miður eru ekki allir skólar sem nýta sér þessar bækur og halda sig eingöngu við 

bækurnar sem ætlaðar eru til kristin fræðikennslu. 

  Annað sem athyglisvert er að velta fyrir sér er hversu litla eða jafnvel enga 

menntun kennarar sem útskrifast úr Háskóla Íslands fá, en það er ekki inn í skyldunámi 

kennaranema að sitja neinn trúarbragðafræðiáfanga og einnig er það umhugsunarefni 

hversu lítil og jafnvel engin kennsla í trúarbragðfræði er í menntaskólum landins. Þarna 

má segja að myndist gat í menntakerfi landsins og það hlýtur að teljast athyglisvert í 

ljósi samfélagsins sem við búum í (Háskóli Íslands, 2011).  
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3.5 Af hverju á að kenna um trúarbrögð í grunnskólum 

 

Hægt er að finna margvísleg rök fyrir því að verja ætti meiri tíma til að kenna kristin 

fræði heldur en önnur trúarbrögð. Rökin eru aðallega af samfélagslegum og 

menningarlegum toga. Það er mikilvægt að hafa í huga að kennsla á þessu sviði hefur 

fræðsluhlutverki að gegna en ekki trúboðshlutverki. Þrátt fyrir að hafa ætti kristin fræði 

í öndvegi er einnig mikilvægt að sinna fræðslu um önnur trúarbrögð vel og með aukinni 

fjölmenningu hefur það aldrei verið mikilvægara. Fordómar sem oftast spretta upp af 

vanþekkingu eru oft tengdir trúarbrögðum og lífsviðhorfi fólks. Þess vegna skiptir 

miklu máli að kennarar séu tilbúnir að takast fordómalaust á við kennslu af þessu tagi 

og að til sé vandað námsefni fyrir skólana (Gunnar J. Gunnarsson, 2006). Þessi atriði tel 

ég afar mikilvæg og tek undir það sem Gunnar nefnir hér að ofan. Í raun má segja að 

eðlilegt þyki að verja meiri tíma í kristin fræði þar sem það er ríkistrú Íslands en þó er 

nauðsynlegt að sinna öðrum trúarbrögðum líka til þess að hægt sé að temja nemendum 

umburðarlyndi gagnvart fjölbreytileikanum í heiminum. 

 Hugmyndir um fjölmenningarlega kennslu leggja áherslu á almenna fræðslu um 

hugmyndafræði og menningarlegan fjölbreytileika. Ítalskur sálfræðingur að nafni 

Montessori hefur lagt áherslu á að þróa með börnum alheimssýn, þakklæti fyrir líf 

þeirra í alheiminum og virðingu fyrir öllum trúarbrögðum. Þessa aðferð væri hægt að 

kynna sér og færa inn í grunnskóla hér á landi. Í nágrannalöndum okkar er það alltaf að 

aukast að lögð sé áhersla á samræður um trúarbrögð í skólakerfinu til dæmis í Noregi 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2006). 

 Ekki má gleyma því að það er réttur hvers og eins að hafa sjálfstæða skoðun og 

fá tækifæri til að tjá þær skoðanir. Það á ekki að vera hlutverk grunnskóla að reyna að fá 

fleiri til að hafa þær trúarskoðanir sem kenndar eru heldur að fjalla um þær og leyfa 

hverjum og einum að mynda sér sína skoðun. Kennsla í kristnum fræðum og 

trúarbragðafræðum á að miðast að því að nemendur fái þekkingu á inntaki kristinnar 

trúar og annarra stærstu trúarbragða heims. Með þetta sjónarmið að leiðarljósi ætti 

skólinn að geta hjálpað ólíkum nemendahópum á þessum tímum fjölmenningar og til að 

gera sér grein fyrir eigin rótum en á sama tíma stuðlað að þekkingu á trú og lífsviðhorfi 

þeirra sem eiga sér ólíkan trúarlegan og menningarlegan bakgrunn. Með þessu getur 

skólinn stuðlað að auknu umburðarlyndi, skilning, og víðsýni (Gunnar J. Gunnarsson, 

2006). 
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4. Umræður 
 

Trúarbrögð heimsins eru flókið fyrirbæri sem endalaust er hægt að fjalla um. 

Trúarbrögð geta haft gríðarleg áhrif á samfélagið og því er nauðsynlegt að fólk þekki 

þau í sinni réttu mynd en ekki í gegnum fjölmiðla eða orðróm. Segja má að trúarbrögð 

snerti alla á einhvern hátt, hvort sem viðkomandi er trúaður eða ekki, því samfélagið 

sem hann lifir í er að miklu leyti mótað af trúnni. Þess vegna mætti segja að það væri 

samfélagsleg skylda manna að þekkja ólíka menningu og ólík trúarbrögð. 

 Eins og reynt hefur verið að benda á í þessari ritgerð getur skólasamfélagið 

spilað stórt hlutverk í því að fræða ungu kynslóðina um trúarbrögð, trúfrelsi og 

umburðarlyndi. Til þess að koma í veg fyrir fordóma og alhæfingar er mikilvægt að fólk 

geri sér grein fyrir því að öll trúarbrögð eiga rétt á sér hvar sem er í heiminum, svo 

framarlega sem þau brjóta ekki á almennum mannréttindum. Alhæfingar eða neikvæðar 

staðalímyndir eiga ekki við á þessum vettvangi og er mikilvægt að hafa þetta í huga í 

hinu síbreytilega samfélagi sem þekkist í dag. 

 Það er því áhugavert að skoða Aðalnámskrá grunnskóla og sjá hversu litlum 

tíma er úthlutað í kennslu fyrir þetta viðfangsefni, þrátt fyrir að mikið sé rætt um 

mikilvægi þess og þá sérstaklega nú til dags. Nám í trúarbragðafræði samkvæmt 

Aðalnámskrá á að miðla þekkingu til þess að gera einstaklinga hæfari í að skilja hin 

ólíku samfélög heimsins og auka þannig skilning á mismunandi trúarbrögðum og 

menningu. Einnig á góð þekking á eigin trúarbrögðum og menningu og skilningur á 

ólíkum lífsviðhorfum að auka víðsýni og umburðarlyndi (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2007). Það er umhugsunarefni fyrir íslensk skólayfirvöld að ef hægt á að vera að 

framfylgja þessu þá þarf augljóslega fleiri tíma á viku en eina kennslustund. Einnig tel 

ég nauðsynlegt að áfangi svipaður og ég sat í kennaranámi mínu verði gerður að 

skylduáfanga í menntaskólum landsins því eins og staðan er í dag er hægt að fara í 

gegnum menntaskóla án þess að þreyta trúarbragðafræðiáfanga. Það er enn 

áhugaverðara að velta fyrir sér þeim einkennilega hlut að útskrifaður kennari getur 

klárað námið án þess að hafa setið kristin fræði og trúarbragðafræðiáfanga. Í áfanganum 

sem ég kláraði var stiklað á stóru um helstu trúarbrögð heims og grunnþekking á þeim 

öllum var tryggð og eins og ég nefni í upphafi ritgerðar gaf það mér góða yfirsýn um 

inntak helstu trúarbragða heimsins og losaði mig við þá fordóma sem ég kann að hafa 

haft. Dæmi um vanþekkingu mína sem byggðist á umfjöllun fjölmiðla og almennri 

umræðu var hræðsla í garð íslam og alhæfingar um alla múslima. Í kjölfar aukinnar 
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þekkingar hafa skoðanir mínar breyst og nú dæmi ég ekki alla út frá aðgerðum öfgahópa 

og geri mér grein fyrir að birtingarmynd íslam er jafn fjölbreytileg og iðkendurnir eru 

margir. Ef leggja á svona mikla áherslu á umburðarlyndi og reyna að sporna gegn 

fordómum tel ég nauðsynlegt að verja meiri tíma í kennslu trúarbragðafræða, miðað við 

þær upplýsingar sem ég hef kynnt mér er það nokkuð öruggt að skólinn getur gert 

heilmikið í þeim málum. 

 Ráðstefnan sem haldin var í Toledo á Spáni og höfundar bókarinnar Religious 

diversity and intercultural education: A reference book for shools (2007) eru í raun að 

vinna að því sama. Það er, að bæta menntun barna í breyttum fjölmenningarsamfélögum 

með það að markmiði að auka umburðarlyndi og sporna gegn fordómum. Til þess að 

þetta eigi sér stað þarf að breyta kennslunni, það þarf að auka hana, hafa hana 

fjölbreyttari, fá kennara sem hafa betri þekkingu á þessu sviði en nú tíðkast og fá 

menntamálaráðuneytið til að taka mið af þeim samfélagsbreytingum sem hafa átt sér 

stað. Þegar móta á einhvers konar stefnu í þessum málum er nauðsynlegt að hafa 

Mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna að leiðarljósi þar sem réttur allra 

einstaklinga er tryggður burtséð frá kynþætti, þjóðerni eða trú. Einnig er nauðsynlegt að 

skoða þau ákvæði í stjórnarskrá Íslands sem að hér eiga við og móta til dæmis 

skólanámskrár út frá þessu.  

  Robert Jacskon (2005) kemur með áhugaverða leið til þess að mæta ólíkum 

þörfum nemenda þar sem lögð er áhersla á að nemendur fái að túlka sína upplifun á 

trúarbrögðum sjálfir og að þeir fái að takast á við raunveruleg málefni eða atriði sem 

snúa að trúarbrögðum. Þessi aðferð ásamt kennsluaðferð sem Peter Schreiner (2006) 

kom fram með, sem gengur út á að áhersla er lögð á nemandann og hvernig honum 

finnst best að læra, eru aðferðir sem að grunnskólar ættu að nýta sér þegar kemur að 

kennslu í trúarbragðafræði. Þessar aðferðir eru með hugtakið umburðarlyndi að 

leiðarljósi og um leið og fólk öðlast meira umburðarlyndi minnka fordómar. Eins og 

áður hefur verið nefnt myndast fordómar oftast vegna fáfræði og hana er hægt að koma í 

veg fyrir með góðri kennslu. Þessar aðferðir þarf að nýta sér til þess að gera kennslu í 

trúarbragðafræði markvissari og árangursríkari.  

 Fólk úr mismunandi trúarhópum hefur lengi mátt sæta ofsóknum og fordómum 

vegna trúar sinnar. Stríð hafa brotist út í nafni trúarinnar og ýmis ódæðisverk hafa verið 

unnin. Það er meðal annars vegna svona atvika sem fordómar og neikvæðar 

staðalímyndir verða til. Nú þegar komið er fram á 21. öldina er nauðsynlegt að eyða 

þessum fordómum og gefa fólki tækifæri áður en það er dæmt. Hver og einn 
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einstaklingur á rétt á sínum skoðunum og sinni trú. Til þess að reyna að sporna gegn 

þessum neikvæðu atriðum gegnir umburðarlyndis hugtakið stóru hlutverki, með aukinni 

þekkingu má búast við meira umburðarlyndi og þá má ætla að fordómar minnki. Ég tel 

nauðsynlegt að byrja að innleiða þessa þekkingu snemma hjá börnum og viðhalda henni 

svo í gegnum lífið. Það er því nauðsynlegt að byrja strax þannig að þegar unga kynslóð 

þessa lands kemur út í samfélagið þá sé hún fær um að móta sér sínar eigin skoðanir, 

sem byggjast ekki á umfjöllun fjölmiðla eða því sem einhverjum öðrum finnst heldur á 

eigin þekkingu og ígrundun. 

 Þegar ég skoða það ógrynni af upplýsingum sem ég aflaði mér fyrir þetta 

verkefni með það að markmiði að kanna hvort trúarbragðafræðikennsla gæti spornað 

gegn fordómum og aukið umburðarlyndi tel ég það ekki vera vafamál að svo getur 

verið. Það hefur verið skrifað mikið um þetta málefni og margar tillögur hafa verið 

gerðar til þess að vinna að bættri kennslu. Næsta skref liggur hjá stjórnvöldum, að nýta 

sér það sem skrifað hefur verið og færa það inn í skóla landsins, ábyrgðin liggur svo hjá 

skólunum í að sýna metnað til að framfylgja því sem fram kemur í Aðalnámskrá 

grunnskóla. Það hefur sannað sig að ranghugmyndir og fáfræði má oft rekja til lítillar 

þekkingar á viðkomandi efni. Þessi tvö atriði eru yfirleitt ástæður þess að fordómar 

verða til, það gefur auga leið að með meiri fræðslu og víðsýni er hægt að sporna gegn 

þessu og um leið auka umburðarlyndi fyrir fjölbreytileika mannfólksins. 
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Lokaorð 
 

Að búa yfir umburðarlyndi er nauðsynlegur þáttur í þeim samfélögum sem þekkjast í 

heiminum í dag. Það er mikilvægt að nýta sér það að þegar börn eru ung eru þau 

móttækileg fyrir nýjum upplýsingum og einnig ættu þau að vera fordómalaus og því 

hentugt að byrja að kynna þau fyrir trúarbrögðum heimsins strax í grunnskóla. Eins og 

fram kom eru nokkrar leiðir sem hægt er að fara til þess að kenna trúarbragðafræði með 

hlutleysi og umburðarlyndi að markmiði og eflaust eru til fleiri leiðir en hér var greint 

frá. Það getur verið gott að nýta sér þær aðferðir sem þegar hafa verið prófaðar til þess 

að byrja með. Yfirvöld ásamt starfsfólki skóla þurfa að vinna saman að því að auka 

umburðarlyndi í samfélaginu og sporna gegn fordómum og leggja þannig metnað sinn í 

að vanda uppsetningu námsskrár og framfylgja henni. Þannig er hægt að undirbúa 

komandi samfélagsþegna landins fyrir það sem koma skal.  

 Við breyttar þjóðfélagsaðstæður hefur fólk minni tíma til þess að setjast niður og 

kynna sér hin ýmsu málefni, það lætur oft duga að hlusta á það sem fjölmiðlar hafa að 

segja og móta sér þannig skoðanir sem eru þá yfirleitt byggðar út frá sjónarhóli eins 

aðila. Í staðinn fyrir að byggja skoðanir út frá sinni eigin þekkingu og taka ígrundaðar 

ákvarðnir hefur fólk myndað sér fordóma á ákveðnum hópum út frá ef til vill einhverju 

sem einn einstaklingur gerði. Þetta er hægt að koma í veg fyrir með góðri menntun sem 

veitir vissa grunnþekkingu á til dæmis trúarbrögðum. Það að vera vel að sér í þeim 

málefnum sem maður vill mynda sér skoðun á hefur yfirleitt meira að segja en að 

mynda sér skoðun út frá því sem að öðrum finnst. Það er best að sætta sig við að 

mannkynið er ekki allt steypt í sama mót og hver og einn á rétt á að lifa sínu lífi eins og 

hann vill, svo lengi sem að það brýtur ekki í bága við lög og röksemdir annarra. Það er 

nauðsynlegt að temja sér umburðarlyndi gagnvart margbreytileika heimsins og besta 

leiðin til þess gæti verið að byrja á að líta í eigin barm. 
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