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Formáli  

Allt fram á síðustu áratugi 20. aldarinnar var Ísland einsleitt þjóðfélag þar sem lítið var um fólk af öðru þjóðerni og kristin trú 

nánast einu trúarbrögðin sem stunduð voru. Alheimsvæðingin hefur gert það að verkum að heimurinn er alltaf að skreppa 

saman, flutningar fólks á milli mismunandi menningarsvæða hefur aukist gríðarlega og okkar litla land er engin undanteking 

hvað það varðar. Fjöldi fólks sem iðkar hin ýmsu trúarbrögð er búsett í nánast hverju einasta landi veraldar. Breytt 

heimsmynd getur valdið árekstrum milli mismunandi trúarhópa og fordómar eru víða landlægir. Markviss og góð kennsla um 

trúarbrögð, menningu, fjölmenningu og helstu lífsgildi getur verið lykilatriði í því að fræða fólk um trú og siði hinna ólíku 

trúarbragða, að kenna fólki umburðarlyndi og að bera virðingu gangvart því sem er öðruvísi en það á að venjast.  

Bókinni er ætlað að skerpa samræðuna um tiltekin hugtök sem tengjast trúarbrögðum og menningu, fá nemendur til þess að 

taka þátt í samræðunni og tjá skoðanir sínar óþvingað. Fá nemendur til þess að setja sig í spor annarra og vinna verkefni sem 

hafa það að markmiði að efla skilning þeirra á hinum ólíku menningarheimum sem fyrirfinnast í veröldinni. Umburðarlyndi 

og virðing eru tvö af mikilvægustu gildunum í samskiptum manna, ef menn hafa ekki til að bera þessa eiginleika geta 

mannleg samskipti ekki átt sér stað. Þekking og mikill skilningur á virðingu er í raun forsenda fyrir velgengni í lífi og starfi, 

að læra að meta aðra til jafns við sjálfan sig. Virðing er  helsta dyggð mannréttinda. Heilladrýgsta leiðin til öruggs lífs er að 

læra að bera virðingu fyrir náunga sínum, öðrum kynþáttum, menningu, trúarbrögðum og lífsviðhorfum sem og  náttúrunni 

allri og vona að sú virðing verði endurgoldin. Það er von okkar með þessari bók að hún hjálpi til við að auka þekkingu 

nemenda á margbreytileika fjölmenningarsamfélagsins og að sú þekking leiði til aukins umburðarlyndis. 
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Til nemenda og kennara 

Þegar þið fáið þessa bók í hendurnar vakna ef 

til vill einhverjar spurningar. Útliti hennar er 

ætlað kennslufræðilegt hlutverk. Bókin er sett 

fram á ögrandi hátt, bæði hvað liti og fagurfræðilegt útlit 

varðar. Hún er litrík og hver blaðsíða er einstök, engar tvær 

eru eins. Rauði þráðurinn eru hjörtun sem  tákn um 

kærleikann og þann tilgang bókarinnar að efla með mönnum 

samkennd og umburðarlyndi þrátt fyrir ólíkan uppruna og- 

eða bakgrunn.  
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„Við getum elskað sjálf okkur eins og við 

erum án þess að hata hvað og hver við 

erum ekki“  
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Hæ Sæta   

hvernig er 

stemmningin  

í dag?  

 

 

Samræðan – að tala saman  

 Hvers vegna tölum við saman?  

 Hvernig tölum við saman?  

 Hvað tölum við um? 

 Við hvern tölum við? 

 Með hverjum tölum við saman?  

 Hversu margir tala saman? 

 Færum við rök? 

 Tölum við af virðingu?  

 Er  eitthvað sem við viljum ekki tala um? 

 Er eitthvað sem við forðumst að ræða? 

 Er eitthvað sem við ættum að ræða en gerum ekki oft? 

Aðgát skal höfð í nærveru sálar... 

Vó – er gaurinn 

eitthvað 

ruglaður 
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Áður en við byrjum að vinna með efni bókarinnar er 

mikilvægt að setja sér reglur um hvernig við viljum haga 

samræðunum. Setja reglur og ramma utan um umræðuna. 

Bekkurinn ákveður sjálfur hvaða samræðusiðfræði hann vill hafa á meðan 

umræðan á sér stað. 

Skrifið á stórt karton og límið á vegginn í skólastofunni/dæmi um 

reglur: 

1. Hver stjórnar umræðum? 

2. Hvernig ætlum við að gefa til kynna að við viljum fá orðið? 

3. Búið til ykkar eigin reglur – (allir taka þátt).  

4. Einn talar í einu.  

5. Ekki grípa frammí.  

6. Virða skoðanir annarra.  

7. Bíða eftir að röðin komi að þér. 

8. Ekki einoka umræðuna o.s.frv.   

Vissir þú að þegar við tölum saman 

erum við ekki endilega að hafa 

samskipti  - hvað þýðir það? 

Hvað er samræðusiðfræði hmmmm? 
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       Umburðarlyndi 

Hvað er umburðarlyndi?  

Hugtakið umburðarlyndi verður ekki útskýrt með einum hætti, enda um flókið hugtak 

að ræða.  

Umburðarlyndið felst m.a. í skilningi einstaklinga á viðhorfum og framkomu 

sem er ólík því sem þeir eiga að venjast. Með hófsemi og stillingu þar sem 

einstaklingar hafa stjórn á sjálfum sér og gerðum sínum er hægt að læra 

umburðarlyndi.  

Umburðarlyndar manneskjur eru  þolinmóðar gangvart sannleikanum og öllu lífi hér á jörð. Þær dæma ekki 

aðra og þola öðrum að hafa ólíkar skoðanir, halda í hefðir sínar og stunda öðruvísi trú.  

Það er svo í lífinu að allt er breytingum háð og menningarheimar eru margir og mismunandi. Allir telja sína 

skoðun vera þá réttu en samt þrá allir frið til þess að vera þeir sjálfir, þess vegna er forsenda fyrir friði milli hinna 

ólíku menningarheima gagnkvæmt umburðarlyndi.  
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Umburðarlyndishugtakið er hægt að skilja á tvennan hátt 

Veikan hátt 

Þegar átt er við á „veikan hátt“ þá er talað um að við getum leyft öðrum að vera 

öðruvísi, þeir mega lifa sínu lífi þrátt fyrir að deila ekki skoðunum, gildum og 

trúarbrögðum með okkur.  

Það þýðir samt ekki að við berum virðingu fyrir þeim og þeirra lífsskoðunum heldur 

hafa yfirvöld sett reglur þess efnis að ekki megi skipta sér af þeim sem hafa önnur 

gildi og skoðanir en þær sem gilda almennt í landinu.  

Sterkan hátt..  

Þegar umburðarlyndishugtakið er skilið á „sterkan hátt“  þá er átt við að litið er á þá sem ekki hafa sömu skoðanir 

og við af skilningi og sanngirni. Þeir hafi sama frelsi og við til þess að lifa eftir sinni sannfæringu.  

Það merkir að við getum lifað eftir þeirri trú að okkar sannfæring sé sú rétta, sé góð og gild fyrir okkur en 

sannfæring þeirra sem ekki deila með okkur skoðunum sé á allan hátt jafn góð og gild og eigi sama rétt á sér og 

hver önnur. Það er ekki okkar hlutverk að ákveða hvað er rétt skoðun/sannfæring eða ekki.  

 
Margir litir í 

sama kassa. 
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Vissir þú að umburðarlyndi 

er að leggja stund á hófsemi, 

þolinmæði og nám sem dregur úr 

hleypidómum.  

 

 Umburðarlyndi felur í sér rétt til að hafa skoðun, tjá hana og vinna henni fylgi. Það krefst þess að menn 

geri sér far um að kynna sér og skilja andstæðar skoðanir, temji sér heiðarleg andmæli og geri rétta grein 

fyrir skoðunum andstæðinga sinna.  

 Umburðarlyndinu er ekki ætlað að þagga niður í mönnum, heldur er því ætlað að tryggja frjálsa tjáningu 

sannfæringar. Þar sem krafan um umburðarlyndi á að tryggja mönnum rétt til að tjá og berjast fyrir 

sannfæringu sinni býður umburðarlyndi upp á átök. Umburðarlyndið krefst þess að slík átök einkennist 

ekki af ofbeldi eða niðurlægingu heldur virðingu fyrir andstæðingnum og  mannréttindum hans.  

        Verkefni 1 

1. Ræðið hugtakið umburðarlyndi.    

2. Hvernig eflum við og verndum umburðarlyndið? 

3. Hvort viljum við framkvæma umburðarlyndið á „veikan“ eða „sterkan“ hátt? 

        Verkefni 2  

Hefur þú verið í þeim sporum að hafa þurft að kynnast nýjum hópi fólks, flutt á milli landa eða byrjað í 

nýjum skóla? Þetta getur verið eitthvað einfalt eins og að byrja að stunda nýja íþrótt 

eða skipta um íþróttafélag. Skoðið eftirfarandi: 

 



13 

 

 

 Hvað auðveldaði þér að aðlagast nýjum hópi? 

 Hvað gerði það erfitt? 

 Hvað hefði hugsanlega getað auðveldað þér að aðlagast?  

 Skrifið niður á blað hugleiðingar ykkar – en svarið öllum atriðum með a.m.k. tveimur 

setningum. 

 Ræðið fjögur í hóp hvort þessi umræða geti á einhvern hátt aukið umburðarlyndi ykkar í garð 

þeirra sem koma nýjir í ykkar hóp?   

                     Verkefni  

Ræðið við foreldra eða forráðamenn (eða einhvern fullorðinn) um 

umburðarlyndi – spyrjið eftirfarandi spurninga: 

 Veist þú hvað er að vera umburðarlynd/ur? 

 Telur þú þig vera umburðarlynda/nn?  

 Á skalanum 1-10 hversu mikilvægt er að tileinka sér 

umburðarlyndi? 

 Skrifið a.m.k. hálfa síðu um samræðuna -  sem átti sér stað! 

Hvernig voru viðbrögð viðmælandans o.s.frv. 

Vissir þú að umburðarlyndinu er ekki ætlað 

að þagga niður í mönnum, heldur er því ætlað 

að tryggja frjálsa tjáningu sannfæringar okkar 
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 Virðing 

 Hvað er virðing og hvernig er hún framkvæmd?  

 Hvernig ber okkur að umgangast annað fólk og hvernig viljum við að 

aðrir umgangist okkur?   

 Til þess að geta borið sanna virðingu fyrir annarri manneskju þá verður 

maður að bera virðingu fyrir sjálfum sér. Sjálfsvirðingin kemur fram í því 

hvernig við sjáum okkur í samfélagi við aðra. Fyrir hvað við stöndum í 

lífinu, hvaða stíg við höfum valið að feta á vegferð okkar gegnum lífið. 

Virðingin birtist öðru fremur í þeim lífsreglum sem við höfum sett okkur og fylgjum í  daglegu lífi.  

 Þar sem sjálfsvirðing og virðing spila náið saman má skilgreina þetta þannig að sjálfsvirðingin beinist 

frekar inn á við á meðan virðingin beinist út á við. Því má segja að ytri virðing sé sú að bera virðingu fyrir 

öðrum, kunna að setja sig í spor annarra og geta fundið til með öðrum. Það er lögmál virðingarinnar að sá 

sem ber virðingu fyrir öðrum öðlast virðingu sjálfur.  

 Þetta lífsgildi er ein af forsendum þess að einstaklingi gangi vel í leik og starfi, forsenda þess að ganga 

vel í lifinu er að líta á aðrar manneskjur sömu augum og sjálfan sig og koma vel fram við þær. Virðing er í 

raun grundvallargildi í öllum mannlegum samskiptum og hana verður að læra, hún er ekki meðfædd 

heldur er hún áunnin.  
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Vissir þú að virðing felst í 

því að hafa jafnmikinn áhuga á 

velferð annarra og sinni eigin.  

 Virðingin vex og dafnar í jákvæðum samskiptum, hún birtist í því hvernig við tölum við annað fólk, hvernig 

raddblær okkar er og framkoma. Sá sem að finnur fyrir því að virðing er borin fyrir honum 

öðlast meiri sjálfsvirðingu og metnað til þess að standa sig vel í lífinu.  

 Í menningu þar sem lögð er höfuðáhersla á frið, stöðugleika og mannréttindi er virðingin 

helsta undirstaðan. Virðingin er náskyld kærleikanum og samúðinni. Virðingin er ekki eingöngu 

manna á milli heldur einnig gagnvart dýrum og náttúru.  

 

Verkefni  

  

1. Ræðið hugtakið virðing.  

2. Hvað með vanvirðingu? 

3. Hvernig sýnum við öðrum virðingu/vanvirðingu? 

4. Hér til hliðar er mynd af Móðir Theresu, hvers vegna? Hver var hún? 
5. Setjið upp stuttan leikþátt eða spuna þar sem virðingin er sett oddinn. 

  

 

 

 

Við um okkur frá okkur til 

okkar 
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        Mannréttindi 

Hvað eru mannréttindi?  Þann 10. desember 1948 var mannréttindayfirlýsing 

Sameinuðu þjóðanna samþykkt. Með henni var lagður grundvöllur að uppbyggingu 

hins alþjóðlega mannréttindakerfis. Mannréttindayfirlýsingin hefur með árunum orðið 

viðurkennt leiðarljós þeirra sem vinna að eflingu og virðingu mannréttinda og þeirra 

sem mannréttindi eru brotin á um heim allan.   

Mannréttindayfirlýsingin áréttar göfgi og gildi mannsins og byggir á því að allir hafi 

sömu  mannréttindi, sem ekki er hægt að taka af þeim. Réttindi sem eru okkur nauðsynleg vegna þess að við erum 

manneskjur. Við krefjumst öll jafnra tækifæra og mannsæmandi lífskjara. Við höfum þörf fyrir fæði, klæði og 

húsaskjól. Við viljum geta haft áhrif á samfélagið sem við búum í og fá tækifæri til að njóta gæða þess. Í 

mannréttindum felst einnig vernd gegn ofbeldi í hvaða mynd sem er og þau grundvallast á virðingu fyrir 

einstaklingnum. Mannréttindi vinna gegn vanþekkingu og hatri og eiga að gera okkur kleift að byggja samfélag 

sátta og samlyndis.  

 

 

 

Ef við skiljum ekki orðin eða 

hugtökin þá spyrjum við kennarann! 
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Skoðum fyrstu og þriðju grein yfirlýsingarinnar     

 Í 1. grein stendur: „Allir eru bornir frjálsir og jafnir öðrum að virðingu og réttindum. Allir 

eru gæddir skynsemi og samvisku og ber að breyta bróðurlega hverjum við annan“.  

Í 3. grein stendur: „Allir eiga rétt til lífs, frelsis og mannhelgi“. Þessar tvær greinar lýsa í 

hnotskurn mannréttindahugtakinu og hvað það gengur út á. Mannréttindayfirlýsingin hefur 

ómælda þýðingu fyrir heimsbyggðina alla en áhrifa hennar gætir í lögum og stjórnarskrám 

um víða veröld. Lögin nægja þó ekki ein og sér, til þess að sækja rétt sinn og virða rétt annarra verður fólk að vita 

hvað felst í mannréttindum. Útbreiðsla yfirlýsingarinnar og þekking á ákvæðum hennar er þannig mikilvæg 

forsenda mannvæns samfélags þar sem fólk nýtur mannhelgi, jafnréttis, borgaralegra og stjórnmálalegra réttinda 

og óttaleysis um líf og afkomu. Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna byggir á hugsjón um samfélag 

mannhelgi, réttlætis og jafnra tækifæra fyrir alla.  

Verkefni 

1. Ræðið hugtakið mannréttindi (hringborð) – Kynnið ykkur Mannréttindayfirlýsinguna. 

2. Hver hópur útbýr eigin mannréttindayfirlýsingu – dragið fram það sem ykkur þykir mikilvægt.  

3. Hvernig er hægt að efla hugsjónina um mannréttindi? 

4. Hugsið þið um mannréttindi í daglegu lífi? Af hverju eða af hverju ekki? – nefnið dæmi. 

                 Vissir þú að í mannréttindakafla stjórnarskrárinnar 65. gr. segir; „Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta 

mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og 

stöðu að öðru leyti. 
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        Menning 

Orðið menning eitt og sér er í raun skilgreint á fleiri en einn veg. Stundum er 

talað um menningu sem hugtak sem heldur utan um hluti eins og listir, bókmenntir, 

tónlist og svo framvegis. 

Menning er samsafn hegðunarmynstra sem fyrirfinnast í ákveðnum 

samfélögum. Mannfræðingar hafa notað hugtakið til að vísa til þeirrar viðleitni mannsins að skipa lífsreynslu 

sinni í flokka eða mynstur, og að tjá hana á skipulegan máta. Menning hefur einnig verið skilgreind sem 

„lífsmynstur heilla samfélaga“. Menningarstofnun Sameinuðu þjóðanna, UNESCO, hefur  lagt til að menning sé 

skilgreind sem: samansafn þeirra trúarlegu, efnislegu, vitrænu og tilfinningalegu þátta sem einkenna hvert 

samfélag eða samfélagshóp. Listir og bókmenntir teljast til menningar, en einnig lífsstíll, sambúðarform, 

mannleg gildi, hefðir og skoðanir. 

             

            Menning – verkefni: 

Hvaða þættir í lífi þínu hjálpa þér að vita hver þú ert?    

Hvaða   atriði móta sjálfsmynd þína? 

Allir eru einstakir – engir tveir 

eru eins – fögnum því 

http://is.wikipedia.org/wiki/Sameinu%C3%B0u_%C3%BEj%C3%B3%C3%B0irnar
http://is.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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Hafið eftirfarandi þætti í huga                                                                                                                                                                                         

 

1) Hvaða hlutverki gegnir þú innan fjölskyldunnar?   
2) Hver er fjölskyldusaga þín?  
3) Hvað gerir þú í daglegu lífi?  

4) Tilheyrir þú ákveðinni stétt? 

5) Í hvaða landshluta býrðu?  

6) Aðhyllist þú ákveðin trúarbrögð? 

7) Þjóðerni? 

8) Áhugamál, hvernig tónlist hlustar þú á, hvernig bækur lestu o.s.frv? 

9) Eitthvað annað sem þú telur mikilvægt?  

 

Eftir að hafa skoðað þættina hér að ofan, hvernig finnst þér hafa tekist til að skilja menningarlega sjálfsmynd þína? Það má 

vel vera að ykkur hafi ekki tekist að skilgreina ykkur.  Ástæða þess getur t.a.m verið sú að ykkur reyndist erfitt að svara 

spurningunum hér að ofan.  Tökum sem dæmi þjóðerni. Þið mynduð ef til vill segja að þið væruð íslendingar... en 

aftur á móti þá: 

 Er ég ekki meðlimur í Þjóðkirkjunni. 

 Hef ég ekki áhuga á glímu (séríslensk íþrótt). 

 Hef ég ekki áhuga á þorramat (séríslenskt fyrirbæri). 

það er margt sem bendir til þess að þið séuð ekki hinn dæmigerði Íslendingur eins og einhverjir kunna að skilgreina hann. 

Hvað er að vera íslendingur? Ræðið  

Það snýst allt 

um mig – þú 

verður bara 

að sætta þig 

við það ....  

Mikið að gerast? Margt í 

gangi í einu?  
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Fjölmenning.  

Hér er átt við fjölbreytt mannlíf á sama stað þar sem fólk af ólíkum uppruna, 

þjóðernislegum og- eða trúarlegum er saman komið án þess að einum hópi sé 

gert hærra undir höfði en öðrum. Þetta getur einnig átt við einstaklinga sem  

koma frá fleiru en einu menningarsvæði. Með margbreytileikanum og 

fjölmenningunni eykst trúarbragðaflóran og ólíkir menningarheimar mætast.  

Hægt er að útskýra fjölmenningu á þrjá vegu: 

Í fyrsta lagi geti þegnar þjóðfélags átt margt sameiginlegt í menningunni, en síðan haft ólíkar skoðanir og 

lífstíl á ákveðnum sviðum lífsins.   

Í öðru lagi getur einstaklingur eða hópur innan samfélags litið á grundvallarreglur menningarinnar gagnrýnum 

augum (verið ósammála) viðkomandi hópur eða eintaklingur getur reynt að breyta ríkjandi gildum/reglum á einn 

eða annan hátt. Sjálfsmynd einstaklinga getur byggst að verulegu leiti á menningu þeirra.  

 Í þriðja lagi eru innan flestra samfélaga minni einingar eða samfélög sem lifa eftir eigin sannfæringu eins og   

trúarbrögðum, lífsskoðunum eða gildakerfum. Undir þennan flokk geta fallið hópar eins og innflytjendur. Ófriður 

á milli menningarhópa ögrar því oft stöðugleika innan samfélagsins þar sem ólíkur menningarlegur bakgrunnur 

hefur mikið að segja.  

 

Einn fyrir alla og 

allir fyrir einn 
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                 Verkefni:  

Ímyndið ykkur að meiriháttar hamfarir hafi átt sér stað og efnahags- og 

samgöngukerfi  landsins sé í molum. Það hefur verið ákveðið að flytja alla þá sem 

hægt er úr landi, til landa sem hafa samþykkt að taka við flóttamönnum. Þessi 

aðgerð er framkvæmd af Sameinuðu þjóðunum.   

Þú og nánasta fjölskylda þín verða flutt til annars lands en vegna þeirrar neyðar sem hefur skapast hafið þið 

ekkert val um áfangastað. Gert er ráð fyrir að ástandið vari nokkurn tíma og því þurfið þið að gera ráð fyrir að 

dvelja lengi, ef ekki til frambúðar.  

Skrifið niður:  

 Fimm hluti sem þið mynduð taka með ykkur. Þetta geta verið verðmæti eða eitthvað sem hefur 

tilfinningalegt gildi. Þú þarft að koma þessum fimm hlutum ásamt fötum til skiptanna í eina litla 

ferðatösku. 

 Fimm hluti sem þú myndir kjósa að halda áfram að gera þegar þú kemur á áfangastað, þetta gæti 

verið að ganga í fötum eins og þú ert vanur að gera, eða vinna við það sama og þú gerðir í heimalandi 

þínu.  
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 Fimm hluti sem þú værir tilbúinn að gera til þess að falla inn í það samfélag sem þú ert í þann mund 

að verða hluti af, það gæti t.d. verið að læra tungumálið, að sækja námskeið í borgarlegri vitund, kynna 

þér siði, venjur, lög og svo framvegis. 

 Fimm atriði sem þér þykja skipta máli varðandi hvernig tekið er á móti þér í nýju landi.  

 

 Verkefnið má gera einstaklingslega eða mynda hópa – hver 

meðlimur hópsins skrifar niður svör og síðan ræðir hópurinn þau. 

Takið með í reikninginn að ef til vill eru ekki allir reiðubúnir að 

deila öllum svörunum með hópnum. Markmiðið með verkefninu 

er að hver einstaklingur finni út hvað honum þykir mikilvægt.  

 Verkefnið getur veitt innsýn í aðstæður hælisleitenda og 

varpað nýju ljósi á upplifun þeirra. Það er þó megin tilgangur 

verkefnisins að hver einstaklingur öðlist skilning á því hvað er 

mikilvægt fyrir eigin sjálfsmynd. Ef þið gerið þessa æfingu 

einstaklingslega þá ættuð þið að spyrja ykkur hvort og hvernig  

það sem þið völduð sýnir fram á menningarlegan bakgrunn 

ykkar. 
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Kynnumst hvert öðru 

 

 

Menningarlæsi 

Að skilja fjölbreytta menningu getur haft ýmsa kosti.  

Í fyrsta lagi veitir það okkur innsýn í starfshætti og hugmyndir ólíkra hópa eða einstaklinga, sem getur haft 

jákvæð áhrif á okkar eigið þjóðfélag og menningu.  

 Í öðru lagi veitir það okkur dýpri skilning á sjálfum okkur. Með því að skoða ýmsa valkosti verðum við 

óbeint meðvituð um okkar eigin viðhorf. Viðhorf sem hafa svo djúpar rætur að við tökum þeim sem sjálfsögðum 

hlut. 

 Menningarlæsi á einnig við um að tileinka sér gildandi samskipti og þróun á ákveðnum sviðum 

menningarinnar. 

 Menningarlæsi er hæfni til þess að kunna að meta og skilja ríkjandi gildi og skoðanir í eigin 

menningu til þess að umbera skoðanir og gildi annara menningarhópa. Tilgangurinn er að eiga vinsamleg 

samskipti við einstaklinga með ólíkan bakgrunn. 
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SteingleymdI 

að athuga 

hvað er á 

borgaranum  

MAÐR... 

Verkefni  

Ímyndið ykkur nú að þið séuð á leið í veislu þar sem matarhlaðborð er á 

boðstólnum. Á borðinu eru eftirfarandi réttir: 

1. Maríneraðir hundaleggir. 

2. Grillaður skröltormur. 

3. Sólþurrkaðar bjöllur.  

4. Soðnir eða djúpsteiktir ormar. 

5. Sniglar eldaðir í eigin skel, með hvítlauk og smjör.  

6. Froskalappir. 

7. Kindaaugu og hrútspungar. 

Reynið að gera ykkur raunhæfa mynd af viðbrögðum ykkar og hvort þið mynduð hugsanlega leggja ykkur 

eitthvað af ofangreindum réttum til munns. Jafnvel þó þú sért ekki grænmetisæta og getir vel hugsað þér að borða 

annað kjöt en það sem þú átt að venjast, má vera að matseðillinn hér að ofan valdi þér ógleði. Staðreyndin er sú 

að allt sem er á listanum er bæði næringarríkt og óhætt að borða ef það er rétt eldað.  

Ræðið  

 Hver voru viðbrögð þín/ykkar?  

 Hvers vegna heldur þú/þið að þið hafið brugðist við á þennan hátt? 
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 Gætuð þið hugsanlega skipt um skoðun á þessu eða fer þetta gegn öllu því sem þið teljið rétt? 

 Hafið þið einhverntíma borðað eitthvað sem þið gátuð ekki hugsað ykkur að borða áður eða fannst 

ógeðslegt? (skiptuð um skoðun). 

 Ef að þið eruð ekki t.d. múslimar eða gyðingar hefur þetta þá kennt ykkur eitthvað eða opnað augun fyrir 

því hvernig þeir sem aðhyllast þau trúarbrögð líður þegar þeim er boðið upp á svínakjöt eða skelfisk 

(gyðingar). Það getur einnig skipt máli hvernig maturinn er eldaður eða framreiddur. 

 Er það sem þið teljið eðlilegt að borða á einhvern hátt réttlætanlegra en það sem fólki úr öðrum 

menningarhópum þykir eðlilegt og hefur alist upp við? 

 Kynnið ykkur matarmenningu ólíkra trúarbragða. 

 

Dæmi:  

Oft hefur skapast umræða um slæður og klæðnað múslima kvenna, margir hafa neikvætt viðhorf til þessa 

og vilja meina að klæðnaðurinn sé tákn um karllægt samfélag og undirgefni kvenfólks gagnvart þeim. Því 

er alls ekki þannig farið í öllum tilfellum og afskaplega varhugavert að falla í þá gryfju að alhæfa um gildi 

þessa fyrir þær konur sem klæðast á þennan hátt. Án efa hafa margar múslima konur þá skoðun að 

klæðnaður kvenna á vesturlöndum sé til marks um undirgefni við karlmenn. Það kann að vera framandi 

fyrir þá sem ekki hafa vanist því að tala við eða eiga samskipti við fólk sem hylur andlit sitt með þessum 

hætti. En er það endilega rangt eða verra en að vera lítið klæddur á almanna færi?  
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 Hvaða ástæður liggja að baki klæðnaði múslima kvenna? Tilgreinið a.m.k. tvennt sem ykkur dettur 

í hug? Er það af trúarlegum, menningarlegum eða pólistískum ástæðum? Er þetta hefð? 

 Er eitthvað fólk eða hópur fólks sem klæðir sig aðgreinandi líkt og rætt er um hér að ofan? Nefnið 

dæmi um slíkt. 

 Er hægt að segja að eitt sé betra en annað í þessu tilliti eða rétt eða rangt? Ræðið og færið rök fyrir 

svörum ykkar. 

 Að hve miklu leyti flokkið þið eða dæmið samferðafólk út frá klæðaburði eða ytra útliti? 

 Kemur klæðnaður fólks eða hópa í veg fyrir eða breytir því hvernig þú hagar samskiptum við þá? 

 Hvað stýrir því hvernig við klæðum okkur?  

       Ólík viðhorf – rétt eða rangt!  
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     Trú 

Þrátt fyrir ólíkar trúarskoðanir í heiminum erum við eitt mannkyn. Margt er sameiginlegt þegar ólíkir hópar eru 

skoðaðir. Eitthvað er sameiginlegt með trúarhugmyndum á öllum tímum og alls staðar. Manninum er eðlislægt að 

trúa.  

 Trú mannsins á æðri máttarvöld. 

 Að trúa á eitthvað er það sama og að treysta á eitthvað. 

 Að trúa getur einnig þýtt að vera sannfærður um eitthvað.  

 Vantrú er í þeim skilningi ef til vill ákveðin trú. 

 Að trúa á einhvern, er ekki það sama og að trúa eitthverju. 

 En hvað er trú?  Er hún andstæða skynsemi og byggð á einhverju loftkenndu? 

 Óáþreifanlegu?  

 Enginn verður þvingaður til þess að trúa og allir ættu að fara eftir eigin sannfæringu í þeim 

efnum en jafnframt umbera skoðanir annarra hvort sem þær kunna að vera trú, vantrú eða  

önnur lífsviðhorf. 

  

 

Trú felur einnig í sér:  

Trú á sjálfan sig  

Trú á hugsjónir  

Trú á vísindin og fleira 

.... 
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Þrjár megin gerðir þjáningar, vísvitandi, óvart, eða af náttúrulegum ástæðum  

                                                                              

                                                                                                               

               

 

 

 

 

 

 

Það getur reynst erfitt að umbera þjáningu ef hún er af náttúrulegum orsökum – Hvers vegna?  Finnum við kannski til 

vanmáttar ef það er ekkert sem við getum gert til að breyta hlutunum? Fólk hefur tilhneigingu til þess að kenna Guði eða 

eitthverju yfirnáttúruleg um þjáninguna – þeir sem eru trúaðir eru ef til vill á þeirri skoðun að Guð sé almáttugur og 

kærleiksríkur! Ef það er rétt, hvers vegna kemur hann þá ekki í veg fyrir þjáninguna ef hann hefur það vald. Hvers vegna vill 

Guð að við þjáumst? Fyrir þá sem eru trúlausir eða guðlausir má spyrja hver er tilgangur þjáningarinnar? Getur þjáning 

annarra verið ákall til okkar að hjálpa og sýna umhyggju? 

Yoda segir! 

Óttinn er vegurinn að skuggahlið lífsins, 

ótti leiðir til reiði, reiðin leiðir til haturs og 

hatrið veldur þjáningu  

úr Star Wars: The Phantom Menace 
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Lesið söguna  

Eitt sinn var maður sem fann egg Keisarafiðrildis. Hann tók eggið og fór með það 

heim til að fylgjast með því klekjast út. Dag einn kom lítið brot í eggið, næstu 

klukkutíma reyndi fiðrildið að brjótast út úr egginu. Það reyndist vera nokkuð erfitt. 

Manninum var hætt að lítast á blikuna og taldi að eitthvað væri að, hann vildi því 

aðstoða og klippti í eggið í von um að nú kæmist fiðrildið loksins út. Það varð raunin 

og í ljós kom það með þrútinn stóran búk en litla vængi. Hann vænti þess að innan 

skamms myndi það breiða út fallega vængi sína og fljúga. Það gerðist þó ekki. 

Fiðrildinu tókst aldrei að fljúga og varði lífi sínu í að draga vængina á eftir bólgnum búknum. Ástæða þess var að 

baráttan við að brjótast út úr egginu hjálparlaust er leið náttúrunnar og ef til vill Guðs (í einhverri mynd) til að 

þrýsta vökva úr búknum yfir í vængi fiðrildisins. Hin miskunsama hjálp mannsins að klippa á eggið var í raun 

vonskuverk. Því stundum er þjáningin nauðsynleg og einmitt það sem við þurfum til þess að þroskast eðlilega.  

 Óttinn við hið ókunnuga reynist okkur oft erfiður og því er mikilvægt að þekkja það 

sem við erum að takast á við og skilja forsendur annarra. Við bregðumst ósjaldan við með 

því að loka á það sem við þekkjum ekki og neita að aðlaga okkur að aðstæðum sem eru 

okkur framandi – hugsum um þetta! 
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         Verkefni 

 Gerðu lista þar sem fram koma dæmi um þjáningu eða ótta við hið ókunnuga - reynið að skrifa niður a.m.k. 10 atriði. Við hvert 

þeirra skuluð þið segja frá hvernig eða hvaða lærdóm þið gætuð dregið af því. Hvernig það gagnast ykkur í framtíðinni. Eru 

einhver atriði sem þið teljið ekki hafa nein langtímaáhrif? 

 

 Skrifaðu frásögn um atvik sem reyndist þér erfitt en þú lærðir dýrmæta lexíu. Eða skrifaðu um upplifun þína af þjáningu eða ótta 

hvernig hafði þessi upplifun jákvæð áhrif á þig? 

 

 Ertu sammála því sem Yoda segir? Getur ótti leitt til þjáningar? Getum við valdið öðrum sársauka með því 

að halda ekki aftur af tilfinningum okkar og neita að skilja aðra? Hvað finnst þér? Skrifaðu a.m.k. hálfa 

síðu!! 
 

 

 

 

 

 

 

Út í geim og aftur heim 

Með viljann að vopni  
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Trúarbrögð og lífsgildi 

 Trúarbrögð eru trú á yfirnáttúrulegar verur, guði eða dýrðlinga ásamt siðfræði, 

venjum og jafnvel stofnunum tengdum trúnni. Víðari skilgreining er að trúarbrögð 

sé skýring á sambandi mannsins við heiminn.  

 Trúarbrögð geta verið allt frá stórri skipulagðri stofnun eins og kaþólsku kirkjunni 

til trúarbragða ýmissa ættbálka í Afríku og víðar. 

 Guðleysi/ trúleysi er sú afstaða að trúa ekki á eða tilbiðja Guð eða guði (hafna 

tilvist þeirra) og allri annarri yfirnáttúru. 

Fjölmennustu trúarbrögð heims eru eftirfarandi. 

1. Kristni - 2,1 milljarður.  

2. Íslam - 1,4 milljarðar.  

3. Trúlausir, guðlausir og aðrir utan trúfélaga - 1,1 milljarður. 

4. Hindúismi - 900 milljónir. 

5. Hefðbundin kínversk trúarbrögð - 394 milljónir (í raun ekki ein trúarbrögð, heldur samsafn ýmissa). 

6. Búddismi - 376 milljónir - Í heiminum búa 6,852,472,823 (2010). 

 

 

Vissir þú að múslimar heilsast með orðinu 

Salām, sem  þýðir „friður“ og gyðingar 

heilsast með orðinu Shalom sem þýðir líka 

„friður“ 

 

http://is.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%BA
http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Yfirn%C3%A1tt%C3%BAruleg_vera&action=edit&redlink=1
http://is.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%B0
http://is.wikipedia.org/wiki/D%C3%BDrlingur
http://is.wikipedia.org/wiki/Si%C3%B0fr%C3%A6%C3%B0i
http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Stofnun&action=edit&redlink=1
http://is.wikipedia.org/wiki/Ka%C3%BE%C3%B3lska_kirkjan
http://is.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%BA
http://is.wikipedia.org/wiki/Kristni
http://is.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dslam
http://is.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%BAleysi
http://is.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%B0leysi
http://is.wikipedia.org/wiki/Hind%C3%BAismi
http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Hef%C3%B0bundin_k%C3%ADnversk_tr%C3%BAarbr%C3%B6g%C3%B0&action=edit&redlink=1
http://is.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAddismi
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Hvernig koma trúarbrögð eða lífsskoðanir fram í menningunni?  

Með  

 

Táknum  

Hvað eru tákn í þessu samhengi/hvernig tákn erum við að tala um?  

Nota trúlausir/guðlausir tákn?      

Athöfnum – hvernig athafnir erum við að tala um?  

Helgisiðir – fjölskylduvenjur o.s.frv.  

Hvað eru heilgisiðir?  

Verkefni: 

Veljið tvenn trúarbrögð og berið saman helgisiði! 

Hafa trúartákn áhrif á þá sem ekki trúa? Setjið á svið rökræður, helmingur bekkjarins á móti, 

hinn helmingurinn með.  Hver meðlimur hópsins gerir grein fyrir afstöðu sinni – til skiptis með og á móti – um 

það bil 2 mínútur á mann. Munið að  virða skoðanir hvers annarrs og færa málefnaleg rök fyrir skoðunum 

ykkar. Vandið ykkur þegar þið talið. Hannið ykkar eigin tákn – eitthvað sem ykkur finnst  lýsa ykkur best – útskýrið 

síðan fyrir bekknum með einni setningu hvers vegna þið völduð að hafa táknið ykkar eins og það er. 

Í tó
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r
list ... 

Við erum það sem við 

hugsum – Buddha 
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                 Hver er þetta 

eiginlega sem allir eru að 

tala um? 

Spurningin um guð! 

Guð minn góður!  

Guð minn álmáttugur! 

 Guð er oftast ritað með lágstaf, þ.e. guð, og stundum ritað gvuð eins og það er í talmáli.  

 Orðið guð er bæði til í hvorugkyni og karlkyni í íslensku og er notað bæði sem sér- og samnafn. Goð og 

guð eru náskyld hugtök, goð er þó oftar notað um guðlegar verur í fjölgyðistrú, til dæmis í ásatrú 

 Er yfirnáttúruleg vera, sem oft er æðsta vera í trúarbrögðum og jafnvel almáttug.  

 Helstu kenningarnar um guð eru:  

 Eingyðistrú gerir ráð fyrir einum guði, sem oftast er almáttugur og skapari veraldar; dæmi um þetta er 

kristni. 

 Fjölgyðistrú getur haft fjöldann allan af guðum og sinna þeir jafnan mismunandi hlutverkum 

(frjósemisguð eða stríðsguð t.d.) og hafa valdaskipti og jafnvel yfirguð, dæmi um þetta er ásatrú. 

 Frumgyðistrú telur guð vera afl eða kraft af einhverju tagi, stundum frumafl sem kemur gangverki 

heimsins af stað. Dæmi um þetta er guðshugmynd Aristótelesar. 

 Algyðistrú er sú kenning að guð sé allt og sé alls staðar, dæmi um þetta er hindúasiður. 

http://is.wikipedia.org/wiki/Hvorugkyn
http://is.wikipedia.org/wiki/Karlkyn_(m%C3%A1lfr%C3%A6%C3%B0i)
http://is.wikipedia.org/wiki/Go%C3%B0
http://is.wikipedia.org/wiki/Hugtak
http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Yfirn%C3%A1tt%C3%BAruleg_vera&action=edit&redlink=1
http://is.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%BAarbr%C3%B6g%C3%B0
http://is.wikipedia.org/wiki/Eingy%C3%B0istr%C3%BA
http://is.wikipedia.org/wiki/Kristni
http://is.wikipedia.org/wiki/Fj%C3%B6lgy%C3%B0istr%C3%BA
http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Frj%C3%B3semisgu%C3%B0&action=edit&redlink=1
http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Str%C3%AD%C3%B0sgu%C3%B0&action=edit&redlink=1
http://is.wikipedia.org/wiki/%C3%81satr%C3%BA
http://is.wikipedia.org/wiki/Frumgy%C3%B0istr%C3%BA
http://is.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://is.wikipedia.org/wiki/Algy%C3%B0istr%C3%BA
http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Hind%C3%BAasi%C3%B0ur&action=edit&redlink=1
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Siðferðisleg gildi  

Hér vaknar sú spurning hvort ekki séu til staðar sameiginleg siðferðileg gildi í trúarbrögðunum sem hægt er 

byggja á og nota til þess að einstaklingar frá ólíkum menningarheimum geti búið saman í sátt og samlyndi. Þegar 

trúarbrögðin eru skoðuð kemur glögglega í ljós að þrátt fyrir að margt sé ólíkt í þeim þá eiga þau nokkur 

sameiginleg siðferðisviðmið sem hægt er að byggja á. Það virðist vera mjög náið ef ekki órjúfanlegt samband á 

milli trúarbragða og siðferðis. 

Dæmi – Gullna reglan  -  hana má finna í einhverri mynd í flestum trúarbrögðum og 

samfélögum heims – Verkefni - reynið að þýða yfir á íslensku. 

 Buddismi: "Hurt not others in ways that you yourself would find hurtful." 

 Zaraþústratrú: "That nature only is good when it shall not do unto another whatever is not good for its own self."  

  Gyðingdómur: "What is hateful to you, do not to your fellow men. That is the entire Law, all the rest is commentary."  

 Hindúatrú: "This is the sum of all true righteousness: deal with others as thou wouldst thyself be dealt by. Do nothing to thy 

neighbour which thou wouldst not have him do to thee after." 

 Kristindómur: "As ye would that men should do to you, do ye also to them likewise."  

 Islam: "No one of you is a believer until he desires for his brother that which he desires 

forhimself."   

Taóismi: The good man "ought to pity the malignant tendencies of others; to regard their gains 

 as if they were his own, and their losses in the same way." 

 Konfúsianismi: "Surely it is the maxim of loving-kindness: Do not unto others that you 

would not have them do unto you."  

 Baháí trúin: "He should not wish for others that which he doth not wish for himself, nor promise that which he doth not 

fulfill." 

Er eitthvað fleira 

sem ykkur þykir 

sameiginlegt með 

ólíkum trúarhópum  
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Að vita ekki er slæmt- en að 

vilja ekki vita er verra.  

    Verkefni: að ræða saman – um siðferðisleg álitamál  

Notið þær reglur sem þið hafið sett ykkur um samræður  

 Ræðið Gullnu regluna – hvers vegna er þetta 

svona útbreidd regla?  

 Ræðið siðferðisleg álitamál.  

 Hvað eru siðferðisleg álitamál?  

 Ofbeldi (mannsal).  

 Fjárhættuspil.  

 Dýravernd.  

 Fóstureyðingar. 

 Líknardráp. 

 Samkynneigð. 

 Dauðarefsingar. 

 ????? 

 

 

Ekki er 

allt gull 

sem glóir? 
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3. erindi 

Ég er...(endurtakið fyrstu setninguna) 

Ég skil...(eitthvað sem er sannleikur fyrir persónunni) 

Ég segi...(eitthvað sem persónan trúir á) 

Mig dreymir...(eitthvað sem persónuna dreymir um) 

Ég reyni...(eitthvað sem persónan mun reyna að uppfylla) 

Ég vona...(eitthvað sem persónuna dreymir um) 

Ég er...(fyrsta setning ljóðsins endurtekin) 

 

 

Ég er – ljóð – yrkjum  

1. erindi 

Ég er...(tvennt sem einkennir þann sem skrifað er um) 
Mig langar að vita...(eitthvað sem persónan gæti verið forvitin um) 

Ég heyri...(ímyndað hljóð) 

Ég sé...(ímynduð sjón)  

Ég vil...(eitthvað sem gæti verið líklegt) 

2. erindi 

Ég er...(endurtaka fyrstu setninguna) 

Ég læt sem ég...(eitthvað sem persónan gæti þóst gera) 

Mér líður...(finnið upp á einhverju sem persónan gæti verið að upplifa) 

Ég snerti...(ímyndið ykkur eitthvað) 

Ég hef áhyggjur af...(eitthvað sem gæti valdið persónunni áhyggjum) 

Ég græt...(eitthvað sem gæti gert persónuna sorgmædda) 

Við 

erum 

bara við 
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Búddhatrú 

Kristni  

Islam  

Ásatrú 

Hinduismi 

Trúlausir 

Kínversk trúarbrögð  

 

 

 

Veljið ykkur eitt af ofangreindum trúarbrögðum eða lífsskoðunum sem ykkur langar að yrkja 

út frá í þessu ljóði (eða veljið annað sem ykkur dettur í hug) – þið semjið ljóðið út frá 

persónu sem aðhyllist þau trúarbrögð sem þið völduð og reynið að setja ykkur í spor hennar. 

Skoðið heimildir og hvaða gildi og skoðanir þessi einstaklingur kann að hafa. Hugið að þvi 

hvernig viðkomandi sér lífið og tilveruna.... og túlkið eins og þið skiljið.. Munið eftir 

umburðarlyndinu  

Hver syngur 

með sínu nefi 

 
Handskrifið eða prentið út – 

myndskreytið – flytjið – njótið 

 

 

D
æ
m

i 
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Trúarbrögð og menning 

Frá þekkingu til umburðarlyndis 
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Í bókinni er leitast við að útskýra hugtök sem tengjast 

trúarbrögðum í frumskógi ólíkra menningarheima á tímum 

hnattvæðingar. Hugtök eins og umburðarlyndi, virðing, menning, 

fjölmenning o.fl. Áhersla er lögð á samræðuna í skólastofunni og 

þátttöku nemenda í mótun eigin skoðana og lífsviðhorfa.  
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