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Útdráttur 
 
Lokaritgerð þessi er að grunni til rannsókn er gerð var í leikskólanum Lundarseli 
haustið 2005 en þar var lagt upp með rannsóknarspurninguna: “Hver eru viðhorf 
foreldra til kristinnar siðfræði á leikskólum, jákvæð eða neikvæð, og ennfremur hver 
er skilningur forelda á því hvað sé kristin siðfræði?” 

Staða Þjóðkirkjunnnar hefur verið sterk á Íslandi um margar aldir og get ég 
þeirrar sögu og þróunar síðari ára en þar hafa sést blikur á lofti. Einnig rek ég í nokkru 
máli breytingar er orðið hafa í íslensku samfélagi hin síðari ár með fjölgun nýbúa og 
geri grein fyrir því hvernig siðfræðin losnaði úr tengslum við guðfræðina með tilkomu 
upplýsingarstefnunnar og ræði í því sambandi um nýjar áherslur er komu fram með 
lífsleiknikennslunni. Ég geri í nokkru grein fyrir meginhugmyndum kristninnar um 
siðfræði og tek fyrir trúarlegt uppeldi barna.  

Til að fást við rannsóknarspurninguna lagði ég fram spurningalista í átján 
liðum sem er ætlað að greina þessi viðhorf. Birti ég niðurstöður spurninganna sem 
hlutfall af hundraði ásamt því að sýna niðurstöðurnar í súluritum. Þá fjalla ég í 
meginmáli um hverja spurningu og leitast við að greina svörin og þær forsendur sem 
að baki liggja. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að mikill meirihluti foreldra 
vill að kristin siðfræði skipi lykilsess við menntun barna þeirra á leikskólanum. Engu 
að síður kom fram umburðarlyndi gagnvart öðrum trúarskoðunum og vilji til þess að 
foreldrar væru hafðir með í ráðum við alla slíka menntun. 
 

Summary 
 
This dissertation is based on research carried out at the preschool Lundarsel in the 
autumn 2005. The research question was: “What are the parents’ views about 
Christian Ethics in preschools, are they in favour of it or against it, and what is their 
understanding of  the concept of Christian ethics?” 
The National Church of Iceland had a towering status in Icelandic society for 
centuries but the latest development have changed that situation considerably. I 
explore those changes and how the increasing number of foreigners who have settled 
down here in Iceland have influenced society. I am also concerned about the relations 
between ethics and Christianity and about a certain gap between them which started 
during the Enlightenment and has created a new emphasis on secular character 
education. I also write about the Christian mainstream views on children’s education. 

To deal with the research question, I formed a questionnaire with eighteen 
questions to find out the parents’ opinions on the matter. In this disseration I list those 
questions and the answers and present the answers both in words and also graphically. 
I try to find out some basic tendencies and what lies behind the answers.  The 
fundamental finding is that majority of parents want their children to be to taught 
about Christianity in the preschool. However. there was also a great will to tolerate 
other religions and a clear demand that parents should be consulted about the religious 
education of their children. 
 


