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Útdráttur 
 
Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf skólastjóra og kennara til 

dreifingar Nýja testamentisins í grunnskólum á Íslandi og hve æskilegt það sé m.a. í 
ljósi breyttra þjóðfélagslegra aðstæðna á síðustu árum og misserum. Einnig var 
kannað hvort viðhorf hefði breyst með tilliti til vaxandi fjölmenningar hér á landi og 
hvort það þætti við hæfi að gefa Nýja testamentið þeim nemendum sem hafa annan 
trúarlegan bakgrunn heldur en kristinn. 

Rannsóknaraðferðin var megindleg (quantitative descriptive research) þar sem 
notaður var spurningalisti við öflun upplýsinga. Þátttakendur í rannsókninni voru 39 
skólastjórar og kennarar 5. bekkjar í níu grunnskólum á Akureyri og nágrenni. 

Niðurstöður sýna jákvætt viðhorf þátttakenda til dreifingar Nýja 
testamentisins í grunnskólum. Um 82% voru fylgjandi því að Gídeonfélagið fái að 
koma í grunnskóla og gefa nemendum Nýja testamentið. Einnig kom í ljós að viðhorf 
85% svarenda höfðu ekki breyst til þessarar úthlutunar á s.l. 10-15 árum og 75% telja 
rétt að afhenda Nýja testamentið í bekkjum þar sem nemendur hafa misjafnan 
trúarlegan bakgrunn. Hins vegar lesa 72% sjaldan eða aldrei í Nýja testamentinu. 
Skoðanir voru ekki eins afgerandi varðandi það hvort leyfa ætti öðrum trúfélögum að 
dreifa sínum höfuðritum eða hvort endurskoða ætti dreifingu Nýja testamentisins. 

 
Lykilorð: Fjölmenning, skólar, Nýja testamentið, Gídeonfélagið. 

 
 
 

Abstract 
The purpose of this research was to investigate principals and teachers 

attitudes towards the distribution of the New Testament in elementary schools in 
Iceland. The aim was also to find out if this distribution was practical in view of the 
changed society in the last few years and if the attitude had changed because of 
growing multiculturalism. The survey also addresses if it is appropriate to give the 
New Testament to those students who have another religious background than 
Christian. 

This research was quantitative descriptive research and a questionnaire was 
used to obtain the necessary data. The participants were 39 principals and teachers of 
the 5. grade in nine elementary schools in Akureyri and vicinity. 

The results show positive opinion af the participants regarding the distribution 
of the New Testament in elementary schools. About 82% agreed that the Gideons 
should be allowed to visit schools and give pupil the New Testament. The attitude of 
85% of the participants has not changed in the last 10-15 years and 75% think it is 
right to distribute New Testaments in classes who have pupils of other beliefs or 
background. On the other hand about 72% seldom or never read in the New 
Testament. The attitudes were not so decisive about whether other religious groups 
should be allowed into schools or if the distribution of the New Testament should be 
revaluated. 
 

Keywords: Multiculturalism, schools, New Testament, The Gideons. 
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Kafli 1 - Inngangur 
 

Í þessum kafla verður fjallað um bakgrunn rannsóknarinnar og fjölmenningu á 

Íslandi. Einnig er fjallað um forsendur rannsóknarinnar ásamt því að val á rannsóknar-

aðferð er rökstudd og rætt er um tilgang rannsóknarinnar. Rannsóknarspurningin er 

kynnt og að lokum er rætt um takmarkanir rannsóknarinnar og viðhorf rannsakanda til 

hennar. 

 

1.1 Bakgrunnur rannsóknarinnar 

Gídeonfélagið hefur verið starfrækt á Íslandi síðan árið 1945. Á þessum tíma 

hefur félagið dreift fjölmörgum Nýja testamentum á hótel, sjúkrahús, dvalarheimili 

aldraðra, fangelsi, skip og flugvélar. Frá árinu 1954, eða í 54 ár, hefur félagið 

jafnframt fært öllum grunnskólanemendum Nýja testamentið að gjöf.  

Íslenskt samfélag hefur breyst mjög mikið á þessum 54 árum og ekki síst nú á 

allra síðustu árum. Ein breytingin er sú að á undanförnum misserum hefur mikill 

fjöldi erlends fólks flust hingað í atvinnuleit og í kjölfarið sest síðan að hér á landi. 

Orðið „fjölmenning“ hefur því heyrst æ oftar í umræðunni og mikil umræða hefur 

verið um kristindóminn á síðustu misserum. Ein afleiðing fjölmenningar er að heyrst 

hafa raddir sem vilja veg kristinfræðikennslu enn minni en hann er og einnig var mikil 

umræða um kristið siðferði í tengslum við nýja aðalnámsskrá grunnskóla sem tók 

gildi í desember 2006.1 Var vísað til þess í þeirri umræðu að kristinfræði eigi að hafa 

minna gildi í fjölmenningarþjóðfélagi og að ekki megi mismuna trúarbrögðum. 

 

1.2. Fjölmenning á Íslandi 

Ísland hefur breyst mjög mikið og hratt á undanförnum árum. Erlendu fólki 

hefur fjölgað mjög mikið. Þessi fjöldi erlends fólks hefur m.a. valdið því að sum 

ríkjandi viðhorf, sem hafa þótt sjálfsögð og eðlileg, hafa mátt sæta vaxandi gagnrýni 

og hefur kristni og kirkja ekki farið varhluta af slíkri umræðu. 

Fjölmenning er orð sem hefur orðið æ algengara í umræðu fólks. En hvað felst 

í orðinu fjölmenning? 

Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar hefur gefið út bæklinginn Horft til 

framtíðar - Stefnumótun og aðgerðaáætlun í málefnum innflytjenda. Þar segir m.a. að 
                                                
1 Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 2006 
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óheimilt sé að mismuna borgarbúum vegna uppruna, litarháttar, þjóðernis eða 

menningarlegs bakgrunns.2 Þar kemur einnig fram að framtíðarsýn borgarinnar er 

m.a. sú að hún leggi metnað sinn í að sinna öllum íbúum sínum og koma til móts við 

ólíkar þarfir hvers og eins og fagni komu fólks frá öðrum löndum og með ólíkan 

bakgrunn.3 Einnig segir á vefsíðu borgarinnar: „Mikilvægt er að leikskólastarf í 

nútíma samfélagi endurspegli þann menningarlega margbreytileika sem þar er alla 

daga ársins.“4 

Segja má að þessi markmið borgarinnar fari nálægt því að skilgreina 

fjölmenningu, þ.e. að gera erlendu fólki, sem sest að hér á landi, kleift að lifa og njóta 

sem flestra þátta þeirra menningar sem það tekur með sér frá heimalandinu. Ísland er 

sem sagt orðið að menningarkerfi sem tekur tillit til margra ólíkra menningarhópa. 

Hversu langt á að ganga í því að taka tillit til hinna ýmsu hópa? Þetta er erfið 

spurning sem hefur vafist fyrir mörgum á Vesturlöndum og víðar. Ekki er ætlunin að 

svara henni hér, heldur aðeins að íhuga eitt atriði, þ.e. hvort það eigi að hætta að gefa 

nemendum grunnskóla á Íslandi Nýja testamentið. Er æskilegt eða óæskilegt að gefa 

nemendum þessa bók? 

 

1.3. Forsendur rannsóknarinnar  

Áhugavert er að kanna afstöðu skólastjóra og kennara til þess hvort það sé 

æskilegt eða óæskilegt að Gídeonfélagið fari í alla íslenska grunnskóla og færi 10 ára 

nemendum Nýja testamentið að gjöf. Niðurstöður slíkrar rannsóknar gætu verið 

mikilvægt innlegg í umræðuna um trúfræðslu í skólum og afstöðu hinna ýmsu 

trúarbragða sem fjölmenningin hefur fært til landsins. Rannsakandi leitast við að fá 

upplýsingar um viðhorf skólastjórnenda og kennara til dreifingar Gídeonfélagsins á 

Nýja testamentinu til 10 ára nemenda grunnskóla. Rannsóknin var gerð sem 

lokaverkefni til B.Ed. gráðu í kennaradeild við Háskólann á Akureyri. 

Mælitækið er spurningalisti þar sem þátttakendur krossa við fyrirfram ákveðna 

möguleika en einnig var hægt að skrifa athugasemdir við sumar spurningar. Þessi 

spurningalisti hefur ekki verið notaður áður og raunar er rannsakanda ekki kunnugt 

um neina svipaða rannsókn. Við úrvinnslu gagna var tölvuforritið Excel notað við 

úrvinnslu gagna og til að búa til skífurit til glöggvunar og útskýringa. 
                                                
2 Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar 2009:2 
3 Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar 2009:4 
4 Fríða Bjarney Jónsdóttir og Anna Margrét Þorláksdóttir. Vefslóð: 

http://www.rvk.is/DesktopDefault.aspx/tabid-2712/ 
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1.4. Rökstuðningur fyrir vali á rannsóknaraðferð 

Þessi rannsókn byggist á megindlegri rannsókn (quantitative research). Í 

slíkum rannsóknum eru settar fram spurningar og svör fengin við þeim.  

Ætlunin var að safna upplýsingum um viðhorf skólastjórnenda og kennara 5. 

bekkjar til úthlutunar Nýja testamentisins til 10 ára nemenda grunnskóla. Helstu 

viðhorf sem leitað var eftir voru hvort það væri æskilegt að nemendur ættu Nýja 

testamentið og að Gídeonfélagið úthlutaði því ókeypis í skólum. Megindleg rannsókn 

hentaði betur en eigindleg sökum knapps tíma til rannsóknar og einnig vegna þess að 

ekki var ætlunin að kafa djúpt eftir viðhorfum eða skoðunum fólks á þessu efni. 

Ákveðið var að nota spurningalista þar sem helsti styrkur þeirrar aðferðar er 

að safna má fjölbreyttum gögnum á stuttum tíma.5 Einnig eru slíkar kannanir 

„ ... réttmætar í þeim skilningi að sterk tengsl eru á milli þess sem fólk segist gera og 

þess sem það gerir eins og margar innlendar og erlendar rannsóknir hafa sýnt.“6 

Spurningalistinn var saminn af rannsakanda en leiðbeinandi hans, Elísabet 

Hjörleifsdóttir, dósent við Háskólann á Akureyri, kom með gagnlegar ábendingar 

ásamt fleiri aðilum sem tengjast bæði kristilegu starfi og starfi Gídeonfélagsins. 

 

1.5. Tilgangur rannsóknarinnar 

Alþjóðasamtök Gídeonfélagsins, The Gideons International, voru stofnuð árið 

1899 í Bandaríkjunum. Tilgangur félagsins er að breiða út Guðs orð, Biblíuna og Nýja 

testamentið. Á fyrstu starfsárum sínum einbeitti félagið sér að því að gefa Biblíur á 

hótel, síðar bættust við sjúkrahús, skólar, fangelsi og fleiri staðir. Félagið er nú 

starfandi í 188 löndum með tæplega 300.000 félagsmenn. 

Gídeonfélagið á Íslandi var stofnað árið 1945 og var þriðja landið í heiminum 

til að stofna Gídeonfélag. Eru nú 19 félagsdeildir starfandi víðs vegar um landið og 

félagsmenn tæplega 300. Auk dreifingar á Nýja testamentinu á hótel, gistihús, 

sjúkrahús og víðar þá hefur félagið gefið nemendum grunnskóla eintak af Nýja 

testamentinu á hverju ári síðan 1954.7 

Rannsóknin sem þessi ritgerð byggir á var gerð til að fá fram viðhorf kennara 

og skólastjórnenda til þessarar dreifingar á Nýja testamentinu, hvort það sé æskilegt 

eða óæskilegt að gefa 10 ára nemendum eintak. Einnig til að kanna hvort viðhorf hafi 

                                                
5 Þorlákur Karlsson 2003:331 
6 Þorlákur Karlsson 2003:331 
7 Sigurður Pálsson 1995:76 
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breyst á undanförnum árum og misserum eftir því sem umræðan um fjölmenningu 

hefur orðið háværari. 

 

1.6. Rannsóknarspurning 

Lagt var upp með rannsóknarspurninguna: Er æskilegt eða óæskilegt að gefa 

nemendum 5. bekkjar Nýja testamentið? Helstu spurningarnar sem leitað var svara 

við voru hvort það væri æskilegt fyrir nemendur að eiga Nýja testamentið, hvort 

svarendur væru sammála eða ósammála dreifingu Nýja testamentisins í grunnskólum, 

hvort viðhorf til þessarar dreifingar hefðu breyst á undanförnum 10-15 árum og hvort 

hleypa ætti öðrum trúfélögum að í skólum á sama hátt og Gídeonfélaginu sökum 

vaxandi fjölmenningar. 

 

1.7. Takmarkanir rannsóknarinnar 

Könnunin var lögð fram í 9 skólum á Akureyri og í nágrenni í mars og apríl 

2008. Fengust samtals 39 svör frá skólastjórnendum og 5. bekkjar kennurum þessara 

skóla. Þar sem úrtakið er svo lítið hafa niðurstöðurnar takmarkað gildi en engu að 

síður gefa þær ágæta vísbendingu um það efni sem kannað var. Aðrar takmarkanir 

rannsóknarinnar eru þær að hér er um rannsókn að ræða til B.Ed.-prófs og er 

rannsakandi að vinna sína fyrstu rannsókn. Ekki var því mögulegt að ætla meiri tíma 

til rannsóknarvinnunnar sem hefði gefið tækifæri til að afla gagna frá stærra úrtaki og 

þar með auka áreiðanleika niðurstaðnanna. 
 

1.8. Viðhorf rannsakanda til rannsóknarinnar 

Það er mikilvægt að fá innsýn í viðhorf skólastjórnenda og kennara til efnis 

þessarar rannsóknar. Það gæti verið gott innlegg í umræðuna um kristinfræðikennslu 

og trúarbragðafræðslu í skólum og raunar kristin gildi almennt. Síðustu misseri hefur 

verið hart deilt á þjóðkirkjuna og kristin gildi. Sem dæmi má nefna að rætt var um að 

fella út orðalagið „kristið siðgæði“ úr grunnskólalögunum og þjóðkirkjan var 

gagnrýnd harkalega fyrir svokallaða Vinaleið. Í allri þessari umræðu var algengt 

viðhorf að kristinfræði ætti ekki að hafa meiri rétt heldur en önnur trúarbrögð. Vísað 

var til þess að fjölmenning hefði myndast hér á landi með komu erlends verkafólks og 

því ættu kristin gildi og siðgæði ekki að hafa meira vægi heldur en önnur trúarbrögð. 

Samkvæmt því ættu múslímar að hafa sama rétt til að dreifa Kóraninum eins og 

Gídeonfélagar að dreifa Nýja testamentinu. Sama mætti segja um aðra trúarhópa sem 
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fengju þá leyfi til að dreifa höfuðtrúarriti sínu. Það er því forvitnilegt við þessa 

rannsókn að sjá viðhorf kennara og skólastjórnenda til úthlutunar á Nýja testamentinu 

í grunnskólum og einnig hvort viðhorf þeirra hafi breyst á undanförnum árum með 

breyttu þjóðfélagsmynstri í kjölfar þess að margt erlent fólk hefur flust til landsins og 

sest hér að. Viðhorf þátttakenda í þessari rannsókn er mikilvægt þar sem þetta er 

fagfólk í kennslu. 
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Kafli 2 - Yfirlit yfir fræðilegt efni 
 

 Í þessum kafla er gerð grein fyrir stefnu og hlutverki stjórnvalda í trúmálum 

og kristinfræðikennslu. Einnig er fjallað um stefnu og hlutverk Gídeonfélagsins. Rætt 

er um úthlutun annarra trúarrita, dreifingu Biblíunnar og Nýja testamentisins í skólum 

erlendis og loks er fjallað um fjölmenningu á Íslandi. 

 

2.1. Stefna og hlutverk stjórnvalda 

 Þegar grunnskólanemendum er fært Nýja testamentið að gjöf þá tengist það 

kristinfræðikennslu og trúmálum. Stjórnarskráin, grunnskólalög og aðalnámsskrá 

segja til um stefnu og hlutverk stjórnvalda varðandi trúmál og kristinfræðikennslu. 

 Í 62. gr. stjórnarskrárinnar segir: „Hin evangelíska lúterska kirkja skal vera 

þjóðkirkja á Íslandi, og skal ríkisvaldið að því leyti styðja hana og vernda.“8 Það 

kemur skýrt fram að lúterska kirkjan nýtur þessara réttinda umfram aðrar kirkjur og 

trúarbrögð. Ríkisvaldinu eru jafnframt lagðar skyldur á hendur gagnvart henni. Önnur 

trúfélög njóta ekki þessara réttinda en engu að síður ríkir fullt trúfrelsi því 

stjórnarskráin segir einnig: „Allir eiga rétt á að stofna trúfélög og iðka trú sína í 

samræmi við sannfæringu hvers og eins.“9 

 Í lögum um grunnskóla segir m.a. að starfshættir skóla skulu mótast af 

„ ... kristinni arfleifð íslenskrar menningar.“10 

Í Aðalnámsskrá grunnskóla11 stendur: „Skólinn er fræðslustofnun en ekki 

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

kristinni trú og öðrum trúarbrögðum.“ Fræðsla um trúarbrögð fer því fram í skólum 

en ekki trúboð. 

Aðalnámskrá grunnskóla segir að almenn menntun feli í sér m.a. að efla 

siðferðisvitund nemenda.12 Einnig segir að starfshættir í grunnskóla skuli mótast af 

kristnu siðgæði og að helstu gildi þess séu ábyrgð, umhyggja og sáttfýsi.13 

Í Aðalnámskrá14 segir: 

                                                
8 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 62. gr. 
9 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 63. gr. 
10 Lög nr. 91/2008 um grunnskóla 
11 Aðalnámskrá grunnskóla – kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði 2007:6 
12 Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 2006:8 
13 Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 2006:10 
14 Aðalnámskrá grunnskóla – kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði 2007:5 
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Kristin trú hefur verið mótandi afl í íslensku þjóðlífi í þúsund ár og 

er enn enda eru um 95% þjóðarinnar skráð í kristin trúfélög. Saga 

og menning þjóðarinnar verður vart skilin án þekkingar á kristinni 

trú og siðgæði og sögu kristinnar kirkju. Sama gildir um vestræna 

sögu og menningu. Bókmenntir og aðrar listir sækja vísanir og minni 

í texta Biblíunnar og daglegt íslenskt mál er ríkt af orðatiltækjum og 

líkingum sem sóttar eru þangað. 

  

Aðalnámskrá leggur áherslu á þekkingu á Biblíunni og Nýja testamentinu og 

tiltekur m.a. eftirfarandi markmið sem nemendur eiga að ná, eins og: 

 

• kunna skil á Biblíunni sem trúarbók kristinna manna og þekkja vel 

nokkrar mikilvægar frásagnir af Jesú Kristi og kenningu hans, svo 

og öðrum persónum í Biblíunni, bæði í Gamla og Nýja 

testamentinu.15 

• þekkja sögu Biblíunnar sem ritsafns, hafa öðlast færni í notkun 

hennar, kunna skil á ólíkum ritum og skilja gildi hennar í helgihaldi 

og trúarlífi kristinna manna.16 

• kynnast völdum sögum af lækningakraftaverkum Jesú.17 

 

Aðalnámskrá tiltekur einnig að siðgæðisuppeldið sé mikilvægur þáttur 

uppeldismótunarinnar og segir: „Sérhvert þjóðfélag byggist á ákveðnum 

grundvallargildum. Skólanum er ætlað að miðla slíkum gildum. Í íslensku samfélagi 

eiga þessi gildi sér kristnar rætur.“18 Einnig segir: „Kristilegt siðgæði á að móta 

starfshætti skólans ásamt umburðarlyndi og lýðræðislegu samstarfi.“19 Það er því ljóst 

að nemendur verða að vita hvað kristið siðgæði er enda segir námskráin að nemendur 

eigi að „ ... þekkja grundvallargildi kristilegs siðgæðis.“20 

                                                
15 Aðalnámskrá grunnskóla – kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði 2007:9 
16 Aðalnámskrá grunnskóla – kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði 2007:11 
17 Aðalnámskrá grunnskóla – kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði 2007:14 
18 Aðalnámskrá grunnskóla – kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði 2007:5 
19 Aðalnámskrá grunnskóla – kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði 2007:6 
20 Aðalnámskrá grunnskóla – kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði 2007:9 
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Þekking á sögum Biblíunnar er nauðsynleg því námskráin segir: „Í þessari 

námskrá eru biblíusögur veigamikill þáttur og gert ráð fyrir að leitað sé eftir trúarlegri 

merkingu þeirra, menningaráhrifum og tengslum við daglegt líf.“21 

 

2.2. Stefna og hlutverk Gídeonfélagsins á Íslandi 

 Eins og áður sagði var Gídeonfélagið á Íslandi stofnað árið 1945. Markmið 

félagsins er að breiða út Guðs orð. Hefur það gert það á margvíslegan hátt, m.a. með 

því að leggja eintök inn á sjúkrahús, elliheimili, fangelsi, skip og flugvélar. Einnig 

hafa ýmsir hópar fengið Nýja testamentið að gjöf, svo sem heilbrigðisstéttir, og 

grunnskólanemendur hafa fengið eintak af Nýja testamentinu á hverju ári síðan 1954 

eða í 54 ár. Fyrst var því úthlutað til allra 12 ára barna en árið 1967 var úthlutað til 11 

ára barna og frá og með árinu 1980 var úthlutað til 10 ára barna. Var það gert að 

tilmælum námsstjórans í kristnum fræðum, Sigurðar Pálssonar, þar sem Nýja 

testamentið nýttist þannig vel í náminu. 22 

 Þegar Gídeonfélagar koma í skóla til að afhenda Nýja testamentið til 10 ára 

nemenda þá fá þeir leyfi hjá skólastjóra viðkomandi skóla. Þeir kynna síðan félagið í 

bekknum og afhenda að því loknu Nýja testamentið þeim nemendum sem vilja þiggja. 

Það heyrir til algjörra undantekninga ef nemendur vilja ekki þiggja eintak. Að þessu 

loknu er Nýja testamentið kynnt. Þess er gætt að hafa kynninguna á faglegum nótum 

og félagsmönnum er ekki heimilt að misnota aðstöðu sína og vera með trúboð eða 

predika í bekkjum. Séu nemendur eða kennarar með spurningar er þeim svarað, að því 

loknu er þakkað fyrir og kvatt. Venjulega tekur þessi heimsókn 15-20 mín. 

 

2.3. Úthlutun annarra trúarrita 

Nýja testamentið er eina trúarritið sem hefur verið dreift reglulega til nemenda 

grunnskólans en einhverjir aðilar hafa fengið leyfi til að dreifa trúarritum við ákveðin 

tækifæri, t.d. var Bók lífsins dreift fyrir þó nokkrum árum til einhverra skóla, sú bók 

innihélt hluta Nýja testamentisins endursagðan á daglegt mál auk ýmislegs annars 

efnis. 

 Samkvæmt upplýsingum frá grunnskóladeildum menntamálaráðuneytisins, 

sambandi íslenskra sveitarfélaga og Skólaskrifstofu Akureyrarbæjar hafa þeir aðilar 

                                                
21 Aðalnámskrá grunnskóla – kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði 2007:7 
22 Sigurður Pálsson 1995:76 
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ekki veitt leyfi fyrir úthlutun trúarrita og gera það ekki. Er það ekki hlutverk þeirra 

heldur ákvörðun einstakra skólastjóra og á ábyrgð þeirra. 

 

2.4. Aðstæður í öðrum löndum 

 Í Bandaríkjunum er lögð mikil áhersla á aðskilnað ríkis og kirkju. Af þeim 

sökum hefur mikið verið deilt um úthlutun Biblía og Nýja testamenta í ríkisreknum 

skólum og slíkar úthlutanir hafa jafnvel komið fyrir dómstóla. Sem dæmi þá felldi 

alríkisdómari í St. Louis þann dóm haustið 2008 að ekki mætti úthluta Biblíum í 

South Iron Elementary School í Annapolis og var þessi skóli einn margra sem bættist 

við langan lista skóla sem hafa frá árinu 1950 ýmist neyðst til að hætta að gefa Biblíur 

eða hafa sjálfir ákveðið að hætta að úthluta þeim. Sagði dómarinn að tilgangur þess að 

úthluta Biblíum væri sá að kynna kristindóminn fyrir nemendum og væri til þess 

fallinn að efla framgang trúarbragða með því að gefa nemendum í skyn að þau njóti 

stuðnings skólans.23 

 Í New Orleans útskurðaði alríkisdómari í apríl 2008 að Tangipahoa Parish 

skólinn yrði að hætta að gefa Biblíur í skólanum.24 American Civil Liberties Union 

(ACLU) fór í mál fyrir hönd eins nemanda sem þorði ekki annað en að taka eintak af 

ótta við að verða kölluð djöfladýrkandi. Félagar í Gídeonfélaginu fengu að standa 

fyrir utan skrifstofu skólastjórans og gefa öllum Biblíu sem vildu við taka. 

Skólastjórinn tók skýrt fram að nemendur þyrftu ekki að taka eintak en dómarinn taldi 

að jafnvel þótt slíkt form á úthlutun þætti í lagi í framhaldsskólum þá ætti það ekki 

við í grunnskóla þar sem nemendur væru ungir og áhrifagjarnir. Dómarinn bannaði 

því úthlutunina. 

 Gídeonfélagar í Bandaríkjunum dreifa Nýja testamentinu í einkaskólum en 

vilji þeir ná til barna í ríkisreknum grunnskólum þá er algengast að þeir standi fyrir 

utan skólalóðina og bjóði nemendum að þiggja eintak. Skólar geta ekki bannað 

úthlutanir utan skólalóðar. Þó eru dæmi um að menn frá Gídeonfélaginu hafi jafnvel 

verið handteknir að ósekju fyrir að standa fyrir utan skólalóð og úthluta Biblíum í 

fullum rétti.25 

 Þegar fjallað er um úthlutun Biblía og Nýja testamenta í skólum er 

óhjákvæmilegt að fjalla líka um til hvers bækurnar eru notaðar. Hvað varðar notkun á 

                                                
23.http://www.firstamendmentcenter.org/news.aspx?id=19533 
24 http://www.firstamendmentcenter.org/news.aspx?id=19953 
25 http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=56890 
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Biblíum í skólum þá hefur hæstiréttur Bandaríkjanna úrskurðað að skólar megi kenna 

nemendum um Biblíuna svo framarlega sem slík kennsla sé hlutlaus og sé hluti af 

almennri námsskrá skólans.26 Þykir það ekki óeðlilegt að nemendur kynnist 

útbreiddustu bók heimsins sem hefur að öllum líkindum haft meiri áhrif heldur en 

nokkur önnur bók og það sé í lagi að kenna hana, svo lengi sem ekki sé predikað. Í 

viðtali við tímaritið Time sagði Bandaríkjamaðurinn Marc Stern: „Það er enginn vafi 

á því að það er hægt að kenna um Biblíuna án þess að brjóta stjórnarskrána.“27 En 

ekki eru allir sammála því og gagnrýnendur segja að kennsla í Biblíunni geti orðið að 

kynningu á kristindóminum, hún sé ósanngjörn gagnvart fólki sem sé annarrar trúar 

og að það geti reynst þrautin þyngri að kenna Biblíuna án hlutdrægni.28 Gagnrýnendur 

segja því að ekki ætti að kenna Biblíuna á neinn hátt í skólum en stuðningsmenn 

benda á að þekking nemenda á Biblíunni undirbúi þá fyrir nám síðar og benda t.d. á 

að það eru 1.300 tilvitnanir í Biblíuna í verkum Shakespeare og einnig eru fjölmargar 

vísanir í enskri tungu sóttar í Biblíuna.29 Þekking á Biblíunni sé því tvímælalaust 

mikill kostur. Einnig má benda á að sífellt fleiri kennarar vilja nota Biblíuna sem 

kennsluefni og margar skýrslur og bækur á nýliðnum árum hafa haldið því fram að 

það sé nauðsynlegt fyrir nemendur að þekkja og skilja innihald Biblíunnar, ekki síst 

þar sem hún tengist sögulegum atburðum, bókmenntum og listum.30 Þótt það sé 

nokkuð almenn sátt um nauðsyn þess að hafa þekkingu á efni Biblíunnar þá er mjög 

lítil sátt um hvernig eigi að kenna slíkt efni á þann hátt að það standist lagalegar og 

akademískar kröfur. 

 Í Noregi hefur Gídeonfélagið þar úthlutað Nýja testamentinu til 

grunnskólanemenda s.l. 30 ár.31 Þeir fara í 8. bekk grunnskóla, kynna félagið og Nýja 

testamentið og afhenda síðan þeim nemendum sem vilja þiggja eintak. Yfirleitt tekur 

þessi kynning 5-10 mín. Um 80% skóla í Noregi þiggja þessa heimsókn. 

 Í Svíþjóð dreifa Gídeonfélagar árlega um 90 þús. eintökum til nemenda í 8. 

bekk.32 Ekki eru allir skólar opnir, t.d. eru múslímaskólar lokaðir félaginu, en þó er 

mikill minnihluti skóla lokaður. Kynningin tekur 20-40 mín. Líkt og á Íslandi og í 

                                                
26 http://www.firstamendmentcenter.org/rel_liberty/publicshools/topic_faqs.aspx?=bible_in_school 
27 David van Biema 2007 
28 Anonymous 2009:7 
29 Anonymous 2009:7 
30 Manzo, K. K. 2007:1-3 
31 Norsk Gideon. Vefslóð: http://gideon.no/skole.htm 
32 Gideoniterna. Vefslóð: http://www.gideoniterna.se/skola.htm 
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Noregi taka þeir nemendur sem vilja þiggja Nýja testamentið eintak, aðrir hafna 

einfaldlega þessari gjöf. Félagið hefur úthlutað í skólum síðan 1967 eða í 32 ár. 
 

2.5. Fjölmenning á Íslandi 

Fjölmenning (multiculture) er menningarkerfi sem samanstendur úr mörgum 

ólíkum menningarhópum og hefur hún verið skilgreind sem samband milli ólíkra 

menningarheima.33 Menningarheimur hverrar þjóðar er óhjákvæmilega samofin 

innihaldi menntunar, menning mótar nám og kennslu allstaðar í daglegu lífi fólks.34 Í 

ljósi þess hversu mikilvægt hlutverk menning leikur þá skiptir mjög miklu máli hver 

menningin er. Nú á dögum alheimsvæðingar má segja að fjölmenning breiðist út um 

allan heim sem aldrei fyrr. Líkt og með alla hluti þá má finna bæði jákvæðar og 

neikvæðar hliðar á fjölmenningu. Til dæmis má velta fyrir sér hvort fjölbreytileiki sé 

æskilegur, hvort hann sé tímabundinn eða varanlegur, hvort hann eigi rétt á sér eða 

eigi rétt á virðingu annarra.35 

Á Íslandi hafa vaknað fjölmargar spurningar um fjölmenningu í kjölfar þess að 

mikill fjöldi fólks hefur flutt búferlum hingað til lands í atvinnuleit. Sem dæmi þá má 

velta fyrir sér hvort gömul og gild réttindi skerðist við það að erlent fólk flytji hingað 

eða hvort landsmenn verði jafnvel að vera „minni“ Íslendingar til að særa ekki 

tilfinningar þessa fólks með siðum sínum og venjum. Vafalítið eru þeir menn til sem 

taka undir þessar skoðanir og eru tilbúnir að gefa eftir réttindi sem Íslendingar hafa 

haft hingað til óáreittir. 

Viðhorf Íslendinga til fjölmenningar verður að teljast jákvætt að mestu leyti. 

Samkvæmt skoðanakönnun Gallup36 árið 2005 þá töldu um 52% Íslendinga að 

innflytjendur hefðu haft góð áhrif á íslenskt efnahagslíf, 57% voru jákvæð gagnvart 

því að börn þeirra giftust útlendingi og 73% sögðust sátt við að hafa innflytjanda í 

næsta húsi eða íbúð. Ári seinna gerði Gallup aðra könnun þar sem kom í ljós að 

rúmlega helmingur þjóðarinnar var jákvæður gagnvart því að Ísland legði áherslu á að 

vera fjölmenningarsamfélag. Um þriðjungur var hlutlaus og tæp 15% höfðu neikvætt 

viðhorf til þess. Hins vegar komu ekki fram viðhorf til trúmála eða 

trúarbragðakennslu í skólum. 

 

                                                
33 Parekh 2000, 2006:13 
34 Hanna Ragnarsdóttir 2007:30 
35 Hanna Ragnarsdóttir 2007:23 
36 Capacent Gallup 2006 
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2.6. Samantekt 

 Hér hefur verið fjallað um stefnu og hlutverk stjórnvalda varðandi trúmál og 

kristinfræðikennslu ásamt stefnu Gídeonfélagsins, úthlutun annarra trúarrita og 

aðstæður í öðrum löndum þar sem Biblíum og Nýja testamentum er dreift í skóla. 

Einnig var rætt um fjölmenningu á Íslandi. 

 Það er ljóst að þekking á Biblíunni og Nýja testamentinu er nauðsynleg fyrir 

nemendur grunnskólans ef takast á að uppfylla kröfur grunnskólalaga og námsskrár. 

Samkvæmt námsskrá er gerð sú krafa að grunnskólanemendur þekki efni Biblíunnar 

að mörgu leyti og því er ekki óeðlilegt að hver nemandi eigi sitt eigið eintak. 

Staðreyndin er hinsvegar sú að grunnskólar hafa ekki afhent nemendum Nýja 

testamentið né sett það á lista yfir þær bækur sem þarf að kaupa í upphafi hvers 

skólaárs og hafa félagar í Gídeonfélaginu séð um að færa nemendum grunnskólans 

Nýja testamentið árlega. Misjafnt er hvernig dreifingu ritsins er háttað í öðrum 

löndum. Í Bandaríkjunum er nemendum yfirleitt boðið Nýja testamentið að gjöf fyrir 

utan skólalóðina þar sem margir skólar hafa lokað fyrir þann möguleika að hægt sé að 

afhenda bókina inni í skólanum. Í Noregi og Svíþjóð er enn farið í langflesta skóla og 

úthlutar Gídeonfélagið í Svíþjóð um 90.000 eintökum af Nýja testamentinu til 

grunnskólanemenda árlega. Má segja að aðstæður í Noregi og Svíþjóð séu svipaðar 

um flest eins og á Íslandi nema að því leyti að á Íslandi er farið í alla grunnskóla. 
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Kafli 3 - Aðferðafræði 
 

 Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknaraðferðina sem notuð var í 

rannsókninni, spurningalistanum (mælitækinu) er lýst og rætt um réttmæti og 

áreiðanleika þess. Gerð er grein fyrir þátttakendum, gagnasöfnun og úrvinnslu gagna. 

 

3.1. Rannsóknaraðferð 

 Í rannsókninni var notuð megindleg rannsóknaraðferð en hún felst í því að 

safna gögnum með spurningalista og fá þannig tölur sem hægt er að mæla og telja, 

finna meðaltöl og dreifingu.37 Rannsókn er aðferð til að fá sjónarhorn á 

raunveruleikann og Auguste Comte setti fram hugmyndir sínar snemma á nítjándu öld 

um að hægt væri að skoða félagslegan veruleika með vísindalegum aðferðum.38 

Rannsókn er þannig vísindaleg aðferð til að afla sér þekkingar á ákveðnu 

viðfangsefni. 

 Í upphafi ákvað rannsakandi hvaða upplýsingar hann vildi helst ná fram með 

spurningalistanum. Það er mjög mikilvægt við gerð spurningalista að þátttakendur 

skilji spurningarnar á sama hátt og rannsakandinn. Spurningalistinn er ekkert annað 

en mælitæki og það verður að vera áreiðanlegt og réttmætt.39 

 

3.2. Þátttakendur 

 Þýðið í rannsókninni voru skólastjórnendur og kennarar 5. bekkjar í níu 

skólum á Akureyri og í nágrenni. Notað var svokallað hentugleikaúrtak en það er 

úrtak þar sem rannsakandinn velur þátttakendur sökum þess að auðvelt er að ná til 

þeirra.40 

 

3.3. Gagnasöfnun 

 Söfnun upplýsinga fór fram síðari hluta mars og fyrri hluta apríl 2008. Farið 

var með spurningalistann (fylgiskjal 1) í samtals níu skóla, í fyrsta skólann 25. mars 

og síðustu gögnin voru sótt í skóla í byrjun apríl. Í sumum skólum var listinn afhentur 

ljósritaður ásamt lokuðum og merktum pappakassa með rifu til að setja útfyllta 

                                                
37 Sigurlína Davíðsdóttir 2003:222 
38 Sigurlína Davíðsdóttir 2003:219 
39 Þorlákur Karlsson 2003:332 
40 Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson 2003:62 
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spurningalista í. Einnig var skólastjórum sýnd blöðin Beiðni um aðstoð skólastjóra 

(fylgiskjal 4) og Samþykkisyfirlýsing (fylgiskjal 5). Engum skólastjóra þótti ástæða til 

að skrifa undir blaðið Samþykkisyfirlýsing eða biðja kennara að gera það en þeir voru 

allir fullvissaðir munnlega um það að ekki væri hægt að rekja gögnin til svarenda. Í 2-

3 skólum voru gögnin send í tölvupósti samkvæmt ósk skólastjóra í viðkomandi 

skólum. Í einum slíkum skóla gerðist það að mistök urðu í ljósritun þannig að 

spurningar 11 og 12 vantaði í fjóra spurningalista. 

 

3.4. Mælitækið 

Mælitæki rannsóknarinnar var spurningalisti (fylgiskjal 1) sem var saminn af 

rannsakanda með ábendingum frá leiðbeinanda, Dr. Elísabetu Hjörleifsdóttur, dósents 

við Háskólann á Akureyri. Einnig gerðu fleiri aðilar með þekkingu á starfsemi 

Gídeonfélagsins gagnlegar athugasemdir við listann. 

Alls voru sextán spurningar á listanum. Ein var aðeins ætluð 

skólastjórnendum. Allar spurningar voru þannig að krossa átti við fyrirfram gefinn 

svarmöguleika. Hægt var að skrifa athugasemdir eða skýringar við sex spurningar. Í 

hvert sinn sem þátttakandi hafði gert skriflega athugasemd þá var sá listi merktur með 

bókstaf til aðgreiningar þegar kom að því að gera grein fyrir athugasemdunum. Byrjað 

var á bókstafnum A. Hægt var að gera athugasemdir í lokin ef einhver spurning var 

óljós. Engin forkönnun var gerð, þ.e. spurningalistinn var ekki lagður fyrir neinn 

tilraunahóp áður en farið var með hann í skólana. 

 

3.5. Réttmæti og áreiðanleiki mælitækja 

 Í megindlegum rannsóknum er mjög mikilvægt að vita hvort mælitækið sé 

öruggt og áreiðanlegt. Áreiðanleiki ásamt gildi eða lögmæti mælitækis skiptir miklu 

máli. Samkvæmt Bryman er áreiðanleiki það hversu nákvæmlega tekst að mæla 

ákveðið viðfangsefni. Gildi eða lögmæti segir til um hvort mælitæki, sem er ætlað að 

mæla ákveðið viðfangsefni, mæli í raun viðfangsefnið.41 

 Ekki var gerð nein mæling á áreiðanleika mælitækisins sem notað var. 

 

 

 

                                                
41 Bryman 2004:71-72 
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3.6. Úrvinnsla gagna 

 Við úrvinnslu ganga var notast við forritið Excel til að setja niðurstöður upp á 

myndrænan hátt. 

 

3.7. Siðfræðilegar vangaveltur 

 Siðferðilegar skyldur rannsakanda lúta meðal annars að því hvort rannsóknin 

teljist athugun eða tilraun. Vísindaleg athugun felst eingöngu í öflun og úrvinnslu 

upplýsinga42 og telst því þessi rannsókn vera athugun en ekki tilraun. 

 Í þessari rannsókn voru engin gögn persónugreinanleg. Allir sem tóku þátt 

gerðu það af fúsum og frjálsum vilja. Þátttakendum var ljóst að ekki var hægt að rekja 

gögnin til þeirra og að allar upplýsingar úr rannsókninni væru trúnaðarmál. 

 Ekki var þörf á leyfi frá Vísindasiðanefnd, Persónuvernd né nokkurri annarri 

nefnd fyrir þessari rannsókn. Þátttakendur voru upplýstur um að það væri á þeirra 

valdi hvort þeir tækju þátt í rannsókninni eða ekki. 

Sótt var um leyfi fyrir rannsókninni hjá Skóladeild Akureyrarbæjar (fylgiskjal 

2) og var leyfi veitt góðfúslega (fylgiskjal 3). Í framhaldi af því var sótt um leyfi hjá 

hverjum skólastjóra fyrir sig (fylgiskjal 4) og gáfu þeir allir góðfúslega leyfi sitt til 

rannsóknarinnar. 

 

3.8. Samantekt 

 Í rannsókninni var notuð megindleg (quantitative) aðferð. Spurningalistinn var 

með 16 spurningum, allar með fyrirfram ákveðnum svarmöguleikum, en einnig var 

hægt að gera skriflegar athugasemdir við sex spurningar. Mælitækið var hannað af 

rannsakanda en leiðbeinandi og fleiri aðilar gerðu athugasemdir við það. 

 Þátttakendur voru skólastjórnendur og kennarar 5. bekkjar í grunnskólum á 

Akureyri og í nágrenni. Samtals bárust 39 svör. 

 Niðurstöður úr spurningalistanum voru settar fram á myndrænan hátt með 

tölvuforritinu Excel. 

 
 

                                                
42 Sigurður Kristinsson 2003:168 
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Kafli 4 - Niðurstöður 
 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf skólastjórnenda og 

kennara til úthlutunar Gídeonfélagsins á Nýja testamentinu til allra 10 ára nemenda í 

grunnskólum landsins. 

Úrtakið var skólastjórnendur og kennarar 5. bekkjar í grunnskólum Akureyrar 

og nágrennis. Þátttakendur voru á aldrinum 23-70 ára, karlar voru 33% og konur 67%. 

Samtals bárust 39 svör. 

Niðurstöður könnunarinnar í þessum 9 skólum má sjá hér á eftirfarandi 

myndum:  

 

Flestir þátttakendur voru á aldrinum 38-52 ára eða 53%. Aldursbilin voru 

valin á þennan hátt til að vernda nafnleynd sökum lítils úrtaks. 

 

 

 Konur voru mun fleiri en karlar, eða 67% þátttakenda. Ef hins vegar litið er 

eingöngu á skólastjórnendur, sem voru 17 í könnuninni, þá voru þar 8 karlar (47%) og 

9 konur (53%). 

 

 

 

 

Mynd 1: Aldur þátttakenda (N=39) 
 

Mynd 2: Kyn þátttakenda (N=39) 
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Starfsaldur var nokkuð jafn nema áberandi fæstir voru með 1-5 ára 

starfsreynslu. 

 

 

 

 

Langflestir svöruðu 1-2 sinnum eða 61% en fjórir svöruðu ekki spurningunni.  

 

 

Kökuritið við mynd 5 sýnir hversu oft Gídeonfélagið hafði komið í skólann á 

síðastliðnum 10 árum. Allir svöruðu 7 sinnum eða oftar. Það ber að taka fram að þessi 

spurning var eingöngu fyrir skólastjórnendur og svöruðu allir 17 þessari spurningu á 

sama veg. 

 

 

Mynd 5: Hve oft Gídeonfélagið hafði komið í skólann (N=17) 
 

Mynd 3: Starfsaldur þátttakenda (N=39) 
 

Mynd 4: Hve oft Gídeonfélagið hafði komið í kennslustofuna (N=39) 
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Þarna telur meirihlutinn (66%) það æskilegt eða mjög æskilegt að nemendur 

eigi Nýja testamentið, en 3% töldu óæskilegt að nemendur ættu Nýja testamentið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yfirgnæfandi meirihluti var sammála eða mjög sammála því að fá heimsóknir 

frá Gídeonfélaginu í skólana, eða 82%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjá 85% þátttakenda hafði viðhorf ekkert breyst síðustu 10-15 árin. 

 Athugasemdir þátttakenda við spurningu nr. 8 (mynd 8) 

 1. (Þátttakandi D. Svar: Já). Önnur trúarbrögð komin í meira mæli. 

 2. (Þátttakandi G. Svar: Já). Verð hlynntari því. 

Mynd 6: Fjöldi þeirra sem töldu æskilegt að 
nemendur ættu Nýja testamentið (N=39) 

 

Mynd 8: Breytt viðhorf á s.l. 10-15 árum til dreifingar Nýja 
testamentisins í grunnskólum (N=39) 

 

Mynd 7: Skoðun þátttakenda á heimsóknum Gídeonfélagsins í 
skólana (N=39) 
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 3. (Þátttakandi J. Svar: Já). Umræðarn í þjóðfélaginu. 

 4. (Þátttakandi K. Svar: Já). Ég tel mikilvægara nú en áður að kenna og halda í 

hin kristnu gildi nú þegar fjölmenningarlegt samfélag er að myndast á landinu. 

 5. (Þátttakandi M. Svar: Já). Finnst meiri ástæða nú þar sem umræður um 

önnur trúfélög er meira áberandi. 

 6. (Þátttakandi X. Svar: Já). Í skólanum eru nú fleiri nemendur en áður sem 

ekki tilheyra kristnum söfnuðum. Ef kristinn söfnuður eins og Gídeonfélagið eiga að 

fá aðgang þá þarf að vera rými til að hleypa öllum trúfélögum inn í skólana. 

 

 

 Meirihluti þátttakenda eða 75% töldu rétt að gefa Nýja testamentið jafnvel þótt 

nemendur hafi mismunandi trúarlegan bakgrunn. 

 Athugasemdir þátttakenda við spurningu nr. 9 (mynd 9): 

 1. (Þátttakandi D. Svar: Rangt). Koma þá samskonar rit til allra um þau 

trúarbrögð sem eru inni í bekkjunum. 

 2. (Þátttakandi J. Svar: Veit ekki). Foreldrar/nemendur ráði hvort þeir taki við 

Nýja testamentinu. 

 3. (Þátttakandi V. Svar: Rangt). Ef þetta er leyft þá eiga öll trúfélög að sitja 

við sama borð. 

 4. (Þátttakandi X. Svar: Rangt). Í skólanum eru nú fleiri nemendur en áður 

sem ekki tilheyra kristnum söfnuðum. Ef kristinn söfnuður eins og Gídeonfélagið eiga 

að fá aðgang þá þarf að vera rými til að hleypa öllum trúfélögum inn í skólana. 

 5. (Þátttakandi Y. Svar: Rangt). Snýst ekki um trúarlegan bakgrunn - snýst um 

það hver á að sinna trúarlegri fræðslu. Mér finnst þetta alfarið mál heimilanna. 

 

Mynd 9: Viðhorf til þess hvort gefa eigi Nýja testamentið í bekkjum 
þar sem nemendur hafa mismunandi trúarlegan bakgrunn (N=39) 

breyta eins og að ofan 
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 Þarna töldu 41% að leyfa eigi öðrum trúfélögum að dreifa sínum höfuðritum 

til grunnskólanemenda en 38% eru á móti. Rúmlega fimmtungur hafði ekki skoðun. 

 Athugasemdir þátttakenda við spurningu nr. 10 (mynd 10): 

 1. (Þátttakandi A. Svar: Já). Hlýtur það sama að gilda fyrir alla. 

 2. (Þátttakandi B. Svar: Nei). Skólinn á ekki að skipta sér af trú nemenda. 

 3. (Þátttakandi C. Svar: Veit ekki). Ég tel nauðsynlegt að skólinn hafi aðgang 

að öðrum trúfélögum og geti boðið þeim í heimsókn þegar verið er að fjalla um önnur 

trúfélög/trúarbrögð. 

 4. (Þátttakandi D. Svar: Já). Allir sama rétt, reyndar er nú kristni þjóðtrúin! 

 5. (Þátttakandi E. Svar: Já). Mér finnst það í lagi, fyrst einum er leyft af hverju 

ekki öðrum. Ef nemendur vilja þetta ekki þá geta þeir bara afþakkað. 

 6. (Þátttakandi F. Svar: Veit ekki). Hef reyndar ekki áhuga ef barn mitt kæmi 

með e-ð frá vottunum. 

 7. (Þátttakandi G. Svar: Nei). Kristni er þjóðtrú. Skóli er lögskyldaður. 

 8. (Þátttakandi H. Svar: Já). Í tengslum við trúarbragðafræði, en alls ekki í 

tíma og ótíma. 

 9. (Þátttakandi I. Svar: Já). Öll trúfélög eiga að hafa sama rétt. Hægt er að 

afþakka/þiggja að vild. 

 10. (Þátttakandi K. Svar: Já). Ef þau höfuðrit eru hluti af því kennsluefni sem 

aðalnámskrá mælir fyrir um er það eðlilegt, annars ekki. 

 11. (Þátttakandi L. Svar: Já). Er ekki tilgangurinn að kynna fyrir þeim 

mismunandi trú? 

 12. (Þátttakandi M. Svar: Nei). Vegna þess að mikill meirihluti er kristinnar 

trúar. 

Mynd 10: Afstaða til þess hvort leyfa eigi öðrum trúfélögum að 
dreifa sínum höfuðritum ókeypis til grunnskólanemenda 

 (N=39) 
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 13. (Þátttakandi N. Svar: Nei). Á meðan við höfum kristni sem „þjóðtrú“ og 

stærstur hluti nemenda er kristinn tel ég það fremur valda truflun ef öllum minni 

trúfélögum er hleypt að í skólanum. 

 14. (Þátttakandi O. Svar: Nei). Lúthersk kirkja er ÞJÓÐKIRKJA Íslendinga. 

 15. (Þátttakandi P. Svar: Já). Jafn eðlilegt að dreifa öðrum trúarritum og 

trúarritum kristinna manna. 

 16. (Þátttakandi R. Svar: Nei). Ríki og kirkja eru eitt, meðan svo er er annað 

ekki hægt. 

 17. (Þátttakandi T. Svar: Nei). Ísland - kristin þjóðtrú. 

 18. (Þátttakandi U. Svar: Já). Vegna þess að þá sitja trúfélög við sama borð. 

Trúfrelsi. 

19. (Þátttakandi W. Svar: Nei). Of mikil fyrirhöfn og truflun. 

 20. (Þátttakandi X. Svar: Nei). Trúaruppeldi á að vera á hendi foreldra. 

 21. (Þátttakandi Y. Svar: Nei). Foreldrar eiga að sinna þessu. 

 22. (Þátttakandi Z. Svar: Nei). Svo lengi sem Aðalnámskrá segir að kenna 

skuli kristinfræði í skólanum á einungis að dreifa Nýja testamentinu. 

 

 Þarna telja helmingur þátttakenda að dreifing á Biblíunni eða Nýja 

testamentinu eigi að njóta forgangs umfram önnur trúarbrögð, þriðjungur er ósammála 

og um 17% hafa ekki skoðun. 

Athugasemdir þátttakenda við spurningu nr. 11 (mynd 11): 

1. (Þátttakandi A. Svar: Nei). Á að gilda það sama fyrir alla. 

 2. (Þátttakandi C. Svar: Nei). Það á kannski ekki að hafa endilega forgang, 

heldur á þetta að vera kynning, nemendur á þessum aldri hafa ekki þroska til þess að 

mynda sér skoðanir. 

 3. (Þátttakandi D. Svar: Já). Meiri hluti þjóðarinnar er kristinnar trúar. 

Mynd 11: Afstaða til þess hvort dreifing á Nýja testamentinu njóti 
forgangs umfram önnur trúarrit í ljósi kristnisögu Íslands (N=35) 
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 4. (Þátttakandi E. Svar: Já). Meirihluti Íslendinga er kristinnar trúar. 

 5. (Þátttakandi F. Svar: Já). Þetta er okkar trú. 

 6. (Þátttakandi G. Svar: Já). Kristni er þjóðtrú. Skóli er lögskyldaður. 

 7. (Þátttakandi H. Svar: Nei). Það á að kynna öll trúarbrögð. 

 8. (Þátttakandi I. Svar: Nei). Í rauninni er það í lagi en samt ættu allir að hafa 

sama rétt. 

 9. (Þátttakandi K. Svar: Já). Íslensk menning og kristin trú eru samofin og 

hefur verið það í 1000 ár. Auk þess er það í stjórnarskránni að lútherska kirkjan sé 

þjóðkirkja landsins og kristin trú „ríkistrú“. 

 10. (Þátttakandi M. Svar: Já). Er okkar bakgrunnur og erum flest kristin. 

 11. (Þátttakandi S. Svar: Já). Við eigum að halda okkar menningu, t.d. í 

tengslum við trú, þó svo að fjölmenning og aðrar trúarstefnur verði sífellt meira 

áberandi. 

 12. (Þátttakandi T. Svar: Já). Ísland - þjóðtrú. 

 13. (Þátttakandi U. Svar: Já). Í ljósi kristnisögu. 

 14. (Þátttakandi X. Svar: Já). Já, hún nýtur forgangs vegna þess að enn fá 

félagar Gídeonfélagsins aðgang að skólum. 

 15. (Þátttakandi Y. Svar: Nei). Kristnisaga er eitt - trúfræðsla er annað. 

 16. (Þátttakandi Z. Svar: Já). Svo lengi sem Aðalnámskrá segir að kenna skuli 

kristinfræði í skólanum á einungis að dreifa Nýja testamentinu. 

 Þarna verður að athuga að 4 þátttakendur svöruðu ekki vegna þess að 

spurningin féll út hjá einhverjum skóla í ljósritun. 

 

 

 

 

 Hluti úrtaks hafði ekki skoðun á því hvort endurskoða eigi dreifingu Nýja 

testamentisins í grunnskólum í ljósi breytts menningar- og trúarlegs samfélags eða 

Mynd 12: Endurskoðun á dreifingu Nýja testamentisins í 
grunnskólum á Íslandi í ljósi breytts 

menningar- og trúarlegs samfélags (N=35) 
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tæplega 30%. Hins vegar telur rúmlega helmingur að ekki sé þörf á endurskoðun en 

20% vilja endurskoðun. 

 Athugasemdir þátttakenda við spurningu nr. 12 (mynd 12): 

 1. (Þátttakandi D. Svar: Já). Rökstyðja hvers vegna börnum er gefið þetta rit. 

Ætti frekar að fara fram innan kirkjunnar. 

 2. (Þátttakandi G. Svar: Nei). Kristni er þjóðtrú. Skóli er lögskyldaður. 

 3. (Þátttakandi K. Svar: Nei). Alls ekki. Við hljótum að halda í okkar íslensku 

menningu og kristna trú óháð því hverjir kjósa að flytja til landsins. 

 4. (Þátttakandi M. Svar: Nei). Er okkar bakgrunnur og erum flest kristin. 

 5. (Þátttakandi N. Svar: Nei). Ekki að svo komnu máli, hins vegar mætti auka 

gildi annarra trúarbragða innan trúarbragðakennslu grunnskóla. 

 6. (Þátttakandi S. Svar: Nei). Við erum og höfum verið kristin þjóð og mér 

finnst þetta framtak Gídeonmanna gott. 

 7. (Þátttakandi T. Svar: Nei). Við erum enn langflest í þjóðkirkjunni. 

 8. (Þátttakandi U. Svar: Nei). Vegna kristnisögu og fjölda/hlutfalls kristinna í 

skólanum. 

 9. (Þátttakandi X. Svar: Já). Í skólanum eru nú fleiri nemendur en áður sem 

ekki tilheyra kristnum söfnuðum. Ef kristinn söfnuður eins og Gídeonfélagið eiga að 

fá aðgang þá þarf að vera rými til að hleypa öllum trúfélögum inn í skólana. 

 Þarna verður að athuga að 4 þátttakendur svöruðu ekki vegna þess að 

spurningin féll út hjá einhverjum skóla í ljósritun. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Samkvæmt niðurstöðum eru 100% sammála eða mjög sammála þeirri 

fullyrðingu að afhending hafi farið skipulega fram. 

Mynd 13a: Skipulag á afhendingu (N=32) 
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Samkvæmt niðurstöðum eru allir sammála eða mjög sammála þeirri 

fullyrðingu að viðmót Gídeonmanna hafi verið vinalegt. 

 

 

Samkvæmt niðurstöðum eru allir sammála eða mjög sammála þeirri 

fullyrðingu að nemendur hafi hlustað af athygli fyrir utan einn kennara sem er 

ósammála. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samkvæmt niðurstöðum eru 91% sammála eða mjög sammála því að 

nemendur hafi verið glaðir yfir því að þiggja Nýja testamentið að gjöf. 

Það ber að taka fram að sjö þátttakendur svöruðu ekki þessari spurningu. 

Mynd 13b: Viðmót Gídeonmanna (N=32)  
 

Mynd 13c: Athygli nemenda (N=32) 
 

Mynd 13d: Nemendur virtust glaðir að þiggja 
Nýja testamentið að gjöf (N=32) 
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 Niðurstöður sýna að 87% þátttakenda höfðu fengið Nýja testamentið að gjöf í 

grunnskóla, 8% minnast þess ekki og 5% fengu ekki eintak. 

 

Niðurstöður sýna að rétt tæplega 30% þátttakenda lesa oft eða mjög oft í Nýja 

testamentinu sínu. Hins vegar lesa 64% sjaldan eða mjög sjaldan í því og 8% lesa 

aldrei í því.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Svipað stór hópur er sammála og ósammála, 30% eru sammála en 26% 

ósammála. Svipað er uppi á teningunum þegar kemur að því að vera mjög sammála 

eða mjög ósammála, 10% eru mjög sammála og 13% eru mjög ósammála. Loks eru 

21% hlutlaus. 

Mynd 14: Þátttakendur sem fengu Nýja testamentið að gjöf frá 
Gídeonfélaginu í grunnskóla (N=39) 

 

Mynd 15: Lestur í Nýja testamentinu (N=39) 
 

Mynd 16: Viðhorf til þess hvort afhending Nýja testamentisins sé 
trúboð (N=39) 
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 Athugasemdir þátttakenda við spurningu nr. 16 (mynd 16): 
 1. (Þátttakandi C. Svar: Mjög sammála). Það er verið að kynna fyrir 
nemendum trúarrit en það er að sjálfsögðu undir þeim komið hvort þeir lesa ritið eða 
ekki. 
 2. (Þátttakandi M. Svar: Mjög ósammála). Að fá bók að gjöf er ekki endilega 
trúboð. 
 3. (Þátttakandi N. Svar: Ósammála). Fremur kynning/upplýsing heldur en 
trúboð. 
 4. (Þátttakandi O. Svar: Mjög ósammála). Því þetta er partur af því að vera 
Íslendingur. 
 5. (Þátttakandi Q. Svar: Mjög ósammála). Styður einungis við okkar þjóðtrú - 
ekki trúboð. 
 6. (Þátttakandi X. Svar: Mjög sammála). Nýja testamentið er eitt af 
höfuðritum kristinnar trúar og Gídeonfélagið er kristinn söfnuður. 
 
 Hægt var að gera athugasemdir í lok rannsóknarinnar ef einhver spurning var 
óljós og kom ein athugasemd: 
 (Þátttakandi Z). Spurning 9: Vil fá að gera athugasemd við rétt. Allir eiga rétt 
á að afþakka Nýja testamentið. 
 

4.1. Samantekt 

 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að viðhorf skólastjórnenda og 

kennara til úthlutunar á Nýja testamentinu í grunnskólum landsins er jákvætt. Einnig 

er athyglisvert að viðhorf þátttakenda hafa sáralítið breyst á síðustu 10-15 árum til 

þessara hluta, en 85% segja að viðhorf sín til dreifingar á Nýja testamentinu í 

grunnskólum hafi ekki breyst á þeim tíma. Í samræmi við það telja 75% þátttakenda 

að það sé rétt að gefa Nýja testamentið í bekkjum þar sem nemendur hafa 

mismunandi trúarlegan bakgrunn og 66% þátttakenda telja æskilegt eða mjög æskilegt 

að nemendur eigi Nýja testamentið. 

 Þegar kemur að öðrum trúfélögum og trúarritum þeirra þá er afstaðan ekki 

eins eindregin því 41% telja að leyfa eigi öðrum trúfélögum að dreifa sínum 

höfuðritum ókeypis í grunnskólum en 49% telja engu að síður að dreifing á Biblíunni 

eða Nýja testamentinu eigi að njóta forgangs. 51% þátttakenda telja ekki tímabært að 

endurskoða dreifingu Nýja testamentisins í grunnskólum. 
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Kafli 5 - Umræður og niðurstöður 
 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og þær ræddar. 

Einnig viðhorf þátttakenda til Gídeonfélagsins, Nýja testamentisins, annarra trúfélaga 

og loks er rætt um breytt viðhorf í ljósi fjölmenningar. 

 

5.1. Viðhorf til Gídeonfélagsins og starfs þess 

 Það er ljóst að viðhorf þátttakenda til starfs Gídeonfélagsins í grunnskólum er 

mjög jákvætt. Yfirgnæfandi meirihluti eða 82% er sammála eða mjög sammála að 

félagið fái að koma í grunnskóla og gefa nemendum 5. bekkjar Nýja testamentið.  

Fjórir þátttakendur svöruðu ekki spurningu nr. 4. Ástæðan gæti verið sú að 

ekki var gefinn sá möguleiki í spurningunni að svara Aldrei og þar sem 15% 

kennaranna hafði aðeins 1-5 ára starfsreynslu er ekki ólíklegt að Gídeonfélagið hafi 

aldrei komið í stofuna þeirra. Svörin við þessari spurningu eru háð starfsaldri. 

Varðandi spurningu 8, sem fjallar um breytt viðhorf á s.l. 10-15 árum til 

dreifingar Nýja testamentisins, verður að slá þann varnagla að ekki er hægt að taka 

mark á svörum þeirra sem eru t.d. 23 ára því þeir voru á aldrinum 8-13 ára fyrir 10-15 

árum. 

 Sums staðar gætir ákveðinnar vanþekkingar á Gídeonfélaginu eins og 

athugasemdir við spurningar 9 og 12 gefa til kynna þar sem félagið er talið vera 

kristinn söfnuður. Gídeonfélagið er ekki söfnuður heldur félag kristinna karla og 

kvenna sem koma úr fjölmörgum ólíkum kirkjum og söfnuðum á Íslandi. 

 

5.2. Viðhorf til Nýja testamentisins 

 Sextíu og sex prósent þátttakenda telja æskilegt eða mjög æskilegt að 

nemendur eigi Nýja testamentið. Athygli vekur að 31% telja ekki skipta máli hvort 

þau eigi það eða ekki og einnig er eftirtektarvert að 3% telja óæskilegt að nemendur 

eigi ritið. Biblían er mest selda bók allra tíma og hefur haft mjög mikil áhrif á sögu 

þjóðanna og sögu alls heimsins. Fjölmörg listaverk, tónverk, ritverk og önnur verk 

sækja innblástur í þessa bók og því vekur það nokkra athygli að 31% telja ekki skipta 

máli hvort nemendur eigi þessa bók eða ekki, ekki síst þegar 82% eru sammála því að 

Gídeonfélagið eigi að fá að koma í grunnskóla og gefa nemendum Nýja testamentið. 

Virðist það vera ákveðin þversögn en möguleg skýring gæti verið sú að menn vilja að 
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bókin sé gefin í skólum og að nemendur eigi hana en síðan sé í raun ekki mikill áhugi 

á því að kynna sér efni hennar. Enda sýna niðurstöður við spurningu 15, þar sem spurt 

er um lestur í Nýja testamentinu, að 72% lesa sjaldan eða aldrei í því á sama tíma og 

66% telja æskilegt að nemendur eigi það. 

 Þegar spurt var hvort það væri sjálfsagt að dreifing á höfuðriti kristinna manna 

til nemenda grunnskóla á Íslandi njóti forgangs umfram önnur trúarrit í ljósi 

kristnisögu Íslands svöruðu 49% því að svo ætti að vera, 34% sögðu nei og 17% 

höfðu ekki skoðun. Mjög margir skrifuðu athugasemdir við þessa spurningu eða 16 

manns, sem er 46%. Fimm þeirra sögðu nei og algengasta svarið var að allir ættu að 

hafa sama rétt. Ellefu sögðu já og var kjarninn í svörum þeirra að kristni er okkar trú, 

þjóðtrú Íslendinga, og samofin menningu okkar. Af þessum svörum má draga þá 

ályktun að þeir sem leggjast gegn þessu bera fyrir sig að allir eigi að hafa jafnan rétt 

en þeir sem styðja þetta vísa til þess að kristnin er hluti af menningu og sögu okkar. 

En er það svo að allir eigi jafnan rétt? Ef svo væri þá væru öll trúarbrögð jafn rétthá á 

Íslandi, hvort sem það er kristni, Islam, Hindúismi eða hvað annað. Framandi 

trúarbrögð eins og Islam, Hindúismi o.fl. hafa tiltölulega nýlega skotið rótum á 

landinu á síðustu áratugum og er þar ólíku saman að jafna við kristna trú, sem er 

samofin sögu og menningu Íslands í meira en þúsund ár. Sögulega og þjóðfélagslega 

séð má því teljast eðlilegt að gera meira úr kristinni trú heldur en öðrum 

trúarbrögðum. Rætur okkar liggja í kristinni trú og ef gera á öllum jafn hátt undir 

höfði þá þyrfti að slíta upp ýmsar gamlar og grónar rætur til að breyta þeim 

grundvallaratriðum sem hafa fylgt okkur jafnvel um aldir. Má þar nefna sem dæmi 

lög og reglugerðir, íslenska fánann og þjóðsönginn þar sem það væri ekki ásættanlegt 

fyrir fólk annarrar trúar að þurfa að draga að húni fána með krossi Krists eða syngja 

þjóðsöng þar sem við lofum Guð. Það er því ljóst að það er ekki hægt að hafa algjört 

jafnræði á milli trúarbragða og hlýtur það að ná til allra þátta þjóðfélagsins, þar með 

talið kristinfræðikennslu í skólum. Enda segir í dómi Mannréttindadómstóls Evrópu 

árið 200743 að það sé ekki lögbrot þótt kennsla í kristinfræði hafi meira vægi í 

trúarbragðafræðslu heldur en önnur trúarbrögð, ef kristin trú skipar stóran sess í sögu 

og hefð viðkomandi lands. Sú er einmitt raunin hér á landi og því er mjög eðlilegt að 

kristinfræðikennsla hafi mun meira vægi en önnur trúarbrögð. Raunar var það svo í 

þessu tilfelli sem dómurinn fjallaði um að kristinfræðikennslan hafði 50% vægi 

                                                
43 Höskuldur Þór Þórhallsson 2008:61 
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meðan hinum 50% var skipt niður á önnur trúarbrögð og lífsskoðanir. Dómurinn 

áréttaði einnig að „ef tiltekin trú skipi stóran sess í sögu og hefð lands þá standi ekkert 

í vegi fyrir því að byggja skólastarf á þeim gildum sem í trúnni felast.“44 Þetta þýðir 

að Nýja testamentið ætti að vera sjálfsögð bók í hverri skólastofu, ekki síst þar sem 

grunnskólalögin kveða upp úr með það að skólastarfið eigi að byggjast á kristnu 

siðgæði.45 Björn Bjarnason, þáverandi dóms- og kirkjumálaráðherra, komst svo að 

orði í umræðum á Alþingi í desember 2007: „Slitni tengsl skóla og hins kristna 

menningararfs er vá fyrir dyrum því að þar með hverfur skilningur á 

grundvallaratriðum hinnar menningarlegu umgjarðar þjóðarinnar og hins kristna 

heims almennt.“46 

 Spurt var hvort þátttakendur hefðu fengið Nýja testamentið að gjöf frá 

Gídeonfélaginu þegar viðkomandi var í grunnskóla og lesið í því. 87% höfðu fengið 

það að gjöf en aðeins 28% lesa oft eða mjög oft í því, 72% lesa sjaldan, mjög sjaldan 

eða aldrei í því. Það vekur athygli hversu fáir lesa í Nýja testamentinu. Hver ástæðan 

er er ekki gott að vita en það væri efni í aðra rannsókn. 

 Þegar spurt var hvort það teldist trúboð að gefa nemendum grunnskóla Nýja 

testamentið þá skiptust þátttakendur í fimm frekar stóra hópa. Sá stærsti, 30%, var 

sammála að þetta teldist trúboð, sá næststærsti, 26%, var ósammála því, síðan voru 

21% hlutlaus og loks voru 10% mjög sammála og 13% mjög ósammála þessari 

fullyrðingu. Hér eru greinilega mjög skiptar skoðanir. Sex þátttakendur skrifuðu 

athugasemdir við þessa spurningu. Einn sagði að þetta væri fremur kynning/upplýsing 

frekar en trúboð, annar sagði að það að fá bók að gjöf sé ekki endilega trúboð og sá 

þriðji sagði að þetta styddi við þjóðtrú okkar og væri ekki trúboð. Annar taldi að það 

væri trúboð að kynna trúarrit fyrir nemendum og enn einn taldi að Gídeonfélagið væri 

kristinn söfnuður og væri því með trúboð í skólum. 

 

5.3. Viðhorf til annarra trúfélaga 

 Þegar spurt var hvort leyfa ætti öðrum trúfélögum að dreifa sínum höfuðritum 

ókeypis til grunnskólanemenda líkt og Gídeonfélagið gerir þá skiptust menn í nær tvo 

jafnstóra hópa. Fjörutíu og eitt prósent sögðu já en 38% nei, 21% höfðu ekki skoðun. 

Mjög margir skrifuðu athugasemd við þessa spurningu eða samtals 22 þátttakendur, 

                                                
44 Höskuldur Þór Þórhallsson 2008:63 
45 Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 2006:10 
46 Björn Bjarnason 2007. Vefslóð: http://www.althingi.is/raeda/135/rad20071212T153613.html 
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sem er 56%. Af þeim vildu 9 leyfa öðrum að koma og algengustu rökin voru þau að 

það sama ætti að gilda fyrir alla. En eins og dómur Mannréttindadómstóls Evrópu 

staðfestir hér að framan þá þarf ekki það sama að gilda fyrir alla þar sem hann kveður 

upp þann dóm að leyfilegt er að leggja meiri áherslu á kristindóm í landi þar sem rík 

hefð er fyrir honum. Nemendur annarrar trúar gætu því tæplega gert kröfur um 

réttindi á þessu sviði algjörlega til jafns við kristindóminn. Af því mætti ef til vill 

draga þá ályktun að t.d. úthlutun Kóranins til nemenda í öllum grunnskólum landsins 

hefði ekki sama rétt og úthlutun Nýja testamentisins þar sem við erum kristin þjóð og 

Gídeonfélagið hefur 54 ára hefð í því að færa nemendum grunnskóla Nýja testamentið 

að gjöf. Að úthluta Kóraninum í grunnskólum hér á landi skyti því svolítið skökku við 

í ljósi þess að það er engin hefð fyrir slíku og við erum ekki múslímsk þjóð. Hins 

vegar, ef fulltrúar annarra trúarbragða óska eftir því að sitja við sama borð hvað þetta 

varðar þá er það í höndum skólastjóra hvers skóla fyrir sig að taka á þeim málum og 

leita lausna sem allir geta sætt sig við. 

 Það má hins vegar ekki líta fram hjá því, þegar rætt er um jafnan rétt 

trúarbragða hér á landi, að sú er ekki raunin hvað varðar kristna í sumum múslímskum 

löndum, svo dæmi sé tekið. Til dæmis má ekki taka með sér Biblíu til Sádi-Arabíu, 

ekki heldur bera kross um háls sér og það má alls ekki byggja kirkjur. Árið 2005 var 

kennari í Sádi-Arabíu hýddur og varpað í fangelsi fyrir að tala um Biblíuna.47 Það er 

því ólíku saman að jafna þegar rætt er um jafnan rétt allra trúarbragða í Sádi-Arabíu 

og á Íslandi. 

Ellefu þátttakendur vildu ekki leyfa öðrum trúfélögum að dreifa sínum 

höfuðritum og algengustu rökin voru þau að kristni er „þjóðtrú“ þar sem mikill 

meirihluti þjóðarinnar telst kristinn. Einn taldi að það myndi valda truflun ef öllum 

minni trúfélögunum yrði hleypt í skólana. Tveir svöruðu Veit ekki og annar vildi að 

skólar hefðu aðgang að öllum trúfélögum og gætu boðið þeim í heimsókn þegar verið 

væri að fjalla um trúfélög og trúarbrögð. Segja má að skoðanir þessara þátttakenda 

endurspegli að vissu leyti sjónarmið Mannréttindadómstólsins48 um að leyfilegt sé að 

leggja meiri áherslu á kristindóm þar sem rík hefð er fyrir slíku. Það er því ekki 

óeðlilegt að þeir dragi taum kristni í þessu samhengi.  

 

 
                                                
47 Jespersen og Pittelkow 2007:60 
48 Mannréttindadómstóll Evrópu 2007:72-75 
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5.4. Breytt viðhorf í ljósi fjölmenningar 

 Það kemur á óvart að viðhorf þátttakenda til dreifingar Nýja testamentisins 

hefur nær ekkert breyst á síðustu 10-15 árum, en 85% segja að viðhorf sín séu óbreytt. 

Þetta vekur athygli ekki síst í ljósi þeirrar miklu umræðu um fjölmenningu og tillit til 

annarra trúarhópa sem hefur verið í umræðunni síðustu misseri. Til að mynda varð 

mikil umræða um hvort taka ætti út hugtakið „kristið siðgæði“ úr leikskóla- og 

grunnskólalögunum.49 Þegar skoðaðar eru skriflegar athugasemdir við þessa 

spurningu þá segja tveir að viðhorf þeirra hafi breyst á þann hátt að annar segist vera 

hlynntari dreifingu Nýja testamentisins nú en áður og hinn segir mikilvægara nú en 

áður að kenna og halda í hin kristnu gildi nú þegar fjölmenningarsamfélag sé að 

myndast á landinu. Þannig af þeim 15% sem hafa önnur viðhorf nú en áður er ljóst að 

einhverjir hafa snúist á þá skoðun að þeir eru meira fylgjandi úthlutun Nýja 

testamentisins nú en áður vegna þeirra fjölmenningar sem er að myndast. Þetta er 

athyglisvert því ætla mætti að viðhorfin hefðu e.t.v. fyrst og fremst breyst í þá átt að 

vera á móti úthlutun þar sem umræðan í þjóðfélaginu hefur verið andsnúin kristni á 

undanförnum misserum eins og t.d. bent var á áðan varðandi umræðuna um hugtakið 

„kristið siðgæði.“ 

 Þegar spurt var hvort menn telji það rétt að gefa Nýja testamentið í bekkjum 

þar sem nemendur hafa mismunandi trúarlegan bakgrunn þá er athyglisvert að 75% 

telja að það sé rétt. Af þeim fimm sem gerðu athugasemdir töldu fjórir það vera rangt 

og töldu til ýmsar ástæður svo sem að öll trúfélög ættu að sitja við sama borð, að þetta 

væri mál foreldra og heimilanna og einnig að þá ætti að úthluta öðrum trúarritum um 

þau trúarbrögð sem eru í bekknum. Í þessari rannsókn var bakgrunnur þátttakenda 

ekki kannaður svo ekki er ljóst hvort þeir voru allir kristinnar trúar eða tilheyrðu 

öðrum trúarbrögðum. Aftur má segja að þessi viðhorf 75% þátttakenda séu alveg í 

samræmi við dóm Mannréttindadómstólsins og spyrja má hvort það sé ekki 

sanngjarnt að Nýja testamentið hafi ákveðinn og einstæðan sess umfram önnur trúarrit 

sökum djúpra og langra tengsla við sögu og menningu þjóðar okkar.50 

 Þegar spurt var hvort endurskoða ætti dreifingu Nýja testamentisins í ljósi 

breytts menningar- og trúarlegs samfélags sögðu 51% nei, 20% já og 29% veit ekki. 

Þarna er óvenjustór hópur óákveðinn. Níu þátttakendur gerðu skriflega athugasemd og 

allir sögðu nei nema tveir. Kjarninn í svörum þeirra var að kristni er þjóðtrú, við erum 
                                                
49 Höskuldur Þór Þórhallsson 2008:57-58 
50 Höskuldur Þór Þórhallsson 2008:61 
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kristin þjóð og eigum að halda í menningu okkar og trú. Þeir tveir sem sögðu já vildu 

fá rökstuðning fyrir dreifingunni og einnig að þá ætti að hleypa fleiri aðilum að en 

bara Gídeonfélaginu. Þetta stóra hlutfall óákveðinna, 29%, er ef til vill vísbending um 

það að þessi spurning sé tiltölulega nýtilkomin fram í umræðunni og að menn hafi þar 

af leiðandi ekki myndað sér skoðun enn. Fjölmenning er nýtt fyrirbæri á Íslandi og 

hefur í för með sér að meta þarf ýmis atriði upp á nýtt sem hefur ekki þurft hingað til. 

Engu að síður er meirihlutinn á þeirri skoðun að það sé í lagi að dreifa Nýja 

testamentinu á sama hátt og áður þrátt fyrir allar þjóðfélagsbreytingar. Svo má ekki 

heldur gleyma því að breytingar geta gengið til baka að einhverju leyti og má sjá þess 

dæmi nú þegar erlent verkafólk flytur úr landi sökum bágs efnahagsástands. Það er 

einnig umhugsunarefni hvort við eigum að láta aðflutt fólk hafa svo mikil áhrif á siði 

okkar og venjur að við þurfum að kasta þeim fyrir borð eingöngu af þeim sökum. 

Geir Haarde, þáverandi forsætisráðherra, komst svo að orði í áramótaávarpi 

sínu 2007: „Og svo bætti gamli biskupinn við: „Mín trú bannar mér að vera bölsýnn 

og hamlar gegn því á allan hátt“. Þessara orða mættu sem flestir minnast og kannski 

ekki síst þeir sem um þessar mundir vilja gera sem minnst úr áhrifum kristninnar í 

samfélagi okkar. Kristin trú hefur ævinlega verið þjóðinni kær, eins og alltaf kemur 

glöggt í ljós á þessum árstíma, og þannig verður það áfram.“51 Segja má að 

forsætisráðherrann hafi með þessum orðum dregið saman niðurstöðuna í þessari 

rannsókn, þ.e. að kristin trú er þjóðinni kær þrátt fyrir alla þá gagnrýni sem hún hefur 

mátt þola. 

 

5.5. Samantekt 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að 82% þátttakenda telja 

æskilegt að dreifa Nýja testamentinu til nemenda grunnskólans eins og Gídeonfélagið 

hefur gert undanfarin 54 ár. Þrátt fyrir vaxandi áhrif fjölmenningar á Íslandi eru 

viðhorf 85% þátttakenda til þessarar úthlutunar óbreytt. Einnig telja 75% svarenda að 

rétt sé að gefa Nýja testamentið í bekkjum þar sem nemendur hafa mismunandi 

trúarlegan bakgrunn. 

Engar svipaðar rannsóknir um þetta efni fundust. 

 

                                                
51 Geir H. Haarde. Vefslóð: http://www.forsaetisraduneyti.is/radherra/raedurGHH/nr/2830 
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Kafli 6 

Takmarkanir, notagildi og framtíðarrannsóknir 
 

Í þessum kafla er fjallað um takmarkanir rannsóknarinnar og notagildi hennar 

fyrir skóla og foreldra. Að lokum eru lagðar fram nokkrar tillögur að 

framtíðarrannsóknum. 

 

6.1. Takmarkanir rannsóknarinnar 

 Helstu gallar við rannsóknina er lítið úrtak eða 39 manns. Notast var við 

svokallað hentugleikaúrtak sem hentar í rannsókn þar sem þarf að vera auðvelt að ná 

til fólks og tími skiptir máli. Gallinn við slíkt úrtak er að það er alltof ónákvæmt þegar 

kemur að ályktunum um meðaltal og hlutfall í þýði.52 Einnig má tvímælalaust telja 

sem takmarkanir á rannsókninni að þetta er fyrsta rannsókn rannsakanda, 

spurningalistinn hefur aldrei áður verið notaður í könnun og ekki fóru fram mælingar 

á áreiðanleika og gildi hans. 

 

6.2. Notagildi rannsóknarinnar 

Niðurstöður rannsóknarinnar geta haft gildi fyrir skólastjórnendur þegar 

kemur að því að taka ákvörðun um hvort halda eigi áfram að leyfa Gídeonfélaginu að 

heimsækja nemendur 5. bekkjar grunnskóla til að færa þeim Nýja testamentið að gjöf. 

Einnig getur þessi rannsókn haft gildi fyrir foreldra þegar kemur að því að mynda sér 

skoðun á úthlutun Gídeonfélagsins á Nýja testamentinu. Síðan hefur rannsóknin 

einnig gildi fyrir Gídeonfélagið en í ljósi hennar ætti félagið að auka fræðslu og 

leiðrétta misskilning eins og t.d. að félagið sé söfnuður. Einnig gætu niðurstöðurnar 

orðið til hjálpar í þeirri viðleitni félagsins að auka þekkingu og skilning þeirra sem eru 

neikvæðir í garð kristni, Nýja testamentisins og Gídeonfélagsins. 

 

6.3. Tillögur að framtíðarrannsóknum 

 Það er tvímælalaust mjög áhugavert að gera aðra og viðameiri rannsókn á 

sama sviði og fá þannig enn betri og marktækari niðurstöður um þetta mál. Til dæmis 

mætti hugsa sér eftirfarandi rannsóknir: 

                                                
52 Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson 2003:63 
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• Rannsókn sambærileg þessari eftir 4-5 ár til að kanna hvaða breytingar hafi 

orðið. 

• Rannsókn sambærileg þessari og vinna meira úr gögnunum, svo sem hvort það 

sé munur á afstöðu eftir aldri, kyni, menntun o.s.frv. 

• Senda spurningalista til allra skólastjórnenda og 5. bekkjar kennara á landinu. 

• Senda spurningalista til foreldra barna í 5. bekk. 

• Eigindleg rannsókn á viðhorfum skólastjóra til úthlutunar á Nýja testamentinu. 

• Rannsókn sem miðar að því hvort hægt sé að finna leið til að efla áhuga fólks 

á lestri Nýja testamentisins. 

 

6.4. Lokaorð 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf skólastjórnenda og 

kennara til úthlutunar Gídeonfélagsins á Nýja testamentinu til nemenda 5. bekkjar 

grunnskóla á Íslandi. Þátttakendur voru 39 skólastjórnendur og kennarar í 9 

grunnskólum á Akureyri og í nágrenni. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að 

82% eru fylgjandi því að Gídeonfélagið úthluti Nýja testamentinu til nemenda 5. 

bekkjar og 85% hafa ekki breytt viðhorfi sínu til úthlutunar félagsins þrátt fyrir aukin 

áhrif fjölmenningar hér á landi. Hins vegar lesa 72% sjaldan eða aldrei í Nýja 

testamentinu. 

Vonast er til að niðurstöður rannsóknarinnar geti orðið hvatning til frekari 

rannsókna á þessu sviði og aukið skilning þeirra sem koma að menntun íslenskra 

barna og unglinga á tilgangi og forsögu dreifingar Nýja testamentisins í skólum 

landsins. 
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Fylgiskjal 1: Spurningalisti 
 

Viðhorfskönnun á dreifingu Nýja testamentisins 
í 5. bekk grunnskóla á Akureyri og nágrenni 

Vinsamlega merktu við þar sem við á. 
 

1. Hversu gamall/gömul ert þú? 
a. ❒ 23-37 ára 

b. ❒ 38-52 ára 
c. ❒ 53-70 ára 

 
2. Kyn? 

a. ❒ Karl 
b. ❒ Kona 

 
3. Hversu mörg ár hefur þú starfað sem kennari eða skólastjóri eða hvort 

tveggja? 
a. ❒ 1-5 ár 

b. ❒ 5-10 ár 
c. ❒ 11-20 ár 

d. ❒ Meira en 20 ár 
 

4. Hversu oft hefur Gídeonfélagið komið í stofuna þína á síðastliðnum 10 árum, 
þegar þú hefur verið að kenna 5. bekk, til að gefa nemendum Nýja 
testamentið? 

a. ❒ 1-2 

b. ❒ 3-4 
c. ❒ 5-6 

d. ❒ 7 sinnum eða oftar 
e. ❒ Aldrei 

 
5. Aðeins fyrir skólastjórnendur: Hversu oft hefur Gídeonfélagið komið í 

skólann þinn á síðastliðnum 10 árum? 
a. ❒ 1-2 

b. ❒ 3-4 
c. ❒ 5-6 

d. ❒ 7 sinnum eða oftar 
e. ❒ Aldrei 
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6. Telur þú æskilegt að nemendur eigi Nýja testamentið? 
a. ❒ Mjög æskilegt 

b. ❒ Æskilegt 
c. ❒ Skiptir ekki máli 

d. ❒ Ekki æskilegt 
e. ❒ Mjög óæskilegt 

 
7. Ert þú sammála eða ósammála því að Gídeonfélagið fái að koma í grunnskóla 

til að gefa nemendum 5. bekkjar Nýja testamentið? 
a. ❒ Mjög sammála 

b. ❒ Sammála 
c. ❒ Alveg sama 

d. ❒ Ósammála 
e. ❒ Mjög ósammála 

 
8. Hefur viðhorf þitt breyst á síðastliðnum 10-15 árum til dreifingar Nýja 

testamentisins í grunnskólum? 
a. ❒ Já 

b. ❒ Nei 
Ef Já, hvers vegna? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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9. Telur þú rétt eða rangt að gefa Nýja testamentið í bekkjum þar sem nemendur 
hafa mismunandi trúarlegan bakgrunn? 

a. ❒ Rétt 
b. ❒ Rangt 

c. ❒ Veit ekki 
Ef Rangt, hvers vegna? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
 

10. Telur þú að leyfa ætti öðrum trúfélögum að dreifa sínum höfuðritum ókeypis 
til grunnskólanemenda líkt og Gídeonfélagið gerir? 

a. ❒ Já 
b. ❒ Nei 

c. ❒ Veit ekki 
Ef Já eða Nei, hvers vegna? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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11. Telur þú sjálfsagt að dreifing á höfuðriti kristinna manna til nemenda 
grunnskóla á Íslandi njóti forgangs umfram önnur trúarrit í ljósi kristnisögu 
Íslands? 

a. ❒ Já 
b. ❒ Nei 
c. ❒ Veit ekki 

Ef Já eða Nei, hvers vegna? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
 

12. Telur þú tímabært að endurskoða dreifingu Nýja testamentisins í grunnskólum 
á Íslandi í ljósi breytts menningar- og trúarlegs samfélags? 

a. ❒ Já 

b. ❒ Nei 
c. ❒ Veit ekki 

Ef Já eða Nei, hvers vegna? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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13. Þegar þú hefur verið inni í kennslustofu þar sem afhending Nýja 
testamentisins hefur farið fram, hvert af eftirfarandi atriðum/hugtökum finnst 
þér vera lýsandi? 

a. Afhendingin fór skipulega fram: 

i. ❒ Mjög sammála 
ii. ❒ Sammála 

iii. ❒ Ósammála 
iv. ❒ Mjög ósammála 

 
b. Viðmót Gídeonmanna var vinalegt: 

i. ❒ Mjög sammála 
ii. ❒ Sammála 

iii. ❒ Ósammála 
iv. ❒ Mjög ósammála 

 
c. Nemendur hlustuðu af athygli: 

i. ❒ Mjög sammála 
ii. ❒ Sammála 

iii. ❒ Ósammála 
iv. ❒ Mjög ósammála 

 
d. Nemendur virtust vera glaðir með að þiggja Nýja testamentið að gjöf: 

i. ❒ Mjög sammála 

ii. ❒ Sammála 
iii. ❒ Alveg sama 

iv. ❒ Ósammála 
v. ❒ Mjög ósammála 

 
14. Fékkst þú sjálf(ur) Nýja testamentið að gjöf frá Gídeonfélaginu þegar þú varst 

í grunnskóla? 
a. ❒ Já 

b. ❒ Nei 
c. ❒ Man ekki 
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15. Hefur þú lesið í því? 
a. ❒ Mjög oft 

b. ❒ Oft 
c. ❒ Sjaldan 

d. ❒ Mjög sjaldan 
e. ❒ Aldrei 

 
16. Það er trúboð þegar nemendum grunnskóla er gefið Nýja testamentið. 

a. ❒ Mjög sammála 
b. ❒ Sammála 

c. ❒ Alveg sama 
d. ❒ Ósammála 

e. ❒ Mjög ósammála 
Ef Mjög sammála eða Mjög ósammála, hvers vegna? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
Að lokum: 

Ef einhver spurningar voru óljósar að þínu mati, vinsamlegast skrifaðu þá númer 

þeirra hér og skýrðu frá hvað það var sem var ekki nægilega skýrt: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
Kærar þakkir fyrir þátttökuna! 

Þátttaka þín er mjög mikilvæg fyrir ritgerðina mína. 
Vinsamlega settu blaðið útfyllt í kassann á kennarastofunni. 
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Fylgiskjal 2: Bréf til Skóladeildar Akureyrarbæjar. 

 
 

Akureyri 10. mars 2008 
 
Skóladeild Akureyrarbæjar 
Ráðhúsinu 
600 Akureyri 
 
 
Efni: Beiðni um að fá að gera könnun. 
 
Til þess sem málið varðar. 
 
Árni Hilmarsson heiti ég og er nemandi á 3. ári við kennaradeild Háskólans á 
Akureyri. 
  
Ég er að vinna í B.Ed. lokaritgerð minni og hef hug á því að gera könnun í nokkrum 
grunnskólum á Akureyri og nágrenni. Leiðbeinandi minn og ábyrgðarmaður 
könnunarinnar er Dr. Elísabet Hjörleifsdóttir, dósent við HA. Könnunin felst í því að 
ég mun spyrja skólastjóra og kennara 5. bekkjar um afstöðu þeirra til dreifingar á 
Nýja testamentinu í skólunum. Við öflun þeirra upplýsinga mun ég nota 
spurningalista og fylgja drög að honum með sem fylgiskjal. 
 
Eftirfarandi skólar eru þeir sem ég óska eftir að leggja fram spurningalistana:  

1. Brekkuskóli 
2. Giljaskóli 
3. Glerárskóli 
4. Síðuskóli 
5. Lundarskóli 
6. Oddeyrarskóli 
7. Hrafnagilsskóli 
8. Þelamerkurskóli 
9. Valsárskóli 

 
 
Hér með óska ég eftir leyfi til að gera þessa könnun í framangreindum skólum. 
 
Með fyrirfram þökk. 
 
 
 
 

___________________________________ 
Árni Hilmarsson 

Skessugili 5, 603 Akureyri 
Sími 860 2262 

arnistef@internet.is 
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Fylgiskjal 3: Svarbréf frá Skóladeild Akureyrarbæjar. 
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Fylgiskjal 4: Beiðni um aðstoð skólastjóra. 

 

Beiðni um aðstoð skólastjóra 
 
 
Árni Hilmarsson heiti ég og er nemandi á 3. ári í kennaradeild Háskólans á Akureyri. 
 
Ég er að vinna í B.Ed. lokaritgerð minni og langar til að gera könnun í skólanum 
þínum.  
 
Könnunin felst í því að ég mun spyrja skólastjórnendur og kennara 5. bekkjar um 
afstöðu þeirra til dreifingu Nýja testamenta í skólunum. 
 
Hér með óska ég eftir leyfi til að gera þessa könnun í þínum skóla. 
 
Með fyrirfram þökk 
 
 
 
 

_______________________________ 
Árni Hilmarsson 

Skessugili 5, 603 Akureyri 
Sími 860 2262 
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Fylgiskjal 5: Samþykkisyfirlýsing. 

 

Samþykkisyfirlýsing 
 

Dreifing Nýja testamenta í grunnskólum 
 

Ég undirrituð(aður) hef fengið upplýsingar um könnunina Viðhorfskönnun á dreifingu 

Nýja testamentisins í 5. bekk grunnskóla á Akureyri og nágrenni, sem er lokaverkefni 

Árna Stefáns Hilmarssonar til B.Ed. prófs við kennaradeild Háskólans á Akureyri. 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Elísabet Hjörleifsdóttir, dósent við HA. 

 

Mér er ljóst að fyllsta trúnaðar og þagnarskyldu verður gætt gagnvart mér, réttur minn 

sem þátttakanda virtur og ekki verður hægt að rekja svörin til mín. 

 

Ég gef hér með samþykki mitt um þátttöku í þessari könnun. 

 

 

 

 
____________________ 

dagsetning 
 

 

______________________________________________ 
 undirskrift 

 


