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Útdráttur 

Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á það hvort fagleg kennsla um 

trúarbrögð og lífsskoðanir geti aukið umburðarlyndi og virðingu meðal 

nemenda í grunnskólum. Fjallað er almennt um trúarbrögð og lífsskoðanir og 

þær áherslubreytingar sem orðið hafa á menntun Íslendinga í gegnum aldirnar 

með aukinni fjölmenningu og hnattvæðingu. Fjallað er um trúaruppeldi og 

trúarþroska og kenningar er því tengjast. Rætt er hvernig best sé að standa að 

faglegri kennslu um trúarbrögð og lífsskoðanir. Þá er umræða um samstarf 

heimilis, skóla og trúfélaga auk siðferðislegra vangaveltna. Niðurstöður bentu 

til þess að með faglegri kennslu um trúarbrögð og lífsskoðanir geti líkur á 

umburðarlyndi og virðingu meðal nemenda í grunnskólum aukist. 
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Inngangur 

Trúarbrögð og lífsskoðanir er hægt að skilgreina á ýmsan hátt, allt frá 

einföldum skýringum til flóknari kenninga um grundvallarlífsviðhorf 

manna. Trúarbrögð heimsins eru líklega eins ólík og þau eru mörg en þó 

eiga þau ýmislegt sameiginlegt sem jafnvel er hægt að merkja hjá þeim sem 

hafa guð-/trúlausa afstöðu.                                                                                                                                      

Allt frá upphafi kristni hér á landi hefur kirkjan séð að mestu um menntun 

landsmanna en ýmislegt hefur þó breyst í aldanna rás. Kristinfræðikennsla 

hlýtur sífellt minna vægi í grunnskólum landsins og kennsla um önnur 

trúarbrögð og lífsskoðanir hefur aukist síðustu árin. Áhersla grunnskólanna 

þarf í dag að taka mið af þeim menningarlegu breytingum sem samfélög 

nútímans einkennast af.  

Ólíkar uppeldisstefnur hafa ólík viðhorf til uppeldis og menntunar barna. 

Mannskilningur vísar einnig til ólíkra áherslna í uppeldi og menntun og 

getur uppeldis- og félagsumhverfi barnsins haft áhrif á trú og lífsskoðanir 

þess. Kenningar um vitsmuna- og trúarþroska barna og unglinga geta 

jafnframt varpað ljósi á fræðslu um trú og lífsskoðanir.     

Markmið kennslu um trúarbrögð og lífsskoðanir eru margvísleg en ekki 

hvað síst að auka umburðarlyndi og virðingu nemenda fyrir ólíkum 

lífsskoðunum. Kennslufræðin þarf meðal annars að taka mið af fagmennsku 

og menntun kennarans, réttindum og viðhorfum nemandans auk gæða 

námsefnisins. Kennsluaðferðir geta skipt máli þegar kemur að viðhorfum og 

áhuga nemenda til fræðslunnar og er um auðugan garð að gresja í þeim 

efnum. Framsetning á viðfangsefninu þarf að vera nægilega hvetjandi til að 

auka áhuga nemenda á áframhaldandi kennsluferli.  

Í samstarfi við heimilin hafa grunnskólarnir ákveðnu uppeldishlutverki að 

gegna og því er samvinna heimilis og skóla mikilvæg fyrir alla aðila. Þáttur 

trúfélaga í þessari samvinnu og við kennslu um trúarbrögð og lífsskoðanir er 

umdeildur og sömuleiðis réttur nemenda til að fá undanþágu frá kennslu í 

námsgreininni. Einnig hefur verið mikil umræða um vægi einstakra 

trúarbragða og lífsskoðana í grunnskólum landsins. Siðvit nemenda og 
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spurningar um tilgang og markmið lífsins eru meðal þeirra þátta sem 

grunnskólanum er ætlað að taka á og er oft í höndum námsgreina er fræða 

um trúarbrögð og lífsskoðanir. Siðferðilegar umræður geta meðal margs 

annars aukið umburðarlyndi og virðingu fyrir skoðunum annarra.  

Í fyrstu verður fjallað almennt um trúarbrögð og lífsskoðanir og 

fjölbreytileika þeirra. Því næst verða þær áherslubreytingar sem orðið hafa á 

menntun Íslendinga í gegnum aldirnar skoðaðar og settar í samhengi við 

fjölmenningu og hnattvæðingu í nútíma menningarsamfélagi. Til að öðlast 

betri skilning á trúarþroska nemenda verður hann skoðaður með gleraugum 

vitsmuna- og trúarþroskakenninga auk þess sem uppeldismótun og 

mannskilningur fær umfjöllun. Þá verður nokkuð ítarleg umfjöllun um 

trúkennslufræði og áherslur við undirbúning kennslu og síðast en ekki síst 

verður fjallað um samstarf heimilis, skóla og trúfélaga.  

Tilgangur ritgerðarinnar er að sýna fram á það hvort, og þá hvernig, fagleg 

kennsla um trúarbrögð og lífsskoðanir getur aukið umburðarlyndi og 

virðingu meðal nemenda. Það verður gert með skírskotun í fræðilegar 

kenningar um uppeldi, nám og kennslu á sviði trúar og lífsskoðana. Reynt 

verður að varpa ljósi á fagmennsku og nálgun í kennslu um ólík lífsviðhorf. 

Þrátt fyrir aukinn fjölbreytileika í skólasamfélaginu að undanförnu og 

breyttar áherslur þarf markmið kennslunnar alltaf að vera skýrt.   

Almennt um trúarbrögð og lífsskoðanir  

Fjölbreytileiki trúarbragðanna  

Áður en lengra er haldið er vert að skoða nokkrar skilgreiningar er tengjast 

trúarbrögðum og lífsskoðunum en slíkar skilgreiningar geta beinst að 

lífsviðhorfum mannsins og hverju því sem skiptir hann mestu máli í lífinu 

(Sigurður Pálsson, 2001: 37). Lífsskoðanir sem mótaðar eru af trú geta líka 

kallast trúarbrögð en þó er algengt að trúarbrögð séu skilgreind sem trú á 

æðri máttarvöld (Bexell og Grenholm, 2001:21). Saga mannsins er saga 

trúarbragða og þess sem hann trúir eða trúir ekki á. Í samfélaginu mynda 

trúarbrögðin viðmiðunarreglur um hið góða og slæma og fólk leitar öryggis í 
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þeim þó þeir séu ekki sammála um það hverjar þær séu (Þórhallur 

Heimisson, 2005:15-16).              

Þá má segja að öll lífsviðhorf mótist af ákveðnum grundvallarviðhorfum 

sem eru mismunandi eftir því samhengi sem trúin á manninn og veruleikann 

byggist á. Hægt er að tala um þrjá samtengda meginþætti sem móta 

lífsskoðanir. Fyrstar ber að nefna hugmyndir sem hafðar eru uppi um upphaf 

heimsins og muninn á mönnum og dýrum. Í öðru lagi er það sú 

grundvallarlífssýn eða afstaða sem maðurinn hefur og það þriðja það 

verðmætamat sem maðurinn byggir siðareglur og gildi sín á. Lífsskoðanir 

mannsins mótast af mörgum þáttum og eru mjög persónulegar. Hefðir og 

reynsla skipa þar stóran sess og metur maðurinn viðmiðanir sínar oft í 

samhengi við skilning sinn á raunveruleikanum (Bexell og Grenholm, 

2001:33-34). 

En trúarbrögð heimsins eru mörg og straumar innan þeirra geta verið ólíkir. 

Til að mynda eru ekki öll kristin trúfélög á Íslandi innan Þjóðkirkjunnar og 

er starfsemi þeirra, hugmyndafræði og siðir ólík í grunninn. Þetta á einnig 

við um önnur trúfélög svo sem félög búddista, múslima eða önnur og 

óskilgreind trúfélög (Hagstofan, e.d.). Það umhverfi, menning og tungumál 

sem trúarbrögðin birtast í er oft mismunandi þó upplifun manna á þeim sé 

svipuð. Hægt er að koma auga á ýmsa þætti sem eru sameiginlegir með 

ólíkum trúarbrögðum. Til að mynda eru trúarkenningar og tilfinningaleg 

nálægð við guðdóminn með hugleiðslu, bæn eða öðrum slíkum athöfnum 

grundvöllur allra trúarbragða. Í öllum trúarbrögðum eru ákveðnar 

helgiathafnir og helgisagnir (mýtur) sem berast frá kynslóð til kynslóðar og 

öll boða þau ákveðna siðfræði. Í guðlausum átrúnaði snúast rök tilverunnar 

um það hugmyndakerfi sem kosið er að fylgja hverju sinni og er án trúar á 

Guð (Þórhallur Heimisson, 2005:50-79). 

Trúaruppeldi og trúarþroski  

Með uppeldi er átt við þau áhrif sem fullorðnir hafa á börn og ungmenni í 

viðleitni til að auka eiginleika þeirra og færni á öllum þeim sviðum 

mannlífsins sem gætu aukið lífsgæði þeirra og þroska. Markmið uppeldis er 
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að stuðla að heilbrigðri sjálfsmynd einstaklings þar sem lífsviðhorf og gildi 

mynda eina heild. Sagt er að í uppeldi sé ekkert hlutleysi til og að ólík 

viðhorf til mannsins setji því misjafnar áherslur (Sigurður Pálsson, 2001:9-

13). 

Þá vísar hugtakið mannskilningur til ákveðinnar heildarsýnar og þekkingar á 

mannlífinu út frá lífsskoðunum og trúarbrögðum (Bexell og Grenholm, 

2001:21). Sá skilningur sem við höfum á manninum (mannskilningur) hefur 

áhrif á þær áherslur sem við leggjum er varðar uppeldi og menntun enda 

ákveðið samspil á milli þessara þátta. Þrátt fyrir það eru 

grundvallarforsendur mannskilnings ólíkar (Sigurður Pálsson, 2001:15-33).  

Mannskilningi er síðan hægt að skipta í fjóra flokka sem allir hafa 

mismunandi hugmyndafræði. Í náttúrulegum (natúralískum) mannskilningi 

er gengið út frá því að aðeins sé stigsmunur á mönnum og dýrum og 

maðurinn útskýri hegðun sína út frá náttúrulegu samhengi. Félagslegur 

mannskilningur segir aðstæður hafa áhrif á hegðun og samskipti mannsins. 

Samkvæmt mannúðarlegum (húmanískum) mannskilningi hefur maðurinn 

sérstöðu í heiminum, er hafinn yfir náttúruna og byggir upp siðmenningu og 

menntun með sjálfsgagnrýni og sjálfsvirðingu. Húmanískur mannskilningur 

skiptist í veraldlegan- og trúarhugsjónar húmanisma. Veraldlegur 

húmanismi (guðlaus) leitast við að skilja og viðurkenna þarfir mannsins á 

röklegan og vísindalegan hátt án þess að blanda trúarlegum væntingum inn í. 

Húmanismi trúarhugsjóna (trúarlegur) leitar út fyrir raunveruleikann til að 

útskýra hegðun og persónu mannsins og viðurkennir yfirnáttúrulega og 

guðlega krafta. Kristinn mannskilningur gengur út frá því að maðurinn fái 

aðeins skilið sjálfan sig í ljósi Guðs orðs en ekki skilnings mannsins á 

sjálfum sér. Guð er þá rót og upphaf alls og maðurinn sköpunarverk hans 

(Myhre, 1994:81-90).                                                                                                                                                                                     

Í bókinni Börn og trú er trúarlegur þroski skilgreindur svo: 

 „Með trúarlegum þroska er átt við ... breytingar sem verða 

með aldrinum á trúrækni einstaklings eða hóps, trúarlegum 

skuldbindingum viðkomandi, ólíkum þáttum trúrækninnar, 
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hvernig þessi þættir leika saman og hvert vægi þeirra er hvers 

um sig“ (Sigurður Pálsson, 2001:77).  

Aðalnámskrá grunnskóla í kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði 

skilgreinir trúarþroska sem ákveðna hæfni til að eiga við trúarleg 

viðfangsefni á grunni skilnings og þekkingar (Menntamálaráðuneytið, 

2007:5).  

Uppeldisumhverfi barnsins hefur svo áhrif á þroska þess er varðar trú og 

lífsskoðanir og er grunnurinn lagður með samskiptum við foreldra og aðra 

fjölskyldumeðlimi. Til að ákveðið grundvallartraust ríki í þessum 

samskiptum þurfa uppalendur að hafa traust á sjálfum sér, gildum sínum og 

uppeldishugmyndum. Foreldrar þurfa að vega og meta þá vitneskju sem 

upplýsingaöldin getur gefið og þau áhrif sem hún getur haft með öllu sínu 

flæði. Börnin hafa ekki forsendur til að gera það sjálf en með hjálp 

foreldranna er hægt að hlífa þeim við óæskilegum áhrifum þess og hjálpa 

þeim að vinna með það sem gæti varpað ljósi á þá lífsskoðun sem þau alast 

upp við (Sigurður Pálsson, 2001:127-153).  

Einnig skiptir félagslegt umhverfi barnsins máli fyrir áframhaldandi 

trúarlega uppeldismótun þess. Eftir því sem börnin þroskast aukast samskipti 

við hópa utan fjölskyldunnar og öðlast þau jafnvel nýjar fyrirmyndir. 

Kennarar og aðrir sem sjá um uppeldismótun geta átt þátt í að móta 

trúarþroska þess. Fái barn tækifæri til að upplifa trúarlega reynslu í æsku er 

talið líklegra að það geti tekið upplýsta trúarlega afstöðu síðar á forsendum 

þekkingar og skilnings. Upplifi barnið sig hins vegar þvingað til ákveðinnar 

trúarlegrar uppeldismótunar gæti það leitt til þess að það tileinki sér viðhorf 

foreldranna gagnrýnislaust. Slíkt er ekki talið æskilegt í þroskaferli barnsins 

og gæti jafnvel haft öfug áhrif (Sigurður Pálsson, 2001:127-153). 

 

Sumir telja jafnvel að í trúlausu uppeldi sé í raun tekin trúarleg afstaða en þó 

með öðrum formerkjum en hjá þeim sem trúa á Guð og æðri máttarvöld. Í 

afstöðu þeirra er kalla sig guðlausir felst þá ákveðin trúarjátning sem lýtur 

að manninum, samfélaginu, skynseminni eða öðru sem er mikilvægt hinum 

guðlausa í lífinu. Hjá þeim sem hafa guðlausa afstöðu séu til dæmi um 
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ákveðna siði svo sem borgaraleg ferming, -útför og -nafngift (Sigurður 

Pálsson, 2001:148-149). Aðrir vilja meina að lífsskoðanir þeirra sem trúa 

ekki á Guð séu ekki af trúarlegum toga (Bexell og Grenholm, 2001:30). 

Muninum á trú og trúleysi hefur verið lýst þannig að hinn trúaði sé háður 

æðri máttarvöldum en hinn trúlausi ekki (Magnús Diðrik Baldursson, 

1999:57-69). 

Þá er guðlaust uppeldi oft tengt við veraldlegan (guðlausan) húmanisma og 

er þá annað hvort talað um hlutlausa afstöðu eða virka guðlausa afstöðu. 

Uppeldi á guðlausum forsendum mótar lífsafstöðu barna á sama hátt og 

uppeldi á trúarlegum forsendum gerir hjá þeim trúuðu. Í guðlausu uppeldi er 

þess vænst að skólinn sé hlutlaus um trúarleg efni (Sigurður Pálsson, 

2001:127-153). 

Breytt samfélag – aðrar áherslur                                                                               

Menntun Íslendinga í aldanna rás 

Allt fram á 20. öld mátti líta á kirkju og skóla sem eina heild. Upphaf kristni 

á Íslandi má rekja til lögleiðingar hennar um árið 1000 en þrátt fyrir 

kristnitökuna breyttust lífsskoðanir manna ekki mikið fyrst um sinn. 

Trúfræðsla var lítil sem engin fyrst í stað enda voru menn ekki vissir um 

hvað breytingin raunverulega fól í sér fyrir utan það að trúa nú á einn Guð í 

stað margra heiðinna guða eins og áður. Ekki er mikið til af heimildum um 

skólahald á þessum tíma en kirkjan sá um alla alþýðufræðslu sem fólst 

aðallega í því að innræta æskunni siðaboð kristninnar (Sigurður Líndal, 

1974:239-286). Við siðbreytingu á 16. öld breyttist skipan kirkjunnar á 

Íslandi þegar Íslendingar tóku Lútherstrú í stað kaþólskrar (Einar Laxness, 

1995:19-21). Fátt breyttist svo í námi og kennslu fram á 18. öld en þá var 

skyldunám barna í formi kirkjulegrar heimafræðslu í anda píetismans 

(heittrúarstefnunnar) og eftirlit með náminu var í höndum presta. Fræðin 

minni (kverið) eftir Lúther var einkum notað til utanbókarlærdóms (Loftur 

Guttormsson,2008:21-35).
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 Á 19. öld voru skyldunámsgreinarnar lestur og kristinfræði eins og áður 

hafði verið en með auknum menntakröfum þjóðarinnar og setningu 

fræðslulaganna árið 1907 urðu ákveðin tímamót í íslenskri skólasögu. 

Skiptar skoðanir voru á kennslu í kristinfræði og trúarmiðuð 

uppeldismarkmið urðu að víkja fyrir nýjum veraldlegri markmiðum. 

Kristinfræðikennslan varð því fremur vettvangur siðalærdóma en 

eiginlegrar almenningsfræðslu. Aukin krafa varð í þjóðfélaginu um 

verkaskiptingu skóla og kirkju og úr varð að skólarnir sáu um sögulega 

kristindómsfræðslu en prestarnir trúarlegan fermingarundirbúning (Loftur 

Guttormsson, 2008:21-35).                                                                                       

 

En þrátt fyrir aukna upplýsingu breyttust trúarhugmyndir Íslendinga á 19. 

öld ekki róttækt. Í kringum aldamótin 1900 var lítið skrifað um trúleysi og 

önnur trúarbrögð en kristni á Íslandi þó allnokkur landsmálablöð hafi 

fjallað um íslensk trúmál og gagnrýnt kirkjuna. Þó trúarefi og gagnrýni 

hafi gert vart við sig í þjóðfélaginu var ekki hægt að tala um trúleysi á 

þessum tíma (Þórunn Valdimarsdóttir og Pétur Pétursson, 2000:17-53).  

 

Frá fyrri hluta 20. aldar og til áttunda áratugar hennar urðu því litlar 

breytingar á námskrám skóla er varðar trúarbrögð og lífsskoðanir þó 

umræður hafi alltaf verið til staðar. Með vaxandi fjölmenningu og 

trúarlegri fjölbreytni á síðasta fjórðungi 20. aldar urðu umræður um 

almenna trúarbragðafræðslu og rétt foreldra til ákvarðanatöku mun 

háværari (Sigurður Pálsson, 2008:179-258). 

 

Þá má segja að ný lög um grunnskóla 1974 og aðalnámskrá árið 1976 hafi 

markað ákveðin þáttaskil í kennslu um trúarbrögð og lífsskoðanir á 

Íslandi en þar er kveðið á um kennslu um öll helstu trúarbrögð heims, auk 

kristni. Þessari fræðslu var meðal annars ætlað að auka umburðarlyndi og 

virðingu fyrir trúar- og lífsskoðunum annarra. Árið 1989 var svo gefin út 

ný og endurskoðuð námskrá undir heitinu kristin fræði, siðfræði og 

trúarbragðafræðsla. Meginbreytingin frá fyrri námskrá var sú að meiri 

áhersla var lögð á kennslu trúarbragða á öllum skólastigum, samvinnu við 

foreldra og hún varð nemendamiðaðri (Sigurður Pálsson, 2008:179-258).  
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Árið 1999 var hún svo endurskoðuð þar sem meðal annars var tekið fram 

að skólinn væri fræðslustofnun en ekki trúboðsstofnun. Hlutverk hennar 

væri þá að miðla fræðslu um trúarbrögð og þjálfa nemendur í 

málefnalegri umræðu um álitamál (Sigurður Pálsson, 2008:179-258). 

 

Óhætt er að segja að skólahefð á norðurlöndum hafi breyst mikið frá tíma 

píetismans og eru þjóðfélög í dag meira eða minna veraldrarvædd 

fjölmenningarsamfélög eða afhelguð (Sigurður Pálsson, 2008:11). Með 

afhelgun (sekulariseringu) er átt við hugmyndastrauma og 

veraldarvakningu sem verða í samfélagi er stuðla að ákveðinni 

menningar- og samfélagsþróun. Þetta ferli felur í sér að trúarbrögð verða 

ekki lengur undirstaða menningar heldur hluti af henni (Loftur 

Guttormsson, 2000:359). 

Menning, fjölmenning og hnattvæðing  

Menningu (culture) má lýsa sem lærðri, mannlegri hegðun er mótast af 

hugmyndum og ímyndum samfélags og getur flust frá einni kynslóð til 

annarrar eða einum hópi til annars. Tungumál og trúarbrögð flokkast 

undir huglæga þætti menningar (mentifacts) og gegna veigamiklu 

hlutverki í að móta menningu þjóða (Haggett, 2001:203-231).  

 

Þá er fjölmenningarsamfélag ákveðið samfélag þar sem ólíkir 

menningarhópar þurfa að læra að búa saman og bera virðingu fyrir 

menningu hvers annars. Fjölmenningarleg kennsla hefur það að markmiði 

að auka skilning nemenda á eigin menningu og annarra og vinna á 

fordómum sem byggja á uppeldi og félagsmótun einnar menningar. 

Fordómalaus umræða gerir nemendum kleift að læra gagnrýna hugsun 

sem er mikilvægt skref í átt að umgangast menningarlegan mismun af 

umburðarlyndi og gagnkvæmri virðingu (Guðrún Pétursdóttir, 1999:8-

43).  

 

Þannig snýst uppeldi og menntun í fjölmenningarsamfélagi ekki einungis 

um að varðveita menningu hinna aðfluttu heldur ekki síður að vernda og 

viðhalda þeirri menningu sem fyrir er í samfélaginu. Vaxandi fjölmenning 
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í íslensku samfélagi réttlætir umræðu um stöðu trúarbragðafræðikennslu 

fyrr og nú (Sigurður Pálsson, 2008:3-4).  
 

Hnattvædd samfélög nútímans leiða jafnframt til menningarlegs 

margbreytileika og gera kröfu um aukið rými og frelsi til að brúa bil milli 

samfélaga sem ná handan þjóðríkis. Í þessum samfélögum reynist erfiðara 

að stjórna trúariðkunum fólks en áður og hefur trúarlegum yfirráðum 

hnignað. Með auknu upplýsingaflæði hefur þekking fólks á trúarbrögðum 

og trúartáknum sem það þekkti ekki áður, aukist (Hermans, 2003:18-82). 

 

Þá ætti menntun í fjölmenningarlegu samfélagi að einkennast af 

mannréttindum og fjölbreytileika þar sem allir eru þátttakendur á eigin 

forsendum á grundvelli jafnréttis og virðingar. Umburðarlyndi í 

skólamenningu endurspeglast í samkennd og tillitssemi og nemendur eru 

örvaðir til að taka virkan þátt í eigin námi auk þess að kynna sér 

fjölbreytni samfélagsins í heild. Undirstöðuþættir náms og kennslu í slíku 

samfélagi eru nemendur (hverjum er kennt), námsumhverfi (hvar), 

námsefni (hvað) og kennsluaðferðir (hvernig) (Hafdís Guðjónssdóttir og 

Jóhanna Karlsdóttir, 2010:192-193). 

Námsgreinin og námsefnið                                                                                                  

Almennt um hlutverk og markmið  

Í grunnskólalögum (nr. 91/2008) er kveðið á um að starf grunnskóla skuli 

meðal annars mótast af umburðarlyndi, kærleika og kristinni arfleifð 

íslenskrar menningar. Í almennum hluta aðalnámskrár er auk þess fjallað 

um hlutverk grunnskólans í uppeldis- og félagsmótun, markmið náms og 

kennslu og skiptingu tíma milli námsgreina. Almenn menntun er 

undirstaða menningar og á að stuðla að umburðarlyndi, virðingu og 

náungakærleik með áherslu á að efla sjálfsaga og jákvæð samskipti 

(Menntamálaráðuneytið, 2006:8-10).  

Þá heyrir námsgreinin kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði undir 

samfélagsgreinar í aðalnámskrá. Henni er ætlað að fræða um kristna trú, 

menningu og kirkjuna, önnur trúarbrögð og siðferðisleg viðfangsefni. 
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Vegna aukinnar fjölmenningar í landinu hafa önnur trúarbrögð en kristni 

hlotið aukið vægi síðustu ár. Greininni er ætlað að efla trúar-, siðgæðis- 

og félagsþroska nemenda og auka skilning á menningu og trúarhefðum, 

eigin og annarra. Þekking á menningu ólíkra samfélaga stuðlar að 

umburðarlyndi, virðingu og víðsýni og ber skólanum að hvetja til 

sjálfræðis nemenda er varðar lífsviðhorf og gildismat. Skólanum er ætlað 

að miðla gildum siðgæðisuppeldis, fræða um, miðla þekkingu og auka 

skilning á kristinni trú og öðrum trúarbrögðum án þess að vera boðandi og 

í ljósi þess er nauðsynlegt að geta sett sig í spor hins trúaða 

(Menntamálaráðuneytið, 2007:5-8). 

Fræðslu um trúarbrögð og lífsskoðanir er einnig ætlað að stuðla að 

umburðarlyndi með því að miðla þekkingu og skilningi á menningararfi 

eigin samfélags og annarra. Í doktorsritgerð Sigurðar Pálssonar er ágæt 

skilgreining á umburðarlyndi sem snýr að ólíkum viðhorfum og 

lífsskoðunum en hún er á þessa leið: 

 

„Umburðarlyndi felur í sér rétt til að hafa skoðun og 

berjast fyrir henni. Jafnframt er þess krafist að menn geri 

sér far um að kynna sér og skilja andstæðar skoðanir og 

temji sér málefnaleg andmæli og geri rétta grein fyrir 

skoðunum andstæðinga sinna“ (Sigurður Pálsson, 

2008:16). 

Segja má að umburðarlyndi krefjist virðingar fyrir ólíkum viðhorfum og 

tryggi mönnum rétt til að tjá sannfæringu sína. Umburðarlyndi býður upp 

á átök um lífsviðhorf, trúarsannfæringu og siðferði en þau átök eru í raun 

kjarni lýðræðislegs þjóðskipulags en ekki ófriður. Umburðarlyndi krefst 

sjálfsaga og gagnkvæmrar virðingar og því verður að gæta þess að gera 

ekki lítið úr né niðurlægja einstaklinga eða viðhorf annarra þó maður sé 

þeim ekki sammála eða geðjist ekki að þeim. Skortur á umburðarlyndi 

þarf ekki að vera áberandi eins og með andmælum eða lítilsvirðingu 

heldur kemur það ekki síður fram með óbeinum hætti, t.d. þöggun. Það að 

nota aðstöðu sína til að aftra því að ákveðin trúarleg viðhorf heyrist á 
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opinberum vettvangi, t.d. í skólum, getur því líka verið merki um skort á 

umburðarlyndi (Sigurður Pálsson, 2007:69–79).  

 

Misskildar eða neikvæðar fyrirmyndir geta til að mynda leitt til óvildar og 

jafnvel ofbeldis í garð fólks með aðrar trúar- og lífsskoðanir. Ungt fólk í 

dag þarf að tileinka sér betri skilning á trúarbrögðum og lífsskoðunum og 

því hlutverki sem þau gegna í fjölmenningarsamfélagi nútímans. Þörfin 

fyrir slíka þekkingu mun halda áfram að aukast með frekari samskiptum 

ólíkra menningarhópa. Þó svo dýpri skilningur á trúarbrögðum og 

lífsskoðunum muni ekki sjálfkrafa leiða til aukinnar virðingar og 

umburðarlyndis mun fáfræði auka líkur á fordómum og ágreiningi. 

Þekkingin getur aukið sjálfsskilning og vakið upp spurningar um 

markmið og tilgang lífsins. Aukinn skilningur víkkar jafnframt 

sjóndeildarhring nemenda og virðingu fyrir eigin skoðunum. Kennsla um 

trúarbrögð og lífsskoðanir á enn fremur að leiða til þróunar á viðhorfum, 

þekkingu og hæfni nemenda til að takast á við málefni hennar á sviði 

mannréttinda, menningar og sögu (OSCE/ODIHR, 2007:48-49).  

 

Inntak og viðfangsefni greinarinnar                                                                                              

Vægi einstakra trúarbragða og lífsskoðana í kennslu í grunnskólum 

Því betur sem við skiljum eigin menningu og hefðir því auðveldara 

reynist okkur að skilja menningu og trúarbrögð annarra og sýna þeim 

umburðarlyndi. Kristin trú hefur mótað íslenskt samfélag síðustu þúsund 

árin og eru nú í kringum 90% þjóðarinnar skráð í kristin trúfélög. Til að 

skilja það samfélag sem við lifum í er því nauðsynlegt að hafa þekkingu á 

sögu og menningu kristni og kirkju í landinu (Menntamálaráðuneytið, 

2007:5). Í kennslu um trúarbrögð og lífsskoðanir þarf að tryggja frelsi og 

rétt allra sem að skólasamfélaginu koma, hvort heldur sé um að ræða 

foreldra, börn, kennara eða aðra. Taka þarf tillit til allra trúarhópa, líka 

þeirra sem tilheyra minnihlutanum (OSCE/ODIHR, 2007:32-37).  
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En þrátt fyrir það þarf það ekki endilega að merkja að öll viðhorf þurfi 

jafnt vægi og jafna umfjöllun. Ýmsar ástæður gætu verið fyrir misjöfnu 

vægi einstakra trúarbragða eða lífsskoðana í kennslu. Má þar nefna 

sögulegt mikilvægi í þjóðfélaginu eða heiminum, sérstöðu þeirra í 

samfélaginu, ranghugmyndir um eða aukin tengsl við ákveðin trúarbrögð 

eða lífsskoðanir (OSCE/ODIHR,2007:42).   

 

Þannig mætti færa gild rök fyrir því að kristinfræðikennsla ætti að njóta 

sérstöðu í trúfræðslunni enda sé hún samofin menningu og sögu landsins. 

Það verður þó ávallt að gæta jafnvægis milli umfjöllunar um kristna trú og 

önnur trúarbrögð (Magnús Diðrik Baldursson; 1999:57-69). 

Siðfræði trúarbragða og lífsskoðana í uppeldi og kennslu  

Ólíkum lífsskoðunum fylgja mismunandi siðferðisskoðanir. Siðfræðin á 

meðal annars rætur að rekja til lífsskoðana og trúarbragða sem vekja oft 

spurningar um tilgang og markmið lífsins (Bexell og Grenholm, 2001:). 

Markmið siðgæðisuppeldis er að fá börn og unglinga til að breyta rétt 

gagnvart sjálfum sér og öðrum en aðferðir uppalendanna til að ná þessu 

markmiði skipta þó ekki öllu máli (Sigurður Pálsson, 2001:72-126).  

Þó eru líkur á því að börn og unglingar taki ekki mark á einstefnufræðslu 

fullorðinna um Guð og góða siði nema hún geri kröfu til þeirra um að geta 

tekið sjálfstæða, röklega afstöðu. Umræða um siðferðisleg álitamál er til 

þess fallin að auka umburðarlyndi og virðingu gagnvart skoðunum og 

hugmyndum annarra og því er nauðsynlegt að nemendur hljóti þjálfun í 

gagnrýnni hugsun til að geta tekið skynsamlega afstöðu (Hreinn Pálsson, 

1999:15-35). Aukin þekking á trúarlegum hugmyndum er frekar til þess 

fallin að fræða um þær fjölmörgu hugmyndir um tilgang og merkingu 

lífsins en að veita leiðsögn í lífinu. Nám og kennsla getur því ekki mótað 

siðferðislegar dyggðir hjá nemendum nema með því að taka á 

áþreifanlegum vandamálum (Magnús Diðrik Baldursson, 1999:57-69).  

Í skólastarfi er auk þess nauðsynlegt að efla siðvit nemenda en ekki 

einungis bókvit og verkvit og taka þarf á siðferðislegum spurningum sem 

koma upp í ýmsum námsgreinum. Framan af hefur kristinfræðin séð að 
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mestu um miðlun lífs- og siðferðisgilda í íslenskum skólum en með 

breyttu samfélagi verða aðrar áherslur. Ef nemendur eru ekki trúaðir geta 

þeir ekki meðtekið boðskap kristilegs siðgæðis og sætt sig við þau rök 

sem fylgja þeim, jafnvel þó niðurstaðan verði sú sama. Siðferðislegar 

umræður í námi og kennslu ættu að miða að því að kennarinn leiðbeini og 

hvetji nemendur í samræðunum sem þroskar hæfni þeirra til að leysa 

siðferðisleg vandamál og setja sig í spor annarra (Sigríður Þorgeirsdóttir, 

1999:71-92). 

Námsefnið                                                                                                                                                      

Námsefni í kennslu um trúarbrögð og lífsskoðanir þarf að taka tillit til 

trúar og trúleysis nemenda á sanngjarnan og virðingarverðan hátt. Það 

þarf að vera laust við staðreyndavillur, fordóma og slæmar fyrirmyndir 

(OSCE/ODIHR, 2007:17). Kennarar bera faglega ábyrgð á því að velja 

hvaða námsleiðir og námsgögn eru heppilegastar til árangurs og þurfa að 

gæta að því að mismuna ekki nemendum til dæmis eftir uppruna, 

trúarbrögðum eða félagslegri stöðu. Ætlast er til að námsgögn séu 

fjölbreytt og vönduð og stuðli að heilbrigðu lífsviðhorfi 

(Menntamálaráðuneytið, 2006:15-16). Þó margir útgefendur hér á landi 

reyni að tryggja gæði námsefnis þurfa kennarar að vera vakandi gagnvart 

námsefni og taka sjálfstæða afstöðu til framsetningar á því (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2007: 35-36).  

Nálgun og aðferðir 

Hverjum kennara er nauðsynlegt að tileinka sér ákveðna kennslufræðilega 

nálgun í kennslu um trúarbrögð og lífsskoðanir. Með gleraugum 

trúaruppeldisfræðinnar er mögulegt að skoða álitaefni er tengjast 

trúarbragðafræðslu í opinberum skólum í viðleitni til að skilja tiltekið 

fjölmenningarsamfélag og stöðu átrúnaðar og uppeldis þess. Þau 

lífsviðhorf sem eru ríkjandi í hverju samfélagi fyrir sig hafa áhrif á 

uppeldismótun, menntastefnu, starfsumhverfi skóla og gildismat kennara 

og annarra. Spurningar trúaruppeldisfræðinnar hafa ennfremur snúist um 

samband skóla og kirkju og hvernig gæta megi sanngirni og jafnvægis 
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milli ólíkra viðhorfa í trúfræðslu skólanna. Rök fyrir kennslu í 

trúarbragðafræði ættu frekar að vera skóla- og uppeldisfræðileg en 

guðfræðileg (Sigurður Pálsson, 2008:viii-14).  

Í aðalnámskrá er svo kveðið á um megininntak kennslu í faginu. Þar segir 

að öll kennsla sem fáist við trú og lífsskoðanir geri kröfur til kennarans og 

þurfi að einkennast af víðsýni og virðingu við fólk með mismunandi 

trúar- og lífsskoðanir. Í kristinfræðihluta námsgreinarinnar eiga nemendur 

meðal annars að kynnast sögulegu-, menningarlegu- og trúarlegu 

mikilvægi Biblíunnar sem trúarbókar kristinna manna, gyðinga og jafnvel 

íslam. Siðfræðihluti námsgreinarinnar skal stuðla markvisst að því að 

auka siðgæðisþroska nemenda t.d. með því að glíma við siðferðileg 

álitamál. Siðferðileg viðfangsefni sem eiga sér stað innan eða utan 

skólans skal, samkvæmt aðalnámskrá, reyna að taka til umræðu þegar 

tækifæri gefst til. Trúarbragðafræðslan skal leggja áherslu á helstu 

trúarbrögð heims (Menntamálaráðuneytið, 2007:5-8). 

Í yngri bekkjunum ætti kennslan svo að fara í gegnum frásagnir jafnaldra 

um áhrif trúar á daglegt líf og í efri bekkjunum skal fara kerfisbundið í 

helstu trúarbrögðin. Í námskránni er bent á það tækifæri sem kennarar 

hafa til að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum í námsgreininni. Meðal 

annars er bent á mikilvægi frásagnarhefðarinnar, skapandi vinnubragða, 

vettvangsferða og upplýsingatækni (Menntamálaráðuneytið, 2007:5-8). 

Við undirbúning kennslu þarf meðal annars að huga að þeim fjölda 

kennslustunda sem nota á fyrir námsgreinina eða viðfangsefnið og hvort 

samþætting við aðrar námsgreinar eða viðfangsefni sé raunhæfur 

möguleiki (Mogstad, 1990:87-105). 

Einnig er gert ráð fyrir svokallaðri viðmiðunarstundaskrá í grunnskólum 

sem tilgreinir þann lágmarkstíma sem nemendur eiga rétt á að fá í hverri 

skyldunámsgrein. Hún segir til um vægi námsgreina innbyrðis og 

vikulegan lágmarkskennslutíma. Samkvæmt þessari 

viðmiðunarstundaskrá fá samfélagsgreinar og kristin fræði, siðfræði og 

trúarbragðafræði alls 1200 mínútur á viku. Til hliðsjónar má hafa 
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námsgreinarnar stærðfræði og íslensku en þær fá hvor um sig um og yfir 

2000 mínútur á viku alls (Menntamálaráðuneytið, 2006:13-14).                                                                                                                                            

Ýmsar leiðir er svo hægt að fara í kennslu um trúarbrögð og lífsskoðanir, 

hvort sem þær eru kennara- eða nemendamiðaðar. Kennaramiðaðar 

aðferðir miða að því að kennari miðli sérfræðiþekkingu sinni til nemenda 

en gæði námsefnisins skiptir þar einnig máli. Í nemendamiðuðum 

aðferðum er kennarinn í hlutverki leiðbeinanda. Hann hefur þá yfirumsjón 

með umræðum, rökræðum, hópavinnu eða rannsóknum sem miða að 

gagnvirkni nemenda, skoðanaskiptum, tilfinningum og reynslu um 

trúarbrögð og lífsskoðanir (OSCE/ODIHR, 2007:45-48). 

Þá skal hafa í huga hvaða kennsluaðferðir henti námsgreininni og 

viðfangsefninu best og skoða hvaða grundvallaráherslur skal leggja við 

miðlun viðfangsefnisins (Mogstad, 1990:87-105). Kennsluaðferðir og 

vinnubrögð í skólanum verða að vera vönduð og fjölbreytt og þjóna 

markmiðum allra nemenda. Í eldri bekkjum telst eðlilegt að kennsla sé að 

mestu í höndum greinakennara en siðferðilegar umræður eiga þó heima í 

öllum námsgreinum (Menntamálaráðuneytið, 2006:15).  

Opnar málefnalegar umræður teljast einnig líklegri til að gera 

persónulegar skoðanir nemenda sýnilegar. Ákveðin hætta er þó á að 

sumum nemendum finnist þeir vera útundan og vilji halda sínum 

skoðunum fyrir sig, sér í lagi ef þær eru ekki þær sömu og kennarans. Slík 

tilfelli reyna á fagmennsku og þekkingu kennarans sem þarf að geta sett 

sig í spor nemenda í þeirri viðleitni að skilja tilfinningar og reynslu þeirra 

(OSCE/ODIHR, 2007:45-48).  

Umræður í skólum gegna því margvíslegu hlutverki. Góðar samræður 

einkennast af gagnkvæmri virðingu milli nemenda auk þess sem þær efla 

rökhugsun þeirra, ályktunarhæfni og samanburð ólíkra sjónarmiða. 

Umræður efla hæfni nemenda til að tjá sig um viðhorf og tilfinningar og 

þeir læra að hlusta á og styðja aðra. Jafnframt stuðla þær að 

umburðarlyndi og tillitssemi meðal nemenda og kenna þeim að virða 

skoðanir annarra (Ingvar Sigurgeirsson, 1998:10).  
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Frásagnaraðferðin er jafnframt ein elsta kennsluaðferð sem til er og á vel 

heima í tengslum við kennslu á trúarbrögðum og lífsskoðunum, ekki síst 

þar sem þess er krafist að nemendur lifi sig inn í aðstæður. Aðferðin 

reynir á frásagnarhæfileika kennarans og gefur hún möguleika á ýmsum 

útfærslum og tilburðum með því að nota tónlist eða leikmuni sem gætu 

gætt frásögnina lífi. Markmið umræðuaðferða er að fá nemendur til að 

skiptast á skoðunum, rökræða og skoða ákveðin viðfangsefni frá ólíkum 

sjónarhornum. Þjálfun í slíkum umræðum er mikilvæg á öllum 

skólastigum (Ingvar Sigurgeirsson, 2008:92-135).  

Leikræn tjáning gefur nemendum svo tækifæri til að túlka námsefni á 

virkan og lifandi hátt. Aðferðin stuðlar meðal annars að samvinnu og 

samkennd meðal nemenda, þjálfar þá í tjáningu og skynjun auk þess sem 

hún eflir og styrkir þekkingu, tilfinningalíf, ímyndunarafl og færni þeirra 

til að setja sig í spor annarra. Hópavinna eflir samvinnu og er þannig 

góður undirbúningur fyrir lífið sjálft. Aðferðin kennir nemendum að taka 

tillit til annarra og hefur þannig ákveðið uppeldislegt gildi. Nemendur 

geta lært hvorir af öðrum en á sama tíma lagt rækt við einstaklingsbunda 

hæfileika. Ýmsan fróðleik er hægt að fá með viðtölum við fólk hvort 

heldur sé á vettvangi eða í gegnum hvers konar miðla (síma, tölvupóst 

o.fl.). Markmið þessarar aðferðar er að virkja nemendur, kenna þeim 

fræðileg vinnubrögð og þjálfa þá í rökhugsun (Ingvar Sigurgeirsson, 

2008:92-135). 

Þá er mögulegt að samþætta kennslu um trúarbrögð og lífsskoðanir við 

margar aðrar námsgreinar til að dýpa skilning nemenda (OSCE/ODIHR, 

2007:43-45).  Má nefna samþættingu við námsgreinar á við sögu, 

íslensku, listgreinar, lífsleikni, heimspeki, náttúrufræði, landafræði og 

umhverfisvernd svo eitthvað sé nefnt. Auðvelt er að tengja þessar 

námsgreinar við kennslu um trú og lífsskoðanir og nýti kennarar 

möguleikann á samþættingu getur það styrkt það nám sem fram fer 

(Menntamálaráðuneytið, 2007:7-8). 

Auk þess er til fjöldinn allur af hjálpargögnum og mörg þeirra koma að 

góðum notum við kennslu um trúarbrögð og lífsskoðanir (Mogstad, 
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1990:87-105). Með fjölbreytni í kennslu er hægt að gera námið 

einstaklingsmiðaðra, skemmtilegra og eftirminnilegra fyrir nemendur. 

Engin ein hjálpargögn eru betri en önnur í kennslu en fjölbreytt notkun 

þeirra skapar nýja möguleika fyrir nemendur og gerir þá læsari á þá 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2007: 40-51). 

Bókasöfn grunnskólanna eru jafnframt vænlegur kostur til að nálgast 

hvers konar bækur og annan fróðleik. Mikilvægt er að þjálfa nemendur í 

sjálfstæðum vinnubrögðum og heimildaleit. Fjölmiðla eins og dagblöð má 

nota í tengslum við ákveðin viðfangsefni enda oft að finna þar greinar 

sem tengjast viðfangsefninu og koma því að góðum notum sem 

hjálpargögn (Ingvar Sigurgeirsson, 2007: 40-51). 

Persónur og leikendur                                                                                                   

Kennarinn                                                                                                                   

Fagmennska   

Lengi hefur verið talað um faglegt hlutverk kennarans sem fræðara en 

ekki predikara í kennslu um trúarbrögð og lífsskoðanir og mikilvægi þess 

að kennarar hefðu áhuga á því sem þeir væru að kenna (Sigurður Pálsson, 

2008:89). Kennarar þurfa því að geta tekist á við síbreytilegar kröfur 

samfélagsins um skóla og menntun og axla ábyrgð er því fylgir. Gerð er 

krafa um fagmennsku kennara sem vísar allt í senn til þekkingar, færni og 

sjálfstæðis. Fagmaður er sá sem býr við vísindalega og/eða fræðilega 

þekkingu til að bregðast við flóknum aðstæðum í þágu skjólstæðinga 

sinna (Trausti Þorsteinsson, 2003:187-200). Fagmaður vinnur starf sitt vel 

og af hollustu við hugsjón þess fags sem hann leggur stund á. Hann 

stendur auk þess undir faglegum skyldum sínum, jafnt tæknilegum sem 

siðferðislegum (Sigurður Kristinsson, 1992:131-150).  

Hluti af fagmennsku kennara er einnig að móta sína eigin faglegu 

starfskenningu sem byggist meðal annars á hans eigin skilningi, 

fagþekkingu, framkvæmd og siðferðilegum gildum. Þessi persónulega 
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starfskenning er í mótun allan náms- og starfsferil kennarans og verður 

fyrir áhrifum frá umhverfinu, samstarfsfólki, nemendum og foreldrum 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2004:32-35). 

Segja má að fræðsla um trúarbrögð og lífsskoðanir geri miklar kröfur til 

kennara um þekkingu á efninu, fordómaleysi og virðingu fyrir 

viðfangsefninu og nemendum. Kennarinn þarf að vita hver trúarleg 

afstaða hans er til að geta tekið virkan þátt í umræðum um þessi málefni 

(Sigurður Pálsson, 2001:148).  

 

Þá er gerð krafa um hlutleysi skólanna í lýðræðislegum 

fjölhyggjusamfélögum. Það er ekki í verkahring kennarans að innræta 

nemendum ákveðin lífsgildi heldur er það foreldranna og samfélagsins að 

sjá um það. Hið siðferðislega uppeldishlutverk kennarans er því fyrst og 

fremst að leiðbeina nemendum í umræðum um siðferðis- og lífsgildi svo 

þeir geti sjálfir tekið upplýsta afstöðu um þau en ekki að boða lífsgildi í 

kennslunni. Markmið þessarar leiðsagnar er ekki síst að hvetja nemendur 

til umburðarlyndis og samhygðar. Ræði kennarar sín eigin lífsviðhorf 

verður það að vera gert á sama hátt og undir sama hatti og gert er í 

umræðum nemenda. Þar sem siðvit kennara er þroskaðra en nemenda geta 

þeir örvað siðferðisvitund þeirra með því að benda þeim á takmarkanir á 

afstöðu þeirra og stýra umræðunni (Sigríður Þorgeirsdóttir, 1999:71-92).  

 

En þrátt fyrir kröfu um hlutleysi er menntastofnunum gert að miðla 

viðhorfum og gildum sem pólitísk samstaða er um. Með fræðslu er átt við 

útleggingu eða umræðu til að auka skilning á ákveðnu efni. Boðun vísar 

hins vegar til þess að nemendur taki ákveðna trúarlega afstöðu til efnisins 

og er slíkt ekki talið eiga heima á vettvangi kennslu (Sigurður Pálsson, 

2008:15). Fagmennska kennara sem fræða um trúarbrögð og lífsskoðanir 

byggir ekki hvað síst á því hversu vel þeim tekst til við að aðgreina eigin 

trúar- og lífsskoðanir frá kennslunni. Kennarar geta sem sagt frætt 

nemendur um trúarbrögð og lífsskoðanir, sínar eigin og annarra, á 

faglegan hátt svo lengi sem persónuleg trúarafstaða þeirra og hlutverk 

kennarans blandist ekki saman (Mogstad, 1999:175). 
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Menntun  

Kennarar sem kenna um trúarbrögð og lífsskoðanir ættu að hafa 

fullnægjandi menntun og þekkingu til þess. Þeir þurfa að hafa jákvæð 

viðhorf til kennslunnar og faglega- og uppeldisfræðilega hæfni til að 

kenna þessi málefni á sanngjarnan og málefnalegan hátt. Menntun 

kennara þarf að geta mætt þessum faglegu kröfum og mikilvægt er að 

fylgst sé með því að svo sé. Þó kennarar hafi sama skoðanarétt og aðrir 

einstaklingar verða þeir að virða þá ákvörðun sem þeir hafa tekið sem 

þátttakendur í uppeldissamfélagi og mega ekki misnota aðstöðu sína til að 

hafa áhrif á lífsskoðanir nemenda. Kennarar í faginu þurfa að hafa hlotið 

þjálfun í málefnum lýðræðis og mannréttinda, trú- og skoðanafrelsis auk 

virðingar og umburðarlyndis (OSCE/ODIHR, 2007:15-61).  

 

Þá þurfa þeir á stöðugri endurmenntun að halda ekki síst vegna 

síbreytilegra aðstæðna sem hafa áhrif á kennslu um trúarbrögð og 

lífsskoðanir. Þeir þurfa að geta þjálfað nemendur sína til að beita 

gagnrýnni hugsun og rökum af virðingu, hvatt þá áfram í náminu, gert það 

skemmtilegt og tengt það við atburði líðandi stundar. Þeir þurfa að geta 

tekist á við viðkvæm málefni sem gætu komið upp í kennslunni og búa 

yfir margvíslegum hugmyndum um kennsluaðferðir. Best væri ef allt 

starfsfólk skóla hefði grunnþekkingu á kennslu um trúarbrögð og 

lífsskoðanir þar sem fagið snertir mannlega hegðun á svo margan hátt 

(OSCE/ODIHR, 2007:15-61).  

 

Í doktorsritgerð sinni veltir Sigurður Pálsson (2008:277) fyrir sér stöðu 

kennaramenntunar á Íslandi. Hann vill meina að vandi fræðslu um 

kristinfræði, trúarbrögð og lífsskoðanir felist meðal annars í skorti á 

menntun kennara í faginu. Það megi rekja til þess að fagið sem heyrði 

áður undir kjarnagreinar kennaramenntunar sé nú undir valgreinum og því 

útskrifist flestir kennarar í dag með sömu þekkingu á þessu sviði og þeir 

höfðu áður. Þetta veiki stöðu greinarinnar í grunnskólum og auki á 

öryggisleysi kennara í fræðslu um trúarbrögð og lífsskoðanir. Sigurður 

vill jafnframt meina að þörf sé á öflugum endurmenntunarnámskeiðum í 

faginu. 
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Nemandinn                                                                                                                                                     

Samkvæmt Mannréttindayfirlýsingu- (1948) og Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna (1989) eru allir, börn og fullorðnir, jafnbornir til 

virðingar og réttinda óháð menningarlegum aðstæðum svo sem uppruna 

eða trú. Yfirlýsingin kveður á um réttindi og mikilvægi góðra samskipta 

og menntunar meðal annars í þágu þroska, skilnings, umburðarlyndis, 

vináttu og friðar (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.; 

Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.).  

Því má segja að skólinn eigi að þjálfa nemendur í samstarfi við aðra og 

stuðla að velferð þeirra og menntun. Grunnskólanum er ætlað að tryggja 

velferð og öryggi nemenda í samvinnu við heimilin og stuðla þannig að 

góðu samstarfi heimilis og skóla. Foreldrar bera þó frumábyrgð á 

skólagöngu og námi barna sinna og ber þeim að styðja við og fylgjast 

með námsframvindu þeirra. Allir nemendur skulu fá jöfn tækifæri til 

náms, óháð uppruna eða trú (nr. 91/2008). Í samstarfi við heimilin á 

menntun auk þess að efla menningar- og siðferðisvitund nemenda og 

virðingu fyrir eigin tilfinningum, skoðunum og menningu annarra 

(Menntamálaráðuneytið, 2006:8-10). 

Ýmsar sálfræðilegar kenningar hafa einnig verið settar fram um 

trúarþroska einstaklinga sem geta varpað ljósi á það hvernig haga eigi 

fræðslu um trú og lífsskoðanir. Breski uppeldis- og kennslufræðingurinn 

Ronald Goldman og bandaríski guðfræðingurinn og 

trúarlífssálfræðingurinn James W. Fowler eru tveir kenningasmiðir sem 

hafa byggt rannsóknir sínar á kenningum Jean Piaget um vitsmunaþroska. 

Piaget telur einstaklinginn stöðugt í leit að jafnvægi milli sín og 

umhverfisins og að líffræðilegur- og vitsmunalegur þroski hans haldist 

ávallt í hendur (Sigurður Pálsson, 2001:72-110).  

Goldman gerði rannsókn á trúarþroska 200 grunnskólabarna á aldrinum 6-

16 ára. Hann velti því fyrir sér hvort börn hafi þroska til að nýta sér 

trúkennslu, sérstaklega kristinfræðikennslu, í grunnskólum fyrr en á 

unglingsaldri. Hann beitti samræðuaðferð og valdi þrjár fyrirfram 

ákveðnar Biblíusögur sem umræðuefni. Niðurstöður gáfu til kynna að 
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vænlegast væri að kenna börnum tíu ára og yngri trúarleg viðfangsefni 

með því að tengja þau daglegu lífi þess. Á meðan þau hafi ekki 

vitsmunalegan þroska til að skilja og meðtaka Biblíusögur á hefðbundinn 

hátt væri kennsla á þeim líkleg til að valda misskilningi og jafnvel skaða. 

Gagnrýni á kenningu Goldmans beindist að vali hans á Biblíusögum sem 

voru kraftaverkasögur og sagt var að spurningarnar hefðu lagt börnunum 

svör í munn. Þá var vitsmunalegi þátturinn talinn koma á kostnað hins 

tilfinningalega og að líklega þyrfti að breyta um kennsluhætti frekar en 

námsefni þegar kemur að kristinfræðikennslu (Sigurður Pálsson, 2001:72-

110). 

Þá hefur Fowler rannsakað trúarþroskann einnig út frá tilfinningalegum- 

og félagslegum grunni. Hann segir að trúin sé lífsháttur fólks sem skapar 

tengsl milli einstaklinga og stofnana með tilliti til viðhorfa, merkingar og 

tilgangs. Rannsókn hans var gerð með viðtölum við fólk á aldrinum 4-88 

ára með ólík trúar- og lífsviðhorf. Kenningarnar sem settar voru fram í 

kjölfar rannsóknarinnar benda til þess að siðferðiskennsla og trúarleg 

málnotkun geti vakið barnið til umhugsunar um trú. Fowler bendir á 

mikilvægi samræðuaðferðarinnar sem tækis í þroska og kennslu og hvetur 

til þess að svara spurningum einstaklinga ekki á algildan hátt. Kenningin 

hefur meðal annars verið gagnrýnd fyrir að nota ekki próf við 

aðferðafræðilega flokkun heldur byggja einungis á sjálfum viðtölunum. 

Þá vilja sumir kalla þetta kenningu um persónuþroska en ekki trúarþroska 

einstaklinga (Sigurður Pálsson, 2001:72-110). 

Heimili, skóli og trúfélög                                                                         

Foreldrasamstarf 

Foreldrar hafa rétt á því að velja menntun fyrir börn sín sem hæfir trú 

þeirra eða lífsskoðun. Það merkir þó ekki að bjóða þurfi upp á menntun 

sem fylgir skoðunum foreldranna heldur að þeir geti haft skoðun á eðli og 

inntaki kennslunnar sem slíkrar. Eins og áður hefur verið sagt eru 

foreldrar frumuppalendur barna sinna en grunnskólinn hefur þó einnig 

ákveðnu uppeldishlutverki að gegna (OSCE/ODIHR, 2007:19-74). 
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Í aðalnámskrá, almennum hluta (Menntamálaráðuneytið, 2006:20-21), 

segir til að mynda að skólasamfélagið samanstandi af þremur hópum; 

nemendum, starfsfólki skólans og foreldrum og forráðamönnum. 

Sameiginlegt verkefni þeirra sé meðal annars að stuðla að nánum 

tengslum, gagnkvæmu trausti, samábyrgð og samvinnu og stuðla þannig 

að menntun og velferð nemenda. Þó kennsla trúarbragða og lífsskoðana sé 

talin mikilvæg í skólum má ekki líta framhjá mikilvægi fjölskyldunnar og 

skipulagðrar trúarstarfsemi í því samhengi. Samvinna allra þessara aðila 

getur styrkt virðingu og umburðarlyndi fyrir réttindum annarra 

(OSCE/ODIHR, 2007:19-74).  

 

Þó ekki sé útilokað að trúfélög taki þátt í samvinnu við skólana þarf að 

gæta hlutleysis til að vernda trúar- og skoðanafrelsi allra nemenda. 

Umræða um trúarleg tákn, athafnir og helgisiði er viðkvæm í skólum. 

Kennarar þurfa að nálgast þessa þætti af varfærni og gera greinarmun á 

fræðslu og boðun í þessu sem öðru er tengist trúarbrögðum og 

lífsskoðunum. Brjóti kennslan í bága við þessi viðmið hafa foreldrar rétt á 

því að fá undanþágu fyrir börn sín frá slíkri kennslu (OSCE/ODIHR, 

2007:19-74). 

Undanþága frá kennslu um trúarbrögð og lífsskoðanir 

Í upphafi 20. aldar var umræða um trúfrelsi og kristindómsfræðslu í 

skólum uppi á borðum. Margir litu svo á að það stangaðist á við 

trúfrelsisákvæði stjórnarskrárinnar að skylda börn til kristindómsfræðslu, 

sér í lagi þar sem foreldrar þeirra aðhylltust önnur trúarleg lífsviðhorf. Í 

lögum frá árinu 1907 var gert leyfilegt að fá undanþágu frá 

kristindómsfræðslu í farskólum og föstum skólum ef skólanefnd teldi það 

æskilegt. Í námskrá frá árinu 1974 er svo kveðið á um að leyfilegt sé fyrir 

nemendur að fá undanþágu frá kennslu í trúarbragðafræðum (Sigurður 

Pálsson, 2008:78-256). Í dag heimila lög um grunnskóla (91/2008) 

skólastjórum að veita nemendum undanþágu frá ákveðinni námsgrein séu 

gild rök færð fyrir því.  



27 
 

En þar sem kennsla um trúarbrögð og lífsskoðanir stenst þær 

hlutlægniskröfur sem gerðar eru til hennar ætti þörfin fyrir undanþágu frá 

henni að vera lítil sem engin. Þó er ekki víst að foreldrar og forráðamenn 

séu sammála því. Ef margir biðja um undanþágu frá faginu getur það bent 

til þess að uppbygging þess eða framkvæmd sé ábótavant. Fáar 

undanþágubeiðnir benda aftur á móti til þess að námsþátturinn sé 

fullnægjandi (OSCE/ODIHR, 2007:14-70). 

Jafnframt eru til ábendingar um það hvernig best sé að haga kennslu fyrir 

þá nemendur sem hafa fengið undanþágu frá faginu. Sé viðkomandi 

nemandi settur í sama herbergi og aðrir fara í til að taka út refsingu fyrir 

neikvæða hegðun sendir það röng skilaboð. Hins vegar hefur það jákvæð 

áhrif á nemandann ef hann fær að vinna að einhverju uppbyggilegu og 

skapandi á meðan. Gæta verður að því að fjarvera nemandans gefi öðrum 

nemendum ekki tækifæri til að útiloka hann úr hópnum á þeim forsendum 

að hann sé öðruvísi. Kennarar ættu ekki að geta fengið undanþágu frá 

kennslu um trúarbrögð og lífsskoðanir á forsendum persónulegrar trúar 

eða lífsskoðana. Mestu máli skipti að kennarinn sýni fagmennsku sína 

með hlutleysi og virðingu fyrir ólíkum viðhorfum nemenda 

(OSCE/ODIHR, 2007:14-70). 

 

Umræður og lokaorð 

Ég tel að þau faglegu sjónarmið sem rakin hafa verið í ritgerðinni gefi til 

kynna að fagleg kennsla um trúarbrögð og lífsskoðanir geti aukið virðingu 

og umburðarlyndi meðal nemenda í grunnskólum. Það má til að mynda 

sjá á áherslum aðalnámskrár grunnskóla er varðar slíka kennslu og öðrum 

kennsluleiðbeiningum um trúarbrögð og lífsskoðanir. Góð grunnþekking 

kennara á trúarbrögðum og lífsskoðunum virðist auka líkur á faglegri 

kennslu en menntun, hlutleysi og áhugi kennarans skiptir einnig máli. 

Samfélagið gerir auknar kröfur um einstaklingsmiðaða kennsluhætti og á 

það jafnframt við í kennslu um trúarbrögð og lífsskoðanir. Kennarinn þarf 

að búa yfir hæfni og þekkingu til að geta brugðist við kennslu í 

síbreytilegu fjölmenningarlegu samfélagi með fjölbreyttum hætti. 
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Hugtökin umburðarlyndi og virðing eru áberandi þegar skoðaðar eru 

fræðilegar heimildir er tengjast faglegri kennslu um trúarbrögð og 

lífsskoðanir. Því er varla hægt að fjalla um annað án þess að hitt fylgi 

með. Kennarar þurfa að hafa tileinkað sér vinnubrögð sem krefjast 

margvíslegra kennsluaðferða og viðhorfa til kennslunnar sem auka líkur á 

umburðarlyndi og virðingu.     

Það er nokkuð ljóst að íslenskt þjóðfélag hefur breyst mikið síðustu aldir 

og þarf skólasamfélagið að taka mið af þeim breytingum. Í dag eru til 

ýmsar útgáfur af því hvernig skilgreina eigi trúarbrögð og lífsskoðanir 

sem verður að teljast eðlilegt í ljósi aukinnar fjölmenningar og 

hnattvæðingar.  

Uppeldi barna og ungmenna er þó ekki einkamál heimilanna. Þar sem 

uppeldismótun snýst um að auka þroska, færni og lífsgæði þeirra hlýtur 

það líka að vera verkefni skólasamfélagsins, enda dvelja þau þar stóran 

hluta dagsins. Lög og námsmarkmið grunnskóla gefa einnig skýrt til 

kynna hver þáttur foreldra og skóla er í því samhengi. Það sama er uppi á 

tengingnum varðandi trúaruppeldið. Þó grunnurinn sé lagður á heimili 

barnsins þá skiptir félagslegt umhverfi þess æ meira máli í framhaldinu.  

Þó þarf skólasamfélagið að taka tillit til ólíkra lífsskoðana nemenda og 

réttinda þeirra til náms og kennslu. Skólanum er ekki ætlað að boða trú og 

lífsskoðanir heldur að fræða um þau og þar tel ég fagmennskuna skipta 

máli. Eigi kennsla um trúarbrögð og lífsskoðanir að vera fagleg þarf að 

taka ýmsa þætti til greina svo sem markmið kennslunnar, þekkingu og 

viðhorf kennarans, réttindi og þroska nemandans, kennsluaðferðir, 

námsefni og fleira.  

En án samvinnu við heimilin stendur skólinn ekki jafn vel að vígi 

varðandi faglega kennslu enda getur gott samstarf þar á milli lagt grunn 

að velferð nemandans og námsárangri. Standi skólinn faglega að kennslu 

um trúarbrögð og lífsskoðanir ættu nemendur ekki að þurfa að fá 

undanþágu frá slíkri kennslu þó það standi þeim til boða.      
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Umræða um faglega kennslu um trúarbrögð og lífsskoðanir tel ég bæði 

viðeigandi og þarfa í samfélaginu í dag. Hún er ekki ný af nálinni og mun 

vafalítið halda áfram um ókomna tíð. Ég tel afar brýnt að standa vörð um 

velferð nemenda og sjá til þess að þeir fái eins faglega kennslu um þessi 

viðfangsefni og unnt er enda hlýtur það að vera sameiginlegt markmið 

okkar að búa nemendur undir lífið sem heilsteypta einstaklinga. Til að 

skilja sjónarmið annarra þurfum við að geta sett okkur í þeirra spor. Ef við 

gefum nemendum tækifæri til að fræðast um menningu og lífsskoðanir 

sem eru ólíkar þeirra eigin og þjálfum þau í gagnrýnni hugsun og 

samskiptum sem einkennast af umburðarlyndi og virðingu aukast líkurnar 

á að ná þeim markmiðum. Oft var þörf en nú er nauðsyn!     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Heimildir 

Alþingi. (e.d.). Lög um grunnskóla (91/2008). Sótt 22. febrúar 2011 af     

http://www.althingi.is/lagas/135b/2008091.html.  

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna. (e.d.). Barnasáttmálinn. Styttri útgáfa. 

Sótt 22. febrúar 2011 af 

http://www.barnasattmali.is/nam/barnasattmalinn/umbarnasattmalann.htm

l.   

Bexell, G. og Grenholm, C. H. (2001). Siðfræði af sjónarhóli guðfræði og 

heimspeki (Aðalsteinn Davíðsson þýddi). Reykjavík: Skálholtsútgáfan.  

Einar Laxness. (1995). Íslandssaga a-ö. Reykjavík: Vaka Helgafell.  

Guðrún Pétursdóttir. (1999). Fjölmenningarleg kennsla. Forvörn gegn 

kynþáttahatri og fordómum. Reykjavík: Guðrún Pétursdóttir.  

Hafdís Guðjónsdóttir. (2004). Kennarar ígrunda og rannsaka eigið starf. Í 

Júlíus K. Björnsson (ritstjóri),  Tímarit um menntarannsóknir, (bls 27-38). 

Reykjavík: Félag um menntarannsóknir.   

Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir. (2010). Fjölmenning og 

skólastarf. Í Hanna Ragnarsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir (ritstjórar). 

Kennsla í fjölbreyttum nemendahópi (bls. 187-205). Reykjavík: 

Rannsóknarstofa í fjölmenningarfræðum og Háskólaútgáfan.  

Haggett,  P. (2001). Geography. A global synthesis. England: Pearson 

education limited.  

Hagstofa Íslands. (e.d.). Trúfélög. Sótt 18. febrúar 2011 af 

http://www.hagstofa.is/?PageID=632&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=

MAN10001%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+tr%FAf%E9l%F6gum+1998%2

D2011+%26path=../Database/mannfjoldi/Trufelog/%26lang=3%26units=

Fjöldi. 

Hermans, C. A. M. (2003). Participatory learning: religious education in a 

globalizing society. Boston: Brill. 

http://www.althingi.is/lagas/135b/2008091.html
http://www.barnasattmali.is/nam/barnasattmalinn/umbarnasattmalann.html
http://www.barnasattmali.is/nam/barnasattmalinn/umbarnasattmalann.html
http://www.hagstofa.is/?PageID=632&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN10001%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+tr%FAf%E9l%F6gum+1998%2D2011+%26path=../Database/mannfjoldi/Trufelog/%26lang=3%26units=Fjöldi
http://www.hagstofa.is/?PageID=632&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN10001%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+tr%FAf%E9l%F6gum+1998%2D2011+%26path=../Database/mannfjoldi/Trufelog/%26lang=3%26units=Fjöldi
http://www.hagstofa.is/?PageID=632&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN10001%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+tr%FAf%E9l%F6gum+1998%2D2011+%26path=../Database/mannfjoldi/Trufelog/%26lang=3%26units=Fjöldi
http://www.hagstofa.is/?PageID=632&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN10001%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+tr%FAf%E9l%F6gum+1998%2D2011+%26path=../Database/mannfjoldi/Trufelog/%26lang=3%26units=Fjöldi


31 
 

Hreinn Pálsson. (1999). Samræður og siðfræðikennsla. Í Jón Á. Kalmansson 

(ritstjóri), Hvers er siðfræðin megnug? Safn ritgerða í tilefni tíu ára 

afmælis siðfræðistofnunar (bls. 15-35). Reykjavík: Siðfræðistofnun 

Háskóla Íslands.   

Ingvar Sigurgeirsson. (1998). Listin að spyrja. Handbók fyrir kennara. 

Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.  

Ingvar Sigurgeirsson. (2007). Að mörgu er að hyggja. Handbók um 

undirbúning kennslu. Reykjavík: Æskan. 

Ingvar Sigurgeirsson. (2008). Litróf kennsluaðferðanna. Reykjavík: 

Æskan. 

Loftur Guttormsson. (2000). Kristni á Íslandi II. Frá siðaskiptum til 

upplýsingar. Reykjavík: Alþingi.  

Loftur Guttormsson. (2008). Fræðsluhefðin: kirkjuleg heimafræðsla. Í Loftur 

Guttormsson (ritstjóri), Almenningsfræðsla á Íslandi 1180-2007. 

Skólahald í bæ og sveit. (fyrra bindi, bls. 21-35). Reykjavík: 

Háskólaútgáfan.  

Magnús Diðrik Baldursson. (1999). Tilgátur um muninn á trú og siðfræði. Í 

Jón Á. Kalmansson (ritstjóri), Hvers er siðfræðin megnug? Safn ritgerða í 

tilefni tíu ára afmælis siðfræðistofnunar (bls. 57-69). Reykjavík: 

Siðfræðistofnun Háskóla Íslands.   

Mannréttindaskrifstofa Íslands. (e.d.). Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu 

þjóðanna. Sótt 22. febrúar 2011 af http://www.humanrights.is/log-og-

samningar/mannrettindasamningar/sameinudu-tjodirnar/Undirflokkur/. 

Menntamálaráðuneytið. (2006). Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti. 

Sótt 22. febrúar 2011 af http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-

pdf/agalmennurhluti_2006.pdf.  

Menntamálaráðuneytið. (2007). Aðalnámskrá grunnskóla. Kristinfræði, 

siðfræði og trúarbragðafræði. Sótt 22. febrúar 2011 af 

http://www.humanrights.is/log-og-samningar/mannrettindasamningar/sameinudu-tjodirnar/Undirflokkur/
http://www.humanrights.is/log-og-samningar/mannrettindasamningar/sameinudu-tjodirnar/Undirflokkur/
http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf/agalmennurhluti_2006.pdf
http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf/agalmennurhluti_2006.pdf


32 
 

http://brunnur.stjr.is/mrn/utgafuskra/utgafa.nsf/SearchResult.xsp?docume

ntId=D8894CF3ED04E703002576F00058DC11&action=openDocument.  

Mogstad, S. D. (1990). Fag og fortelling. Didaktikk til 

kristendomsundervisningen. Oslo: Universitetsforlaget. 

Mogstad, S. D. (1999). Fag, identited og fortelling. Didaktikk til 

kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering. Oslo: 

Universitetsforlaget. 

Myhre, R. (1994). Oppdragelse i helhetspedagogisk perspektiv. Oslo: Ad 

Notam Gyldendal.  

OSCE/ODIHR. (2007). Toledo guiding principles on teaching about 

religions and beliefs in public schools. Sótt 5. apríl 2011 af 

http://www.osce.org/files/documents/c/e/29154.pdf.  

Sigríður Þorgeirsdóttir. (1999). Siðfræðikennsla í skólum. Í Jón Á. 

Kalmansson (ritstjóri), Hvers er siðfræðin megnug? Safn ritgerða í tilefni 

tíu ára afmælis siðfræðistofnunar (bls. 71-92). Reykjavík: 

Siðfræðistofnun Háskóla Íslands.   

Sigurður Kristinsson. (1992). Skyldur og ábyrgð starfsstétta. Í Róbert H. 

Haraldsson (ritstjóri), Erindi siðfræðinnar (bls. 131-150).  

Sigurður Líndal (ritstjóri). (1974). Saga Íslands I. Reykjavík: Hið íslenzka 

bókmenntafélag Sögufélagið. 

Sigurður Pálsson. (2001). Börn og trú. Af sjónarhóli sálarfræði, 

uppeldisfræði og guðfræði. Reykjavík: Skálholtsútgáfan. 

Sigurður Pálsson. (2007). Trúarsannfæring og umburðarlyndi. Glíman 4, 69–

79.  http://gudfraedi.is/node/192.  

Sigurður Pálsson. (2008). Kirkja og skóli á 20. öld. Staða og þróun kennslu í 

kristnum fræðum og trúarbragðafræðum á Íslandi með samanburði við 

Danmörku, Noreg og Svíþjóð. Doktorsritgerð: Kennaraháskóli Íslands: 

menntunarfræðideild. Sótt 20. febrúar 2011 af 

http://brunnur.stjr.is/mrn/utgafuskra/utgafa.nsf/SearchResult.xsp?documentId=D8894CF3ED04E703002576F00058DC11&action=openDocument
http://brunnur.stjr.is/mrn/utgafuskra/utgafa.nsf/SearchResult.xsp?documentId=D8894CF3ED04E703002576F00058DC11&action=openDocument
http://www.osce.org/files/documents/c/e/29154.pdf
http://gudfraedi.is/node/192


33 
 

http://skemman.is/stream/get/1946/1796/6114/1/SigPal_Kirkja-og-

skoli_2.pdf.  

Trausti Þorsteinsson. (2003). Fagmennska kennara. Í Börkur Hansen, Ólafur 

H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir (ritstjórar). Fagmennska og 

forysta: Þættir í skólastjórnun (bls. 187-200). Reykjavík: 

Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. 

Þórhallur Heimisson. (2005). Hin mörgu andlit trúarbragðanna. Trúarreglur, 

leynireglur og nýjar trúarhugmyndir. Reykjavík: Salka. 

Þórunn Valdimarsdóttir og Pétur Pétursson. (2008). Kristni á Íslandi IV. Til 

móts við nútímann. Reykjavík: Alþingi. 

http://skemman.is/stream/get/1946/1796/6114/1/SigPal_Kirkja-og-skoli_2.pdf
http://skemman.is/stream/get/1946/1796/6114/1/SigPal_Kirkja-og-skoli_2.pdf

