
1 

 

Lokaverkefni til B.Ed. -prófs  

 

 

 

 

 

 

Viðhorf starfsfólks og foreldra til 
trúarbragðafræðslu á leikskólum 

Rannsókn á 6 leikskólum Kópavogsbæjar 

 

 

Anna Magnúsdóttir 

041085-3209 

Steinunn Erla Sigurgeirsdóttir 

100881-5949 

 

    

    

Háskóli Íslands  

Menntavísindasvið 

Kennaradeild, leikskólakennarafræði 

Apríl 2009 



2 

 

Ágrip 

Markmiðið með þessari rannsókn var að komast að því hver viðhorf starfsfólks leikskóla og 

foreldra er til trúarbragðafræðslu á leikskólum og hver staða trúarbragðafræðslu er á 

leikskólunum. Rannsóknin var gerð með blandaðri rannsóknaraðferð sem fólst í að senda 

spurningalista til starfsfólks og foreldra barna í sex leikskólum ásamt því að taka viðtöl við 

tvo leikskólastjóra. Kenningar nokkurra fræðimanna, svo sem Hönnu Ragnarsdóttur, 

Kristínar Dýrfjörð og Eleanor Nesbitt, voru hafðar til hliðsjónar en þeir eru flestir á þeirri 

skoðun að einhver fræðsla um trúmál sé nauðsynleg bæði til uppbyggingar sjálfsmyndar 

barna og til þess að börn læri að bera virðingu og viðhafi umburðarlyndi gagnvart öðrum 

samfélagsþegnum. 

Í ljós kom að starfsfólk og foreldrar voru sammála um margt sem tengist 

trúarbragðafræðslu en þau greinir á um hvort kenna eigi trúarbragðafræðslu á leikskóla. 

Mikill meirihluti foreldra vill að börnin þeirra læri um trúarbrögð á leikskóla en starfsfólk 

er á öndverðum meiði. 
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Formáli 

Þessi rannsókn var framkvæmd hjá sex leikskólum Kópavogsbæjar á vormisseri 2009. 

Ritgerðin fjallar um rannsókn sem unnin var til B.Ed gráðu í leikskólakennarafræðum. 

Mikil vinna var lögð í rannsóknina og viljum við þakka foreldrum, starfsmönnum og 

leikskólastjórum fyrir þátttökuna. 

Sérstaklega færum við þakkir Höllu Jónsdóttur sem leiðbeindi okkur við skrif ritgerðarinnar 

ásamt Meyvant Þórólfssyni sem leiðbeindi við aðferðafræðilegan hluta hennar. 
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Inngangur 

Hvað er trúarbragðafræðsla á leikskóla? Í hverju felst hún? Hver eru viðhorf starfsfólks og 

foreldra til trúarbragðafræðslu á leikskólum? Í þessari ritgerð verður leitað svara við 

þessum spurningum ásamt því að líta til kenninga fræðimanna sem hafðar voru að 

leiðarljósi við framkvæmd rannsóknarinnar. Trúarbrögð á leikskóla urðu fyrir valinu sem 

efni í lokaritgerð til B.Ed. prófs vegna breyttra aðstæðna í leikskólum landsins. Undanfarin 

ár hefur hlutfall erlendra borgara aukist til muna á Íslandi og því þurfa leikskólar að vera 

undirbúnir og meðvitaðir um þau trúarbrögð sem fylgja nýjum íbúum landsins. Auk þess 

sem Íslendingar hafa nú fjölbreyttari áherslur í trúarbrögðum en áður. Færri eru skráðir í 

Þjóðkirkjuna og einnig hefur tilgreindum trúfélögum fjölgað, frá árinu 2004 hefur þeim 

fjölgað úr 25 í 29 (Hagstofa Íslands, 2009a).  Því var tilvalið að gera þessa rannsókn núna 

svo að hún geti nýst í nútímasamfélagi á Íslandi. Í ritgerðinni verður talað um þjóðtrú og er 

þá átt við evangelíska lútherstrú.  

 

Hvergi kemur fram í Lögum um leikskóla (2008) eða Aðalnámskrá leikskóla (1999) að það 

sé hluti af uppeldis- og menntastarfi leikskólans að þeir séu vettvangur formlegrar fræðslu 

um trúmál. En hvað er fræðsla um trúmál? Þegar farið var af stað með þessa rannsókn 

veltum við því fyrir okkur hvað fælist í orðinu trúarbragðafræðsla. Eftir nokkra ígrundun og 

samræður varð niðurstaðan sú að hvers kyns umræða um trúarbrögð, dæmisögur, sögur um 

hátíðir, leikir, söngvar og annað sem tengist trúarbrögðum væri fræðsla um trúarbrögð. 

Margir hváðu þegar við upplýstum um efni rannsóknarinnar þar sem flestir telja að engin 

trúarbragðafræðsla fari fram á leikskólum. Þegar kafað er dýpra kemur í ljós að rætt er við 

börn um kristilegar hátíðir á flestum leikskólum og þá sérstaklega jólahátíðina samanber 

skýrslu frá Leikskóla- og menntasviði Reykjavíkurborgar (2007).  

 

Kveikjan að rannsókninni var verkefni sem unnið var í áfanganum Menning og samfélag og 

var kenndur á haustönn lokaárs á leikskólabraut. Það er svo til eina trúarbragðakennsla sem 

farið var í á meðan  náminu stóð og er það miður, þar sem leikskólakennarar þurfa að vera 

færir um að mæta öllum þeim fjölda barna sem hafa bakgrunn ólíkan okkar. Sú kennsla sem 

leikskólakennaranemar í Háskóla Íslands fá í trúarbrögðum hlýtur að endurspeglast á 



8 

 

vettvangi og því ákváðum við að kanna viðhorf til trúarbragðafræðslu. Þessi rannsókn 

nýtist hverjum þeim sem áhuga hefur á trúarbrögðum og vinnu með börnum í tengslum við 

trúarbrögð. Hún nýtist leikskólakennurum, grunnskólakennurum, nemum á leikskólabraut 

og foreldrum á þann hátt að hún sýnir stöðu trúarbragðafræðslu í leikskólum og hvernig 

starfsfólk lítur á hana.  

 

Rannsóknarspurningarnar sem leitað var svara við voru: Hvernig er trúarbragðafræðslu 

háttað á leikskólum Kópavogsbæjar? Hver eru viðhorf starfsfólks og foreldra? Hver er 

hagur barnanna? Einungis leikskólar Kópavogsbæjar voru til skoðunar en rétt er að nefna 

að leikskólunum var öllum gefið dulnefni en þau eru Dúfnahóll, Fálkakot, Hrafnaborg, 

Kríuborg, Mávahóll og Svanakot. 
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1. Lög og reglugerðir 

Ýmsum lögum og reglum þarf að fylgja varðandi uppeldi og skólagöngu barna á Íslandi. 

Þau er að finna í Stjórnarskrá Íslands, Lögum um leikskóla og einnig þurfa leikskólar að 

fylgja Aðalnámskrá leikskóla sem er ígildi reglugerðar. Allir kennarar á öllum skólastigum 

þurfa að fylgja siðareglum kennara og síðast en ekki síst er Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna einnig hafður að leiðarljósi í umræðu um réttindi barna. 

 

1.1 Stjórnarskrá og lög um leikskóla 

Í Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands segir að hin evangeliska lúterska kirkja sé „...þjóðkirkja 

á Íslandi, og skal ríksivaldið að því leyti styðja hana og vernda...“ (2009, 62. gr.). Þar sem 

ríki og kirkja eru ekki aðskilin á Íslandi mætti álykta sem svo að rökrétt sé að fjalla meira 

um trú þjóðkirkjunnar heldur en önnur trúarbrögð enda hafi hún einnig menningarleg ítök á 

Íslandi og eigi stóran þátt í sögum og hefðum þjóðarinnar. Árið 2009 gaf Hagstofan út 

skýrslu þar sem kemur fram að 78% þjóðarinnar (16 ára og eldri) eru nú skráð í 

þjóðkirkjuna og er það í fyrsta skipti sem hlutfallið er undir 80% (Hagstofan Íslands, 

2009b). 

 

Í Stjórnarskránni stendur að enginn eigi að missa af eða verða á nokkurn hátt að fórna 

borgaralegum eða þjóðlegum réttindum vegna trúarbragða sinna en ekki má nota trúarbrögð 

til að komast undan almennri þegnskyldu (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 2009, 64.gr.). Í 

65. grein segir að: „allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til 

kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, 

ætternis og stöðu að öðru leyti.“(2009). 

 

Í 76. grein segir svo að allir eigi tryggðan rétt í lögum til menntunar og fræðslu sem hæfir 

þeim sem og að börnum skuli vera tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem þau þarfnast. 

Öll börn eiga rétt á menntun og fræðslu um öll málefni sem tengjast samfélaginu á einhvern 

hátt og meðlimir þess þurfa að vera færir um að takast á við. 

 



10 

 

Í lögum um leikskóla segir að starf á leikskóla eigi að vera í náinni samvinnu við heimili og 

foreldra. Hlutverk leikskólanna er viðamikið og hefur starf innan þeirra mikil áhrif á börn 

og þroska þeirra. Leikskólar eiga að standa vörð um íslenska sögu og menningu og koma 

vitneskju um hana til nýrrar kynslóðar. Þar sem kristni er talsvert samofin íslenskri 

menningu er það sérstaklega tekið fram í lögum um leikskóla að starf þeirra eigi að mótast 

með þá sögu að leiðarljósi. Flest íslensk börn eru í 7-9 tíma vistun á leikskólum og því 

kemur trúarbragðafræðsla að miklu leyti í hlut leikskólanna. Einnig er það hlutverk 

leikskóla að veita börnum andlega, líkamlega og vitsmunalega aðhlynningu svo þau geti 

síðar meir veitt henni áfram til sinna barna. Lögum um kristilegt siðgæði í skólum var 

breytt og er nú aðeins talað um siðferði, þó stendur enn í Aðalnámskrá leikskóla (1999) að 

efla beri kristileg siðgæði barna en þó ber að hafa í huga að námskráin er í endurskoðun í 

samræmi við þau Lög um leikskóla (2008) sem samþykkt voru á liðnu ári. Í stað kristilegs 

siðgæðis var sett inn að „ Starfshættir leikskóla skulu mótast af... kristinni arfleifð 

íslenskrar menningar“ (Lög um leikskóla, 2008:2.gr). 

 

„...Starfshættir leikskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, 

jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, virðingu 

fyrir manngildi og kristinni arfleifð íslenskrar menningar.  

                     (Lög um leikskóla, 2008) 

 

1.2 Aðalnámskrá leikskóla 

Margir eru ósammála um hvort og hvernig standa eigi að trúarbragðafræðslu í leikskólum 

og hafa bæði Hanna Ragnarsdóttir (2006a) og Kristín Dýrfjörð (2007) velt þessu fyrir sér í 

greinum sínum um trúmál í leikskólum. Þar sem ennþá segir í Aðalnámskrá leikskóla að 

leikskólinn eigi að: „...efla kristilegt siðgæði barna og leggja grundvöll að því að börnin 

verði sjálfstæðir, hugsandi, virkir og ábyrgir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri 

og sífelldri þróun...“ (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:7) þá felur það í sér að öll börn eigi að 

fá fræðslu samkvæmt íslenskri þjóðtrú. Í sama kafla í Aðalnámskránni er talað um að 

leikskólinn sé fyrir öll börn óháð trú (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:7) og því er athyglisvert 

að ekki sé búið að taka út þáttinn um kristilegt siðgæði því þetta felur í sér mótsögn. Í 
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íslenskri orðabók er kristilegt siðgæði túlkað sem góðir siðir í anda kristindómsins og því 

trúarleg tenging þar, sem samræmist ekki orðum Aðalnámskrár. 

 

„Kristilegur L 1 kristinn- kristnaður 2 í anda kristinsdómsins, 

sómasamlegur 

Sið-gæði HK 1 siðvendni, góðir siðir 2 siðferði“. 

     (Íslensk orðabók, 2003:816 og 1271) 

 

Fram hefur komið að búið er að taka þetta orðalag kristilegt siðgæði úr lögum um leikskóla 

og því kannski aðeins spurning um tíma hvenær það verður tekið úr Aðalnámskrá. 

 

1.3 Barnasáttmáli 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna er samningur sem fullgiltur var á Íslandi árið 1992 og 

þingsályktun var samþykkt á Alþingi í mars síðastliðnum en frumvarp á að liggja fyrir í 

haust 2009 um lögfestingu hans (Þingsályktun, 2009). Barnasáttmálinn er samningur um 

réttindi barna og hefur verið staðfestur af 192 aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna og hefur 

enginn annar sáttmáli um mannréttindi verið staðfestur af svo mörgum þjóðum. Þeir sem 

samþykkja samninginn hafa skuldbundið sig til að virða og uppfylla hann (Unicef, 2008). 

 

Barnasáttmálinn var gerður í þeim tilgangi að hafa réttindi barna á einum stað og til að hafa 

sameiginleg markmið sem koma í veg fyrir slæma meðferð á börnum. Í Barnasáttmálanum 

eru skráðar reglur um að öll börn eigi rétt á að alast upp í friði og öryggi. Þar er talað um í 

að minnsta kosti fjórum greinum (2., 14., 29. og 30. grein) að börn hafi jafnan rétt á við 

aðra óháð trú þeirra eða foreldra þeirra. Einnig er talað um að menntun sem hvert barn 

hefur rétt til eigi að undirbúa barnið fyrir líf í þjóðfélagi þar sem trúarhópar lifa í sátt og 

samlyndi (Unicef, 2008). Því má álykta að í leikskólum og grunnskólum ætti að vera unnið 

að því að fræða börn um hin ýmsu trúarbrögð óháð því hvaða trúarbrögð þau sjálf, foreldrar 

eða þjóðfélagið sem þau búa í aðhyllast. 
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1.4 Siðareglur kennara 

Allir kennarar þurfa að fylgja Siðareglum kennara. Þær voru búnar til sem rammi utan um 

starfssvið kennara svo þeir viti hvaða viðmiðum þeir eigi að fylgja eftir. Þannig geti þeir 

sýnt aukna fagmennsku í starfi og verða því meðvitaðri um fagmennskuna. Það sem snertir 

trú barna eða trúarbrögð fjölskyldna þeirra í siðareglum kennara eru einkum þessir liðir: 

 

1. Kennarar vinna að því að mennta nemendur og stuðla að alhliða 

þroska þeirra með fræðslu, uppeldi og þjálfun. 

2. Kennurum ber að virða réttindi nemenda og hafa hagsmuni þeirra 

að leiðarljósi, efla sjálfsmynd þeirra og sýna sérhverjum 

einstaklingi virðingu, áhuga og umhyggju. 

7. Kennurum ber að hafa samvinnu við forráðamenn eftir þörfum og 

gæta þess að upplýsingar sem þeir veita forráðamönnum séu 

áreiðanlegar og réttar. 

                                                                          (Kennarasamband Íslands, 2009) 

 

Réttur hvers einstaklings er að hafa eigin trúar- eða lífsskoðanir og þegar börn eru ólögráða 

fylgja þau í flestum tilfellum, og samkvæmt lögum, þeirri trú sem móðir þeirra hefur (Lög 

um skráð trúfélög, 1999:8.gr). Kennarar verða að koma til móts við þann rétt barna með því 

að bera virðingu fyrir skoðunum þeirra, taka tillit til hefða trúarinnar og/eða lífsskoðananna. 

Einnig kemur fram í siðareglunum að kennurum beri að hafa samvinnu við foreldra og veita 

þeim réttar og áreiðanlegar upplýsingar um hagi barns þeirra og annað sem gæti komið 

þeim við í starfi viðkomandi leik- eða grunnskóla. Kennarar eiga ekki heldur að gagnrýna 

ákvarðanir foreldra nema það stangist á við velferð barns. Foreldrar bera frumábyrgð á 

uppeldi barna sinna og verksvið kennara er innan veggja skólans að mestu leyti 

(Aðalnámskrá 1999:7) Kennarar vinna að fræðslustarfi en það er einmitt fræðsla sem 

vinnur gegn fordómum og með fræðslu sem þeir veita nemendum mega þeir ekki mismuna 

nemendum vegna trúar, kyns eða þjóðernis heldur eiga kennarar að hafa hagsmuni þeirra að 

leiðarljósi (Kennarasamband Íslands, 2009:3.gr.). 
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2. Rannsóknir  

Trúarbrögð og menning eru óaðskiljanlegur þættir í sjálfsmynd og umhverfi hvers 

einstaklings. Oft er erfitt að aðskilja hvað er trúarlegt og hvað tilheyrir menningu og má þar 

nefna jólin sem á Íslandi á árum áður var heiðinn siður en er nú fagnað að hætti kristinna. Í 

svari leikskóla við spurningalista í skýrslu starfshóps um stefnumótandi samstarf leik- og 

grunnskóla við trúar- og lífsskoðunarhópa á vegum Reykjavíkurborgar kemur fram að 

„menning og trú eru samofnir þættir sérstaklega þegar jólin nálgast“ og „við undirbúum 

jólin bæði út frá gildum trúarinnar og menningu jólasveinatrúarinnar“ (Leikskóla- og 

menntasvið Reykjavíkurborgar, 2007:12-13). Þar má því sjá að menning og trú eru samofin 

og að túlkun fólks á hvort er hvað er mismunandi, í rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur, 

Kristínar Dýrfjörð og í áðurnefndri skýrslu hefur meðal annars verið sýnt fram á þetta. Hér 

á eftir verða skoðaðar bæði íslenskar og erlendar rannsóknir og skýrslur sem tengjast þessu 

efni á einn eða annan hátt. 

 

2.1 Skýrsla Leikskóla- og menntasviðs Reykjavíkurborgar 

Skýrsla starfshóps um samstarf kirkju og skóla eða eins og þau nefndu það Samstarf leik- 

og grunnskóla við trúar- og lífsskoðunarhópa er gott yfirlit yfir stöðu trúmála að vetri 2007 

í Reykjavík. Spurningalistar voru sendir til leikskóla og voru niðurstöðurnar athyglisverðar. 

Þar kom fram að 77% leikskóla fara í kirkju með börnin fyrir jól, páska eða á vorin, en á 

aðeins 31% leikskólanna kemur sóknarprestur í heimsókn. Þetta má túlka á þann hátt að 

leikskólar vilji ekki skilgreina sig sem trúarlegan stað og að fari eitthvað fram sem er á 

einhvern hátt tengt trú þá verði það vera utan hans. Þar sem prestar eða fulltrúar kirkjunnar 

koma í heimsókn ræða þeir trú, dygðir, gildi og siðfræði (Leikskóla- og menntasvið 

Reykjavíkurborgar, 2007:6). Í opnum svörum frá leikskólunum um hvernig rætt sé um 

kristna trú í jólaundirbúningi voru svörin m.a.:  

 

„almennar jólahefðir Íslendinga“,  

„ekki bein trúarfræðsla, heldur umfjöllun og verkefni vegna 

hátíðarinnar“,  

„menning og trú eru samofnir þættir sérstaklega þegar jólin nálgast“,  
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„hefðbundinn jólaundirbúningur“,  

„allt þetta í lágmarki hér vegna fjölbreytileika hér og að [hér eru]mörg 

trúarbrögð“,  

„við undirbúum jólin bæði út frá gildum trúarinnar og menningu 

jólasveinatrúarinnar“  

                    (Leikskóla- og menntasvið Reykjavíkurborgar, 2007:12-13).  

 

Úr því má lesa að jólaundirbúningur felur líka í sér hefðir sem tengjast ekki beint 

trúarbrögðum  og styður það tengsl menningu og trúar. Spurt var hvort auglýsingar frá 

kirkjunni hangi í leikskólunum og svöruðu 57% leikskóla játandi og 43% neitandi en þrír 

svöruðu ekki. Eins var spurt hvort það færi fram fræðsla á öðrum trúarbrögðum og svöruðu 

11% leikskóla játandi og 89% neitandi, einn leikskóli svaraði ekki. 

 

Fram kemur að starfshópnum þykir mikilvægt að skólayfirvöld, í sátt við foreldra og trúar- 

og lífskoðunarhópa, setji fram skýr markmið og að foreldrar skuli hafa mest um það að 

segja hvað börn þeirra læri um trúarbrögð (Leikskóla- og menntasvið Reykjavíkurborgar, 

2007:7). Í tillögum sem hópurinn setti fram var rætt um að samskipti skuli byggð á virðingu 

og skilningi að hlutverk leik- og grunnskóla sé að fræða um trúarbrögð, lífsskoðanir og 

kristilegt siðgæði en ekki að boða trú og að lokum að börnum skuli ekki mismunað vegna 

trúar eða lífsskoðunar og að forðast skuli „aðstæður þar sem börn eru tekin út úr hópnum 

eða skylduð til að taka þátt í atburðum sem ekki samræmast trúar- eða lífsskoðunum 

þeirra” (Leikskóla- og menntasvið Reykjavíkurborgar, 2007:8).  

 

2.2 Rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur 

Í rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur (2007) í tengslum við doktorsritgerð sína en 

rannsóknarefnið var aðlögun innflytjenda og barna þeirra að íslensku samfélagi og skólum. 

Hún tók viðtöl við tíu fjölskyldur, kennara, skólastjóra og börn á árunum 2002-2005. 

Meðal annars skoðaði Hanna viðhorf foreldra til skólastarfsins og hvaða áhrif 

heimamenning barnanna hefur á þau og skólagöngu þeirra. Þegar heimamenning er skoðuð 

er m.a. skoðuð menning, trúarbrögð og tungumál foreldra. Af fjölskyldunum tíu voru sjö 
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sem eiga börn á leikskólaaldri þegar rannsóknin er gerð og munum við rýna í þau viðtöl í 

þessum kafla. Fjölskyldurnar eru allar af mismunandi uppruna og eru frá eftirtöldum 

löndum: Pakistan, fyrrum Júgóslavíu, Túnis, Kosovo, Rússlandi, Litháen, Noregi og 

Tyrklandi. 

 

Í viðtali við fjölskyldu frá Pakistan sem í eru tvær stúlkur og drengur á grunnskólaaldri og 

einn drengur á leikskólaaldri, kemur fram að faðirinn hefur ákveðnar hugmyndir um 

trúarbrögð og hvernig börnin hans læra um trúarbrögð. Fyrir fjölskylduna er næstum enginn 

tími til að iðka sín trúarbrögð vegna vinnu og því er trúin einungis iðkuð um helgar. Hann 

segir engan ágreining koma upp í skólanum hjá börnunum vegna trúabragða og börnin fari 

ekki í kirkju með skólanum þar sem skólinn fari ekki í kirkjuferðir. Hann vildi þó sjá meiri 

fræðslu í skólanum um menningu og fólkið í Pakistan því krakkar viti ekki mikið um það 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2007:159-169). 

 

Í annarri fjölskyldunni er annað foreldrið frá fyrrum Júgóslavíu og hitt frá Túnis. 

Foreldrarnir eru múslimar og eiga tvö börn á leikskólaaldri. Þau hitta aðra múslima og þar 

leikur drengurinn við önnur börn múslima, en hann nær ekki mikilli tengingu við börnin í 

leikskólanum. Móðirin saknar þess að vera í múslimsku samfélagi þar sem trúin skiptir 

miklu máli. Henni finnst munurinn á íslömskum lífsháttum og kristnum vera mikill og vill 

frekar að börnin sín alist upp í íslömskum skólum og umhverfi. Hún hefur ákveðnar 

skoðanir á trúaruppeldi barna sinna og finnst ekki atriði að sonur hennar læri um trúarbrögð 

í leikskólanum, henni finnst að það ætti að koma seinna, í grunnskólanum. Þá finnst henni 

að það gætu verið kennslustundir um aðrar menningar og trúarbrögð en hún skilur vel að 

ekki sé kennt um minnihlutahópa. Sonur hennar sækir kirkju og er þátttakandi í öllu starfi 

leikskólans því henni finnst það allt í lagi vegna þess hve ungur hann er. Henni finnst 

mikilvægt fyrir sjálfsmyndina að trúarbrögð þeirra séu viðurkennd. Hún segir: „my culture 

is me“ hún er menningin og trúin (Hanna Ragnarsdóttir, 2007: 170-189). 

 

Kosovo fjölskyldan er múslima trúar og eiga foreldrarnir strák á grunnskólaaldri og stelpu á 

leikskólaaldri. Þeim finnst trúin og menningin allt öðruvísi en sú íslenska. Þau iðka ekki 

trúna mikið en reyna að eyða tíma með fjölskyldunni. Þeim finnst ekki neinn ágreiningur 
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koma upp milli skóla og þeirra því þau séu ekki það trúuð. Strákurinn fer í kirkju með 

skólanum og móðurinni finnst það bara vera hluti af samfélaginu. (Hanna Ragnarsdóttir, 

2007:190-200). 

Fjölskyldan frá Rússlandi samanstendur af tveimur einstaklingum, móður og sex ára dóttur 

hennar. Hún talar um leikskóla dóttur sinnar og að þar séu kveðjur á ýmsum tungumálum, 

sem koma í veg fyrir mismunun og henni finnst þetta gott. Hún sendir stúlkuna á hverju 

sumri til Rússlands svo hún gleymi ekki uppruna sínum og tungumálinu. Henni finnst þó 

ekki mikilvægt að hennar heimamenningu og tungumáli sé gert hátt undir höfði í 

leikskólanum því það sé ekkert merkilegt við það. Trú hennar er rétttrúnaðarkirkjan og 

henni finnst ekki mikill munur á trúnum og að þær haldi jól og annað eins og Íslendingar, 

dóttirin tekur þátt í öllu starfi í leikskólanum og móðurinni finnst það í góðu lagi (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007:219-228). 

Litháensk fjölskylda er kaþólsk og í henni eru foreldrar og dóttir þeirra á leikskólaaldri. 

Þeim finnst menning og trúarbrögð þeirra sem kaþólikka ekki svo ólík menningu og trú 

Íslendinga og því taki þau þátt í öllu þó svo að matarvenjur séu öðruvísi. Ekki kemur upp 

neitt varðandi trúarbrögð í leikskóla stúlkunnar. Stúlkan fer til Litháen á sumrin og það 

tekur tíma fyrir hana að aðlagast aftur eftir það (Hanna Ragnarsdóttir, 2007:237-240).  

Norska fjölskyldan samanstendur af foreldrum og tveimur drengjum á leikskólaaldri. 

Trúarbrögð foreldranna eru svipuð íslensku trúnni og því kemur ekkert upp í sambandi við 

leikskólann og trúarbrögð. Drengirnir fara með í kirkju ef farið er. Þeim finnst margt í 

menningunni og samfélaginu líkt með Noregi en að andrúmsloftið sé rólegra á Íslandi 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2007:241-246). 

Tyrkneska fjölskyldan kemur frá Tyrklandi og tilheyrir annað foreldrið minnihlutahópi 

Kúrda, þau eiga dreng á leikskólaaldri. Þau taka þátt í hefðum Íslendinga en halda sínum 

eigin trúarhefðum einnig en þá einungis heima við. Þau eru ekki virkir múslimar og 

strákurinn tekur þátt í öllu því starfi sem fer fram í leikskólanum. Þeim finnst það rétt því 

þau búa núna á Íslandi og vilja því að drengurinn læri málið og taki þátt í venjum og 

hefðum (Hanna Ragnarsdóttir, 2007:247-251). 
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Allir foreldrarnir sem rætt var við hafa áhyggjur af því að börnin gleymi móðurmálinu sínu. 

Þeir leggja flestir áherslu á að móðurmálið sé talað á heimilinu en oft eru börnin farin að 

tala íslensku sín á milli og við foreldrana. Flestir eru sammála því að börnin taki þátt í 

starfinu sem fer fram á leikskólanum í tengslum við trúarbrögð, fjölskyldurnar aðlagast 

samfélaginu hér og flestir aðlaga trúariðkun sína lífi sínu og samfélaginu hér. Ein 

fjölskyldan telur þó að börnin hljóti ekki nógu gott uppeldi í íslensku samfélagi og móðirin 

vill flytja til múslimaríkis þar sem venjur og hefðir múslima eru í brennidepli (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007:270). Í rannsókninni kemur fram að kennarar virðast ekki hafa skilning 

á trú eða menningu foreldranna og hafa ekki frumkvæði að því að tengjast fjölskyldunni á 

þann hátt. Hanna nefnir að það geti tengst kennaramenntun hér á Íslandi (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007:271) en eins og nefnt var í upphafi hefur lítil áhersla verið lögð á 

trúarbragðafræðslu í leikskólakennarafræðum. 

 

2.3 Rannsókn Kristínar Dýrfjörð 

Frá árinu 2005 hefur Kristín Dýrfjörð, lektor við kennaradeild Háskólans á Akureyri unnið 

að rannsókn á viðhorfi leikskólakennara til trúaruppeldis í leikskólum. Þar fjallar Kristín 

um hugtakið kristilegt siðgæði í leikskólum. Hún veltir því upp í grein sinni líkt og gert var 

hér á undan hvernig nota eigi hugtakið kristilegt siðgæði  í leikskólastarfi þar sem það 

samræmist ekki öllum lögum landsins og stjórnarskrá. Kristín lítur þannig á að með því að 

setja hugtakið inn í námsskrá leikskóla sé verið að leggja fram þá hugsun að ekki sé hægt 

að sleppa því að fjalla um kristin gildi í skólastarfi (Kristín Dýrfjörð, 2007:234). Þeir 

leikskólakennarar sem Kristín ræddi við virðast á þeirri skoðun að trú eða trúarbrögð í lífi 

barna séu á ábyrgð foreldra en ekki leikskólans. Einnig segja leikskólakennararnir að 

kirkjuferðir á vegum leikskólans í desembermánuði og að halda upp á jólin séu fremur hefð 

tengd menningu en trú. Einnig líta leikskólakennararnir sem Kristín tók viðtöl við á 

kristilegt siðgæði sem góðar og gildar reglur en minntust ekki á neitt guðlegt í tengslum við 

það. Þessir leikskólakennarar vilja nota almennar siðareglur til að kenna börnum en ekki 

innræta þeim eitthvað trúarlegt (Kristín Dýrfjörð, 2007:237). Leikskólakennararnir vilja 

láta taka út hugtakið margumrædda sem nú hefur verið gert í Lögum um leikskóla (2008) 
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og að námsskrár séu veraldlegar og miðaðar við mannréttindi en ekki tengdar trú (Kristín 

Dýrfjörð, 2007:241). 

Könnun meðal leikskóla (þar sem var 66% þátttaka) sem Kristín gerði árið 2005 sýnir að af 

148 leikskólum alls staðar á landinu fara 73% þeirra í heimsókn í kirkju einhvern tímann á 

skólaárinu (Kristín Dýrfjörð, 2005:344) þó svo að meirihluti leikskólanna sem svöruðu vilji 

ekki hafa samband milli leikskóla og kirkjunnar (Kristín Dýrfjörð, 2005:347).  

 

2.4 Börn Hindúa í Bretlandi 

Í þeim erlendu rannsóknum sem vöktu áhuga okkar voru samskipti á milli foreldra og skóla 

í ákveðnum trúarhópum rannsökuð ítarlega. Rannsókn var gerð í Bretlandi á börnum af 

hindúatrú og úr rannsókninni má meðal annars lesa að menning og trú barnanna hefur áhrif 

á sjálfsmynd þeirra og skilgreining þeirra á hindúatrú tengist líka uppruna þeirra. 

Mismunandi upprunasvæði segja til um áherslur í menningu og trú og eru börnin meðvituð 

um það. Reynsla þeirra er því fjölbreytt og trú skipar stóran þátt í sjálfsmynd og ber að 

virða það (Jackson og Nesbitt, 1993). Það sem meðal annars er athyglisvert og tengist okkar 

rannsókn er atvik þegar kennari ræðir trúarbrögð barns í skólanum og barnið getur ekki 

svarað en fer heim, spyr foreldra og kemur síðan daginn eftir með svör og upplýsingar í 

skólann. Þessi áhugi og viðurkenning kennarans og skólans á trúarbrögðum barnsins höfðu 

hvetjandi áhrif á það (Jackson og Nesbitt, 1993:33).  

 

Nesbitt gerði aðra rannsókn þar sem hún tók meðal annars viðtöl við 50 nemendur í 

grunnskóla. Allir nemendur voru kristnir en þó skráðir í mismunandi söfnuði svo sem; 

ensku biskupakirkjuna, rómversk-kaþólsku kirkjuna, meþódista kirkjuna, grísku-

rétttrúnaðarkirkjuna og fleiri slíkar. Í ljós koma að flest barnanna líta á sig sem bresk, önnur 

bentu á aðrar þjóðir, en örfá skilgreindu sig eftir trú. Þetta bendir til þess að mikill hluti 

kristinna sem búa í Bretlandi skilgreini sig eftir þjóðerni fremur en trúarbrögðum 

(Nesbitt:2004, 36-37). 

 

Ungir breskir múslimar sem og múslimar af pakistönskum uppruna skilgreina sig frekar 

sem islamska heldur en breska eða pakistanska þó svo að foreldrar þeirra skilgreini sig eftir 
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þjóðerni og upprunalandi- og svæði (Nesbitt, 2004:114). Einnig nefna breskir íbúar af 

indverskum uppruna að þeir skilgreini sig sem hindúatrúar þó þeir séu fæddir í Bretlandi.  

 

2.5 Börn islam 

Parker-Jenkins (1995) gerði rannsóknina Children of Islam sem skoðaði ákveðinn trúarhóp 

og hvernig þarfir nemenda eru aðrar ef uppruninn er annar. Hún var gerð í múslimskum 

skólum í Bretlandi. Tekin voru viðtöl við kennara, starfsfólk og nemendur í tólf skólum í 

Bretlandi. Þar kemur meðal annars fram að foreldrar velja múslimska skóla svo börnin 

lendi ekki í menningarlegum árekstrum (e. culture clash) þar sem að þeirra mati sé ensk 

skólamenning ekki í samræmi við lífsstíl þeirra (Parker-Jenkins, 1995:13). Þar er til að 

mynda nefnt að þar sem það er skylda hjá múslimum að hylja sig þá er oft erfitt að 

skipuleggja íþróttatíma. Þar sem íþróttir voru hafðar í seinasta tíma, þannig að börnin gátu 

farið beint heim í sturtu og þurftu ekki að baða sig í hópnum, jókst áhugi á íþróttum að mati 

sumra kennara (Parker -Jenkins, 1995:67). Okkar álit er að þetta sé til fyrirmyndar þar sem 

komið er til móts við þarfir þessa trúarhóps. Viðhorf foreldra komu skýrt fram í þessari 

rannsókn og þau atriði sem skipta þá máli í kennslu barna sinna. Kennaramenntun er rædd í 

rannsókninni og þar kemur fram að menning og trú þurfi að vera  höfð til hliðsjónar þegar 

mat á nemendum fer fram og það teljum við einnig mikilvægan þátt.  
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3. Trúarbrögð og menning 

Eins og kom fram í skýrslu Leikskóla- og menntasviðs Reykjavíkurborgar (2007) sem 

Hanna Ragnarsdóttir skrifar einnig um í grein sinni Menningarmenntun og trúfrelsi í leik- 

og grunnskólum (2006a:50) eru menning og trúarbrögð samofin á margan hátt. Til að 

mynda er ekki endilega haldið á trúarlegan hátt upp á jól í leikskólum heldur er það hefð 

menningar á Íslandi en oftast eru sagðar sögur af Grýlu og jólasveinunum, aðrar jólasögur 

og á einhverjum leikskólum er sagt frá Jesúbarninu sem fæddist í Bethlehem. Í upphafi 

voru jólin haldin hátíðleg að heiðnum sið á Íslandi þar til Íslendingar tóku kristni, en síðan 

þá hafa jólin verið haldin hátíðleg að kristnum sið.  

 

Þegar börn byrja á leikskóla hafa þau þegar tileinkað sér menningu heimilisins sem er 

heimamenning þeirra. Í henni felast hefðir foreldra, trúarbrögð þeirra, menning, félags- og 

efnahagslega staða (Hanna Ragnarsdóttir, 2006:54) ásamt fleiru sem bundið er við heimilin. 

Heimamenning barna af sams konar uppruna getur verið mjög mismunandi þar sem hvert 

heimili er sérstakt. Menning samfélagsins er einnig samansafn af siðum og venjum og á 

Íslandi þar sem Evangelísk Lútherstrú er þjóðtrú Íslendinga (2009, 62. gr.) hafa þau 

trúarbrögð mikil áhrif á hefðir samfélagsins ásamt Ásatrú sem var á landnámsöld 

(Ásatrúarfélagið, 2009) þjóðtrú Íslendinga. 

 

3.1 Sjálfsmynd tengd menningu 

Menning er hluti af öllum samfélögum enda skapast hefðir þess og siðir að miklu leyti 

vegna menningarinnar. Fólk skilgreinir sig nú frekar eftir þjóðernislegum þáttum heldur en 

einungis þjóðerni en þjóðernislegir þættir eru menning, trúarbrögð, tungumál og uppruni 

viðkomandi (Hanna Ragnarsdóttir, 2006a:50). Mismunandi er hvernig fólk lítur á 

trúarbrögð, þeir kristnu fara til dæmis margir aðeins í kirkju einu sinni á ári sumir vegna 

trúarinnar aðrir einungis vegna hefðarinnar. Aðrir fara í kirkju mörgum sinnum á ári, biðja 

bænir eða sinna öðrum trúarbrögðum á sinn hátt. Sumir líta þannig á að með því að iðka 

ákveðin trúarbrögð séu þeir hluti af ákveðnu samfélagi og byggja jafnvel sjálfsmynd sína á 
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trúarbrögðunum. Aðrir leita í trúna þegar áfall dynur yfir og leita sér þannig hjálpar og 

stuðnings við að jafna sig á áfallinu (Hanna Ragnarsdóttir, 2006:56). 

 

Þar sem menning og trúarbrögð eru að miklu leyti óaðskiljanleg gefur það ástæðu til að 

halda að þegar fjallað er um mismunandi menningu í leikskóla sé einnig fjallað um þau 

trúarbrögð sem tilheyra viðkomandi menningu (Hanna Ragnarsdóttir, 2002:71). Trúarbrögð 

eru eins og áður sagði hluti af heimamenningu barna og því nauðsynlegt að taka tillit til 

þeirra í starfi á leikskóla. En þó að starfsmenn leikskóla kynni sér gaumgæfilega trúarbrögð 

barna og siði og venjur frá heimalandi þeirra (ef börnin eru af erlendum uppruna) er margt 

óunnið þar sem traust foreldra er nauðsynlegt til að gott samstarf myndist milli heimilis og 

skóla sem aðstoðar barnið við að þekkja bæði heimamenningu og skólamenningu. Foreldrar 

bera ekki aðeins frumábyrgð á uppeldi barna sinna heldur eru þeir líka sérfræðingar í eigin 

barni og hafa myndað sér sínar skoðanir og búið til áætlanir um hvað þeir vilja innræta og 

kenna börnum sínum tengt eigin menningu og trúarbrögðum (Hanna Ragnarsdóttir, 

2006:57 og Brooker, 2002:11). Foreldrar eru fyrirmyndir barna í samskiptum en strax við 

fæðingu hefst menntun þeirra í samskiptum fyrst við foreldra og síðar við utanaðkomandi 

aðila sem fjölgar með hverju árinu. Foreldrar hafa síðan mismunandi uppeldisaðferðir og 

tengist menning og uppruni þeirra þeim ákvörðunum sem þeir taka í uppeldi barna sinna 

(Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007:90). 

 

Til að barn öðlist góða og sterka sjálfsmynd er nauðsynlegt að þau upplifi að þau séu 

viðurkennd og að tilvist þeirra skipti máli í samfélaginu (Siraj- Blatchford og Clarke, 

2000:3). Einnig skiptir máli að viðurkenna móðurmál og þjóðernislegan bakgrunn barnsins 

því það ýtir undir jákvætt sjálfstraust sem er talin undirstaða náms (Hanna Ragnarsdóttir, 

2002:69).  Tungumálakennslu er best háttað þannig að börn læri fyrst móðurmál sitt og 

síðan geta þau bætt við þekkingu, einnig er það þannig með heimamenningu. Börnin koma 

í leikskóla með heilan hafsjó af þekkingu um heimili sitt og þá siði og þær venjur sem þar 

gilda en það er nauðsynlegt til að barn geti lært inn á aðra menningu sem getur reynst erfitt 

í mörgum tilfellum (Starting school, 2002:152). 
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3.2 Trú barna 

Sigurður Pálsson nefnir í bók sinni Börn og trú (2001:147) að fordómar nærist í jarðvegi 

sem er snauður af upplýsingum og því er nauðsynlegt fyrir leikskóla að fræða börn um það 

sem er misjafnt meðal manna, svo lengi sem það er innan þeirra marka að barn hafi 

forsendur til að skilja og meðtaka fræðsluna líkt og Goldman bendir á í sinni rannsókn sem 

hægt er að lesa um í bók Sigurðar (Sigurður Pálsson, 2001:81). Einnig nefnir Sigurður að ef 

ekki er fjallað um trú eða trúarlíf í skólum sé hægt að túlka það sem skilaboð um að ekki sé 

vert að fjalla um viðfangsefnið og að þekkingin sé óþörf. Sigurður nefnir að þekking 

leikskólakennara sé misjöfn sem og skilin milli uppfræðslu og innrætingar og því sé erfitt 

að skipuleggja kennslu í trúarlegum fræðum á leikskólum (Börn og trú,  2001:147).  Þar 

sem íslenskt samfélag hefur tekið töluverðum breytingum síðan fyrir síðustu aldamót með 

auknum fjölda erlendra borgara sem margir tilheyra öðrum trúfélögum en hinni íslensku 

kristnu þjóðkirkju er nauðsynlegt að fjölga þeim trúarbrögðum sem um er rætt í 

leikskólanum. Þá vita börnin hvað um ræðir og geti tekið þátt í umræðum og tekið 

upplýstar ákvarðanir um eigin trú þegar þar að kemur.   

 

3.3 Trúfélög á Íslandi 

Frá árinu 2002 hefur innflytjendum fjölgað úr 11.309 manns 1. janúar 2002, í 27.240 1. 

janúar árið 2008 (Hagstofa Íslands, 2009c). Þetta er rúmlega helmingsfjölgun og eru þessir 

einstaklingar frá fleiri og fjarlægari löndum en áður. Það er því líkleg skýring á auknum 

fjölda trúfélaga á Íslandi á þessum stutta tíma sem fjögur ár eru, en eins og áður hefur 

komið fram hefur trúfélögum á Íslandi fjölgað frá árinu 2004 úr 25 í 29 í lok árs 2008 

(Hagstofan 2009a). Leikskólastjórar sem tóku þátt í rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur sem 

birt var árið 2002 sögðust einnig finna fyrir aukinni fjölgun í trúarbrögðum í sínu starfi. 

Einnig kom fram að þar sem unnið er með trúarbrögð á leikskólum er unnið með kristna trú 

en ekki önnur trúarbrögð. Á einhverjum leikskólum höfðu komið upp erfið mál er vörðuðu 

einhverjar af þeim fjölskyldum sem ekki eru í þjóðkirkjunni og þá aðallega að börn þeirra 

áttu ekki að taka þátt í kirkjuferðum eða viðburðum vegna kristilegra hátíða. Ekki höfðu 

komið upp mál sem ollu erfiðleikum á öllum leikskólunum (Hanna Ragnarsdóttir, 

2002:64). 
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4. Rannsóknin okkar 

Þessi rannsókn var gerð á meðal leikskóla Kópavogsbæjar. Við ákváðum að velja eitt 

sveitarfélag því þannig væri auðveldara að samræma niðurstöðurnar og alla vinnu við 

rannsóknina auk þess sem Kópavogsbær hefði hag af verkefninu. Þannig þyrftum við 

einungis að sækja um leyfi á einum stað. Leikskólarnir vinna eftir sameiginlegri námsskrá 

Kópavogsbæjar (Kópavogsbær, 2009a) sem og sinni eigin og allt stjórnkerfi er 

sameiginlegt sem er þægilegt við slíka vinnu. Kópavogur varð fyrir valinu þar sem önnur 

okkar er á samningi við leikskóla þar í bæ og þannig mun ritgerðin nýtast vel þegar hún fer 

til starfa þar. Sótt var um leyfi (sjá fylgiskjal 1) fyrir rannsókninni hjá fræðslunefnd 

Kópavogs og jákvætt svar kom stuttu seinna. Haft var samband við Persónuvernd en ekki 

reyndist nauðsynlegt að sækja um leyfi hjá þeim. 

 

4.1 Leikskólar Kópavogs 

Leikskólar sem reknir eru af Kópavogsbæ eru átján talsins (Kópavogsbær, 2009b). Þrír 

aðrir eru með þjónustusamning við bæinn og tveir leikskólar eru einkareknir. Rannsókn 

þessi tók til sex af átján leikskólum í eigu Kópavogsbæjar. Leikskólarnir vinna eftir 

mismunandi stefnum en Kópavogsbær hefur þó sett fram ákveðnar stefnur tengdar 

starfsmönnum og börnum sem ætlast er til að leikskólar fylgi. Þessar stefnur eru; 

jafnréttisstefna, eineltisstefna, umhverfisstefna, fjölmenningarstefna og ákveðin stefna með 

sérkennslu.  

 

Leikskólar Kópavogs hafa námsskrá sem inniheldur það sem er sameiginlegt öllum 

leikskólunum. Hver og einn leikskóli hefur síðan sína eigin námskrá þar sem farið er nánar 

í starfsemi skólans. Hvergi kemur fram í námskrá leikskóla Kópavogs nokkuð um 

trúarbrögð en minnst er á að hið kristilega siðgæði þurfi að vera eflt líkt og gert er í 

Aðalnámskrá leikskóla (Kópavogur, 2009a). 
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4.2 Þátttakendur, gagnaöflun og úrvinnsla 

Val á þátttakendum fór eftir ákveðnum aðferðum sem lýst verður betur í næsta kafla. Öll 

gagnaöflun fór fram í gegnum tölvusamskipti og spurningalistarnir sjálfir voru á netinu. 

Notað var vefsvæði www.createsurvey.com. Nokkrir erfiðleikar komu upp við sendingar á 

tölvupóstum sem innihéldu spurningalistana og voru nokkrir sem þurfti að prenta út og 

svara skriflega. Starfsmenn eins leikskólans fengu aldrei tölvupósta þrátt fyrir ítrekaðar 

sendingar og gátu ekki svarað. Úrvinnsla fór að nokkru leyti fram í gegnum vefsvæðið þar 

sem niðurstöðurnar eru sjálfkrafa settar upp í töflureikni en einnig í töflureikninum. 
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5. Aðferðafræði 

Þegar unnin er rannsókn er mikilvægt að hafa ákveðnar vinnureglur í huga. Þessar 

vinnureglur falla undir verklagsreglur aðferðafræðinnar. Það er nauðsynlegt að þekkja 

aðferðafræðihugtök vel til þess að geta nýtt þau til túlkunar á niðurstöðum og mats  á 

mælitækjum. Bakgrunnur úr áfanganum Aðferðafræði rannsókna hefur reynst mikilvægur 

og nýst okkur vel. 

 

5.1 Rannsóknarspurning 

Til þess að markmið sé sýnilegt með rannsókn er nauðsynlegt að hafa skýra og hnitmiðaða 

rannsóknarspurningu sem leitað er svara við með stuðningi frá öðrum rannsóknum. Með 

rannsóknarspurningu setur rannsakandinn sér skýr mörk svo auðveldara sé að ná 

markmiðinu og kemur þannig í veg fyrir að of mikil eða ónauðsynleg gögn safnist við 

gagnaöflun (Flick, 2002:46). Rannsóknarspurningin hefur mikil áhrif á alla rannsóknina þar 

sem að með henni eru búnar til útlínur rannsóknarinnar. Rannsóknarsspurning má ekki vera 

of víð eða of þröng þar sem að hið fyrra gefur of marga möguleika en hið seinna of fáa sem 

ef til vill eru í raun skoðun þeirra sem rannsóknina framkvæma. Í eigindlegum rannsóknum 

getur rannsóknarspurning breyst á meðan á ferlinu stendur í ljósi þeirra niðurstaða sem 

fram koma (Flick, 2002:46 og Flick, 2004:149-150). Ákveðið var að skoða hvernig 

trúarbragðafræðslu er háttað í leikskólum Kópavogsbæjar og hvaða viðhorf foreldrar og 

starfsfólk hefur til trúarbragðafræðslunnar. Hvaða hag telja þau að börnin hafi af henni? 

Hvað segja fræðin um þetta? 

 

5.2 Blönduð aðferðafræði 

Eftir að rannsóknarspurningin var ákveðin var ávallt haft í huga að nálgast svör við henni 

bæði á eigindlegan og megindlegan hátt. Notaðar voru blandaðar rannsóknaraðferðir (e. 

mixed methods) sem þýðir að hún er bæði eigindleg og megindleg (Creswell og Clark, 

2007:5) og því komu spurningalistar helst til greina ásamt viðtölum. Einnig var það talin 

árangursríkasta aðferðin við að nálgast foreldra á leikskólunum. Í eigindlegum rannsóknum 

er gögnum safnað með viðtölum, vettvangsathugunum og skipulögðum rannsóknum sem 
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gefa ekki stöðluð svör heldur mismunandi í hverjum aðstæðum og eru svörin túlkuð af 

rannsakendum. Megindleg rannsókn felst í að safna gögnum til dæmis með stöðluðum 

spurningalista sem býður upp á ákveðna svarmöguleika, ef tekin eru viðtöl er spurt með 

lokuðum spurningum og rannsakað er með ákveðnar breytur í huga. Niðurstöður 

megindlegrar rannsóknar eru fengnar með tölfræðilegum upplýsingum og eru túlkaðar með 

gröfum, myndritum og annari tölfræði (McMillan, 2008:10-11).  

 

Blandaðar rannsóknaraðferðir eru orðnar mjög algengar vegna þess að þær gefa skýrari 

mynd af rannsóknarefninu en annaðhvort megindleg eða eigindleg rannsókn. Ástæðan er sú 

að í eigindlegum rannsóknum er boðið upp á að fólk segi hug sinn en í megindlegum 

rannsóknum er einungis boðið upp á stöðluð svör sem búin eru til af rannsakendum. Þó eru 

einnig gallar á blandaðri rannsóknaraðferð en það er að rannsakendur þurfa að hafa góða 

þekkingu á báðum aðferðum til þess að þær nýtist sem best (McMillan, 2008:310-311). 

 

Megindleg rannsóknarsnið skiptast aðallega í tvo flokka, tilraunasnið og rannsóknarsnið 

önnur en tilraunasnið. Í tilraunasniðum stjórnar rannsakandinn frumbreytum og ytri 

breytum og reynt er að álykta um orsakasamband á milli frumbreyta og fylgibreyta. Þau 

sem flokkast undir tilraunasnið eru sönn tilraun, hálf- tilraun og einn þátttakandi 

(McMillan, 2008:218). Rannsóknarsnið önnur en tilraunasnið eru lýsandi snið, 

samanburðarrannsókn, fylgnirannsókn og bakrýnisrannsókn. Tilgangur þeirra er að lýsa 

þátttakendum, niðurstöðum, einkennum og eiginleikum. Í lýsandi sniði er notuð tölfræði; 

myndrit, tíðni, meðaltöl og prósentur til að lýsa niðurstöðum líkt og gert er í þessari 

rannsókn þar sem viðhorfum foreldra og starfsfólks er lýst í myndritum og tölfræðilegum 

upplýsingum (McMillan, 2008:186). 

 

Aðferðin sem notuð var við gerð þessarar rannsóknar kallast rannsókn með könnunarsniði 

(e. exploratory design) þar sem byrjað er á að safna eigindlegum gögnum og síðan er 

megindlegum gögnum safnað út frá þeim upplýsingum (Creswell og Clark, 2007:75). Því 

var byrjað á að taka viðtöl við leikskólastjóra tveggja  leikskólanna til að finna hvaða 

spurningar hentuðu best og hvort einhverjar af þeim spurningum sem valdar voru væru 

óþarfar eða óskýrar. Einungis voru foreldrar elstu barnanna spurðir en þeir hafa mesta 
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reynslu af því að hafa börn í leikskóla og hafa jafnvel mikla reynslu af viðkomandi 

leikskóla. Einnig er líklegra að þeir hafi mótað sér ákveðna skoðun um uppeldi barna sinna 

en þeir sem eiga yngri börn á leikskólanum. Foreldrarnir eru helstu uppalendur barnsins, 

eru jafnvel kallaðir sérfræðingar um börnin (Hanna Ragnarsdóttir, 2006:57) og því 

mikilvægt að þeirra sjónarhorn sé virt þegar unnið er með svo mikilvægan þátt sem 

trúarbrögð eru. 

 

5.3 Val á þátttakendum 

Í  rannsókninni var notuð lagskipt úrtaksaðferð og valdir  sex leikskólar af þeim átján sem 

skráðir eru á heimasíðu Kópavogsbæjar. Við skiptum leikskólunum upp í þrjá flokka eftir 

þeim stefnum sem þeir starfa eftir (Kópavogsbær, 2009b) því okkur fannst áhugavert að sjá 

hvort stefna leikskólans hefði eitthvað að segja um hvaða viðhorf starfsfólk eða foreldrar 

hafa varðandi trúarbrögð. Lagskipt úrtaksaðferð er valin á þann hátt að þátttakendurnir eru 

valdir tilviljunarkennt úr undirhóp, og geta undirhóparnir verið í mismunandi hlutföllum 

(McMillan, 2008:114-115) eins og í okkar undirhópum sem skiptust þannig að sex 

leikskólar voru með áherslu á leik, fimm voru heilsu- og umhverfisleikskólar og sjö lögðu 

áherslu á skapandi hugsun. Allir fengu þeir tölu og var töflureiknirinn Excel notaður til að 

velja tvo leikskóla úr hverjum hópi, samtals sex sem síðar varð úrtakið. 

Leikskólastjórarnir fengu sendan tölvupóst (fylgiskjal 2) með upplýsingum um rannsóknina 

og ósk um þátttöku leikskólans í henni og fjórir svöruðu strax játandi. Vegna  mistaka í 

móttöku tölvupósta fannst okkur eins og svör hefðu borist frá öllum sex leikskólunum. 

Annað kom þó í ljós þegar átti að fara að senda út spurningalistana, þá kom í ljós að tveir 

leikskólar höfðu ekki svarað. Við hringdum á þessa tvo staði og annar leikskólinn vildi ekki 

vera með og var ástæðan sú að önnur rannsókn hafði komið á sama tíma og 

leikskólastjórinn valdi hana frekar en lét  ekki vita af því. Sú rannsókn hafði líka verið fyrir 

elstu börnin og foreldra þeirra og getur það verið vegna sérstöðu leikskólans. Þar er mikið 

af börnum og foreldrum af erlendu bergi brotin og þótti okkur það einmitt áhugavert fyrir 

niðurstöður okkar rannsóknar. Í hinum leikskólanum hafði tölvupósturinn misfarist en 

leikskólinn var tilbúinn að taka þátt í rannsókninni. Því var tekið annað úrtak úr sama hóp 
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og leikskólinn sem datt út hafði verið í og haft var samband við nýjan leikskóla sem var 

tilbúinn að vera með. 

5.4 Matsaðferðir- spurningalistar 

Matsaðferðir sem notaðar eru í rannsóknum geta verið ferns konar; próf, spurningalistar, 

vettvangsathuganir og viðtöl. Hægt er að skipta mælitækjum í þrjá flokka. Í fyrsta lagi 

vitsmunaleg (e. cognitive measures) og óvitsmunaleg mælitæki (e. noncognitive measures).  

Vitsmunaleg mælitæki eru til dæmis próf sem mæla það sem einstaklingur veit. 

Óvitsmunaleg mælitæki mæla viðhorf, skoðanir og tilfinningalega þætti. Í öðru lagi er 

markaðsvara og mælitæki búið til af rannsakandanum. Markaðsvara er mælitæki búið til 

eða þróað vegna utanaðkomandi aðstæðna í samfélaginu eða á markaði en mælitæki búið til 

af rannsakanda er þróað og hentar betur ákveðnum aðstæðum. Í þriðja lagi  er svörun 

þátttakenda t.d. próf, viðtöl og spurningalistar eða athuganir rannsakenda sem er skipuleg 

gagnasöfnun (McMillan, 2008:159). Spurningalistinn sem við gerðum fellur annars vegar 

inn í óvitsmunaleg mælitæki þar sem við spurðum um viðhorf og gildi fólks í tengslum við 

trú og trúarbrögð og hins vegar í svörun frá þátttakendum þar sem spurningalistarnir voru 

sendir út í tölvupósti og þátttakendur svöruðu á netinu (fylgiskjöl 3-5).  

Spurningalistar eru ein tegund af mælitækjum og innihalda þeir spurningar eða fullyrðingar 

sem mæla viðhorf, skoðanir, gildi og aðra tilfinningalega (óvitsmunalega) þætti (McMillan, 

2008:166). Ýmsa kvarða er hægt að nota í spurningalistum og lýsa þeir afstöðu 

þátttakandans til fullyrðingarinnar eða spurningarinnar. Þeir eru Likert kvarði, 

andheitakvarði, skráningarlisti og raðatriði (McMillan, 2008:168-171). Í okkar lista var 

Likert kvarði notaður þar sem við spurðum hvaða skoðun þátttakendur hefðu á 

trúarbragðafræðslu á leikskólanum og gátlisti þar sem spurt var um aldur, menntun og 

trúariðkun. Talið er að yfirleitt hafi óvitsmunaleg mælitæki minni áreiðanleika og minna 

réttmæti því erfitt er að skilgreina það sem er verið að mæla (McMillan, 2008:171). Einnig 

geta þátttakendur verið einsleitir í svörum; þeir hafa tilhneigingu til að svara öllum 

spurningum eins eða finnst eins og þeir verði að svara á einhvern ákveðinn hátt (McMillan, 

2008:172). Í okkar spurningalistum getur því hafa komið upp að þátttakendur svari á 

einhvern hátt sem þeir telja bestan fyrir sitt starf, eða fyrir sinn leikskóla. 
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Spurningalistarnir voru tvenns konar. Einn fyrir starfsfólk leikskóla og annar fyrir foreldra 

barnanna bæði á ensku og íslensku. Tekin voru viðtöl við leikskólastjóra tveggja 

leikskólanna í úrtakinu og meðferðis voru spurningalistarnir og gagnrýni fengin á þá (sjá 

fylgiskjal 6). Einnig voru þeir sendir til yfirlestrar. Að lokum voru um tíu spurningar á 

listunum og fengum við leikskólakennara, leikskólakennaranema og einstakling sem hefur 

mastersgráðu í heilsusálfræði til að svara þeim og senda okkur gagnrýni.  

 

5.5 Réttmæti og áreiðanleiki 

Réttmæti mælinga í rannsóknum er mikilvægt svo rannsóknir séu til einhvers nýtar. 

Mælitæki þurfa að vera viðurkennd, ný og þurfa að tryggja réttmæti áður en gagnasöfnun 

hefst með forprófunum (McMillan, 2008:149). Spurningalistinn okkur var prófaður áður en 

hann var sendur út og athugasemdir við hann gerðar. Spurningalistinn er þó ekki 

viðurkenndur enda einungis listi gerður af rannsakendum.  

Til þess að túlka réttmæti rannsóknar eru þrjú atriði sem hugað er að og eru þau innihald 

prófs, innri bygging og samband við breytur (McMillan, 2008:144).  Til að mynda þurfa 

spurningar í spurningalista að tengjast efninu og veita upplýsingar sem nýtast við að svara 

rannsóknarspurningunni (Creswell og Clark, 2007:115). Spurningar í spurningalistanum 

sem við lögðum upp með eru einkennandi fyrir það efni sem við tókum. Með því að taka 

viðtöl við leikskólastjóra var verið að vinna að áreiðanleika spurningalistans en í því fólst 

að fá fram athugasemdir og bæta spurningarnar. Það gekk eftir því sumar spurningarnar 

voru óskýrar og útskýringum bætt við þar sem viðmælendur okkar nefndu að þeir skildu 

ekki, þannig má segja að áreiðanleiki rannsóknarinnar hafi verið aukinn með því að prófa 

spurningalistann. Úr varð að hugtök sem notuð voru svo sem að iðka trú og 

trúarbragðafræðsla voru útskýrð betur svo ekki yrði úr misskilningur. Spurningarnar eru 

einkennandi fyrir efnið og styður það við réttmæti rannsóknarinnar. 

Áreiðanleiki mælinga í rannsóknum segir til um niðurstöðurnar og hversu lausar þær eru 

við villu. Það eru alltaf einhverjar villur og er áreiðanleikinn meiri eftir því sem villurnar 

eru færri. Villurnar geta verið t.d. uppbygging spurningalistans, hvernig hann er lagður 

fyrir, óskýrar leiðbeiningar, kvíði og uppgjöf (McMillan, 2008:149). Til þess að mæla 
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áreiðanleika eru notaðir stuðlar og eru þeir á bilinu 0-1 þar sem 0 segir til um engan 

stöðugleika við endurtekningu og þar af leiðandi enginn áreiðanleiki og 1 segir til um 

algjöran stöðugleika við endurtekningu og því algjör stöðugleiki.  Atriði sem styðja við 

áreiðanleika eru stöðugleiki, jafngildi, jafngildi og stöðugleiki, innra samræmi og samþykki 

(McMillan, 2008:150). Stöðugleika má finna með því að prófa sömu þátttakendur tvisvar 

með sama prófi við svipaðar aðstæður og finna síðan út fylgni af niðurstöðunum. Þetta var 

ekki gert í okkar rannsókn þar sem ekki vannst tími til og spurningalistinn er ekki próf. 

Jafngildi er þegar sömu þátttakendur eru prófaðir með tveimur jafngildum prófum (sama 

innihald prófs) og niðurstöður bornar saman (McMillan, 2008:151). Þetta hefði getað 

hentað vel í okkar rannsókn þar sem möguleiki hefði verið á að gera annan lista með 

öðruvísi orðuðum spurningum þó svo spurt sé um sama efnið. Það gerðum við þó ekki. 

Jafngildi og stöðugleika má finna með því að prófa sömu þátttakendur með tveimur 

jafngildum prófum á mismunandi tímum (McMillan, 2008:151). Innra samræmi er mest 

notað af þessum fimm atriðum og er fundið með því að prófa sömu þátttakendur  með einu 

prófi sem er skipt í tvo helminga (McMillan, 2008:152). Samþykki er notað þegar ekki er 

hægt að nota hin atriðin t.d. þegar of fáar spurningar eru á mælitæki eða gögn með skekktri 

dreifingu (McMillan, 2008:153-154). 

Til þess að mælitæki sé réttmætt verður það að vera áreiðanlegt, en áreiðanlegt mælitæki er 

ekki endilega réttmætt. Því mætti segja að reglustika sé réttmætt áreiðanlegt mælitæki ef 

hún er rétt- hún mælir sömu niðurstöðurnar aftur og aftur og þær eru réttar, áreiðanlegar. Ef 

reglustikuna vantar mælieininguna sjö inn í kvarðann þá mælir hún samt alltaf eins, sama 

niðurstaðan kemur út þannig hún er réttmæt en ekki áreiðanleg. 
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6. Niðurstöður rannsóknar  

Spurningalistarnir voru sendir til starfsmanna hinna sex útvöldu leikskóla eftir að þeir voru 

aðlagaðir eftir athugasemdir leikskólastjóra og fleiri sem lásu yfir. Alls voru 87 starfsmenn 

sem svöruðu af 146 sem eru 60% starfsmanna. Foreldrarnir sem svöruðu voru heldur færri 

eða 47 foreldrar af 121 og eru það 39% foreldra. Hér í þessum kafla koma niðurstöður úr 

viðtölum sem tekin voru og svörin við hverri spurningu úr spurningalistunum, fyrst hvernig 

foreldrar svöruðu og síðan starfsmenn. Í spurningalistunum (sjá fylgiskjal a) var meðal 

annars spurt um trúarbragðafræðslu og trúariðkun. Þetta var skilgreint á eftirfarandi hátt: 

„Með trúariðkun er átt við hvers konar ástundun, bænir, kirkjuferðir eða ferðir í trúarleg 

hús, sunnudagaskóli eða annað og með trúarbragðafræðslu er átt við hvers konar umræðu, 

sögur um hátíðir eða dæmisögur, leiki, söngva eða annað sem tengist einhverjum 

trúarbrögðum“. 

 

Við tókum viðtal við tvo leikskólastjóra með það að markmiði að fá innsýn í hugarheim 

þeirra sem stjórna leikskóla. Meðferðis höfðum við spurningalista sem nota átti í viðtalinu 

og þá sem nota átti fyrir foreldra og starfsmenn. Þó hafði leikskólastjórinn á Hrafnaborg 

beðið um að fá sendann spurningalistann fyrir viðtalið til að getað íhugað svör sín og haft 

þau tilbúin þegar að viðtalinu kæmi. Við fengum síðan svör frá leikskólastjóranum á 

Hrafnaborg útprentuð og máttum svo spyrja frekari spurninga ef svörin væru ekki nógu 

skýr. Viðtalið á Dúfnahóli fór fram þannig að téður spurningalisti var hafður til hliðsjónar 

en hann einkenndi opnar spurningar sem gáfu leikskólastjórunum frjálsar hendur í 

tilsvörum.  

 

6.1 Viðtöl við leikskólastjóra 

Hluti af eigindlegum rannsóknum getur verið að taka viðtöl við einstaklinga sem veitt geta 

upplýsingar um rannsóknarefnið. Þrjár megingerðir eru til af viðtölum; en það eru 

hálfskipulögð viðtöl sem geta verið skipulögð bæði að tíma og uppbyggingu eða þá að þau 

geta verið óskipulögð og felast þá í stuttum orðaskiptum sem fólk á þegar það hittist á 

förnum vegi. Þá eru til rýnihópaviðtöl þar sem rætt er við nokkra í einu og þannig fengin 
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sýn þeirra á málinu. Einnig eru til lífssöguviðtöl en þau eru af þeim toga að fundið er út 

hvað einstaklingur hefur upplifað og hvernig hann líti á ákveðna atburði. Notast var við 

hálfskipulögð viðtöl en þau voru byggð upp á 10 spurningum sem viðmælendur voru beðnir 

um að svara í viðtali. Hálfskipulögð viðtöl eru svokölluð djúpviðtöl en þar er leitað 

sjónarmiða viðmælanda og ekki er tekið tillit til skoðanna annarra heldur aðeins 

viðmælandans. Hálfskipulögð viðtöl fara yfirleitt fram á rólegum stöðum, svo sem 

vinnustöðum eða heimili viðmælanda en það þykir best til að skapa þær rólegu aðstæður 

sem hentugastar þykja þegar viðmælandi þarf og vill íhuga svör sín. Hálfskipulögð viðtöl 

taka eins langan tíma og þarf til að ná þeim upplýsingum sem leitað er eftir (McMillan, 

2008:281-283). 

 

Viðtal við leikskólastjóra Dúfnahóls 

Á leikskólanum Dúfnahóli fór fram viðtal við leikskólastjóra um trúarbragðafræðslu á 

leikskólanum. Fyrsta spurning viðtalsins var hvort að leikskólinn ynni á einhvern hátt með 

trúarbrögð. Leikskólastjórinn sagði svo ekki vera að öðru leyti en því að á hverju ári í 

desembermánuði kemur prestur í leikskólann þegar litlu jólin eru haldin og segir hann 

börnunum jólasögu og einnig eru aðventustundir fyrir jólin. Ekki er unnið með önnur 

trúarbrögð í leikskólanum. Leikskólastjórinn sagði að þar sem þjóðfélagið færi á hvolf í 

desember þyrftu börn að fá að vita af hverju það er og einnig að breyta út af vananum í 

mesta skammdeginu. Ekki hefur leikskólinn heldur lagt áherslu á að fræðast um trúarhefðir 

eða hátíðir annarra trúarbragða frá fjölskyldum þeirra sem eru af annarri trú en kristinni. 

Ekki er heldur rætt um trúarbrögð í kringum páskana, þá fá flest börnin páskaegg og þar 

með er þeirri umræðu lokið. Leikskólastjórinn segist sáttur við trúarbragðafræðsluna eins 

og hún er í dag á leikskólanum og stendur ekki hugur til að breyta henni. Hins vegar hefur 

verið lögð meiri áhersla á þjóðhátíðardaga en á leikskólanum eru börn og starfsmenn af 

nokkrum þjóðernum og haldið er upp á þjóðhátíðardag hvers og eins. Ekki er mikið rætt um 

trúarbrögð landanna en rætt er um landið, sýndar myndir þaðan og ýmsir munir sem 

tengjast menningu landsins og eru þá foreldrar velkomnir með. 

 

Spurt var hvort leikskólastjórinn vildi vinna minna með trúarbrögð á leikskólanum og þeirri 

spurningu svaraði hann játandi. Aðspurður segist leikskólastjórinn vilja að samvinnan við 
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sóknarprest hverfisins í kring um litlu jólin séu gagnkvæm enda hafi foreldrar ekki gert 

athugasemdir við heimsókn prestsins á leikskólann. Samvinna er höfð við þá foreldra sem 

óska eftir því að börnin þeirra taki ekki þátt í sögustund prestsins með því að bjóða þeim 

annað verkefni eða önnur saga á meðan presturinn segir söguna en taka að öðru leyti þátt í 

litlu jólunum. Greinileg mótsögn er hjá leikskólastjóranum sem segist bæði vera sátt við 

trúarbragðafræðsluna eins og hún er en einnig að hún vilji vinna minna með trúarbrögð. 

Leikskólastjórinn hvetur starfsfólk ekki til að kynna sér önnur trúarbrögð sérstaklega og 

vinnur ekki sjálf með trúarbrögð í barnahópnum. 

 

Rætt var um hvort trúarbragðafræðsla á leikskólum eigi rétt á sér og var leikskólastjórinn 

klofinn í sinni skoðun en ástæður þess eru að kristin trú sé mjög sterkur hluti af íslenskri 

menningu og að hluta eigi kristin trú heima í fræðslu um landið og menningu þess. Þó svo 

að margir séu ekki kristnir þá sé þetta það stór hluti af sögu og menningu landsins að ekki 

sé hægt að sleppa trúarbragðafræðslu alveg. Einnig minnist leikskólastjórinn á að munur sé 

á að segja sögur eða að vera kenna börnunum bænir eða kenna um trúna sem slíka. 

Leikskólastjóranum finnst hæfilegt að fá eina jólasögu sem tengd er kristinni trú og segir að 

ekki sé þörf á meiru innan veggja leikskólans. Leikskólastjórinn hefur þá skoðun að 

trúarbragðafræðsla eigi að hefjast í 4. Bekk grunnskóla þegar börn hafa aldur og forsendur 

til að skilja trúarbrögð. Einnig sagði leikskólastjórinn á Dúfnahóli að trúarbragðafræðsla 

væri nauðsynleg vegna þess að með fræðslu er hægt að koma í veg fyrir fordóma. 

Leikskólastjóri Dúfnahóls sagði kostina vera þá að þá séu börn upplýst um það sem gerist í 

þjóðfélaginu en að gallarnir séu þeir að trúmál séu viðkvæm mál og foreldrar innræta 

börnum sínum trú á mismunandi hátt og hafi mismunandi skoðanir til dæmis um lífið og 

dauðann og því sé mjög erfitt að sníða trúarbragðafræðslu að högum allra. Einnig nefnir 

hún að mjög þunn lína sé milli uppfræðslu og innrætingar þegar kemur að trúarbrögðum. 

 

Leikskólastjóri Dúfnahóls minntist einnig á að börn eiga rétt á því að taka upplýstar 

ákvarðanir um hvaða trú þau vilja velja sér á fullorðins aldri og hafa meiri möguleika til 

þess ef þau hafa fengið fræðslu um öll trúarbrögð til dæmis í skóla. 
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Viðtal við leikskólastjóra Hrafnaborgar 

Leikskólastjóri Hrafnaborgar hafði fengið spurningar okkar sendar fyrirfram og var með 

þær útprentaðar á blaði þegar viðtalið hófst. Leikskólastjórinn sagði að ekki væri unnið 

með trúarbrögð á leikskólanum en Aðalnámskrá leikskóla (1999) væri fylgt en þar eru 

tilmæli um að engum sé mismunað vegna trúarbragða. Spurt var hvernig væri unnið með 

trúarbragðafræðslu í leikskólanum og tók leikskólastjórinn þá fram að ekki væri 

trúarbragðafræðsla í leikskólanum en vissulega væri unnið með gildi sem samræmast 

gildum kristinnar trúar svo sem að meiða ekki eða segja ósatt en það félli undir lífsleikni en 

ekki trúarbragðafræðslu. Leikskólastjórinn telur að Hrafnaborg sé á réttum stað varðandi 

vinnu með trúarbrögð. Leikskólinn eigi í góðu samstarfi við kirkjuna í hverfinu, þangað sé 

farið í söngstundir þegar nær dregur stórhátíðum og einnig séu steindu gluggarnir í 

kirkjunni skoðaðir oft. Presturinn kemur í heimsókn í leikskólann í byrjun aðventunnar og 

þá segir hann frá ævintýrinu sem gerðist í Bethlehem. Leikskólastjórinn hvetur starfsfólk 

ekki til að kynna sér trúarbrögð vegna þess að það er ekki í áherslum í skólanámskrá að 

kenna eða stunda trúarbragðafræðslu og bætir við að trúarbragðafræðsla eigi að vera í 

höndum foreldra.  

 

Aðspurð um hvort að trúarbragðafræðsla á leikskólum eigi rétt á sér segir hún að það fari 

eftir því hvernig leikskólinn skilgreini sig, sem kristilegan leikskóla eða sem skóla sem 

gefur sig út fyrir að vera fyrir alla með umburðalyndi að leiðarljósi eins og á Hrafnaborg en 

samt með tilliti til Þjóðkirkjunnar. Leikskólastjórinn vill halda uppi góðum sammannlegum 

gildum, virðingu fyrir manninum og umhverfinu og segir að trú, Búdda, Allah eða Guð 

skiptir ekki endilega máli í því samhengi. Þessi skoðun er orðin mjög algeng og er til 

námsefni sem byggir á þessu viðhorfi sem meðal annars er nýtt í einum leikskóla 

Kópavogsbæjar sem aðalnámsefni. Námsefnið felst í að kenna börnum ákveðin gildi sem 

nýtast hvar sem er í samfélagi með fólki sem er til dæmis af mismunandi þjóðerni og hefur 

mismunandi trúarbrögð. Þetta námsefni er ætlað til þess að minnka ofbeldi og auka skilning 

og umburðalyndi gagnvart öðrum (Lífsmennt, 2005).  

 

Leikskólastjórinn á Hrafnaborg sagði að þar sem leikskólakennarar væru ekki sérfræðingar 

í  trúfræðslu, væru mismunandi eins og þeir eru margir hefðu þeir ekki nægilega góða 
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forsendur til að kenna um trúarbrögð í leikskólum. Vissulega séu trúmál rædd við börn ef 

þau koma upp en þó er reynt að beina spurningum þeirra síðar til foreldra barnanna, 

sérstaklega ef um vafamál er að ræða. Í bók Sigurðar Pálssonar (2001:147) nefnir hann að 

leikskólum sé ekki ætlað að kenna trúarbragðafræði þó þeir eigi að viðhalda menningararfi 

þjóðarinnar sem passar við það að leikskólastjórarnir vilja ekki hafa of mikið af 

trúarbragðafræðslu í sínum leikskólum. 
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6.2 Spurning 1 og 2 

Í fyrstu spurningu var spurt um kyn þátttakenda og í spurningu 2 var spurt um aldur. Í 

niðurstöðum úr listum foreldra má sjá að 39% foreldra svöruðu listanum eða 47 foreldrar af 

121. Þetta sýnir að svörun var ekki góð en það er þó það sem búist var við. Mikill 

meirihluti var konur eða 38 og er það 81%, og 9 karlar eða 19%. Aldursdreifing er ekki 

mikil en flestir eru á aldrinum 31-40 ára eða 40 manns (85%) og skiptist hópurinn þannig, 

sjá mynd 1: 

 

Mynd 1. Fjöldi foreldra eftir aldri og kyni. 
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Starfsmenn þessara leikskóla eru að mestu leyti konur eða 89%, karlmenn eru því aðeins 

11% af þessu úrtaki. Flestir starfsmenn eru á aldrinum 18-40 ára (66%) sjá mynd 2.  

 

Mynd 2. Fjöldi starfsmanna eftir aldri og kyni.  
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6.3 Spurning 3 

Í þriðju spurningu var spurt um menntun og voru svarmöguleikarnir sjö. Hægt var að velja 

meira en einn möguleika því ekki er víst að allir hafi farið sömu leið í námi sínu og varð 

það raunin. Í myndritum og niðurstöðunum hér á eftir verður ávallt talið hæsta stig 

menntunar. Menntunin er sýnd á mynd 3 og 4.  

 

Flestir foreldranna eru með háskólapróf eða 36 talsins og eru það 77%. Þrír foreldranna eru 

leikskólakennarar og tveir hafa grunnskólapróf.  

 

 

Mynd 3. Menntun foreldra ( grunnskólapróf, stúdentspróf eða ígildi þess, 

iðnmenntun, háskólapróf, leikskólakennari, annað háskólapróf á uppeldisstigi, 

annað). 
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Flest starfsfólkið er menntað umfram grunnskólapróf eða 63 og eru það 77% og má sjá að 

30 manns hafa menntað sig í leikskólakennarafræðum. Það er þó aðeins 34% 

starfsmannanna. 

 

 

Mynd 4. Menntun starfsfólks ( grunnskólapróf, stúdentspróf eða ígildi þess, 

iðnmenntun, háskólapróf, leikskólakennari, annað háskólapróf á uppeldisstigi, 

annað). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

6.4 Spurning 4 

Trúariðkun er mismunandi milli manna eins og flest annað. Því var áhugavert að skoða í 

samanburði við aldur hversu oft foreldrar og starfsfólk iðkar trú sína. Spurt var um 

trúariðkun í spurningu fjögur og hljóðaði hún svo: „hve oft iðkar þú trú þína?“ 

svarmöguleikarnir voru fimm talsins og útskýring á því hvað trúariðkun felur í sér, fylgdi 

með (með því að iðka trú er átt við hvers konar ástundun; bænir, kirkjuferðir/ferðir í 

trúarleg hús, sunnudagaskóli eða annað).  

Á mynd 5 má sjá að flestir foreldrar iðka trú sína einu sinni í mánuði eða 17 af 47, 

næstflestir eða 13 iðka trú sína einu sinni á ári. Athyglisvert er að skoða aldursskiptingu 

foreldranna en af þeim tveim foreldrum sem elstir eru eða á aldrinum 41-50 iðka báðir trú 

sína sjaldan eða annar 1 sinni á ári og hinn aldrei (sjá mynd 5). Yngstu foreldrarnir eða þeir 

sem eru á aldrinum 18-30 ára iðka trúna sína oftar en þeir sem eldri eru eins og sjá má á 

myndinni. 

 

 

Mynd 5. Trúariðkun foreldra eftir aldri. 
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Flestir starfsmanna iðka trú sína einu sinni á ári eða 28%, 24 af 87, miðað við að foreldrar 

segjast flestir eða 36% sem eru 17 af 47, iðka trúna einu sinni í mánuði (sjá mynd 6). Í hópi 

starfsmanna segjast 15 manns aldrei iðka trú en flestir eða 10 af þeim eru á aldrinum 18-30 

ára. Þeir sem iðka trú einu sinni á ári eru 24 og af þeim eru 13 á aldrinum 18-30 ára. Flestir 

í aldurshópnum 31-40 iðka trú sína einu sinni á mánuði. 

 

Í hópi starfsmanna 18-30 ára  iðka flestir trú 1 sinni á ári eða aldrei eða um 70% aðrir iðka 

trú sína meira. Í aldurshópnum 31-40 ára iðka flestir trú sína 1 sinni í mánuði eða oftar 

(75%). Fólk á aldrinum 41-50 ára iðkar flest trúna oftar en 1 sinni í viku en jafnframt er sú 

tala aðeins lítillega hærri en aðrir möguleikar. 

 

Mynd 6. Trúariðkun starfsfólks eftir aldri. 
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6.5 Spurning 5 

Spurning fimm var aðlöguð að svarendum og var því ekki eins fyrir foreldra og starfsfólk. 

Foreldrar voru spurðir: „viltu að barnið þitt læri um trúarbrögð á leikskólanum?“ Starfsfólk 

var spurt um hvort þeir vildu vinna með trúarbrögð á leikskólanum. Niðurstöðurnar eru 

athyglisverðar því ekki eru foreldar og starfsfólk sammála um trúarbragðafræðsluna. 

Mikill fjöldi foreldra vill að barnið sitt læri um trúarbrögð á leikskólanum eða 83% 

foreldrar, 6% vilja ekki að barnið læri um trúarbrögð og 11% svöruðu „veit ekki“. Miðað 

við það sem kemur fram í viðtölum við leikskólastjóra sem segja að ekki sé unnið með 

trúarbrögð á þeirra leikskólum þá er það öfugt við það sem foreldrarnir vilja samkvæmt 

spurningalistanum.  

Á mynd 7 má sjá að þeir foreldrar sem ekki iðka trú sína vilja heldur ekki að börnin læri um 

trúarbrögð á leikskólanum. Flestir þeirra iðka trú sína sjaldan eða einu sinni í mánuði- einu 

sinni á ári.  

 

Mynd 7. Trúariðkun foreldra og vilji þeirra til trúariðkunar barnanna. 
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Starfsmenn sem vilja kenna trúarbrögð á leikskólanum eru alls 29, þeir sem vilja ekki 

kenna trúarbrögð eru 37 og þeir sem eru hlutlausir eru 21. Það eru 43% starfsmanna sem 

vilja ekki vinna með trúarbrögð, 33% sem vilja það og hlutlausir eru 24%.  Mynd 8 sýnir að 

meirihluti þeirra sem iðkar trú einu sinni á ári eða sjaldnar vilji ekki kenna trúarbrögð í 

leikskóla. Flestir þeirra sem vilja kenna trúarbrögð iðka trú sína einu sinni í mánuði eða 

oftar. Hluti svarenda eða 24% voru ekki vissir um afstöðu sína til trúarbragðakennslu í 

leikskóla en flestir þeirra iðka trú sína einu sinni á ári eða oftar. 

 

Mynd 8. Trúariðkun starfsmanna og vilji þeirra til að kenna trúarbrögð. 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

6.6 Spurning 6 

Líkt og í spurningu fimm þá var spurning sex löguð að þátttakendum og foreldrar svöruðu 

spurningunni: „ertu sátt/ur við hvernig unnið er með trúarbrögð á leikskóla barnsins þíns?” 

og  starfsfólk fékk spurninguna: „hvernig finnst þér staðið að trúarbragðafræðslu á þínum 

leikskóla?”  

 

Langflestir foreldrar voru sáttir við starfið sem fram fer á leikskólanum eða 32. Flestir 

þeirra sem vilja að unnið sé með trúarbrögð á leikskólanum eru einnig frekar eða mjög 

sáttir við hvernig það er gert eins og sjá má á mynd 9. Einungis þrír foreldrar vilja ekki að 

barnið læri um trúarbrögð og tveir þeirra eru ósáttir við hvernig unnið er en sá þriðji er 

mjög sáttur við það hvernig unnið er.  

 

Mynd 9. Viðhorf til trúarbragðafræðslu á leikskólanum. 
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Niðurstöður úr spurningalistum starfsfólks eru frekar dreifðar og misjafnt hvernig 

starfsfólki finnst staðið að trúarbragðafræðslu. Fæstum finnst illa staðið að fræðslunni eða 

7, 20 manns finnst fræðslan sæmileg, 14 eru hlutlausir, 23 finnst vera vel staðið að 

fræðslunni og 16 finnst ágætlega staðið að vinnunni. Það eru því heldur fleiri sem eru sáttir 

við starfið en þó fjölmargir sem finnst einungis sæmilega unnið með trúarbrögð. Ef svörin 

eru skoðuð með tilliti til hvort starfsmenn vilji vinna með trúarbrögð þá eru svörin líka 

nokkuð dreifð (sjá mynd 10). 

 

Mynd 10. Viðhorf til trúarbragðafræðslu á leikskólanum. 
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6.7 Spurning 7 

Spurning sjö er tvíþætt en foreldrar voru spurðir: „vildir þú að það væri meira eða minna 

eða ertu sátt/ur eins og það er?“ og er þá spurningin í samhengi við spurninguna á undan. 

Svarmöguleikarnir eru meira, minna og sátt/ur. Starfsfólk er spurt: „vinnur þú með 

trúarbrögð í barnahópnum?“ og er starfsfólkið beðið um að segja hvernig ef það svarar 

játandi. 

 

Foreldrarnir eru flestir sáttir við hvernig unnið er eða 39 talsins sem eru 85%, fimm þeirra 

eða 11% vilja meira og tveir vilja minna eða 4%. Eitt foreldri svaraði öllum 

valmöguleikunum sem átti þó ekki að vera hægt og því eru þetta 46 foreldrar sem eru taldir 

með og niðurstöðurnar því gallaðar. 

 

Starfsmenn svöruðu flestir neitandi eða 73 sem eru 85% og 13 sögðu já eða 15%. Einn 

starfsmaður svaraði báðum möguleikum sem átti heldur ekki að vera hægt en hans svör eru 

því dregin frá þessum niðurstöðum og því 86 starfsmenn taldir með. Þeir sem sögðu já 

þurftu líka að segja hvernig þeir unnu með trúarbrögð og hér eru þau svör: 

- fræðsla í kringum hátíðir 

- í tengslum við t.d. jól og páska  

- einungis í kringum jól 

- ræðum um t.d. um vináttu, samfélagið og um hátíðir þegar þær nálgast 

- í tengslum við hátíðir og tyllidaga 

- í kringum hátíðir 

- tengt tyllidögum og hátíðum, umræður á almennum nótum, ekki 

trúarbragðafræðsla sem slík heldur almennt um hvað fólk trúir á 

- kynning fyrir jólin um Jesúbarnið og komu þess 

- syng stundum lög, segi sögur kring um jól + páska 

- Talaði um jólin Jesú og síðan um páskana 

- Fyrir hátíðar t.d. jól og páska 

- umræðum söngvum 
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Það voru sex sem töldu þetta ætti að vera fræðsla í kringum hátíðir, tveim sem fannst þetta 

eiga við jólin eingöngu, fjórir sem unnu bæði með trúarbrögð um páska og jól og einn sem 

talaði um að vinna með umræður og söngva. 
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6.8 Spurning 8 

Í spurningu átta var spurt eins hjá foreldrum og starfsfólki. Spurt var: „finnst þér 

trúarbragðafræðsla nauðsynleg í nútímasamfélagi?“ Hægt var að svara neitandi eða játandi 

og þeir sem sögðu já voru beðnir að útskýra af hverju þeir svöruðu játandi. 

 

Foreldrar sögðu flestir já eða 40 en sjö þeirra sögðu nei. Starfsmenn sögðu flestir já eða 53 

en 34 sögðu nei og því aðeins mjórra á muninum (sjá mynd 12). Hlutfallslega eru því miklu 

fleiri foreldrar sem finnst trúarbragðafræðsla nauðsynleg eða 85% á móti 61% starfsmanna.  

 

Ef skoðuð er menntun foreldra og afstaða til trúarbragðafræðslu þá kemur ekki mikið 

merkilegt í ljós. Það eru 32 foreldranna með háskólapróf og af þeim eru 4 eða 12,5% sem 

finnst trúarbragðafræðsla ekki nauðsynleg í nútaímasamfélagi. Það er þó hátt hlutfall þeirra 

sem sögðu nei eða 57% (sjá mynd 11). 

 

 

Mynd 11. Finnst þér trúarbragðafræðsla nauðsynleg í nútímasamfélagi? 
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Mynd 12. Viðhorf foreldra til þess hvort trúarbragðafræðsla sé nauðsynleg í nútímasamfélagi 

eftir menntun. 

Foreldrum sem fannst trúarbragðafræðsla nauðsynleg nefndu eftirtalin hugtök: virðing, 

fjölmenningarsamfélag, hefðir, siðfræði, gildi, umburðarlyndi og fræðsla. Hér koma svör 

foreldranna: 

- Það er mikil og góð siðfræði fólgin í trúarbragðafræðum sem er góð og gild fyrir börn 

að læra 

- Krakkar eiga að vita meira  

- Trúarbrögð eru samofin nútímasamfélaginu nú eins og áður 

- Við verðum að halda svolítið í gamlar hefðir þar til við vitum hvað við ætlum að bjóða 

uppá í staðin 

- Hluti af því að þekkja til ólíkara menningaheima 

- Þekking og virðing fyrir annarra trú 

- Nauðsynlegt að barnið viti út á hvað trúarhátíðir gangi og kynnist mismunandi siðum 

og venjum í trúarbrögðum.  

- Kennir virðingu fyrir öðru fólki  

- Því við lifum í fjölþjóðlegusamfélagi 

- Þarf að vera hlutlaus fræðsla til að fólk hafi val hvort og hverju það vill trúa.  Og 
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fræðsla um hvað hlutverk trúarbrögð hafi spilað í öllum stríðum og vitleysu í heiminum. 

- Okkar þjóðtrú er kristin trú, við þurfum að þekkja hana eins og upprunann 

- Já en ekki í opinberum skólum 

- Til að auka skilning barna á því að við trúum ekki öll á það sama og höfum ólíkar 

hefðir og skoðanir.  

- Eykur víðsýni en má ekki vera trúboð eins og hefur tíðkast hjá þjóðkirkjunni 

- Gott að kynnast þessu til að geta seinna meir valið sjálfur hvað maður vill gera í 

þessum málum 

- Ef fjallað er um öll trúarbrögð 

- Það er svo margt neikvætt í þessu samfélagi og þessi fræðsla hjálpar öllum 

- Öll fræðsla er af hinu góða 

- Er það mikill grunnur að samfélagsuppbyggingu okkar og sögu, alveg sama hvort fólk 

trúir eða ekki  

- Til þess að fá innsýn í mismunandi menningarheima 

- Held það geri börnunum gott að fræðast um eitthvað æðra okkur 

- Til að fyrirbyggja misskilningi og árekstri. 

- Öll fræðsla af hinu góða. Trúarbragðakennslu má að vissu leiti líka flokka undir 

siðferðiskennslu. Hvaða siðferðislegu viðhorf viljum við að börnin okkar læri og hvað 

er það sem getur gert þau að betri einstaklingum. 5 ára börn eru ekki að leggja neinn 

djúpan skilning í Jesú. Það er bara eitthver karl sem dó fyrir löngu síðan en þau fá nú 

samt alltaf pakka á afmælinu hans. Mér finnst meira virði að kenna þeim hvernig á að 

koma fram hvert við annað, fyrirgefa ef einhver særir mann, biðjast afsökunar ef barnið 

særir o.s.frv. 

- Svo að börnin hafi síður fordóma ganvart þeim sem hafa ólík trúarbrögð og hefðir 

- Siðfræði 

- Allir ættu að vita sem mest um flest trúarbrögð 

- Skilningur og þekking á trú fólks eykur að mínu mati umburðarlyndi  

- Það er hverju barni hollt að þekkja aðstæður annarra 

- Mér finnst hún nauðsynleg á meðan hún fer ekki út í öfgar 

- Til að skilja betur trú annarra og bera virðingu fyrir trú þess. Mismunandi trúarbrögð 
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eru og að krakka alist upp við að sumir trúa á guð og aðrir á eitthvað annað og það sé 

allt í lagi...  

- Vegna þess að við viljum halda í trúna okkar og viljum að börnin læri það sem við 

lærðum 

- Kennir börnum umburðarlyndi og víkkar sjóndeildarhring gagnvart öðrum sem er 

nauðsynlegt í fjölmenningarsamfélagi sem við erum að verða á Íslandi 

- Í trúarbrögðum eru ákveðin gildi sem gott er að kenna börnum.Allt í lagi að gera þau 

meðvituð um þá menningu sem þau lifa í 

- Auka umburðarlyndi, víðsýni og draga úr fordómum 

- Til auka siðmenntun 

- Eins og önnur fræðsla 

- Til að skilja gildi trúarbragða 

- Bara ef öll trúarbrögð eru kynnt 

- Fræðsla er nauðsynleg, iðkun ekki 

Ef skoðuð er menntun starfsmanna og viðhorf þeirra til trúarbragðafræðslu í 

nútímasamfélagi kemur í ljós að 61% allra starfsmanna eru sammála því að 

trúarbragðafræðsla sé nauðsynleg í nútímasamfélagi og eru flestir þeirra menntaðir á 

einhvern hátt umfram grunnskólapróf. Sú skoðun er áberandi í hópi þeirra sem aðeins hafa 

grunnskólapróf að  trúarbragðafræðsla sé ekki nauðsynleg í nútímasamfélagi en tveir þriðju 

hlutar þess hóps telja að svo sé. Þessi niðurstaða gæti bent til þess að með menntun umfram 

skyldunám uppgötvi fólk að trúarbrögð séu stór hluti af samfélaginu og því óumflýjanlegt 

að fræðast um þau á lífsleiðinni. Í hópi leikskólakennara telja 19 af 26 að 

trúarbragðafræðsla sé nauðsynleg í nútímasamfélagi. Greinilegt er að þeir sem hafa 

háskólamenntun, eru leikskólakennarar eða hafa annað háskólapróf á uppeldis-og 

menntunarsviði telja að trúarbragðsfræðsla sé nauðsynleg og styrkir það þá niðurstöðu að 

þeir sem hafa aðeins grunnskólapróf telja að trúarbragðafræðsla sé ekki nauðsynleg og því 

greinilegt að menntun virðist hafa áhrif á skoðanir manna í þeim efnum (sjá mynd 13).  



52 

 

 

Mynd 13. Finnst þér trúarbragðafræðsla nauðsynleg í nútímasamfélagi, flokkað eftir 

menntun starfsmanna. 

Ef já af hverju? 

Helstu kostir sem þátttakendur gáfu upp fyrir því að trúarbragðafræðsla væri nauðsynleg í 

nútímasamfélagi voru að upplýsa börn um mismunandi siði, að trúin sé stór þáttur af 

mannlegu samfélagi og menningu hvar sem er í heiminum og til þess að minnka fordóma. 

Eins nefndu einhverjir að nú væru mörg trúarbrögð í landinu og því væri mjög mikilvægt 

að fræða börn um trúarbrögð til að koma í veg fyrir misklíð. Margir nefndu að með 

trúarbragðafræðslu væru börn frædd um gömul og góð gildi. Trúlegt er að þeir sem nefndu 

gildi telji að trúarbragðakennslan fari fram á þann hátt að gildi góðs og ills séu kennd ásamt 

almennum siðareglum samfélagsins sem þeir yfirfæra á trúarbragðafræðslu. Hér eru svör 

starfsmanna um af hverju trúarbragðafræðsla er nauðsynleg í nútímasamfélagi: 

- Vegna fjölbreytileikans sem skapast 

- Vegna hefðarinnar 

- Til að fólk viti í hverju trúarbrögð felast.  Það er gott að trúa 

- Þetta er hluti af menningu fólksins 

- Trú er holl  

- Gömlu góðu gildin 
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- Stór þáttur af samfélaginu 

- Til að skilja heiminn og trúarbrögð annarra (á ekki við að kenna bara kristni 

heldur auka skilning á öðrum trúarbrögðum) 

- Mikilvægt, læra um samkennd, skiptir máli að vera góðhjartaður ofl. 

- Á að fara fram á heimilum leikskólabarna, leikskólar eiga að fá að fara í kirkju 

fyrir jól og fá fræðslu um jólin 

- Foreldrum 

- Til að upplýsa börn um mismunandi siði 

- Vegna aðstæðna hverju sinni 

- En ekki endilega á leikskóla 

- Vegna þess að ég held að foreldrar séu ekki að upplýsa börnin sín um trúna 

- Mörg trúarbrögð í landinu 

- Þarf að auka skilning á mismunandi viðhorfum fólks út frá trú 

- Nauðsynlega öllu fólki 

- Mér finnst mikilvægt að börn læri um trú og nauðsynlegt að þau læri um 

mismunandi trúarbrögð sérstaklega í ljósi þess að nú búa hér á landi fólk frá 

mismunandi þjóðum sem ekki eru allar í Lúthersku kirkjunni 

- Vita af hverju hátíðir eru t.d jól páskar 

- Trúin eflir kærleika, vináttu, samkennd 

- Mér finnst hver einstaklingur eiga rétt á vali á trú, ég myndi kjósa trúabragðafræði 

í grunnskóla fremur kristinfræði 

- Við erum jú kristin þjóð að stærstum hluta 

- Hún er hluti af okkar menningu og við eigum að sjálfsögðu að hlúa að því eins og 

öðru 

- Þar má finna skýringu á mismunandi hugsanagangi hjá fólki 

- Já þegar börnin eru komin í grunnskóla 

- Til að minnka fordóma en veit ekki alveg hvort það eigi heima í leikskólunum  

- Það er til meira en kristni og biblíutengt 

- Innan heimilis. og foreldrar ákveði rest 

- Í grunnskólum ekki leikskólum 
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- Já til að kynnast fjölbreytileika allra barna 

- Til að gera betri heim betri 

- Fræðsla um alls konar trúarbrögð, ekki eingöngu kristna 

- Dýpkar skilning á ólíkum trúarbrögðum 

- Partur af menningu þjóða 

- Það er gott fyrir alla, til að kynnast hinum ýmsu trúarbrögðum 

- Þekking er nauðsynleg, til að skilja að fólk er mismunandi 

- Gott fyrir sálina 

- Máttur bænarinnar er mikill. 

- Hún kennir okkur góð gildi  

- Kenna gömlu góðu gildin, að börnin kynnist margsskonar trúarbrögðum í 

fjölmenningarsamfélagi 

- Koma í veg fyrir fordóma og kenna börnum/unglingum umburðarlyndi 

- Í formi vináttu og t.d. að virða náungann og að allir séu ekki eins. 

- Eykur m.a. gildi samkenndar og samhjálpar. 

- Þekking er nauðsynleg, til að skilja að fólk er mismunandi 

- Það veitir styrk og eflir það góða í manneskjunni 

- Gott fyrir sálina 

- Gott fyrir sálina 

- Minna mann á, fá okkur til að hugsa. 

- Allir hafa gott af því að þekkja sem flest trúarbrögð 

- Siðfræði 
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6.9 Spurning 9 

Allir svöruðu spurningu níu þar sem ekki var gefinn kostur á öðru. Spurt var um kosti og 

galla trúarbragðafræðslu í leikskólum og var textareitur svo hægt væri að skrifa kostina 

og/eða gallana. Það voru 12 foreldrar sem skrifuðu „hef ekki skoðun” eða á annan 

hlutlausan hátt. Kostir og gallar sem foreldrarnir töldu upp voru margs konar og hér verða 

þeir taldir upp og flokkaðir eftir þemum. Þau þemu sem komu upp voru m.a. góð gildi, 

þroski barnanna, hlutlaus fræðsla, fordómar, mismunandi menning og trú, þjóðtrú, víðsýni, 

gott að trúa og ofsatrú.  

Kostir og gallar trúarbragðafræðslu að mati foreldra 

Kostina má flokka í nokkur þemu. Í fyrsta lagi var talað um að það sé gott fyrir börnin að 

læra um mismunandi menningu, að við séum öll ólík og trú okkar líka. Það var talað um að 

opna verði hug barnanna fyrir því að það séu til önnur trúarbrögð og að börnin kynnist 

þeim. Í öðru lagi er talað um kosti þess að kenna góðu gildin sem trúarbrögð eiga 

sameiginlegt, um almenna siðfræði og að þetta sé aukin siðmenntun. Einnig er talað um 

siðfræði óháð trúarbrögðum og að aukin þekking fylgi með. Í þriðja lagi er það talinn 

kostur að aukin umræða um trú fari fram á heimilinu og að þannig sé miðlað meiri kærleika 

til barnanna 

Gallarnir sem foreldrar nefna eru fáir en aðallega er talað um að það sé hætta á fræðslan 

verði að trúboði, heilaþvotti eða ofsatrú. Einnig eru þeir hræddir um að ýtt sé undir fordóma 

eða að börnin séu of ung til þess að átta sig á vali hvers og eins eða hugmyndum þeirra sem 

eru trúaðir. Eins að ekki hafi allir sömu hugmyndir um trú þó svo þeir séu sömu trúar. Einn 

talar um að starfið megi ekki verða litað af trúarbrögðum. 

Kostir að mati foreldra eru eftirtaldir: 

- Að börn kynnist öllum tegundum af trúarbrögðum 

- Kostir: Kynnist trúabrögðum 

- Kostir að börn viti að ekki eru allir sem trúa á sama hlutinn og það á ekki að skipta 

máli heldur þarf að bera virðingu fyrir hverjum og einu  
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- Kosturinn ætti að vera sá að börnin fái hlutlausa fræðslu um  trúarbrögð almennt og 

viti að þau séu til.  Þarf líka að koma fram að það sé í lagi að trúa ekki.  Gott að 

byrja snemma þar sem að við lifum í fjölmenningarsamfélagi 

- Fræðsla  

- Ég vildi að börnum sé kennd önnur trúarbrögð en aðeins kristin trú 

- Kostir að opna huga barnanna fyrir því að það eru til fleiri en ein trú. Opna huga 

þeirra og koma vonandi í veg fyrir fordóma 

- Ég mundi telja að það væru bara kostir, gott að læra um mismunandi menningu  

- Gott fyrir börnin að vita eitthvað um trúarbrögð 

- Kostir: Við erum öll ólík, trú okkar sömuleiðis. Besti staðurinn til að byrja að kenna 

það er í leikskólum 

- Kostir eru að þetta er mjög áhugavert og yikur umtal varðandi trú inná heimili og 

þannig miðlum við meira af trú og kærleika til barnanna. Ekki veitir af 

- Börnin hafa gott af því að þekkja þjóðtrú okkar að einhverju leyti, vandasamt oft á 

tíðum að greina og ákveða hversu mikið á að kenna þeim 

- Kostina tel ég vera að kærleikurinn sem trúin getur falið í sér er hollur og góður 

öllum að vita  

- Gott að börn séu frædd um afhverju við höldum jól, páska og aðrar slíkar hátíðir 

- Kostir: Gott að vita að það er einhver æðri máttur sem gott er að treysta og trúa   

- Held það geri börnunum gott að fræðast um eitthvað æðra okkur 

- Kostir gott að trúa  

- Kennir börnum umburðarlyndi og víkkar sjóndeildarhring gagnvart öðrum sem er 

nauðsynlegt í fjölmenningarsamfélagi sem við erum að verða á Íslandi 

- Kostirnir eru þeir að því fyrr sem barn er meðvitað um hin ýmsu trúarbrögð þá 

minnkar það líkur á fordómum síðar meir 

- Eykur víðsýni barna 

- Eykur víðsýni og minnkar vonandi fordóma 

- Þjóðin er orðin svo fjölmenningarleg að einhverjir hópar gætu móðgast og verið 

mjög á móti því að barnið þeirra hljóti þessa fræðslu. Þessvegna finnst mér 

mikilvægara að kenna þeim það sem ég nefndi hér að ofan þar sem kristin trú byggir 
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að miklu leit á því að virða náungann og koma fram við hann eins og maður vill að 

komið sé fram við mann sjálfan. Þarf ekki endilega að flokka það undir beina 

trúarlega kennslu. Það eru margar barnabækur sem bera boðskap um hvernig á að 

hegða sér, hvað er réttlátt og ranglátt  og innihaldið er kannski nákvæmlega það 

sama og í biblíusögu, bara sett fram með nýjum persónum og aðstæðum. Djúp 

trúarleg fræðsla finnst mér ekki vera viðeigandi og börnin ekki fær um að meðtaka 

hana á þessum aldri. Þar sem ég svara "veit ekki" í hinum spurningunum á ég við að 

ég vil þessa kennslu en það er ekki sama hvernig hún er sett upp.Verð samt að segja 

að þegar hafa verið dauðsföll í tengslum við leikskólann og presturinn hefur verið 

kallaður til hef ég alltaf verið mjög sátt við þá leið. Þetta er örugglega mjög 

ruglingslega sett fram hjá mér. Það er bara svo óþægilegt að geta ekki sé nema part 

af því sem maður hefur skrifað 

- Kostir að kenna góð gildi, náungakærleik o.s.frv. sem mörg trúarbrögð eiga 

sameiginlegt  

- Kostirnir eru fræðsla um góð gildi og almenna siðfræði óháð trúarbrögðum  

- læra meira  

- Kostir: Þekking  

- Aukin siðmenntun. Verður samt að sýna umburðarlyndi gangvart mismunandi 

trúarbrögðum 

Hér eru gallar að mati foreldra: 

- Gallarnir þeir að verið er að segja börnum að trúa á "sögur" af e-u sem ég tel ekki 

eiga við rök að styðjast 

- Galli er allt sem tengist heilaþvotti eða eitthvað sem ýtir undir fordóma 

- Gallar geta verið ef ekki er nægilega vel kynnt fyrir börnum mismunandi trúarbrögð 

og virðing fyrir frjálsu vali hvers og eins á þeim trúarbrögðum sem hann iðkar 

- Erfitt að fylgja eftir öllum siðum og venjum í öllum trúarbrögðum 

- Trúarbragðafræðslan má ekki verða of ítarleg því börnin eru jú ung  

- Gallar ef starfið er litað af trúarbrögðum, nóg að hafa kynningu og að sumir trúa 

öðru 
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- Leikskólabörn hafa ekki nægan þroska fyrir alvöru fræðslu í leikskólum - 

leikskólabörn finna engan mun á t.d. tilvist jólasveins og guðs 

- Ókostir einhver ofsatrú 

- Trúarbragðafræðsla er oft trúboð 

- Engir sérstakir gallar eða kostir. Bara á meðan þetta verður ekki að ofsatrúardæmi 

- Galli er sá að erfitt er að vita hvað sé rétt að kenna börnum í leikskólum því að ekki 

hafa allir foreldrar sömu hugmyndir um fræðslu fyrir börnin sín 

- Gallar:fordómar 

- Gallar: gæti ýtt undir fordóma ef ekki næg fræðsla 

- Fólk er misjafnt eins og það er margt og því ekki víst að þjóðkirkjan t.d henti öllum 

heimilum 

- Er einhæf--> Einblínt á þjóðtrú okkar 

- Einblínt á kristni (þjóðkirkjuna).  Og trú, ekki trúleysi.  Er ekki nógu hlutlaus og ekki 

rætt um hlutina frá öllum sjónarhornum.  Finnst ekki að prestur ætti að koma í 

leikskólann né aðrir talsmenn trúfélaga.  Foreldrar geta séð um þá hlið.  Ekki fara í 

heimsóknir til trúfélaga (kirkjur).  Foreldrar geta sömuleiðis séð um þá hlið 

- Gallarnir eru að kennslan getur snúist meira um meirihlutatrú þjóðarinnar og þannig 

gert upp á milli barna  

- Galli: getur verið einblínt á eina trú umfram aðra 

 

Kostir og gallar trúarbragðafræðslu að mati starfsfólks 

Svör starfsfólks um kosti er einnig er hægt að flokka í nokkur þemu. Í fyrsta lagi að með 

fræðslu um trúarbrögð öðlist börn víðsýni og verði umburðarlyndari gagnvart öðrum 

breytum milli manna. Í öðru lagi þau gildi sem falla undir trúarbrögð og siðfræði sem 

einnig eru sammannleg og gilda í flestum trúarbrögðum en gildin sem flestir nefndu voru 

að vera góð við hvert annað, ljúga ekki og bera umhyggju og virðingu fyrir náunganum. Í 

þriðja lagi að trú sé samofin menningu og meirihluti þjóðarinnar skráður í Þjóðkirkjuna sem 

er mjög tengd menningu þjóðarinnar og er því nauðsynlegt að kynna þjóðtrúna fyrir 

börnum svo heildarmynd sé í þeirri menningu sem kennd er. 
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Að mati starfsfólks eru gallar á trúarbragðafræðslu í leikskólaum. Þeir felast í því hve 

mismunandi heimili barnanna eru, aldur þeirra, að trúarbragðafræðsla sé hlutverk 

foreldrannna og geti verið viðkvæmt umræðuefni þar sem leikskólakennarar svara ef til vill 

á annan hátt en foreldrar tiltekis barns myndu svara sem getur valdið togstreitu milli 

heimilis og leikskólans. Þar sem foreldrar bera frumábyrgð á uppeldi barna sinna verður 

einnig að teljast hlutverk þeirra að kynna börnin fyrir sínum trúarbrögðum eða engum hvað 

sem þeirra val er. Margir telja að trúarbragðafræðsla á leikskólum sé of tengd kristinni trú 

sem hentar ekki þeim sem eru fylgjandi öðrum trúarbrögðum.  

Starfsmennirnir bentu á lausnir í málum trúarbragðafræðslu. Þeir vilja kenna góð gildi sem 

eru sameiginleg með flestum trúarbrögðum og samfélögum. Þar sem að á Íslandi hefur á 

síðustu árum skapast fjölþjóðlegt samfélag er nauðsynlegt að mati starfsmanna að huga að 

almennum siðareglum og gildum sem gilda fyrir alla svo sem samkennd með náunganum, 

vináttu og kærleika. 

Hér eru kostir trúarbragðafræðslu í leikskólum að mati starfsfólks: 

 

- Uppfræðsla, góðar hefðir 

- Það er alltaf gott að hafa einhverja trú 

- Engir kostir eða gallar þetta er hluti af menningu fólksins 

- Kostir kennir manni ýmislegt t.d heiðarleika, vináttu ogsfrv. 

- Nauðsynlegt að ekki vera að þröngva trú uppá fólk 

- Kostir: gott að börnin læri e-n tíma um trúna 

- Mismunandi  menning og þjóðlönd 

- Kennir siðfræði og allir eru manneskjur þrátt fyrir mismunandi trú 

- Dæmisögur og þannig geta kennt samhug o.fl.  

- Kostir: allir hafa gott af trú 

- Kostir: Kenna börnum víðsýni og ofl. 

- Kostir: börnin fá fræðslu um trúna okkar 

- Aukin víðsýni - hvernig framkvæmdin á að vera  (mismunandi trúarbrögð- hvernig á 

að koma til skila) 
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- Við tilheyrum Lúthersku kirkjunni og flestir hér á landi eru í henni og því finnst mér 

það vera hluti af menningu okkar að fræða börn um trú séstaklega í kringum 

hátíðisdaga sem tengjast Lútherstrúarsiðum eins og Jólum og Páskum 

- Vitneskja um hátíðir 

- Það er hægt að tala um trú án þess að kenna ein ákv trúarbrögð. Kenna samkennd 

með náunganum, vináttu, kærleika 

- Það miðar að kristinni trú 

- Kostirnir eru að mínu mati þeir að þá viðhöldum við okkar menningu eins og þeir 

sem er annarrar trúar og þeirra börn mega ekki vera þegar presturinn kemur í 

heimsókn að sama mati eigum við að viðhalda okkar trú 

- Kostir fræðslunnar eru að: við erum ekki öll eins og trú okkar er mismunandi og með 

því að öðlast skilning á því sem gerir okkur mismunandi þá getum við frekar öðlast 

skilning 

- Kostir: börnin lifi í samræmi við gildi guðs t..d. eru góð hvert við annað, ljúga ekki 

osfrv.  

- Fræðandi 

- Börnin kynnast mismunandi trúabrögðum og að við erum ekki öll eins 

- Börn frá ólíkum trúarhópum því best að fara sem minnst inn í þau mál þó finnst mér 

við mega kynna þjóðtrúnna okkar lítillega fyrir jólin 

- Kynnast fjölbreytileika 

- Kynnast fleiri sjónarmiðum, mismunandi gildi og auka víðsýni 

- Kostir er þekking 

- Kostir-hluti af þroskanum  

- Kostir eru að börn verða meðvitaðari um hversu kærleikur er mikilvægur og að virða 

þarf unga sem aldna 

- Kostir er að það eru ákveðin gildi sem tengjast trúarbrögðum 

- Það er gott fyrir alla það  hugsa um trúna engir gallar  

- Kostir er þekking, þinni trú 

- Kostir: kennir góð gildi  

- Foreldrar eiga að hafa val um hvers þeir óska 
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- Gott fyrir alla 

- Alltaf gott 

 

Hér eru gallar að mati starfsfólks: 

 

- Gallar: of flókið fyrir yngstu börnin og gæti misskilist 

- Margir geta verið þröngsýnir og vilja þetta ekki, Foreldrar og aðrir 

- Þau vita ekki einusinni hvað trúarbrögð eru ... þetta eru nú bara börn og leyfum þeim 

að vera það 

- Börn hafa ekki mikið vit á æðri verum, og ætti þvi ekki að vera að þvinga þvi upp á 

þau. Leyfa þeim að vera börn á meðan þau eru það 

- Þetta er alltaf spurningin um hvort verið sé að þröngva trú upp á fólk 

- Getur verið viðkvæmt fyrir suma foreldra 

- Gallar oft erfitt að fá samþykki foreldra, viðkvæmt umræðuefni  

- Finnst að foreldrar eigi að kenna börnunum sjálfir það sem þeir vilja að börnin læri 

um trúarbrögð 

- En það hafi ekki allir sömu trú og mér finnst að það eigi aldrei að þvinga trú uppá 

börn eða hafa þau útundan því foreldrar eru annarar trúar 

- Samfélagið ekki lengur einsleitt, misjöfn trú 

- Þetta ættu foreldrar að velja sjálfir og geta  

- Hlutverk foreldra 

- Gallar: það trúa ekki allir á það sama 

- Mismuandi viðhorf, trú á að vera í höndum foreldra ekki hlutverk leikskóla 

-  Gallar: of mikil er ekki góð 

- Sumir eru ekki kristnir og mega ekki taka þátt 

- Gallar: maður veit ekki hvort allir séu sömu trúar  (hafi sömu skoðun) 

- Börn trúa því sem þeim er sagt og á því ekki að vera með einhvers konar fræðslu um 

trú þar sem börn ættu að mynda sér sína skoðun á fullorðinsaldri 

- Gallar: börn eru af svo mismunandi uppruna með mismunandi trú 

- Fjölbreyttur hópur- hlutverk foreldra 
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- Hlutverk foreldra! 

- Þetta er hlutverk foreldra 

- Mér finnst að fólk eigi að sinna því í friði ekki ota því að öðru fólki 

- Kostir ekki til staðar að mínu mati, foreldra eiga að sinna þessu verkefni   

- Trúarbragðafræðsla á ekki heima á leikskólum landsins. Trúarbrögð móta að mestu 

leyti siðferðisreglur og eru mismunandi eftir menningarheimum. Í fjölþjóðasamfélagi 

er mikilvægt að setja siðferði framar trúarbrögðum enda geta trúarbrögð stundum 

verið bölvað bull og ýtt undir misrétti og fordóma. Siðferðiskennsla og 

heimspekilegar umræður geta þjónað sama tilgangi og  trúarbragðafræðsla án þess 

að hampa einhverju einu ákveðnu trúarbragði 

- Gallarnir eru þeir að börnin eru svo ung að það er spurning hvort að þau skilji það 

sem talað er um og gæti þar af leiðandi aukið á fordóma 

- Börnin eru of ung til þess að fá trúarbragðafr í leikskóla 

- Efnið oft vandmeðfarið...ekki allra að fjalla um 

- Gæti verið misjafnt eftir heimilim 

- Ég tel að trúarbragðafræðsla eigi að vera heima, hjá börnunum því að það eru ekki 

allir sömu trúar og ekki allir starfsmenn leikskóla geta kennt trúabragðafræðslu svo 

vel sé  

- Á ekki heima á Leikskóla 

- Mér finnst rangt að ota ákveðinni trú að leikskólabörnum, ómótaðar skoðanir þess er 

stjórnað í þá átt sem kennarar stýra þeim að 

- Það er allt gallað við trúarbrögð, að kenna börnum að trúa á eitthvað meingallað. 

öfga kenningar villimanna úr fortíðinni fær mig til að æla 7 sinnum áður en ég borða 

morgunmat 

- Of ung, á betur heima á heimilum á leikskólaaldri 

- Gallar, eingöngu fræðst um kristna trú 

- Gallar: ekki eru allir með sömu trú og því verða árekstrar bæði milli barna og 

foreldra við starfsmenn. Mér finnst foreldrar eiga að sjá um að fræða börnin sín um 

trúmál 
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- Mér finnst það vera val foreldra hvað þeir fræða börnin sín, því þetta er viðkvæmt 

mál og erfitt 

- Gallar, ef til vill að börnum er stýrt að ákveðinni trú 

- Gallar- getur verið flókið 

- Gallar eru að erfitt er að gera öllum til hæfis, þ.e. að öll trúarbrögð eru ekki eins 

- Gallar að það eru margar trúarskoðanir í gangi og hvað og hver á að meta hvað sé 

rétt að kenna börnum 

- Gallar, ef til vill að börnum er stýrt að ákveðnu 

- Gallar: getur verið flókin og svo eru alltaf einhverjir ekki í þjóðkirkju 

 

Þó nokkrir gáfu önnur svör sem ekki er hægt að flokka sem kosti eða galla og hér eru þau: 

- Ekkert 

- Ég hef ekki reynslu af trúarbragðafræðslu 

- Veit ekki 

- Hef ekki myndað mér skoðun á því 

- Vandmeðfarið 

- Eru ekki kostir og gallar við allt? 

- Hef ekki skoðun á því 

- ? 

- Hver er trú barnsins/fjölskyldunnar? 

- Lkl 

- Engir gallar 

- Veit ekki 

- Sama  
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6.10 Spurning 10 

Að lokum var spurt um leikskóla barnanna og starfsfólksins. Leikskólarnir fengu önnur 

nöfn því rannsóknin er nafnlaus. Einn leikskólinn, Mávahóll var með mestu svörun bæði 

hjá foreldrum og starfsfólki. Leikskólarnir eru kallaðir Dúfnahóll, Fálkakot, Hrafnaborg, 

Kríuborg, Mávahóll og Svanakot. Á mynd 14 má sjá hvernig skiptingin er eftir stefnum og 

á mynd 15 hvernig skiptingin er eftir leikskólum. 

 

Mynd 14. Ertu sáttur við hvernig unnið er með trúarbrögð á leikskóla barnsins þíns? 

 

Greinilegt er að flestir eru sáttir og mjög sáttir eins og áður hefur komið fram en nú er það 

ljóst að það er á sama leikskólanum sem einhver er mjög ósáttur og frekar ósáttur. 
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Mynd 15. Viðhorf foreldra til trúarbragðafræðslu eftir leikskólum. 

 

Þegar litið er á viðhorf starfsfólks sést að dreifingin er nokkuð jöfn, áberandi ánægja er þó 

hjá Mávahóli og á það sama við um hjá foreldrunum, þar eru þeir líka sáttir eins og sjá má á 

mynd 16. Á mynd 17 má sjá hvernig viðhorf starfsfólks skiptist eftir stefnum. 

 

 

Mynd 16. Viðhorf starfsfólks til trúarbragðafræðslu eftir leikskólum. 
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Mynd 17. Viðhorf starfsfólks til trúarbragðafræðslu eftir stefnum. 
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7. Umræður 

Hér verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og þær tengdar við það fræðilega efni 

sem fjallað hefur verið um. Borið verður saman við rannsóknirnar sem fjallað var um fyrr 

og þær tengdar saman við niðurstöður úr okkar rannsókn. 

 

7.1 Trúarbragðafræðsla á leikskólunum 

Mikið hefur verið skrifað um trúarbragðafræðslu í skólastarfi en þó aðallega verið miðað að 

grunnskólum en ekki leikskólum. Kristín Dýrfjörð tók hugtakið kristilegt siðgæði fyrir í 

grein sinni, Trúaruppeldi- menntavæðing. Hún segir að „…í raun beri hugtakið kristilegt 

siðgæði í sér að ekki er hægt að horfa framhjá kristnum gildum…“ í starfi á leikskóla 

(2007:234). Niðurstaða Kristínar var að leikskólakennarar vilja nota sammannleg gildi til 

að kenna börnum siðfræði í stað trúarbragðafræðslu og efla þannig siðgæði þeirra eins og 

lagt er fram í Lögum um leikskóla (2008). Þessi sama niðurstaða kemur fram í opnum 

svörum starfsfólks við spurningunni um kosti og galla trúarbragðafræðslu í leikskólum. 

Hanna Ragnarsdóttir (2007) bendir á að trúarbrögð séu svo samofin menningu að ekki sé 

hægt að kenna um menningu og samfélög án þess að minnast einu orði á trúarbrögð 

viðkomandi samfélags. Fordómar nærast þar sem fræðsla er lítil eða engin. Mörg stríð hafa 

verið háð í heiminum vegna trúarbragða gegnum aldirnar en þó hefur þeim fækkað mikið 

og má þakka upplýsingunni fyrir. Þar sem þeir sem fræðast um menningu og trú annarra eru 

víðsýnni og sýna meira umburðarlyndi heldur en hinir. Þetta er einnig sýn fjölda foreldra og 

starfsmanna sem svöruðu spurningalistunum og sjá má í opnu svörunum. Fólk verður að 

skilja náunga sinn og þar sem innflytjendum á Íslandi hefur fjölgað gríðarlega síðustu ár er 

fræðsla um trúarbrögð mun mikilvægari en áður þar sem ný trúarbrögð hafa bæst í hóp 

þeirra fjölmörgu sem voru fyrir og eru ef til vill mjög ólík kristinni trú.  

 

Í viðtölunum við leikskólastjórana kom fram að þeir töldu ekki mikla trúarbragðafræðslu 

fara fram á leikskólunum sínum, annar sagði að engin trúarbragðafræðsla færi fram og hinn 

sagði að það eina sem tengdist trú væru litlu jólin og aðventustundir fyrir jólin. Þegar 

skoðað var nánar kom þó í ljós að meiri trúarbragðafræðsla fór fram en leikskólastjórar 
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gerðu sér grein fyrir en einnig reyndist þeim það líklega erfitt að skilgreina hvað er trúarlegt 

og hvað er hefð. Þetta kemur heim og saman við skýrslu Reykjavíkurborgar (2007) sem 

áður var rætt um og niðurstöður hennar.  

 

Niðurstöðurnar eru því að leikskólar virðast eigi erfitt með að skilgreina sig og sína vinnu 

þegar kemur að námssviðinu menning og samfélag. Á Hrafnaborg sagði leikskólastjórinn 

til að mynda að engin trúarbragðafræðsla færi fram á leikskólanum en unnið væri með gildi 

sem samræmdust gildum margra trúarbragða. Þó sagði hún síðar að farið væri í kirkju, 

prestur kæmi í heimsókn og lesið væri ævintýrið um Betlehem sem allt er frekar trúarlegt 

samkvæmt skilgreiningunni sem notuð var við spurningalistana. Því getur verið að 

trúarbragðafræðsla sé til staðar á mörgum leikskólum, jafnvel fleirum en segja, en fólk geri 

ekki greinarmun á fræðslunni og hefðum eða menningu samfélagsins. Þetta kemur einnig 

fram í viðtölum Kristínar Dýrfjörð (2007) og við leikskólakennara sem telja kirkjuferðir og 

fleira tengt jólum tengt menningu fremur trúarlegt, sama kemur fram í grein Hönnu 

Ragnarsdóttur (2006a).  

 

7.2 Viðhorf foreldra og starfsmanna 

Það sem er athyglisvert við niðurstöðurnar er munur á viðhorfi foreldra og starfsmanna til 

fræðslu um trúarbrögð á leikskólum og hver staða starfsfólks eigi að vera. Það kom nokkuð 

skýrt fram að foreldrar vilja að börnin fræðist um trúarbrögð á leikskólanum, eða 83% 

foreldranna sem vildu það. Aftur á móti var það meirihluti starfsmanna sem vildi ekki vinna 

með trúarbrögð eða 43% en 33% vildu vinna með trúarbrögð. Fjöldi starfsmanna sem var 

hlutlaus var þó einnig mikill eða 24% og því ljóst að ekki hafa allir gert upp hug sinn 

varðandi trúarbrögð í starfi. Trúariðkun virðist hafa mismunandi áhrif þar á því þeir 

kennarar sem iðkuðu trú sína oftar vildu frekar vinna með trúna á leikskólanum en hjá 

foreldrunum var það öfugt, þeir sem iðka trúna sjaldnar voru fleiri og vildu flestir að börnin 

læri um trúarbrögð. Þó svo að 33% starfsmanna vilji vinna með trúarbrögð svara 15% 

spurningu sjö játandi og sýnir það hversu mikið er unnið með trúarbrögð í leikskólum. Þeir 

sem svöruðu játandi tengja vinnuna flestir við hátíðir. 
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Í svörum foreldra má sjá að þeir eru sáttir við það sem fer fram á leikskólanum þó svo að 

þeir vilji líka að börnin fræðist um trúarbrögð. Það sýnir nokkra mótsögn því 

leikskólastjórarnir töluðu um í viðtölunum að það væri engin trúarbragðafræðsla á 

leikskólunum og þeir foreldrar sem vilja ekki að unnið sé með trúarbrögð eru bæði mjög 

sáttir við það eins og það er, en einnig mjög og frekar ósáttir. Því gæti það verið nokkuð 

óljóst hjá foreldrunum hvernig starf fer fram á leikskólanum varðandi trúarbrögð. 

Samkvæmt Hönnu Ragnarsdóttur (2006) og Liz Brooker (2002) eru það foreldrarnir sem 

eru sérfræðingar í sínum börnum og hafa ákveðið hvað þeir vilja kenna börnum sínum og 

það sama segja leikskólakennararnir samkvæmt Kristínu Dýrfjörð (2007) þar sem kom 

fram að þeim finnst trúarbrögð vera á ábyrgð foreldranna. Þrátt fyrir það kom fram í 

spurningu fimm að meirihluti foreldranna vill að börnin læri um trúarbrögð á leikskólanum 

og í opnum svörum foreldra vilja þeir fræðslu á öllum trúarbrögðum, að börnin læri víðsýni 

og umburðarlyndi og aukinn skilning barnanna á skoðunum fólks meðal annars.  

Fram kom í svörum starfsfólks og í viðtölum við leikskólastjóra að margir telja að börn á 

leikskólaaldri séu of ung til þess að læra um trúarbrögð og finnst að þau séu betur til þess 

búin á grunnskólaaldri. Þessi skoðun er svipuð kenningum Goldmans og Piaget um 

trúarlegan þroska sem hluta af vitsmunalegum þroska en Sigurður Pálsson gefur 

greinargóða útskýringu á kenningum Goldman og Piaget í bók sinni Börn og trú (2001). Þar 

segir um kenningar Piaget að heimsmynd barna á leikskólaaldri sé miðuð út frá þeim 

sjálfum, þau heimta útskýringu á því sem gerist í kring um þau sbr ljóðið um Ara (Hann Ari 

er lítill, Stefán Jónsson) sem leitaði svara við ýmsu sem hann velti fyrir sér enda eru börn 

miklir heimspekingar á leikskólaaldri (Sigurður Pálsson, 2001:69-70). Samkvæmt Goldman 

hugsa fimm til átta ára börn um Guð sem persónu sem getur allt og veit allt líkt og foreldrar 

þess. Goldman segir líka að á þessum aldri verði að stilla kristinfræðikennslu eftir 

aðstæðum og mjög erfitt sé að skipuleggja trúarbragðakennslu fyrirfram. Þegar börn eru 

orðin 7/8 til 13 ára gömul fara þau að hugsa rökréttar og er því auðveldara að skipuleggja 

trúarbragðafræðslu fyrir þau. Síðan frá 9 ára aldri fara börn að leita að svörum við ýmsum 

spurningum og þau fara að líta á heiminn með gleraugum raunsæis og skapar það togstreitu 

milli þess hverju þau eiga að trúa og hverju ekki. (Sigurður Pálsson, 2001:80-84). 
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Helsta niðurstaðan hér gæti því verið sú að ekki sé nógu gott samstarf á milli leikskóla og 

foreldra fyrst skoðanir foreldra eru þvert á það sem leikskólakennarar og leikskólinn vill 

aðhafast varðandi trúarbrögð. Í skýrslu Leikskóla- og Menntasviðs Reykjavíkurborgar 

(2007) kemur fram að þeim þykir mikilvægt að foreldrar vinni sameiginlega með 

skólayfirvöldum að því að setja fram markmið fyrir trúarbragðafræðsluna. Þetta er ef til vill 

eitthvað sem þarf að endurskoða reglulega hjá leikskólum því skoðanir fólks breytast með 

þjóðfélaginu og þar sem við stöndum í miklu róti í þjóðfélaginu og talað er um að fólk sæki 

í gömul og góð gildi á erfiðum tímum þá þurfa leikskólar að vita hvar þeir standa. 

Þó ber að hafa það í huga að einungis 39% foreldra svaraði spurningalistanum og því má 

ekki túlka niðurstöðurnar sem svo að þær eigi við allan hópinn, úrtaksvilla getur einnig hafa 

átt sér stað en það getur verið að þeir sem hafa mikinn áhuga á efninu hafi frekar svarað en 

aðrir.  

7.3 Hagur barnanna 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að foreldrar og leikskólakennarar hafar skiptar 

skoðanir um hvernig eigi að haga trúarbragðafræðslu á leikskóla. Umdeilt er hver hagur 

barna er af trúarbragðafræðslu enda eðlilegt að fólk hafi mismunandi skoðanir um það bæði 

neikvæðar og jákvæðar. Það sem þátttakendur rannsóknarinnar og leikskólastjórum fannst 

neikvætt er til dæmis að trúarbragðafræðsla eigi ekki heima í leikskólastarfi, að hún væri of 

miðuð að kristinni trú og fleira slíkt. Hægt er að taka undir að trúarbragðakennsla eða 

innræting sem slík eigi ekki erindi í starf leikskóla og að börn hafi ekki forsendur til að 

skilja trúarbrögð fram að 7-9 ára aldri eins og kom fram hér að ofan. Foreldrar bera eins og 

áður hefur komið fram frumábyrgð á uppeldi barna sinna (Aðalnámskrá, 1999) og er þar 

innifalin trúarbragðafræðsla. Trú manna er mismunandi og foreldrar ákveða sjálfir hvernig 

þeir vilja að börn þeirra læri um trúarbrögð og eins og Hanna Ragnarsdóttir bendir á í grein 

sinni og Brooker í bók sinni (2006, 2002) eru foreldrar sérfræðingar í sínu barni. Sumir eru 

mjög trúaðir, aðrir vilja að börnin kynnist trúnni þó svo þeir séu ekki strangtrúaðir og enn 

aðrir hugsa lítið eða ekkert til trúarbragða varðandi uppeldi barna sinna. Þó kom fram í 

svörum þátttakenda að meirihluti foreldra vill að börn þeirra fræðist um trúarbrögð á 
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leikskólanum en að flestir þeirra séu frekar eða mjög sáttir við hvernig trúarbragðfræðslu er 

háttað á leikskólanum. 

 

Það er hagur barna að skilja eigin menningu en hún er samofin trúarbrögðum að  mörgu 

leyti líkt og Hanna Ragnarsdóttir (2007), Kristín Dýrfjörð (2007) og Skýrsla Leikskóla- og 

menntasviðs Reykjavíkurborgar benda á (2007). Annar leikskólastjórinn minntist á það, í 

viðtali sem áður hefur verið sagt frá, að í desember verði samfélagið allt upptekið af því að 

stutt sé til jóla og svo margt sem þarf að undirbúa. Leikskólastjórinn telur og erum við því 

sammála að börn hafi heimtingu á að fá að vita hvers vegna samfélagið fer allt í hnút í 

desember og ekki þarf að gera það sérstaklega tengt trú. Þó er sjálfsagt að útskýra af hverju 

er haldið upp á jólin og þá jafnvel bæði út frá þjóðtrúnni og öðrum trúarbrögðum sem hafa 

hátíðir á svipuðum tíma. 

 

Í svörum sem þátttakendur gáfu komu fram margar ástæður sem nefndar eru sem dæmi um 

að barn hafi hag af trúarbragðafræðslu á leikskóla, svo sem að þau auki víðsýni og 

vitneskju barnanna um trúarbrögð önnur en þeirra eigin sem ætti að koma í veg fyrir 

fordóma að einhverju leyti. Hið sama bendir Sigurður Pálsson á í bók sinni Börn og trú 

(2001). Með fræðslu um mismunandi trúarbrögð gera börn sér grein fyrir því að það eru 

ekki allir eins. Sjálfsmynd þeirra styrkist þegar fjallað er um trúarbrögð bæði meiri- og 

minnihluta hópa líkt og sagt var frá í rannsókn Jackson og Nesbitt (1993). Einnig er 

nauðsynlegt að viðurkenna móðurmál barna og þjóðernislegan bakgrunn sem eykur 

sjálfstraust þeirra sem hjálpar til við að byggja upp sterka sjálfsmynd en talið er að gott 

sjálfstraust sé undirstaða náms og sterkrar sjálfsmyndar. Börnin þekkja sig og sína 

menningu og eru þá undirbúin til að kynnast nýjum hlutum (Siraj-Blatchford og Clarke, 

2000). Börn innflytjenda skilgreina sig oft eftir trú en ekki uppruna þó svo að foreldrar 

þeirra skilgreini sig eftir þjóðerni (Nesbitt, 2004). Það mætti túlka sem svo að það sé 

mikilvægt að fræða öll börn um sem flest trúarbrögð á leikskólum til að minnka fordóma. 

 

Niðurstaðan er því sú að mikilvægt er að börn kynnist íslenskri menningu og sögu ásamt 

menningu annarra í leikskólanum, einnig vegna þess að ekki fræða allir foreldrar börnin sín 

um trúarbrögð. Það er að sjálfsögðu réttur foreldra að ákveða hvernig þeir nálgast trúmál í 
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uppeldi barna sinna en þó er nauðsynlegt að einhver fræðsla um trúmál fari fram vegna þess 

hve stóran þátt þau spila í lífi margra. 

 

Margir minntust á að með trúarbragðafræðslu læri börn um góð gildi sem eru í hávegum 

höfð í flestum trúarbrögðum og eru að auki sammannleg þar sem þau hafa gildi í í flestum 

samfélögum nútímans. Þetta eru gildi á borð við að; ljúga ekki, meiða ekki o.s.frv. Við 

teljum því að börn hafi hag af því að læra um trúarbrögð á leikskóla á þeirra forsendum. 

Það er hægt að fjalla um helstu hátíðir, trúartákn, bænahús, kirkjur og fleira sem börnin 

hafa forsendur til að skilja á leikskólaaldri. 
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8. Lokaorð 

Í upphafi var lagt upp með að athuga hver staða trúarbragðafræðslu væri í leikskólum og 

hver viðhorf starfsfólks og foreldra væru til hennar. Kenningar fræðimanna voru skoðaðar 

með tilliti til þessa og stuðst við þær þegar búnir voru til spurningalistar í könnun sem send 

var til starfsfólks og foreldra. Í þeim lögum og reglum sem gilda um leikskóla og umönnun 

barna á fyrstu árum kemur skýrt fram hvernig trúarbragðafræðslu eigi að vera háttað og 

hvar hún eigi að koma við. Í leikskóla eiga börn að fræðast um menningu landsins og þar 

sem margir fræðimenn telja að hún sé mjög samofin trú þýðir það einnig að fjalla verði um 

trúarbrögð á leikskólum.  

Hlutverk leikskólakennara er því að fræða börnin um menningu landsins og trúarbrögð að 

einhverju leyti þó það sé þó á ábyrgð foreldra að ákveða hvernig trúarbragðafræðslu barna 

sinna sé háttað. Niðurstöður rannóknarinnar sýndu þó að foreldrar vilja að 

leikskólakennarar fræði börn um trúarbragðafræðslu þó svo að stór hluti starfsfólks telji að 

trúarbragðafræðsla eigi að vera hlutverk foreldranna. Það er mikilvægt að skipuleggja 

trúarbragðafræðslu í góðri samvinnu við heimili barnanna svo hægt sé að koma til móts við 

alla, líka þá sem iðka trúarbrögð sem eru í minnihluta í landinu. Sagt hefur verið frá því hve 

innflytjendum og einnig trúfélögum hefur fjölgað á Íslandi síðustu árin. Af þeim völdum 

hefur íslenskt samfélag orðið fjölmenningarlegra og  aukin þörf er fyrir fræðslu um ýmis 

trúarbrögð og menningu annarra þjóða.  

Fram kom í rannsókninni að mikill meirihluti foreldra og starfsmanna telja að 

trúarbragðafræðsla sé nauðsynleg í nútímasamfélagi. Starfsfólk leikskóla virðist ekki vilja 

fræða börnin um trúarbrögð og virðist það vera vegna þess að þeir viti ekki hvernig sú 

fræðsla eigi að fara fram og hversu langt eigi að ganga áður en trúarbragðafræðsla verður 

að innrætingu. Sem dæmi má nefna hvort að aðeins sé sagt frá hvernig trúarbrögð eru, frá 

helstu hátíðum og trúartáknum eða hvort að börnum séu kenndar bænir og fleira slíkt. Því 

gæti verið að helsta vandamálið sé skortur á samstarfi milli heimila og leikskóla, það er vilji 

foreldra eða skýr stefnumörkun leikskóla með trúarbragðafræðslu.  

Eins og áður hefur komið fram er talið að börn hafi hag af því að fræðast um eigin 

menningu og um leið það samfélag sem þau tilheyra. Mikilvægt er að börn þekki eigin 
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menningu vegna þess að styrkir sjálfsmynd þeirra sem auðveldar þeim að skilja og læra um 

fleiri menningarheima og trúarbrögð. Að okkar mati er augljóst að margt megi betur fara í 

samvinnu milli leikskóla og heimila sem tengist trúarbragðafræðslu. Til þess að fræðslan 

verði skilvirkari verða að vera markmið unnin í sameiningu af foreldrum og starfsfólki 

leikskólans.  

Því væri athyglisvert væri að setja á fót rýnihópa sem samanstæðu af fulltrúum foreldra, 

leikskólakennara annarra starfsmanna leikskóla og fræðsluráðs viðkomandi sveitarfélags 

ásamt fulltrúa frá menntamálaráðuneyti. Sá rýnihópur gæti skoðað hvort nauðsynlegt sé að 

athuga hvað séu trúarbrögð og hvað menning en í svörum rannsóknarinnar kom fram að 

starfsmenn leikskóla og leikskólastjórar áttu erfitt með að skilgreina það. Vissulega kom 

það fram að þetta tvennt er óaðskiljanlegt vegna þess hve stór ítök trúarbrögð hafa í 

menningu samfélaga og siðum en þó hlýtur að vera nauðsynlegt að geta aðgreint menningu 

og trúarbrögð að einhverju leyti svo hægt sé að gera góðar og gildar starfsreglur um hvernig 

eigi að fræða börn um trúarbrögð á leikskóla. 

Það sem kom okkur á óvart við gerð rannsóknarinnar er að starfsmenn leikskóla og 

leikskólastjórar telja ekki vera tengingu milli helgileikja sem leiknir eru fyrir jól og 

trúarbragðafræðslu. Því virðast starfsmenn ekki hafa velt trúarbrögðum mikið fyrir sér 

varðandi starfið á leikskólunum þar sem margt fellur undir trúarbragðafræðslu sem talið er 

siður eða venja.  Einnig komu sterkar skoðanir foreldra á þessu máli okkur á óvart.  

 

Við höfum ólíkan trúarlegan bakgrunn og því var áhugavert að vinna þetta verkefni í 

sameiningu. Þegar við veltum fyrir okkur skilgreiningu á trúarbragðafræðslu komu í ljós 

ólíkar skoðanir okkar svo sem að það sem er hefð hjá annarri er trúarlegt hjá hinni. Við 

gerð rannsóknarinnar kom síðar í ljós að trúarbragðafræðsla er að vissu leyti óskilgreint 

hugtak á leikskólum sem áhugavert væri að rannsaka frekar. 
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10. Fylgiskjöl  

10.1 Fylgiskjal 1 

Reykjavík, 23. janúar 2009 

 

Leikskólanefnd Kópavogs 

 

Undirritaðar óska eftir leyfi til að gera könnun meðal starfsfólks leikskóla Kópavogs og 

foreldra leikskólabarna. 

Við erum nemar við leikskólabraut Háskóla Íslands og er þessi könnun hluti af lokaritgerð 

okkar til B.ed. gráðu. Lokaritgerðin fjallar um trúarbrögð á leikskóla. 

Könnunin felst í spurningalista sem sendur verður til starfsfólks og foreldra elstu barna í 

sex leikskólum í Kópavogi sem valdir verða af handahófi. 

Vinnuheiti lokaritgerðarinnar er: Hvernig er trúarbragðafræðslu háttað á sex leikskólum 

Kópavogsbæjar? Viðhorf foreldrar og starfsfólks til trúarbragðafræðslu og hvað segja 

fræðin um þetta? 

Með trúarbragðafræðslu er átt við hverja þá umræðu og aðstæður sem skapast geta á 

leikskóla meðal starfsfólks og barna. Sem dæmi má nefna kirkjuferðir, heimsóknir presta, 

umræðu um trúarhátíðir og matarhefðir ýmissa trúarbragða og annað sem komið getur upp 

á leikskóla. Í spurningalistanum er meðal annars spurt um menntun, trúariðkun, álit 

starfsfólks og foreldra á trúarbragðafræðslu bæði almennt og í leikskólanum. Með 

trúariðkun er átt við hvers konar tilbeiðslu, kirkjusókn og fleira.  

Könnunin verður að sjálfsögðu nafnlaus og verður einungis nýtt í þessa lokaritgerð. Þegar 

niðurstöður hafa fengist verður gögnum eytt. 

Með niðurstöðunum vonumst við til að komast að skoðunum fólks á vinnu með trúarbrögð 

í leikskólum og hvaða viðhorf starfsmenn og foreldrar hafa til þessarar vinnu. Hægt væri að 
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nýta niðurstöðurnar til frekari stefnumótunar varðandi trúarbragðafræðslu á leikskólum og 

einnig samræma hana skoðunum starfsfólks og foreldra og bæta þannig samvinnu heimilis 

og skóla. 

Ef óskað er eftir nánari útskýringum er sjálfsagt að svara þeim. Hægt er að senda 

fyrirspurnir á anm6@hi.is (Anna) eða ses14@hi.is  (Steinunn Erla). 

 

Með bestu kveðju og von um góð viðbrögð, 

Anna Magnúsdóttir og 

Steinunn Erla Sigurgeirsdóttir 
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10.2 Fylgiskjal 2 

                 Reykjavík , 23. febrúar 2009 

 

Ágæti leikskólastjóri  

 

Undirritaðar óska eftir leyfi til að gera könnun meðal starfsfólks og foreldra leikskólabarna 

í leikskólanum þínum. 

Við erum nemar við leikskólabraut Háskóla Íslands og er þessi könnun hluti af lokaritgerð 

okkar til B.ed. gráðu. Lokaritgerðin fjallar um trúarbrögð á leikskóla. 

Könnunin felst í spurningalista sem sendur verður til starfsfólks og foreldra elstu barna í 

sex leikskólum í Kópavogi sem valdir verða af handahófi. Ykkar leikskóli var valinn í 

úrtakinu og vonumst við eftir góðum undirtektum. 

Vinnuheiti lokaritgerðarinnar er: Hvernig er trúarbragðafræðslu háttað á sex leikskólum 

Kópavogsbæjar? Viðhorf foreldrar og starfsfólks til trúarbragðafræðslu og hvað segja 

fræðin um þetta? 

Með trúarbragðafræðslu er átt við hverja þá umræðu sem skapast getur á leikskólanum 

meðal starfsfólks og barna. Sem dæmi má nefna kirkjuferðir, heimsóknir presta, umræðu 

um trúarhátíðir og matarhefðir ýmissa trúarbragða og annað sem komið getur upp á 

leikskóla. Í spurningalistanum er meðal annars spurt um menntun, trúariðkun, álit 

starfsfólks og foreldra á trúarbragðafræðslu bæði almennt og í leikskólanum. Með 

trúariðkun er átt við hvers konar tilbeiðslu, kirkjusókn og fleira.  

Könnunin verður að sjálfsögðu nafnlaus og verður einungis nýtt í þessa lokaritgerð. Þegar 

niðurstöður hafa fengist verður gögnum eytt. 

Með niðurstöðunum vonumst við til að komast að skoðunum fólks á vinnu með trúarbrögð 

í leikskólum og hvaða viðhorf starfsmenn og foreldrar hafa til þessarar vinnu. Hægt væri að 

nýta niðurstöðurnar til frekari stefnumótunar varðandi trúarbragðafræðslu á leikskólum og 
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einnig samræma hana skoðunum starfsfólks og foreldra og bæta þannig samvinnu heimilis 

og skóla.  

Ef óskað er eftir nánari útskýringum er sjálfsagt að svara þeim. Hægt er að senda 

fyrirspurnir á anm6@hi.is (Anna) eða ses14@hi.is  (Steinunn Erla). 

 

Með bestu kveðju og von um góð viðbrögð, 

Anna Magnúsdóttir og 

Steinunn Erla Sigurgeirsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

10.3 Fylgiskjal 3 

Háskóli Íslands- Menntavísindasvið 

 

Ágætu kennarar 

Þessi könnun er hluti af lokaverkefni til B.ed gráðu í leikskólafræðum við Háskóla Íslands. 

Heiti verkefnisins er  „Hvernig er trúarbragðafræðslu háttað á sex leikskólum 

Kópavogsbæjar? Viðhorf foreldra og starfsfólks til trúarbragðafræðslu á leikskólum”. 

Þökkum kærlega fyrir svörin. 

Vinsamlega merkið í reit við rétt svar. 

 

1. Karl [ ]  Kona[ ] 

 

2. Aldur?  

18-30 [ ], 31-40 [ ], 41-50 [ ], 51+ [ ] 

 

3. Menntun?  

Grunnskólapróf [ ] 

Stúdentspróf (eða jafngildi þess) [ ] 

Iðnmenntun [ ] 

Háskólapróf [ ] 

Leikskólakennari [ ]  

Annað háskólapróf á uppeldis/menntunarsviði [ ] 

Annað [ ] 

 

4. Hve oft iðkar þú trú þína?  

(Með því að iðka trú er átt við hvers konar ástundun: bænir, kirkjuferðir/ferðir í 

trúarleg hús, sunnudagaskóli, annað). 

Aldrei [ ] 1 sinni á ári [ ] 1 sinni í mánuði [ ] 1 sinni í viku [ ] oftar[ ] 
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5. Viltu vinna með trúarbrögð á leikskólanum? (Með trúarbrögðum er átt við hvers 

konar umræðu, sögur um hátíðir eða dæmisögur, leiki, söngva eða annað sem 

tengist einhverjum trúarbrögðum). 

Já [ ] Nei [ ] Veit ekki [ ] 

 

6. Hvernig finnst þér staðið að trúarbragðafræðslu á þínum leikskóla? (Með því 

er átt við alla þá umræðu, sögur um hátíðir eða dæmisögur, leiki, söngva eða 

annað sem tengist einhverjum trúarbrögðum). 

Illa [ ] Sæmilega [ ] veit ekki [ ] vel [ ] ágætlega [ ] 

 

7. Vinnur þú með trúarbrögð í barnahópnum?  

Nei [ ] Já [ ]  

Ef já, hvernig þá? 

 

 

8. Er trúarbragðafræðsla nauðsynleg í nútímasamfélagi?  

Nei [ ] Já [ ] 

Ef já, af hverju? 

 

 

 

9. Hverjir eru kostir og/eða gallar trúarbragðafræðslu í leikskólum? 

 

 

10. Á hvaða leikskóla vinnur þú? 
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10.4 Fylgiskjal 4 

 

Háskóli Íslands 

Menntavísindasvið 

 

Ágætu foreldrar 

Þessi könnun er hluti af lokaverkefni til B.ed gráðu í leikskólafræðum við Háskóla Íslands. 

Heiti verkefnisins er  „Hvernig er trúarbragðafræðslu háttað á sex leikskólum 

Kópavogsbæjar? Viðhorf foreldra og starfsfólks til trúarbragðafræðslu á leikskólum”. 

Þökkum kærlega fyrir svörin. 

 

1. Karl [ ]  Kona[ ] 

 

2. Aldur?  

18-30 [ ], 31-40 [ ], 41-50 [ ], 51+ [ ] 

 

3. Menntun?  

Grunnskólapróf [ ] 

Stúdentspróf (eða jafngildi þess) [ ] 

Iðnmenntun [ ] 

Háskólapróf [ ] 

Leikskólakennari [ ]  

Annað háskólapróf á uppeldis/menntunarsviði [ ] 

Annað [ ] 

 

4. Hve oft iðkar þú trú þína?  

(Með því að iðka trú er átt við hvers konar ástundun: bænir, kirkjuferðir/ferðir í 

trúarleg hús, sunnudagaskóli, annað). 

Aldrei [ ] 1 sinni á ári [ ] 1 sinni í mánuði [ ] 1 sinni í viku [ ] oftar[ ] 
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5. Viltu að barnið þitt læri um trúarbrögð á leikskólum? (Með trúarbrögðum er átt 

við hvers konar umræðu, sögur um hátíðir eða dæmisögur, leiki, söngva eða annað 

sem tengist einhverjum trúarbrögðum.) 

Já[ ] Nei [ ] Veit ekki [ ] 

 

6. Ertu sátt/ur við hvernig unnið er með trúarbrögð á leikskóla barnsins þíns? 

Mjög sátt/ur [ ]  Frekar sátt/ur [ ] Veit ekki [ ] Frekar ósátt/ur [ ] Mjög ósátt/ur 

[ ] 

 

7. Vildir þú að það væri meira eða minna eða ertu sátt/ur eins og það er ? 

Meira [ ] Minna [ ] Sátt/ur [ ] 

 

8. Finnst þér trúarbragðafræðsla nauðsynleg í nútímasamfélagi? 

Nei [ ] Já [ ] 

Ef já, af hverju? 

 

 

 

 

 

9. Hverjir eru kostir og/eða gallar trúarbragðafræðslu í leikskólum? 

 

 

 

 

10. Á hvaða leikskóla er barnið þitt? 
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10.5 Fylgiskjal 5 

 

Spurningar fyrir foreldra: 

Male/female? 

Age? -30, 31-40, 41-50, 51+ 

How often do you practice your religion? (never, once a year, once a month, once a week, 

more often?) 

Do you want your child to study religious education at the playschool? (yes, no, don´t 

know) 

Do you want your child to study other religions than your own? (yes, no, don´t know)  

How much do you agree with how they work with religious education at your childs 

playschool? (not at all, not much, don´t know, agree, very agreeable) 

Would you like it to be more or less? 

Do you think it´s right to teach religious education in playschools? 

Why?  

Do you think religious education is necessary in the society today? 

Why? 

What are the pros and cons towards religious education in playschools? 

What playschool does your child go to? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

10.6 Fylgiskjal 6 

 

Spurningar fyrir leikskólastjóra: 

Vinnur leikskólinn á einhvern hátt með trúarbrögð? 

Ef svo er, eru það öll trúarbrögð eða bara íslensk Lútherstrú? 

Hvernig finnst þér staðið að trúarbragðafræðslu á þínum leikskóla? 

Vildir þú vinna meira eða minna með trúarbrögð? 

Vinnur þú með trúarbrögð í barnahópnum? 

Ef já, hvernig þá? 

Hefur trúarbragðafræðsla á leikskólum rétt á sér? 

Hvers vegna? 

Er trúarbragðafræðsla nauðsynleg í nútímasamfélagi? 

Af hverju? 

Hverjir eru kostir og/eða gallar trúarbragðafræðslu í leikskólum? 

 


