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Ágrip 

Greinargerð þessi og handbók eru framlag höfundar í lokaverkefni til B.Ed. gráðu við 

Háskóla Íslands á menntavísindasviði. Áhugi höfundar á verkefninu kviknaði á vettvangi 

við kennslu í trúarbrögðum. Nám í trúarbrögðum býður, að mati höfundar, upp á 

fjölbreyttar námsleiðir sökum þess hversu sögulegt fagið er í eðli sínu. Markmið 

greinargerðarinnar er að benda á mikilvægi þess að kenna trúarbragðafræði með 

fjölbreyttum kennsluaðferðum og efla þannig skilning og áhuga nemenda á 

málaflokknum. Til að fylgja efni ritgerðarinnar eftir samdi höfundur handbók sem fylgir 

með í viðauka. Meginmarkmið handbókarinnar var að höfundur öðlaðist reynslu í að 

skipuleggja áhugaverða,  fjölbreytta og lærdómsríka kennslu í tengslum við trúarbrögð 

fyrir nemendur á unglingastigi í grunnskóla. 
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Inngangur 

Trúarbrögð hafa ætíð fylgt manninum og eiga sér langa og flókna sögu. Fjölbreytileiki 

trúarbragða er mikill og mörg þeirra ólík hvað varðar viðhorf, gildi og hefðir. 

Rangtúlkanir og fordómar í garð ólíkra trúarbragða eru oft afleiðingar fáfræði og 

þröngsýni sem skýrir ef til vill deilur mannsins um ólík sjónarmið í þessum efnum. Á 

tímum fjölmenningar og fjölhyggju búa mismunandi samfélagshópar í návist hvers 

annars. Mikilvægt hlýtur því að vera að bæta skilning mannsins á ólíkum trúarbrögðum 

og leiða má hugann að því hvort grunnskólinn sé ekki góður vettvangur til að efla slíka 

fræðslu. Ef  grunnskólinn er réttur vettvangur fyrir trúarbragðafræðslu,  hvernig er þá 

best að miðla slíkri kennslu? Í greinargerð þessari  verður gerð tilraun til þess að svara 

þessari spurningu og velta upp þeim kenningum og aðferðum sem teljast líklegastar til 

árangurs í góðri trúarbragðakennslu í grunnskólum landsins.  

Greinargerðinni er skipt í fjóra hluta. Í fyrsta hluta verða færð rök fyrir því hvers vegna 

eigi að kenna trúarbragðafræði í grunnskólum landsins og hvaða ávinning slík fræðsla 

hefur í för með sér. Í öðrum  hluta verður fjallað um hvernig kennari eigi ef til vill að 

bera sig að í kennslu trúarbragða og er Aðalnámskrá grunnskóla fyrst og fremst notuð 

til hliðsjónar í þeim kafla. Í framhaldi af því kemur þriðji hluti sem fjallar um nokkrar af 

helstu kenningum sem settar hafa verið fram á síðustu áratugum í tengslum við nám 

og kennslu. Í kaflanum verður leitast við að sýna fram á hvernig best sé að skipuleggja 

árangursríkt skólastarf eftir fjölbreyttum leiðum með trúarbragðafræði í huga. Einnig 

er reynt að svara spurningum eins og hvernig er best að vekja áhuga nemenda, kenna 

námsefnið og efla skilning þeirra á því sem lagt er til grundvallar. Í fjórða og síðasta 

hluta er fjallað um listgreinar og skapandi vinnu í skólastarfi í tengslum við trúarbrögð 

og færð rök fyrir því hvers vegna sé mikilvægt að nota slíkar aðferðir í kennslu.  

Í viðauka fylgir handbók sem inniheldur fjölda kennsluhugmynda og er í tengslum við 

bókina Maðurinn og trúin eftir Gunnar J. Gunnarsson. Handbókin er byggð á 

fjölgreindarkenningu Howard Gardners. Með gerð handbókarinnar gerir höfundur 

tilraun til þess að fylgja því sem hann skoðar og skrifar um í tengslum við kennslu 

trúarbragða í ritgerðinni ítarlega eftir. 
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Af hverju að kenna trúarbragðafræði? 

Það verður að teljast fullgild og réttmæt spurning hvort ástæða sé til að kenna 

trúarbragðafræði í grunnskólum, sérstaklega á tímum vaxandi fjölhyggju og 

fjölmenningar. Er viðeigandi  að slík fræðsla fari fram í grunnskólum eða eru heimilin 

og trúfélög betri vettvangur fyrir trúarbragðafræðslu? Gunnar J. Gunnarsson lektor við 

Háskóla íslands flutti erindi  á málþingi Kjalarnesprófastsdæmis árið 2005 um 

trúarbragðafræði. Erindið hét  Hvers vegna að kenna kristinfræði og trúarbragðafræði í 

grunnskólum?  Þar færði Gunnar rök fyrir því hversu mikilvægt sé fyrir grunnskóla 

landsins að kenna trúarbragðafræði. 

Svo hægt sé að setja trúarbragðafræði í nútímalegt samhengi telur Gunnar gagnlegt að 

velta fyrir sér hugtakinu „sekúlarisering“ eða „afhelgun samfélagsins“ eins og það 

kallast á íslensku (Gunnar J. Gunnarsson, 2005). Með „afhelgun samfélagsins“ er átt við 

ákveðna þróun afhelgunar sem átt hefur sér stað í heiminum. Sú þróun felur það í sér 

að trúarstofnanir og hugmyndir um trúarbrögð hafi sífellt minni áhrif á menningarlíf, 

stofnanir og samfélög almennt. Gunnar bendir á að hér á landi kemur þessi þróun fram 

í því að stöðugt fleiri stofnanir hafa losað sig  undan forræði og valdi kirkjunnar. Með 

þetta í huga telur Gunnar gagnlegt að skoða og gera greinarmun á opinberri afhelgun 

annars vegar og hins vegar afhelgun einstaklinga. Í dag heyra skólar, heilsugæsla, 

félagsleg þjónusta og menningarlíf ekki lengur undir kirkjuna. Boðun kristinnar trúar og 

fermingarfræðsla er ekki lengur í höndum grunnskólanna heldur er markmið skólanna 

að kenna hlutlaust um kristna trú og önnur trúarbrögð. Afhelgun einkalífsins birtist í því 

að ákveðin gildi og viðhorf hafa minna vægi en áður og trúarleg iðkun hefur því 

minnkað í gegnum tíðina.  

En kallar vaxandi fjölmenning og margbreytileiki samfélagsins eftir ítarlegri fræðslu í 

trúarbrögðum?  Í þessu samhengi telur Gunnar mikilvægt að staldra við og skoða 

hugtakið margbreytileiki áður en haldið er áfram. Norðmaðurinn Geir Skeie hefur 

fjallað ítarlega um áhrif margbreytileikans á samfélagið og sett í trúarlegt samhengi 

(Gunnar J. Gunnarsson, 2005). Skeie skiptir margbreytileikanum í tvö hugtök. Í fyrsta 

lagi fjallar hann um hefðbundinn margbreytileika, en hann á sér rætur í auknum fjölda 

aðfluttra einstaklinga og hópa með ólíkan bakgrunn. Hann birtist einnig í trúarlegum 
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margbreytileika sem er að finna meðal innfæddra hinna ýmsu þjóðfélaga. Hefðbundinn 

margbreytileiki er sýnilegur í mörgum vestrænum samfélögum og er Ísland þar engin 

undantekning. Í öðru lagi fjallar Skeie um nútíma margbreytileika sem felur í sér aðra 

merkingu og hefur verið töluvert minna í umræðunni. Nú til dags er að finna ótal 

margar nýtrúarhreyfingar og fjölbreytileiki í trúarbrögðum fer vaxandi í samræmi við 

það. Með nútíma margbreytileika er átt við þá þróun sem á sér stað í samfélaginu 

þegar það verður sundurleitara og viðmið og gildi sem tengjast bæði stofnunum, 

einstaklingum og hópum verða óljósari. Þessari sundurgreiningu fylgir svo ákveðin 

einstaklingshyggja þ.e.a.s. einstaklingar samsama sig ákveðnum trúarhópi sem á lítið 

sameiginlegt með öðrum hópum í samfélaginu. Við þessar aðstæður verða svo 

trúarbrögð gjarnan álitin einkamál. Skeie telur að með því að ýta trúarbrögðum alfarið 

yfir á svið einkalífsins skapist ákveðin vandamál. Fólk mætir í daglegu lífi margs konar 

hugmyndum bæði trúarlegum og af öðrum toga sem það á erfitt með að greina og 

skilja. Skeie vill meina að þegar viðmið samfélagsins verða óljós á þennan hátt og 

erfiðara verður fyrir fólk að greina ólíkar hugmyndir varðandi trúarbrögð, skapist 

ákveðin tilvistarkreppa, sem hefur þær afleiðingar að fólk á erfitt með að fóta sig og 

greina sjálfsmynd sína.  

Sú mynd sem Skeie dregur upp af þessum tveimur hliðum margbreytileikans sýnir 

glögglega að ljóst er að fræðsla í grunnskólum um fjölbreytt lífsviðhorf og trúarbrögð er 

mikilvæg (Gunnar J. Gunnarsson, 2005). Þekking á ólíkum trúarbrögðum og 

hugmyndakerfum aðstoðar nemendur í því að skilja sjálfa sig og aðra sem tilheyra 

öðrum trúarhópum. Með því að taka trúarbragðakennslu út úr grunnskólunum og fela 

hana trúfélögum skapast ef til vill hætta á að hópar einangrist og fordómar aukist í 

samfélaginu. Í þessu samhengi hlýtur að teljast gagnlegt fyrir nemendur að læra að 

tileinka sér ákveðinn skilning og hæfileika til að tjá sig og rökræða skynsamlega um 

trúarbrögð almennt. Góð trúarbragðafræðsla getur þannig hjálpað nemendum að 

takast á við trúarlegar hugmyndir og gildi ásamt því að fóta sig í veruleikanum.  
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Hvernig ber að kenna trúarbragðafræði? 

Hvers konar fyrirkomulag er ásættanlegt í kennslu trúarbragða í grunnskólum hér á 

landi? Á að leggja megin áherslu á kristinfræði? Jafn mikla áherslu á öll trúarbrögð? Eða 

á að draga úr almennri fræðslu og leggja áherslu á siðgæðismenntun einstaklinga og 

vangaveltur þeirra um eigin tilvist? Þrátt fyrir að margbreytileiki og fjölmenning auki 

mikilvægi þess að fræða nemendur um helstu trúarbrögð heims má ef til vill  færa rök 

fyrir því að kristni sé í nokkurri sérstöðu hér á landi vegna áhrifa hennar á íslenska og 

vestræna menningu. Vera má að miðað við þær forsendur og þróun íslensks samfélags 

teljist  rökrétt að kenna kristinfræði í aðeins meira mæli en önnur trúarbrögð.  Á sama 

tíma er  eðlilegt að auka fræðslu um önnur trúarbrögð og lífsviðhorf í takt við þjóðlífið 

eins og það er í dag. 

 Í Aðalnámskrá grunnskóla (2007) eru gerð ítarleg skil á því hvernig trúarbragðakennsla 

á að fara fram í grunnskólum hér á landi. Einnig eru færð rök fyrir helstu áherslum 

fræðslunnar og lokamarkmiðum. í Aðalnámskrá grunnskóla er gert ráð fyrir því að 

inntak trúarbragðafræðinnar sé þríþætt. Í fyrsta lagi fræðsla um kristni og menningu og 

sögu kirkjunnar. Í öðru lagi siðferðileg viðfangsefni og í þriðja og síðasta lagi fræðsla um 

helstu trúarbrögð heims. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2007) er lögð áhersla á að kristinfræði fái meira rými en 

önnur trúarbrögð vegna þess hversu mótandi afl hún hefur verið í íslensku þjóðlífi. 

Saga og menning þjóðarinnar verður vart skilin án þekkingar á Biblíunni, 

siðgæðisboðskap hennar og sögu kirkjunnar almennt. Þetta á einnig við um vestræna 

sögu og menningu. Í námskránni eru biblíusögur veigamikill þáttur og gert ráð fyrir því 

að merking þeirra sé skoðuð, menningaráhrif og tengsl þeirra við daglegt líf. Jafnframt 

er ætlast til að nemendur öðlist í gegnum kennslu skilning á trúarlegum og 

siðferðilegum hugtökum tengdum Biblíunni. Kristilegt siðgæði, lýðræði og 

umburðarlyndi á að móta starfshætti íslenskra grunnskóla. Kristinfræði þykir sérlega 

heppileg til að stuðla að siðgæðisþroska nemenda og hjálpa þeim í glímu sinni við 

siðferðileg álitamál. Hins vegar bendir námskráin einnig á að kennurum ber að nýta 

tækifærin sem gefast í trúarbragðafræðslu almennt, til að þroska siðgæðisvitund 

nemenda sinna.  
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Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla  (2007) er ætlast til að grunnskólar bregðist við 

vaxandi fjölmenningu með aukinni áherslu á fræðslu um fjölbreytt trúarbrögð. Skólinn 

þarf að stuðla að auknum skilningi, virðingu og umburðarlyndi gagnvart ólíkum 

trúarhópum. Í lokamarkmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er ætlast til að nemendur nái 

eftirfarandi markmiðum og er kennurum bent á að líta reglulega yfir þau og hafa til 

hliðsjónar við val á kennsluefni og aðferðum. Fróðlegt er að skoða lokamarkmið í 

Aðalnámskrá grunnskóla í tengslum við trúarbragðafræðslu. 

Lokamarkmið  

Nemandi 

 efli trúarlegan, siðferðilegan og félagslegan þroska sinn 

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

tengjast spurningum um merkingu og tilgang lífsins 

 temji sér umburðalyndi og virðingu fyrir rétti manna til mismunandi trúar- og 

lífsskoðana 

 öðlist skilning á gildi trúarbragða og lífsviðhorfa og innbyrðis áhrifum þeirra og 

menningar og samfélags 

 tileinki sér grundvallargildi íslensks samfélags, svo sem virðingu einstaklingsins fyrir 

sjáfum sér og öðrum, fyrir mannréttindum og helgi mannlegs lífs 

 öðlist þekkingu á kristinni trú Guð, föður, son og heilagan anda, með áherslu á Jesú 

Krist og kenningu hans, og átti sig á áhrifum hennar á einstaklinga, sögu, menningu og 

samfélög 

 kynnist Biblíunni og sögu kristinnar kirkju hér og erlendis og beri skynbragð á 

vestrænan og þar með íslenskan trúar og menningararf 

 öðlist þekkingu á öðrum trúarbrögðum og lífsviðhorfum og átti sig á áhrifum þeirra og 

einstaklinga, sögu, menningu og samfélög 

 geti greint og borið saman ólík trúar- og lífsviðhorf og gert sér grein fyrir hvað er 

sameiginlegt og hvað er sérstætt 

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

bókmenntum og kvikmyndum 

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

siðferðileg álitamál og taka afstöðu á grundvelli þekkingar og skilnings 
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 geri sér grein fyrir réttindum sínum, skyldum og ábyrgð í samskiptum við aðra og 

samfélagið í heild 

 temji sér virðingu fyrir náttúrunni og ábyrgð gagnvart öðru lífi og umhverfi 

 verði fær um að nýta sér upplýsingatækni til að leita svara við spurningum um trúarleg 

og siðferðileg efni 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2007) 

Gunnar J. Gunnarsson (2005) bendir á að samhliða því að nemendur hljóti góða 

fræðslu um trúarbrögð sé mikilvægt að efla nálgun kennslunnar. Taka þarf meira mið 

af nemendum og tilvistarspurningum þeirra, þannig verður trúarbragðakennslan færð 

nær nemendum. Samræður um trúarbrögð í kennslustofunni gefa nemendum kjörið 

tækifæri til að tjá viðhorf sín og hlusta á aðra. Þannig fá margbreytilegar raddir þeirrar 

fjölmenningar sem birtist í hverjum bekk áheyrn. Nemendur læra með þessu móti að 

bera virðingu fyrir ólíkum sjónarhornum trúarbragða og rétti fólks á misjöfnum 

skoðunum.  Til að slík kennsla sé vel heppnuð er þó mikilvægt að kennarinn hafi góða 

þekkingu og vald á námsefninu, til að stýra slíkum umræðum. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2007) kemur fram að skólinn sé fyrst og fremst 

fræðslustofnun en ekki vettvangur trúboðs. Skólanum er ætlað að miðla þekkingu um 

kristinfræði og önnur trúarbrögð en ekki boða trú á neinn hátt. Það er því mikilvægt að 

kennarinn sýni ákveðið hlutleysi og taki ekki trúarlega afstöðu með eða á móti þeirri 

trú sem hann fjallar um hverju sinni. Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að öll 

kennsla í trúarbragðafræði sem fæst við álitamál s.s. mannleg samskipti, trú, 

lífsskoðanir og siðgæði, geri miklar kröfur til kennarans. Kennslufræðileg nálgun á að 

vera málefnaleg og einkennast af víðsýni og vilja til að setja sig í spor annarra, ásamt 

því að bera virðingu fyrir ólíkum trúar- og lífsskoðunum.   

En Aðalnámskrá grunnskóla (2007) gerir þó ekki aðeins kröfur um hvernig kennari skuli 

bera sig að í kennslu, heldur einnig um miðlun námsefnisins. Fræðsla um trúarbrögð 

gefur kennaranum tilvalið tækifæri til að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir. Hægt er að 

tengja fagið við margar greinar með margvíslegum hætti. Í Aðalnámskrá grunnskóla eru 

kennarar hvattir til að nýta sér möguleika samþættingar í trúarbragðfræðslu og huga 

sameiginlega að góðri leið til að sameina námsgreinar ásamt því að beita ólíkum 

kennsluaðferðum. Aðalnámskráin tekur dæmi um fög sem eru nærtæk 
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trúarbragðafræði. Í fyrsta lagi nefnir hún trúarbragðasögu sem er samofin bæði 

stjórnmálum og menningu. Þar á eftir íslensku, vegna tíðra vísana í Biblíuna í íslenskum 

bókmenntum. Listgreinar eru einnig nærtækar vegna þeirra trúarlegu vísana sem liggja 

t.d. í tónlist, myndlist og byggingarlist. Þá eru tengslin við lífsleikni mikilvæg enda er 

þessum greinum ætlað að stuðla að siðgæðisþroska nemenda. Að lokum nefnir 

Aðalnámskrá landafræði, náttúrufræði og umhverfisvernd vegna tengsla þeirra við 

manninn og umhverfið sem hann býr í. 

Hér má kannski segja að komið sé að kjarna málsins. Það fer ekki eftir geðþótta hvers 

og eins kennara hvernig hann skipuleggur og miðlar sinni kennslu í trúarbrögðum, 

heldur ber kennarastéttinni að hafa Aðalnámskrá grunnskóla til viðmiðunar þegar 

kennsla er skipulögð almennt. Kennarar sem vinna samkvæmt fyrirmælum 

Aðalnámskrár grunnskóla hljóta því að auðga nám í trúarbrögðum og skila góðum 

árangri í starfi. 
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Kenningar um nám og kennslu 

Út frá áherslum Aðalnámskrár grunnskóla um árangursríka kennslu í trúarbragðafræði 

getur verið gagnlegt að skoða sumar af helstu kenningum um nám og kennslu sem 

hlotið hafa verðskuldaða athygli á síðustu áratugum. Í þessum kafla verður farið yfir 

kenningar fræðimannanna Lev Vygotskys, Jerome S. Bruners, John Deweys, Jean Piaget 

og Howard Gardners og hugmyndir þeirra um árangursríkt skólastarf skoðaðar í ljósi 

trúarbragðafræðslu í grunnskólum. 

Félagsleg hugsmíðikenning 

Kenning Lev Vygotskys um félagslega hugsmíði er áhugaverð í sambandi við 

trúarbragðafræðslu. Hann lagði áherslu á félagslegar aðstæður, vitsmunaþroska og 

beitingu tungumáls í kennslu (Meyvant Þórólfsson, 2003). Bestu aðstæður til þroska 

sagði Vygotsky vera í gegnum samskipti og samvinnu við mótun og uppbygginu 

þekkingar. Vygotsky taldi að samskipti milli hins lærða og ólærða, og tjáskipti milli 

barna á ólíkum þroskastigum væri öflug forsenda fyrir árangursríku námi. Hann taldi 

orðræðu, kynningu, túlkun og hlustun ekki síður mikilvæga en lestur og ritun. Vygotsky 

taldi mikilvægt að nemendur lærðu í gegnum tjáningu að tengja forhugmyndir sínar við 

nýjar og framandi hugmyndir. Þannig myndu þeir skapa með tímanum ákveðið 

hugtakanet. Á sama hátt myndi þannig einnig skapast sameiginlegt hugtakanet hjá hópi 

fólks sem tækist á við sömu hugmyndir og fyrirbæri, sem leiddi svo af sér 

sameiginlegan skilning og túlkun á reynslu þeirra sem tilheyra sömu menningu og 

samfélagi. Ef unnið er samkvæmt kenningum Vygotskys í skólastarfi þarf námsefnið því 

að ná að einhverju leyti út fyrir námsbækur og líta þarf á tungumálið sem mikilvægt 

verkfæri í námi og kennslu.  

Ef við skoðum kenningu Vygotskys í ljósi trúarbragðakennslu telst heppilegt að nota 

umræður reglulega í kennslustofunni svo að nemendur fái tækifæri til að tjá sig og 

hlusta á aðra. Þannig ættu nemendur ef vel tekst til að mynda sameiginlegt hugtakanet 

sem hefur að geyma hugmyndir um margvísleg trúarbrögð og umburðalyndi í 

fjölmenningarsamfélagi. 
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Vygotsky taldi að aðstæður í kennslu væru einnig mikilvægar fyrir þroska nemenda 

(Meyvant þórólfsson, 2003). Til að hægt væri að gera ráð fyrir ákjósanlegum aðstæðum 

fyrir vitsmunaþroska nemenda byrjaði Vygotsky á því að gera greinarmun á því sem 

hann nefndi  „svæði raunverulegs þroska“ ( zone of actual development) og  „svæði 

óráðins þroska“ ( zone of proximal development). Svæði óráðins þroska hefur verið 

nefnt á íslensku „þroskasvæðið“. Þegar talað eru um þroskasvæðið er átt við þann 

hluta þroskaferlisins sem vönduð kennsla getur haft töluverð áhrif á. Með réttum 

forsendum og nægilegri örvun er hægt að flýta fyrir þroska nemenda. Þannig geta 

nemendur þroskast misjafnlega hratt eftir aðstæðum í skólaumhverfi hverju sinni.  

Bruner var sömu skoðunar og setti fram hugmyndina um vinnupallafyrirkomulag 

(scaffolding) þessu til stuðnings (Meyvant þórólfsson, 2003). Hann vildi meina að 

þekkingarmyndun væri eins og byggingarvinna þar sem vinnupallar og verkfæri eru til 

staðar. Útkoma byggingarinnar fer eftir því hversu góðir vinnupallarnir og verkfærin 

eru þ.e.a.s. útkoman fer eftir því hvernig kennslu og kennsluumhverfi er háttað. Þegar 

einstaklingurinn hefur öðlast nægilegan þroska og trausta þekkingu er hægt að 

fjarlægja vinnupallana og verkfærin. Þekking einstaklingsins nýtist honum á því stigi á 

þann hátt að hann er ekki lengur háður ytri stuðningi eða örvun. 

Í Bókinni The process of education eftir Bruner (1966) fjallar hann um gildi menntunnar 

fyrir samfélagið. Bruner taldi það grundvallaratriði að menntun þjónaði tilgangi í 

framtíð nemenda. Nám ætti að byggjast upp á virku félagslegu ferli þar sem nemendur 

nýttu grunnþekkingu sína til að byggja upp nýjar hugmyndir, þannig ætti nám að bjóða 

upp á þann möguleika að nemendur gætu síðar á æviskeiðinu þróað áfram þekkingu 

sína á auðveldan hátt.  Bruner lagði áherslu á að skólinn kenndi nemendum ekki aðeins 

að vinna úr upplýsingum, greina og flokka heldur aðstoðaði  þá í að öðlast skilning á 

veröldinni. Í þessu samhengi benti Bruner á að mikilvægt sé að nemendur læri að skilja 

samfélagið sem þeir búa í og þá menningu sem það er byggt á. Kennsla á að koma til 

móts við nemendur og hjálpa þeim að þróa þekkingu sína og tengja hana við 

samfélagið. Til að ná því markmiði taldi Bruner tvær leiðir heppilegar í námi og kennslu. 

Í fyrsta lagi að leggja fyrir nemendur verkefni, sem eru byggð á þekkingargrunni þeirra, 

þannig að námið hafi ákveðna merkingu og notagildi. Sálfræðingar hafa kallað þetta 

fyrirkomulag sérstaka yfirfærslu þjálfunar, og má ef til vill segja að um sé að ræða 
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einskonar framlengingu á venjum. Sem dæmi má nefna að ef nemandi hefur lært að 

nota hamar og nagla er hann líklegri til að geta notað heftibyssu og heflað við. Þannig 

fer hann frá einfaldara námi til flóknara náms og öðlast ákveðinn tilgang með því sem 

hann lærir. Í öðru lagi er um að ræða nám þar sem um almenna yfirfærslu á reglum og 

viðhorfum er að ræða. Nemendur læra þá að tileinka sér ákveðin hugtök og 

hugmyndir, sem þeir geta notað sem grunn til lausnar á vandamálum í framtíðinni.  

Nemendur læra ekki afmörkuð þekkingar- og leikniatriði heldur bæta stöðugt ofan á 

grundvallarþekkingu og skilning á einhverju fyrirbæri. Þessi tegund af yfirfærslu er 

kjarni menntaferils sem stöðugt breikkar og dýpkar þekkingu og almennar hugmyndir 

nemenda. 

Samkvæmt kenningum Vygotsky og Bruners hlýtur kennsla í trúarbrögðum að teljast 

mikilvæg forsenda fyrir góðu námi. Það er hlutverk kennarans að leiða nemendur á 

æðra stig hugsunar og hjálpa þeim að þróa þekkingu sína. Til að það sé gerlegt er 

mikilvægt að kennarinn kynni sér forhugmyndir nemenda sinna og leiði þá inn á braut 

sem þykir viðeigandi fyrir gildi og skoðanir viðkomandi samfélags. Ef vel á að takast til 

verður nám að eiga sér stað í menningarlegu og merkingarbæru samhengi. Með það í 

huga hlýtur að teljast óheppilegt að aðgreina þá þekkingu sem nemendur öðlast utan 

skóla í tengslum við trúarbrögð frá því sem þeir læra í skólanum. Nám á að koma til 

móts við nemendur og aðstoða þá í að öðlast skilning á veröldinni og skilja betur 

samfélagið sem þeir búa í og þá menningu sem það er byggt á.  Það verður þó vart gert 

án þess að fjalla ítarlega um helstu trúarbrögð heims í grunnskólum og leggja 

sérstaklega áherslu á þá trú sem er ríkjandi í hverju samfélagi fyrir sig. 

Hugsmíðikenning 

Hugsmíðikenningin er á svipuðum rökum reist og kenningar Bruners og Vygotskys um 

félagslega hugsmíði. Hugsmíðikenningin sem er byggð á hugmyndafræði John Deweys 

og Jean Piaget hefur hlotið verðskuldaða athygli síðustu áratugi (Árdís Ívarsdóttir, 

Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir, 2005). Hún hvílir á þeim 

hugmyndum að sköpun þekkingar verði ekki aðskilin ferlinu við að skilja, og að þekking 

og skilningur verði til í samspili við fyrri skilning og nýja reynslu. Gert er ráð fyrir því að 

þekking nemenda sé afstæð og því ekki mögulegt fyrir kennara að miðla henni beint til 

nemenda. Sá sem lærir verður að máta það sem hann heyrir og upplifir við það sem 
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fyrir er. Ný þekking aðlagast þannig þeirri sem fyrir er og til verður yfirgripsmikið 

hugtakanet líkt og gert er ráð fyrir í kenningu Vygotskys. 

Dewey vildi að kennsla byggðist á frjálsum tjáskiptum og skoðanaskiptum (Árdís 

Ívarsdóttir, Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir, 2005). Hann taldi 

reynslu nemenda vera uppsprettu menntunar og lagði áherslu á þjálfun hugsunar og 

færni. Einnig lagði hann mikla áherslu á málið líkt og Vygotsky og taldi það vera tæki til 

að hugsa. Hann sagði að sameiginlegar þarfir og markmið einstaklinga og samfélaga 

krefðust vaxandi samskipta og kölluðu á félagslegar skipulagningar. 

Eftirtektarvert er það sem Dewey segir um félagslega skipulagningu. Það leiðir hugann 

að því hversu krefjandi hlutverk kennarans getur verið  í fölmenningarsamfélagi. 

Nútíma samfélög kalla ef til vill á frekari félagslega skipulagningu í dag en áður, vegna 

þeirrar fjölmenningar sem er meira áberandi nú en nokkru sinni fyrr. Vel skipulögð 

trúarbragðafræðsla í grunnskólum hlýtur því að teljast gagnleg í þeim efnum.  

Kenning Deweys á einkar vel við trúarbragðakennslu almennt. Trúarbragðafræðsla 

getur verið torskilið fag fyrir nemendur þar sem þeir eiga oft erfitt með að tengja það 

sem þeir læra um trúarbrögð í skólanum, við fyrri reynslu. Kennsla um ólíka 

menningarheima og framandi trúarbrögð verður þannig innihaldslaus vegna þess að 

nemendur hafa ekki komist í kynni við viðfangsefnið á öðrum vettvangi. Samkvæmt 

Dewey er því ganglegt að nota verklegt nám eins og leiklist þar sem nemendur fá 

tækifæri til að setja á svið það námsefni sem er til grundvallar og ná þannig að 

einhverju leyti að tengjast námsefninu betur og setja sig í spor ólíkra trúarhópa. 

 

Pigaet lagði hins vegar megin áherslu á samvinnu einstaklinga og umhverfis, hann taldi 

að kennari og nemendur ættu að starfa saman sem samverkamenn og gagnkvæm 

virðing ætti að ríkja þar á milli (Árdís Ívarsdóttir, Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir, 2005). Hann lagði mikið upp úr því að nemendur fengju að handfjatla 

hluti og gera tilraunir sem myndu efla vitsmunaþroska þeirra. Samkvæmt kenningu 

Pigaet er því mikilvægt að vanda námsumhverfi nemenda og vinna eftir fjölbreyttum 

leiðum og með margvíslegan efnivið.  
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Í ljósi þess má leiða hugann að því hvort ekki teljist heppilegt að bjóða nemendum 

reglulega upp á að skoða hluti tengda ólíkum trúarbrögðum. Í kennslubókum má sjá 

myndir af slíkum hlutum, en samkvæmt Pigaet væri betra ef nemendur fengju að skoða 

hlutina og handfjatla þá upp á eigin spýtur. Það er vel hægt upp að vissu marki. Sem 

dæmi getur kennarinn látið biblíuna, Búddhalíkneski eða eitthvað annað þýðingarvert 

tákn í tengslum við trúarbrögð ganga á milli nemenda. Nemendur fá þá tækifæri til að 

skoða hlutinn og velta því fyrir sér hvað hann táknar. 

Samkvæmt Dewey og Pigaet þarf  kennari að finna leiðir til að vekja áhuga nemenda 

sinna á trúarbragðafræði og leiða námsefnið að raunveruleikanum í umhverfinu (Árdís 

Ívarsdóttir, Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir, 2005). Til að það takist 

verður hann ef til vill að vera tilbúinn til að nota fjölbreyttar leiðir við að koma 

námsefninu til skila. Með áherslum hugsmíðikenningarinnar er gert ráð fyrir því að 

nemendur séu búnir undir og þjálfaðir í að takast á við umhverfið á skynsamlegan hátt. 

Þeir öðlast færni í að leysa þrautir og vandamál sem mæta þeim í umhverfinu  og eru 

virkir þátttakendur í samfélaginu. Vel skipulögð kennsla í anda hugsmíðikenningarinnar 

er því ígrunduð með eftirfarandi atriði í huga. 

 Kennari sem byggir á hugsmíðikenningunni leggur áherslu á að: 

 skapa aðstæður til náms 

 spyrja spurninga sem vekja áhuga á viðfangsefninu 

 leiða efnið að raunveruleikanum í umhverfinu 

 örva gagnrýna hugsun nemenda 

 vekja forvitni til nýrra spurninga 

 

Kennsla samkvæmt hugsmíðikenningunni er skipulögð þannig að: 

 nemendur fá tækifæri til að velja eigin viðfangsefni 

 viðgangsefnin hafi tilgang og merkingu  

 þau séu áhugaverð fyrir nemendur  

 þau byggi á sjálfstæðri rökhugsun nemenda  

 Innri áhugahvöt er í fyrirrúmi (Árdís Ívarsdóttir, Hafdís Guðjónsdóttir, 

Matthildur Guðmundsdóttir, 2005) 
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Með því að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum og byggja kennslu upp í anda 

hugsmíðikenningarinnar verður námsefnið fært nær áhugasvið nemenda. Þeir fá 

tækifæri til að ræða um ólík trúarbrögð og nálgast viðfagsefnið á merkingarbæran hátt. 

Í hugsmíðikenningunni er lögð rík áhersla á að nemendur geti tengt námið við 

samfélagið, kennsla í trúarbrögðum hlýtur því að teljast mikilvæg í þessu samhengi þar 

sem trúarbrögð verða seint aðskilin frá sögu og menningu samfélaga í heild. 

 

Fjölgreindarkenning Gardners 

Í ljósi þeirra kenninga sem hafa verið reifaðar er viðeigandi að skoða 

fjölgreindarkenningu Howard Gardners (Thomas Armstrong, 2000). Hann heldur því 

fram að allir einstaklingar búi yfir sömu eiginleikum eða greindum sem eru misþróaðar 

eftir einstaklingum. Til að færa rök fyrir kenningu sinni og renna undir hana fræðilegum 

stoðum setti Gardner fram ákveðið grunnpróf fyrir hverja greind. Í grunnprófinu kemur 

m.a. fram að tengja megi hverja greind ákveðnu svæði í heilanum. Í 

fjölgreindarkenningunni er gert ráð fyrir átta greindum og verður hér gert stuttlega 

grein fyrir þeim: 

 Málgreind:   

Hæfileiki til að hafa áhrif með orðum, bæði skriflega og munnlega. Felur í sér 

hæfni til að beita og nota tungumálið til að ná til fólks. Dæmi um fólk sem hefur 

náð að þróa þessa greind vel eru ræðumenn, stjórnmálamenn, fjölmiðlafólk og 

rithöfundar. 

 Rök- og stærðfræðigreind: 

Hæfileiki til að nota tölur með góðum árangri t.d. reikna, tengja og flokka. Felur 

í sér hæfileika til að beita röklegri hugsun. Dæmi um starfsstéttir sem byggja 

feril sinn á þessum hæfileika eru stærðfræðingar, endurskoðendur og 

tölfræðingar.  

 Rýmisgreind: 

Hæfileiki til að skynja hið sjónræna og rúmfræðilega í umhverfinu. Um er að 

ræða hæfni til að átta sig á formum, víddum, línum og litum. Dæmi um fólk sem 
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starfar í umhverfi sem krefst mikillar rýmisgreindar eru málarar, 

innanhússarkitektar og listamenn. 

 Líkams- og hreyfigreind: 

Hæfileiki til að nota allan líkamann til að tjá tilfinningar og hugmyndir. Felur í 

sér sérstaka færni í að beita líkamanum og samhæfa. Styrkleikar geta verið 

hraði, jafnvægi, fingrafimi, góð snertiskynjun. Dæmi um slíka starfsstétt eru 

leikarar, smiðir, skurðlæknar og  handverksmenn. 

 Tónlistargreind: 

Færni til að skapa, tjá og meta mismunandi gæði tónlistar. Felur í sér hæfileika 

til að skynja takt, mismunandi hljóm og tónhæð. Dæmi um slíka stétt er 

tónskáld, hljóðfæraleikarar og tónlistargagnrýnendur. 

 Samskiptagreind: 

Færni til að skynja og skilja tilfinningar fólks, lesa vísbendingar í hegðun fólks, 

svo sem svipbrigði og látbragð. Hæfileiki til að segja fyrir um áætlanir fólks og 

bregðast við með réttri hegðun. Dæmi um starfsstétt eru sálfræðingar, 

kennarar og þroskaþjálfar. 

 Sjálfsþekkingargreind: 

Færni til að þekkja sjálfan sig og mörk sín vel, ásamt því að lifa og starfa á 

grunni þeirrar þekkingar. Einstaklingar sem hafa góða sjálfsgreind hafa skýra 

sjálfsmynd og hugmyndir um veikleika og styrkleika sína. Dæmi um starfsstétt 

eru sálkönnuðir og trúarleiðtogar. 

 Umhverfisgreind: 

Hæfileiki til að greina og flokka tegundir úr dýra- og jurtaríkinu, felur einnig í sér 

hæfni til að greina þætti úr umhverfinu eins og skýjafar. Dæmi um starfsstéttir 

eru dýralæknar, líffræðingar og náttúrfræðingar. 

Hagnýting kenningarinnar felst í því að kennari getur skipulagt kennslu með greindirnar 

átta í huga og mætt þannig ólíkum þörfum nemenda sinna  (Armstrong, 2000). 

Hugmynd Gardners byggist þó ekki á að finna nemendum einn styrkleika og vinna út 

frá honum, heldur að sjá til þess að nemendur fái örvun á öllum greindarsviðum. Með 

því að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir sem reyna á ólík greindarsvið verða nemendur 

fjölhæfari og allir fá reglulega tækifæri til að láta ljós sitt skína í skólastofunni. Kennari 
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getur einnig skoðað sína kennslu og metið styrkleika sína og veikleika. Sumum 

kennurum hættir til að forðast vissar kennsluaðferðir vegna ótta við að stíga út fyrir sitt 

þægindasvið. Í starfsumhverfi kennarans vinnur hins vegar fjölbreyttur hópur fólks með 

ólíka menntun og bakgrunn, kennarinn er því í góðri stöðu til að leita sér aðstoðar ef 

þörf þykir á. Hagnýting kenningarinnar felst því ekki aðeins í að ögra nemendum á 

ólíkum sviðum heldur er hún einnig góð áskorun fyrir kennara til að bæta sig og 

þroskast í starfi. 

Með því að skipuleggja kennslu í trúarbrögðum út frá fjölgreindarkenningunni er hún 

líklegri til að nái til nemenda á einn eða annan hátt. Í fjölgreindarkenningunni er gert 

ráð fyrir því að trúarbrögð séu skoðuð frá ólíkum sjónarhornum eftir fjölbreyttum 

leiðum.  
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Listir og skapandi vinnubrögð 

Þess er getið í Aðalnámskrá grunnskóla að mikilvægt sé að beita ólíkum 

kennsluaðferðum í trúarbragðafræði, en Aðalnámskrá grunnskóla (2007) nefnir einnig 

að mikilvægt sé að tengja trúarbragðafræði við listgreinar. En hver er ávinningur þess 

að nota listgreinar í kennslu trúarbragða? Í þessum kafla verður fjallað um listir og 

skapandi vinnubrögð og áhrif þeirra í skólastarfi. Fræðimennirnir Ken Robinson og 

Elliot W. Eisner hafa fjallað ítarlega um þennan málaflokk og verður hér gerð grein fyrir 

hugmyndum þeirra. 

Ken Robinson færir rök fyrir því hversu mikilvægt sé fyrir nútíma samfélag að nám og 

kennsla í skólum byggist upp á skapandi kennsluháttum (Robinson, 2001). Með 

tæknivæðingu hefur atvinnu- og menningarlíf samfélaga breyst á síðustu áratugum.  

Nútíma þjóðfélög eru í stöðugri  þróun og því mikilvægt að fólk geti aðlagað sig nýjum 

aðstæðum hverju sinni. Atvinnurekendur gera í dag kröfur um að starfsfólk geti hugsað 

út fyrir rammann og sýnt fram á skapandi vinnubrögð í starfi. Í ljósi þess telur Robinson 

mikilvægt að nemendur hljóti ákveðna menntun og þjálfun í skapandi vinnubrögðum ef 

þeim á að vegna vel í nútíma samfélagi. Ástæðurnar fyrir því eru fyrst og fremst þrjár. Í 

fyrsta lagi byggist atvinnulífið að mörgu leyti upp á nýjungum, bæði tengdum vörum og 

þjónustu á sviði viðskipta. Til að gott fyrirtæki geti staðið undir samkeppni þarf það því 

að hafa á snærum sínum hugmyndaríkt starfsfólk. Í öðru lagi er mikilvægt að nemendur 

læri  að aðlaga sig breyttum aðstæðum. Sveigjanleiki í viðskiptalífinu skiptir verulegu 

máli og nauðsynlegt er að starfsfólk  geti bæði áttað sig á og aðlagað sig breytilegum 

hugmyndum og kröfum markaðarins. Í þriðja og síðasta lagi kalla breyttir tímar á að 

fólk skipti oftar um vinnu en áður, og því mikilvægt að geta aðlagað sig fljótt nýjum 

aðstæðum.   

Aftur á móti er margir atvinnurekendur í dag sammála um að starfsfólk skorti þessa 

eiginleika og eigi erfitt með að hugsa út fyrir rammann (Robinson, 2001). Of algengt er 

að fólk sé í vandræðum með að aðlaga sig breyttum aðstæðum og beita skapandi 

vinnubrögðum. Rótin að vandamálinu telur Robinson að liggi í skólastarfi almennt. 

Hann heldur því fram að þróun menntunar sé hægfara miðaða við þær breytingar sem 

hafa átt sér stað á síðustu áratugum. Of mikil áhersla sé lögð á stærðfræðikunnáttu og 
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getu í bóklegum greinum og lítið svigrúm gefið fyrir listræna nálgun í námi. Með þessu 

móti verði áherslur í skólastarfi einhæfar og því ekki í takti við nútíma samfélag. 

En einhæfar áherslur í skólakerfinu skapa ekki aðeins vandamál í atvinnulífinu heldur 

einnig gagnvart nemendum og einstaklingum almennt (Robinson, 2001). Með þessu 

móti er þeim skipt upp í tvo hópa. Annars vegar þeim sem gengur vel og eiga auðvelt 

með nám í stærðfræði og bóklegum greinum, og hins vegar hinum sem illa gengur í 

skóla. Þannig fara margir gáfaðir einstaklingar í gegnum nám, en halda þó innst inni að 

þeir séu ekki hæfileikaríkir þar sem þeir eru ekki metnir af verðleikum sínum. Á sama 

tíma skapast ákveðið vandamál hjá þeim einstaklingum sem eru klárir í stærðfræði og 

bóklegum greinum, en skortir kannski þjálfun á öðrum sviðum.  

Robinson  heldur því fram að allir hafi eiginleika til að vera skapandi og hlutverk 

skólanna sé að draga fram kosti nemenda sinna, ásamt því að gefa þeim tækifæri til að 

styrkja sig á ólíkum sviðum (Robinson, 2001). Samkvæmt Robinson á nám að vera í takt 

við samfélagslegar þarfir og undirbúa nemendur til að takast á við það sem koma skal.  

Atvinnulífið, einstaklingar og samfélagið í heild sinni kalla því eftir ákveðnum 

breytingum á fyrirkomulagi í námi og kennslu sem svari nýjum og breyttum kröfum 

nútíma þjóðfélags. 

Trúarbragðafræði er kjörin námsgrein til að mæta þörfinni um skapandi vinnu sökum 

þess hversu lifandi og söguleg námsgreinin er í eðli sínu. Með því að nota listgreinar í 

trúarbragðakennslu gefst nemendum tækifæri til að láta ljós sitt skína eftir ólíkum 

námsleiðum og tjá skilning sinn og túlkun á námefninu sem lagt er til grundvallar. 

Þannig gefst kennurum einnig tækifæri til að mæta ólíkum hópi nemenda og finna 

þeim vettvang til náms sem vekur upp áhuga og sköpun. 

Annar talsmaður listgreina er Elliot W. Eisner. Líkt og Robinson, telur Eisner að færa 

þurfi kennslu grunnskólanna nær kröfum nútímans. Eisner færir rök fyrir því í bók sinni 

The arts and the creation of mind (2002) að nám og kennsla hafi dýpri áhrif á 

nemendur séu notuð skapandi vinnubrögð í námsferlinu. Með því að nota skapandi 

vinnubrögð í skólastarfi telur Eisner að nemendur verði fyrir ákveðinni hugljómun. 

Nemendur nálgast viðfangsefni sitt á merkingarbærari hátt. Þeir vinna undir áhrifum 

fagurfræðinnar og vinnuferlið leiðir af sér ákveðna vitsmunaleg upplifun. Nemendur 
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skapa út frá reynslu sinni og skynjun og útkoman verður þeirra persónulega túlkun á 

efninu. Þannig tengjast þeir betur viðfangsefni sínu og fá tilefni til að takast á við 

verkefni sem krefjast skapandi lausna. 

Eisner telur að umhverfið sé í grunninn það sem skilningarvit okkar skynja í gegnum 

sjón, heyrn, lykt, hljóð og snertingu (Eisner, 2002). Að upplifa umhverfið sé ferli sem 

heldur áfram í gegnum lífið, það sé í raun lífið sjálft. Þetta ferli er mótað af menningu 

og er undir áhrifum tungumála, trúarbragða og gilda. Því er svo stundum stjórnað af 

sérkennum okkar sem við gjarnan köllum einstaklingshyggju. Ein leið til þess að upplifa 

umhverfi okkar er í gegnum listir. List veitir skilyrði til uppvakningar á heiminum í 

kringum okkur. Í þessum skilningi opna listir leiðir til þekkingar. Hvernig hafa svo listir 

áhrif á vitund okkar? Það gera þær á marga vegu. Þær betrumbæta skynfæri okkar á 

þann veg að við upplifum umhverfi okkar á flóknari og lúmskari hátt. Þær ýta undir 

notkun okkar á hugmyndaflugi þannig að við getum ímyndað okkur hluti sem við hvorki 

sjáum, brögðum, snertum, heyrum né lyktum.   

Það er ljóst að skapandi vinnubrögð eru mikilvæg í skólastarfi og trúarbragðafræði 

góður grundvöllur fyrir slíka kennslu. Með því að nota skapandi vinnubrögð í 

trúarbragðakennslu eru nemendur líklegri til að njóta sín og skilja betur það sem fram 

fer í kennslunni. Þá sérstaklega þegar um er að ræða bekk sem inniheldur ólíkan hóp 

nemenda frá hinum ýmsu heimshornum. Með skapandi vinnubrögðum fá nemendur 

að blómstra og uppsprettur góðra hugmynda að njóta sín. Sjálfsmynd margra nemenda 

myndi væntanlega vaxa í slíkri kennslu og þeir fengju sjálfstraust til að takast á við þær 

fjölbreyttu áskoranir sem lífið hefur upp á að bjóða.  
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Lokaorð 

Samkvæmt þeim kenningum sem hér hafa verið reifaðar og sjálfri Aðalnámskrá 

grunnskóla, þarf nám að eiga sér stað í menningarlegu og merkingarbæru samhengi ef 

það á að vera líklegt til árangurs. Nám á að hjálpa nemendum að öðlast dýpri skilning á 

veröldinni. Með það í huga verður að teljast óraunhæft í fjölmenningarsamfélagi að 

aðgreina kennslu í trúarbrögðum frá heimili og skóla. 

Mikilvægt virðist vera að kennari kynni sér bakgrunn nemenda sinna og hagi kennslu 

sinni á þann hátt að hún nýtist þeim vel seinna á lífsskeiðinu. Gert er ráð fyrir því að 

þekking nemenda sé afstæð og því ekki mögulegt fyrir kennara að miðla henni beint til 

nemenda. Sá sem lærir verður að máta það sem hann heyrir og upplifir við það sem 

fyrir er. Með þetta í huga er líklegt að kennari standi frammi fyrir krefjandi hlutverki í 

bekk sem inniheldur nemendur með ólíkan bakgrunn og trúarskoðanir. Hann er því 

ólíklegur til að ná markmiðum sínum í trúarbragðafræði með einungis upplestri bóka 

og ritun. Námsefnið þarf að ná út fyrir námsbækur og nota þarf fjölbreyttar leiðir og 

skapandi vinnubrögð til að vekja áhuga nemenda og aðstoða þá í að skilja og öðlast 

tilgang með því sem lagt er til grundvallar. Kennari þarf að vekja áhuga nemenda sinna 

á trúarbrögðum og viðhalda honum. Ein góð leið til þess telur höfundur að sé í gegnum 

fjölgreindarkenningu Gardners, vegna þeirra fjölbreytileika í kennslu sem kenningin 

býður upp á. Meðfylgandi handbók er því skipulögð með fjölgreindarkenningu 

Gardners í huga og er tilraun höfundar til að fylgja því eftir sem hann hefur skoðað og 

skrifað um í ritgerðinni varðandi árangursríka kennslu í trúarbrögðum. 
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28 
 

Formáli 

Handbók þessi ásamt greinargerð er lokaverkefni til B.Ed. gráðu á menntavísindasviði 

við Háskóla Íslands. Handbókin er unnin eftir leiðum fjölgreindarkenningar Howards 

Gardners. Markmiðið var að útbúa bók fyrir unglinga sem kæmi til móts við greindirnar 

átta sem Gardner setti fram í kenningu sinni. Handbókin er unnin í tengslum við bókina 

Maðurinn og trúin eftir Gunnar J. Gunnarsson og verður vart skilin án hennar.  

Við gerð lokverkefnisins hlaut ég stuðning frá góðu fólki í kringum mig. Ég vil þakka 

eiginmanni mínum Karli S. Óskarssyni og börnum fyrir þá þolinmæði sem þau hafa sýnt 

mér við gerð ritgerðarinnar. Einnig vil ég þakka ástkærri móður minni Sigríði 

Björnsdóttur, systur minni Ebbu Egilsdóttur og fósturmóður minni Svövu Svavarsdóttur 

fyrir góða aðstoð og fyrir að skapa mér bæði tíma og tækifæri til að skrifa ritgerðina. 

Jóni Áskels Óskarssyni vil ég færa sérstakar þakkir fyrir yfirlestur og góðar ábendingar. 

Að lokum vil ég þakka leiðsögukennara mínum Ásu Helgu Ragnarsdóttur fyrir jákvæðan 

og uppbyggilegan stuðning, ásamt því að sýna mér umburðarlyndi og veita mér góða 

leiðsögn í ritgerðinni, sem og í öðru námi sem ég hef stundað við Háskóla Íslands á 

síðustu árum. 
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Fjölgreindirnar átta 

 

Málgreind 

Rök- og stærðfræðigreind 

Rýmisgreind 

Líkams- og hreyfigreind 

Tónlistargreind 

Samskiptagreind 

Sjálfsþekkingargreind 

Umhverfisgreind 
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Gyðingdómur     

Kveikja  

Mynd af rétttrúnaðargyðingi klæddum að hefðbundnum sið. Hægt er að finna margar 

slíkar myndir t.d. á Netinu og setja upp á skjávarpa. 

Kennsluaðferðir  

Efnis- og heimildakönnun: Nemandi fær það hlutverk að afla sér upplýsinga um tiltekið 

námsefni. Viðfangsefnin geta rúmast innan einnar námsgreinar eða náð til margra 

námsgreina. Þegar nemandinn hefur unnið verkefnið skilar hann því með formlegum 

hætti.  

Pallborðsumræður: Nemendur útbúa stutt ávörp um tiltekið námsefni og sitja síðan 

fyrir svörum samnemenda.   

Kennsluaðferðirnar má tengja við málgreind í fjölgreindarkenningu Gardners. 

Markmiðið er að þjálfa mælskulist með því að nemendur kynni námsefni með eigin 

orðum ásamt því að leiða umræður um viðfangsefnið. 

Framkvæmd  

Nemendur vinna tveir saman og er úthlutað einu af eftirfarandi viðfangsefnum sem 

tengjast gyðingdómi. 

 Trúarsiðir gyðinga bls. 15–17 

 Aðrar hátíðir og helgidagar bls. 17–18 

 Sýnagóga og guðþjónusta og helgirit gyðinga bls. 18–20 

 Trú gyðinga bls. 20–21 

 Fjölskyldulíf og siðir bls. 21–22 

 Ólíkar stefnur bls. 22–23 

 Saga gyðinga bls. 23–24 

 Saga gyðinga bls. 25–26 

Nemendur kynna sér efnið ítarlega og útbúa kynningu á námsefninu fyrir bekkinn. Ekki 

er gert ráð fyrir því að nemendur lesi upp texta af blaði heldur greini frá því með eigin 
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orðum hvað þeir lærðu um viðfangsefnið. Til að gefa námsefninu meira líf getur verið 

gaman að finna ljósmynd á Netinu sem tengist viðfangsefninu og hafa hana uppi 

meðan á kynningunni stendur. 

Gögn 

 Skjávarpi og mynd 

 Bókin Maðurinn og trúin eftir Gunnar J. Gunnarsson 

 Blað og blýantur  
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Kristin trú 

Kveikja 

Kennari skrifar á töfluna tvær setningar sem standa fyrir ólíkum sjónarmiðum. 

Ritningarversið „Þú skalt elska náungann eins og sjálfan þig“ (Matt. 22:37-39), og 

setninguna „Elska skaltu sjálfan þig fyrst og fremst“. 

Kennsluaðferðir  

Málstofa: Markmið kennsluaðferðarinnar er að athuga með nemendum eitthvað 

tiltekið mál eða viðfangsefni, spurningu, vandamál eða úrlausnarefni, innan kristinnar 

trúar. Þegar þátttakendur hafa gert grein fyrir skoðunum sínum fara fram umræður um 

málið undir stjórn nemenda eða kennara. 

Samviskugöng: Fengist er við innri hugsanir eða vangaveltur þegar verið er að fjalla um 

umdeildar persónur eða málefni. Nemendur fara í tvær raðir sem snúa andspænis hvor 

annarri, þannig að hægt sé að ganga á milli þeirra. Nemendur snúa sér inn í göngin, 

þannig að allir geti séð framan í hvern annan. Þeir sem mynda göngin eru í hlutverki 

ólíkra sjónarmiða, með og á móti því málefni sem lagt er til grundvallar. 

Fundur: Kennari kemur með umdeilt mál sem nemendur eiga að ræða. Nemendur sitja 

í hring og er skipt í tvo hópa. Annar hópurinn tekur afstöðu með og hinn á móti því máli 

sem er sett fram. 

Kyrrmynd: Nemendur stilla sér upp sem stytta eða kyrrmynd í ákveðnum tilgangi. 

Nemendur eiga að koma sér saman um hvernig túlka eigi viðfangsefnið. 

Markmiðið með þessum kennsluaðferðum er að örva rök- og stærðfræðigreind með 

því að nota gagnrýna hugsun og leysa vandamál. 
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Framkvæmd 

A. 

Í málstofunni eru nemendur beðnir um að huga að því sem kennarinn skrifaði á 

töfluna. Gott er ef nemendur geta látið sér detta í hug einhverja klípu t.d. hvað gerir 

maður þegar verið er að stríða einhverjum? Hjálpar maður einstaklingnum eða er 

best að sleppa því svo maður lendi ekki í stríðni sjálfur?  Einnig er mikilvægt að velta 

fyrir sér spurningum eins og hvað átti Jesú við þegar hann sagði þetta? Er auðvelt að 

haga lífi sínu eftir þessu boðorði? Hvort er mikilvægara að hugsa meira um sjálfan sig 

eða jafn mikið um sjálfan sig og einhvern annan? 

B. 

Nemendur fara í samviskugöng og nota annaðhvort klípuna sem tekin er sem dæmi 

hér að ofan eða eitthvað mál/klípu sem kemur upp í málstofunni. Sem dæmi á 

nemandi að ganga í gegnum samviskugöngin og nemendur að segja honum hvaða 

afstöðu hann eigi að taka t.d. „ekki hjálpa neitt, þú lendir bara í vandræðum“ eða á 

hinn bóginn „hjálpaðu til, þú myndir vilja að það sama væri gert fyrir þig“. 

C. 

Nemendur halda fund. Ef notuð er klípusagan hér að ofan er gott að skipta nemendum 

í stríðnispúka og þá sem vilja öðrum vel. Gott er að byrja á því að láta hvern og einn 

nemanda botna eftirfarandi setningu í hlutverki: „Við erum þannig unglingar/fólk að 

við...“ 

 Annar hópurinn fær svo tækifæri til að spyrja hinn spurninga eins og „af hverju eruð 

þið að stríða?“  Þegar því er lokið skipta nemendur, þannig að þeir sem eru í hópi 

stríðnispúka fá tækifæri til að spyrja spurninga eins og „af hverju takið þið ekki þátt í 

stríðni?“ 

D.  

Nemendum er skipt í hópa (fjórir í hóp) og eiga að setja upp kyrrmynd.  Í kyrrmyndinni  

á að vera eitt fórnarlamb og þrír stríðnispúkar. 
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Gögn 

 Tafla og penni 
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Islamstrú 

Kveikja  

Kennari biður nemendur að snúa sér að næsta manni og deila með honum því sem 

hann veit um múslima. 

Kennsluaðferðir  

Púslaðferðin: Nemendum er skipt upp í hópa sem kallast heimahópar. Hver og einn 

nemandi í hópnum fær mismunandi verkefni frá kennaranum. Nemendum er svo skipt 

aftur í svokallaða sérfræðingahópa en í þeim eiga þeir sem hafa sömu verkefni að vinna 

saman. Þegar því er lokið fara nemendur aftur í heimahópana sína og kynna fyrir hinum 

nemendunum námsefnið sem þeir skoðuðu.  

Aðferðin er tilvalin ef kennari vill leggja áherslu á samskiptagreind nemenda sinna og 

efla þannig samvinnu og vönduð vinnubrögð í hópum.  

Framkvæmd 

Ef um er að ræða 20 manna hóp er fínt að byrja á því að skipta nemendum í heimahópa 

með því að telja frá einum og upp í fimm, þannig myndast fimm hópar. Hver og einn í 

hópnum fær úthlutað ákveðnu verkefni af kennaranum. Kennarinn segir svo nemendum 

hvar hóparnir sem eru með tiltekin verkefni, eigi að koma saman. Þannig myndast aftur 

fimm hópar með nemendum sem eru allir að glíma við sama verkefni innbyrðis. Þegar 

nemendur hafa kynnt sér vel námsefnið og rætt saman, fara þeir aftur í heimahópa sína 

og segja frá því hvað þeir lærðu.  

Fimm leiðir til að skipta námsefninu: 

 Stoðirnar fimm bls. 46–49 

 Múhameð og arabar bls. 50–52 

 Helgirit og trúarhugmyndir bls. 52–4 

 Fjölskyldulíf og siðir, mismunandi stefnur bls. 54–57 

 Islam í sögu og samtíð bls. 57–59 

Gögn 

 Bókin Maðurinn og trúin 
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 Blað og blýantur svo nemendur geti skráð hjá sér helstu 

atriði námsefnisins. 
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Hindúasiður 

Kveikja 

Kennari  kveikir á reykelsi og útskýrir verkefnið. 

Kennsluaðferðir 

Leikþáttur: Nemendum er úthlutað ákveðnu námsefni sem þeir eiga að túlka á 

leikrænan hátt. 

Kennsluaðferðin er góð leið til að virkja líkams- og hreyfigreind vegna þeirrar líkamlegu 

tjáningar sem á sér stað þegar slíkur leikþáttur er æfður og sýndur.  

Framkvæmd 

Nemendum er skipt í hópa (4–5 í hóp) og úthlutað námsefni sem þeir eiga að kynna sér 

og semja um það leikþátt. Leikþátturinn þarf ekki endilega að vera leikrit heldur er 

einnig hægt að velja aðrar útfærslur. Mikilvægt er að nemendur haldi sig við námsefnið 

og gefi rétta mynd af því sem þeir læra í námsbókinni. 

Tillögur að útfærslum: 

 Leikrit 

 Sjónvarpsþáttur 

 Útvarpsþáttur 

 Fréttatími 

 Heimildarþáttur 

Tillögur um námsefni sem hægt er að úthluta til nemenda: 

 Karma og sálnaflakk bls. 65 

 Leiðir til að losna úr hringrásinni bls. 66 

 Pílagrímsferðir bls. 70 

 Gifting bls. 71–72 

 Gandhi bls. 73–74 
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Nemendur byrja á því að semja handrit sem þeir bera undir kennarann. Ef hann 

samþykkir verkið, geta nemendur æft leikþáttinn í einrúmi. Mikilvægt er að gera 

nemendum grein fyrir því að slík kennsla feli í sér mikla ábyrgð og krefjist mikils 

sjálfsaga af þeirra hálfu. Gott getur verið að setja ákveðnar reglur í byrjun t.d. um 

hvernig eigi að vinna saman og taka tillit til annarra. Einnig er gott að ræða framkomu 

og benda nemendum á að kynna vel til leiks það námsefni sem á að fjalla um í 

leikþættinum í byrjun sýningar. 

Gögn 

 Bókin Maðurinn og trúin eftir Gunnar J. Gunnarsson 

 Blað og blýantur  

 Búningakista  

  



39 
 

Búddhadómur 

Kveikja  

Hugarflug með leiðsögn: 

Þið eruð stödd í Búddhaklaustri í Burma. Þið hafið ákveðið að ganga í klaustur og 

gerast munkar. Þið fáið afhentan gulan kufl til að klæðast og fáið einnig rakhníf, nál, 

vatnssíu og betlskál. Rakhnífurinn er til þess að raka af ykkur hárið.  Vatnssíuna fáið þið 

til notkunar svo að þið getið fengið ykkur vatn að drekka. Sían síar vatnið í þeim 

tilgangi að hægt sé að drekka vatn án þess að drepa smádýr. Búddhamunkar mega 

nefnilega ekki deyða neina lifandi veru. Betlskálina fáið þið til að betla ykkur mat fyrir 

hádegi en eftir hádegi eigið þið ekki að borða, heldur fasta eins og allir aðrir munkar í 

klaustrinu.  

Þið hafið sjálf tekið þá ákvörðun að ganga í klaustrið og hafið því ákveðið að neita 

ykkur um öll veraldleg gæði og lifa afar fábrotnu lífi. Frumskyldur ykkar eru þrjár, að 

búa við algjöra fátækt, gera engum mein og vera ókvænt. Þið þurfið að keppa að því að 

vera laus við veraldleg gæði og allar líkamlegar nautnir. Þið megið t.d. ekki sofa í 

þægilegu rúmi. Þið þurfið að þjálfa ykkur í því að koma vel fram við alla sem verða á 

vegi ykkar. 

Dagurinn í klaustrinu byrjar snemma og eitt af því fyrsta sem þið gerið er að fara út 

með betlskálina og betla ykkur mat. Eftir það leggið þið áherslu á söng, bænir og 

íhugun. Það er nóg að gera á daginn þar sem þið sjáið einnig um að kenna börnum, 

hjálpa fátækum, sjúkum og öðrum sem þurfa á aðstoð að halda. Klausturlífið er því 

ekki líf einangrunar heldur eruð þið og aðrir Búddhamunkar í miklum samskiptum við 

annað fólk.  

Búddha sjálfur stofnaði munkaregluna og  vildi að þið mynduð breiða út kenningar 

hans. Með því að helga ykkur andlegri iðkun og íhugun áttuð þið að vera öðrum 

fyrirmynd. Búddha vildi meina að allt stjórnaðist af fýsnum mannsins og að þær væru 

umfram allt orsök þjáninga í veröldinni. Takmarkið með því að neita sér um veraldleg 

gæði og líkamlegar nautnir er að losna undan þjáningunni og öðlast það sem Búddha 
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kallaði uppljómun. Allir munkarnir í klaustrinu hafa það markmið að komast í ástand 

án fýsna og langana, þ.e.a.s. ástand án þjáningar. Þeim er þó öllum velkomið að 

yfirgefa regluna og fara hvenær sem er og það sama gildir um ykkur. Hvernig lýst ykkur 

á, gætuð þið hugsað ykkur að staldra lengi við? 

 

Kennsluaðferðir  

Hugarflug með leiðsögn: Hugarflug er innlifunaraðferð þar sem kennari eða nemandi 

stýrir leiðsögn og nemendur fylgjast með og reyna að lifa sig inn í mismunandi 

aðstæður. 

Skrifað í hlutverki: Nemandinn skrifar t.d. bréf, skýrslu eða skilaboð eins og hann sé 

persóna sem hann var að túlka í hugarfluginu.  

Meginmarkmið kennslunnar er að fá nemendur til að íhuga öðruvísi lifnaðarhætti en 

þeir eru vanir og spyrja sjálfa sig spurninga eins og til dæmis: Hvernig myndi mér líða 

án veraldlegra gæða? Kennsluna má tengja við sjálfsþekkingargreind í kenningum 

Gardners. 

Framkvæmd 

Kennari slekkur ljósin og kveikir jafnvel á kerti. Nemendur eru beðnir um að loka 

augum, hlusta vel á söguna og reyna eftir bestu getu að lifa sig inn í aðstæður. Þegar 

kennarinn hefur lokið við að lesa upp söguna eiga nemendur að skrifa bréf heim og 

segja foreldrum sínum frá því hvernig þeir upplifa klausturslífið og hvort þeir geti 

hugsað sér að staldra lengi við.  

Gögn 

 Kerti og eldspýtur 

 Texti/hugarflugið 

 Blað og blýantur 
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Önnur trúarbrögð og lífsskoðanir 

Kveikja  

Kennari teiknar á töfluna eða sýnir mynd af merki sem táknar ákveðin trúarbrögð t.d. 

yang og yin og útskýrir táknið. 

Samkvæmt gamalli kínverskri trú stjórnast tilveran af tveimur frumöflum, yang, hinu ljósa, 

himneska og karllega, og yin, hinu dimma, jarðneska og kvenlega. Milli þessara afla ríkir 

jafnvægi sem kallast t´ien-taó eða „vegur himins“. Vegur mannsins, jen-taó  á síðan að vera í 

samræmi við hið himneska (Gunnar J Gunnarsson, 2006). 

Kennsluaðferðir  

Efnis- og heimildakönnun: Nemandi fær það hlutverk að afla sér upplýsinga um tiltekið 

námsefni. Viðfangsefnin geta rúmast innan einnar námsgreinar eða náð til margra 

námsgreina. Þegar nemandinn hefur unnið verkefnið skilar hann því með formlegum 

hætti. 

Myndræn tjáning: Verkefnið byggist á ýmiskonar myndrænni tjáningu og nemendur 

túlka námsefnið með myndrænum hætti. Hægt er að gera myndasögur, teikningar, 

málverk, klippimyndir, tölvumyndir og margt fleira. Eins má vinna með fjölbreyttan 

efnivið eins og textíl, þráð, steina, grjót og sand. Verkefni af þessu tagi geta ýmist verið 

einstaklings- eða hópvinna. 

Með því að skipuleggja kennslu með þessum hætti er lögð áhersla á rýmisgreind í 

fjölgreindarkenningu Gardners. 

Framkvæmd 

Nemendur fá úthlutað einu af þremur trúarbrögðum kaflans til að kynna sér. Leggja 

skal áherslu á það tákn sem tilheyrir hverri trú. Þegar nemendur hafa lesið sinn kafla, 

eiga þeir að skrifa smá útdrátt ásamt því að gera góð skil á tákninu með myndrænum 

hætti. Gott er að vera með fjölbreyttan efnivið þannig að ímyndunarafl nemandans fái 

að njóta sín við gerð myndarinnar. Þegar verkefnavinnunni er lokið er ef til vill gott að 

hengja myndirnar og útdrættina upp á vegg svo allir geti skoðað og lesið um ólík 

trúarbrögð og tákn. 
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Kaflarnir þrír eru eftirfarandi: 

 Baháítrú bls. 92–93 

 Síkhar bls. 93–94 

 Kínversk trúarbrögð bls. 95–97 

Gögn 

 Tafla og túss eða skjávarpi fyrir mynd/kveikju 

 Bókin Maðurinn og trúin eftir Gunnar J. Gunnarsson 

 Blað og blýantur 

 Ólíkir litir og efniviður fyrir myndræna tjáningu 
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Samanburður ólíkra trúarbragða 

Kveikja  

Kennari kemur með jurt eða dýr til að tengja námsefnið við náttúruna. 

Kennsluaðferðir 

Málstofa: Markmið kennsluaðferðarinnar er að athuga með nemendum eitthvað 

tiltekið mál eða viðfangsefni, spurningu, vandamál eða úrlausnarefni. Þegar 

þátttakendur hafa gert grein fyrir skoðunum sínum fara fram umræður um málið undir 

stjórn nemenda eða kennara. 

Tónlist, söngur, hreyfing og dans: Hljóðræn og skapandi vinna í tengslum við 

námsefnið þar sem nemendur semja og flytja lag, tónverk, hreyfileik eða dans. 

Framkvæmd 

Kennari og nemendur byrja á því að velta fyrir sér áherslum á náttúruna  í 

trúarbrögðum. Gott getur verið að spyrja spurninga í tengslum við umhirðu 

náttúrunnar og heyra hvað nemendur hafa að segja um það. Þegar þessu er lokið 

skiptir kennarinn nemendum upp í hópa (3–5 í hóp) og þeir fá það verkefni að tákna 

baráttu náttúrunnar á einhvern hátt og sýna svo bekknum. Nemendur geta valið eina 

af eftirfarandi útfærslum: 

 Búa til lag í tengslum við baráttu náttúrunnar (t.d. rapp eða rólegt lag) 

 Tónverk (hljóðfæri eða búa til hljóðfæri úr efnivið í umhverfinu t.d. úr steinum) 

 Dans með ákveðnu undirspili sem táknar náttúruna (getur verið lag sem 

nemendur semja eða lag sem þeir finna á Netinu eða einhversstaðar annars 

staðar) 

 Ljóð 

Gott getur verið að nota einhverskonar upptökutæki í slíkri kennslu sem býður upp á 

þann möguleika að hægt sé að spila eða sýna bekknum afraksturinn.  

Með þessum aðferðum er verið að blanda saman umhverfis- og tónlistargreind í 

fjölgreindarkenningunni. Með því að tengja námið við náttúruna kemur 
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umhverfisgreindin inn í kennsluna og með því að tákna námið með tónlist verður 

námið tengt við tónlistargreind. 

Gögn 

 Jurt eða dýr/kveikja 

 Geisladisk með tónlist sem gæti táknað náttúruna  

 Blað og blýantur svo nemendur geti skráð hjá sér 

minnisatriði 
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