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Ágrip 
Þessi ritgerð er lokaverkefni til BA-prófs í guðfræði við Háskóla Íslands. Guðsmyndin 

hefur fangað huga minn undanfarin ár og þá sérstaklega guðsmynd barna. Eitthvað af 

efni er hægt að finna um guðsmyndir, en lítið er þó hægt að finna af rannsóknum um 

það efni. Í þessari ritgerð er markmið mitt að skyggnast aðeins betur inn í heim barna 

um guðsmyndina. Rannsóknarspurningin er: Hvers ber að gæta varðandi framsetningu á 

kristinni guðsmynd í fræðsluefni fyrir börn? Leitast verður við að svara þessari 

spurningu út frá sjónarhorni guðfræðinnar, en einnig rannsóknum í trúarlífsuppeldis- og 

kennslufræði. Í síðari hluta ritgerðarinnar verður fræðsluefni þjóðkirkjunnar fyrir 

sunnudagaskóla veturinn 2015-2016 greint út frá þeim fræðilegu forsendum sem settar 

eru fram í fyrrihluta ritgerðarinnar, sem og fræðslustefnu og námskrá þjóðkirkjunnar.  
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1. Inngangur 

Áhugi minn á viðfangsefninu kviknaði við störf mín sem æskulýðsfulltrúi í 

Grafarvogskirkju. Þar sé ég um barna- og unglingastarf og eins og gefur að skilja er 

Guð stórt viðfangsefni í starfinu. Ég notast mikið við efnisveitu þjóðkirkjunnar og þá 

sérstaklega fyrir sunnudagaskólann. Markmið ritgerðarinnar er að taka til skoðunar 

hvers ber að gæta varðandi framsetningu á kristinni guðsmynd í fræðsluefni fyrir börn. 

Leitast verður við að skoða þetta út frá sjónarhorni guðfræðinnar, en einnig rannsóknum 

í trúarlífsuppeldis- og kennslufræði. Í síðari hluta ritgerðarinnar verður fræðsluefni 

þjóðkirkjunnar fyrir sunnudagaskóla veturinn 2015-2016 greint út frá þeim fræðilegu 

forsendum sem settar eru fram í fyrrihluta ritgerðarinnar, sem og fræðslustefnu og 

námskrá þjóðkirkjunnar. 

Það vill oft verða þannig að notaðar eru einhæfar líkingar til að lýsa Guði. 

Líkingamál um Guð í Biblíunni er mjög fjölbreytilegt og því hægt að notast við alls 

konar líkingar. Í Biblíunni má finna kvenlíkingar um Guð sem að mínu mati koma mjög 

sjaldan fyrir í fræðsluefni og helgihaldi kirkjunnar í dag. Kvenkyns líkingamál um Guð 

er til dæmis að finna í Jes 66.13. Þar stendur: ,,Eins og móðir huggar barn sitt, eins mun 

ég hugga yður, í Jerúsalem verðið þér huggaðir.“1 Það er því ekki hægt að kenna 

orðaforða Biblíunnar alfarið um karlkyns orðalag og líkingar í guðfræðilegu efni og 

málfari á okkar tímum þó vissulega sé meira um karlkyns myndir og orðalag þar. Sóley 

Stefánsdóttir bendir réttilega á í BA-ritgerð sinni, Guðsmyndir, kynjamyndir og 

líkingamál í fræðsluefni íslensku þjóðkirkjunnar fyrir börn, að við eigum að gæta okkar 

á því að kvenlíkingar Guðs takmarkist ekki einungis við móðurmyndir.2 Guði er oft líkt 

við föður í Biblíunni, en Guði er einnig lýst þar á ótal aðra vegu í eins og til dæmis í 

Slm 84.11 þar sem Guði er líkt við sól og skjöld. 

Börn eru jafn misjöfn og þau eru mörg og mér þykir mikilvægt að hvert og eitt fái 

að blómstra á sinn hátt. Reynsla mín sem æskulýðsfulltrúi í Grafarvogskirkju hefur sýnt 

mér að ég þarf að vera opin fyrir því að koma efninu til skila á margvíslegan máta. Það 

sem mér hefur til dæmis þótt mikilvægt er að börn fái jákvæða mynd af Guði. Það hvort 

guðsmynd einstaklings sé jákvæð eða neikvæð getur haft áhrif á hvernig einstaklingur 

                                                 
1 Í þessari ritgerð mun ég nota texta Biblíunnar frá 2007. 
2 Sóley Stefánsdóttir, Guðsmyndir, kynjamyndir og líkingamál í fræðsluefni íslensku 
þjóðkirkjunnar fyrir börn, Reykjavík, 2000, bls. 69. 
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tekst á við atburði í lífi sínu.3 Halla Jónsdóttir, aðjunkt á Menntavísindasviði Háskóla 

Íslands, sagði að það væri ein af uppistöðum í ,,lýðræðislegum lífsmáta“ að hafa hæfni 

til að mynda sér sína eigin skoðun, byggða á vel grunduðu máli, í stað þess að láta 

undan meirihlutaþrýstingi eða fylgja í blindni skoðunum annarra.4 Ég tel gott að hvetja 

börn til að mynda sína eigin skoðun á Guði, en það sé þó einnig í okkar höndum að 

leiða þau á rétta braut. 

1.1.  Fyrri ritgerðir 

Nokkrar ritgerðir hafa verið skrifaðar um svipað efni og verður til umfjöllunar í þessari 

ritgerð. Þær hafa þó ekki fjallað um efnið með sömu áherslum, en eru engu að síður 

mjög gagnlegar í þessu samhengi. Hér á undan hefur þegar verið nefnd til sögunnar 

ritgerð Sóleyjar Stefánsdóttur. Ætlun hennar með ritgerðinni var að hvetja til 

endurskoðunar á tungutaki, líkingamáli og framsetningu á fagnaðarerindinu innan 

íslensku þjóðkirkjunnar.5 Sóley tók sérstaklega fyrir efni sem útbúið var fyrir 

sunnudagaskóla. Niðurstöður hennar voru þær að í fræðsluefninu var hugtakið Guð oft 

notað án viðbættra líkinga og frekari útskýringa. Engu að síður bar þó mikið á því að 

talað væri um Guð í karlkyni og Guð sem föður. Það var áhersla á kraftaverk Guðs og 

það hve Guð sé sterkur.6 Áhersla okkar Sóleyjar er ólík að því leyti að hún leggur meiri 

áherslu á kynjamyndir á meðan ég legg meiri áherslu á guðsmyndina.  

Jóhanna Gísladóttir skoðaði boðun og guðsmyndir í fermingarfræðsluefni 

þjóðkirkjunnar í ritgerð sinni til mag. theol. prófs árið 2015. Þar komst hún að þeirri 

niðurstöðu að guðsmyndin sem er boðuð er persónulegt afl sem auðvelt er að tengja við, 

en hún taldi þó guðsmyndina vera einhæfa og úr takti við jafnréttiskröfur 

þjóðkirkjunnar. Boðunarhluta fræðsluefnisins taldi hún vera vandaðan og höfða sterkt til 

ungmenna.7 

                                                 
3 Jamie D. Aten, Michael Moore, Ryan M. Denney, Tania Bayne, Amy Stagg, o.fl., 
,,God Images Following Hurricane Katrina in South Mississippi: An exploratory study“, 
Journal of Pscychology and Theology 36.4, vetur/2008, bls. 249–257, hér bls. 250. 
4 Halla Jónsdóttir, ,,Lýðræði og samræða“, John Dewey í hugsun og verki: menntun, 
reynsla og lýðræði, ritstj. Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, Reykjavík: 
RannUng, Heimspekistofnun Íslands og Háskólaútgáfan, 2010, bls. 137.  
5 Sóley Stefánsdóttir 2000, Guðsmyndir, kynjamyndir og líkingamál, bls. 3.  
6 Sama heimild, bls. 58–59. 
7 Jóhanna Gísladóttir, ,,Kennið þeim að halda allt sem ég hef boðið yður.“ Boðun og 
guðsmyndir í fermingarfræðsluefni þjóðkirkjunnar, Reykjavík, 2015. 
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Anna Þóra Paulsdóttir skrifaði ritgerð árið 2013 til mag. theol. prófs í guðfræði 

sem bar titilinn Maðurinn, umhverfið og Guð — Guðsmynd, mannskilningur og 

heimsmynd sem boðað er í æskulýðs- og fermingarstarfi þjóðkirkjunnar og í starfi 

grunnskóla. Markmið ritgerðarinnar var að rannsaka námskrá og námsefni í æskulýðs- 

og fermingarstarfi þjóðkirkjunnar og námskrár og námsefni grunnskólanna. Hún 

skoðaði þetta út frá guðsmynd, mannskilningi og heimsmynd. Í niðurstöðum Önnu Þóru 

varðandi guðsmynd í barnastarfi kirkjunnar kemur fram að Guð birtist þar sem sístæður 

skapari alls og á í persónulegu sambandi við hvert og eitt barn sem hann elskar 

skilyrðislaust og er alltaf nálægur.8 

Margrét Dögg Guðgeirsdóttir skrifaði ritgerð til BA-prófs í guðfræði árið 2010 

sem hafði yfirskriftina Guðsmyndir og trúarþörf þar sem hún tók fyrir kenningar Freud, 

Erikson og Rizzuto varðandi guðsmynd manna. Þar kynnir hún meðal annars þá 

kenningu að það að eiga góða guðsmynd í hugskoti sér sé partur af því að hafa alist upp 

hjá kærleiksríkum foreldrum. Margrét Dögg var þó hrifnust af kenningum Ana-Maria 

Rizzuto sem heldur í ákveðna dulúð og telur að guðsmyndin sem hver og einn hefur sé 

fallega ofið teppi, sem hefur þræði sem koma úr fjöldamörgum áttum.9 

 

  

                                                 
8 Anna Þóra Paulsdóttir, ,,Maðurinn, umhverfið og Guð: Guðsmynd, mannskilningur og 
heimsmynd sem boðað er í æskulýðs- og fermingarstarfi þjóðkirkjunnar og í starfi 
grunnskóla“, 2012, sótt 26. ágúst 2016 af http://skemman.is/item/view/1946/16322 
9 Margrét Dögg Guðgeirsdóttir, ,,Guðsmyndir og trúarþörf“, skemman.is, 2010, sótt 26. 
ágúst 2016 af http://skemman.is/item/view/1946/5276 
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2. Fræðileg umfjöllun 

2.1. Guðsmynd 

Spurningin um Guð er grundvallarspurningin í guðfræði.10 Í Gamla testamentinu er 

hebreska orðið ,,Elohim“ notað um Guð. En sérstakara og persónulegra orð yfir Guð í 

Gamla testamentinu er á hebresku ,,YHWH“, sem er ,,Drottinn“ í íslensku þýðingunni.11 

Nafnið YHWH er einkum loforð um nærveru Guðs sem er sannað (e. proven) með 

trúfesti í framtíðinni, sem gerir það að nafni Guðs að eilífu, frá kynslóð til kynslóðar, 

samanber 2.Mós 3:15.12 Einnig koma nöfnin ,,Yahweh Elohim“ eða ,,Drottinn Guð“ oft 

saman í Gamla testamentinu. Hebreska hugtakið um Guð felur í sér vísun í eingyðistrú. 

Yahweh er hinn eini sanni Guð, skapari himins og jarðar.13 Nýja testamentið gengur út 

frá hugtaki Gamla testamentisins um Guð. En það er síðan úr boðskap Nýja 

testamentisins sem þrenningarkenningin um hinn þríeina Guð var sett fram. Með komu 

Krists í holdtekjunni er Yahweh ekki lengur skilinn sem einn (e. single) aðili, heldur 

persónulega aðgreindur sem faðir, sonur og heilagur andi. Þrenningarkenningin hafnar 

þó ekki eingyðistrú Gamla testamentisins, enda byggist hún á hugmynd um einn Guð, 

sem er um leið bæði faðir, sonur og heilagur andi, eða þríeinn.14 Það sem er nýtt í Nýja 

testamentinu er holdtekjan og við það verður guðsmyndin kristsmiðlæg. Guð gerist einn 

af okkur og táknar það að Guð er hjá okkur. Guð opinberar sig fyrir okkur á þennan 

sérstaka hátt þannig að Jesús Kristur verður andlit Guðs á meðal okkar og við sjáum 

þannig Guð í Kristi. Samspil föður, sonar og heilags anda dýpkar skilning okkar á 

eiginleikum Guðs og samskiptum við sköpunina.15 

Þó að kristin trú raði ekki persónum þrenningarinnar eftir mikilvægisröð, þá er 

spurning hvort öllum persónunum hafi alltaf verið gert hátt undir höfði. Getur verið að 

þriðja persóna þrenningarinnar, það er að segja hinn heilagi andi, hafi ekki alltaf gegnt 

jafn mikilvægu hlutverki og faðirinn og sonurinn? Arnfríður Guðmundsdóttir, prófessor 

í guðfræði í Háskóla Íslands, skrifaði greinina Um hina kúguðu þrenningu út frá 

                                                 
10 Plantinga, Richard J., Thompson, Thomas R. og Lundberg, Matthew D., An Introduction 
to Christian Theology, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, bls. 77–78. 
11 Sama heimild, bls. 79. 
12 Sama heimild, bls. 80. 
13 Sama heimild, bls. 81.  
14 Sama heimild, bls. 82. 
15 Sama heimild, bls. 109–110. 
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kenningum Elizabeth Johnson. Þar gerir hún meðal annars grein fyrir þeim hugmyndum 

Johnson um hvers vegna hlutverk heilags anda hafi stundum og sé enn lítilsvirt. Fram 

kemur að hlutverk andans í sköpuninni er meðal annars að styðja, næra, gleðja og stuðla 

að samvinnu heildarinnar.16 Einnig er bent á að einstaklingar þurfi að muna eftir því að 

við séum öll hluti af stærri heild sem er sífellt að mótast vegna starfs heilags anda í 

sköpuninni. Til að öll sköpunin nái að blómstra þarf því að muna eftir að vinna með 

andanum.17 Arnfríður bendir á þá kenningu um að gríska guðsmyndin um Guð sem 

upphafinn og almáttugan drottnara dragi oft úr trúverðugleika Guðs í sköpuninni og 

lendi í erfiðleikum með heilagan anda.18 

Hin kristna guðsmynd rúmar fjölbreytileika. Þar sem Guð skapar mannkynið af 

hreinni náð og skilyrðislausri ást býr hver manneskja yfir virðingu og gildum.19 Í augum 

Krists þýðir það að vera skapaður eða sköpuð í Guðs mynd (imago dei) það að heyra 

orð Guðs, bregðast við vilja Guðs, endurspegla eiginleika (e. character) Guðs og 

umhyggju fyrir heiminum. Það að við séum sköpuð í mynd Guðs þýðir líka að við 

eigum að sýna náunganum virðingu.20 Í 1Mós 1.27 segir: ,,Og Guð skapaði manninn 

eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðs mynd. Hann skapaði þau karl og konu.“ 

Þó það standi í Biblíunni að bæði konan og karlinn séu sköpuð í Guðs mynd þá hefur 

það verið dregið í efa meðal annars af mikils metnum guðfræðingum í gegnum tíðina 

hvort konur hafi í raun og veru verið skapaðar í Guðs mynd. Margir guðfræðingar, þar á 

meðal Ágústínus og Akvínas, staðfestu mennsku (e. humanity) kvenna en höfnuðu því 

að konur og karlar væru jöfn að verðleikum.21 Þetta er mótsögn við það sem kemur fram 

í Gal 3.27–28, þar sem segir: ,,Þið öll, sem eruð skírð til samfélags við Krist, hafið 

íklæðst Kristi. Hér er hvorki Gyðingur né annarrar þjóðar maður, þræll né frjáls 

maður, karl né kona. Þið eruð öll eitt í Kristi Jesú.“ Það er því ekki beint í anda Jesú að 

gera lítið úr konum og því að þær hafi verið skapaðar í Guðs mynd. Elizabeth Johnson 

skrifar í bók sinni She who is að hvort sem kona er sköpuð (e. created), skírð, ofsótt, 
                                                 
16 Arnfríður Guðmundsdóttir, ,,Hin kúgaða þrenning: konan, móðir jörð og heilög önd“, 
Kirkjuritið 63.árg, 2/1997, Kristján Björnsson ritstj., bls. 7–11, hér bls.10. 
17 Sama heimild, bls. 9. 
18 Sama heimild, bls.10. 
19 Plantinga, Thompson og Lundberg 2010, An Introduction to Christian Theology, bls. 
189–190.  
20 Sama heimild, bls. 191. 
21 Arnfríður Guðmundsdóttir, Meeting God on the Cross: Christ, the Cross, and the 
Feminist Critique, Oxford: Oxford University Press, 2010, bls. 9. 



11 

syndug, frelsuð eða hvernig sem er þá er hún alltaf á raunsannan hátt imago dei, þ.e. 

sköpuð í Guðs mynd.22 Plantinga telur að einungis sé hægt að ráða fram úr auðkenni 

einstaklings (e. human identity) í gegnum Guð.23 Sú fullyrðing að einstaklingurinn sé 

skapaður í Guðs mynd (imago dei) er grundvallaratriði í textum Biblíunnar.24 Þannig 

hélt Emil Brunner því fram að fyrst yrði að auðkenna einstaklinginn guðfræðilega og 

síðan væri hægt að auðkenna hann í gegnum heimspeki, sálfræði, líffræði eða annað.25 

Þegar kemur að túlkun er ekki einhver ein leið sem er rétt, en túlkunin tekur þó 

mið af ríkjandi gildum á hverjum tíma. Guðfræðingar þurfa að vera meðvitaðir um 

hvernig aðstæður þeirra móta þá þar sem umræða um Guð getur ekki komist hjá því að 

verða fyrir áhrifum frá umhverfinu sem einstaklingurinn er í. Guðfræði á sér ekki stað í 

tómarúmi (e. vacuum) og því á sér alltaf stað túlkun. Túlkun getur átt sér stað 

ómeðvitað, en það höfum við séð í gegnum tíðina þegar ákveðnar hugmyndir um Guð 

eða Jesú Krist hafa sett ákveðna hópa fólks á annan stall án sérstakrar ígrundunar. Til 

dæmis hefur ríkjandi mynd af Guði sem föður gert sonum Adams hátt undir höfði sem 

ímynd Guðs og vanrækt dætur Evu. Einnig hefur verið lögð áhersla á mynd af Kristi 

sem öruggur, kraftmikill og hvítur á hörund sem er andstæðan við óöruggan einstakling, 

veikburða og þann sem er dökkur á hörund.26 Hættan sem fylgir þessu er sú að túlkun 

einstaklings getur auðveldlega komið í veg fyrir (e. overdetermine) eða haft óæskileg 

áhrif á guðfræðilegan hugsunarhátt einstaklings þannig að efni Biblíunnar og 

aðaláherslur kristinnar hefðar verði undir. Margir guðfræðingar benda því á að við 

sýnum meiri ábyrgð með því að túlka efnið meðvitað.27 En ef það á að túlka efnið 

meðvitað hvernig er þá best að gera það? Kanadíski guðfræðingurinn Douglas John Hall 

telur það árangursríkt að einstaklingurinn skoði viðfangsefnið á opinn og glöggan (e. 

discern) hátt. Karl Barth setti fram þá eftirminnilegu kenningu að guðfræði þyrfti að 

vera skoðuð með Biblíuna í annarri hendi og fréttablaðið í hinni. Guðfræði sem hefur 

það markmið að vera áreiðanleg gagnvart hinum þríeina Guði sem tengist sögu 

                                                 
22 Elizabeth A. Johnson, She Who Is: the Mystery of God in Feminist Theological 
Discource, New York, Crossroad, 1996, bls. 75. 
23 Plantinga, Thompson og Lundberg 2010, An Introduction to Christian Theology, bls. 181. 
24 Sama heimild, bls. 182. 
25 Sama heimild, bls. 181. 
26 Sama heimild, bls. 29. 
27 Sama heimild, bls. 29–31. 
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heimsins í gegnum Jesú Krist og heilagan anda þarf því að tengjast hinum sama 

sögulega heimi.28 

Það er ákveðin tegund guðfræði sem kallast ,,prósess“ eða þróunarguðfræði (e. 

process theology). Hún gengur út frá því að Guð breytist, Guð þróist og að Guð sé með 

okkur í þjáningunni. Prósessguðfræðin leggur mikla áherslu á að Guð sé með okkur í 

þeirri vegferð sem lífið er og taki sér stöðu með okkur þar sem við erum stödd. Þessi 

fræði hafa heillað marga femíníska guðfræðinga því þau draga úr áherslu á almáttugan 

faðir og alveldi Guðs.29  

Margar mismunandi sýnir eða hugsanir um Guð geta komið upp hjá ólíkum 

einstaklingum. Trú á Guð fyllir upp í það sem vantar hjá okkur til að mynda heildina.30 

Uppruni kristinnar guðsmyndar er frá því þegar Jesús var á jörðinni. Þá trúðu margir af 

fylgjendum hans að þeir hefðu upplifað nálægð Guðs á jörðinni með því að vera í 

kringum Jesú.31 Kanadíski geðlæknirinn Ana-Maria Rizzuto dró þær ályktanir frá 

rannsóknum sínum að trúin á Guð þjóni mikilvægu hlutverki við að koma á jafnvægi í 

lífi einstaklingsins og hefði einnig hvetjandi áhrif.32 Í rannsókn sem Ásdís Emilsdóttir 

Petersen gerði á leiðtogaeinkennum presta kom fram að prestarnir voru sammála um 

það að trúarvöxtur verði vegna trúar og ,,vökvunar“. Upplifun þeirra á trúarþroska 

byggðist á trúarsamfélagi og iðkun.33 

Í Biblíunni er Guði lýst til dæmis sem einhverjum sem hefur vald, en það er þó 

ekki verið að gefa til kynna að mannveran sé valdlaus.34 Kristin guðsmynd einkennist af 

ást og náð frekar en reiði og heift. Það að samþykkja tilvist Guðs er fyrir kristna 

einstaklinga í raun að samþykkja að það sé til skapandi kraftur sem einkennist af ást og 

náð gagnvart mannkyninu.35 Í bók Lynn Japinga stendur að myndin af Guði sem faðmar 

og huggar sé mikilvæg, en myndin af Guði sem hvetur til hugrekkis og sjálfsöryggis sé 
                                                 
28 Plantinga, Thompson og Lundberg 2010, An Introduction to Christian Theology, bls. 31. 
29 Placher, William C., ritstj., Essentials of Christian Theology, Lousville: Westminister 
John Know Press, bls. 55–56. 
30 Sama heimild, bls. 64. 
31 Sama heimild, bls. 77. 
32 Sigurður Pálsson, Börn og trú: af sjónarhóli sálfræði, uppeldisfræði og guðfræði, 
Reykjavík: Skálholtsútgáfan, 2001, bls. 53. 
33 Ásdís Emilsdóttir Petersen, ,,Á grænum grundum…“ : rannsókn á leiðtogaeinkennum 
íslenskra presta og grósku í safnaðarstarfi, Reykjavík: Hugvísindastofnun Háskóla 
Íslands, 2012, bls. 373. 
34 Placher 2003, Essentials of Christian Theology, bls. 65. 
35 Sama heimild, bls. 66. 
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ekki síður mikilvæg.36 Þá telur hún að þeir einstaklingar sem hafa góða mynd af Guði 

séu líklegri til að eiga jákvæða tilfinningalega reynslu.37 

Sumir hugsa um Guð sem góðan og blíðan á meðan aðrir sjá Guð fyrir sér sem 

strangan og dæmandi. Það er yfirleitt talað um Guð í karlkyni og ástæðan sem oft er 

gefin fyrir því er sú að Biblían talar um ,,hann“ og Jesús talar um Guð sem föður.38 

Femínískir guðfræðingar trúa því að orðalag okkar um Guð skipti máli því það 

endurspegli trú okkar á Guð og okkur sjálf. Þessir guðfræðingar vilja því breyta þessu 

orðalagi eða víkka merkingu þess því þeir trúa því að það hafi miðlað mjög 

takmörkuðum (e. narrow) skilningi á Guði.39 Föðurlíkingin gerir það að verkum að það 

gæti orðið erfitt fyrir suma einstaklinga að tengjast Guði á jákvæðan hátt, til dæmis ef 

þeir hafa lent í misnotkun af hálfu föður.40 

Femínískir guðfræðingar gagnrýna þetta gamla, hefðbundna orðalag sem notað 

er um Guð þegar talað er um Guð sem föður, konung, drottin og meistara. Með því að 

nota þetta orðalag er verið að gefa í skyn að Guð sé valdamikill og hafi alla stjórn í sinni 

hendi. Það er reyndar að hluta til þannig sem talað er um Guð í Biblíunni, en það er líka 

svo mikið af öðrum lýsingum á Guði í Biblíunni sem væri hægt að nota.41  

2.2. Hvaðan kemur guðsmyndin? 

En hvaðan kemur guðsmynd okkar? Dr. Sigurður Pálsson, fyrrverandi sóknarprestur í 

Hallgrímskirkju, fer yfir ýmsar kenningar fræðimanna um guðsmyndina í bók sinni 

Börn og trú. Þar útskýrir hann meðal annars hugmyndir Rizzuto að guðsmynd sé mynd 

sem einstaklingur geymi í hugskoti sínu af Guði, líkt og hann geymi móður- og 

föðurímynd í hugskoti sínu. Sterkar tilfinningar eru tengdar myndinni og byggist hún á 

reynslu barnsins af Guði. Guðsmyndin er lifandi í hugskoti einstaklingsins og er virk og 

tekur breytingum ævilangt.42 Sálgreinirinn Ana-Maria Rizzuto ályktaði út frá 

rannsóknum sínum um guðsmynd einstaklinga að ,,lifandi myndin“ af Guði sem hver 

                                                 
36 Lynn Japinga, Feminism and Christianity, Nashville: Abingdon Press, 1999, bls. 66. 
37 Katherine E. Wiegand og Howard M. Weiss, ,,Affective reactions to the thought of 
“God”: moderating effects if image of God“, Journal of Happiness Studies 7: 1/2006, 
bls. 23–40, hér bls. 26. 
38 Japinga 1999, Feminism and christianity, bls. 55.  
39 Sama heimild, bls. 56.  
40 Sama heimild, bls. 57. 
41 Sama heimild. 
42 Sigurður Pálsson 2001, Börn og trú, bls. 57–58. 
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einstaklingur geymir með sér sé sérstök sköpun sem byggist á persónulegri reynslu 

viðkomandi af foreldrum, ættingjum, vinum, kennurum, prestum eða öðrum 

nákomnum. Guðsmyndin byggist á tilfinningalegum þáttum svo sem öryggi, kærleika, 

siðgæði, festu, draumum um hið fagra, góða og fullkomna, hugmyndum af persónum og 

ýmsum ytri menningarlegum og félagslegum þáttum. ,,Lifandi myndin“ af Guði getur 

komið frá myndum sem fengnar eru úr umhverfinu, til dæmis efni sem miðlað er um 

Guð í fjölmiðlum, í fræðslu, í söngvum og atferli.43 Með aukinni lífsreynslu og þroska 

kemur svo í ljós að Guð er ekki endilega eins og einstaklingurinn hafði ímyndað sér og 

getur það valdið sársauka og innri kreppu og leitt til breytinga á hugmynd viðkomandi 

um Guð. Á þennan hátt getur guðsmyndin tekið breytingum allt lífið og þess vegna 

kallar Rizzuto þetta lifandi mynd af Guði.44 Hún telur að guðsmyndin hafi það hlutverk 

að skapa jafnvægi í lífi einstaklings og létta tengsl við það sem er kjarni tilverunnar í lífi 

viðkomandi.45 Þegar börn byrja að læra að tala um tveggja ára aldur verða þau fær um 

að uppgötva bænalíf foreldra sinna eða annarra nákominna og geta sjálf lært að biðja. 

Því er mikilvægt að rýna vel í innihald bænarinnar sem hugsanlega birtir hugmyndir 

barnsins um Guð.46 

Af því sem fram hefur komið má álykta að mikilvægt sé að velja vel þær sögur 

sem börnum eru sagðar. Það skiptir einnig máli að leiðbeinendur í kirkjunni séu góðar 

fyrirmyndir sem börnin geta samsamað sig við og þurfa þeir að hafa í huga að með veru 

sinni og viðmóti séu þeir að taka þátt í mótun guðsmyndar barnanna og skapa ímynd 

kirkjunnar.47 Hlutverk kirkjunnar er að vera til staðar til að sýna elsku og kærleik, þjóna 

og leyfa fólki að upplifa góða boðskapinn í gegnum heyrn, sjón og reynslu. En þó svo 

kirkjan virki oft eins og rödd Guðs, kraftur Guðs og náð Guðs þá er kirkjan alls ekki 

eini staðurinn til að kynnast Guði.48 Guði er hægt að kynnast hvar og hvenær sem er. 

2.3. Dæmi um hugmyndir barna um Guð 

Í gegnum reynslu mína  af því að vinna með börnum í kirkjunni hef ég kynnst ýmsum 

útgáfum af líkingamáli um Guð. Sem dæmi um vangaveltur barnanna hef ég heyrt 

                                                 
43 Sigurður Pálsson 2001, Börn og trú, bls. 58–60. 
44 Sama heimild, bls. 60–61. 
45 Sama heimild, bls. 64. 
46 Sama heimild, bls. 133.  
47 Sama heimild, bls. 145–146. 
48 Japinga 1999, Feminism and Christianity, bls. 135. 
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líkingar eins og þær að Guð sé engill í dulargervi, Guð sé andi lífsins, Guð sé 

ólýsanlegur, Guð sé tilfinningar allra, Guð sé flottur gaur sem vill hafa frið og kærleik á 

jörðinni, Guð sé vinur, Guð sé sá sem hjálpar manni í gegnum lífið, Guð hjálpi og 

hughreysti, Guð passi okkur og Guð búi innra með okkur.  

Barnabókahöfundarnir Stuart E. Hample og Eric Marshall settu af stað 

skemmtilegt verkefni þar sem börn áttu að skrifa Guði bréf. Í bréfunum má sjá einlæga 

og ólíka guðsmynd barnanna. Hér eru nokkur skemmtileg dæmi um bréf frá börnum til 

Guðs: 

,,Kæri Guð. Það rigndi allan tímann sem við vorum í sumarfríi og pabbi varð 

öskureiður. Hann sagði dálítið um þig sem fólk á ekki að segja en ég vona að þú 

skammir hann ekki fyrir það.“ 

,,Kæri Guð. Hvað er átt við þegar Biblían segir að þú sért afbrýðisamur? Þú sem átt 

allt.“ 

,,Kæri Guð. Ég geri mitt besta.“ 

,,Kæri Guð. Í skólanum er okkur sagt að Edison hafi fundið upp ljósið. En í 

sunnudagaskólanum er okkur sagt að þú hafir fundið það upp. Ég er viss um að hann 

stal hugmyndinni frá þér.“49 

Þetta var ekki rannsóknarverkefni hjá þeim, en hleypir okkur þó aðeins inn í 

skemmtilegan hugarheim barna um guðsmyndina. Af þessum hugmyndum barna um 

Guð er gaman að sjá hvað þau hafa ólíkar og einlægar hugmyndir um Guð. 

2.4. Vitsmunaþroski barna 

Jean Piaget, klínískur sálfræðingur frá Sviss, gerði rannsóknir á vitsmunaþroska barna 

og setti fram kenningar. Hann er hvað þekktastur í heiminum á þessu sviði fyrir 

rannsóknir sínar á vitsmunaþroskanum. Hann skipti vitsmunaþroska einstaklings í fjórar 

formgerðir sem eru skynhreyfistig (0–2 ára), foraðgerðastig (2–7 ára), stig hlutbundinna 

aðgerða (7–11 ára) og stig formlegra aðgerða (eftir 11 ára aldur).50 Ég ætla aðeins að 

taka fyrir fyrstu tvö stigin því það er aldurinn sem algengastur er í sunnudagaskólann.  

                                                 
49 Stuart E. Hample og Eric Marshall, þýð. Hreinn S. Hákonarson, Börn skrifa Guði: 
Nýtt bréfasafn, Reykjavík: Skálholt, 2002.  
50 Sigurjón Björnsson. Formgerðir vitsmunalífsins: Kenningar Jean Piagets um 
vitsmunaþroskann, Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1992.  
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Þróunin á vitsmunaþroska barns er fólgin í leit að jafnvægi milli sín og 

umhverfis síns. Aftur á móti verður geta barnsins fyrir takmörkunum vegna 

líffræðilegra eiginleika. Barn undir tveggja ára aldri hefur einungis vitsmunaþroska á 

sviði ytri athafna. En þegar barn hefur náð yfir tveggja ára aldurinn eru líffræðilegir 

eiginleikar þess orðnir meiri sem auka þá möguleikana á því að fást við erfiðari 

viðfangsefni en áður.51 Viðfangsefnið er þá fólgið í hugmyndum og hugtökum sem tjá 

hinn ytri raunveruleika. Foraðgerðarstigið má greina í tvö þrep: forhugtakaþrep (e. 

preconceptuel) sem nær að fjögurra ára aldri og svo innsæishugsun (e. intuitive) sem 

kemur í framhaldi af því.52 Niðurstöður úr rannsókn hjá Nye og Carlson sýndu að 

guðsmynd barna virðist haldast í hendur við stigin í kenningu Piagets um 

vitsmunaþroska barna.53 

Uppeldis- og kennslufræðingurinn Ronald Goldman gerði rannsóknir og setti 

fram kenningar um kennslu kristinna fræða árið 1965. Hann greindi frá niðurstöðum í 

bók sinni Readiness for Religion – A Basis for Developmental Religious Education. Þar 

segir hann frá því að trúarlegur vöxtur barns sé háður vexti barnsins á öðrum sviðum. 

Trúarlegur vöxtur útskýrist (e. interpretation) af alls kyns reynslu (e. experience) 

barnsins.54 Börn drekka í sig tungumál trúarinnar (e. religious language) til dæmis með 

því að hlusta á aðra tala um trú eða með því að mæta í sunnudagaskólann og þannig 

verður trúin hluti af reynslu þeirra.55 Goldman heldur því fram að trúarlegt tungutak (e. 

religious language) sé í raun annað tungumál því það innifeli svo miklu meira af 

líkingum og dæmisögum en annars konar tungutak. Til að skilja þetta tungumál verðum 

við fyrst að skilja reynsluna sem líkingarnar eru byggðar á. Sem dæmi um þetta mætti 

nefna hið kunna stef ,,Drottinn er minn hirðir“. Ef börn eiga til dæmis að geta skilið 

þessa setningu verða þau að geta áttað sig á því að hirðar gæta kindanna sinna, og eins 

mun Drottinn gæta okkar.56 Það er því betra að vísa til einhvers sem börnin hafa þegar 

reynslu af þegar kemur að því að kenna þeim eitthvað um trúna og að örva trúarlegan 

                                                 
51 Sigurður Pálsson 2001, Börn og trú, bls. 73. 
52 Sigurjón Björnsson 1992, Formgerðir vitsmunalífsins, bls. 47. 
53 Aten, Moore, Denney, Bayne, Stagg, o.fl. 2008, God Images Following Hurricane 
Katrina in South Mississippi, bls. 250.  
54 Ronald Goldman, Readiness for Religion: A Basis for Developmental Religious 
Education, London: Routledge og Kegan Paul, 1965, bls. 26. 
55 Sama heimild, bls. 32. 
56 Sama heimild, bls. 33. 
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vöxt.57 Þegar Goldman gerði þessar rannsóknir var hann að kanna hvort börn hefðu 

forsendur til að skilja trúarleg hugtök og einnig hvort þróunarferill trúarlegrar hugsunar 

héldist í hendur við stiggreiningu Piagets á vitsmunaþroskanum. Ég ætla aðeins að 

skoða fyrsta stigið sem börn á aldrinum 5–7 ára flokkast í.58 Stigunum er ekki skipt 

nákvæmlega eins hjá Piaget og Goldman, en stigið sem ég skoðaði hjá Piaget var frá 2–

7 ára, á meðan stigið sem ég skoða hjá Goldman er frá 5–7 ára. 

Á aldrinum 5–7 ára telja börn að það sem foreldrar þeirra gera endurspegli það 

sem rétt er. Einnig má flokka kennara og aðrar slíkar fyrirmyndir barnanna í þennan 

flokk með foreldrum þeirra.59 Á þessu stigi er guðsmynd barnanna nátengd 

foreldraímyndinni og það er líka á þessu stigi sem börn geta farið í gegnum sína fyrstu 

trúarlegu kreppu. Trúarlega kreppan getur orðið þegar börnin átta sig á því að foreldrar 

þeirra eru ekki jafnmáttug og Guð, þ.e. þau geta til dæmis ekki séð allt og verið alls 

staðar og þau geta einnig veikst.60 Eins og áður hefur komið fram skiptir reynsla 

barnsins máli þegar kemur að því að læra nýja hluti. Til að hjálpa barninu að læra 

eitthvað nýtt getur því verið gott að fara með börnin til dæmis í hlutverkaleiki, t.d. að 

láta þau fara saman í gegnum einhverja sögu og gera söguna þannig að reynslu þeirra.61 

Trúfræðileg kennsla barna á það til að vera hrá (e. crude). En ef kennslan er meira notuð 

í formi gjörða, í leik, á tilfinningalegan og listrænan hátt er hún oft opnari og þróast 

síðan með barninu.62 Sigurður Pálsson bendir á nokkrar gagnrýnisraddir sem komið 

hafa fram gagnvart rannsóknum Goldmans og niðurstöðum hans. Það sem helst var 

gagnrýnt við rannsóknir hans voru guðfræðilegar forsendur hans, aðferðafræði, 

niðurstöður hans og ályktanir, en jafnframt val á biblíusögum.63 Þó að margt hafi mátt 

gagnrýna var þó einnig mikið sem hægt er að læra af rannsóknum hans, eins og til 

dæmis það hvernig börnin tengja foreldraímynd sína við guðsmyndina og það hvernig 

reynsla barnsins skiptir máli í að læra eitthvað nýtt. 

Dr. William Justice, forstöðumaður sálgæslu (e. director of pastoral care) á 

spítala í East Tennessee, og Dr. Warren Lambert, lektor í sálfræði, gerðu árið 1986 

                                                 
57 Ronald Goldman 1965, Readiness for, bls. 33–34. 
58 Sama heimild, bls. 77. 
59 Sama heimild, bls. 78–79. 
60 Sama heimild, bls. 79. 
61 Sama heimild, bls. 85. 
62 Sama heimild, bls. 93–94.  
63 Sigurður Pálsson 2001, Börn og trú, bls. 86–87. 
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samanburð á milli þess hvernig fullorðið fólk lýsir minningum af foreldrum sínum í 

barnæsku og síðan hvernig hugmyndir þeirra um Guð eru í dag. Þeir fundu fylgni milli 

ímynda einstaklinganna af föður sínum og af Guði, en enga fylgni milli hugmynda af 

móður sinni og af Guði. Þeir einstaklingar sem höfðu neikvæðustu ímyndina af 

foreldrum sínum höfðu einnig neikvæðustu ímyndina af Guði.64 Dickie, Eshleman, 

Merasco, Shepard, Wilt og Johnson skoðuðu samband milli ímynda barna á foreldrum 

sínum og á Guði. Rannsóknin var gerð árið 1997 og var þetta samband skoðað út frá 

aldri barna, kyni og samband þeirra við foreldra. Niðurstöður rannsóknarinnar voru 

meðal annars þær að yngri börn (4–5 ára) skynjuðu Guð meira eins og föður sinn frekar 

en móður, en það var öfugt hjá eldri börnum (7–10 ára). Einnig kom í ljós að stelpum 

fannst Guð hafa fleiri eiginleika frá báðum foreldrum heldur en strákum. Stelpur á 

aldrinum 4–5 ára skynjuðu móður sem kraftmeiri en Guð eða föður, á meðan stelpur á 

aldrinum 7–8 ára töldu Guð kraftmeiri en foreldra og stelpur á aldrinum 9–10 ára töldu 

Guð og foreldra hafa jafn mikinn kraft. Í rannsókninni voru niðurstöðurnar þær að 

skynjun barna á foreldrum sínum tengdist ímynd barnanna á Guði. Ef börnin áttu góða 

og kraftmikla foreldra, þá var Guð einnig góður og kraftmikill.65 Þetta er áhugaverð 

rannsókn um guðsmynd barna og gaman væri að sjá niðurstöðurnar ef þessi rannsókn 

væri gerð í dag til að sjá hvort þær yrðu svipaðar. Einnig væri áhugavert að sjá hvort 

leiðtogar eða prestar í kirkjunni spili eitthvert hlutverk í mótun hugmynda barna um 

Guð.  

2.5. Almennt um nám barna  

Sálfræðingurinn, heimspekingurinn og uppeldisfrömuðurinn John Dewey setti fram 

margar nytsamlegar og góðar kenningar um hugsun og menntun barna. Ég ætla að 

skyggnast aðeins í kenningar hans þar sem þær eiga vel við í sunnudagaskólanum og 

annarri fræðslu í þjóðkirkjunni. John Dewey telur að markmið kennslustunda ætti meðal 

annars að vera það að örva vitsmunalegt kapp, vísa börnunum inn á brautir þar sem þau 

geta unnið vitsmunalegt starf og hjálpa þeim að koma skipulagi á það sem þau hafa 

                                                 
64 Jane R. Dickie, Amy K. Eshleman, Dawn M. Merasco, Amy Shepard, Michael 
Vander Wilt og Melissa Johnson, ,,Parent-Child Relationships and Childrenꞌs Images of 
God“, Journal for the Scientific Study of Religion 36: 1/1997, bls. 25–43, hér bls. 25. 
65 Sama heimild, bls. 25–43. 
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aflað.66 Hvati til náms kemur innan frá og því verður löngun að vera til staðar. En það er 

fæðan í umhverfinu sem ræður hvað er innbyrt, hún ákveður hvaða stefnu hungrið tekur. 

Það er því utanaðkomandi örvun, einkum sú sem á sér félagslegar rætur, sem stýrir 

frekari hreyfingu vitsmunalegs hvata. Til dæmis þarf ungbarn innri hvata til þess að 

læra að tala. Í fyrstu sýnir barnið aðeins formlausar og óhnitmiðaðar hreyfingar en 

samband við aðra örvar það til þess að gefa þessum hreyfingu merkingu eða 

vitsmunalega þýðingu.67 

Kennslustundir ættu að hafa það markmið að örva einstaklinga til andlegs kapps 

undir leiðsögn þroskaðri og reyndari einstaklings. Kennslustundin ætti að koma 

huganum á hreyfingu og vekja andlega spennu og eftirvæntingu. Þeir kennarar sem 

vekja nýjan vitsmunalegan áhuga hjá einstaklingum eru þeir sem skilja mest eftir. Þeir 

ýta við löngun einstaklingsins til að grennslast fyrir og uppgötva eitthvað nýtt. Hugurinn 

mun halda áfram ef löngun er til staðar.68 Það blæs lífi í kennsluna að hafa kennara sem 

er áhugasamur um efnið. Gott er að nota kennslubækur sem hjálpargögn og verkfæri, en 

ekki sem markmið.69 Kennarinn þarf að leitast við að halda jafnvægi milli þess að segja 

ekki svo lítið að það nái ekki að örva hugsun og ekki svo mikið að það kæfi hana. 

Einnig ætti kennarinn að varast að koma með sitt framlag á undan nemendum, heldur 

leyfa þeim að spreyta sig fyrst. Kennarinn þarf þó að vera tilbúinn til að grípa inn í 

þegar reynsla nemenda er of takmörkuð til að geta lagt til það sem þarf.70 

  

                                                 
66 John Dewey, þýð. Gunnar Ragnarsson, Hugsun og menntun, Reykjavík: 
Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands, 2000, bls. 309. 
67 Sama heimild, bls. 309–310. 
68 Sama heimild, bls. 310. 
69 Sama heimild, bls. 311. 
70 Sama heimild, bls. 317. 
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3. Fræðslustefna og fræðsluefni þjóðkirkjunnar 

3.1. Fræðslustefna og námskrá þjóðkirkjunnar 

Fræðslustefna þjóðkirkjunnar sem er í gildi núna var samþykkt á kirkjuþingi árið 2013. 

Í fræðslustefnunni segir að á fjögurra ára fresti skuli boðað til fræðsluþings kirkjunnar 

þar sem lagt skuli mat á fræðslustefnuna og unnið að endurbótum. Markmið 

fræðslustefnunnar er að stuðla að góðu fræðslustarfi í söfnuðum landsins og að sjá til 

þess að allir geti nálgast fræðslu við sitt hæfi. Í barnastarfinu er markmiðið að barnið 

læri að þekkja Guð og upplifa samfélag við Guð í samræmi við þroska þess og aldur. 71 

Núgildandi námskrá fyrir fræðslu þjóðkirkjunnar kallast ,,Að vísa veginn – 

fræðsla þjóðkirkjunnar frá vöggu til grafar“. Þessi námskrá var lögð fyrir kirkjuþing árið 

2010. Námskráin nær yfir fræðslu fyrir alla aldurshópa, en ég tek aðeins fyrir það sem á 

við um börn upp að tólf ára aldri. Tilgangur námskrárinnar er að marka stefnu, vera 

hjálp og leiðbeining, hjálpa barnafræðurum að velja leiðir í starfinu og vera 

umræðugrundvöllur um uppbyggingu og þróun barnastarfsins. Markmið fræðslunnar er 

að: 

- barnið læri að þekkja Guð sem föður/móður, son og heilagan anda,  

- barnið fái hjálp til að lifa í trú, tilbeiðslu og þjónustu,  

- barnið fái tilfinningu fyrir því að það sé guðsbarn og tilheyri kirkjunni, 

söfnuði Guðs.  

 

Gert er ráð fyrir að markmið starfsins nái til eftirfarandi þátta: ,,Leiða barnið til móts við 

Guð í bæn og tilbeiðslu, og sjá einnig til þess að það kynnist frásögum Biblíunnar af 

Guði og því hvernig hann mætir fólki í hversdagslegu lífi þess“, hjálpa barninu að vaxa 

og þroskast sem lærisveinn og að lifa í trú. Tekið er fram að breytni og athafnir hinna 

fullorðnu hafi oft meira að segja en vel valin orð og að hugmyndir barnsins um Guð 

mótist oft af fyrirmyndum hinna fullorðnu. Breytni og viðhorf fræðara hafa einnig ekki 

síður áhrif en þau orð sem sögð eru. Við val á biblíutextum er tekið fram að hafa skuli 

                                                 
71 ,,Fræðslustefna þjóðkirkjunnar“, kirkjan.is, sótt 6. júní 2016 af 
http://kirkjan.is/um/stefnumal/fraedslustefna/ 
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eftirfarandi þemu í huga: kærleik Guðs, ævi Jesú, að vera lærisveinn, Biblíuna og 

bænina, að hjálpa öðrum og helgihald.72 

 

3.2. Fræðsluefni fyrir sunnudagaskóla 

Hér á eftir vil ég skoða hvernig það sem ég hef fjallað um hér í ritgerðinni kallast á við 

það efni sem notað er innan þjóðkirkjunnar til að koma boðskap kristinnar trúar á 

framfæri í barnastarfi þjóðkirkjunnar. Efnið sem skoðað var fyrir þessa ritgerð er efni 

sem var á vef efnisveitu þjóðkirkjunnar fyrir sunnudagaskóla og hafði yfirskriftina Í 

sjöunda himni – veturinn 2015–2016. Nýtt eða endurnýjað fræðsluefni kemur út á ári 

hverju. Fræðsluefnið sem til er á efnisveitunni fyrir börn er svo mikið að umfangi að 

nauðsynlegt var að takmarka það eitthvað. Fræðsluefnið er þannig upp sett á 

efnisveitunni að fyrir hvern sunnudag er biblíusaga, söngvar, brúðuleikrit, dvd-leikrit, 

iðja og ítarefni. Í ítarefninu er svo að finna ritningarstaðinn sem tengist frásögunni þann 

daginn, biblíusöguna (ýmsa frásagnarmöguleika), dvd-diskinn um Hafdísi og Klemma 

(bent á myndbönd sem tengjast biblíusögunni á einhvern hátt), krakkagospel, sögur, 

leikrit, litabók, föndur, nánari útskýringar á biblíusögunni til leiðbeinandans, 

flettibiblíur og barnabiblíur, efni til foreldra (kynningarmyndbönd), leiki og tilbúnar 

samverur úr eldri leiðtogaheftum. Eins og sjá má er úr miklu að moða fyrir hvern 

einasta sunnudag og þarf leiðtoginn því að velja það sem hentar best fyrir sinn söfnuð. Í 

þessari ritgerð verður mest áhersla lögð á frásagnirnar sjálfar og aukaefnið til 

leiðbeinanda og það hvernig hinn þríeini Guð þar. Frásagnirnar eru samtals 30. 

Í frásögnunum og í aukaefninu til leiðtoga er talað um Guð á þann hátt að hann 
sé sterkur, máttugur, stórkostlegur, voldug og kærleiksrík hönd. Það kemur fram að 
ekkert sé of erfitt fyrir Guð, að ekkert sé Guði um megn. Guð vill ekki að nokkur maður 
glatist og við borgum Guði með því að sýna öðrum kærleika, vináttu, hjálpa öðrum, 
gefa fátækum, biðja til Guðs, fara í sunnudagaskólann og svo framvegis. Í fræðsluefninu 
kemur fram að Guð heyri bænir jafnvel áður en við biðjum til hans og að Guði sé alveg 
sama hvernig við orðum bænina. En einnig kemur fram að það megi bara biðja til Guðs 
og þjóna honum einum. Fram kemur að Jesús sé sonur hans og að Guð sé faðir. Musteri 
er hús Guðs og kirkjan er samfélag Guðs. Börnunum er sagt að Guð muni láta englana 

                                                 
72 ,,Námskrá fyrir fræðslu þjóðkirkjunnar”, kirkjan.is, sótt 6. júní 2016 af 
http://kirkjan.is/kerfi/skraarsofn/kirkjan-frettir/2011/03/ad-visa-veginn.pdf  
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sína gæta þeirra og bera þau á höndum sér. Sagan af því þegar Jesús sagði ,,leyfið 
börnunum að koma til mín“ er sögð og þeim kennt að fyrir Guði séu allir 
jafnmikilvægir. Guð fyrirgefur öllum jafnt og allir fá fulla fyrirgefningu hjá Guði. 
Notuð er sú líking að náð Guðs sé svo mikil að það skipti Guð engu hve lengi við 
höfum starfað í víngarði hans. Jafnframt er bent á að þau eigi ekki að freista Drottins, 
Guðs. Varðandi orð Guðs er bent á að það hafi áhrif, sé kveikjan að trúnni á Guð og sé 
sæðið sem sáð er í hjörtu okkar. Börnin eru hvött til að kynnast Guði því þá vakni hjá 
þeim löngun til þess að þjóna Guði með góðum verkum. Það er tekið fram að það skipti 
ekki máli hvort menn komi í ríki Guðs seint eða snemma, við séum Guði öll jafndýrmæt 
og Guð greiðir öllum jafnt. Guð hefur skilyrðislausa náð og Guð elskar alla menn jafnt, 
hvenær sem þeir kunna að snúa sér til hans. Einnig er skrifað að það litla sem við getum 
lagt af mörkum til náungans margfaldar Guð og lætur verða til blessunar fyrir marga. 
Að lokum er farið yfir sköpunarsöguna og þar er sagt er frá því að það sé Guð sem 
skapar. Orðið Guð kemur aðeins fyrir í 15 frásögnum af 30. Orðið faðir kemur fjórtán 
sinnum fyrir í 5 frásögnum af 30. Tekið skal fram að í þeirri upptalningu er bænin Faðir 
vor einu sinni skrifuð.  

En hvað um aðra persónu þrenningarinnar, Jesú Krist, son Guðs? Í fræðsluefninu 
er sagt að hann hafi verið smiður, sonur Guðs sem var sendur til að segja okkur frá Guði 
og himnaríki og kenna okkur ýmislegt gagnlegt og gott. En þó að Jesús hafi verið sonur 
Guðs kemur líka fram að hann hafi átt foreldra, Maríu og Jósef, og að hann hafi verið 
þeim hlýðinn og góður sonur. Sagt er að Jesús hafi verið konungur, en hafi samt fæðst í 
litlu og hrörlegu fjárhúsi. Það kemur fram að allir hafi viljað fylgja Jesú og elt hann 
hvert sem hann fór og til að heyra það sem hann hafði að segja. Hann sagði fólki frá ríki 
Guðs og allir hlustuðu á hann af mikilli athygli og öllum þótti gott að vera nálægt 
honum. En þó að stór hópur fylgdi honum hafði hann líka tólf lærisveina. Jesús kenndi 
lærisveinum sínum að biðja og hann var alltaf að kenna þeim eitthvað nýtt. Börnunum 
er kennt að Jesús eigi samleið með okkur í erli dagsins og við getum hallað okkur að 
honum í störfum okkar. Börnin fá fræðslu um krossfestinguna og upprisuna. Þar kemur 
fram að Jesús hafi sigrað dauðann og að hann sé upprisan og lífið og hver sem á hann 
trúir mun lifa þótt hann deyi. Farið er yfir það að Jesús gerði kraftaverk til að sýna hvað 
Guð er sterkur og máttugur. Til dæmis er sögð sagan af því þegar Jesús margfaldaði 
nesti drengs til að allir gætu fengið að borða. Einnig er farið yfir það að Jesús hafi 
komið til að lækna, hugga, frelsa, rétta öðrum hjálparhönd og hjálpa okkur í stormum 
lífsins. Tekin er fyrir frásagan þar sem Jesús segir ,,leyfið börnunum að koma til mín“ 
og breiðir út faðminn á móti börnunum sem koma hlaupandi til hans og Jesús faðmar 
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þau öll að sér. Þá er ítrekað að Jesús sé besti vinur barnanna, en þó ekki svona vinur 
sem við leikum okkur við. Hann er vinur sem gætir okkur og huggar og er aldrei of 
upptekinn. Hann er alltaf nálægur og við getum alltaf treyst honum, hann svíkur aldrei. Í 
augum hans erum við einstök og dýrmæt og fyrir honum eru allir jafnir. Einnig er tekið 
fram að Jesús sé líka vinur okkar þegar við erum orðin fullorðin og að hann vilji ekki að 
neitt hindri okkur í að leita til hans. Jesús segir að við séum öll börn í augum hans og að 
við ættum að taka á móti honum á sama hátt og lítið barn. Við getum alltaf treyst Jesú 
þótt við finnum ekki alltaf fyrir nálægð hans. Í einni frásögninni kemur fram að Jesús 
hafi búið til bænina Faðir vor og að Jesús myndi aldrei biðja til neins nema föður síns á 
himnum. Sögð er sagan af því þegar Jesús var einn úti í óbyggðinni í fjörutíu daga og 
fjörutíu nætur og þar er tekið fram að hann hafi verið einmana og svangur. Í 
fræðsluefninu stendur að Jesús hafi viljað undirstrika það hversu mikilvægt það sé að 
samskipti fólks séu ,,gegnsýrð valdi fyrirgefningar“ og að Jesús hafi fyrirgefið syndir. 
Jesús sagðist ekki hafa komið í heiminn til þess að láta þjóna sér heldur til þess að þjóna 
öðrum og gefa þeim líf sitt. Í sögunni um það þegar Jesús stillir storminn kemur fram að 
vindur og öldur hlýði honum og að með Jesú í bátnum (í hjartanu) getum við mætt 
mótlæti í lífinu. Jesús var sonur Guðs sem Guð elskaði og hafði velþóknun á. Jesús er 
nefndur í 23 frásögnum af 30. Það er eftirtektarvert að í frásögnunum þrjátíu er aldrei 
talað um Guð sem heilagan anda þannig að þriðju persónu þrenningarinnar vantar alveg 
inn í efnið.  
 

 
Tafla 1. Hér má sjá hversu oft eftirfarandi persónur koma fyrir í frásögnunum 30. Tölurnar sýna fjölda 

frásagnanna þar sem persónan er nefnd. 
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4. Niðurstöður og lokaorð 

Það sem kom mest á óvart við yfirferðina á barnaefninu er hversu lítið er í raun talað um 

Guð. Það er aðeins talað um Guð í helmingi frásagnanna, þ.e. í 15 frásögnum af 30. Það 

er talað um hve Guð sé sterkur, máttugur og stórkostlegur, en einnig að Guð sýni 

skilyrðislausa náð og að Guð elski alla jafnt. Það er talsvert talað um Guð sem föður og 

getur það haft mismunandi áhrif á börn því eins og áður kom fram hafa einhver börn 

ekki góða reynslu af föður sínum og gætu tengt þá vanlíðan við Guð. Á móti kemur að 

auðvitað er líka fullt af börnum sem hafa góða reynslu af föður sínum og þá hentar þessi 

líking ef til vill vel. Mér þykir mikilvægt að í efninu sé lögð áhersla á að Guð heyri 

bænir okkar jafnvel áður en við biðjum til Guðs og að Guði sé alveg sama hvernig við 

orðum bænina. Þarna er verið að gefa í skyn að Guð setji sig ekki á einhvern háan stall 

og setji ákveðinn fyrirvara heldur að Guð taki okkur bara eins og við erum og það þykir 

mér skipta miklu máli í boðskap fyrir börn. Aftur á móti þykir mér ekki skipta jafn 

miklu máli að börn á sunnudagaskólaaldri læri að við eigum ekki að freista Drottins og 

að það megi bara biðja til Guðs og þjóna Guði einum, einfaldlega því ég tel þau ekki 

hafa þroska til að skilja slíkt þó að við fullorðna fólkið skiljum það. Ég verð einnig að 

setja spurningarmerki við það hvernig við eigum ,,að borga Guði“. Börnin eru spurð um 

það hvernig við eigum að borga Guði og svarið við spurningunni er að við 

endurgjöldum Guði t.d. með kærleika og vináttu. Þetta er tengt við sögu þar sem verið 

er að borga skatta, en ég tel þetta samt sem áður afar óheppilegt orðalag þar sem ég tel 

Guð aldrei setja okkur í þá stöðu að ,,borga“ sér til baka.  

Það er nokkuð ljóst að það er talsvert meira talað um Guð sem son, þ.e. um Jesú 

Krist, heldur en sem föður/móður. Þegar talað er um Jesú Krist kemur fram að hann hafi 

mannlega eiginleika í bland við þá guðlegu. Jesús var á jörðinni hjá fólkinu og talaði 

beint til þeirra og sagði þeim frá Guði og himnaríki. Jesús fæddist í litlu og hrörlegu 

fjárhúsi og var foreldrum sínum góður sonur. Einnig var tekið fram að Jesús hefði verið 

smiður og það þykir mér lýsa mannlegum eiginleikum. Síðan er talað talsvert um 

kraftaverkin hans og tekið er fram að Jesús hafi gert kraftaverk til að sýna hvað Guð sé 

sterkur og máttugur. Jesús var eftirsóknarverður, kærleiksríkur og hjálpsamur. Það var 

og er alltaf hægt að treysta á hann, hvar og hvenær sem er. Það er talað um hve Jesús 

var barngóður og tók sérstaklega vel á móti börnunum og hve dýrmæt við erum í augum 

Jesú. Við yfirferðina á efninu fannst mér efnið lýsa eiginleikum Guðs að á góðan hátt, 
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enda þótt ég telji að fjölbreytileikinn hefði mátt vera meiri. Fjölbreytt guðsmynd er 

mikilvæg að mínu mati, en ég tel að áhersla á valdamikinn og drottnandi Guð skipti 

ekki jafn miklu máli í fræðslu fyrir börn á sunnudagaskólaaldri. Eins og bent var á fyrr í 

ritgerðinni greinir Arnfríður Guðmundsdóttir frá kenningu Johnson um að gríska 

guðsmyndin um Guð sem upphafinn og almáttugan drottnara dragi oft úr trúverðugleika 

Guðs í sköpuninni og lendi í erfiðleikum með heilagan anda. Þó er vissulega hægt að 

tala um almáttugan Guð án þess að hann sé einhver harðstjóri. En Kristin guðsmynd 

einkennist af ást og náð frekar en reiði og heift eins og haft var eftir Placher fyrr í 

ritgerðinni. 

Í námskrá fyrir fræðslu þjóðkirkjunnar fyrir börn á aldrinum 0–12 ára stendur að 

markmiðið sé að barnið læri að þekkja Guð sem föður/móður, son og heilagan anda. 

Eins og fram kom hér að ofan er mest skrifað um Guð sem son, en þó einnig talsvert um 

Guð sem föður. Það er þó athyglisvert að aldrei er talað um Guð sem móður eða 

heilagan anda og samræmist það því ekki markmiðum námskrárinnar. Eins og fram 

hefur komið hér að framan þá hefur Elizabeth Johnson bent á að allt of oft sé andinn 

skilinn út undan og það megi hugsanlega rekja til þess að samkvæmt Ritningunni þá sé 

hlutverk andans innan sköpunarinnar hliðstætt hefðbundnu ummönnunarhlutverki 

kvenna, eða að styðja, næra, gleðja og stuðla að samvinnu heildarinnar. Johnson hefur 

líka lagt áherslu á að til að sköpunin nái að blómstra sé mikilvægt að muna eftir 

andanum. Í ljósi hugmynda kristinnar trúar um þríeinan Guð hlýtur það að teljast 

nokkuð skekkt framsetning að aldrei sé minnst á heilagan anda í þessum 30 frásögnum. 

Eins er ástæða til að spyrja hvenær sé kominn tími til að standa við það markmið að 

kenna börnum að þekkja móðurmynd Guðs. Þessi námskrá sem vinna á eftir var 

samþykkt á kirkjuþingi árið 2010. Nú, sex árum seinna, erum við ekki komin lengra en 

þetta. 

Annað markmiðið í námskránni er að barnið fái hjálp til að lifa í trú, tilbeiðslu 

og þjónustu. Að mínu mati var þessu markmiði vel framfylgt í efninu, en þar er til 

dæmis ein frásögn þar sem sagt er frá því þegar Jesús kenndi lærisveinum sínum að 

biðja. Í þeirri frásögn er farið í gegnum skref þar sem börnunum er kennt að biðja, til 

dæmis er þeim kennt að spenna greipar og svo framvegis. Þar er einnig tekið fram að 

Guð sé hjá börnunum og hlusti á hverja einustu bæn og að Guð heyri jafnvel bænir áður 

en við biðjum þær. Markmið númer þrjú í námskránni er að barnið fái tilfinningu fyrir 
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því að það sé guðsbarn og tilheyri kirkjunni. Því markmiði er einnig vel framfylgt að 

mínu mati, en til dæmis er talað um að við verðum börn Guðs í skírninni og um leið 

tilheyrum við þá kirkjunni sem er samfélag Guðs. Börnin eru sérstaklega hvött til að 

koma í kirkjuna og tekið fram að þangað séu allir velkomnir. Í einni frásögunni er sagt 

frá því þegar Jesús sagði: ,,Leyfið börnunum að koma til mín“ og talað um að Jesús hafi 

breitt út faðminn og faðmað öll börnin að sér.  

Í námskránni var síðan gert ráð fyrir að markmið starfsins í kirkjunni nái til 

eftirfarandi þátta:  

- Leiða barnið til móts við Guð í bæn og tilbeiðslu og sjá til þess að það 

kynnist frásögum Biblíunnar af Guði og því hvernig hann mætir fólki í 

hversdagslegu lífi þess.barnið fái hjálp til að lifa í trú, tilbeiðslu og þjónustu,  

- Hjálpa barninu að vaxa og þroskast sem lærisveinn og lifa í trú. 

- Breytni, athafnir og viðhorf hinna fullorðnu og fræðara hefur áhrif. 

- Hafa eftirfarandi þemu í huga: kærleik Guðs, ævi Jesú, að vera lærisveinn, 

Biblían og bænin, að hjálpa öðrum og helgihald. 

 

Í efninu má finna frásögur Biblíunnar af Guði og það hvernig Guð mætir fólki í 

hversdagslegu lífi. Í barnaefni þjóðkirkjunnar veturinn 2015–2016 var lögð áhersla á að 

tengja frásögurnar úr Biblíunni við þetta hversdagslega með myndböndum af 

sögupersónunni Nebba sem lendir í ýmsum ævintýrum og tel að það hafi tekist mjög 

vel. Hinir þættirnir eru að mínu mati mjög mikið undir leiðtogana komnir sem og 

reyndar öll fræðslan auðvitað. Það eru ekki einungis frásögurnar af efnisveitunni sem 

skipta máli, heldur skiptir einnig gríðarlega miklu máli hvernig leiðbeinandinn kemur 

fyrir og kemur efninu frá sér. Leiðbeinandinn þarf að vera góð fyrirmynd og tala af 

varfærni því hann getur haft áhrif á mótun guðsmyndar barnanna.73 Eins og kom fram 

fyrr í ritgerðinni í kenningum Dewey þá ætti markmið kennslu að vera það að vísa 

börnunum inn á réttar brautir og koma huganum á hreyfingu og vekja eftirvæntingu og 

löngun einstaklings til að grennslast fyrir. Og einnig, eins og Dewey bendir á, þarf 

kennari að gæta þess að segja ekki of mikið og ekki of lítið heldur leyfa börnunum fyrst 

að spreyta sig áður en hann kemur með hugmyndir. Það ætti því að leyfa börnunum að 

                                                 
73 Sigurður Pálsson 2001, Börn og trú, bls. 145–146. 
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þróa sína eigin guðsmynd og hafa ekki of fyrirfram gefnar hugmyndir fyrir þau, en 

leiðbeinendur þurfa þó að vera til staðar til að geta gripið inn í.  

Eins og fram hefur komið sýna rannsóknir að hlutverkaleikir og kennsla í formi 
leiks eða gjörða skipta miklu máli í að hjálpa börnum að skilja og vaxa í trúarþroska. Í 
þessum málum stendur fræðsluefnið á efnisveitu þjóðkirkjunnar mjög vel að vígi. Fyrir 
hverja einustu samveru er hægt að finna einhverja leiki sem hægt er að nota með 
börnunum til að tengja við frásöguna og einnig hægt að spila dvd-leikrit sem tengir 
frásöguna við hversdagsleikann. Guð er með okkur í þeirri vegferð sem lífið er og því 
getur verið mikilvægt að tengja Guð við hversdagsleikann, hvernig svo sem hann birtist. 
Guð er einnig í þessu hversdagslega á þann hátt að Guð er að verki þegar blómin 
springa út og þegar nýtt líf verður til.  

Niðurstöður mínar eru ekki ólíkar niðurstöðum úr ritgerð Sóleyjar Stefánsdóttur 
frá árinu 2000. Hún komst einnig að þeirri niðurstöðu að í barnaefni íslensku 
þjóðkirkjunnar væri mikið talað um Guð í karlkyni og sem föður. Eins og fram kom fyrr 
í þessari ritgerð sagði hún að lögð hefði verið áhersla á kraftaverk Guðs og það hve Guð 
sé sterkur. Það var vissulega lögð einhver áhersla á kraftaverk í fræðsluefninu núna, en 
mér fannst þó ekki mikil áhersla lögð á það hve Guð sé sterkur. Jóhanna Gísladóttir 
komst að því að guðsmyndin væri einhæf og úr takti við jafnréttiskröfur þjóðkirkjunnar 
en að boðunarhluti efnisins væri vandaður. Ég er í meginatriðum sammála niðurstöðu 
Jóhönnu. Anna Þóra Paulsdóttir komst að þeirri niðurstöðu í ritgerð sinni varðandi 
guðsmynd sem boðuð er í barnastarfi að Guð birtist sem sístæður skapari og á í 
persónulegu sambandi við alla og elskar hvern og einn skilyrðislaust. Ég tel 
fræðsluefnið sem ég tók til skoðunar hafa einnig sýnt þessar hliðar guðsmyndarinnar 
mjög vel. 

Þjóðkirkjan er evangelísk-lúthersk kirkja og er bundin af Biblíunni í sínu efni og 
boðun. Biblían er því ramminn sem kirkjan og fræðsluefnið þarf að halda sig innan. Það 
þarf þó að gæta þess að detta ekki í þá gryfju að nota einhæft líkingamál um Guð og 
smætta Guð niður í eitthvað ákveðið því að í Biblíunni er mjög fjölbreytt líkingamál um 
Guð eins og áður hefur komið fram. Lynn Japinga benti á að það þarf að breyta einhæfu 
orðalagi og víkka merkingu þess til að skilningurinn á Guð verði ekki of takmarkaður.74 
Niðurstaða mín eftir ofangreinda rýni er sú að það sé hvatning til okkar í framtíðinni að 
hafa líkingamálið um Guð sem fjölbreyttast og leyfa börnum þannig að hafa úr mörgum 
hugsanlegum líkingum að velja þegar þau mynda sína guðsmynd.   

                                                 
74 Japinga 1999, Feminism and christianity, bls. 56. 
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