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Viðauki A - Spurningalisti 

 

 

 

 

Athugun á viðhorfi foreldra til kennslu kristinna fræða, siðfræði og 

trúarbragðafræði í íslenskum grunnskólum 

 

Þessi könnun er hluti af lokaverkefni nemanda í B.Ed. Námi í grunnskólakennarafræðum við 

Kennaraháskóla Íslands. 

Þátttaka í könnuninni er með öllu frjáls. Könnunin er nafnlaus og verða allar upplýsingar 

meðhöndlaðar samkvæmt því. 
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Vinsamlega settu X við þann reit sem þér finnst helst viðeigandi hverju sinni. 

Persónulegar spurningar 

1. Kyn?   

 

� kk  

�kvk 

 

2. Þjóðerni?  

 

� íslensk(ur)  

� pólsk(ur)  

� tælensk(ur)  

� annað-hvað?_____________ 

 

3. Trú?   

 

� kristin-lúther  

� rómversk-kaþólsk  

� islam   

� búdda 

� hindú 

� trúlaus     

� annað-hvað?_____________ 

Almennar spurningar 

Hér er einungis spurt um reynslu af íslenskum grunnskólum. 

4. Ég hef í gegnum tíðina kynnt mér hvað felst í kristin fræði-, siðfræði- og 

trúarbragðafræðinámi barnsins míns samkvæmt bekkjarnámskrá 

 

� Mjög sammála  

� Frekar sammála  

� Hvorki né  

� Frekar ósammála  

� Mjög ósammála 
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5. Ég hef kynnt mér kristin fræði-, siðfræði- og trúarbragðafræðikennslu samkvæmt 

aðalnámskrá grunnskóla 

 

� Mjög sammála  

� Frekar sammála  

� Hvorki né  

� Frekar ósammála  

� Mjög ósammála 

 

6. Ég hef í gegnum tíðina fylgst með kristin fræði-, siðfræði-  og trúarbragðafræðinámi 

barns míns 

 

� Mjög sammála  

� Frekar sammála  

� Hvorki né  

� Frekar ósammála  

� Mjög ósammála 

 

7. Ég hef í gegnum tíðina aðstoðað barnið mitt við kristin fræði-, siðfræði- og 

trúarbragðafræðinám 

 

� Mjög sammála  

� Frekar sammála  

� Hvorki né  

� Frekar ósammála  

� Mjög ósammála 

 

8. Ég tel áherslu á kennslu kristinna fræða hjá barninu mínu í gegnum tíðina hafa verið  

 

� Of mikla  

� Hæfilega  

� Of litla 

 

9. Ég tel áherslu á kennslu annarra trúarbragða hjá barninu mínu í gegnum tíðina hafa 

verið 

 

� Of mikla  

� Hæfilega  

� Of litla 
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10. Ég tel grunnskólana koma til móts við nemendur með ólíkan trúar- og 

menningarlegan bakgrunn 

 

� Mjög sammála  

� Frekar sammála  

� Hvorki né  

� Frekar ósammála  

� Mjög ósammála 

 

11. Ég tel kristin fræði-, siðfræði- og trúarbragðafræðikennara barnsins míns hafa staðið 

sig vel í starfi í gegnum tíðina 

 

� Mjög sammála  

� Frekar sammála  

� Hvorki né  

� Frekar ósammála  

� Mjög ósammála 

 

12. Ég tel að kennarar eigi að leita eftir skoðunum foreldra varðandi kristin fræði-, 

siðfræði- og trúarbragðafræðikennslu 

 

� Mjög sammála  

� Frekar sammála  

� Hvorki né  

� Frekar ósammála  

� Mjög ósammála 

 

13. Ég tel að kennarar eigi að þiggja aðstoð foreldra með þekkingu á tilteknum 

trúarbrögðum 

 

� Mjög sammála  

� Frekar sammála  

� Hvorki né  

� Frekar ósammála  

� Mjög ósammála 
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14. Ég tel að kennarar eigi að þiggja aðstoð fólks með sérfræðiþekkingu á tilteknum 

trúarbrögðum (t.d. presta, talsmanna trúfélaga o.fl.) 

 

� Mjög sammála  

� Frekar sammála  

� Hvorki né  

� Frekar ósammála  

� Mjög ósammála 

 

15. Ég tel rétt að foreldrar geti sótt um undanþágu frá því að börn þeirra sæki tíma í 

Kristnum fræðum, siðfræði og trúarbragðafræði 

 

� Mjög sammála  

� Frekar sammála  

� Hvorki né  

� Frekar ósammála  

� Mjög ósammála 

 

16. Ég tel að kristilegur fermingaundirbúningur ætti að fara fram í grunnskólum 

 

� Mjög sammála  

� Frekar sammála  

� Hvorki né  

� Frekar ósammála  

� Mjög ósammála 

 

17. Ég tel að skólar ættu að upplýsa nemendur um aðra möguleika en kristilega fermingu 

s.s. borgaralega fermingu o.fl. 

 

� Mjög sammála  

� Frekar sammála  

� Hvorki né  

� Frekar ósammála  

� Mjög ósammála 

 

18. Annað sem ég vil að komi fram varðandi málefnið:____________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Takk fyrir þátttökuna! 


