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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um grunnskóla nr. 91/2008 
(kristinfræðikennsla). 141. mál.

Islenska tungan og okkar kristnu rætur

Móðurmálið er gmndvöllur skilnings sem við yfirfærum, er við læmm önnur tungumál. Til að 
ná góðri fæmi í öðmm tungumálum er mikilvægt að ná tökum á sínu eigin móðurmáli. Þetta 
er staðreynd sem á við hér á landi og allsstaðar.

Lestur á íslenskum texta er einn a f  hom steinum  grunnskólamenntunar á Islandi, heimalestur á 
hverjum degi. Þjálfun og iðkun skipta sköpum í þeim efnum.
Breytingar hafa orðið á grunnskólalögunum í gegnum árin, þar sem hugtakið kristnifræði 
hefur fengið að víkja fyrir hugtakinu trúarbragðafræði. Það er fagnaðarefni að 
trúarbragðafræðunum skuli gert hátt undir höfði, en þarf það að vera á kostnað 
kristnifræðinnar?

A sama máta og íslenska tungan er gmndvallandi í kennslu og miðlun í gmnnskólum 
landsins, ætti hinn kristni menningararfur og iðkun að vera gmndvallandi fyrir kennslu og 
skilning okkar á öðmm trúarbrögðum, vegna áhrifa hennar í sögu og menningu landsins.

Góður skilningur á þeim kristna jarðvegi sem samfélag okkar byggist á, skiptir sköpum fyrir 
skilning okkar á öðmm trúarbrögðum og merkingu þeirra fyrir mann og heim. Slíkt er 
gmndvallandi fyrir aukið menningarlæsi.

Astæða er til að benda á skýrsluna Toledo Guiding Principles on Teaching About Religions 
and Beliefs in Public Schools, sem hefur að geyma ítarlegar leiðbeiningar um kennslu um 
trúarbrögð og lífsviðhorf í opinbemm skólum (ODHIR, 2007, bls. 13-14). Þar er lögð áhersla 
á mikilvægi þess að nemendur öðlist þekkingu og skilning á öðmm trúarhefðum og 
lífsviðhorfum en þeirra eigin, en um leið er þar lögð áhersla á að til þess þurfi jafnframt að 
dýpka skilning nemenda á þeirra eigin trúarhefðum. Þekking á eigin og annarra trúarhefðum 
hjálpar nemendum að forðast staðalímyndir.
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Að málið sé nú í deiglunni á vettvangi alþingis er ekki vitnisburður um einliverskonar kröfu 
um afturhvarf til fortíðar, heldur þvert á móti vitnisburður um þá nauðsyn að auðmjúk nálgun 
og þekking á okkar sameiginlegu kristnu rótum sé ennþá mikilvægari nú en nokkum tíma 
fyrr.

Virðingarfyllst,

Sr. Hildur Bjöfk^Horpudóttír, 
Sviðsstjóri fræðslusviðs Biskupsstofu
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