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Ágrip  

Eftirfarandi ritgerð greinir annars vegar frá fræðilegri umfjöllun um lög og reglugerðir á sviði 

kennslu í kristnum fræðum, siðfræði og trúarbragðafræði og frá rannsóknum sem gerðar hafa 

verið á þessu sviði. Hins vegar er greint frá könnun sem gerð var sérstaklega á viðhorfi 

foreldra til kennslu í kristnum fræðum, siðfræði og trúarbragðafræði í grunnskólum á Íslandi. 

Rannsóknarsnið umræddrar könnunar var megindlegt þar sem athugun var gerð með 

spurningalistakönnun. Megináhersla var lögð á að nálgast upplifun foreldra með ólíkan 

menningarlegan bakgrunn, á kennslu greinarinnar hjá barni sínu. Jafnframt var leitað eftir 

viðhorfi og hugmyndum foreldra til skipulagningar kennslu og kennsluaðferða  í greininni. 

Spurningalistakönnunin var lögð fyrir í Nóvember 2007. Þýði könnunarinnar var foreldrar 

barna í íslenskum grunnskólum, af íslenskum og erlendum uppruna. Úrtakið var valið 

markvisst með tilgang könnunarinnar í huga og innihélt 42 foreldra af íslensku og erlendu 

þjóðerni. 

  

Niðurstöður gefa ákveðnar vísbendingar um svipaða þróun og virðist hafa átt sér stað á 

viðhorfi um þessi mál almennt í samfélaginu undanfarið. Viðhorfi sem menntamálaráðuneytið 

hefur nú þegar brugðist við að einhverju leyti með endurskoðaðri aðalnámskrá í kristnum 

fræðum, siðfræði og trúarbragðafræði (KST). Foreldrar virðast almennt nokkuð sáttir við 

hluta kennslu í kristnum fræðum en meirihluti aðspurðra vill auka vægi annarra trúarbragða í 

kennslu. Þetta kemur heim og saman við skoðanir kennara og almennings og er í takt við þær 

miklu þjóðfélagsbreytingar sem hafa átt sér stað á Íslandi undanfarin ár.  
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Formáli  

Undirrituð hefur stundað fjarnám við Grunnskólabraut í Kennaraháskóla Íslands undanfarin 3 

ár, þar sem hún hefur valið sér samfélagsfræðigreinar sem kjörsvið. Áhugi á trúarlegum 

málefnum hefur ávallt verið mér ofarlega í huga. Námskeiðin Biblíufræði-Gamla og nýja 

testamentið; Trúarbragðafræði og Börn, trúarbrögð og siðfræði undir stjórn Gunnars J. 

Gunnarssonar urðu hins vegar fyrst til að vekja mig til umhugsunar um kennslu greinarinnar 

KST í grunnskólum og í framhaldi af því fóru að vakna hugmyndir um efnistök í 

lokaverkefni. Það var svo í kjölfar kröftugrar umræðu sem gekk að mestu á milli 

þjóðkirkjunnar og Siðmenntar – félags siðrænna húmanista á Íslandi sem hugmynd kviknaði 

að lokaverkefninu í þeirri mynd sem það er í dag, með smávægilegum breytingum. Vinna við 

verkefnið hefur verið mjög krefjandi en jafnframt ánægjulegt og spennandi. Vil ég þakka 

Höllu Jónsdóttur fyrir góða leiðsögn við vinnu verkefnisins allt frá byrjun fram á lokasprett, 

Guðrúnu Guðmundsdóttur fyrir yfirlestur, Jónínu Ósk Ingólfsdóttur þakka ég einnig fyrir 

aðstoð og síðast en ekki síst vil ég þakka þeim foreldrum sem tóku þátt í könnuninni. 

 

Hafnarfjörður í desember 2007 

 

_________________________ 

Ingibjörg Sveinsdóttir    
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Inngangur 

1.1 Bakgrunnur rannsóknar 

Þjóðkirkjan hefur verið mikið í umræðunni að undanförnu af ýmsum ástæðum. Í fjölmiðlum 

hefur farið mikið fyrir umræðunni um, að hvaða marki íslenska þjóðkirkjan eigi að teygja sig 

inn í menntakerfi landsins og ekki eru allir sammála. Umræðan á sér langan aðdraganda en 

það má segja að svokölluð Vinaleið þjóðkirkjunnar hafi komið henni upp á yfirborðið. 

Kærleiksþjónusta í grunnskólum: Vinaleið, er þjónusta sem þjóðkirkjan hefur boðið upp á í 

nokkrum grunnskólum landsins og er í höndum djákna. Á vef Þjóðkirkjunnar segir 

eftirfarandi um Vinaleið: 

VINALEIÐ er fyrirbyggjandi starf og er hluti af stoðkerfi skólanna. Hún er stuðningur 
og sálgæsla fyrir nemendur, kennara og foreldra. Vinaleið er opinn og almenn. Þá er 
átt við að allir nemendur skólans geta nýtt sér þessa þjónustu að vild og að ekki þarf 
leyfi foreldra til að nemandi komi í sálgæsluviðtal....Sálgæsluviðtölin eru 
stuðningsviðtöl en ekki meðferðarviðtöl og er því þjónusta VINALEIÐAR ekki 
meðferðarþjónusta. 

(Þórdís Ásgeirsdóttir, 2003) 

Samkvæmt erindi Þorvaldar Karls Helgasonar biskupsritara (2004) er sálgæsla: „það að veita 

umhyggju, stuðning, hlustun...[og] skilning á kristnum forsendum.“    

 

Sá hópur sem hefur viðhaft einna háværustu mótmælin gegn þessum tengslum þjóðkirkjunnar 

við grunnskólana kallar sig Siðmennt. Á heimasíðu félagsins segir að Siðmennt sé félag 

siðrænna húmanista á Íslandi sem var stofnað árið 1990. Þar segir að „félagið ...[sé] málsvari 

mannúðarstefnu (húmanisma) og frjálsrar hugsunar, óháð trúarsetningum, og ...[standi] fyrir 

borgaralegum athöfnum. “ (Siðmennt, 2006b). Siðmennt hefur mótmælt allri óviðeigandi 

starfsemi trúfélaga í opinberum skólum og hefur barist sérstaklega hart gegn ítökum 

þjóðkirkjunnar í skólakerfinu. Félagið segir trúaruppeldi ekki eiga að vera í verkahring 

opinberra skóla eða annarra opinberra aðila og starfsemi sem þessi sé því brot á 

grundvallarákvæðum trúfrelsis sem bundin eru í stjórnarskrá Íslands (Hope Knútsson, 2006; 

Siðmennt, 2006a).  

 

Miklar þjóðfélagsbreytingar hafa átt sér stað á Íslandi undanfarin ár og sem dæmi, má nefna 

að fjöldi nemenda í íslenskum grunnskólum með erlent móðurmál hefur aukist úr 747 árið 

1998 í 1613 árið 2006 (Hagstofa Íslands, 2007a). Þessar tölur gefa vissar upplýsingar um að 

trúar- og menningarlegur bakgrunnur grunnskólabarna hefur breyst mikið og er nú mun 
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fjölbreyttari en áður. Stjórnvöld hafa reynt að taka tillit til þeirrar umræðu sem hefur átt sér 

stað og þeirrar breyttu samfélagsgerðar sem líst hefur verið og má meðal annars sjá afrakstur 

þess í endurskoðuðum lögum og reglugerðum er varða íslenska grunnskóla. Stjórnvöld telja 

námsgreinina KST enn eiga heima í grunnskólum, kristin gildi eru ennþá ríkjandi en aukin 

áhersla er nú á kennslu annarra trúarbragða í öllum deildum grunnskólans. Talsmenn trúfélaga 

hafa látið skoðanir sínar í ljós sem ríma að miklu leyti við stefnu stjórnvalda. Viðhorf 

skólanna, kennara og menntastéttarinnar hefur jafnframt verið kannað upp að vissu marki sem 

og viðhorf nemenda. Lítið virðist hins vegar hafa farið fyrir stórum hagsmunahópi í 

umræðunni, hópi foreldra sem eiga börn í opinberum skólum á Íslandi. Þeim hópi sem hefur 

einna mestra hagsmuna að gæta, ef svo má að orði komast, þegar litið er til þess að verið er að 

fjalla um menntun, framtíð og velferð barna þeirra. Í opinberri umræðu fer sífellt meira fyrir 

rökræðum aðila sem eru á öndverðum meiði, annars vegar þeirra sem telja áherslu á kristin 

gildi í grunnskólum of mikil, þeirra sem vilja slíta öll tengsl trúfélaga inn í grunnskólana og 

jafnvel leggja af kennslu í trúarbrögðum, og hins vegar þeirra sem vilja halda fast í kristin 

gildi í skólastarfi og telja eðilegt að kenna trúarbrögð í grunnskólum þar sem megináhersla er 

á kristin fræði. Ástæða þykir nú til að athuga hvaða viðhorf foreldrar barna í grunnskólum 

hafa til kennslu námsgreinarinnar, hvaða skoðun þeir hafa varðandi áherslur í kennslu 

kristinna fræða annars vegar og trúarbragðafræði hins vegar, hvort munur sé á viðhorfi 

foreldra eftir þjóðerni og hvernig kennslan samræmist lögum og reglugerðum, út frá reynslu 

foreldra. 

 

Skipta má þessari ritgerð í tvo hluta. Sá fyrri fjallar um lög og reglugerðir er varða 

grunnskólana almennt sem og kennslu námsgreinarinnar KST, ásamt athugunum og 

rannsóknum sem gerðar hafa verið á þessu sviði. Sá seinni greinir frá þeirri könnun sem gerð 

var sérstaklega í tengslum við þetta lokaverkefni og fjallar um  viðhorf foreldra til kennslu í 

KST.  

 

1.2 Tilgangur  

Tilgangur þessarar könnunar er að meta viðhorf foreldra út frá eigin reynslu, til kennslu 

námsgreinarinnar KST íslenskum grunnskólum. Í upphafi var sett fram rannsóknarspurningin: 

Eru áherslur  varðandi  kennslu í kristnum fræðum-, siðfræði- og trúarbragðafræði í 

íslenskum grunnskólum réttar? 
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Í könnuninni er svo leitast við að svara eftirfarandi spurningum: 

 

• Hver er áhugi foreldra á námi barns síns í KST? 

• Hvert er viðhorf foreldra til kennslu í kristnum fræðum annars vegar og kennslu í 

öðrum trúarbrögðum hins vegar? 

• Hvert er viðhorf foreldra til þátttöku utanaðkomandi aðila við kennslu greinarinnar? 

• Er munur á viðhorfi foreldra til kennslu í KST eftir þjóðerni? 

 

Fyrrgreindum spurningum er ætlað að afla upplýsinga og vísbendinga um hvert viðhorf 

foreldra til kennslu í námsgreininni KST sé, hvort stefna stjórnvalda sé í takt við skoðanir 

foreldra og hvort kennsla greinarinnar sé í samræmi við lög og reglugerðir, út frá reynslu 

foreldra. Spurningar og markmið könnunar voru ákveðin með tilliti til hvors annars, en 

markmið könnunar eru eftirfarandi: 

• Að skoða skrifleg gögn sem tengjast efninu svo sem lög og reglugerðir, athuganir og 

rannsóknir sem gerðar hafa verið og tengjast efninu, gagnrýnum augum. 

• Að meta viðhorf foreldra til kennslu í KST í íslenskum grunnskólum. 

• Að kanna hvort munur sé á viðhorfi foreldra til kennslu í KST eftir þjóðerni 

• Að komast að niðurstöðu sem hægt er að draga ályktanir af og sem hagsmunaaðilar 

geta nýtt sér í umræðunni um málefnið. 

 

1.3 Uppbygging verkefnis 

Þetta verkefni er byggt upp með þeim hætti að í öðrum kafla eru lög og reglugerðir sem 

tengjast viðfangsefninu reifuð. Í þriðja kafla eru niðurstöður nokkurra rannsókna sem gerðar 

hafa verið á þessu sviði skoðaðar. Í fjórða kafla er sjónum beint að könnuninni, aðferðum, 

spurningalista og framkvæmd. Í fimmta kafla er greint frá úrvinnslu og niðurstöðum einstakra 

spurninga. Í sjötta kafla má finna annmarka könnunar, tengsl einstakra spurninga og ályktanir 

og í sjöunda kafla er leitast við að varpa ljósi á niðurstöður könnunarinnar meðal annars með 

samanburði við fræðilega umfjöllun úr öðrum og þriðja kafla. Þar er einnig að finna tillögur 

að úrbótum og hugmyndir að frekari rannsóknum. 
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1. Kennsla greinarinnar samkvæmt lögum 

2.1  Lög um grunnskóla 

Í lögum um grunnskóla númer 66 frá árinu 1995 með áorðnum breytingum frá 1.janúar 2007 

kemur fram í 2.grein að þar sem hlutverk grunnskólans sé að búa nemendur undir „líf og starf 

í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun [skulu] starfshættir skólans...mótast af 

umburðarlyndi, kristilegu siðgæði og lýðræðislegu samstarfi.“ (Lög um grunnskóla nr. 

66/1995, 10.gr.). Þessi grein hefur orðið uppspretta mikilla umræðna. Út úr greininni má strax 

lesa áherslu á eitt trúarbragð ofar öðru. Ákveðinn hópur er andvígur því að notast við 

„kristilegt siðgæði“ og telur réttara að nota hugtakið „almennt siðgæði“. Á hinn bóginn telja 

menn eðlilegt að notast við „kristilegt siðgæði“ í ljósi þess að stærstur hluti þjóðarinnar er 

yfirlýstur kristinn og að kristni sé samofin menningu þjóðarinnar.   

 

Bent hefur verið á að gefist nemendum af ólíkum uppruna tækifæri til að kynnast og ræða 

ólíkan menningarlegan uppruna sinn, efli það sjálfsvitund þeirra og félagsvitund. Í 29. grein 

laga um grunnskóla kemur einmitt fram að í „starfi skólans skuli [meðal annars] leggja 

áherslu á að efla sjálfsvitund og félagsvitund nemenda.“ (Lög um grunnskóla nr. 66/1995, 

29.gr.). Í þessari sömu grein stendur jafnframt: „Markmið náms og kennslu og starfshættir 

grunnskóla skulu vera þannig að komið sé í veg fyrir að mismunun vegna uppruna, kyns, 

búsetu, stéttar, trúarbragða eða fötlunar“ (Lög um grunnskóla nr. 66/1995, 29.gr.).  

 

Í kafla grunnskólalaganna um réttindi og skyldur nemenda, 35. grein, kemur fram að 

„menntamálaráðherra er heimilt að veita nemanda undanþágu frá skyldunámi í tiltekinni 

námsgrein ef gild rök mæla með því.“ (Lög um grunnskóla nr. 66/1995, 35.gr.).  

 

Þegar rýnt er í grunnskólalögin eins og nú hefur verið gert kemur í ljós viðurkenning yfirvalda 

á mismunandi menningarlegum uppruna nemenda. Augljóst er að yfirvöld telja að 

grunnskólinn eigi að taka tillit til, vinna með og nýta sér fjölbreytileika nemendahópsins en 

ekki öfugt. Trúarbrögð spila að sjálfsögðu stórt hlutverk í menningarlegum bakgrunni hvers 

einstaklings og þar af leiðandi sjálfsmynd hans. Í þessarri könnun er meðal annars lögð 

áhersla á að komast að því hvort foreldrar telji að í raun sé komið til móts við nemendur af 

ólíkum uppruna líkt og hér er kveðið á um og hversu mikilvæga þeir telji 35. grein sem 

kveður á um undanþágur í tengslum við námsgreinina KST. Í framhaldi af þessari umræðu um 

grunnskólalögin er forvitnilegt að skoða hvað aðalnámskrá, sem kveður nánar á um skipan 
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náms í gunnskólum með vísan í fyrrgreind lög, hefur um málið að segja.  

 

2.2. Aðalnámskrá grunnskóla 

Í 29. grein laga um grunnskóla kemur fram að í aðalnámskrá grunnskóla skuli „kveðið nánar á 

um uppeldishlutverk grunnskólans og meginstefnu í kennslu og kennsluskipan í samræmi við 

hlutverk grunnskólans“ en hlutverk grunnskólans kemur fram í 2.grein laganna sem útlistuð 

var hér að ofan (Lög um grunnskóla nr. 66/1995, 29.gr.).  

 

Ný aðalnámskrá grunnskóla tók gildi frá og með 1. ágúst 2007 með vísan til laga 66/1995 um 

grunnskóla, með áorðnum breytingum. Í aðalnámskránni er að finna nánari útlistun á hvernig 

skuli framfylgja og skipuleggja það sem fram kemur í grunnskólalögum. Aðalnámskránni er 

skipt í 12 hluta eftir námssviðum, auk almenns hluta. Hérna verður almenni hlutinn skoðaður 

auk hluta KST. 

 

2.2.1. Almennur hluti 

Það er á hreinu að samkvæmt grunnskólalögum ber grunnskólum að taka við öllum börnum 

hvernig sem stendur á um atgervi þeirra og aðstæður, jafnframt er ljóst að allir nemendur eiga 

rétt á námi við hæfi í grunnskólum og hlýtur þar að þurfa að taka tillit til þátta eins og 

menningarlegs og trúarlegs uppruna þeirra. Í aðalnámskránni, almennum hluta (1999; 2006) 

kemur fram að sömu úrræði eigi ekki endilega við um alla nemendur og að hafa þurfi í huga 

að verkefni höfði til mismunandi hópa meðal annars óháð uppruna og trú. Í almenna hlutanum 

kemur einnig fram að „almenn menntun...[eigi] að efla gagnrýna, sjálfstæða hugsun hjá 

einstaklingum og hæfileika til þess að bregðast við nýjum aðstæðum.“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla: almennur hluti, 2006, bls. 8).  Jafnframt er mikilvægt að „nemendum lærist að 

þekkja og tjá eigin tilfinningar og kunni að virða tilfinningar annarra og tjáningu þeirra, óháð 

uppruna, kyni, búsetu, trú, kynhneigð eða fötlun.“ (Aðalnámskrá grunnskóla: almennur hluti, 

2006, bls. 9). Kennsla verður að taka mið af þörfum og reynslu einstakra nemenda og skulu 

kennsluaðferðir taka mið af jafnrétti en mega ekki mismuna nemendum meðal annars eftir 

trúarbrögðum. Nám í hinum fjölbreyttu trúarbrögðum heims hlýtur að stuðla að því að þessi 

atriði séu uppfyllt. Með umfjöllun um hin ólíku trúarbrögð styrkist sjálfsvitund nemenda og 

þekking, en með aukinni þekkingu hlýtur umburðarlyndi og virðing fyrir ólíkum uppruna 

fólks að aukast. Hvort það sé svo í höndum grunnskólans að sjá til þessa, er aftur á móti 

spurning.  



Kennaraháskóli Íslands      Ingibjörg Sveinsdóttir 

 

  

 
  13 

 

 

Nauðsyn þess að fjalla um fjölbreytt trúarbrögð inn í skólum hefur komið skýrt fram hér. Í 

þessari könnun er leitað svara við því hvaða skoðun foreldrar hafa á kennslu annarra 

trúarbragða í grunnskólum, hvort reynsla þeirra sýni að tillit sé tekið til þeirra atriða sem 

nefnd hafa verið hér og hvort einhver munur sé á viðhorfi foreldra eftir þjóðerni?  

 

Í almenna hlutanum þar sem fjallað er um starfshætti í grunnskólum kemur fram að hin 

siðferðilegu gildi samfélagsins verði að endurspeglast í öllu skólastarfi. Í sama kafla er 2. 

grein grunnskólalaganna endurtekin, en þar segir: 

Starfshættir í grunnskóla skulu mótast af gildum lýðræðislegs samstarfs, kristins 
siðgæðis og umburðalyndis....Helstu gildi kristins siðgæðis, sem skólinn á að miðla og 
mótast af, eru: ábyrgð, umhyggja og sáttfýsi. Umburðarlyndi tengist lýðræðinu og 
kristnu siðgæði og byggist á sömu forsendum.  

(Aðalnámskrá grunnskóla: almennur hluti, 2006, bls. 10) 
 

Með þessum orðum er 10. grein grunnskólalaga áréttuð og í framhaldi eru í almennum hluta 

aðalnámskrár sem og hluta KST færð rök fyrir því að hugtakið „kristilegt siðgæði“ sé notað. 

Bent er á að kristni sé samofin sögu íslenska samfélagsins sem verði því ekki skilið án 

skilnings á kristni og kristilegu siðgæði. Það er hins vegar staðreynd að öll trúarbrögð búa yfir 

einhvers konar siðareglum sem í grunninn eru sambærilegar þeim kristnu. Einnig að öll 

samfélög búa yfir einhver konar siðareglum sem í grunninn eru sambærilegar án þess að 

flokka þurfi þær eftir trúarbrögðum. Þessari könnun, sem gerð er á viðhorfi foreldra til 

kennslu í KST, er meðal annars ætlað að varpa ljósi á skoðun foreldra á því hvort mikilvægi 

þess að flétta kristni inn í skólastarfið sé eins mikil og gert er ráð fyrir hér. 

 

Nánari útlistun á 35. grein grunnskólalaganna frá 1995 er að finna í almennum hluta 

aðalnámskrár þar sem kveðið er á um undanþágur frá aðalnámskrá. Í endurskoðaðri námskrá 

frá 2006 segir meðal annars að: 

Mikilvægt sé að skólinn sýni nærgætni og skilning þegar fjallað er um málefni sem 
tengjast heimilum, t.d. neyslu- og lífsvenjur. Þetta á sérstaklega við um trúar- og 
lífsskoðanir. Með hliðsjón af sérstöðu þessara þátta, einkum hvað varðar trúfrelsi, er 
heimilt að veita einstökum nemendum undanþágu frá ákveðnum þáttum skyldunáms. 
Skólinn og heimilið skulu sjá til þess í sameiningu að þessir nemendur fái jafnvæg 
tækifæri til menntunar og þroska. 

 (Aðalnámskrá grunnskóla: almennur hluti, 2006, bls. 25) 
 

Það má deila um hversu mikinn rétt á sér þetta ákvæði hefur. Þarna er vísað sérstaklega til 
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skyldunáms í greininni KST þar sem augljóslega er gert ráð fyrir þörf í sambandi við notkun á 

ákvæðinu sé mikil. Ef öllum trúarbrögðum er gert jafn hátt undir höfði og einungis er fjallað 

um þau út frá fræðilegu sjónarmiði, hversu nauðsynlegt er þá þetta ákvæði? Skoðunar foreldra 

á þessu verður leitað í könnuninni um viðhorf foreldra til kennslu í KST en gera má ráð fyrir 

að þeir sem eru ósáttir við kennslu í greininni, til dæmis á þann hátt að þeir telji að 

trúarbrögðum sé mismunað telji mikilvægara að ákvæðið sé til staðar en þeir sem eru sáttir 

við áherslur í kennslunni.  

 

Í kaflanum um skólanámskrár í almenna hluta aðalnámskrár kemur fram að grunnskólum er 

skylt að lýsa því í skólanámskrá hvernig skólinn hyggst vinna með heimilum og „hvernig 

samstarfi...[sé] háttað með félögum, s.s. æskulýðs- og íþróttafélögum, stofnunum, fyrirtækjum 

og öðrum aðilum utan skólans að því sameiginlega verkefni að veita öllum nemendum 

haldgóða menntun.“ (Aðalnámskrá grunnskóla: almennur hluti, 2006, bls. 13). Í tengslum við 

þetta er athyglisvert að skoða hvort foreldrar geti hugsað sér að kennari í greininni KST leiti 

til og fái stuðning utanaðkomandi aðila við fræðsluna. 

 

Stærstu sjáanlegu breytingarnar á aðalnámskránni frá 1999 og endurskoðaðri aðalnámskrá frá 

2006 er viðmiðunarstundaskráin. Eins og áður er greinin kristin fræði, siðfræði og 

trúarbragðafræði, sem áður hét reyndar bara kristinfræði, sett í dálk með samfélagsgreinum. 

Nú eru skólum gefnar frjálsari hendur varðandi tímatilhögun fyrir hverja grein. Einungis eru 

nú gefnar upp ákveðnar viðmiðunarstundir fyrir hvert stig grunnskólans, þ.e. yngsta stig (1.-4. 

bekkur), miðstig (5.-7.bekkur) og efsta stig (8.-10.bekkur), þar sem áður voru gefnar upp 

ákveðnar stundir fyrir hvern bekk. Á heildina litið eru breytingarnar ekki svo ýkja miklar, en 

eins og áður, fer viðmiðunarstundum í samfélagsgreinum og KST fækkandi eftir því sem 

lengur líður á grunnskólagönguna (Aðalnámskrá grunnskóla: almennur hluti, 1999; 

Aðalnámskrá grunnskóla: almennur hluti, 2006). Þetta virðist koma nokkuð niður á 

kennslunni í KST. Við óformlega könnun undirritaðrar sem og könnun Gunnars J. 

Gunnarssonar (1999) sem verður útlistuð nánar hér á eftir, hefur komið í ljós að sáralítil 

kennsla í faginu virðist fara fram á unglingastigi. Erfitt er að segja til um ástæðuna, en líklega 

spilar sú staðreynd, að ekki er boðið upp á samræmd próf í greininni í 10. bekk þar stóran þátt. 

Niðurstöður úr þessari könnun þar sem viðhorf foreldra til námsgreinarinnar og kennslu í 

henni er athugað gætu gefið góða vísbendingu um það hvort ekki þurfi að setja skýrari viðmið 

fyrir kennslu greinarinnar, sérstaklega á unglingastigi. 
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2.2.2 Kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði 

Eins og nafnið gefur til kynna er inntak námsgreinarinnar þríþætt. „Í fyrsta lagi [er um að 

ræða] fræðslu um kristna trú og menningu og sögu kirkjunnar. Í öðru lagi siðferðileg 

viðfangsefni og í þriðja lagi fræðslu um helstu trúarbrögð heims“ (Aðalnámskrá grunnskóla: 

kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði, 2007, bls. 6). 

 

Í formálanum að endurskoðaðri aðalnámskrá frá 2007 í KST kemur fram að meginbreytingin 

frá fyrri námskrá sé aukin áhersla á önnur trúarbrögð en kristni. Þessi breyting kemur einkum 

fram á yngsta stigi og miðstigi en vaxandi fjölmenning í landinu og aukin áhersla á tengsl 

milli ólíkra menningarsvæða var meginástæða þessara breytinga. Náminu er meðal annars 

ætlað að stuðla að menntun og þroska nemenda og efla skilning þeirra á íslensku samfélagi og 

menningu í fortíð og nútíð, en eins og áður segir verður „saga og menning þjóðarinnar...vart 

skilin án þekkingar á kristinni trú og siðgæði og sögu kristinnar kirkju“ Samkvæmt 

aðalsnámskrá í kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði (2007, bls. 5). Náminu er jafnframt 

ætlað að efla skilning nemenda á öðrum samfélögum en íslensku með námi í almennum 

trúarbragðafræðum, þar sem ríkjandi trúarbrögð eru skoðuð ásamt siðferðilegum gildum.  

 

Eins og áður hefur komið fram skiptir sjálfsvitund og heilbrigð sjálfsmynd nemenda miklu 

máli í því skyni að efla sjálfstraust og viðurkenningu á ólíkri menningu. Því er kennslu í 

ríkjandi trúarbrögðum heimsins ætlað að efla trausta þekkingu á eigin rótum, skilning á 

sjálfum sér sem einstaklingi og sem hluta af stærri heild og skilning á ólíkum lífsviðhorfum í 

því skyni að stuðla að umburðarlyndi og víðsýni eins og fram kemur í aðalnámskrá 

grunnskóla, kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði (2007). Í námskránni er jafnframt bent 

á að nýta megi þá möguleika sem sífellt blandaðri nemendahópar fela í sér til að kynna 

nemendum ólíka trú, siði og lífsviðhorf (Aðalnámskrá grunnskóla: kristin fræði, siðfræði og 

trúarbragðafræði, 2007). Ekkert kemur fram í aðalnámskránni um það, upp að hve miklu 

marki æskilegt er að kennari nýti sér fjölbreytileika nemendahópsins, til dæmis hvort æskilegt 

er að hann leyti eftir skoðunum og vitneskju nemendanna sjálfra, foreldra þeirra eða jafnvel 

þess trúarhóps sem þeir tilheyra. Ávallt ber þó að hafa í huga að „skólinn er fræðslustofnun en 

ekki trúboðsstofnun og er fyrst og fremst ætlað að miðla þekkingu og auka skilning á kristinni 

trú og öðrum trúarbrögðum.“ (Aðalnámskrá grunnskóla: kristin fræði, siðfræði og 

trúarbragðafræði, 2007, 7). Mjög athyglisvert getur verið að skoða hvaða skoðanir foreldrar 

hafa á því hvort skólarnir eigi að leita eftir, eða þiggja aðstoð utanaðkomandi aðila við 
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kennslu greinarinnar. Sú skoðun myndar hluta af viðhorfi þeirra til greinarinnar almennt og 

verður athuguð í þessari könnun.  

 

Uppbygging endurskoðaðrar aðalnámskrár í KST frá 2007, er töluvert frábrugðin 

uppbyggingu þeirrar eldri frá 1999. Í nýju námskránni er að finna lokamarkmið og 

áfangamarkmið ekki ósvipuðum þeim sem voru í þeirri eldri, þar er sjónum þó nú almennt 

beint í mun meiri mæli á trúarbragðafræði á yngsta stigi og miðstigi heldur en var í eldri 

útgáfu frá 1999. Í lokamarkmiðunum virðist skiptingin á milli þessarra þriggja þátta, kristin 

fræði, siðfræði og trúarbragðafræði vera nokkuð jöfn en þegar litið er áfangamarkmiðin 

virðast þættir sem falla undir kristin fræði fá örlítið meira vægi. Stærsta breytingin frá eldri 

útgáfunni er sú að nú eru ekki gefin út formleg þrepamarkmið heldur eru þau látin fylgja sem 

viðauki. Þegar þau eru skoðuð virðast þættir sem falla undir nám í kristnum fræðum fá mest 

rými í yngstu deild, þó svo aðrir þættir séu einnig nefndir. Á miðstiginu heldur hluti kristinna 

fræða áfram að fá mesta umfjöllun þó svo hluti annarra þátta hafi aukist og má þá helst nefna 

að gert er ráð fyrir að búddadómur, hindúasiður og islam fái þar sérstaka umfjöllun. Það er 

ekki fyrr en komið er upp í unglingadeild að hlutföllin hafa snúist við, í 8.bekk er kristni að 

vísu enn í brennidepli en þegar komið er upp í 9. og 10.bekk, eru viðfangsefnin nánast 

einungis af siðfræðilegum toga og um trúarbrögð almennt (Aðalnámskrá grunnskóla: kristin 

fræði, siðfræði og trúarbragðafræði, 2006; Aðalnámskrá grunnskóla: kristin fræði, siðfræði og 

trúarbragðafræði, 1999). Eins og fyrr segir virðist þessi grein fá lítið sem ekkert pláss í 

kennslu í unglingadeild, í þessari könnun verður reynsla foreldra af áherslum í kennslunni 

könnuð. Með hliðsjón af niðurstöðum annarra rannsókna á þessu sviði og niðurstöðum 

þessarrar könnunar er vert að athuga hvort æskilegt eða jafnvel nauðsynlegt sé að setja skýrari 

viðmið fyrir kennslu greinarinnar. 

 

3 Niðurstöður annarra rannsókna  

Eftirfarandi eru niðurstöður annarra rannsókna sem gerðar hafa verið á þessu sviði. Í þeim er 

að finna margar áhugaverðar niðurstöður sem geta varpað ljósi á, ýtt undir og/eða stutt 

niðurstöður þeirrar könnunar sem hér er gerð 
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3.1 „Trúarlíf Íslendinga“ 

Tvær stórar kannanir hafa verið gerðar á trúarlífi Íslendinga. Niðurstöður þeirrar fyrri komu út 

árið 1990 en þeirrar seinni árið 2004. 

 

3.1.1 Póstlistakönnun Björns Björnssonar og Péturs Péturssonar 

Í ársbyrjun 1986 hófust Björn Björnsson og Pétur Pétursson handa við gerð viðamikillar  

könnunar á vegum Guðfræðistofnunar sem birtist í Ritröð Guðfræðistofnunar nr. 3 árið 1990. 

Um var að ræða póstlistakönnun sem var lögð fyrir veturinn 1986-1987 eftir að hafa fengið 

starfsfé frá Vísindasjóði Íslands. Úrtak könnunarinnar var þúsund manns úr þjóðskrá á 

aldrinum 18-75 ára og var markmiðið að athuga „hin margvíslegu svið trúarlífsins, afstöðu til 

trúar og kirkju sem og nokkur séreinkenni alls þessa.“ (Björn Björnsson & Pétur Pétursson, 

1990, bls. 225). Eins viðamikil tölfræðilega marktæk könnun á trúarlífi Íslendinga hafði aldrei 

áður verið gerð. 

 

Í þessari könnun kom fram að í samanburði við önnur vestræn lönd eru Íslendingar „mjög 

trúuð þjóð þótt það komi ekki fram í kirkjusókn.“ (Björn Björnsson & Pétur Pétursson, 1990, 

bls. 225). Í ljós kom jafnframt almennur vilji fólks fyrir að „kirkjan...[sinnti] börnum og 

unglingum meira ...[og] að fjölmiðlar...[hefðu] á boðstólnum meira kristilegt efni, helst við 

hæfi barna.“ (Björn Björnsson & Pétur Pétursson, 1990, bls. 227). Þetta er mjög athyglisverð 

niðurstaða í ljósi þeirrar umræðu sem verið hefur. Vilji fólks virðist samkvæmt þessari 

könnun almennt standa til þess að flest börn fái kristilegt uppeldi en tekið er sértsaklega fram 

að fólk vilji að kirkja og fjölmiðlar sinni börnunum í því sambandi. Ekkert er minnst á 

hlutverk skólanna í þessum niðurstöðum, en ætlunin með þeirri könnun sem hér er gerð á 

viðhorfi foreldra til kennslu í KST er meðal annars einmitt að athuga viðhorf foreldra til 

þessa. Þegar kannað var hverja fólk teldi mestu áhrifavalda sína varðandi kristna trú kom í 

ljós að einungis 134 einstaklingar töldu kennarann fram í fyrsta, annað eða þriðja sæti. 

Kennarinn var því í 5.sæti sem áhrifavaldur, á eftir móður, föður, ömmu/afa og presti (Björn 

Björnsson & Pétur Pétursson, 1990). Þetta er einkar áhugaverð niðurstaða fyrir þá könnun 

sem hér er gerð þar sem hún veltir upp þeirri spurningu hvort áhrif skólanna og kennara sem 

slíkra séu ef til vill ofmetin í þessu samhengi. 

 

Ein mikilvægasta niðurstaða könnunar Björns Björnssonar og Péturs Péturssonar (1990) fyrir 

þá könnun sem er framkvæmd þessu sinni eru sú sem tengist ánægju fólks með kennslu 
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kristinna fræða í grunnskólum. Þær niðurstöður sýndu að stærstur hluti vildi gera ráð fyrir 

óbreyttu ástandi í kennslunni, þriðjungur vildi meiri kennslu en einungis 3,6% svarenda vildu 

minni kennslu (Björn Björnsson & Pétur Pétursson, 1990). Einkar athyglisvert verður að bera 

þessar niðurstöður saman við þær sem útlistaðar verða í lok þessarar ritgerðar.  

 

3.1.2 Viðhorfsrannsókn IMG Gallup 

Árið 2004 gerði IMG Gallup viðamikla viðhorfskönnun á trúarlífi Íslendinga. Könnunin var 

unnin fyrir Biskupstofu, Guðfræðideild Háskóla Íslands og Kirkjugarða Reykjavíkur, með 

styrk frá Kristnihátíðarsjóði. Markmiðið var að kanna trúarlíf Íslendinga og þróun frá fyrri 

könnun, það er, fyrrgreindri könnun Björns Björnssonar og Péturs Péturssonar (1990) sem 

framkvæmd var 1986-87. Könnunin var símakönnun, þar sem úrtakið var 1500 manns á 

aldrinum 13-75 af öllu landinu. Úrtakið var handahófskennt úr þjóðskrá og svarhlutfall var 

60,4%. Svör úr könnuninni voru borin saman við niðurstöður úr könnun Björn Björnssonar og 

Péturs Péturssona (1990) og komu í ljós nokkrar breytingar á viðhorfi fólks á milli kannana.  

 

Niðurstöður við spurningu sambærilegri þeirri sem lögð var fyrir í áðurnefndri könnun, sem 

kanna átti ánægju fólks með kennslu í kristnum fræðum voru á þá leið að 72% töldu nú að 

kennslan væri hæfileg, en í fyrri könnun höfðu 48,7% svarað hinu sama. Þegar könnunin var 

lögð fyrir 1986-87 svöruðu 46,3% því að kennslan væri of lítil en einungis 16,9% svöruðu 

hinu sama í könnuninni 2004. Í heildina virðist fólk því vera sáttara við áherslur á kennslu í 

kristnum fræðum árið 2004 en 1986-87. Líklegt þykir að áherslubreytingar í aðalnámskrá sem 

og breytt samfélagsgerð séu þar stærsti áhrifaþátturinn. Í könnun IMG Gallup (2004) voru 

þátttakendur einnig  spurðir að því hvort þeim þætti fræðsla um önnur trúarbrögð en kristni í 

grunnskólum of mikil, hæfileg eða of lítil. Afgerandi hluti eða 63,6%, svaraði því að þeim 

þætti áhersla á önnur trúarbrögð of lítil, á meðan 32,8% þótti hún hæfileg. Ekki var unnt að 

bera niðurstöður þessarar spurningar við niðurstöður sambærilegrar spurningar úr fyrri 

könnun. Mjög forvitnilegt er að sjá hvort umræddar niðurstöður rýma við niðurstöður þeirrar 

könnunar sem framkvæmd er í þetta sinn, sérstaklega í ljósi þess að spurningarnar eru mjög 

sambærilegar þeim sem lagðar eru nú fyrir foreldra og ættu að gefa mjög góða mynd af 

viðhorfi foreldra til námsgreinarinnar KST.  

 

Þegar þátttakendur voru spurðir að því hver hefði haft mest áhrif á afstöðu þeirra til trúmála, 

svöruðu einungis 3,4% því að það væri kennarinn og er ekki að sjá marktækan mun þar frá 
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eldri könnun en þá svöruðu 3,0% hinu sama. Mæður virtust enn vera stærsti áhrifavaldurinn í 

þessum efnum, en þó hafði hlutfall aðspurðra sem álitu slíkt lækkað úr 50,7% úr fyrri könnun 

frá 1986-87 niður í 36,6% í könnun frá 2004.  Að lokum má nefna að 59,9% aðspurðra töldu 

þjóðkirkjuna hafa sérstöðu umfram önnur trúarsamtök og töldu 55,3% þátttakenda það 

eðlilegt (IMG Gallup, 2004). Áhugavert er að athuga hvort viðhorf foreldra sé svipað 

varðandi samband þjóðkirkjunnar og grunnskólanna. Mögulega verður hægt að bera þessar 

niðurstöður saman við niðurstöður afmarkaðra spurninga þeirrar könnunar, þar sem viðhorf 

foreldra til fermingafræðslu og annarra áhrifa trúfélaga innan skólanna eru könnuð. 

 

3.2 Trú og lífsviðhorf íslenskra grunnskólanema  

Hérna verða tvær kannanir sem Gunnar J. Gunnarsson lektor við Kennaraháskóla Íslands 

framkvæmdi, reifaðar en þær fjalla báðar um trú og lífsviðhorf íslenskra grunnskólanema, 

hvor á sinn háttinn. Niðurstöður þessarra kannana styrkja meðal annars þá skoðun að 

námsgreinin KST eigi heima í grunnskólum, þær greina frá hugmyndum barna og unglinga 

um trúmál og útlista hvernig sé best að nálgast slík mál í kennslu. 

 

3.2.1 „Unglingar og trú“ Og „Guðsmynd og trúarhugsun barna og unglinga“ 

Skólaárið 1996-97 gerði Gunnar J. Gunnarsson, spurningalistakönnun meðal 

grunnskólabarna. „Spurningarnar tóku meðal annars til guðsmyndar og trúarlegrar hugsunar 

og skilnings barna og unglinga á trúarlegum hugtökum“ (Gunnar J. Gunnarsson, 2001, bls. 

200). Úrtakið var grunnskólabörn í 5., 7. og 9.bekk. Dregin voru samtals 1311 börn úr þessum 

þremur árgöngum sem fengu spurningalista með 40 spurningum til að svara en svarhlutfall 

var 84% (Gunnar J. Gunnarsson, 2001). 

 

Í ljós kom að yfirgnæfandi meirihluti barnanna eða 81,5 % taldi að Guð væri til og að það 

væri ýmist mjög eða nokkuð mikilvægt að trúa á hann. Samkvæmt rannsókninni virðast 

börnin viðurkenna raunveruleika eða nálægð Guðs en athyglisvert er að sjá að „notkun 

óhlutbundinna og andlegra hugtaka til að lýsa Guði fer vaxandi með aldrinum“ (Gunnar J. 

Gunnarsson, 2001, bls. 202), þetta hlýtur að vera atriði sem kennarar og aðrir sem taka þátt í 

trúarlegu uppeldi barna þurfa að hafa í huga. Almennt virðist Guð eða guðsmynd vera hluti af 

hugtakaheimi og veruleika barna og unglinga á Íslandi og er það í samræmi við kenningar um 

börn í hinum vestræna heimi og víðar. Samkvæmt þessari könnun virðast guðshugmyndir 

barna nokkuð misjafnar en það fer eftir því á hvaða þátt er einblínt, til dæmis virðast flestir 
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vera sammála um að Guð sé góður, en svör við spurningum eins og hvað, hvar og hvernig er 

Guð voru mjög misjöfn. Almennt virðist trúin skipta unglinga töluverðu máli, en þeir virðast 

jafnframt vera að gera upp hugmyndir sínar um þessi málefni og má segja að „unglingsárin 

einkennist af trúarlegu uppgjöri og endurmati með vaxandi efasemdum t.d. um tilvist Guðs og 

gildi bæna“ (Gunnar J. Gunnarsson, 1999, bls. 17). Þessar niðurstöður samræmast algjörlega 

kenningum þróunarsálfræðinga og trúarlífssálfræðinga. Eins og Gunnar J. Gunnarsson bendir 

á í grein sinni Unglingar og trú (1999) er umhugsunarvert með tilliti til þessara niðurstaðna að 

á þessum árum er kristilegt æskulýðsstarf mjög fjarri unglinum og jafnframt er kennsla 

kristinna fræða og trúarbragðafræði í grunnskólum almennt mjög lítil á þessu árum, einmitt 

þegar „vitsmunalegar forsendur eru í alvöru fyrir hendi til að fást við trúarleg viðfangsefni og 

spurningar á óhlutbundinn hátt.“ (Gunnar J. Gunnarsson, 1999, bls. 17) Í óformlegri athugun 

undirritaðrar á kennslu KST í nokkrum grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu kom í ljós þessu 

til stuðnings að í mjög fáum tilfellum er hægt að tala um einhverja kennslu að ráði í greininni 

í unglingadeild. Þegar kennarar hafa verið inntir eftir svörum kemur í ljós að ástæða þessa er 

iðulega sú að ekki er prófað í greininni á samræmdu prófi og því er hún látin mæta afgangi. 

Þær niðurstöður sem, reifaðar hafa verið hér eru afar áhugaverðar fyrir þá könnun sem hér fer 

fram á viðhorfi foreldra til kennslu í KST vegna þess að þær renna stoðum undir kenningu 

stjórnvalda og annarra að trúarumræða séu mikilvæg í lífi barna og unglinga og eigi heima í 

grunnskólum. Jafnframt er athyglisvert að bera þær niðurstöður sem Gunnar J. Gunnarsson 

komst að um kennslu greinarinnar í unglingadeild saman við breytingar sem gerðar hafa verið 

á aðalnámskrá og niðurstöður varðandi viðhorf foreldra, í tengslum við þá hugmynd að setja 

þurfi skýrari viðmið fyrir kennslu greinarinnar. 

  

Hafa verður í huga að vegna rannsóknaraðferða gefur könnun Gunnars mjög grunna mynd af 

hugmyndum barna og unglinga. Niðurstöðurnar gefa þeim sem taka þátt í trúarlegu uppeldi 

barna þó vísbendingu um hvernig best sé að nálgast viðfangsefnið. Augljóslega þarf að gera 

ráð fyrir að forhugmyndir barna séu mjög misjafnar þó svo hægt sé að ganga út frá því að flest 

börn hafi mótað sér einhverja hugmynd um Guð (Gunnar J. Gunnarsson, 2001). 

 

3.3 Viðhorf kennara og kennaranema 

Í þessum kafla er greint frá þremur rannsóknum sem segja frá viðhorfi kennara annars vegar 

og kennaranema hins vegar til námsgreinarinnar KST. Þessar rannsóknir eru taldar skipta máli 

fyrir þá könnun sem hér er framkvæmd á viðhorfi foreldra til kennslu í KST, vegna þess að 
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þær varpa ljósi á viðhorf þeirra sem sjá um kennslu greinarinnar í grunnskólum, en viðhorf 

þeirra getur óneitanlega haft áhrif á upplifun og viðhorf nemenda sem og foreldra til 

námsgreinarinnar. 

 

3.3.1 „Viðhorf kennara til nýs námsefnis“ 

Á tímabilinu janúar 1987 fram í júní árið 1998 safnaði Ingvar Sigurgeirsson, prófessor í 

kennslufræði, fjölbreyttum gögnum í þeim tilgangi að kanna viðhorf kennara til nýs 

námsefnis. Í ágúst 1988 var svo gefin út bráðabirgðaskýrsla byggð á þessum gögnum sem 

voru meðal annars dagbækur í tengslum við vettvangsathuganir í 20 bekkjardeildum í 12 

skólum, viðtöl við kennara, spurningalisti sendur á 100 umsjónarkennara 12 ára barna og 

fleira.  

Í athugun sinni komst höfundur að því að kennarar virtust veigra sér við að sinna fræðslu í 

KST og í nokkrum skólum „var þessi grein einfaldlega ekki á dagskrá“ (Ingvar Sigurgeirsson, 

1988). Með könnuninni var verið að athuga viðhorf kennara til ákveðins námsefnis en ekki til 

námsgreinarinnar sem slíkrar, þó má lesa út úr henni athyglisverðar niðurstöður eins og þessa, 

sem sýnir einmitt ákveðið viðhorf til greinarinnar. Það að ein námsgrein sé tekin af dagskrá 

eins og dæmi virðast vera til um, þrátt fyrir að lög og reglugerðir kveði á um annað, hlýtur að 

senda ákveðin skilaboð út í þjóðfélagið. Viðhorf kennara eins og líst hefur verið hlýtur 

jafnframt að hafa áhrif á viðhorf nemenda og foreldra og er vert að hafa það í huga við þá 

könnun sem framkvæmd er hér. 

Athuga verður að könnun Ingvar Sigurgeirssonar (1988) er vissulega komin til ára sinna, en 

ekki hefur verið gerð eins víðtæk könnun um þessi efni síðan.  

 

3.3.2 „Kennsla í kristnum fræðum, siðfræði og trúarbragðafræði“ 

Skólaárið 2004-2005 lét menntamálaráðuneytið framkvæma upplýsingaöflun í tengslum við 

kennslu í KST, en það var félag kennara í kristnum fræðum sem hafði farið þess á leit við 

menntamálaráðuneytið „að kannað yrði hvernig staðið væri að kennslu í greininni í 

grunnskólum landsins í samræmi við [þá-]gildandi aðalnámskrá frá 1999.“ 

(Menntamálaráðuneytið, 2005, bls 5). Spurningalisti á rafrænu formi var sendur á alla 

grunnskóla landsins (178 skóla) og var svarhlutfall 70% (124 skólar).  

 

Í ljós kom að flestir þeirra sem kenna greinina eru grunnskólakennarar með B.Ed -próf og 

annað val en kristin fræði (33%), en 12% útskrifuðust með kristin fræði sem val. Um 
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helmingur þátttakenda „telur ekki nægt framboð af endurmenntun fyrir kennara í greininni“ 

(Menntamálaráðuneytið, 2005, bls. 6) og í ljós kom að um 90% þeirra skóla sem tóku þátt, 

verja einni kennslustund á viku til kennslu í KST og töldu um 80% þátttakenda að 

nægjanlegur tími væri ætlaður kennslu í greininni. Þessi könnun styður grunsemdir um 

fátæklega kennslu greinarinnar í unglingadeildum, þar sem mjög fáir skólar svöruðu 

spurningunni um tímafjölda í KST fyrir 9. og 10.bekk. Ekki var spurt hvort greinin væri 

kennd heldur hversu oft því í aðalnámskrá frá 1999 eru skilgreind þrepamarkmið fyrir þessa 

bekki eins og aðra og því gert ráð fyrir að greinin sé kennd, aðspurðir virtust hins vegar ekki 

getað sagt til um tímafjölda greinarinnar í þessum bekkjum. „Ríflega 90% aðspurðra...[voru] 

sammála því að námsgreinin...[væri] mikilvæg í nútímaskólastarfi [og] rúmlega 

helmingur...[taldi] að greinin...[ætti] að vera sérstök námsgrein.“ (Menntamálaráðuneytið, 

2005, bls. 6). Athyglisvert þykir að 68% aðspurðra töldu tímabært að endurskoða aðalnámskrá 

í KST og vildi meirihlutinn auka vægi siðfræði (89%) og trúarbragðafræði (78%) innan 

greinarinnar, en flestir voru ósammála því að auka þyrfti vægi kristni (Menntamálaráðuneytið, 

2005).  Í þessari könnun koma fram ögn jákvæðari viðhorf kennara til námsgreinarinnar en úr 

þeirri fyrri. Þessar niðurstöður eru mjög sambærilegar þeim sem komu út úr könnun sem gerð 

var á trúarlífi Íslendinga og eru því einnig mjög athyglisverðar fyrir þá könnun sem gerð er 

hér á viðhorfi foreldra til námsgreinarinnar. 

 

3.3.3 „Kennaranemar og kristinfræði“ 

Í lokaverkefni til B.ed. prófs í Kennaraháskóla Íslands sem Rósa Bjarnadóttir og Una 

Kristjana Jónatansdóttir gerðu árið 1994 og ber heitið Kennaranemar og kristinfræði – könnun 

á viðhorfi kennaranema til kristinfræðikennslu í grunnskólum, var spurningalisti lagður fyrir 

alla kennaranema sem stefndu að útskrift árið 1994 úr KHÍ að undanskyldum nemum í 

kristinfræðivali.  

 

Í þessari könnun kom meðal annars fram að flestir kennaranemar vilja „heldur að kennd sé 

trúarbragðafræði, sem kristinfræði er vissulega hluti af, í grunnskólum en kristinfræði 

eingöngu.“ (Rósa Bjarnadóttir & Una Kristjana Jónatansdóttir, 1994, bls. 47) Jafnframt kom 

þar fram vilji kennaranema fyrir því að öllum trúarbrögðum heims sé gert jafn hátt undir höfði 

í grunnskólum. Flestir nemanna sem spurðir voru töldu eina klst. á viku hæfilegan tíma til 

kennslu í kristnum fræðum og voru þeirrar skoðunar að halda ætti kennslunni áfram eftir 

fermingu. Athygli vekur að þekking kennaranema á námsefni í kristnum fræðum og á því sem 
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aðalnámskrá segir um greinina er samkvæmt þessari könnun nánast engin en þrátt fyrir það 

töldu um 73% þeirra sig hafa tök á að kenna kristin fræði að loknu námi, einungis 53% 

þátttakenda treystu sér hins vegar til að kenna greinina þannig að ákveðin markmið og 

hlutverk greinarinnar næðust fram. Eins og höfundar benda réttilega á, má túlka þá niðurstöðu 

þannig að 20% kennaranema telji það ekki aðalatriði að ná fram þeim markmiðum sem 

aðalnámskrá setur (Rósa Bjarnadóttir & Una Kristjana Jónatansdóttir, 1994). Hér má sjá skýra 

skoðun kennaranema á því hvernig áherslur skuli vera á kennslu í greininni, en eins og fyrr 

segir telja þeir réttara að kenna almennt um trúarbrögð heldur en kristin fræði.  

 

Niðurstöður allra þeirra rannsókna sem reifaðar hafa verið hér eru flestar í sömu átt. Kennsla 

greinarinnar í grunnskólum virðist oft vera afar takmörkuð, sérstaklega í unglingadeild, samt 

sem áður eru flestir sammála um mikilvægi námsgreinarinnar og vilja auka vægi kennslu í 

almennum trúarbrögðum til jafns við kennslu í kristnum fræðum. Þessar niðurstöður verða 

hafðar til viðmiðunar þegar niðurstöður könnunarinnar sem hér er gerð á viðhorfi foreldra til 

greinarinnar er kannað. 

 

4 Könnun 

4.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknaraðferð þessarar könnunar er megindleg en samkvæmt Birni Bergssyni (2002) eru 

slíkar rannsóknir samheiti „yfir þær rannsóknir sem byggja á mælanlegum félagslegum 

staðreyndum svo sem viðhorfi, kyni eða aldri“ (bls. 52) en með könnun er „verið að mæla 

mælanlegar félagslegar staðreyndir s.s. viðhorf, skoðun eða atferli tiltekins hóps eða hópa.“ 

(Björn Bergsson, 2002, bls. 54) Það sem könnun hefur fram yfir aðrar aðferðir er að minni 

hætta er á að „spyrill hafi áhrif á svör viðfanga þar sem hann er ekki til staðar...[,] viðföngin 

svara...spurningalistanum [sjálf] (Björn Bergsson, 2002, bls. 73). Jafnvel þó spyrill sé til 

staðar eða lesi spurningar upp, þá eru taldar hverfandi líkur á að hann hafi áhrif, vegna hins 

staðlaða forms könnunarinnar. Samkvæmt þessari skilgreiningu er því vel við hæfi að leggja 

fyrir könnun í þessu tilfelli þar sem verið er að mæla viðhorf foreldra til ákveðinna þátta. „Til 

að afla þessara upplýsinga er stuðst við staðlaðan spurningalista með stöðluðum spurningum“ 

(Björn Bergsson, 2002, bls. 54), það er gert í þessari könnun, þar sem spurningalisti sem 

inniheldur að mestu lokaðar spurningar er lagður fyrir viðföng (þátttakendur). Einn af 

höfuðkostum viðhorfskönnunar sem þessar er samkvæmt Birni Bergssyni (2002) „að með 

henni er hægt að mæla viðhorf mjög fjölmenns samfélags...en henni er gjarnan beitt þegar 
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safna á tölfræðilegum upplýsingum um mikinn fjölda fólks með það fyrir augum að alhæfa 

um hann í heild.“ (bls. 55) Í þessu tilfelli er varla hægt að tala um mjög fjölmennt samfélag, 

þó um tiltölulega fjölmennan hóp sé að ræða. Ýmsir annmarkar rannsóknar gera það að 

verkum að erfitt getur verið að alhæfa út frá niðurstöðum, þó verður leitast við að álykta út frá 

niðurstöðum og yfirfæra þær yfir á breiðari hóp, en bundnar eru vonir við að þær geti gefið 

marktækar upplýsingar um þann hóp. Þetta er því aðferð sem er talin henta mjög vel. 

 

4.2 Þýði og úrtak 

„Eitt af meginmarkmiðum könnunar er að heimfæra niðurstöður hennar yfir á stærri hóp en 

tekur þátt í rannsókninni sjálfri“ (Björn Bergsson, 2002, bls. 56). Það er því mjög mikilvægt 

að viðföngin eða þátttakendur, séu valdir með það fyrir augum að gefa sem réttasta mynd af 

þeim hóp sem ætlunin er að rannsaka. Í þessu tilfelli er ekki unnt að leggja könnunina fyrir 

mjög stóran hóp af fólki, þeim mun meiri áhersla er því lögð á að velja viðföng af kostgæfni 

með það fyrir augum að þau gefi rétta mynd af þýðinu. Ásamt því að huga að því að úrtakið 

sé viðeigandi stór hluti af þýðinu, er jafnframt nauðsynlegt að huga að svarhlutfallinu. 

Viðeigandi svarhlutfall telst á milli 70-75% en æskilegast er að það sé nálægt 80% (Björn 

Bergsson, 2002, bls. 57). Aldrei er hægt að sjá endanlega fyrir svarhlutfall, en hægt er að gera 

ýmislegt til að auka líkur á þátttöku, til dæmis velja aðferðir við fyrirlögn af kostgæfni, 

aðferðir sem líklegar eru til að skila árangri.  

 

Hægt er að skipta tegundum úrtaka í tvo hópa, eftir því hvort þeim er ætlað að endurspegla 

þýðið eða ekki. Í þessu tilfelli er þýði könnunarinnar, allir foreldrar barna í opinberum 

íslenskum skólum. Í þeirri könnun sem hér er útlistuð er ætlunin ekki að alhæfa um þýðið eins 

og komið hefur fram, þó bundnar séu vonir við að niðurstöður geti gefið marktækar 

upplýsingar um það. Úrtak sem valið er handahófskennt með það markmið fyrir augum að 

alhæfa um þýði getur haft þann galla að hvorki er tekið tillit til stéttarstöðu né búsetu 

viðmælenda. Með þetta í huga og tilgang könnunar, var ákveðið að velja svokallað 

markmiðsúrtak en við slíkt val er ekki gert ráð fyrir að hægt sé að alhæfa um þýðið út frá 

úrtakinu (Björn Bergsson, 2002). Hérna er um að ræða sérstakar aðstæður þar sem 

þátttakendur eru valdir með ákveðin markmið rannsóknar í huga. Markmið í þessu tilfelli er 

meðal annars að athuga hvort einhver munur sé á viðhorfi foreldra til kennslu í KST eftir 

þjóðerni og því er mikilvægt að velja úrtak sérstaklega með það í huga.  
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Eins og áður sagði verður að hafa í huga hvernig best sé að ná sem bestu svarhlutfalli. Í þessu 

tilfelli var ákveðið að leggja fyrir vefpóstkönnun. Kostir vefpóstkönnunar eru í raun þeir sömu 

og kostir póstkönnunar. Einn af kostum slíkrar könnunar er hversu ódýr hún er. Jafnframt 

gefst viðföngum tækifæri á að skammta sér þann tíma sem þau þurfa í að svara 

spurningalistanum (Björn Bergsson, 2002). Æskilegur skilatími á svörum var látinn fylgja 

spurningalistanum en hann var áætlaður mjög ríflegur, þar sem viðföng fengu 7 daga til að 

fylla listann út og senda til baka. Það sem vefpóstkönnun hefur fram yfir hefðbundna 

póstkönnun er að þar er viðföngum auðveldað til muna að skila af sér svörum, þar sem ekki 

fylgir því fyrirhöfn að koma listanum í löturpóst. Hins vegar er mögulega meiri hætta á að 

listinn berist ekki í hendur viðfangs á réttum tíma eða að hann berist því yfirhöfuð, þar sem 

ekki eru allir virkir  notendur tölvupósts. Í tilraun til að auka þátttöku var því í þessu tilfelli 

send áminning á viðföng þremur dögum eftir að spurningalistinn var upphaflega sendur í 

vefpósti. Þegar leið á var ljóst að þátttaka viðfanga í könnuninni var mjög dræm, því var 

einnig gerð tilraun til að nálgast þátttakendur á annan hátt. Rannsakandi gerði það með því að 

mæta persónulega á staðinn þegar foreldraviðtöl áttu sér stað og óska eftir þátttöku sem og að 

nálgast viðföng af öðru þjóðerni en íslensku, persónulega á vinnustað. Með þessu tókst að 

auka svarhlutfall til muna en niðurstaða þess verður nánar útlistuð í kafla 5.2.1.  

 

Samkvæmt 1.grein laga númer 77/2000, um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga er 

vinnsla persónugreinanlegra upplýsingar með rafrænni tækni tilkynningarskyld. Þetta á við í 

tilfellum þegar vinnslan er rafræn, svo sem þegar spurningarlisti er sendur með tölvupósti eða 

könnun er aðgengileg á internetinu, og þegar upplýsingar eru persónugreinanlegar með 

einhverjum hætti, til dæmis þegar hægt er að rekja svör sem bárust með tölvupósti, 

rannsóknarþýðið er það lítið að svör eru rekjanleg eða jafnvel þótt nafnleyndar sé gætt ef 

greiningarlykill er til staðar (Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 

77/2000, 1.gr.). Þessa grein er mikilvægt að hafa í huga við gerð könnunar sem þessarar og 

var tilkynning send til persónuverndar í tengslum við könnunina. 

 

4.3 Spurningalisti 

Samkvæmt Hermanni Óskarssyni (2000) hentar spurningalisti best „þegar ná skal til fleira 

fólks en hægt er með viðtölum eða athugunum“ (bls. 84), en helstu kostir spurningalistans eru 

einmitt að með honum má ná „til tiltölulega margra [og eins og fyrr segir] sleppa við 

spyriláhrifin (Hermann Óskarsson, 2000, bls. 84). Spurningalisti er heppilegur „þegar 
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fyrirfram ljóst er hvaða upplýsinga er þörf...[en það er jafnfram] tiltölulega auðvelt að vinna 

úr gögnunum með tölfræðilegum aðferðum (Hermann Óskarsson, 2000, bls. 84).  

 

Spurningalisti sem lagður er fyrir foreldra hefur verið vandlega íhugaður en samkvæmt 

Hermanni Óskarssyni (2000) og Birni Bergssyni (2002) er hönnun góðra spurningalista 

vandmeðfarin og mjög mikilvægt er að orðalag sé gott, þar sem ekki er hægt að endurorða 

spurningar og útskýra frekar eins og mögulegt er til dæmis í viðtölum.  

 

Ýmis sjónarmið ráða ríkjum um það hvernig spurningar eru notaðar í spurningalista. Í þessu 

tilfelli eru lokaðar spurningar, sem bjóða upp á fyrirfram ákveðna og staðlaða svarmöguleika, 

í meirihluta. Spurningalistinn inniheldur 18 spurningar, þar af 17 lokaðar og eina opna. Hægt 

er að skipta spurningunum gróflega í fjóra flokka. Til að byrja með eru lagðar fyrir þrjár 

spurningar þar sem spurt er um eitt atriði og leitast er við að greina viðföng eftir 

persónulegum bakgrunn. Næstu átta spurningar eru fjölvalsspurningar sem snúast í grófum 

dráttum um að komast að reynslu viðmælenda af námi barna sinna í kristnum fræðum, 

siðfræði og trúarbragðafræði. Með næstu sex spurningum er svo leitast við að komast að 

skoðunum foreldra á skipulagningu kennslu í faginu en þar er einnig um að ræða 

fjölvalsspurningar og að lokum er ein opin spurning sem býður viðföngum upp á að bæta við 

einhverju sem þeim liggur á huga varðandi málefnið. Ætlunin er að nálgast almennt viðhorf 

foreldra til kennslu greinarinnar KST út úr spurningunum 18 samanlagt. 

 

Eins og fyrr segir eru fyrstu þrjár spurningar listans persónugreinanlegar spurningar þar sem 

ætlunin er að komast að kyni, þjóðerni og trú. Niðurstöðum úr þessum spurningum er ætlað 

að gera rannsakanda kleift að bera saman viðhorf ólíkra hópa, en málinu samkvæmt eru þessir 

ákveðnu þættir, það er, kyn, þjóðerni og trú taldir ráða miklu um ólík viðhorf til kennslu í 

KST. Við úrvinnslu er ætlunin svo að athuga fylgni á milli þessara ákveðnu þátta og 

niðurstaðna einstakra spurninga. 

 

Með spurningu 4, 5, 6 og 7 er ætlunin að athuga þekkingu foreldra á námi í KST, annars vegar 

almennt og hins vegar námi barna sinna sérstaklega. Jafnframt er talið að lesa megi úr 

niðurstöðum þessara spurninga almennan áhuga foreldra á málinu. Í stað þess að spyrja beint 

um þekkingu og áhuga, var þessi aðferð talin vænlegri, því búast má við að flestir foreldrar 

telji sig eða vilji að minnsta kosti ekki viðurkenna annað en að þeir hafi nokkra þekkingu og 
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áhuga á þessu sviði þegar þeir eru spurðir beint út. Því er talið að marktækari svör fáist með 

þessum hætti.  

 

Með spurningu 4 er talið að lesa megi almennan áhuga foreldra á námi barns síns í KST, sem 

og upplýsingaflæði á milli skóla og foreldra. Gert er ráð fyrir að flestir hafi kynnt sér þessi 

mál að einhverju leyti. Úr niðurstöðum við spurningu 5 er talið að lesa megi almenna 

þekkingu á námi í KST, ekki er talið að hún sé til staðar í flestum tilfellum. Með spurningu 6 

og 7 er ætlunin að nálgast áhuga foreldra á námi barna sinns í KST í orði og í verki en talið er 

að flestir foreldrar séu nokkuð sammála þessum staðhæfingum. Með spurningum 4-7 er 

jafnframt verið að athuga almennar forsendur foreldra til að svara og dæma um þær 

staðhæfingar sem koma fram í spurningum 8 og 9. Í spurningu 8 eru kristin fræði tekin 

sérstaklega út og leitast er við að nálgast reynslu og skoðanir fólks á áherslum í kennslu 

kristinna fræða hjá sínu barni. Þegar tekið er mið af fyrri rannsóknum sem gerðar hafa verið 

verður að búast við því að flestir foreldrar telji kennslu í kristnum fræðum hæfilega.  Í 

spurningu 9 er sömuleiðis verið að leita eftir reynslu og skoðunum foreldra varðandi áherslur 

á kennslu annarra trúarbragða. Þegar miðað er við niðurstöður annarra rannsókna má hér gera 

ráð fyrir að foreldrar telji þann þátt fá of lítinn tíma. Talið er að lesa megi úr spurningum 8 og 

9 viðhorf foreldra til greinarinnar KST í heild og svo viðhorfs til kennslu kristinna fræða 

annarsvegar og trúarbragðafræði hins vegar. Eins og spurning númer 10 gefur til kynna er þar 

gerð tilraun til að nálgast reynslu og skoðanir foreldra á því hvort komið sé til móts við 

nemendur með ólíkan trúar- og menningarlegan bakgrunn, en talið er líklegt að kennsla í KST 

spili þar stóran þátt. Vonast er til að hægt verði að bera saman svör fólks með ólíkan 

menningarlegan bakgrunn hér, en gera má ráð fyrir að svör verði mjög misjöfn eftir ólíku 

þjóðerni fólks. Með spurningu 11 er leitað eftir skoðunum fólks á starfi KST kennara barns 

síns, en jafnframt er gert ráð fyrir að þessi spurning gefi mynd af almennu viðhorfi foreldra til 

náms og kennslu í KST. Líklegt þykir að foreldrar séu almennt frekar ánægðir með KST 

kennara barns síns. Í spurningu 12,13 og 14 er leitað að viðhorfi fólks á því hvort skólinn eigi 

taka mið af skoðunum annarra og leitast eftir eða þiggja aðstoð fólks utan við grunnskólann, 

við kennslu í KST. Með spurningu 12 og 13 er meðal annars verið að athuga hvort foreldrum 

þyki mikilvægt að skoðanir þeirra á trúmálum og kennslu í KST nái inn í grunnskólana og 

hvort þeir telji að foreldrar eigi að geta haft áhrif á þá kennslu sem fer fram innan skólanna. 

Hér er gert ráð fyrir að flestir séu nokkuð sammála staðhæfingunni. Með spurningu 14 er svo 

verið að athuga hvort foreldrum þyki viðeigandi að aðilar utan skólans komi að kennslu í 
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KST. Gert er ráð fyrir að þessi atriði spila mikinn þátt í viðhorfi foreldra til kennslu í KST, 

því þegar svör við atriðum eins og koma fram í spurningum 8-11 eru borin saman við svör við 

spurningum 12-14 geta komið í ljós ákveðin mynstur sem gefa til kynna hvort foreldrar eru 

almennt ánægðir með kennsluí KST eins og hún er, eða hvort þeir vilja sjá breytingar. Þannig 

geta allar spurningar listans gefið vísbendingar um viðhorf foreldra til kennslu í greininni. 

Spurningu 15 er ætlað að gefa til kynna  til dæmis hversu mikilvæg foreldrum þyki kennsla í 

greininni. Talið er að tengsl geti verið á milli þess hvort foreldrar eru hlynntir því að 

nemendur geti fengið undanþágu frá tímum í greininni og hversu mikilvæga þeir telja kennslu 

í greininni vera. Jafnframt getur niðurstaðan gefið til kynna hversu ánægðir foreldrar eru með 

kennslu í greininni. Ekki má samt sem áður útiloka þann möguleika að niðurstöður geti gefið 

til kynna almennt viðhorf til kennsluskyldu í grunnskólum. Með spurningu 16 er leitast eftir 

skoðunum foreldra á því, að hve miklu magni þeir telji að þjóðkirkjan eigi að geta haft áhrif á 

skólastarf. Ef tekið er mið af öðrum rannsóknum sem hafa verið gerðar og í samræmi við 

líklegar niðurstöður við spurningu 8 og 14 er gert ráð fyrir að flestir séu ósammála þeirri 

staðhæfingu sem lögð er fram hér. Með spurningu 17 þykir líklegt að viðhorf foreldra til 

kennslu í KST komi mjög vel fram, gert er ráð fyrir að flestir foreldrar séu sammála því að 

auka megi vægi annarra trúarbragða en kristni eins og kom fram í greiningu á spurningu 9 hér 

að framan, hins vegar gæti komið í ljós við spurningu 17 upp að hvaða marki foreldrar eru 

reiðubúnir að ganga í þessum efnum. Gert er ráð fyrir að flestir séu ósammála þeirri 

staðhæfingu sem lögð er fram í spurningu 17. Við spurningu 18 er spurnarformið mjög 

frábrugðið formum hinna spurninganna. Þar er um að ræða opna spurningu, þar sem viðföng 

geta bætt við, ef eitthvað liggur þeim á hjarta varðandi málefni kennslu í KST sem þeim hefur 

ekki gefist kostur á að koma á framfæri hingað til í könnuninni. Algjörlega ótækt er að segja 

til um mögulega útkomu við þeirri spurningu. 

 

4.4 Prófun spurningalista 

Til að koma í veg fyrir villur í spurningalista var ákveðið að sannprófa listann. Hópurinn sem 

valinn var til að sannprófa listann var beðinn um að hafa atriði eins og orðafar, 

stafsetningavillur, staðreyndavillur, villandi uppröðun og spurningar í huga. Tilraunahópurinn 

samanstendur af fimm völdum einstaklingum sem eiga það sameiginlegt að vera foreldrar. 

Þátttaka þessara einstaklinga var 100% en svör þeirra eru ekki tekin með í niðurstöður hinnar 

eiginlegu könnunar. Í ljós komu smávægilegar villur sem lagfærðar voru áður en 

spurningalistinn var lagður fyrir endanlegt úrtak. 
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4.5 Framkvæmd könnunar 

Könnunin var lögð fyrir dagana 5. og 6. nóvember. Þá var allri forvinnu lokið. Til forvinnu 

telst meðal annars öflun heimilda, val á úrtaki, gerð spurningalista, prófun spurningalista, 

tilkynning til persónunefndar og formlegt leyfi skólastjóra, umsjónakennara og aðila hjá 

Alþjóðahúsinu.  

 

Þann 5. nóvember var spurningalisti sendur á netfang valinna starfsmanna Alþjóðahússins 

sem allir eiga það sameiginlegt að vera af erlendum uppruna og eiga börn í grunnskóla. 

Þátttakendur fengu eina viku til að svara spurningum og skila til baka á uppgefið netfang. 

Þann 6. nóvember var spurningalisti svo sendur á foreldra barna í völdum bekk í grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu, með aðstoð umsjónakennara bekkjarins. Sá hópur fékk  einnig eina viku 

til að svara spurningum og senda til baka á uppgefið netfang. Að lokum mætti rannsakandi 

einnig á staðinn þegar foreldraviðtöl fóru fram í grunnskóla barna þátttakenda og á vinnustað 

hluta þátttakenda og lagði spurningalista fyrir þar. 

 

5 Úrvinnsla og niðurstöður  

5.1 Úrvinnsla  

Eins og áður segir fengu þátttakendur eina viku til að svara og senda svör til baka á uppgefið 

netfang, en svör hófu að berast samdægurs, allt frá tíu mínútum eftir að spurningalistinn var 

sendur af stað, og fram á síðasta dag. Öll svör voru prentuð út jafnóðum og þau bárust til baka 

og skráð inn í vinnsluforritið Microsoft Office Excel 2007. Þegar síðustu svörin höfðu borist 

og verið skráð í Excel var því hægt að hefja úrvinnslu um leið. Þannig voru gröf og línurit 

tilbúin áður en langt um leið og hægt var að hefja vinnu við að draga ályktanir, finna tengsl á 

milli einstakra spurninga og leitast við að varpa ljósi á niðurstöður. 

 

5.2 Niðurstöður einstakra spurninga 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum einstakra spurninga í þeirri röð sem þær 

birtust á spurningalistanum. Greint verður frá niðurstöðum allra spurninga í stuttum texta þar 

sem töflur og myndir eru hafðar til stuðnings. Frekari ályktanir verða dregnar síðar í 

ritgerðinni og að lokum verður gerð tilraun til að varpa ljósi á niðurstöður könnunarinnar í 

heild með tilliti til annarra fræðilegra gagna. 
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5.2.1 Persónugreinanlegar spurningar 

Til að byrja með verða niðurstöður fyrstu þriggja spurninga spurningalistans skoðaðar, en 

þessar þrjár spurningar hafa eins og áður segir verið flokkaðar sem persónugreinanlegar 

spurningar. 

 

Kyn og þjóðerni 

 

Fjöldi í úrtaki og fjöldi þátttakenda eftir þjóðerni og kyni.

Úrtak þátttakendur

íslenskar konur 15 9

íslenskir karlar 15 5

konur af öðru þjóðerni 8 8

karlar af öðru þjóðerni 4 2

Samtals 42 24

 

Tafla 1 – Fjöldi í úrtaki og fjöldi þátttakenda skipt eftir þjóðerni og kyni 

 

Í töflu 1 má sjá fjölda í úrtaki annars vegar og fjölda þátttakenda hins vegar, skipt eftir 

þjóðerni og kyni. Samtals voru 42 einstaklingar valdir í úrtak og af þeim svöruðu alls 24. 

Erfiðara reyndist að finna viðföng af öðru þjóðerni en íslensku og því innihélt úrtak þess hluta 

einungis 12 einstaklinga  
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Kynjaskipting úrtaks eftir uppruna 

Eins og sjá má á mynd 1 var kynjaskipting 

úrtaks fólks með íslenskt þjóðerni jöfn og 

innihélt 15 karlmenn og 15 konur. 

kynjaskipting þeirra sem spurðir voru af 

öðrum uppruna en íslenskum var hins vegar 

ekki jöfn, þar voru konur í meirihluta. Ástæða 

þessa var einfaldlega sú að erfiðara var að 

nálgast viðföng sem voru af erlendum 

uppruna og áttu barn/börn í íslenskum.   Mynd 1 - Kynjaskipting úrtaks eftir þjóðerni          

Á mynd 1 má sjá heildarskiptingu þátttakenda eftir þjóðerni og kyni.     

 

Svarhlutfall eftir þjóðerni og kyni 

 

Á mynd 2 má sjá að af þeim íslensku 

konum sem voru spurðar svöruðu 

60%, en af þeim íslensku körlum sem 

voru spurðir, sem voru jafnmargir 

konunum, svöruðu töluvert færri eða 

33,3%. 

        Mynd 2 – Svarhlutfall íslensks úrtaks eftir kyni 

      

  

 

Á mynd 3 má sjá að af þeim konum 

sem spurðar voru af öðru þjóðerni en 

íslensku svöruðu allar en af þeim 

körlum sem spurðir voru svaraði 

helmingur eða 50%. 

 

  

            Mynd 3 – Svarhlutfall viðfanga af öðru þjóðerni en íslensku 
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Mynd 4 – Kynjaskipting þáttakenda 

 

Á mynd 4 má sjá að af öllum sem tóku þátt í könnuninni voru 67% konur en 33% karlmenn. Í 

könnuninni var reynt að nálgast úrtakið að miklu leyti í gegnum grunnskóla barna viðfanga. 

svo virðist sem mæður séu í mun meiri tengslum við grunnskóla barna sinna ef miðað er við 

reynslu í þessu tilfelli, þar sem það foreldri sem fylgdi barni sínu í foreldraviðtal var í 

langflestum tilfellum móðir.  

 

Þjóðerni 
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Mynd 5 – Þjóðerni þátttakenda 

 

Þegar spurt var um þjóðerni þátttakenda sögðust 58% vera íslensk(ur) en 42% sögðust vera af 

öðru þjóðerni en íslensku eins og sjá má á mynd 5. Þeir sem svöruðu hinu síðarnefnda 

tilgreindu svo sérstaklega hvaða hvert þjóðerni þeirra væri. Niðurstöður þessa má sjá í töflu 2 

hér að ofan. Einn þátttakandi merkti við annað þjóðerni en íslenskt, nánar tiltekið bandarískt, 

en sagðist einnig vera handhafi íslensks ríkisfangs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Tafla 2 – Nákvæm skipting á þjóðerni þátttakenda 

 

Í töflu 2 má sjá hvernig þjóðerni þátttakenda skiptist nákvæmlega niður. 

 

Trú 

 

Þjóðerni þátttakenda

Ísland 14

Pólland 2

Nepal 2

Þýskaland 1

Palestína 1

Portúgal 1

Filipseyjar 1

Sri Lanka 1

Bandaríkin 1

samtals 24
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Mynd 6 – Trú þáttakenda 

 

Á mynd 6 má sjá að langflestir þátttakendur skilgreina sig sem trúaða einstaklinga. Stærsti 

hlutinn eða 63% er lútherstrúar, en fæstir eða 4% eru múslimar og önnur 4% trúlausir. Þess 

má geta að á bak við þessi 4% í hvorum flokk er einn einstaklingur. 

 

Trú þátttakenda eftir þjóðerni

Kristin-lúther Rómversk-kaþólsk Islam Buddha Hindu Trúlaus

Ísland 14 1

Pólland 1 1

Nepal 2

Þýskaland

Palestína 1

Portúgal 1

Filipseyjar 1

Sri Lanka 1

Bandaríkin 1

Samtals 15 3 1 2 2 1  
Tafla 3 – Trúarskipting þátttakenda eftir þjóðerni 

 

Í töflu 3 má sjá hvernig trúarbrögðin skiptast eftir þjóðerni þátttakenda. Sjá má að allir 

þátttakendur frá Íslandi fyrir utan einn eru lútherstrúar en þessi eini sem ekki er lútherstrúar 

skilgreinir sig trúlausan. 

 

5.2.2 Almennar spurningar 

Spurningar 4 til 17, að frátöldum spurningum 8 og 9 innihalda skilgreiningar þar sem viðföng 
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eru beðin um að haka við valmöguleika eftir því hversu sammála þeir er skilgreiningunni 

hverju sinni. Við spurningu 8 og 9 (niðurstöður sjást á mynd 11 og 12) eru svarmöguleikar 

frábrugnir þar sem þátttakendur eru beðnir um að svara hvort þeim þyki tiltekin kennsla vera 

hæfilega mikil, of mikil eða of lítil.  

 

 
Mynd 7 – Þekking foreldra á greininni KST samkvæmt bekkjarnámskrá 

 

Á mynd 7 má sjá hversu vel þátttakendur telja sig hafa kynnt sér greinina KST í 

bekkjarnámskrá. Meirihlutinn eða samtals 63% virðast hafa kynnt sér greinina vel eða 

einhverju leyti. Gera má ráð fyrir að þau 29% sem merkja við svarmöguleikann hvorki né, 

hafi kynnt sér greinina að mjög litlu leyti og einstaklingarnir tveir sem eru á bak við 8% 

samtals í síðustu tveimur valkostunum hafi ekkert eða nánast ekkert kynnt sér greinina í 

bekkjarnámskrá. 
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Mynd 8 – Þekking foreldra á KST samkvæmt aðalnámskrá 

 

Á mynd 8 má sjá að þátttakendur virðast ekki hafa kynnst sér greinina KST í aðalnámskrá 

eins vel og í bekkjarnámskrá. Aðeins einn einstaklingur (4%) virðist hafa kynnt sér 

námsgreinina mjög vel í aðalnámskrá en flestir (46%) eru hlutlausir, það er merkja við 

valmöguleikann „hvorki né“, sem gefur til kynna að þeir hafi lítið kynnt sér KST í 

aðalnámskrá.  

 

 
Mynd 9 – Hversu vel foreldrar hafa fylgst með námi barns síns í KST 

 

Á mynd 9 má sjá að langflestir þátttakendur hafa fylgst að einhverju leyti með námi barns síns 

í KST. Samtals eru 67% frekar eða mjög sammála skilgreiningunni en aðeins 4% frekar eða 
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mjög ósammála henni. 29% merkja við svarmöguleikann „hvorki né“, sem gefur til kynna að 

þeir hafi lítið fylgst með námi barns síns í KST, það getur falið aðra möguleika í sér, til dæmis 

þann að þátttakendur eigi erfitt með að skilgreina hvað teljist vera, annars vegar að fylgjast 

vel og hins vegar að fylgjast illa með.  

 

 
Mynd 10 – Aðstoð foreldra við nám barns síns í KST 

 

Á mynd 10 má sjá að 50% þátttakenda hafa hjálpað barni sínu að einhverju marki við nám í 

KST, 29% merkja hins vegar við „hvorki né“ og má gera ráð fyrir að í þeim hóp séu foreldrar 

sem hafa lítið sem ekkert aðstoðað barn sitt við nám í faginu og þeir sem erfitt eiga með að 

skilgreina hvað felst í því að aðstoða. Samtals eru 21% frekar eða mjög ósammála 

skilgreiningunni, það er að segja ósammála því að hafa aðstoðað barn sitt við nám í KST í 

gegnum tíðina. 
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Mynd 11 – Skoðun foreldra á áherslu á kennslu kristinna fræða 

Niðurstaðan við skilgreiningunni sem sést á mynd 11 er afgerandi. Þar sést að 79% 

þátttakenda telja kennslu í kristnum fræðum vera hæfilega mikla, aðeins 8% telja kennsluna 

vera of litla en 13% of mikla. 

 

 
Mynd 12 – Skoðun foreldra á áherslu á kennslu annarra trúarbragða en kristni 

 

Niðustaðan sem sést á mynd 12 er ekki eins afgerandi og sú á mynd 11, hún er samt sem áður 

mjög áhugaverð. Það sést að 54% þátttakenda telja kennslu í öðrum trúarbrögðum en kristni 

vera of litla, 46% telja kennsluna hæfilega, en enginn aðspurðra taldi kennslu í öðrum 

trúarbrögðum en kristni vera of mikla. 
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Mynd 13 – Skoðun foreldra á því hvernig skólarnir koma til móts við nemendur með ólíkan bakgrunn 

Á mynd 13 sést að rúmlega helmingur þátttakenda er frekar eða mjög ósammála þeirri 

staðhæfingu að grunnskólarnir komi til móts við nemendur með ólíkan trúar- og 

menningarlegan bakgrunn. Samtals telja 55% þátttakenda, grunnskólana ekki koma til móts 

við nemendur með ólíkan bakgrunn, en aðeins 4% telja skólana koma til móts við nemendur. 

Eins og sjá má er ansi stórt hlutfall óákveðið eða tekur ekki afstöðu í þessum efnum, þar sem 

42% merkja við svarmöguleikann „hvorki né“. 

 

 
Mynd 14 – Álit foreldra á starfi KST kennara barns síns 

 

Þegar reynsla foreldra af kennara barns síns í KST var könnuð kom í ljós að rúmlega 

helmingur þátttakenda eða 58% vildi ekki taka afstöðu eða voru hvorki sáttir né ósáttir við 
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kennara barns síns í greininni. Þónokkuð stærra hlutfall var þó ánægt með kennarann heldur 

en óánægt, þar sem 29% voru frekar sammála skilgreiningunni hér að ofan en einungis 13% 

voru frekar ósammála henni. Enginn virðist mjög óánægður eða mjög ánægður þar sem 

hvorki var hakað við svarmöguleikann „mjög sammála“, né „mjög ósammála“. 

 

 
Mynd 15 – Skoðun foreldra á því hvort kennarar eigi að leita eftir skoðunum foreldra varðandi kennslu í KST 

 

Við þessari spurningu er ekki hægt að lesa eina afgerandi skoðun. Dreifing svara er mikil en 

samtals eru 42%, mjög eða frekar sammála skilgreiningunni á meðan 37% eru frekar eða 

mjög ósammála. 21% merktu við svarmöguleikann „hvorki né“. 

 

 
Mynd 16 – Skoðun foreldra á því hvort kennarar eigi að þiggja aðstoð foreldra með þekkingu á tilteknum 
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trúarbrögðum 

 

Á mynd 16 má sjá að langflestir foreldrar voru sammála því að kennarar ættu að þiggja aðstoð 

foreldra með þekkingu á tilteknum trúarbrögðum. Samtals voru 75% mjög eða frekar 

sammála þeirri staðhæfingu en ekki nema 17% frekar eða mjög ósammála. Athygli vekur að 

það merkja ekki nema 8% þátttakenda við svarmöguleikann „hvorki né“, sem gefur til kynna 

tiltölulega ákveðnar skoðanir einstaklinga á þessu sviði. 

 

 
Mynd 17 – Skoðun foreldra á því hvort kennarar eigi að þiggja aðstoð fólks með sérfræðiþekkingu á tilteknum 

trúarbrögðum 

 

Á mynd 17 má sjá nokkuð afgerandi skoðun viðmælenda á því hvort kennarar eigi að þiggja 

aðstoð fólks með sérfræðiþekkingu á tilteknum trúarbrögðum. Samtals eru 67% sammála því 

að svo eigi að vera, 21% svarar „hvorki né“ en 13% eru mjög ósammála staðhæfingunni. 

Athygli vekur að þeir sem eru ósammála haka allir við svarmöguleikann „mjög ósammála“ en 

enginn við „frekar ósammála“. Þetta gefur til kynna mjög sterkar skoðanir viðmælenda á 

málinu. 
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Mynd 18 – skoðun þátttakenda á því hvort foreldrar eigi að geta sótt um undanþágu frá því að barn þeirra sæki 

tíma í KST  

 

Sjá má á mynd 18 að fleiri foreldrar eru sammála því að hægt sé að sækja um undanþágu frá 

því að börn sæki tíma í KST en ósammála. Samtals eru 62% mjög eða frekar sammála en 25% 

frekar eða mjög ósammála. 

 

 
Mynd 19 – Skoðun foreldra á því hvort kristilegur undirbúningur eigi að fara fram í grunnskólum 

 

Þónokkur meirihluti þátttakenda er mótfallinn því að kristilegur fermingaundirbúningur fari 

fram í grunnskólum eins og sjá má á mynd 19. Samtals merkja 59% við frekar eða mjög 

ósammála en aðeins 16% við mjög eða frekar sammála. 
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Mynd 20 – Skoðun foreldra á því hvort skólinn eigi að upplýsa nemendur um aðra möguleika en kristilega 

fermingu 

 

Á mynd 20 má sjá að flestir foreldrar eru sammála því að skólar eigi að upplýsa nemendur um 

aðra möguleika en kristilega fermingu. Samtals eru 59% mjög eða frekar sammála en einungis 

13% eru mjög ósammála. Athygli vekur að þeir sem eru ósammála haka allir við mjög 

ósammála en enginn við frekar ósammála, þetta gefur til kynna sterkar skoðanir fólks á 

málinu. 

 

5.2.3 Opin spurning 

Í lok spurningalistans var opin spurning sem gaf fólki kost á að koma á framfæri 

athugasemdum eða öðru sem það vildi bæta við. Enginn af þeim 24 einstaklingum sem tóku 

þátt, nýtti sér þennan möguleika. 

 

6 Ályktanir og annmarkar 

Í þessum kafla er gerð tilraun til að draga ályktanir út frá þeim niðurstöðum einstakra 

spurninga sem raktar hafa verið, jafnframt verða tengsl ákveðinna niðurstaðna skoðuð í þeim 

tilgangi að athuga hvort munur sé á viðhorfi foreldra af íslensku þjóðerni og foreldra af öðru 

þjóðerni. Áður en gerð er tilraun til að varpa ljósi á niðurstöður könnunarinnar í lok ritgerðar 

er rétt að kynna þá annmarka sem hún mögulega býr yfir. 
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6.1 Tengslatöflur og ályktanir 

Hér verða tengsl niðurstaðna úr spurningu 2 á spurningalistanum sem athugar þjóðerni 

þátttakenda, og niðurstaðna úr spurningum 8 til 17 könnuð. Eins og tekið var fram í upphafi 

þessarar skýrslu er eitt af markmiðum könnunarinnar að athuga hvort munur sé á viðhorfi 

foreldra af íslensku þjóðerni annars vegar og foreldra af öðru þjóðerni hins vegar til kennslu í 

KST og er það ástæða þess að þessi þáttur er tekin sérstaklega fyrir hér. Tengsl niðurstaðna úr 

spurningu 2 annars vegar og 4-7 hins vegar voru ekki könnuð sérstaklega hér, þar sem 

tilgangur spurninga 4-7 var einkum að athuga þekkingu og áhuga foreldra á efninu og í 

framhaldi forsendur til að svara ákveðnum spurningum. Hérna verða tengsl ákveðinna 

niðurstaðna útlistuð í texta og myndum. Einungis verður hér varpað ljósi á þær niðurstöður 

þar sem sérstök tengsl fundust á milli þjóðernis og niðurstöðu.  

 

 
Mynd 21- Tengsl þjóðernis og skoðunar á áherslu á  kennslu kristinna fræða 

 

Á mynd 21 má sjá tengslatöflu sem sýnir tengsl á milli niðurstaðna spurningar 2 um þjóðerni 

þátttakenda og spurningar 8 sem kannar skoðun foreldra á áherslu á kennslu kristinna fræða. 

Sjá má að tveir einstaklingar af öðru þjóðerni en íslensku telja kennslu í kristnum fræðum 

hafa verið of mikla gegnum tíðina hjá barni sínu en aðeins einn einstaklingur af íslensku 

þjóðerni. Enginn úr síðarnefnda hópnum telur kennsluna hafa verið of litla en einn úr 

fyrrnefnda hópnum álítur slíkt. Í heildina má álykta að foreldrar af íslensku þjóðerni sé sáttari 

við magn kennslu í kristnum fræðum en foreldrar af öðru þjóðerni. 
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Mynd 22 – Tengsl þjóðernis og skoðunar á áherslu á kennslu annarra trúarbragða 

 

Á mynd 22 hér að ofan má sjá sterk tengsl á milli niðurstaðna og þjóðernis. Almennt virðast 

einstaklingar af íslensku þjóðerni vera sáttir við magn á kennslu í öðrum trúarbrögðum, þar 

sem tíu einstaklingar haka við að kennslan sé hæfilega mikil en fjórir telja hana of litla. 

Einstaklingar af öðru þjóðerni virðast hins vegar mun ósáttari þar sem níu telja kennsluna of 

litla en einungis einn telur hana hæfilega. Enginn, hvorki af íslensku þjóðerni né erlendu, telur 

kennslu í öðrum trúarbrögðum of litla. 

 

 
Mynd 23 – Tengsl á milli þjóðernis einstaklinga og hvort þeir telji grunnskólana koma til móts við nemendur 

með ólíkan bakgrunn 
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Hérna má sjá skýr tengsl á milli þess hvort einstaklingar telji grunnskólana koma til móts við 

nemendur með ólíkan trúar- og menningarlegan bakgrunn. Þátttakendur af öðru þjóðerni eru 

allir frekar eða mjög ósammála staðhæfingunni og telja skólana því ekki koma til móts við 

nemendur með ólíkan bakgrunn, sjö einstaklingar eru frekar ósammála og þrír eru mjög 

ósammála. Þátttakendur af íslensku þjóðerni taka hins vegar fæstir afstöðu í þessu máli, en 

tveir einstaklingar eru frekar sammála því að skólarnir taki tillit til nemenda með ólíkan 

bakgrunn og tveir eru frekar ósammála.  

 

 
Mynd 24 – Tengsl á milli þjóðernis einstaklinga og hvort þeir telji að kennarar eigi að þiggja aðstoð foreldra 

með þekkingu á tilteknum trúarbrögðum 

 

Tengsl á milli þess hvort einstaklingar eru af íslensku þjóðerni eða öðru þjóðerni og hvort þeir 

telji að kennarar eigi að þiggja aðstoð foreldra með þekkingu á tilteknum trúarbrögðum eru 

nokkur. Eins og sjá má eru fleiri einstaklingar í hvorum flokknum fyrir sig hlynntir því að 

kennarar þiggi aðstoð foreldra í þessum efnum en ekki, hins vegar eru nokkuð margir af 

íslensku þjóðerni sem ekki vilja að kennarar þiggi þessa aðstoð en tveir sem taka ekki afstöðu. 

Einstaklingar af öðru þjóðerni eru á hinn bóginn allir sammála því að kennarar eigi að þiggja 

aðstoð foreldra með þekkingu á tilteknum trúarbrögðum, fjórir eru mjög sammála og sex 

frekar sammála, það eru því skýr tengsl á milli þess að vera af öðru þjóðerni en íslensku og 

vilja að kennari þiggi aðstoð foreldra með þekkingu á tilteknum trúarbrögðum. Þessi 

niðurstaða gefur skýr skilaboð um vilja þessa hóps. 
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Mynd 25 – Tengsl á milli þjóðernis einstaklinga og hvort þeir telji rétt að foreldrar geti sótt um undanþágu frá 

því að börn þeirra sæki tíma í KST 

 

Á mynd 25 má sjá skýr tengsl á milli þess að foreldrar séu af öðru þjóðerni en íslensku og 

þeirrar skoðunar að það sé rétt að foreldrar geti sótt um undanþágu frá því að börn þeirra sæki 

tíma í KST. Allir þátttakendur af öðru þjóðerni en íslensku eru sammála staðhæfingunni, 

fimm eru mjög sammála og fimm frekar sammála. Fleiri foreldrar með íslenskt þjóðerni eru 

ósammála þessari staðhæfingu en sammála, samtals eru sjö einstaklingar mjög eða frekar 

ósammála staðhæfingunni á meðan fjórir eru frekar eða mjög sammála. 

 

6.2 Annmarkar könnunar 

Ýmsir þættir geta orðið til þess að setja könnun ákveðna annmarka. Þessir annmarkar geta 

orðið til þess að lita rannsóknina og jafnvel átt þátt í að erfitt getur orðið að draga ályktanir af 

niðurstöðum og að alhæfa út frá þeim.  

 

Æskilegt er að úrvinnsla rannsókna fari fram með hléum, þannig er möguleiki á að 

rannsakandi komið auga á atriði við úrvinnslu sem annars gætu farið framhjá honum. Í þessu 

tilfelli var því ekki komið við vegna takmarkaðs tíma sem gafst í framkvæmd og úrvinnslu. 

Við framkvæmd þessarar könnunar var reynt að hafa áhrif á val á úrtaki í þeim tilgangi að 

endurspegla ákveðinn hóp. Úrtak könnunarinnar er fremur lítið eða samtals 42 einstaklingar, 

þessi staðreynd setur könnuninni ákveðna annmarka þar sem ómögulegt getur verið að alhæfa 

út frá niðurstöðum vegna þess hve úrtakið er lítil prósenta af þýðinu. Þó er talið að 

niðursöðurnar endurspegli skoðanir stórs hóps og gefi ákveðnar vísbendingar sem takandi er 
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mark á. Í ljósi þess að spurningalistakannanir eins og sú sem notast er við hér gefa sjaldan 

tilefni til að kafa djúpt í þá þætti sem til athugunar eru, er túlkun á niðurstöðum háð 

ákveðnum takmörkunum sem ber að hafa í huga hér. Samkvæmt Birni Bergssyni (2002) gefur 

könnun „í raun aðeins óbeinar upplýsingar um hegðun viðfanga“ (bls. 74), líklegt þykir að í 

mörgum tilfellum segi fólk eitt og geri annað. Jafnframt gefur tölfræðileg úrvinnsla eins og 

hér fer fram „engar vísbendingar um þá merkingu sem einstaklingur leggur í tiltekið félagslegt 

fyrirbæri.“ (Björn Bergsson, 2002, bls. 74). Hermann Óskarsson (2000) nefnir að einn af 

ókostunum við spurningalistakannanir séu afföllin sem slíkri aðferð fylgja, bæði varðandi 

einstaka spurningar og í heildina. Þetta er atriði sem vert er að taka fram hér. Svarhlutfall 

undir 70% getur rýrt áreiðanleika könnunar (Björn Bergsson, 2002). Í þessu tilviki var 

tiltölulega mikið affall í heildina þar sem svarhlutfall var rétt rúmlega 57% en affall einstakra 

spurninga var hins vegar ekkert. Þrátt fyrir lágt svarhlutfall er talið að draga megi ákveðnar 

ályktanir út frá niðurstöðum þar sem val viðfanga var einstaklega vandað og valið sérstaklega 

með tilgangi könnunar í huga og í þeim tilgangi að endurspegla þýðið. 

 

Að lokum má nefna að mikill áhugi og sterkar skoðanir rannsakanda geta ávallt litað 

rannsókn. Þó svo að rannsakandi reyni eftir fremsta megni að halda sínum skoðunum frá 

efninu, þá má vera að mikill áhugi hans hafi sett mark sitt að einhverju leyti á rannsóknina. 

 

7 Niðurstöður 

Niðurstöður könnunarinnar eru að miklu leyti í samræmi við aðrar rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á þessu sviði og reifaða voru hér í byrjun. Í ljós kom til dæmis að 96% þátttakenda telja 

sig trúaða en aðeins eitt foreldri skilgreinir sig sem trúlaust, þetta samræmist rannsókn Björns 

Björnssonar og Péturs Péturssonar (1990) og rannsókn sem IMG Gallup gerði (2004), þar sem 

fram kom að Íslendingar væru mjög trúuð þjóð þrátt fyrir að það kæmi ekki fram á 

kirkjusókn. 97% þátttakenda af íslensku þjóðerni aðhyllast lútherstrú, enginn aðhyllist aðra trú 

og aðeins 7% (einn einstaklingur) er trúlaus. Eðlilega var skipting trúarbragða hjá 

þátttakendum af öðru þjóðerni mun dreifðari eins og sjá má á töflu 3 (bls. 33). Flestir í þeim 

hópi merktu við svarmöguleikann rómversk-kaþólsk, þar á eftir kom búdda og hindú og að 

lokum merkti einn við svarmöguleikann islam og einn við kristin-lúther. Hlutfall þeirra sem 

eru af íslensku þjóðerni og álíta sig lútherstrúar er þó ívið hærra í þessari könnun heldur en 

þeirra sem  skráðir eru í þjóðkirkjuna samkvæmt vef Hagstofu Íslands, en þar kemur fram 

fjölda Íslendinga sem skráðir voru í þjóðkirkjuna árið 2006 sem er um 82% þjóðarinnar 
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(Hagstofa Íslands, 2007b). 

 

Niðurstöður spurninga 4 til 7 (sjá mynd 7-10, bls. 34-36) eru taldar varpa ljósi á áhuga og 

viðhorf foreldra til greinarinnar, en þeim er einnig ætlað að gefa til kynna forsendur 

þátttakenda til að svara þeim spurningum sem koma í kjölfarið. Samkvæmt niðurstöðum 

þessara spurninga virðist áhugi foreldra á námi barna sinna í KST ekki ýkja mikill og ekki er 

marktækur munur þar á foreldrum af íslensku þjóðerni og öðru þjóðerni. Samtals segjast 63% 

þátttakenda hafa kynnt sér hvað felst í greininni samkvæmt bekkjarnámskrá, en aðeins 29% 

hafa kynnt sér námsgreinina samkvæmt aðalnámskrá. Ríflega helmingur eða 67%, segjast 

hafa fylgst með námi barna sinna í KST en einungis 50% segist hafa aðstoðað barn sitt við 

nám í KST í gegnum tíðina. Þessar niðurstöður gefa til kynna að rétt rúmlega helmingur 

foreldra hafi sýnt eða sýni námi barna sinna í námsgreininni KST áhuga á þann hátt að kynna 

sér skipan náms, fylgjast með náminu og/eða aðstoða barn sitt við námið. 

 

Í spurningu 8 og 9 var skoðun foreldra á áherslum í kennslu kristinna fræða annars vegar og 

áherslur í kennslu annarra trúarbrgaða hins vegar athuguð. Í ljós komu töluverð tengsl á milli 

skoðunar og þjóðernis. Almennt má segja að þeir foreldrar sem spurðir voru í þessari könnun 

telji áherslu á kennslu í kristnum fræðum hæfilega mikla. Alls töldu 79% þáttakenda áherslu á 

kristin fræði hæfilega, 13% töldu hana of mikla og 8% of litla. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við niðurstöður rannsóknar Bjarna Bjarnasonar og Péturs Péturssonar (1990) og 

IMG Gallup (2004) á trúarlífi Íslendinga. Stærra hlutfall af þáttakendum með íslenskt þjóðerni 

álitu áherslu á kennslu kristinna fræða hæfilega en þátttakenda af öðru þjóðerni en íslensku. 

Af því má álykta að foreldrar í þessari könnun sem eru af íslensku þjóðerni séu sáttari við 

áherslur á kennslu kristinna fræða en þeir foreldrar sem eru af öðru þjóðerni en íslensku. 

Almennt eru þátttakendur þessarar könnunar ekki eins sáttir við áherslu á kennslu annarra 

trúarbragða en kristni. Innan við helmingur telur kennsluna hæfilega, en 54% telur hana of 

litla. Ekkert foreldri álítur kennslu annarra trúarbragða en kristni of mikla. Eins og áður eru 

foreldrar af íslensku þjóðerni sáttari við áherslu á kennslu annarra trúarbragða en foreldrar af 

öðru þjóðerni en íslensku, en 90% þeirra foreldra sem eru af öðru þjóðerni telja áherslu á 

kennslu annarra trúarbragða of litla. Þessi niðurstaða gefur skýr skilaboð um upplifun og vilja 

foreldra varðandi kennslu annarra trúarbragða en kristni og rímar jafnframt við niðurstöður 

rannsóknar Bjarna Bjarnasonar og Péturs Péturssonar (1990), niðurstöður rannsóknar IMG 

Gallup (2004) sem og niðurstöður rannsóknar menntamálaráðuneytisins (2005) sem allar 
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sýndu vilja fólks til að auka vægi annarra trúarbragða í kennslunni. 

 

Samkvæmt niðurstöðum úr spurningu 10 telja foreldrar, grunnskólana alls ekki koma 

nægilega til móts við nemendur með ólíkan trúar- og menningarlegan bakgrunn. Einungis 

einn þátttakandi í könnuninni er frekar sammála þeirri staðhæfingu að grunnskólarnir komi til 

móts við nemendur með ólíkan bakgrunn. 55% telja svo ekki vera en 42 % svara „hvorki né“. 

Þegar kannað er hvaða foreldrar það eru sem búa að baki svörunum, kemur í ljós að ekkert 

foreldranna af öðru þjóðerni en íslensku telur grunnskólana koma til móts við nemendur með 

ólíkan bakgrunn en stærstur hluti foreldra með íslenskan bakgrunn virðast ekki treysta sér til 

að leggja mat á þessa staðhæfingu, sem er skiljanlegt í ljósi þess að fæstir þeirra hljóta að búa 

yfir sambærilegri reynslu eða vitneskju um þessi mál og foreldrar búsettir á Íslandi af öðru 

þjóðerni. Það kemur á óvart hversu fáir þátttakendur taka afstöðu þegar leitað er álits þeirra á 

því hvernig KST kennarar barna þeirra hafi staðið sig í starfi í gegnum tíðina. Rúmlega 

helmingur svarar því að kennarinn hafi hvorki staðið sig vel né illa. Enginn telur kennarana 

hafa staðið sig mjög vel eða mjög illa. Hugsanlegar ástæður þessa geta verið af þrennum toga, 

í fyrsta lagi getur verið um að ræða fleiri en einn og fleiri en tvo kennara sem geta verið eins 

misjafnir og þeir eru margir. Í öðru lagi getur verið að foreldrar þekki það lítið til starfa 

kennarans/kennaranna að þeir telji sig geta lagt mat á hann. Í þriðja lagi getur verið að þeir 

telji kennarann/kenanrana hreinlega hvorki hafa staðið sig vel né illa í starfi. Það ber þó að 

taka fram að fleiri þátttakendur voru jákvæðir í garð kennara námsgreinarinnar en neikvæðir. 

Með spurningum 12, 13 og 14 var verið að athuga skoðanir foreldra á því hvort kennari eigi 

að leita að eða þiggja aðstoð utanaðkomandi aðila við kennslu námsgreinarinnar. Í ljós kom 

að mikill munur er á skoðunum foreldra á því hvort kennarar eigi annars vegar að leita að 

skoðunum foreldra varðandi kennslu námsgreinarinnar eða hins vegar þiggja aðstoð þeirra við 

kennsluna. Ekki er marktækur munur á fjölda foreldra sem eru sammála því að kennarar eigi 

að leita eftir skoðunum foreldra og þeim sem eru ósammála því. Hins vegar er mikill munur á 

skoðunum foreldra á því hvort kennari eigi að þiggja aðstoð foreldra með þekkingu á 

tilteknum trúarbrögðum, 75% þátttakenda telja að kennarar eigi að þiggja aðstoð foreldra en 

einungis 17% eru andvígir. Sjá má á mynd 24 (bls. 45) að allir foreldrar sem eru af öðru 

þjóðerni en íslensku, samtals tíu einstaklingar, styðja þessa staðhæfingu á meðan einungis sjö 

einstaklingar af fjórtán sem eru af íslensku þjóðerni gera slíkt hið sama. Foreldrar sem eru af 

öðru þjóðerni en íslensku virðast því almennt telja mikilvægara að fá að deila þekkingu sinni 

með kennara og nemendum en foreldrar af íslensku þjóðerni. Skoðun þátttakenda á því hvort 
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kennarar eigi að þiggja aðstoð fólks með sérfræðiþekkingu á tilteknum trúarbrögðum kemur 

verulega á óvart, en 67% telja að svo eigi að vera á meðan einungis 13% eru andvígir því. Það 

er þó athyglisvert að sjá að allir þeir sem eru andvígir staðhæfingunni merkja við 

svarmöguleikann „mjög ósammála“ sem gefur til kynna að þeir séu sterklega á móti. Nú hefur 

verið fjallað mikið um það að skólinn eigi að vera fræðslustofnun og varast beri að fá 

utanaðkomandi aðila, sérstaklega þá sem hafa hagsmuna að gæta, til að ræða trúmál innan 

veggja skólans, af hættu við trúboð. Háværar raddir hafa heyrst sem andmæla því að trúfélög 

hafi einhver tengsl eða ítök inn í menntastofnanir og í aðalnámskrá: kristin fræði, siðfræði og 

trúarbragðafræði (2007) er tekið sérstaklega fram að ávallt beri að hafa í huga að „skólinn er 

fræðslustofnun en ekki trúboðsstofnun og er fyrst og fremst ætlað að miðla þekkingu og auka 

skilning á kristinni trú og öðrum trúarbrögðum“ (Aðalnámskrá grunnskóla: kristin fræði, 

siðfræði og trúarbragðafræði, 2007, bls. 7). Niðurstöður þessarar könnunar gefa hins vegar til 

kynna að almennt hafi foreldrar ekki miklar áhyggjur af áhrifum einstaklinga með 

sérfræðiþekkingu á tilteknum trúarbrögðum, til dæmis presta, innan skólans.  

 

Eins og greint hefur verið frá er að finna sérstakt ákvæði í grunnskólalögum um að heimilt sé 

að „veita nemanda undanþágu frá skyldunámi í tiltekinni námsgrein ef gild rök mæla með 

því“ (Lög um grunnskóla nr. 66/1995, 35.gr.). í endurskoðaðri aðalnámskrá hluta kristin 

fræði, siðfræði og trúarbragðafræði (2007) er svo kveðið sérstaklega á um þetta ákvæði í 

framhaldi af umræðu um að skólanum beri að sýna nærgætni og skilning, sérstaklega þegar 

fjallað er um málefni eins trúar- og lífsskoðanir. Í tengslum við þetta eru niðurstöður 

spurningar 15 athyglisverðar. Þær sýna að meirihluti foreldra, eða 62%, er hlynntur því að 

foreldrar hafi þennan rétt en einungis 25% eru því andvígir. Athyglisvert er að skoða hvernig 

tengsl svara við þjóðernis skiptast. Allir foreldrar af öðru þjóðerni en íslensku eru sammála 

því að þessi réttur eigi að vera til staðar en einungis innan við helmingur foreldra af íslensku 

þjóðerni. Þessar niðurstöður haldast svolítið í hendur við tengsl þjóðernis og ánægju með 

áherslu á önnur trúarbrögð annars vegar og þjóðerni og ánægju með hvernig skólar koma til 

móts við nemendur með ólíkan bakgrunn hins vegar. Svo virðist vera að hluti þeirra sem er 

óánægður með þessi mál sé nokkurn veginn sá sami og telur mikilvægt að ákvæðið sé til 

staðar. 

 

Flestir foreldrar eru mótfallnir því að kristilegur fermingaundirbúningur eigi að fara fram í 

grunnskólum en jafn stórt hlutfall telur að skólarnir eigi að upplýsa nemendur um aðra 
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möguleika en kristilega fermingu. Athygli vekur að þau 13% sem eru mótfallin því að 

skólarnir upplýsi nemendur um kristilega fermingu virðast hafa mjög sterka skoðun á málinu 

þar sem þau merkja öll við svarmöguleikann „mjög ósammála“. Niðurstöður könnunar IMG 

Gallup (2004) sýndu að 55% þátttakenda taldi eðlilegt að þjóðkirkjan hefði sérstöðu umfram 

önnur trúfélög. Niðurstöðum þessarrar könnunar eru því ekki í takt við niðurstöður IMG 

Gallup að því leyti að yfirgnæfandi hluti foreldra taldi fermingafræðslu ekki eiga heima í 

grunnskólum og flestir töldu rétt að skólarnir ættu að upplýsa nemendur um aðra möguleika 

en kristilega fermingu. 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að nokkurs áhugaleysis virðist gæta á meðal foreldra í garð  

námsgreinarinnar KST. Stór hluti þátttakenda virðist ekki hafa kynnt sér námskrár í greininni, 

hefur ekki aðstoðað barn sitt við nám og tekur ekki skýra afstöðu til starfa kennara barns síns í 

greininni. Foreldrar virðast telja mikilvægt að greinin sé kennd í grunnskólum sem er í takt 

við niðurstöður könnunar sem menntamálaráðuneytið (2005) lét gera meðal kennara. 

Foreldrar vilja jafnframt hafa möguleika á því að sækja um undanþágu fyrir barn sitt frá námi 

í greininni en foreldrar af öðru þjóðerni en íslensku telja þetta undanþáguákvæði sérstaklega 

mikilvægt. Þessar niðurstöðu má tengja við óánægju þeirra með það hvernig skólarnir koma 

til móts við nemendur með ólíkan trúar-og menningarlegan bakgrunn sem og ósætti við 

mismunandi áherslur á kennslu ólíkra trúarbragða. Foreldrar telja áherslu á kennslu í kristnum 

fræðum almennt vera hæfilega, óháð þjóðerni. Hins vegar telur meirihluti foreldra áherslu á 

kennslu í öðrum trúarbrögðum of litla og þar eru sterk tengsl á milli þjóðernis og skoðunar, 

þar sem 90% eintsaklinga af öðru þjóðerni telja kennsluna of litla. Þessar niðurstöður eru í 

takt við niðurstöður þeirra rannsókna sem raktar voru hér í þessari ritgerð og sýndu að 

kennarar og Íslendingar almennt telja að auka verði kennslu annarra trúarbragða til móts við 

kristin fræði. Niðurstöðurnar koma samt sem áður að vissu leyti á óvart vegna þess að stefna 

stjórnvalda í þessum málum hefur verið í takt við vilja fólks eins og sjá má á þróun námskráa 

í greininni, þar sem sífellt er verið að auka vægi siðfræði og trúarbragðafræði til móts við 

kristin fræði. Þessi stefna stjórnvalda virðist hins vegar ekki hafa skilað sér inn í grunnskólana 

miðað við reynslu foreldra sem fram kemur í þessari könnun. Það verður þó að benda á að 

endurútgefin námskrá í kristnum fræðum, siðfræði og trúarbragðafræði tók ekki gildi fyrr en í 

byrjun þessa árs, einnig ber að nefna að eldri útgáfan frá 1999 verður í gildi allt til 2010 og 

líklegt þykir því að skólarnir og kennarar þurfi einfaldlega lengri tíma til að aðlagast breyttum 

áherslum. 
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Áhugavert er að sjá hversu opnir foreldrar eru fyrir því að kennari greinarinnar þiggi aðstoð 

utanaðkomandi aðila sem búa yfir sérstakri þekkingu á tilteknum trúarbrögðum. Foreldrar af 

öðru þjóðerni en íslensku eru sérstaklega áhugasamir um að kennarinn þiggi aðstoð foreldra 

með sérfræðiþekkingu líklegt er að þar sjái þeir áhrifaríka leið til að auka vægi annarra 

trúarbragða en kristni í kennslu. Þrátt fyrir að vera jákvæðir í garð utanaðkomandi aðstoðar 

við kennsluna telja foreldrar greinilega að draga þurfi mörkin einhver staðar varðandi tengsl 

trúfélaga inn í skólastarfið og vilja til dæmis ekki að fermingafræðsla fari fram innan 

skólanna. 

 

Viðhorf foreldra til kennslu í kristnum fræðum, siðfræði og trúarbragðafræði er blendið 

samkvæmt niðurstöðum þessarrar könnunar, og skiptist nokkuð eftir þjóðerni. Almennt 

virðast foreldrar af íslensku þjóðerni vera sáttari við áherslur í kennslunni en foreldrar af öðru 

þjóðerni en þó telur hluti að auka megi vægi annarra trúarbragða í kennslunni. Viðhorf til 

greinarinnar sem slíkrar virðist nokkuð jákvætt þar sem fátt bendir til þess að foreldrar vilji 

fella hana út úr námi barna sinna. Hins vegar er augljóst að breyta verður áherslum í 

kennslunni í þá átt að auka vægi annarra trúarbragða til móts við kristin fræði og koma þannig 

til móts við nemendur með ólíkan trúar- og menningarlegan bakgrunn. Þessar niðurstöður eru 

að mörgu leyti í andstöðu við þær háværu raddir sem heyrst hafa opinberlega undanfarið um 

að áherslur á kristin fræði séu of mikil í grunnskólunum og að trúarbrögð eigi jafnvel ekki 

heima þar. Yfirgnæfandi meirihluti foreldra er samkvæmt þessari könnun sáttur við kennslu í 

kristnum fræðum og vill hvorki auka hana né minnka. 

 

8 Lokaorð 

Endurútgefin aðalnámskrá grunnskóla í kristnum fræðum, siðfræði og trúarbragðafræði sem 

kom út á þessu ári gerir ráð fyrir breytingum á kennslu í greininni, í takt við það viðhorf 

foreldra sem fram hefur komið hér. Út úr niðurstöðum má lesa að foreldrar, sérstaklega af 

öðrum uppruna en íslenskum, eru þreyttir á lítilli áherslu á önnur trúarbrögð en kristni og 

virðast ekki hafa orðið varir við þær breytingar sem ný námskrá felur í sér. Þessi hópur virðist 

sjá tvær lausnir, önnur er sú að þeir þurfi sjálfir að bjóða fram aðstoð sína til að auka fræðslu 

um önnur trúarbrögð og hin er sú að sækja um undanþágu fyrir barn sitt frá náminu í 

greininni. Það er því brýn nauðsyn að auka vægi annarra trúarbragða í kennslu í takt við 

endurútgefna aðalnámskrá sem fyrst, en jafnframt hlýtur að vera mikilvægt að kynna 
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námskrár vel fyrir foreldrum svo þeir geri sér betur grein fyrir því hvernig áherslur í 

kennslunni eiga að vera samkvæmt lögum. Út frá niðurstöðum þessarar könnunar má ætla að 

innan við helmingur foreldra hafi kynnt sér hvað á að felast í kennslu kristinna fræða, siðfræði 

og trúarbragðafræði samkvæmt aðalnámskrá. Ef marka má niðurstöður könnunar Rósu 

Bjarnadóttur og Unu Kristjönu Jónatansdóttur (1994) á viðhorfi kennaranema til 

námsgreinarinnar og niðurstöður þessarrrar könnunar sem sýnir viðhorf foreldra, þá vantar 

mikið upp á að kennarar og foreldrar kynni sér hvað á að felast í kennslu KST samkvæmt 

aðalnámskrá. Flestir virðast sammála því að úrbóta sé þörf þar sem leggja þurfi aukna áherslu 

á kennslu í siðfræði og trúarbragðafræði. Sé litið til endurútgefinna laga og reglugerða virðast 

stjórnvöld stefna í rétta átt. Þessi stefna virðist því miður ekki, að minnsta kosti ekki ennþá 

hafa skilað sér inn í skólastarfið. Tillögur að úrbótum í þessum efnum virðast ekki mjög 

flóknar. Svo virðist vera sem leggja þurfi aukna áherslu á að kynna kennurum og foreldrum 

þau lög og þær reglugerðir sem í gildi eru fyrir kennslu í greininni. Eins og rætt hefur verið 

hér í tengslum við niðurstöður rannsóknar Gunnars J. Gunnarssonar (1999) í tengslum við 

unglinga og trú sem og niðurstöður þessarrar könnunar, getur jafnframt verið æskilegt að setja 

skýrari viðmið fyrir kennslu greinarinnar fyrir hvert stig innan grunnskólans. 

 

Eins og fram kom hér að framan má gera ráð fyrir að annmarkar þessarar rannsóknar séu 

nokkrir. Eins og gefur að skilja býður sú rannsóknaraðferð sem notuð var, aðeins upp á 

grunnan skilning á svörum. Það má því segja að niðurstöður þær sem komu út úr þessari 

könnun sé aðeins toppurinn á ísjakanum. Mörgu er enn ósvarað og forvitnilegt getur verið að 

fá að vita ástæður á bak við ákveðin svör og viðhorf þátttakenda. Þó er talið að könnun þessi 

gefi ágæta mynd af heildarviðhorfi foreldra til kennslu námsgreinarinnar og gefi vísbendingar 

um hvað megi betur fara. Sökum þess hve fámennt úrtakið var og lágt svarhlutfall fékkst er 

erfitt að alhæfa út frá niðurstöðum. Þó ber að taka fram að úrtakið var vandlega valið, 

sérstaklega með markmið og hlutverk könnunarinnar í huga og því er talið óhætt að draga 

ákveðnar ályktanir af niðurstöðu sem takandi er mark á. Með markmið könnunarinnar í huga 

var ákveðið að athuga einungis sérstaklega tengsl niðurstaðna einstakra spurninga og 

þjóðernis. Það er hinsvegar verðugt rannsóknarefni að athuga einnig sérstök tengsl 

niðurstaðna við aðra þætti, til dæmis kyn og trú.  
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