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Úrdráttur 

 Kennsla í Kristnum fræðum, trúarbragðafræði og siðfræði hefur 

löngum verið mikið þrætuepli í íslensku menntakerfi. Á vormánuðum 2010 

gerði ég rannsókn þar sem skoðað var námsefni í kristnum fræðum, 

trúarbragðafræði og siðfræði og hvernig það rímaði við þau markmið sem 

aðalnámskrá setur. Í kjölfarið á ákvað ég að athuga hversu vel skólanámskrá 

tveggja skóla væri gerð í samanburði við þau markmið sem aðalnámskrá 

setur á miðstigi í kristnum fræðum, trúarbragðafræði og siðfræði. Þegar það 

hafði verið skoðað fór ég og ræddi við einn kennara á miðstigi í hvorum skóla 

fyrir sig þar sem markmiðið var að komast að því hvernig kennsluefnið væri 

nýtt og hvort kennslan passaði við það sem skólanámskráin setti fram. 

Skýrslan inniheldur niðurstöður á rannsókninni auk lýsingar á framkvæmd og 

úrvinnslu. 
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Inngangur 

 „Í upphafi skapaði Guð himin og jörð, jörðin var þá auð og tóm. Myrkur 

grúfðu yfir djúpinu en andi Guðs sveif yfir vötnunum.“1 Þannig hefst hin 

umdeilda bók Biblían sem kennd hefur verið á ýmsa mismunandi hætti í 

heiminum. Ýmsar skoðanir eru á því hvernig beri að kenna kristin fræði og er 

menntastofnunum landsins treyst fyrir miklu oki sem erfitt getur verið að 

standa undir. Sumir segja að kennsla í kristnum fræðum og trúarbragðafræði 

eigi að vera í algjöru jafnvægi og ekki beri að gera upp á milli trúarbragða. 

Aðrir segja að vegna þess hve mikil áhrif kristin trú hefur haft á menningu og 

siðræn gildi landsins beri okkur að kenna kristna trú í meiri mæli en önnur 

trúarbrögð til að nemandinn læri og skilji tengingu trúarinnar við uppbyggingu 

landsins og þess samfélags sem nú er hér. Enn aðrir segja að 

trúarbragðafræðikennsla eigi engan rétt á sér innan skólanna. Það sé 

einfaldlega of viðkæmt mál að kenna hana með aukinni fjölmenningu og þar 

af leiðandi sé þetta fag sem fjölskyldan beri ábyrgð á að kenna. Í 

„Aðalnámskrá grunnskólanna – kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði“ er 

útskýrt vel hvernig beri að kenna fagið og er það rökstutt vel. Við nám í 

kristnum fræðum er ætlað að nemendur skilji sögu og menningu þjóðarinnar 

ásamt vestrænni sögu og menningu. Nám í trúarbragðafræði er til að skilja 

önnur og ólík samfélög með því að kynnast ríkjandi trúarbrögðum og 

siðrænum gildum. Námið sé í raun þríþætt þar sem (1) kristinfræðsla á sér 

stað þar sem menning og saga kirkjunnar er skoðuð, (2) siðfræðileg 

viðfangsefni eru tekin fyrir og (3) fræðsla um helstu trúarbrögð heimsins. 

Skólinn sé þar af leiðandi ekki trúboðsstofnun heldur fræðslustofnun fyrst og 

fremst. Markmiðum fagsins verði þó ekki náð án þess að setja sig í spor 

annarra2. Þessum markmiðum, ásamt fleirum sem tilgreind eru í 

aðalnámskránni, er ekki auðvelt að framfylgja og til þess þarf gott námsefni. 

Námsefnið sem boðið er upp á í kristnum fræðum hefur sætt töluverðri 

gagnrýni frá kennurum og þótt einsleitt, of ítarlegt og að bækurnar fjalli að 

                                            
1 Biblían.  2007. 1. Mós 1.1-2. 
2 Aðalnámskrá grunnskóla – Kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði: 6 
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miklu leyti allar um það sama. Hvað varðar trúarbragðafræðina er nýlega búið 

að gefa út bækur um trúarbrögðin Gyðingdóm, Islam, Hindúisma, og 

Búddisma. Það er gert í takt við þau markmið sem aðalnámskráin hefur sett 

sem kveður á að fjalla eigi um þessi trúarbrögð á miðstigi. Fáar 

gagnrýnisraddir hafa heyrst um þær bækur og virðast kennarar ánægðari 

með það að fá tækifæri til að kenna önnur trúarbrögð en kristni. Veltir þetta 

þeirri spurningu upp hvort hægt sé að nýta það námsefni sem til er í kristnum 

fræðum eða þarf að leita annarra leiða til að geta framfylgt markmiðum 

aðalnámskrár? Er til nægilegt námsefni handa kennurum til að ná markmiðum 

aðalnámskrár og hversu aðgengilegt er það? Ríma skólanámskrárnar, sem 

skólarnir gefa út, við aðalnámskrána og er efnið kennt á þann hátt sem 

aðalnámskrá gerir ráð fyrir? 

   

 

 

Aðferð 

 Til að svara ofangreindum spurningum var mikilvægt að gera 

vettvangsrannsókn. Spurningunum verður seint svarað að fullu en til að fá 

einhverjar vísbendingar um svör var byrjað á því að gera 

samanburðarrannsókn. Samanburðarrannsókn fellur undir megindlegar 

rannsóknaraðferðir og með henni er rannsakað samband tveggja breyta.3 Í 

þessu tilfelli var námsefni í kristnum fræðum, trúarbragðafræði og siðfræði 

borið saman við þrepamarkmið aðalnámskrár ásamt því að skólanámskrá 

tveggja skóla var skoðuð og athugað hvort hún næði yfir þau markmið sem 

aðalnámskráin setur. Til að niðurstöður rannsóknarinnar næðu betri 

áreiðanleika og svöruðu fleiri spurningum þurfti einnig að nýta eigindlega 

rannsóknaraðferð sem kallast viðtalsaðferð. Viðtalið var óstaðlað þar sem 

spurningar voru víðar og kennari gat svarað á þann hátt sem honum fannst 
                                            
3 McMillan. 2004:179-180 
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best við eigandi og var það framkvæmt í kennslustofu svarenda4. Það sem 

rannsakað var fyrst voru kennslubækurnar í kristnum fræðum og 

trúarbragðafræði og athugað hversu vel þær rímuðu við markmið 

aðalnámskrár. Þegar því var lokið voru skólanámskrár tveggja grunnskóla í 

Hafnarfirði skoðaðar og athugað hversu vel þær rímuðu við aðalnámskrána. 

Þar á eftir var farið í grunnskólana tvo og athugað hversu vel kennarar fylgdu 

skólanámskránni og þá aðalnámskránni. Það var framkvæmt með því að 

ræða við einn kennara á miðstigi í hvorum skóla fyrir sig og voru þeir spurðir 

spurninga sem tengdust námsefninu, skólanámskránni og svo var reynt að fá 

persónulega skoðun kennara fram á námsefninu og námskránni. Það var gert 

til að athuga hvort kennarar telji að þörf sé á því að breyta námsefninu til að 

uppfylla makrmið námskrárinnar eða hvort þeim finnist jafnvel þörf á því að 

breyta markmiðum aðalnámskrár. Einnig var það gert til að athuga hvort 

kennarar færu eftir markmiðum aðalnámskrár eða færu sínar eigin leiðir þar 

sem persónuleg skoðun ræði ríkjum fremur en yfirlýst stefna aðalnámskrár. 

 

 

 

Tilgangur námskráa 

Í „aðalnámskrá grunnskóla – almennum hluta“ er fjallað um hlutverk 

aðalnámskrárinnar. Þar er sagt að markmið aðalnámskrár eigi hvorki að nota 

sem hámark né lágmark á þau markmið sem skólinn setji sér í 

skólanámskránni5. Markmið aðalnámskrár séu einfaldlega sett fram til að 

tryggja rétt allra nemenda til lágmarksmenntunnar (bls 10). Vegna þessa beri 

að gefa út skólanámskrá sem tekur mið af sérstöðu hvers skóla fyrir sig (bls 

13). Skólanámskráin þarf að vera skýrt sett fram þannig að hvorki foreldrar, 

kennarar né nemendur velkist í vafa um hvaða kröfur séu gerðar til nemenda 

                                            
4 Macmillan. 2004:167-168 
5 Aðalnámskrá grunnnskóla – almennur hluti. 2006:13 
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og skóla (bls 13). Þrepamarkmiðin sem sett eru fram í aðalnámskrá eru því 

ekki markmið sem nauðsynlega þarf að ná, heldur er fyrst og fremst verið að 

tala um dæmi á útfærslu þrepamarkmiða sem er ekki bindandi fyrir 

skólann(bls 13)6. Námskránni ber því að fylgja að minnsta kosti einhverjum 

lágmarksmarkmiðum er lúta að kristnum fræðum, trúarbragðafræði og 

siðfræði en helst þurfi að taka mið af þeim einstaklingum sem fylla skólann og 

hafa námsefnið í takt við þau gildi sem hópurinn býr til. 

 

 

 

Námsefnið skoðað 

Þau markmið sem aðalnámskrá setur fram fyrir kristin fræði, 

trúarbragðafræði og siðfræði eru margvísleg. Öll þessi markmið voru skoðuð í 

rannsókninni og athugað hvaða markmið næðust með því námsefni sem 

námsgagnastofnun hefur gefið út til kennslu í faginu. Námsefnið sem um 

ræðir eru bækurnar Regnboginn, Stjarnan, Birtan, Brauð lífsins, Ljós heimsins 

og Upprisan og lífið eftir Iðunni Steinsdóttur og Sigurð Pálsson, Trúarbrögðin 

okkar eftir Hrund Hlöðversdóttur, Gyðingdómur – Sáttmáli þjóðar, Kristin trú – 

Fagnaðarerindið, Búddatrú – Leiðin til Nirvana, Hindúatrú – Guð í mörgum 

myndum og Islam – Að lúta vilja Guðs eftir Sigurð Inga Ásgeirsson, Maðurinn 

og trúin eftir Gunnar J. Gunnarsson og svo Leið þín um lífið – Siðfræði fyrir 

ungt fólk eftir Leonore Brauer, Dr. Richard Breun, Dr. Astrid Erdmann og 

Marittu Schöne sem Stefán Jónsson þýddi. Þegar þessar bækur voru 

skoðaðar fengust þær niðurstöður sem sýndar eru í viðauka 1. Þar má sjá að 

búið er að litamerkja saman þau markmið aðalnámskrár við viðeigandi efni úr 

kennsluefninu. Sé markmið úr aðalnámskrá merkt með ákveðnum lit má sjá 

að kennsluefnið sem uppfyllir markmiðið er merkt í sama lit. Sé ekki búið að 

litamerkja einhvern punkt sem settur er fram má skilja það svo að hann eigi 
                                            
6 Aðalnámskrá grunnnskóla – almennur hluti. 2006 
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sér ekki samstæðu úr hinum dálknum. Efni úr bókunum „Trúarbrögðin okkar“ 

og „Leið þín um lífið – Siðfræði fyrir ungt fólk“ er ekki litamerkt sérstaklega 

vegna þess að gert er ráð fyrir því að þær séu kenndar samhliða í áttunda og 

níunda bekk. Það efni sem er merkt með rauðu eru markmið sem „Leið þín 

um lífið“ nær yfir og það sem merkt er með bláu er efni sem bókin 

„Trúarbrögðin okkar“ nær yfir. Í tíunda bekk eru aðeins markmiðin sett fram 

vegna þess að enga sérstaka bók er að finna úr því efni sem á að fara í 

tíunda bekk. Þar væri þó heppilegt að nýta eitthvað efni úr bókinni „Leið þín 

um lífið“ og hafa þau markmið sem nást með henni verið merkt með rauðu. 

 

 

 

Skólanámskrár skoðaðar 

Eftir að hafa skoðað þær niðurstöður sem sýndar eru í viðauka 1 var 

hafist handa við að skoða skólanámskrárnar við Hraunvallaskóla og 

Víðistaðaskóla í Hafnarfirði. Einnig átti að skoða skólanámskrá frá 

Lækjarskóla en hún var ekki aðgengileg á vef skólans og var beiðni um að fá 

námskrána senda í gegnum tölvupóst ekki svarað. Skólanámskrárnar úr 

skólunum tveim voru mjög ólíkar og misvel gerðar. Skólarnir eru frekar ólíkir 

þar sem Víðistaðaskóli er rótgróinn skóli í hjarta Hafnarfjarðar og margir 

kennarar sem kennt hafa lengi við þann skóla. Skólinn kennir eftir 

hefðbundnu skólakerfi þar sem í kringum 20 nemendur eru í hverjum bekk og 

kennt er í lokuðum skólastofum. Við skoðun á skólanum sást að oftast er 

nemendum raðað hefðbundið upp, tveir til þrír nemendur sem sitja saman í 

línu og kennarinn stóð uppi við töflu. Í viðauka 2 má sjá skólanámskrá í 

kristnum fræðum, trúarbragðafræði og siðfræði fyrir fimmta, sjötta og sjöunda 

bekk Víðistaðaskóla. Þar kemur fram að markmiðin sem sett eru fram eru að 

mestu leyti fengin úr þrepamarkmiðum aðalnámskrár en ekki að öllu leyti. 

Nýttar eru þær bækur sem í boði eru fyrir hvern aldurshóp fyrir utan að í 
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staðinn fyrir að taka Hindúasið í sjötta bekk er hann kenndur samhliða 

Búddhatrú í sjöunda bekk. Í viðauka 3 má finna skólanámskrá 

Hraunvallaskóla í kristnum fræðum, trúarbragðafræði og siðfræði fyrir fimmta, 

sjötta og sjöunda bekk. Hraunvallaskóli er opinn skóli þar sem margir 

nemendur eru inni á svæði ásamt nokkrum kennurum sem kenna saman 

öllum hópnum. Í fimmta bekk eru þrír hópar saman ásamt þremur kennurum 

og stuðningsfulltrúa. Sjötti og sjöundi bekkur eru tveir hópar saman með 

tveimur kennurum og einum stuðningsfulltrúa hvor hópur. Kennsluhættir eru 

nokkuð fjölbreyttir og reglulega er breytt uppröðun í stofum. Samkvæmt 

skólanámskránni er ætlunin að vinna að þrepamarkmiðum aðalnámskrár. 

Notað er það kennsluefni sem gefið er út sérstaklega fyrir hvern aldurshóp en  

það er kennt á mismunandi hátt. Í fimmta bekk er efnið kennt lotubundið, þá 

fyrst og fremst í kringum jól og þemavikur. Í sjötta og sjöunda bekk eru 

kennslustundir einu sinni í viku þar sem stuðst er við útgefið kennsluefni og 

sett markmið eru þrepamarkmið aðalnámskrár. Þrátt fyrir að fara eigi eftir 

þrepamarkmiðum aðalnámskrár í fimmta og sjöunda bekk hefur bókunum um 

Búddhatrú og Islam verið víxlað þannig að Búddha er tekið fyrir í fimmta bekk 

og Islam er tekið í sjöunda bekk. Það er þó ekki sérstaklega tekið fram í þeim 

markmiðum sem sett eru í skólanámskránni. Námskráin er dálítið villandi og 

erfitt er að gera sér grein fyrir því hvað nákvæmlega fer fram inni á svæðinu 

við kennslu. 

 

 

 

Viðtöl við kennara 

Þegar skólanámskrá skólanna hafði verið skoðuð í þaula var tekið 

viðtal við kennara í sjöunda bekk í Hraunvallaskóla og kennara í fimmta bekk 

í Víðistaðaskóla. Í viðaukum 4 og 5 má finna þau viðtöl í heild sinni. Í viðtalinu 

sem tekið var við kennara sjöunda bekkjar Hraunvallaskóla kom fram að 
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kennarinn valdi töluvert úr bókinni „Upprisan og lífið“. Kennarinn fór vel í þær 

klípusögur sem í boði eru í bókinni eins og „Ég kvíði svo fyrir“, „Undarlegir 

siðir,“ og „Að vera til friðs“ en sagðist svo sleppa nær alveg sögunum þar sem 

Matteus segir frá Jesú og einnig sögunum úr Gamla testamenntinu. Meiri 

áhersla væri lögð á siðfræðiþáttinn, jólin og páskana ásamt því að farið var í 

Biblíukaflann sem er í upphafi bókarinnar. Einnig var farið vel í kennslu á 

Islam og bókin „Islam – Að lúta vilja Guðs“ var kennd í þaula. Kennslan fór 

fram einu sinni í viku þar sem nemendur lásu saman og svöruðu svo 

spurningum úr efninu. Í viðtali við kennara í 5. bekk í Víðistaðaskóla kom fram 

önnur mynd á kennslu í kristnum fræðum, trúarbragðafræðum og siðfræði. 

Þar var kennslu á bókinni „Brauð lífsins“ að ljúka þar sem farið hafði verið í 

langmest það efni sem fram kemur í bókinni. Sérstök áhersla var lögð á jól og 

páska en einnig nýtti kennarinn sér dæmisögurnar sem koma fram í bókinni 

og myndaði umræður í kringum þær. Við tók svo kennsla í Islam þar sem 

nota átti bókina „Islam – Að lúta vilja Guðs“ en ekki var búið að ákveða 

hvernig kennsla á því færi fram. Fagið var kennt að meðaltali einu sinni í viku 

og var lesið úr bókinni fyrir nemendur á meðan þeir teiknuðu og lituðu frjálst 

og hlustuðu á söguna á meðan. Svarað var svo spurningum úr sérstöku 

spurningahefti sem búið var til fyrir þessa bók.  Kennslan í Víðistaðaskóla og 

Hraunvallaskóla er mjög mismunandi og þær niðurstöður sem fengust úr 

þessum viðtölum voru mjög athyglisverðar. 

 

 

 

Niðurstöður 

 Niðurstöðurnar sem fengust í rannsókninni voru áhugaverðar. Lang 

flestum markmiðum á yngsta- og miðstigi er náð með því námsefni sem til er 

fyrir kristin fræði. Þegar þrepamarkmiðin fyrir yngsta stig og miðstig eru 

skoðuð við hlið efnisyfirlits bóka Iðunnar og Sigurðar má sjá beina tenginu þar 
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á milli þar sem nær öll markmið aðalnámskrár nást er lúta að kristinni trú og 

siðfræði. Þau makrmið sem ekki nást beint með bókinni sjálfri nást ef 

kennsluheftin sem fylgja bókunum eru notuð. Þar má til að mynda finna ljóð, 

tillögur að sálmum og tónlist ásamt bænum. Þau markmið sem lúta að annari 

trúarbragðafræði nást með trúarbragðafræðibókunum eftir Sigurð Inga 

Ásgeirsson og svo bókinni Trúarbrögðin okkar eftir Hrund Hlöðversdóttur. 

Aðeins örfá markmið nást ekki með þessum bókum. Í fyrsta, öðrum, þriðja og 

fjórða bekk nást öll markmið með þeim bókum sem í boði eru utan þess að 

spjöldin í fyrsta bekk innihalda ekki hugmyndir um leikrit og í fjórða bekk er 

ekki sérstaklega farið í ólíka liti á helgihaldi kristinna. Í fimmta bekk vantar 

eitthvað efni um Hallgrím Pétursson og ekki er nægilega fjallað um orðið 

heilagur. Í sjötta og sjöunda bekk nást öll markmið sem aðalnámskrá setur 

fram. Þegar markmið eldri deildar í aðalnámskránni eru skoðuð má sjá að 

töluvert vantar upp á námsefni til að uppfylla markmið aðalnámskrár. Í 

áttunda og níunda bekk nást þó flest markmið ef notaðar eru báðar bækurnar 

„Maðurinn og trúin“ og „Leið þín um lífið“ en þó vantar efni í áttunda bekk þar 

sem farið er í áhrif Biblíunnar á íslenska tungu, bókmenntir og listsköpum og í 

níunda bekk vantar upp á að nemendur kynnist tónlist, bókmenntum og 

kvikmyndum og einnig að þeir læri að nýta sér fjölmiðla og upplýsingatækni á 

gagnrýninn hátt. Í tíunda bekk nást færri markmið sem aðalnámskrá setur 

fram en í öðrum bekkjum enda hefur engin sérstök bók eða annars konar 

námsefni verið gefið út til að uppfylla þau markmið en einhverjum þeirra má 

ná með bókinni „Leið þín um lífið“. Vantar námsefni þar sem fjallað er um 

hvernig eigi að glíma við siðferðileg viðfangsefni sem tengjast lífi og dauða, 

sjúkdómum og sorg, mótlæti og vonbrigðum. Ekkert er um efni sem fjallar um 

að ræða álitamál sem upp koma þegar lög stríða gegn trú og siðgæðisvitund 

einstaklinga. Lítið er um efni sem fjallar um umburðarlyndi og virðingu fyrir 

ólíkum einstaklingum, kynþáttum og þjóðum í ljósi jafngildis og jafnréttis allra 

manna. Flest þeirra markmiða sem nást ekki í eldri deild eru markmið sem 

erfitt er fyrir bækur að ná yfir. Fæst markmiðin eru tengd mikilvægri þekkingu 

sem lesið er um í fræðibókum heldur tengjast markmiðin frekar siðrænum 
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málum og hvernig beri að bregðast við í tengslum við ákveðnar aðstæður. 

Þeim markmiðum má því ná á einhvern annan hátt heldur en með beinni 

innlögn úr bókum og má þar til að mynda nefna vettvangsferðir, heimsóknir 

frá sálfræðingum, prestum eða félagsráðgjöfum og fleira því um líkt. 

 Þegar skólanámskrárnar voru skoðaðar kom margt athyglisvert í ljós. Í 

Hraunvallaskóla vantaði frekar mikið upp á að námskráin uppfylti kröfur 

aðalnámskrár. Ekki var hægt að sjá nákvæmlega hvaða markmið skólinn setti 

sér og erfitt var að sjá hversu mikið efni yrði fjallað um og hvernig það yrði 

gert. Kennslubækurnar sem notaðar hafa verið í kennslu var ekki vitnað rétt í 

samkvæmt leiðbeiningum um heimildaskráningu og búið var að víxla 

námsefni milli bekkja, samanber Hindúisma og Islam, milli fimmta og sjöunda 

bekkjar án þess að það kæmi sérstaklega fram í markmiðum 

skólanámskrárinnar. Vekur þetta upp þá spurningu hvort nokkur vinna hafi 

verið lögð í að gera skólanámskrána aðgengilega, skiljanlega og þægilega 

eins og almennur hluti aðalnámskrár segir til um. Vegna þessa var erfitt að 

sjá hvort skólanámskrá og aðalnámskrá rímuðu. Skólanámskrá 

Víðistaðaskóla var töluvert betur sett fram. Þar höfðu þrepamarkmið 

aðalnámskrár verið tekin fyrir og stytt og aðlöguð betur að skólaumhverfinu 

þar. Tilgreint var hversu miklum tíma átti að verja í kennsluna og allar 

breytingar frá aðalnámskrá voru tilgreindar vel bæði í markmiðum og 

kennsluefni samanber færslu hindúisma frá sjötta bekk yfir í sjöunda bekk. 

Skólanámskráin í skólanum átti því ágæta samleið með markmiðum 

aðalnámskrár. 

 Viðtölin við kennarana í Hraunvallaskóla og Víðistaðaskóla gáfu 

ýmislegt til kynna. Í Hraunvallaskóla var það staðfest að skólanámskráin er 

ekki nægilega vel sett fram og greinilegt er að einhver önnur markmið eru 

höfð að leiðarljósi en þrepamarkmiðin sem aðalnámskrá grunnskólanna setur 

fram fyrir kristin fræði, trúarbragðafræði og siðfræði. Kennarinn sem rætt var 

við sagðist grisja töluvert úr kennslubókinni sem notuð var við kennslu m.a. 

lang stærstan partinn sem snýr að kristnifræðslu, en flestir punktarnir sem 
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settir eru fram í þrepamarkmiðum aðalnámskrár lúta að kristnifræðslu þannig 

að greinilegt er að töluvert misræmi á sér stað þegar lýtur að þeirri kennslu 

sem á sér stað innan skólastofunnar og svo þeirra markmiða sem koma fram 

í skólanámskránni. Í Víðistaðaskóla litu hlutirnir töluvert betur út. Þar mátti sjá 

að kennsla í kristnum fræðum, trúarbragðafræði og siðfræði var tekin 

alvarlega. Góð skólanámskrá lagði grunninn að kennslu sem fylgdi 

markmiðum aðalnámskrár vel. Kennslan var hnitmiðuð og áhugi barnanna var 

vakinn með skemmtilegri framsetningu á bókinni þar sem sögurnar voru 

lesnar fyrir börnin á meðan þau dunduðu sér í rólegheitum og hlustuðu. 

Spurningarnar voru svo settar á skemmtilegan hátt þar sem börnin svöruðu í 

spurningahefti. Kennarar gættu sín á því að fara vel í siðfræðiþáttinn en 

kristnu fræðin voru ekki látin sitja á hakanum. Allt frá skólanámskrá til kennslu 

virðist því vera til fyrirmyndar í Víðistaðaskóla en ekki er hægt að segja hið 

sama um Hraunvallaskóla þar sem töluvert vantaði upp á að markmið 

aðalnámskrár væru uppfyllt, bæði með tilliti til skólanámskrá og einnig 

kennslu á svæði. 

 

 

 

Lokaorð 

 Niðurstöður þessar sýna að misjafnlega er farið að kennslu í kristnum 

fræðum, trúarbragðafræði og siðfræði í grunnskólum. Athyglisvert var að sjá 

hve mikið vantaði upp á að markmiðum skólanámskrár væri fylgt í 

Hraunvallaskóla. Veltur þetta upp þeirri spurningu hvort ekki sé nær að setja 

fram markmið í skólanámskrá sem taka frekari mið af þeim einstaklingum 

sem innan hópsins eru og markmið sem samsvara einnig betur þeirri kennslu 

sem fram fer í skólastofunni í staðinn fyrir að tilgreina þrepamarkmið 

aðalnámskrár sem aðeins eru sett upp sem dæmi handa kennurum að 

markmiðum en engan vegin bindnandi fyrir hvern og einn skóla. Þykir höfundi 
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ólíklegt að þrepamarkmið aðalnámskrár henti öllum bekkjum Hraunvallaskóla 

í öllum fögum eins og skólanámskráin gerir ráð fyrir. Í Víðistaðaskóla voru 

vinnubrögðin töluvert betri þar sem sjá mátti að metnaður var lagður í að gera 

skólanámskrána sem skiljanlegasta fyrir þann sem skoðaði hana ásamt því 

að markmiðin voru skýrt sett fram og lagt var upp úr að ná þeim markmiðum 

með því kennsluefni sem til er. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að í 

einhverjum skólum fer kennsla í kristnum fræðum, trúarbragðafræði og 

siðfræði ekki fram eftir þeim markmiðum sem aðalnámskrá setur fram en 

einnig eru skólar sem fylgja aðalnámskrá vel og væri athyglisvert að fylgja 

þessari rannsókn eftir með tvenns konar rannsóknum. Annars vegar væri 

athyglisvert að gera viðamikla rannsókn sem skoðar hversu vel 

skólanámskrár grunnskóla fara eftir aðalnámskrá og einnig væri fróðlegt að 

skoða hversu vel kennarar fara svo eftir skólanámskránni. Hvað varðar þátt 

rannsóknarinnar um gæði námsefnis í kristnum fræðum, siðfræði og 

trúarbragðafræði er ekki hægt að sjá annað en að gífurlegt magn sé til af 

námsefni og hafa kennarar úr miklu að velja til að ná fram góðri kennslu í 

faginu. Bækurnar eru fjölbreyttar og gefa skýra mynd á þeim trúarbrögðum 

sem gert er ráð fyrir að séu kennd í grunnskóla. Einhverjar 

kennsluleiðbeiningar vantar þó fyrir elsta stigið þar sem kennarar þurfa að 

framfylgja einhverjum markmiðum en í fyrsta til sjöunda bekk, þar sem 

kennsla í kristnum fræðum, trúarbragðafræði og siðfræði vegur þyngst er til 

mikið af efni og erfitt er að kvarta yfir gæðum þess. Kennarar eiga því 

samkvæmt þeim niðurstöðum að geta kennt kristin fræði, trúarbragðafræði og 

siðfræði á þægilegan og góðan hátt þar sem nemendur fá tækifæri til að 

kynnast mörgum trúarbrögðum vel ásamt því að fá góða siðfræðikennslu sem 

hjálpar þeim að skapa umburðarlyndi, virðingu og kærleik fyrir náunga sínum 

í samfélaginu. 
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