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Inngangur 

 

Á tímum vaxandi fjölhyggju og fjölmenningar hefur ástæðan fyrir kennslu í kristnum fræðum 

og trúarbrögðum verið mikið endurskoðuð. Spurningar hafa vaknað um það hvort skólinn eigi 

að vera sú stofnum sem fræðir nemendur um þessi efni eða hvort uppfræðslan eigi frekar 

heima á heimilum nemenda eða í kirkjum landsins. 

Það eru aftur á móti staðreyndir að fræðsla trúarbragðanna er á undanhaldi í flestum skólum 

landsins og hafa kennarar sjálfir viðurkennt að hafa ýtt þessum fögum til hliðar (Auður 

Pálsdóttir og Ragnheiður Matthíasdóttir 1993, bls. 11-13).  Í rannsókn sem gerð var um 

kennslu trúarbragða í skólum árið 1997 kom í ljós að 20% aðspurðra nemenda í 7. bekk höfðu 

enga kristinfræði kennslu og í 9. bekk voru 81% nemenda í engum tímum í greininni (Gunnar 

J Gunnarsson 1997. Unglingar og trú, Bjarmi, 93 (1) bls 13-17). 

En á móti hafa rannsóknir sýnt að mikill meirihluti aðspurðra eru þeirrar skoðunar að kenna 

eigi kristin fræði og önnur trúarbrögð í grunnskólum, og afstaða foreldra, kennara og nemenda 

er frekar jákvæð til greinarinnar (Anna M Sigurðardóttir og María Jónsdóttir 1993, bls74-84) 

Enn og háværari raddir eru í minnihluta sem vilja afnema kennslu trúarbragða í skólum, eða 

gera athugasemdir við núverandi fyrirkomulag, þar sem kristnum fræðum hefur verið gert 

hærra undir höfði. (www.siðmennt.is) 

Ástæða fyrir kennslum í kristnum fræðum á sér langa sögu í íslensku samfélagi. Lagaleg 

ákvæði um lágmarksþekkingu í þeim fræðum er að finna í elstu lögbók Íslendinga, Grágás 

(Grágás: 1992). Allt til dagsins í dag hefur verið gert ráð fyrir kristinfræði kennslu hér á landi 

í lögum og reglugerðum. En áherslur hafa breyst í gegnum árin og má nefna að árið 1974 kom 

það í grunnskólalög að gera ætti ráð fyrir kennslu um önnur trúarbrögð en kristni.  

Mikilvægt er að mínu mati að meta út frá menntastefnu að grundvallargildum og 

mannskilningi þeim sem tilteknu menntakerfi er ætlað að byggja á áður en teknar eru 

ákvarðanir hvaða leiðir skuli fara í þessum efnum. 

Mannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna kveður á um að allir menn skulu vera frjálsir 

hugsana sinna, sannfæringar og trúar. (Björg Thorarensen: 2003) Sömuleiðs kveður 

Barnasáttmálinn á um tjáningarfrelsi barna og rétt þeirra til sjálfstæðrar hugsunar, 
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sannfæringar og trúar (barnasáttm. 14.grein: 

http://www.abotinn.is/barnaheill/barnasattmali1.html).  

Í grunnskólalögum (2008) tryggir Stjórnarskrá Íslands kröfuna um umburðarlyndi. 

(www.althingi.is/lagas/131a/1992018.2c5.html.) 

Einstaklingsmiðaða frelsi er mikilvægt,  og opnar dyr tækifæra og ýmissa uppgötvanna en 

kallar um leið á fleiri spurningar eins og hvernig er best að byggja upp sjálfstæðar og 

ígrundaðar skoðanir, lífsgildi og sýn?  Afstöðuleysi getur auðveldlega stuðlað að rótleysi og 

ósjálfstæði barna. 

Sálfræðingurinn og fræðimaðurinn Erik H Erikson (1902-1994) taldi trúnna mikilvæga 

manninum sem svaraði ákveðnum andlegum þörfum. Hann taldi að manninum sé það 

mikilvægt að upplifa sig sem miðlægan, virkan og útvalinn, og finnast hann hafa tök á 

tilverunni, svo hún beri hann ekki ofurliði. Það beinir svo huga mannsins á þann sem hefur 

skapað heiminn og komið reglu á hann, einhvern sem hægt er að treysta, leiðbeinir og hægt er 

að líta upp til. Hann telur að trú á Guð geti svarað þessum þörfum mannsins (Sigurður Pálsson 

2001: s.63) 

Án þess að þurfa að afnema þessi fræði úr skólum landsins væri engu að síður hægt að „sníða 

betur stakk eftir vexti“ í kennslu kristinna fræða.  Ef marka má á vef námsgagnastofnunnar er 

nýjasta kennslubók í kristnum fræðum gefin út árið 2008, og sú bók er í bókaseríunni „Merkir 

sögustaðir“ sem er lista vel skrifuð bók um sögustaðinn Þingvelli. Spurning mín er sú hvort að 

með þessum „fræðandi“ kennslubókum þyrfti ekki að gefa út  trúarlegt námsefni sem snertir 

einstaklinginn sjálfan meira og hans þarfir?  Svo að nemandinn öðlist víðari skilning á 

sambandi einstaklingsins við alheiminn sem hann þrífst í. Mikilvægt er að mínu mati að 

nemendur kynnist ekki einungis staðreyndum um kristna trú, heldur að námsefnið hafi einnig 

siðbætandi áhrif á þá. Hér kunna sumir að staldra við og segja að með þeim hætti eru skólarnir 

að stuðla að beinu trúboði innan skólans. Það er hinsvegar erfitt að neita því að siðboðskapur 

kristninnar hefur haft víðtæk áhrif í þjóðfélaginu og hefur enn. 
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1. Af hverju að kenna kristin fræði? 

Flestir eru sammála um gildi kennslu í trúarbragðafræðum. Kostirnir eru þeir að kennslan 

getur aukið víðsýni nemenda og skilning og virðingu þeirra á ólíkum menningum og 

trúarbrögðum. Slík þekking er góð forvörn gegn fordómum sem eru í samfélagi okkar vegna 

vanþekkingar og jafnvel ótta við hið óþekkta.  

Kristin trú á sér langar sögulegar rætur, allt frá tímum gamla testamentisins, og ná svo 

hámarki með komu Jesú Krists þ.e í lífi hans, starfi og kenningu. Síðan tekur við saga 

kristinnar kirkju allt til okkar daga. Einnig er mikilvægur hluti saga einstaklinga og hreyfinga 

sem markað hafa spor í þágu trúar, mennta og mannúðar.(Aðalnámskrá gunnskóla- 

kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði: 2007) 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskólanna er inntak námsgreinarinnar þríþætt. Í fyrsta lagi á sér 

stað fræðsla um kristna trú, menningu og sögu kirkjunnar. Í öðru lagi siðferðileg viðfangsefni 

og í þriðja lagi er það fræðsla um helstu trúarbrögð heims. Skólanum er fyrst og fremst ætlað 

að miðla þekkingu og auka skilning á kristinni trú og öðrum trúarbrögðum. Hluti af því er að 

hvetja nemendur til að setja sig í spor annarra og skoða viðkomadi átrúnað með augum hins 

trúaða.(Aðalnámskrá grunnskóla- kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði: 2007)  

En nú standa Íslendingar frammi fyrir því að fólk frá öðrum löndum og menningarsvæðum 

hefur flust til landsins í stórum stíl  og hefur fræðsla um helstu trúarbrögð heims því orðið 

nauðsynleg í samfélagi okkar. Mikilvægt er að skólinn annist menntun á þessu sviði því 

þekking á trúarbrögðum er talin miklvægur þáttur í almennri menntun og forsenda fyrir 

umburðarlyndi og víðsýni.  

Samþykktir Evrópuráðssins kveða á um þörf fyrir kennslu trúarbragða og lýðræðis, því mörg 

af þeim vandamálum sem samfélög mæta eru trúarlegs eðlis, þar eru nefnd þjóðfélagsvág eins 

og hryðjuverk, kynþáttahatur, hreyfingar þar sem skortur umburðarlyndis ríkir, 

útlendingahatur og þjóðfélagslegir ágreiningar.(Report on religious tolerance in democratic 

society. Concil of Europe: 1999)  

Einnig lýsir Evrópuráðið áhyggjum sínum yfir því hve þekkingin á trúarbrögðum er á 

undanhaldi  hjá fjölskyldum og börn þekkja ekki þau gildi sem gefur skilning á ólíkum 
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þjóðfélögum og menningarheimum. Því sé nauðsynlegt að fræðsla trúarbragða fari fram í 

skólum. (Report on religious tolerance in democratic society. Concil of Europe: 1999) 

Trú er oft mikið tilfinningarmál fyrir börnum og fjölskyldum þeirra. Því þarf að sýna 

nemendum allra trúarbragða fyllstu nærgætni þegar rætt er um trúarbrögð og helgisiði og þá 

menningu sem trúin hefur getið af sér. Með vaxandi fjölmenningu þarf skólinn að stuðla að 

auknum skilningi, gagnkvæmri virðingu og umburðarlyndi gagnvart ólíkum trúarbrögðum. 

 

1.1 Á að gera kristnum fræðum hærra undir höfði ?  

Rökin sem eru með því að kristnum fræðum er gert hærra undir höfði eru fyrst og fremst sú að 

á Íslandi sem er kristin þjóð, með krossinn í fánanum og lofsöngur til Guðs er söngur 

þjóðarinnar, eigi að hafa sérstöðu. Fyrst ber að nefna að hlutfall þjóðarinnar sem er skráð í 

kristin trúfélög er 90,1% og þar af um 79,9% í íslensku þjóðkirkjunni (1.des 2009). Auk þess 

hafa mörg lífsgildi sem mótað hafa samfélagið okkar kristnar rætur. Kristni hefur mótað sögu 

þjóðarinnar og menningu og má því segja að með kennslu í kristnum fræðum er verið að 

leggja grundvöll fyrir læsi á íslenskri og vestrænni menningu.  

Bókmenntir og aðrar listir hafa margar tilvísanir í texta Biblíunnar og daglegt íslenskt mál er 

ríkt af orðatiltækjum og líkingum sem eiga rætur sínar í Biblíunni.  

Viðfangsefni í kristnum fræðum er talinn mikilvægur þáttur í mótun heilbrigðrar 

sjálfsmyndar. Heildstætt lífsviðhorf,  skilningur á sjálfum sér sem einstaklingi og sem hluta af 

stærri heild skiptir miklu máli. Einnig er lögð áhersla á það að kristin fræði, siðfræði og 

trúarbragðafræði miðli til nemenda þekkingu á eigin rótum og því samfélagi sem þeir eru hluti 

af. (Aðalnámskrá gunnskóla, kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði: 2007) 

 

2. Markmið kennslubókarinnar 

Kennslubókin „Svona er lífið!“ er fyrst og fremst hugsuð sem kennslubók sem vekur áhuga 

nemenda að lesa. Bókin er í formi ævintýra- og unglingsögu um líf tveggja einstaklinga 

samtímans sem glíma við ýmis viðfangsefni sem börn á miðstigi grunnskólanna geta tengt við 

eigið líf. Siðferðisboðskapur kennslubókarinnar er út frá kristnum gildum og hverjum kafla 

fylgir saga úr Biblíunni eða tilvitnanir.  
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Nemendur á þessu aldurskeiði hafa mörg hver takmarkaða vitneskju um boðskap Biblíunnar 

og löng hefð er fyrir því að lesningin teljist þung og torskilin. Með tilkomu þessarar 

kennslubókar vonaðist ég til þess að sögur Biblíunnar yrði nemendum perónulegri og 

nærtækari. 

 

2.1 Uppfylla markmið 
 

Sögur Biblíunnar hafa mikilvægan boðskap að geyma og var það hugsun mín við gerð 

þessarar kennslubókar að boðskapurinn myndi uppfylla eitthvað af lokamarkmiðum í 

lífsleikni og kristinfræði. T.d með því að efla alhliða þroska nemendans,  með því að kenna 

einstaklingnum að rækta með sér andleg verðmæti, og sálrænan styrk. Að nemandi læri að 

efla félagsþroska sinn, siðvit og virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum ásamt því að styrkja 

áræðni og frumkvæði einstaklingsins (Aðalnámskrá grunnskólanna, lífsleikni: 2007). 

 

Kennslubókin á ennfremur að efla trúarlegan og siðferðilegan þroska nemenda ásamt því að 

tileinka sér grunvallar gildi íslensks samfélags, svo sem virðingu einstaklingsins fyrir sjálfum 

sér og öðrum, fyrir mannréttindum og helgi mannlegs lífs. Nemendur öðlist þekkingu á Jesú 

Kristi og kenningum hans, og  áhrifum boða hans á einstaklinginn.(Aðalnámskrá 

grunnskólanna, lokamarkmið í kristinfræði: 2007) 

 

  

2.2  Kennsluaðferðir 
 
 
Til þess að koma kennsluefninu frá sér eru til ýmsar leiðir og engin ein aðferð er í raun réttari 

en önnur. Kennsluaðferðir skipta á tugum ef ekki hundruðum og er stundum úr of mörgu að 

velja. Aftur á móti má segja að sumar kennsluaðferðir henti betur fyrir ákveðið kennsluefni  

en aðrar.  

En miklu skiptir hvernig er farið af stað í kennslu og er þrennt sem ber að hafa í huga í því 

sambandi. Í fyrsta lagi er gott að gera nemendum grein fyrir  tengslum efnisins við önnur 

viðfangsefni eins og námsefni sem áður hefur verið kennt eða jafnvel er verið að kenna í 

öðrum fögum. Þekkingarsálfræðin (e.cognitive psycology) kennir það að til að ná fram góðum 
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námsárangri skiptir mestu það sem nemandinn veit fyrir. Að kennarinn athugi hvað það er og 

kenni í samræmi við það (uppeldi og skólastarf: 1979).  

 

Merkingarbert nám á sér stað ef verkefnið getur tengst einhverju sem nemandinn veit fyrir og 

hefur tileinkað sér á sjálfstæðan hátt (ekki bara orð fyrir orð). Því tel ég mikilvægt í kennslu 

kristinna fræða, þar sem flest íslensk börn hafa fengið einhverja þekkingu á kristnum gildum 

og sögum heima í foreldrahúsum eða jafnvel í sunnudagaskólanum,  að geta byggt ofan á 

þeirra þekkingu og  tengja svo námsefnið við þeirra eigið líf. Á þann hátt tel ég að 

boðskapurinn og kennslan verði merkingabærari bæði fyrir nemendur og kennara.  

 

Í öðru lagi er mikilvægt að gera grein fyrir markmiðum kennslunnar og í þriðja lagi afar 

mikilvægt að draga athygli nemenda að viðfangsefninu og vekja hjá þeim frekari áhuga.  Til 

eru ýmsar leiðir og aðferðir til að vekja áhuga hjá nemendum á viðfangsefninu, t.d með því að 

höfða til reynslu nemenda með góðum spurningum, hlutum eða fræðslumyndum sem tengjast 

viðfangsefninu, með leikjum, klípisögum og margt fleira. (Ingvar Sigurgeinsson: 1999) 

Rannsóknir hafa sýnt að kennurum takist misvel að halda nemendum við efnið. Sumir 

kennarar halda nemendum að verki að jafnaði 90% tímans meðan nemendur annarra eru með 

hugann við annað en námið um helming tímans. Því hefur verið haldið fram að þetta sé meðal 

þeirra atriða sem ráði hvað mestu um árangur í kennslu. (Ingvar Sigurgeirsson: 1999) 

 

Nemendur koma til með að nálgast kennsluefnið með ólíkum hætti þar sem kennslubókin 

„Svona er lífið!“ er í formi unglinga- og ævintýra sögu. Mikilvægt er að sagan veki áhuga 

nemandans því þá er „eftirleikurinn“ auðveldari. Við söguna er ekki mikið við að bæta að 

hálfu kennarans, en meiri áhersla er lögð í góðar spurnaraðferðir til þess að undirstrika 

aðalatriði kaflans, og hjálpa nemendum við að tengja viðfangsefnið við eigin reynslur. 

 

  

2.3  Stuðningur við jákvæða hegðun 

 
Heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun felur í sér að styrkja viðeigandi hegðun 

einstaklinga hverju sinni. Það mun leiða til bættrar líðan nemandans, bætir samskipti og 

dregur úr hegðunarvanda nemenda. (Cameron: 2005) Eitt af markmiðum kennslubókarinnar 

„Svona er lífið!“ er einmitt að hjálpa nemendum að finna jákvæða lausn út úr vanda sínum 
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eða kringumstæðum og gera þeim grein fyrir því að þau eru ekki ein sem hugsa svona eða 

hinsegin með von um að það létti undir með nemendum og geri þeim auðveldara með að tjá 

sig um eigin líðan og tilfinningar. Að gera mistök er partur af lífinu og erum við öll sek í þeim 

efnum, en mikilvægt er að læra af eigin mistökum. Niðurbrot og hræðsluáróður sem á að 

hræða börn til réttrar breytni eru aðferðir sem eru ekki áhrifaríkar, heldur geta verið skaðlegar 

börnum og leitt til alvarlegri frávika. Hegðunarnálgunin ein og sér er ekki nægileg heldur þarf 

að nálgast orsök vandans með því að viðurkenna að hann sé til staðar svo hægt sé að vinna á 

vandanum. Rannsóknir hafa sýnt að ef nemendur eru vel upplýstir um góða og slæma hegðun 

og afleiðingarnar sem fylgja eru einstaklingar betur í stakk búnir til þess að breyta hegðun 

sinni (Grossman and Huges 1992: s-229-45). 

 

 

2.4  Efla greindir 
 

Sálfræðingurinn og vísindablaðamaðurinn Daniel Golman (1946) skrifaði metsölubók um 

hugtakið og hugsjónina tilfinnigagreind (e. Emotional intelligence) sem vakti athygli víða um 

heim.   

 Tilfinningagreind er samkvæmt Goleman samsett úr fimm lykilþáttum:  

 

• hæfni til að þekkja og nefna réttilega eigin tilfinningar ásamt skilningi á tengslum 

hugsana, tilfinninga og hegðunar.  

• Hæfni til að stjórna eigin tilfinningum, t.d til að bæta eigin líðan. 

• Hæfni til að segja sig inn í ákveðið tilfinningalegt ástand ásamt vilja til að ná árangri. 

• Hæfni til að skynja, þekkja og taka tillit til tilfinninga annarra. 

• Hæfni í mannlegum samskiptum. 

 

Golman fullyrðir að mælingar á tilfinningagreind geti verið mikilvægari og réttmætari en 

hefðbundin greindarpróf. En bendir þó á að niðurstöður greindarprófa spái alls ekki 

fullkomlega fyrir um árangur fólks í skóla, í vinnu eða í lífinum almennt. Hann heldur því 

fram að hugtak hans, tilfinningagreind, geti í sumum tilvikum spáð betur fyrir um árangur 

fólks en greindavísitala. (Goleman: 1996) 
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Ein af fjölgreindarkenningum Howard Gardners (1943) er sjálfsþekkingargreind. 

Sjálfsþekkingargreind er eins og nafnið gefur tilkynna þekking á sjálfum sér, að þekkja styrk 

sinn og veikleika, tilfinningar sínar, hugsanir og langanir, og hæfni til að nýta þessa þekkingu 

sér til framdráttar. Sagt er að fólk sem er sterkt á þessu sviði hafi gjarnan áhuga á trúmálum 

og sálfræði. (Gardner: 1993) 

 

Kennslubókin „Svona er lífið!“ býr yfir verkefnum og umræðuspurningum fyrir nemendur 

sem hjálpa viðkomandi að efla þessar greindir. Mikilvægt er fyrir nemendur að þekkja 

styrkleika sína og veikleika þegar kemur að því að velja sér nám eða starfsvinnu í framtíðinni. 

Einnig er mikilvægt fyrir alla að geta greint tilfinningar sínar hugsanir og langanir þegar 

kemur að því að deila lífi sínu með öðrum svo eitthvað sé nefnt. 

Ef vel tekst að þjálfa upp hæfni nemenda til þess að greina eigin tilfinningar og annarra verður 

viðkomandi betur læs á umhverfi sitt.  

 

2.5  Trúarhneigð barna 
 

Á aldursskeiðinu 7-12 ára eykst hæfni barna til að setja sig í spor annarra þó svo að barnið 

hafi ekki fullan þroska til að skyggnast inn í hugarfylgsni annarra. Barnið áttar sig á því að 

hlutirnir geta verið ólíkir út frá hvaða sjónarhorni þeir eru litnir. Ímyndunin sem var ráðandi í 

fyrra þroskaskeiði víkur fyrir fastara skipulagi af myndum af tilverunni. Réttlætið skiptir 

barnið æ meira máli og verður grundvöllurinn sem þau byggja siðferðisvitund sína á sem 

síðan endurspeglast í guðsmyndinni. Nú sjá börnin fyrir sér Guð sem valdamikinn „stjóra“ 

eða foreldri og helsti eiginleiki Guðs er réttlætið, því hann launar það sem er gott en hegnir 

fyrir það sem er illt. Þar sem Guð breytir alltaf réttilega eru tengsl  á milli orsaka og afleiðinga 

og breytni mannsins og þess hvort Guð umbuni eða refsi. (Sigurður Pálsson 2001: s-101-2) 

 

Sögur og athafnir í kennslubókinni „Svona er lífið!“ gefa til kynna að „við uppskerum eins og 

við sáum“(Biblían 1981: Gl 6:7) Það er margt í lífinu sem við lendum í, og fáum ekki við 

ráðið. En svo eru það eru hlutir í lífinu sem við getum haft áhrif á með réttri breytni. Það er 

mikilvægt fyrir nemendur að skilja það að með aldrinum munum við þurfa að axla meiri 

ábyrgð á gjörðum okkar og verkum. 
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Viðfangsefni kennslubókarinnar er meðal annars að kenna rétta breytni í kringumstæðum 

lífsins. Við vitum öll að stela, ljúga, svíkja, óþolinmæði o.sv.frv geta haft neikvæðar 

afleiðingar og tel ég að flestir foreldrar vilji að börnin þeirra séu heiðvirð og komi vel fyrir. 

En svo má spyrja hvort einstaklingurinn þurfi ekki oft að grípa til slíkra aðgerða í þessu 

árferði sem heimurinn er í, til þess að haganast á einhvern hátt? Við getum jú öll viðurkennt, 

ef ekki fyrir öðrum þá fyrir sjálfum okkur að ósannsögli er eitthvað sem við höfum gripið til. 

En hvað sem öllu líður er sannleikskrafan alltaf réttlætanleg í uppeldinu og hér eru tvær 

ástæður því til stuðnings. 

 

Þrátt fyrir að flest allir grípi til ósanninda megum við aldrei falla frá þeirri grundvallarkröfu, 

að sannleikurinn sé í heiðri hafður. Í öðru lagi tryggir sannleikskrafan börnum þroska, sem 

það annars myndi ekki ná. Sannsöglin er því gífurlega mikilvægt viðfangsefni sem hefur 

róttæk áhrif á siðferðilegan þroska barns. Það er nánast hægt að segja að án þeirra krafa í 

uppeldi er uppeldið óframkvæmanlegt. (Dr Matthías Jónsson: 1947 s 76-7) 

 

3. Uppeldi 
 

Að skilgreina uppeldi á stuttan, hnitmiðaðan og skýran hátt,  er ógerlegt. Að koma barni til 

manns er flókið ferli sem er háð skilningi manna á bernskunni, lífsviðhorfum manna, 

gildismat, samfélagssýn og skilningi þeirra á því hvers eðlis maðurinn er.(Sigurður Pálsson: 

2001) 

 

Öll höfum við af eigin reynslu einhverjar hugmyndir um hvað uppeldi er. Sjálf vorum við eitt 

sinn börn og minnumst uppeldissiða sem við ólumst upp við, aga, leiðbeiningar og kennslu. 

Minningin er sæt eða beisk sem við geymum til þeirra sem tóku þátt í uppeldi okkar, eftir því 

hvernig okkur fannst þeim takast til. Uppeldi hefur svipaða merkingu og menntun og hefur 

margþætt starf og má því segja að uppeldi eigi líka við um fullorðið fólk. 

 

Símon Jóhann Ágússon uppeldisfræðingur sagði uppeldið miðast alltaf við hugsjóina um 

„hina fullkomnu manneskju“, eða þá eiginleika sem hin fullkomna persóna á að hafa. En svo 

eru aftur á móti ekki allir sammála í hverju manngildið er fólgið.  Hugsjónin er breytileg á 

milli ólíkra þjóða og menningarheima (Símon Jóhann Ágústsson 1938: s 7-9) 
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Breytingar á stjórnsýslunni hafa kallað á breytt fyrirkomulag skólakerfisins. Námskrár þurfa 

sífellt að vera í endurskoðun, og hraði breytinga, ný tækni og ný þekking kalla á breytingar. Í 

skólasamfélaginu er einnig lögð mikil áhersla á samvinnu heimilis og skóla, og hefur það 

gefið góða raun því jákvæð viðhorf foreldra og kennara til skólans og menntunar skilar sér í 

jákvæðara viðhorfi nemenda til náms. En vegna álagsins sem er á nútíma fjöskyldur hefur 

skólinn óhjákvæmilega séð um félagslegt uppeldi á nemendum í meira mæli en áður. Í huga 

sumra er menntun ekki aðskilin frá uppeldi og að skólastarfsmenn geti ekki ýtt 

uppeldishlutverkinu til hliðar. En það breytir því ekki að ábyrgðin hvílir fyrst og fremst á 

foreldrum. 

Í skólanum hefur uppeldisáhrif víða komið inní námsefni og má þar sérstaklega nefna 

námsgreinina lífsleikni. Með kennslu í lífsleikni er komið til móts við kröfur um aukið 

uppeldishlutverk skóla. Lífsleikni á að efla alhliða þroska nemandans, og áherslur í lífsleikni 

undirstrika þá staðreynd að skólinn er vinnustaður nemenda þar sem verðmætt uppeldi fer 

fram. (Áfangamarkmið 7.bekkjar- lífsleikni: 2007) 

 

Kennslubókin „Svona er lífið!“ er skrifuð með uppeldisleg gildi í huga, að nemendur átti sig á 

neikvæðu hegðunarmynstri og geti tamið sér jákvæða hegðun. Því gæti námsefni sem þetta 

lagt eitthvað  í félags- og siðferðislega mótun uppeldisins innan skólanna.  

 

Atferlisstefnan leitast eftir að greina hvernig barnið lærir siðferðilega breytni. Þar sem 

refsingar þykja oft hafa slæmar afleiðingar hefur verið leitast viða að finna aðferðir sem geta 

orðið börnum hvati til sjálfstjórnar. Ein þeirra, sem hefur reynst vel, byggir á því að sannfæra 

börnin um að þau geti staðist freistingar vegan þess hve þau eru góð eða ábyrg. Því er 

fyrirmyndin mjög mikilvæg í þessu samhengi. (Sigurður Pálsson: 2001 s.116-17) 

 

Vitsmunasálfræðin með Piaget (1896-1980) og Kohlberg (1927-1987) fremsta í flokki hefur 

lagt áherslu á hinn vitsmunalega þátt siðferðisins og vitsmunalegan þroska sem forsendu 

siðferðilegrar breytni. Bæði Piaget og Kohlnberg leggja áherslu á mikilvægi siðgæðisuppeldis 

sem leiðir til siðferðilegs sjálfræðis þ.e. að einstaklingurinn lúti ekki ytra valdboði, heldur 

eingöngu eigin sannfæringu. (Sigurður Pálsson: 2001) 

 

Siðgæðisviðmið eiga sér ætíð rætur í trúarsannfæringu þ.e að þegar upp er staðið eru þau 

byggð á því að eitt sé betra en annað. Forsendurnar eru byggðar á sannfæringu, sem vissulega 

geta verið rökstuddar, en rökin ráða ekki hver sannfæringin er. Þegar rætt er um kristna 
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siðfræði, er kjarninn kenningar Krists. Sérstaða kristilegrar siðfræði er kærleikssiðfræði vegna 

þess að hinn trúaði lifir í kærleikssamfélagi við Guð annarsvegar og náungann hinsvegar. 

Slíkt kærleikssamfélag gerir kröfu um ábyrgð gagnvart Guði, náunga sínum og umhverfi. 

 

Takmark siðgæðisuppeldis, sem byggir á kristnu lífsviðhorfi, er að barnið þroskist þanning að 

það geri siðgæðisviðmið kristninnar að sínum eigin og þau verði þeirra viðmiðun af fúsum og 

frjálsum vilja. Að einstaklingurinn verði sjálfstæður og ábyrgur einstaklingur.(Sigurður 

Pálsson: 2001) 

 

4. Niðurlag  
 

Að lokinni langri en skemmtilegri vinnu við gerð kennslubókarinnar „Svona er lífið!“ verð ég 

að segja að áhugi minn fyrir uppeldisfræðum, siðfræði og trúarbrögðum hefur aukist til muna. 

Þvílíkur hafsjór af upplýsingum, rannsóknum og öðrum uppgötvunum sem hægt er að tileinka 

sér í kennslu og sem foreldri.  Ég er afar þakklát fyrir þessa reynslu sem gerð lokaverkefnisins 

hefur veitt mér. 

Það er einlæg von mín að þessi kennslubók verði einhverjum til gagns og gamans. 
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