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ÁGRIP

Miklar breytingar urðu á tengslum skóla og kirkju á Norðurlöndum á liðinni öld, 

-

taki kristindómsfræðslunnar. 

Í ritgerð þessari er rakin og greind staða og þróun kristindóms- og trúarbragða-

fræðslu í íslenska skyldunámsskólanum á 20. öld. Einnig er gerð grein fyrir margvís-

legum tengslum skóla og kirkju og breytingum á þeim. Þróunin hér á landi er síðan 

borin saman við þróunina í Danmörku, Noregi og Svíþjóð en skipan skóla- og kirkju-

mála hefur lengst af verið mjög svipuð í þessum löndum. Sjónum er einkum beint að 

skírnarfræðslu kirkjunnar og rétti til undanþágu bæði barna og kennara frá þátt-

töku í fræðslunni. 

-

náms og eftirlit með því að mestu á höndum þjóðkirknanna og þjóna hennar. Með 

Í Danmörku, Noregi og Svíþjóð var markmið skólastarfs framan af öldinni m.a. 

að ala börnin upp til að verða kristnir og nýtir þjóðfélagsþegnar. Þannig hafði skól-

inn, auk annars, trúarlegu uppeldishlutverki að gegna. Þessi markmið voru aldrei 

hugmyndafræðilegi grundvöllur skólastarfs í Danmörku, Noregi og Svíþjóð var 

óbreyttur langt fram eftir öldinni og var í gildi í Noregi alla öldina.

Staða kristindómsfræðslunnar og tengsl hennar við þjóðkirkjurnar og evangelísk-

Kristindómsfræðslan var skilgreind sem hluti af skírnarfræðslu þjóðkirknanna og 

höfðu prestar því eftirlit með henni einnig eftir að þátttöku þeirra í stjórn skólans 

lauk. Þessi tengsl kristindómsfræðslu skólanna og skírnarfræðslu kirkjunnar héldust 

-

uðu þau á Íslandi. Sérstætt fyrir Ísland er að kristindómsfræðsla skólans var aðeins 

með óbeinum hætti bundin kenningum þjóðkirkjunnar fyrsta fjórðung aldarinnar. 

Þegar leið á síðasta fjórðung aldarinnar var í öllum löndunum fjórum í námskrám 

kveðið á um fræðslu, jafnframt kristindómsfræðslunni, um önnur helstu trúarbrögð 
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Vegna tengsla kristindómsfræðslunnar við kirkjuna og kenningar hennar höfðu 

foreldrar barna utan þjóðkirkju lengst af rétt til að fá undanþágu fyrir börn sín frá 

þessari fræðslu. Þessi réttur var breytilegur frá einu landi til annars á ólíkum tímum, 

allt eftir því hvernig kristindómsfræðslan var skilgreind. Í þeim löndum þar sem skól-

arnir höfðu það hlutverk að ala börnin upp í evangelísk-lútherskri trú urðu kennarar 

framan af að tilheyra þjóðkirkjum viðkomandi landa og síðar að skuldbinda sig til 

að kenna kristin fræði í samræmi við kenningar þeirra. Þá gátu kennarar sótt um 

undanþágu frá að kenna greinina. Á Íslandi hafa engin undanþáguákvæði tengd 

kristindómsfræðslunni verið í gildi, hvorki fyrir nemendur né kennara, og engar 

lögbundnar kröfur gerðar til kennara um aðild að þjóðkirkjunni.

Við lok 20. aldar var fræðsla um kristindóm og önnur trúarbrögð og lífsskoðanir 

alfarið á forsendum skólans. Hugmyndafræðilegur grundvöllur skyldunámsskóla 

á Norðurlöndum er nú grundvallargildi lýðræðis, umburðarlyndi og virðing fyrir 

mannréttindum. Fræðsla um trúarbrögð og lífsskoðanir hefur nú fyrst og fremst 

menningarlegu og samfélagslegu hlutverki að gegna og er ætlað að miðla þekkingu 

Að vonum hafa breytingar þær sem orðið hafa á hugmyndafræðilegum grundvelli 

skyldunámsskólans og hlutverki kristindóms- og trúarbragðafræðslunnar valdið 

áköfum umræðum og margvíslegum átökum bæði innan þjóðþinga viðkomandi 

landa og utan og milli aðila sem töldu sig hafa hagsmuna að gæta. Ísland hefur þá 

um þróunina nær óþekkt, öfugt við samanburðarlöndin, Danmörku, Noreg og 

Svíþjóð.

Rannsóknin leiðir í ljós að þrátt fyrir margvísleg sameiginleg einkenni og hefðir 

er verulegur munur milli landa á viðbrögðum við breyttri skipan mála og leiðum 

til að sætta ólík sjónarmið. Þá leiðir rannsóknin í ljós margvíslega sérstöðu Íslands, 

bæði að því er varðar lagaramma kristindóms- og trúarbragðafræðslunnar, þátt-

töku stjórnmálamanna í umræðunni og áhrif trúarhópa innan og utan þjóðkirkju 

á þróun mála.
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ABSTRACT

Great changes have occurred in the relations of the school system and the church 

during the past century, both as regarding the administration of compulsory schools, 

the supervision of education and the content of Christian teachings. 

This essay traces and analyses the situation and development of Christian and 

religious teachings within the Icelandic compulsory school system during the 20th 

century. An account is also given of the various relations between the schools and 

the church and how they have evolved. Developments in Iceland are then compared 

to those in Denmark, Norway and Sweden, as the order of educational and ecclesias-

tical matters has usually been similar in these countries. Attention is mainly drawn 

to the following: The administration of the schools and the part played in it by the 

teachings and its connection with the baptism training of the church and the rights 

of both children and teachers to exemption from it.

The countries in question have in common that at the beginning of the 20th cen-

responsibility of the established church and its servants. With the increased secu-

larization of these societies the administration of the schools and their supervision 

was gradually transferred to secular authorities.

Norway and Sweden, was, amongst other things, to bring children up to be Chris-

tian and able citizens. Thus, the schools’ role included religious upbringing. Even 

though such objectives were never verbalized in Icelandic legislation, they were al-

most certainly presupposed. This ideological basis of education in the three Nordic 

countries remained unchanged during most of the 20th century, while in Norway 

during the entire century.

The status of Christian teachings, and their relation with the established church-

es and Evangelical-Lutheran testaments, was similar within the four countries at 

the beginning of the century. Christian teachings were interpreted as part of the 

baptism training of the established churches, with priests continuing to supervise 

them also after their departure from the administration of schools. These relations 

between Christian teachings in the schools and the baptism training of the church 

lasted for different periods in the four countries, in some of them lasting until the 

latter half of the century, and for the shortest period in Iceland. Iceland is unique 
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in that Christian teachings in the schools were only loosely connected to the teach-

the last quarter of the century, the curricula in all four countries stated, in addition 

to Christian teachings, that there should be instruction in the other main religions 

and philosophies, while the latter has not been practiced in effect.

Due to the connection of Christian teachings to the church, and its teachings, 

the parents of children outside the established church generally had the right to 

exemption for their children regarding this training. This right was different from 

Christian teachings. In those countries where the schools had the role of bringing 

to belong to the established church in the country in question, and, later, to under-

take to teach Christian studies in keeping with its teachings. However, teachers were 

able to request exemption from such teaching. Iceland has never had any provisions 

for exemption, neither for pupils nor teachers, and there have been no statutory de-

mands made on teachers to belong to the established church.

At the close of the 20th century, teachings regarding Christianity and other reli-

gions and philosophies were entirely dependent on the premises of the school system 

in question. Currently, the ideological basis of compulsory schools in the Nordic 

Countries are the basic values of democracy, tolerance and respect for human rights. 

and societal purpose, intended to disseminate knowledge and understanding of our 

own and others’ cultural heritage and, thus, promote tolerance.

As could be expected, the changes to the ideological basis of compulsory schools, 

and the role to be played by Christian and religious teachings brought about intense 

between interested parties. Iceland’s unique position is in this development has 

regarding this development is almost unheard of, in contrast to the countries with 

which we tend to compare ourselves: Denmark, Norway and Sweden.

The study reveals that in spite of various common characteristics and traditions, 

there is a considerable difference between the countries in reactions to changing 

conditions and ways to reconcile different views. Then, the study reveals Iceland’s 

manifold uniqueness, both regarding the legal framework of Christian and religious 
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-

gious groups, within and outside the established church, on current developments. 
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INNGANGUR1.

Forsendur rannsóknarinnar og rök fyrir vali viðfangsefnis1.1
Um aldir runnu kirkja og skóli í einum farvegi. Eftir siðbót höfðu kirkja og klerkar 

ásamt húsbændum á hverju heimili veg og vanda af fræðslu ungmenna og alþýðu 

þar sem kristin fræði og síðar lestur voru í öndvegi. Markmið fræðslunnar var í 

senn trúarlegt, siðferðilegt og félagslegt, sbr. uppbyggingu og innihald Fræðanna 

minni eftir Lúther.1

Upphaf tuttugustu aldar markar þáttaskil, bæði í skóla- og kirkjusögu Íslands 

lögum um fræðslu barna sem samþykkt voru 1907.2 Þrátt fyrir þá „veraldarvæð-

ingu“ barnafræðslunnar, sem þessi lög fólu í sér, er ljóst að helsti hugmyndafræð-

gerði ráð fyrir að kristin fræði gegndu lykilhlutverki í uppeldismótun hins nýja skóla. 

Hann segir svo í riti sínu Lýðmenntun þar sem hann fjallar um kristindómsfræðsluna: 

„Vér komum nú loks að einhverju hinu alvarlegasta og mikilvægasta viðfangsefni 

uppeldisfræðinnar, og það er: hvernig á að veita æskulýðnum fræðslu í trúarefnum 

og innræta honum sannan siðgæðisanda.“3 Hann ræðir mikilvægi þessarar fræðslu og 

álitamál henni tengd, eins og t.d. hverjir eigi að hafa hana á hendi (heimilin, kirkjan, 

-

ins en skólinn taki að sér hinar hliðar uppeldisins. Þessari hugmynd hafnar hann á 

þeim forsendum að „mannleg sál er lifandi heild, þar sem hvað grípur inn í annað“ 

og spyr „hvort slík verkaskipting yrði ekki skaðleg fyrir andlega þroskun barnsins“.4

næringu þaðan, og þegar allt kemur til alls, er þó aðalmarkmið menntunarinnar að 

gjöra manninn færan um að stunda hið æðsta siðgæði.“ Niðurstaða Guðmundar er 

síðan þessi: „Þetta atriði uppeldisins er því svo þýðingarmikið, að skólinn má með 

engu móti ótilneyddur leiða það hjá sér.“5

2 Lög um fræðslu barna nr. 59/1907

3 Guðmundur Finnbogason 1994:115

4 Guðmundur Finnbogason 1994:116

5 Guðmundur Finnbogason 1994:117
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Lýðmenntunar tekur Guðmundur Finnbogason undir viðhorf 

Wilhelms Rein, prófessors í uppeldisfræði, að „skólinn verður að hafa rétt til að haga 

trúarbragðafræðslunni eftir réttum rökum uppeldisfræðinnar“6 en hinn eiginlegi 

fermingarundirbúningur eigi að vera á hendi kirkjunnar þjóna.7 Það er því ljóst að 

varðandi trúarbragðafræðsluna verið álitamál svo og hlutverk þessarar fræðslu í 

mennta- og uppeldismarkmiðum skyldunámsskólans. Svo er enn.

Eim-

reiðinni gagnrýni á rit Guðmundar, Lýðmenntun,

til foráttu.8

forvitni og segir hann fara „í ótal bugðum og krókum og hlykkjum fyrir ofan og 

neðan kjarna málsins“. Aðalspurningin sé sú „hvort trúarbragðakennslan sjálf sé svo 

nauðsynleg andlegum þroska og andlegum þrifum, að ríkið eigi að sjá fyrir henni, 

og hvort það eigi að láta kirkjuna hafa hönd í bagga með skólum … Hvort það sé 

réttlátt, að ríkið hlynni þannig að einni trú fremur en annarri.“ Telur hann eðlilegra 

lagðar skyldur á herðar í þessu efni. Þrátt fyrir þessi skrif Sigurðar virðist tillögum 

Guðmundar Finnbogasonar almennt hafa verið vel tekið.

Á liðinni öld breyttist íslenskt samfélag úr tiltölulega einsleitu og kyrrstæðu 

bændasamfélagi í háþróað og tæknivætt nútímasamfélag sem einkennist af fjölhyggju 

og í vaxandi mæli af fjölmenningu. Enn eru kristin fræði og siðfræði ásamt trúar-

bragðafræðum í námskrá þótt ljóst sé að þessi fræði þyki ekki jafnmikilvægur þáttur 

í uppeldismótun og almennri menntun og áður. Í rannsókn, sem Ingvar Sigurgeirsson 

gerði á viðhorfum kennara til nýs námsefnis, m.a. í kristnum fræðum, og birt var 

árið 1988, segir hann um kristin fræði og trúarbragðafræði að svo virðist sem margir 

kennarar veigri sér við að sinna þessari fræðslu og að í nokkrum þeirra skóla, þar 
9 Þrátt fyrir þetta 

lengst af, ef frá er talinn fyrsti fjórðungur tuttugustu aldar. 

6 Guðmundur Finnbogason 1994:121

7 Guðmundur Finnbogason 1994:125

8 Sigurður Guðmundsson 1904:227–232

9 Ingvar Sigurgeirsson 1988:27
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Eftir að hafa verið virkur þátttakandi í þróun kennslu í kristnum fræðum og 

trúarbragðafræðum hér á landi undanfarna þrjá áratugi og eftir að hafa fylgst með 

þróuninni annars staðar á Norðurlöndum á sama tímabili hefur það vakið athygli 

höfundar hve umræðan um stöðu og hlutverk greinarinnar annars staðar á Norður-

löndum hefur verið áköf, bæði meðal stjórnmálamanna, kennara og kirkjunnar manna, 

í hvert skipti sem breytingar hafa verið gerðar á skólalöggjöf og námskrám. Hér á 

landi hefur þessi umræða nánast ekki farið fram. Samt hafa Íslendingar ýmislegt 

sótt til nágranna sinna. Rætur skólans eru þær sömu, skipan skólamála er svipuð 

og skipan kirkjumála sömuleiðis.

mætt þeim hópi nemenda sem nefndir eru nýbúar og hvernig íslenskt þjóðfélag geti 

sem best brugðist við því sem nefnt hefur verið fjölmenning. Þar hlýtur fræðsla um 

trúarbrögð að gegna mikilvægu hlutverki til að skapa skilning og umburðarlyndi 

milli ólíkra menningarhópa.

Viðfangsefni uppeldis og menntunar í fjölmenningarsamfélagi snúast ekki aðeins 

einnig um menningu þeirra sem fyrir eru og varðveislu hennar. Þetta er því ekki 

aðeins hagnýtt viðfangsefni að fást við heldur einnig hugmyndafræðilegt: Hverju 

á skyldunámsskólinn að miðla og hvers vegna? Hvaða sýn á heiminn og manninn 

er líkleg til velfarnaðar í heimi sem einkennist af alþjóðavæðingu og vaxandi fjöl-

segir svo um menntun:

Menntun skal beina í þá átt að þroska persónuleika einstaklinganna og innræta 

Foreldrar skulu fremur öðrum ráða, hverrar menntunar börn þeirra skuli 

njóta.10

jöfnum höndum hugmyndafræðileg og hagnýt.

10
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Markmið þessarar rannsóknar er að rekja og varpa ljósi á samband kirkju og skóla 

og þróun kristindóms- og trúarbragðafræðslu í íslenska skyldunámsskólanum á lið-

-

skráa og annarra opinberra gagna og með því að greina inntak opinberrar umræðu 

um greinina. Vegna skyldleikans við Norðurlönd verður þessi þróun borin saman 

við þróunina og umræðuna annars staðar á Norðurlöndum (í Danmörku, Noregi 

Sem rök fyrir vali viðfangsefnis má nefna, auk þess sem að framan greinir, vax-

andi fjölmenningu í íslensku samfélagi sem hlýtur að kalla á umræðu um stöðu 

fortíð hlýtur að skipta máli þegar stefna er mörkuð til framtíðar, svo og þekking á 

því hvernig nágrannar okkar hafa staðið að verki.

Staða þekkingar1.2
Nokkrir íslenskir fræðimenn hafa rannsakað sögu menntunar á Íslandi í ljósi menn-

ingar og samfélagsþróunar.

miklar rannsóknir á skóla- og uppeldissögu sem varða baksvið rannsóknar þessarar. 

Má þar m.a. nefna: Island. Læsefærdighed og folkeuddannelse 1540–1800

Bernska, ungdómur og uppeldi á einveldisöld. Tilraun til félagslegrar og lýðfræði-

legrar greiningar Uppeldi og samfélag á Íslandi á upplýsingaöld, samantekt 

á rannsóknarniðurstöðum Fræðslumál Sekulariseringstendenser i 

islandsk almuedannelse i slutningen af 1800-tallet Frá kristindómslestri til 

móðurmáls. Hugmyndafræðileg hvörf í lestrarefni skólabarna um síðustu aldamót. 

Kristni á Íslandi. 

Frá siðskiptum til upplýsingar sem Alþingi gaf út árið 2000.11

um fremur rannsakað og ritað um veraldarvæðingu/afhelgun íslensks samfélags, 

sbr. doktorsritgerð hans Church and Social Change. A Study of the Secularization 

,12 auk þess sem hann ritaði um 20. öldina í Kristni á 

Íslandi.13 Viðfangsefni þessarar ritgerðar verður mátað við rannsóknarniðurstöður 

11 Loftur Guttormsson 1981, 1983, 1988, 1990, 1993, 2000

12 Pétur Pétursson 1983

13 Pétur Pétursson 2000 
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hans einkum að því er varðar fyrsta tímabil rannsóknarinnar. Þá gerði Pétur, ásamt 

m.a. var spurt um afstöðu foreldra til kristindómsfræðslu í skólum sem birtist í rit-

inu Trúarlíf Íslendinga.14

á guðfræði og trúarlíf á Íslandi sem varpar ljósi á baksvið rannsóknar minnar og 

Guðfræði og trúarlíf.15 Þá hefur Hjalti 

einnig ritað um trúfrelsi á Íslandi, Religionsfrihet i Island. Om norm och rätt i tros-

samfunden.16 og Statskyrkoordningen i Island – är den förenlig med religions- och 

livsåskådningsfrihet?17 Enn fremur má nefna doktorsritgerð Gunnars Finnbogasonar 

skóla og kirkju kemur við sögu, sbr. Från utbildningsplanering till kursplaner. Den 

.18 Þá má nefna rit Torfa K. Stefánsson Hjaltalín 

Ferming í fjórar aldir: saga fermingar á Íslandi eftir siðbót.19

Tveir fræðimenn hafa gert ítarlegar rannsóknir á umbótum þeim á námi í 

skyldunámsskólanum sem hófust á 7. áratugnum og voru markaðar með grunn-

skólalögum 1974 og námskrám sem á eftir fylgdu. Hér er um að ræða doktorsritgerð 

The Formation 

of Educational Reform as a Social Field in Iceland and the Social Strategies of Edu-

cationists20 og doktorsritgerð Þorsteins Gunnarssonar, rektors Háskólans á Akureyri 

Controlling Curriculum Knowledge: A Documentary Study of the Icelandic Social 
21 Hvorug þessara ritgerða ræða 

tengsl kirkju og skóla sérstaklega þótt vísað sé til þessara tengsla og áhrifa þeirra 

á skólastarf.

Nokkrar erlendar rannsóknir hafa verið gerðar á sögu og þróun kristindóms-

fræðslunnar á Norðurlöndunum þremur sem hér eru höfð til samanburðar. Má þá fyrst 

nefna sænskar ritgerðir svo sem doktorsritgerð L. Tegborg 

14 Björn Björnsson og Pétur Pétursson 1990

15 Hjalti Hugason 1990:119–148

16 Hjalti Hugason 2001:5–18

17 Hjalti Hugason 2004

18 Gunnar Finnbogason 1995 

19

20 Ingólfur Á. Jóhannesson 1991

21 Þorsteinn Gunnarsson 1990
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22 ásamt ritgerðum þeirra B. Salqvist Folkskolans kristendomsundervisning med 
23 og K. Moberger, Religionsenhet och 

24 Í Danmörku hefur 

Vi har 

rel ǵion og Vi har stadig rel ǵion.25 Þá er að geta rits um samvinnu kirkju og skóla 

og sögu kristindómsfræðslunnar í Noregi ritstj. B. 

Haraldsø.26

Ekki hefur áður, svo vitað sé, verið gerðar samanburðarkannanir á þróun einstakra 

námsgreina á Norðurlöndum, hliðstæðar þeirri sem hér er lagt upp með. 

Fræðilegt baksvið1.3
Sagnfræðileg rannsókn felur í sér lýsingu, greiningu og túlkun á tilteknum atburðum 

eða atburðarás í ljósi mögulegra áhrifavalda í því samfélagi sem umræddir atburðir 

eða atburðarás áttu sér stað í. Með þetta í huga er mikilvægt að nálgast viðfangsefnið 

jafnframt af sjónarhóli annarra fræðigeina sem varpað geta ljósi á atburði, aðstæður 

og þróun þeirrar fræðslu sem rannsókn þessi tekur til. 

Fyrst skal nefna fræðigrein sem nefnist á Norðurlandamálum „religionspedagogik“ 

og á þýsku „Religionspädagogik“. Á ensku er greinin nefnd „Religious education“ 

en það heiti er reyndar haft um sjálfa trúarbragðafræðsluna, svo misskilningi getur 

valdið. Þá leikur guðfræðin hér stórt hlutverk, þar sem umræðan um kristindóms-

fræðsluna er jafnframt umræða um guðfræðileg áhersluatriði. Samanburðaruppeldis-

fræði og námskrárfræði koma hér einnig við sögu. 

Þar sem hið trúaruppeldisfræðilega sjónarhorn hefur mikilvægu hlutverki að gegna 

í þessari rannsókn og fræðigreinin lítt þekkt er ástæða til að kynna hana sérstaklega. 

Þessi fræðigrein hefur á undanförnum áratugum verið að leita sér að sjálfsskilningi 
27

Ýmist hefur hún talist tilheyra kennimannlegri guðfræði eða verið álitin hjáleiga 

uppeldisfræðinnar, allt eftir því hvort hún hefur rætt um kirkjulega fræðslu eða 

trúarbragðafræðslu í skólum. Ýmsir þeirra er fást við þessi fræði kjósa þó að litið 

22 Tegborg 1969

23 Salqvist 1947

24 Moberger 1961/1962

25 Bugge 1979 og 1994

26 Haraldsø 1989

27 Asheim 1974
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sé á fræðasviðið sem sjálfstætt fræðasvið þar sem rætt er á eigin forsendum um þau 

viðfangsefni trúarbragðafræðslunnar sem glímt er við hverju sinni, á hvaða vettvangi 

sem er, en á jafnframt í viðræðum við önnur fræðasvið er þessa fræðslu varða.

Í doktorsritgerð sinni, En kulturbevisst religionspedagogikk,28 sem út kom árið 1998, 

leggur norski fræðimaðurinn Geir Skeie drög að nýjum sjálfsskilningi trúaruppeldis-

fræðinnar sem sjálfstæðrar fræðigreinar. Trúaruppeldisfræði skilgreinir hann sem 

þverfaglega fræðigrein sem leitar þekkingar með því að nýta sér kenningar a.m.k. 

tveggja fræðigreina til að varpa ljósi á a.m.k. tvenns konar atferli eins og það birtist 

séu dæmi um fræðigreinar sem hafa trúarlega iðkun að viðfangsefni en geta einnig 

lagt sitt af mörkum til að varpa nýju ljósi á uppeldisfræðileg viðfangsefni. Á sama 

hátt má nýta kenningar í uppeldisfræði til að varpa nýju ljósi á trúarlegt uppeldi 

og atferli.

Trúaruppeldisfræði, þannig skilgreind, spannar því býsna vítt svið þar sem hún 

þann metnað að vilja takast á við öll þau fræðilegu álitaefni sem til greina koma þegar 

af fjölhyggju og fjölmenningu. Þessi nálgun felur einnig í sér viðleitni til að skilja 

viðkomandi samfélag sem og þann átrúnað sem þar er ríkjandi.

Ríkjandi lífsviðhorf í tilteknu samfélagi eða á tilteknu menningarsvæði, sem orðið 

hafa til við tilteknar aðstæður, hafa áhrif á uppeldismótun, menntastefnu, starfs-

að forsendum fyrir trúarbragðafræðslu í opinberum skólum. Jafnframt þarf hún 

að skoða það sem er að gerast í samskiptum þjóða. Getum hefur verið leitt að því 

að átök milli menningarheima á nýrri öld verði ekki svo mjög vegna ágreinings um 

efnahagslega skipan mála heldur snúist fremur um lífsviðhorf og gildismat.29

Eitt af grundvallarhugtökunum í kenningum Skeies er hugtakið menning. Hann 

telur mikilvægt til skilnings á vandamálum trúarbragðafræðslunnar að gera sér 

vegar. Einkum telur hann mikilvægt að beina sjónum að hinu menningarlega þar 

sem trúarbrögð eru í sjálfu sér menningarlegt fyrirbæri.

28

29 Huntington 1997
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Skeie telur menningu ofna úr tveimur þáttum. Um þetta segir hann:

Kultur har for det første å gjøre med hva vi knytter mening og verdi til, og for det 

andre med måten vi etablerer denne meningen på. All menneskelig virksomhet 

verden. Derfor har kultur med alt å gjøre. Slik sett er kultur noe selvfølgelig og 

noe vi har felles. Men kultur har også med den spesielle mening og verdi å gjøre 

som mennesker ikke deler med alle andre, men bare med noen, og som man av 

og til er alene om. I denne forstand kan kultur å sies å være noe uforståelig, noe 

som skaper skille mellem mennesker.30

Til þess að hægt sé að ná saman og skapa skilning þrátt fyrir menningarmun telur 

Skeie mikilvægt að stuðla að menningarlæsi.31 Hann telur þess vegna „díalektik“ 

milli einstaklinga sem tilheyra ólíkum menningarheimum mikilvæga, bæði til sjálfs-

skilnings og skilnings á öðrum.

Skeie hefur dregið upp mynd af viðfangsefnum trúaruppeldisfræðinnar í glímunni 
32

Eins og af myndinni sést þarf víða að skyggnast áður en tekið er til við að ræða 

myndarinnar, þ.e. fræðasviðinu.

Sjónarhorn þessa líkans getur verið mikilvægur þáttur í fræðilegu baksviði rann-

sóknarinnar. Líkanið varpar skýru ljósi á þá þætti sem þarf að skyggna við rannsókn 

á þróunarferli trúarbragðafræðslunnar og þau rök sem meta þarf á hverri tíð og 

greina þarf í ljósi ólíkra fræðigreina, svo sem menningarfræði, uppeldis- og sálarfræði, 

félagsfræði, guðfræði og trúarbragðafræði. Þetta sjónarhorn Skeie verður notað til 

að greina og túlka forsendur og þróun kristindómsfræðslu í skyldunámsskólum.

Jafnframt því að skoða rannsóknarefnið af sjónarhóli trúaruppeldisfræðinnar 

verður framvindan hér á landi einnig spegluð í hugmyndum þýska trúaruppeldis-

fræðingsins K.E. Nipkow sem er leiðandi fræðimaður á þessu sviði innan hinnar 

30 Skeie 2000:161

31

enda telur hann að það feli í sér að greina, lýsa, skilja og skýra.

32 Skeie 1998:239
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evangelísk-lúthersku hefðar enda er trúaruppeldisfræði hans grundvölluð á evangel-

ísk-lútherskri guðfræði.

Þegar saga trúaruppeldisfræðinnar er skoðuð telur Nipkow að greina megi tvo 

meginstrauma. Annars vegar er það sem kalla má „nútímaleg viðmið“ sem gera kröfu 

um að trúarbragðafræðslu í skólum verði að rökstyðja alfarið á grundvelli uppeldis-

markmiða skólans. Hinn straumurinn er kirkjulegur/trúarlegur og leggur megin-

33 Sú nálgun felur 

í sér að taka aðstæður í fjölhyggjusamfélögum samtímans alvarlega auk þess sem 

tekið er mið af uppeldisfræðilegum viðhorfum jafnt og guðfræðilegum við smíði 

trúaruppeldisfræðilegra kenninga. Trúarbragðafræðsla skólanna skal studd skóla- 

og uppeldisfræðilegum rökum, fremur en guðfræðilegum, og trúaruppeldisfræðinni 

sjálfsmyndar einstaklinga í sundurleitum nemendahópi. Þetta sameinandi viðhorf 

sitt rökstyður Nipkow með því að guðfræðin og uppeldisfræðin séu hvor um sig 

að glíma við mörg af sömu úrlausnarefnunum, svo sem einingu vísindanna, tengsl 

33

Trúaruppeldisfræði

Félagsfræði

Félagsleg

mannfræði

Guðfræði

Trúarbragðafræði

Námskrá

Greinargerðir o.fl.Námsbækur

Lög og reglugerðir

Uppeldisfræði

Menningarfræði

Sálarfræði

Trúkennslu-

fræði

Fræðasvið

Hagnýtingarsvið

Trúarbragðafræðsla

Mynd 1.3.1 Viðfangsefni trúaruppeldisfræðinnar
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þeirra við samfélagið í heild og vaxandi menningarlega fjölhyggju ásamt trúarlegri 

og lífsskoðanalegri einstaklingshyggju. 

Sjónarhóll Nipkow er evangelísk-lúthersk guðfræði. Hann byggir viðhorf sín á 

tveggja ríkja kenningu Lúthers34 en hann leit á uppeldið sem „ein weltliches Ding“. 

Nipkow styðst í þessu efni í ríkum mæli við doktorsritgerð Ivars Asheims, Glaube 

und Erziehung bei Luther.35

Þessa kenningu sína notaði Lúther m.a. til að vísa á bug tilhneigingu rómversku 

kirkjunnar til að leggja allt vald, bæði andlegt og veraldlegt, undir kirkjuna. Þrátt 

fyrir þessa áherslu Lúthers á að uppeldi og menntun heyrðu til hinu „veraldlega vald-

-

ingu“ skólans.36

Þessari aðgreiningu var ætlað að tryggja bæði uppeldisfræðinni og guðfræðinni 

jafnan tilverurétt í umræðunni. Uppeldisfræðin er „ein weltliches Ding“ og á ekki að 

lúta guðfræðinni heldur skulu þessar fræðigreinar mætast í „díalektískri samleitni“ 

tveggja spurninga: Geta guðfræðingar fallist á sjálfsskilning uppeldisfræðinnar 

á guðfræðilegum forsendum og geta uppeldisfræðingar fallist á sjálfsskilning 

guðfræðinnar á uppeldisfræðilegum forsendum?37

Að þessu sögðu má spyrja hvort guðfræðileg sjónarhorn séu talin jafngild öðrum 

bær að meta hvort annað. Fyrstur er hinn samfélagslegi raunveruleiki og vangaveltur 

um hann, því næst er sá veruleiki og vangavelturnar um hann skoðaðar af sjónarhóli 

menntunarfræðanna og þetta hvort tveggja síðan skoðað í ljósi guðfræðinnar og 

þannig koll af kolli. Hann vill líta á hið samfélagsfræðilega og menntunarfræðilega 

sem grundvallandi fyrir trúaruppeldisfræðina án þess að hún lúti samfélags- og 

menntunarfræðunum og afsali sér þannig sjálfstæði sínu.38 Þessar samræður guð-

fræði og uppeldisfræði koma mjög við sögu í þróun kristindómsfræðslunnar á lið-

inni öld.

34

35 Asheim 1961

36

37 Nipkow 1996:46

38
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Þróun trúarbragðafræðslu í skyldunámsskólum hefur verið viðfangsefni fjölmargra 

fræðimanna á Norðurlöndum.39 Einn þáttur rannsóknarinnar verður samanburður 

við þróunina þar. Slíkur samanburður milli landa hefur, að því er best verður vitað, 

ekki áður verið gerður. Þjóðfélög á Norðurlöndum hafa á síðustu öld breyst úr til-

tölulega einsleitum þjóðfélögum, með sterkum evangelísk-lútherskum þjóðkirkjum 

með skólahefð sem rekja má til til píetismans, í það sem kallað hefur verið afhelguð 

eða veraldarvædd fjölmenningarsamfélög. 

Söguleg rannsókn, auk þess að vera lýsing á tilteknum atburðum eða tilteknu 

ferli, felur jafnframt í sér greiningu á sögulegum aðstæðum og túlkun á þeim. Í ljósi 

þeirra skilgreininga á trúaruppeldisfræðinni, sem hér hefur verið lýst, telur höfundur 

sjónarhorn hennar nýtast vel við að greina og túlka afstöðu manna til kristindóms- 

og trúarbragðafræðslu í skyldunámi á ólíkum tímum. 

Auk hins evangelísk-lútherska arfs eru norræn þjóðfélög mótuð af margvíslegum 

evrópskum menningarstraumum. Auk þess að líta til skólasögu nágrannalandanna 

verður því einnig að skyggnast um í evrópskri menningarsögu og huga að þáttum 

sem varpað geta ljósi á umræðuna um trúfræðslu í skyldunámsskólum hér og í 

nágrannalöndum okkar á liðinni öld. 

Jafnframt þessu verða einnig hafðar í huga ólíkar kenningar innan námskrárfræð-

anna um hvernig námsefni skal valið og hvaða markmiðum skal keppt að í ólíkum 

námsgreinum. Má þar t.d. nefna námskrárhugmyndir C. A. Larsen þar sem hann 

leggur áherslu á að áður en námskrár einstakra greina eru samdar verði fyrst að gera 

sér grein fyrir grundvallargildum viðkomandi samfélags með hliðsjón af pólitískum 

og uppeldisheimspekilegum sjónarmiðum og grundvallarmarkmiðum menntunar.40

Þau markmið eiga sér rætur í margbreytilegum lífsviðhorfum. Þessu er að býsna vel 

lýst í eftirfarandi orðum enska fræðimannsins T.S. Eliots: 

Education is a subject which cannot be discussed in a void: our questions raise 

more ultimate problems even than these: to know what we want in education we 

39

40 Larsen 2002
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philosophy of life. The problem turns out to be a religious problem.41

Þetta viðhorf leggur áherslu á mikilvægi þess að greina námskrár og menntastefnur 

sem guðfræðilegan texta, þ.e. texta sem endurspeglar ekki aðeins tengsl skóla og 

kirkju heldur einnig og ekki síður mikilvægi umræðu um siðferði, siðfræði, gildismat, 

túlkunarfræði, heimsmynd og trúarafstöðu. Þetta rímar reyndar prýðilega við líkan 

Skeies af viðfangsefnum trúaruppeldisfræðinnar, hvert hún þarf að skyggnast og við 

hvaða fræðigreinar hún þarf að ræða í viðleitni sinni til að skilja stöðu og hlutverk 

trúarbragðafræðslu í opinberum skólum og marka henni stefnu.

Það er almennt viðurkennt að skólalöggjöf og námskrár eru ekki hlutlaus plögg 

heldur endurspegla þau ákveðna lífssýn, ákveðið gildismat, ákveðna þjóðfélagssýn, 

tiltekið viðhorf til þekkingar og tiltekinn mannskilning.42 Jafnljóst er að bæði skóla-

löggjöf og námskrár eru málamiðlanir sem endurspegla það sem menn eru tilbúnir að 

sameinast um. Hvað menn hafa ekki getað komið sér saman um kemur væntanlega 

fram í fundargerðum þings og nefnda. Það er því ástæða til að nálgast rannsóknar-

efnið með þetta í huga.

Þessi rannsókn er samanburðarrannsókn. Hún leitast við að bera saman stöðu 

kristindómsfræðslunnar og trúarbragðafræðslunnar á ólíkum tímabilum á Íslandi, 

Danmörku, Noregi og Svíþjóð en jafnframt á milli þessara landa. Samanburðinum 

er ætlað að greina þá þætti sem eru sameiginlegir auk þeirra sem eru ólíkir. Þær 

fræðigreinar, sem nefndar eru, eru meginþættirnir í þessum samanburði. 

Nokkur hugtök skilgreind og rædd1.4
Hugtakið veraldlegur er þýðing á hugtakinu secular sem merkir tímanlegur, ver-

veraldarhyggja stendur 

fyrir það sem nefnt er secularism. Hugtakið hefur verið notað um hugmyndafræði sem 

vinnur að þjóðfélagsskipan þar sem opinberar stofnanir og stjórnskipanin eru skildar 

frá trúarlegum stofnunum og trúarlegri hugmyndafræði. Enn fremur hefur hugtakið 

verið notað um það lífsviðhorf að algildur sannleikur sé ekki til og þess vegna ættu 

efahyggja og umburðarlyndi að einkenna alla umræðu um vísindi og trú. Hugtökin

41 Eliot 1952:132

42 Sjá t.d. Apple 1980
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veraldarvæðing eða afhelgun

Bent hefur verið á að þetta ferli felur í sér fjóra aðgreinda þætti: Veraldarvæðingu 

skilningi að hið trúarlega verður víkjandi í umræðum um þjóðfélagsmál, vísindi, 

43 Mikilvægt er að hafa þessa 

ferns konar veraldarvæðingu í huga í rannsókn sem þessari. Á síðustu árum hefur 

þetta hugtak verið notað með nokkrum fyrirvara, a.m.k. þegar afhelgun hugarfars-

ins er annars vegar þar sem margt bendir til að hið heilaga 
44

Sumir trúarlífsfélagsfræðingar telja að upphaf afhelgunarferlisins megi rekja til 

siðbótartímans og eigi þeir Lúther og Kalvín ekki síst þátt í því, ekki síst í áherslu 

Lúthers á að aðgreina hið veraldlega og hið kirkjulega vald. Sama má segja um ýmsar 

og hins veraldlega.45

Með framangreindum hugtökum er verið að lýsa ákveðnu ferli og því ástandi 

sem ferlið leiðir til, þ.e. þegar hið veraldlega er greint frá hinu trúarlega/kirkjulega 

veraldlegum. 

Þessu fylgir einnig lífsafstaða/lífssýn sem snýst einkum um það sem er þessa heims 
46

Félagsfræðingar hafa sett fram kenningar er varpa ljósi á þetta ferli og verður í þessu 

sambandi einkum litið til Bergers.47

Samhliða því sem ítök kirkju og kristni minnkuðu náði lífsviðhorf skynsemis-

hyggjunnar 

um að vísindin geti fært mönnum óyggjandi niðurstöður um hvaðeina og aðferðir 

þeirra geti gert manninum kleift að uppgötva sannindi um þau lögmál sem eru að 

43

44 Wikström 2003

45

46

47 Berger 1969 og 1999:1–19
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verki í veruleikanum.48 Þetta leiddi gjarnan til þeirrar niðurstöðu að það eitt sem 

vísindin gætu höndlað væri þess virði að fást við, allt annað væri hindurvitni og 

skynsömum mönnum óviðkomandi. Skólinn sem stofnun hefur í ríkum mæli mótast 

skynsemistrú sé að ræða, 

grundvallaða á efnishyggju. Í annarri mynd birtist skynsemishyggjan í því að telja 

vísindin skástu leiðina til að nálgast trausta þekkingu og efast um aðrar leiðir til að 

þetta viðhorf sé grundvallað á efnishyggju og það þarf því ekki að útiloka umræðu 

um aðra þætti mannlegrar veru. 

Af þessari þróun leiðir það sem kallað hefur verið fjölhyggja

táknar það að fjölmörg viðhorf til lífsins og tilverunnar og samfélagsskipunarinnar 

lifa jafnrétthá hlið við hlið. Þessi þróun leiðir einnig til fjölræði
49

Enn eitt hugtak kemur æ oftar fyrir í umræðunni um þjóðfélög Vesturlanda en 

það er hugtakið fjölmenningarlegur

lýsa sem samfélagi þar sem saman er komið fólk sem sprottið er úr jarðvegi ólíkrar 

menningar, trúarbragða og tungu og ólíkar menningarhefðir njóta viðurkenningar 

og teljast jafngildar að því marki að þær brjóti ekki í bága við mannréttindi.

Í fjölhyggjusamfélagi, sem ekki er fjölmenningarlegt, eiga þegnar með ólík viðhorf 

Lífsskoðanaleg fjölhyggja hefur vísast alltaf verið við lýði í einhverri mynd þótt 

Spurningar trúaruppeldisfræðinnar, sem vaknað hafa af þessari þróun, snúast 

m.a. um tengsl skóla og kirkju, hvaða stefnu skuli marka trúfræðslu í opinberum 

skólum svo að tillit sé tekið til ólíkra viðhorfa og sanngirni sé gætt þannig að hvorki 

meirihluti né minnihluti beiti hinn ofríki. Þessi umræða hefur m.a. kallað eftir 

skilgreiningu á því hver munur sé á fræðslu og boðun og hvort munur sé á hlutleysi

og hlutlægni. Hlutlægri fræðslu um trúarbrögð má lýsa þannig að leitast er við að 

viðkomandi trúarbrögð fá að tala fyrir sig sjálf á eigin forsendum. Þannig fái einnig 

einnig hinn boðandi þáttur viðkomandi trúarbragða að koma fram. Með þessu er 

48 Páll Skúlason 1987:131–144

49
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átt við að þeir sem aðhyllast viðkomandi átrúnað geti þekkt hann í þeim búningi 

sem skólinn færir hann í. Fræðsla er í þessu samhengi útlegging, umræða, samtal til 

aukins skilnings á efninu. Feli efnið í sér persónulega skírskotun er það ekki hlutverk 

kennarans að draga úr henni eða fylgja henni eftir í því skyni að hafa tiltekin áhrif á 

nemendann.50 Boðun, sem miðar að því nemendur taki tiltekna trúarlega afstöðu, er 

ekki talin eiga heima á vettvangi skólans. Menntastofnunum er hins vegar ekki ætlað 

að vera hlutlausum á öllum sviðum heldur eiga þær að miðla gildum og viðhorfum 

sem almenn pólitísk samstaða er um. Það er því mikilvægt að þær geri skýra grein 

fyrir þeim gildum sem starf þeirra byggist á. Þessi atriði tengjast umræðunni um 
51

og hvernig sá réttur verði best tryggður og þá ekki aðeins formlega heldur einnig 

með virkum hætti.52 Þá hefur fjölmenningin vakið upp spurninguna um hvort hin 

sósíaldemókratíska hugsjón um einn skóla fyrir alla, sem einkennt hefur skólastefnu 

allra Norðurlanda, sé framkvæmanleg við breyttar aðstæður.

Íbúar fjölhyggjusamfélags geta átt sér sameiginlegar rætur og uppistaðan í menn-

Sá fjölbreytileiki getur leitt til margvíslegra átaka um áherslur í uppeldi og menntun 

þótt menn geti verið sammála um tiltekin grundvallaratriði. Vandi fjölmenningar-

veita og þróa þá menningu sem fyrir er jafnframt því sem þeim íbúum, sem hingað 

koma með framandi menningu, er gert kleift að varðveita, leggja rækt við og þróa 

eigin menningu?53

Enn eitt hugtak er vert að gaumgæfa þegar rætt er um álitamál en það er hugtakið 

umburðarlyndi. Hér er fyrst og fremst um að ræða umburðarlyndi gagnvart ólíkum 

viðhorfum og lífsskoðunum en ekki aðrar hliðar umburðarlyndis. Hér er gengið út 

frá eftirfarandi skilgreiningu: 

Umburðarlyndi felur í sér rétt til að hafa skoðun og berjast fyrir henni. Jafn-

50

51

52 Sigurður Pálsson 1987

53 Guðrún Magnúsdóttir 1999:34
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skoðanir og temji sér málefnaleg andmæli og geri rétta grein fyrir skoðunum 

andstæðinga sinna.

Þetta er mikilvægt að undirstrika. Umburðarlyndi er ekki „mér er alveg sama-afstaða“ 

heldur gerir kröfu til þeirra sem takast á um viðhorf að umgangast ólík viðhorf af 

sanngirni og virðingu þegar þeim er andmælt og þegar tekist er á. 

Hugtökin skírnarfræðsla, fermingarfræðsla, kristindómsfræðsla, trúarbragða-

fræðsla og trúfræðsla hafa skarast í umræðu um fræðslu skólans í þessum efnum. 

Hér verða hugtakin fermingarfræðsla og skírnarfræðsla notuð jöfnum höndum um 

fræðslu kirkjunnar. Þar sem eingöngu var um kristindómsfræðslu að ræða í skólum 

allt til ársins 1976, þegar farið var að fræða um önnur trúarbrögð, verður hugtakið 

kristindómsfræðsla notað um þá fræðslu en trúarbragðafræðsla um fræðslu í öðrum 

trúarbrögðum en kristni. 

Markmið rannsóknarinnar1.5
Markmið þessarar rannsóknar er að leita svara við eftirfarandi:

Hvernig hefur hlutverk skyldunámsskólans gagnvart kirkjunni breyst á 20. öld? 

Hvernig hafa markmið, staða og inntak kennslu í kristnum fræðum, siðfræði og 

fræðslu um önnur trúarbrögð þróast á sama tíma? 

Þessar grundvallarspurningar fæða af sér eftirfarandi rannsóknarspurningar sem 

ætlað er að varpa ljósi á félagslegt og fræðilegt samhengi þróunarinnar:

Hvaða afstöðu og væntingar hafði þjóðkirkjan og þjónar hennar til kristin-1.

dómsfræðslu skólans? Hafði kirkjan bein eða óbein afskipti af fræðslunni á 

ólíkum tímum? Höfðu straumar og stefnur í guðfræði áhrif á afstöðu kirkj-

unnar manna í þessu efni? Lét kirkjan sig skyldunámsskólann varða að öðru 

leyti á umræddu tímabili? 

Hver var skilningur stjórnvalda sem fóru með menntamál, svo og stjórn-2.

fræðslunnar á ólíkum tímabilum?

3.

eru sprottin af sömu rót. Hefur þróunin í hinum löndunum þremur verið 

sambærileg þeirri er hér varð hvað varðar stöðu og inntak trúarbragðafræðslu 
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Endurspeglar umræðan um þessa fræðslu strauma og stefnur í hugmyndafræði 4.

almennt á hverri tíð og hugmyndir um almenna menntun?

Hvernig rímar þróunin við kenningar félagsfræðinga um þróun vestrænna 5.

og fjölmenningar og um stöðu trúarbragðanna við breyttar aðstæður?

Hafa fjölþjóðasamþykktir um rétt foreldra til að ala börn sín upp í samræmi 6.

við eigin lífsviðhorf og siðgildi haft áhrif á þróun trúarbragðafræðslunnar hér 

og í nágrannalöndunum?

Hvaða átök, guðfræðileg, uppeldisfræðileg og pólitísk, einkenndu umræðuna 7.

á ólíkum tímum?

Af þessu má ljóst vera að viðfangsefni þessarar rannsóknar er fyrst og fremst stefnu-

mörkun trúfræðslunnar eins og hún birtist í umræðum og opinberum gögnum, þ.e. 

ímynd fræðslunnar en ekki hvernig henni var sinnt á vettvangi, þ.e. raunmynd 

hennar.

Enda þótt meginviðfangsefni þessarar rannsóknar sé staða og hlutverk trúarbragða-

fræðslu skyldunámsskólans verður óhjákvæmilegt að líta til þess hvort og þá hvernig 

menntun kennara í kristnum fræðum, siðfræði og trúarbragðafræðum hefur verið 

háttað á liðinni öld. 

Þau atriði, sem öðrum fremur verða í brennidepli, eru aðild kirkjunnar og kirkj-

-

fræðslunni sérstaklega, hugmyndafræðilegur grundvöllur skólastarfs með tilliti til 

kristilegrar uppeldismótunar, staða og þróun greinarinnar hvað varðar tengsl við 

skírnarfræðslu kirkjunnar og uppeldis- og menntunarhlutverk hennar almennt, 

viðleitni til að koma til móts við nemendur og kennara sem óska að taka ekki þátt í 

þessari fræðslu og átakaefni sem einkenndu umræðuna á ólíkum tímum.

1.6

uppeldisfræðinnar en beita jafnframt hefðbundnum aðferðum sagnfræðinnar með 

því að skoða og rekja atburði og atburðaröð í sögulegu samhengi sínu og sem hluta 

af því og nota jöfnum höndum lýsandi, greinandi og túlkandi nálgun.54

Grundvallarviðhorf túlkunarfræðinnar er að merking eins þáttar/atburðar (í texta, 

54
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Hinn túlkunarfræðilegi hringur felst í því að leita skilnings með því að fara frá hinu 

afmarkaða til heildarinnar og frá heildinni til hins afmarkaða. Þar sem slíkt ferli leiðir 

væntanlega til nýs skilnings og lýkur upp nýjum sjónarhornum er nú fremur talað 

um hinn túlkunarfræðilega „spíral“ en hinn túlkunarfræðilega hring.55 Þetta hefur 

að hlutlægni er brothætt ker. Skilningur og túlkun gagna og sögulegrar framvindu 

er ekki aðeins hlutlægt ferli heldur skapandi ferli þar sem rannsakandinn gengur til 

fundar við viðfangsefnið með eigin viðhorf og túlkar það sem hann fæst við í ljósi 

þeirra. Það gerir þá kröfu að rannsakandinn beiti ekki aðeins gagnrýnum aðferðun 

við rýni sína í heimildum heldur beiti sjálfan sig og eigin viðhorf og forsendur sömu 

því að huga að forsendum iðju sinnar, rýna í hvernig persónuleg og vitsmunaleg 

Þetta vekur þá spurningu hvort hægt sé að komast að hlutlægri niðurstöðu í sagn-

fræðilegum/félagsfræðilegum rannsóknum, hvort ekki sé raunhæfara og jafnmik-

ilvægt að leggja aðrar áherslur. Í þessu sambandi hafa Alvesson og Sköldberg sett fram 

hugmyndir um það sem þeir kalla „aleþeisk“ túlkunarfræði þar sem megináhersla 

er lögð á að afhjúpa, varpa ljósi á það sem áður var dulið. Heitið er dregið af gríska 

orðinu aletheia sem merkir það sem orðið er ljóst, hefur verið leitt í ljós. Í skilgrein-

ingu sinni á þessari nálgun leitast þeir félagar við að sameina þrjú viðhorf. Í fyrsta 

lagi tilvistartúlkunarfræði Heideggers með áherslu á að skilja það sem liggur atferli 

-

unarfræði sem leggur áherslu á beitingu tungumálsins en ekki aðeins form þess. Í 

þriðja lagi það sem kallað hefur verið túlkunarfræði tortryggninnar sem Marx, Freud 

og Nietzsche voru fulltrúar fyrir og er ætlað að leiða í ljós duldar hvatir orðræðu og 

athafna.56 Hér verður leitast við að hafa þessa þrenns konar nálgun í huga.

Þar sem mörg þeirra gagna, sem unnið verður með, eru ritaðir textar settir fram 

við ólíkar aðstæður, bæði félagslegar, menntasögulegar og pólitískar og í átökum 

um álitamál. Því verður sjónum einkum beint að eftirfarandi: Við hvaða aðstæður 

eru viðkomandi sjónarmið sett fram? Hvernig eru yrðingarnar byggðar upp? Hvert 

er samhengi þeirra og hvaða tilgangi þjóna þær?57

55

56

57 Alvesson og Sköldberg 1994:283
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Eftirtalin gögn eru í brennidepli í rannsókninni:

Lög, reglugerðir og námskrár ásamt greinargerðum með lagafrumvörpum, 

umræðum á Alþingi og fundargerðum undirbúningsnefnda.

Tímarit um uppeldis- og menntamál svo sem Skólablaðið, Menntamál, Ný mennta-

mál, Heimili og skóli og Foreldrablaðið, svo og tímarit um kirkjumál svo sem Presta-

félagsritið, Kirkjuritið og Bjarmi. 

Fundargerðir kennaraþinga. 

Fundargerðir prestastefna ásamt fundargerðum almenns kirkjufundar, Kirkjuráðs 

og Kirkjuþings auk gagna úr skjalasafni Biskupsstofu. 

Skólaskýrslur.

Viðtöl við einstaklinga sem komu við sögu á seinni hluta 20. aldar.

Úr þessum gögnum verður einkum unnið með eftirfarandi hætti:

Í fyrsta lagi verða gögnin greind á hugmyndafræðilegum forsendum, þ.e. með 

tilliti til viðhorfa og stefna í guðfræði, uppeldisfræði, menntamálum, stjórnmálum 

o.s.frv.

-

mála, foreldrar.

Í þriðja lagi verða gögnin rýnd með hliðsjón af þjóðfélagslegum, skólapólitískum 

og kirkjupólitískum átökum.

þeirra frá einum áfanga til annars. 

Varðandi samanburð við Norðurlönd verða nýttar rannsóknir norrænna fræði-

manna og niðurstöður þeirra. Í því efni verður ekki um rannsókn frumheimilda 

að ræða.

Efnisskipan og uppbygging1.7
Þegar rannsaka á stöðugleika og breytingar á tilteknu tímaskeiði getur verið hjálplegt, 

til frekari glöggvunar, að skipta tímaskeiðinu í afmörkuð tímabil. Þetta er þá gert 

á þeim forsendum að eitt tímabil greini sig svo frá öðru að það réttlæti slíka skipt-

ingu.58

Efnisumfjöllun rannsóknarinnar verður skipt í þrjú tímabil. Sú skipting ræðst af 

58 Kjellstadli 1999:221
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breytingar á stöðu og inntaki kristindóms- og trúarbragðafræðslu í skyldunáms-

skólum. 

Fyrsta tímabilið hefst um aldamótin 1900 með undirbúningi að setningu laga 

um fræðslu barna 1907 og lýkur um 1946. Á því tímabili voru sett tvenn lög um 

59 Hin síðari, 1936, fólu 

ekki í sér neinar slíkar breytingar.60 Leiða má rök að því að eðlilegra væri að miða 

lok fyrsta tímabilsins við 1926 þar sem þá urðu mikilvæg þáttaskil í samskiptum 

skóla og kirkju og stöðu og inntaki kristinfræðikennslunnar. Rökin fyrir að miða 

lok tímabilsins við 1946 eru þau að þá verða mikil umskipti í menntamálum þjóðar-

þau skil í kennslu kristinna fræða að þau eru tekin út sem sérstök námsgrein á fyrstu 

þremur námsárum barnaskólans.61

um grunnskóla árið 1974.62 Þau lög og námskrá, sem trúarbragðafræðslunni 

voru sett í kjölfarið, marka skýr þáttaskil hvað varðar stöðu og þó einkum inntak 

fræðslunnar. 

fræðslu í einstökum greinum að markmiðum grunnskólalaganna og nýrra námskráa. 

Voru námskrár í einstökum greinum endurskoðaðar tvisvar á tímabilinu. Því lýkur 

með setningu nýrrar námskrár 1999. Sú námskrá markar ekki skil í sjálfu sér hvað 

kristindóms- og trúarbragðafræðsluna varðar heldur miklu fremur hitt hvernig að 

samningu hennar var staðið.

1.7.1

Við undirbúning laga um fræðslu barna 1907 komu þegar fram ólík viðhorf hvað 

varðar stöðu og inntak kristinnar fræðslu. Þessi viðhorf birtast annars vegar í 

hugmyndum Guðmundar Finnbogasonar sem hann birti í riti sínu Lýðmenntun og 

hins vegar í þeim viðhorfum sem urðu ofan á þegar lögin voru samþykkt á Alþingi 

59 Lög um fræðslu barna nr. 40/1926

60 Lög um fræðslu barna nr. 94/1936

61 Lög um fræðslu barna nr. 22 og 34/1946

62 Lög um grunnskóla nr. 63/1974
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1907.63 Guðmundur hafði lagt til að kverkennslan væri í höndum presta en skólinn 

kenndi biblíusögur. Hvaða viðhorf í guðfræði og uppeldisfræði endurspegla umræður 

um þetta efni við aldaskil og á fyrsta fjórðungi aldarinnar? Niðurstaðan, sem birtist 

kirkjunnar öfugt við það sem Guðmundur Finnbogason hafði lagt til. Breytingar 

urðu á þessu með fræðslulögum 1926. Hver var aðdragandi þeirrar breytingar? 

Hvaða guðfræðileg, uppeldisfræðileg og skólapólitísk rök má greina í umræðunni? 

formlegum skilum skóla og kirkju. Leitað verður svara við þeirri spurningu hvort 

forseti, en hann var guðfræðingur og alþingismaður, fræðslumálastjóri og kennari 

við Kennaraskóla Íslands, sbr. rit hans Kver og kirkja.64 Verður þáttur hans kann-

aður sérstaklega. 

Á síðari hluta þessa tímabils eimir eftir af umræðunni sem leiddi til lagasetningar-

innar 1926. Sú umræða hefur lítið verið könnuð. Hvað sýndist mönnum um 

breytingarnar? Hverjir létu sig þróunina varða? Hvaða skilning höfðu menn á stöðu 

greinarinnar eftir lagasetninguna 1926? 

Síðari hluti tímabilsins einkenndist einnig af aukinni námsefnisútgáfu í greininni 

sem verðskuldar nokkra athygli, bæði fyrir og eftir að Ríkisútgáfa námsbóka var 
65 Lagasetningin 1936 breytti engu varðandi kristindóms-

fræðslu skólanna.

Þetta tímabil er eins og áður sagði afmarkað af annars vegar lagasetningunni 1907 

og hins vegar af lagasetningunni 1946. Á þessu tímabili lýkur formlega eftirlits-

hlutverki prestastéttarinnar með námi og kennslu á skyldunámsstigi.66

1.7.2

um fræðslu barna 1946. Eftir þá lagasetningu varð hlutur kristinna fræða í skyldu-

námi hvað rýrastur á öldinni, a.m.k. formlega séð. Tengist það að einhverju leyti 

þeirri hugmyndafræði sem þáverandi menntamálaráðherra aðhylltist? Má greina í 

63 Guðmundur Finnbogason 1994

64 Ásgeir Ásgeirsson 1925

65 Halldór Leifsson 1980

66 Sigurður Pálsson 1984
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umræðunni vaxandi áhrif skynsemis- og vísindahyggju? Hvaða áherslur í uppeldi 

og menntun má greina í lagasetningunni 1946? 

Útgáfa námskrár á grundvelli þessara laga dróst í 14 ár eða fram til ársins 1960 

fræðum um stöðu og hlutverk greinarinnar?

Þetta tímabil, sem kalla mætti biblíusögutímabilið, virðist höfundi hafa öll einkenni 

kyrrstöðu og takmarkaðrar umræðu um stöðu og hlutverk kristinfræðikennslu 

skyldunámsskólans. Áhugavert er að leitast við að skýra hvað veldur því.

1.7.3

Aðdragandi þessa tímabilsins einkennist af undirbúningi grunnskólalaga sem sett 

voru 1974. Í fyrsta frumvarpi til þeirra laga var kristinna fræða að engu getið meðal 

námsgreina skólans en trúarbragðafræði sett í staðinn. Hvaða rök voru færð fyrir 

því? Hvaða strauma og stefnur í samfélagsþróuninni má greina í umræðum um 

þessa lagasetningu og í greinargerðum með frumvarpi til laga um grunnskóla? 67

Nýskipuð menntamálanefnd þjóðkirkjunnar lét mjög til sín taka í aðdraganda að 

setningu grunnskólalaganna og verður hlutur hennar skoðaður sérstaklega. Hverjar 

voru helstu áherslur hennar? Hvaða rökum beitti hún í umræðunni?

Þau þáttaskil verða með lagasetningunni 1974 að í markmiðsgrein laganna (2. 

greinina á síðustu stigum málsins á Alþingi og var samþykkt umræðulaust. Rætt 

verður hvaða ályktanir megi draga af því. Hver var aðdragandi málsins? Annars 

staðar á Norðurlöndum fór fram mikil og heit umræða um kristilegar tilvísanir í 

manna, kirkjunnar manna og skólamanna. Hvers vegna ekki hér?

Með grunnskólalögum 1974 og námskrá í kristnum fræðum 1976 verða umtals-

verðar breytingar á skipan trúfræðslunnar. Við inntak greinarinnar bætist siðfræði 

og fræðsla um önnur trúarbrögð þótt námskráin sé nefnd námskrá í kristnum 

fræðum. Þá er í fyrsta skipti í námskrá gerð ítarleg grein fyrir stöðu greinarinnar 

og markmiðum. Þessi þróun heldur áfram með námskrám 1989 og 1999 en með 

námskránni 1989 er heiti greinarinnar í námskrá breytt í kristin fræði, siðfræði og 

trúarbragðafræðsla. 

67
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Við undirbúning námskrár, sem út kom 1999, ákvað menntamálaráðuneytið að 

kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði með samfélagsgreinum og óskaði 

jafnframt eftir því við kirkjuna að hún setti á fót vinnuhóp til undirbúnings nám-

skrár í greininni. Formaður þess hóps skyldi eiga sæti í námskrárhópi menntamála-

ráðuneytisins um samfélagsgreinar. Þessi skipan mála vekur ýmsar spurningar. 

Hvaða hugmyndir lágu að baki þeirri ákvörðun menntamálaráðuneytis að setja 

trúarbragðafræðsluna undir hatt samfélagsgreina? Hvers vegna var leitað til kirkjunn-

ar? Hvernig var umræðu um greinina háttað í námskrárhópi um samfélagsgreinar? 

Samfélagsgreinahópurinn óskaði að verða leystur undan verkefninu í miðjum klíðum. 

speglar þróun í átt til fjölmenningar.

Þetta tímabil hefst með ítarlegri endurskoðun á skipan skólamála á Íslandi og 

umfangsmikilli tilraun til að breyta inntaki skyldunáms og kennsluháttum. Það átti 

einnig við um kristin fræði. Lok tímabilsins, við aldaskil, einkennist af umræðu um 

fjölhyggju og fjölmenningu. Hvar á trúarbragðafræðslan heima í þeirri umræðu?





25

EVRÓPSKT OG NORRÆNT BAKSVIÐ2.

Evrópskir trúar- og menningarstraumar2.1
Hér á eftir verða, til frekari glöggvunar, dregnar upp útlínur að baksviði rannsóknar-

efnisins og í stuttu máli gerð grein fyrir kristindómsfræðslunni frá siðbreytingu 

og fram til aldamótanna 1900 svo og fyrir hugmyndafræðilegri þróun á 18. og 19. 

öld og áhrifum hennar á strauma og stefnur í guðfræði og á viðhorf til uppeldis og 

menntunar.1 Að lokum verður rætt um stöðuna í menntamálum og umræðuna um 

kristindómsfræðsluna á ofanverðri 19. öld.

Lúther2.1.1

Með hugmyndum sínum um almenna grunnmenntun, sem veitt skyldi af veraldlegum 

Þar sem evangelísk-lúthersk kirkja stendur djúpum rótum í norrænum þjóðfélögum 

og alþýðumenntun þar er vaxin úr jarðvegi kirkjunnar verður farið hér fáeinum 

orðum um hugmyndir Lúthers. 

Lykillinn að skilningi á viðhorfum Lúthers til aðgreiningar á ríki og kirkju og sam-

vinnu þessara aðila liggur í kenningu hans um hin tvö valdsvið Guðs (tveggja ríkja 

rómversku kirkjunnar að leggja allt vald, bæði andlegt og veraldlegt, undir kirkjuna 

og gegn tilhneigingu þeirra trúarhópa sem vildu stjórna samfélaginu á grundvelli 

ritningarinnar. Hér var annars vegar um að ræða kirkjuvald og hins vegar vald 

ritningarinnar sem Guðs orðs. Samkvæmt þessari kenningu Lúthers stjórnar Guð 

sköpun sinni á tveimur sviðum og með tvennum hætti, annars vegar sem skapari 

og hins vegar sem endurlausnari.2

Á hinu veraldlega sviði birtist sköpunarvilji Guðs. Hann birtist m.a. í því að 

Guð vill að í sköpuninni ríki ákveðin skikkan, t.d. í samskiptum manna, atvinnu-

sín. Þetta kemur skýrt fram í Fræðunum minni eftir Lúther þar sem hann yrðir um 

2 Sigurjón Árni Eyjólfsson 2000:61–62 og 95–100
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3 Fræðin voru samin 

sem kennslubók handa ungmennum og alþýðu manna í kristilegum trúarsannindum 

og skyldum kristins manns. Fræðunum skipti Lúther í sex hluta. Fyrsti hlutinn er 

hlutinn er hússpjaldið svonefnda um skyldur manna í þeirri stétt og stöðu sem þeir 

gegna. Fræðin eru byggð upp á spurningum og svörum sem skýra eiga efnið og 

tilvísunum í ritningarstaði. Á fræðunum byggðust síðan síðari tíma kennslubækur 

í kristnum fræðum, almennt kallaðar kver eða katekismi.

Á hinu andlega sviði birtist hjálpræðisvilji Guðs og kærleikur. Á því sviði stjórnar 

Guð eingöngu með orði sínu og kallar með því manninn til samfélags við sig vegna 

Jesú Krists og í trú á hann.4

Á þessu grundvallast hugmyndir Lúthers um samstarf ríkis og kirkju. Hinn frómi 

samstarfsmaður.5 Þannig þróaðist það samstarf ríkis og kirkju sem einkennir þau 

alþingismanna í tengslum við þingsetningu.

Hluti af stefnuskrá siðbótar Lúthers varðaði alþýðufræðsluna. Hann setti fram 

taldi að ættu að hafa það hlutverk og bera þá ábyrgð að mennta uppvaxandi kynslóð. 

alþýðuskóla bæði fyrir pilta og stúlkur. Veigamestu námsgreinar í þessum skólum 

ættu að vera lestur og kristin fræði en jafnframt lagði Lúther áherslu á hagnýta 

menntun. Þessar áherslur Lúthers voru grundvallaðar á kenningu hans um hin tvö 

Rómarkirkjunnar að hið andlega væri hinu veraldlega ofar. Lúther leit svo á að það 

væri köllun mannsins að vera samverkamaður Guðs á öllum sviðum lífsins, bæði 

hinu andlega og hinu veraldlega, og að góð menntun væri forsenda þess að menn 
6 Um þetta sagði hann:

3 Lúther 1993

4 Sigurjón Árni Eyjólfsson 2000:61–62 og 95–100

5 Bainton 1984:260–268
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að því að ala það upp að eigin geðþótta eða gera úr því það sem þér sjálfum sýn-

hans og þjóna honum á sviði beggja.7

Markmið uppeldisins verður þannig annað en það hafði verið, þ.e. að ná fullkomnun 

sem fólgin er í því að eignast hlutdeild í eðli Guðs. Þjónusta mannsins á hinu verald-

lega sviði er einnig hluti af þjónustu mannsins við Guð. Í einu rita sinna um skólamál 

segir Lúther svo um samfélagslegt gildi almennrar menntunar: „Jafnvel þótt ekki 

væri til nein sál og ekki væri þörf á skólum og tungumálum vegna Ritninganna og 

vegna Guðs, væri samt sem áður mikilvægt að stofna hina bestu skóla fyrir drengi 

og stúlkur af þeirri ástæðu einni að heimurinn þarfnast mikilhæfra karla og kvenna 

til viðhalds sjálfum sér.“8

Þróun uppeldishugmynda í lútherskri hugmyndafræði einkenndist á næstu öld 

eftir siðbót af eftirfarandi: Í fyrsta lagi verulegum áhrifum frá hinni húmanísku 

menntastefnu endurreisnartímans með síaukinni áherslu á mótun persónuleikans 

og hinn upplýsta, frjálsa mann, með þekkingu á tungumálum, sagnfræði og bók-

menntum, einkum sígildum fornbókmenntum.9 Í öðru lagi vaxandi áherslu á hinn 

á hina réttu kenningu. Og í þriðja lagi síaukinni klerkavæðingu menntunarinnar 

un þegnanna. Þannig varð skólinn smám saman skilgreindur sem hluti af kirkjulegu 

og aðgreiningu hins andlega og veraldlega. Þetta einkennir m.a. uppeldisfræði píet-

ismans.

Píetismi og upplýsing2.1.2

Píetisminn á sér upphaf í Þýskalandi á síðari hluta 17. aldar. Hin píetíska vakning 

áherslu rétttrúnaðarins á hina réttu kenningu vildu píetistarnir leggja áherslu á 

persónulega afstöðu og trúarlega upplifun einstaklingsins, guðrækni og guðrækilegt 

7 Lúther. WA XXX 2.62. Hér haft eftir Bugge 1977:29

8 Luther 1967. An die Ratsherren.

9 Myhre 2001:54–66
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eldishugmyndir sínar í ritinu Kurzer und Einfältiger Unterricht, wie die Kinder zum 

wahren Gottseligkeit und christligen Klugheit anzufüren sind 10 Eitt helsta 

vakandi félagsleg samviska og jákvætt viðhorf til atvinnulífsins. Hið ósvikna og 

einlæga samband við Guð skyldi koma fram í virkum náungakærleika, verkkunn-

áttu og áreiðanleika. Uppeldisfræði Franckes einkenndist af þremur grundvallar-

hugmyndum, hinu trúarlega, nytsama og raunhæfa.11 Píetisminn var því hvort tveggja 

þeim sem ollu víðtækri vakningu t.d. í Danmörku og Noregi, barst aldrei til Íslands 

-

rímaði nokkuð við það sem Íslendingar höfðu tamist við í Passíusálmum Hallgríms 

Péturssonar.12 Píetisminn sem menntastefna hafði hér mikil og varanleg áhrif eins 

og síðar verður vikið að. 

á konungsfund til að vekja athygli á þörf fyrir endurbætur í menntamálum Íslend-

með Jóni til Íslands til að kanna menntunarástand þjóðarinnar og gera tillögur til 

úrbóta. Ferðuðust þeir um landið 1741–1745. Þáverandi konungur, Kristján VI. 

á fót í Kaupmannahöfn 1737, ári eftir að komið hafði verið á fermingarskyldu í 

ríkjum Danakonungs með konunglegri tilskipun 13. janúar 1736. Skyldu allir hlíta 

ákveðinni fræðslu fyrir fermingu og til að samræma fræðsluna hafði konungur 

út kom 1737 og nefndist Sandhed til Gudfrygtighed.13 Þetta var umfangsmikið kver 

með 759 spurningum og svörum. 

10 Francke 1957. (Stutt og einföld leiðsögn í hvernig börn verða leidd til sannrar guðhræðslu 

og kristilegra hygginda.

11 Myhre 2001:74

12

13 Kom út í íslenskri þýðingu 1741, prentað í Kaupmannahöfn og bar heitið Sannleiki 

guðhræðslunnar í einfaldri og stuttri, en þó ánægjanlegri útskýringu fyrir þann litla 

barnalærdóm eður Catechismum hins sæla Dokt. Martini Lutheri.
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Þegar þeir Harboe og Jón Þorkelsson komu til landsins höfðu þeir með sér 

umrædda fermingartilskipun og kver Pontoppidans. Var ferming lögboðin hér 
14 Síðan fylgdi nýtt konungsbréf um 

ferminguna dagsett 29. maí 1744 og tilskipun um kennslu í fræðunum og í lestri 

dagsett sama dag.15 Enn var þessum fræðsluáætlunum fylgt eftir með tilskipun um 

húsvitjanir dags. 27. maí 1746 og tilskipun um húsaga 3. júní sama ár.16 Allar þessar 

tilskipanir leggja húsbændum fræðsluskyldu á herðar undir eftirliti og með tilstyrk 

17

Þessar tilskipanir vörðuðu veginn í alþýðufræðslu Íslendinga fram eftir 19. öld 

þar sem heimilin og kirkjunnar þjónar báru ábyrgð á fræðslu ungmenna. Loftur 

Guttormsson hefur leitt líkur að því að þær endurbætur á alþýðufræðslunni, sem 

þakkaðar hafa verið Harboe og áhrifum heittrúarstefnunnar, hefðu þegar verið 

hafnar þegar hann kom til landsins. Eigi að síður telur hann víst að þær framfarir í 

lestri og þekkingu á kristnum dómi hefðu ekki orðið sem raun varð á ef umræddar 
18

Upplýsingaröld er það skeið í hugmyndasögu Vesturlanda nefnt sem á sér rætur í 

hugmyndir hans um stjórnskipan ríkisins höfðu mikil áhrif. Algengt er að miða 

langan aðdraganda.19 Talsmenn upplýsingarinnar með hinn franska Francais Voltaire 

upp herör gegn öllum hindrunum frjálsrar hugsunar og vísindalegra framfara, svo 

sem kennisetningum kirkjunnar, fordómum, ritskoðun og valdboðum hvers konar. 

Þessir forystumenn upplýsingarinnar litu á sig sem bjargvætti mannkyns frá hjátrú 

-

14 Lovsamling for Island II:227–242, 299–302 og 353–356

15 Lovsamling for Island II:507

16 Lovsamling for Island II:566–578

17 Lovsamling for Island II:605–620, 648–668 og 694–696

18 Loftur Guttormsson 1981

19 Ingi Sigurðsson 1990:14
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málum.20 Maðurinn var hið miðlæga, vitsmunir hans og möguleikar til framfara og 

siðferðilegrar fullkomnunar. Upplýsing einstaklingsins var lykilorðið á leið til sjálf-

stæðrar og fordómalausrar hugsunar og siðferðilegrar upphafningar. 

Upplýsingarmenn, einkum í Frakklandi þar sem rómversk-kaþólska kirkjan var 

Norður-Evrópu, eins og t.d. í Þýskalandi norðanverðu, þar sem lútherska kirkjan var 

ríkjandi, hurfu upplýsingarmenn skemmra frá hefðbundnum kristindómi en hinir 

frönsku.21 Má leiða líkur að því að bæði kirkjuskipanin, svo og tilteknar áherslur í 

leitast við að leysa andstæður milli píetisma, rétttrúnaðar og skynsemishyggju með 

því að beita sögulegri og heimspekilegri gagnrýni. Markmið þeirra var sannarlega 

ekki að útrýma kristindóminum heldur þvert á móti að bjarga honum með því að 

ljá honum að hluta nýja merkingu og ætla honum nýtt hlutverk,“22 t.d. með aukinni 

áherslu á hið félagslega og hið siðferðilega. 

Samfélagssýn upplýsingarmanna var frelsi einstaklingsins til orðs og æðis, um-

burðarlyndi í trúarefnum og trúfrelsi.23 Upplýsingin gefur því veraldarvæðingu sam-

félagsins byr undir báða vængi og þar með kröfunni um aðskilnað ríkis og kirkju. 

Á Norðurlöndum hefur á undanförnum áratugum orðið þróun í þessa átt þótt e.t.v. 

sé rétt að tala um aðgreiningu fremur en aðskilnað enn sem komið er. 

Á upplýsingartímanum gætti vaxandi skilnings á sérstöðu bernskunnar og því 

var hafnað að barnið væri aðeins smækkuð mynd af hinum fullorðna. Er á engan 

ólíkan skilning á barninu voru þeir sammála um mikilvægi uppeldisins. Sameiginleg 

áhersla þeirra í menntamálum var nytjahyggjan. Með því að kenna gagnleg fræði 

mætti útrýma fáfræði og hjátrú. Mannskilningur upplýsingarmanna einkenndist af 

bjartsýni á möguleika mannsins og að hann væri vel gerður af náttúrunnar hendi 

20

21 Ingi Sigurðsson 1990:15–18

22 Loftur Guttormsson 1990:157

23
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skilningur á eðli mannsins stangaðist á við kenningu kirkjunnar um erfðasyndina 

og spillt eðli mannsins sem hafði verið áberandi í viðhorfum píetista.24

Fimm atriði öðrum fremur eru talin hafa einkennt uppeldisfræðilega hugsun 

upplýsingartímans, eins og hún birtist á hinu þýsk-norræna sviði.25 Í fyrsta lagi að 

kirkjan hætti afskiptum af opinberum skólum. Ríkið skyldi hlutlaust um trúmál. 

Samhliða þessu kom fram krafan um aðskilnað ríkis og kirkju. Í öðru lagi bjartsýni á 

möguleika mannsins til andlegra, siðferðilegra, samfélagslegra og verklegra framfara. 

á ólíkum þroskastigum og áttu þær að ráða mestu um inntak og markmið uppeldis-

ins. Í fjórða lagi, og þessu tengt, var vaxandi skilningur og viðurkenning á séreðli 

26

æðsta markmið uppeldis og menntunar, hamingja einstaklingsins, þótt ekki væru 

menn á einu máli um í hverju hún væri fólgin. 

-

ismans heldur leituðust við að nota það sem farveg fyrir hugsjónir sínar með því að 

sjá alþýðu manna fyrir fræðandi lesefni. Hins vegar höfðu þeir sitthvað að athuga 

við framkvæmd fræðslunnar, einkum þá hefð utanbókarlærdóms sem mótast hafði í 

kristindómsfræðslunni samfara viðleitni lúthersku kirkjunnar til að festa kennisetn-

ingar kirkjunnar í minni alþýðu.27 Þessar annars ólíku stefnur, upplýsingin og píet-

isminn, áttu það viðhorf sameiginlegt, auk áherslunnar á einstaklinginn, að uppræta 

þyrfti svokallaða hleypidóma, hjátrú og hindurvitni sem einkennt hafði íslenska 

alþýðumenningu.28 Umfangsmikil bókaútgáfa upplýsingarmanna eins og Magnús-

aldamótin 1800, bar m.a. þeirri viðleitni vitni.29

24 Loftur Guttormsson 1990:152–153

25 Myhre 2001:79–80

26

væri að leika sér.

27 Loftur Guttormsson 1990:166

28 Loftur Guttormsson 1990:157

29 Loftur Guttormsson 1993 



32

KIRKJA OG SKÓLI Á 20. ÖLD

Guðfræði og upplýsing2.1.3

Eins og vænta mátti hafði upplýsingin róttæk áhrif á guðfræðilega umræðu og viðhorf. 

Samkvæmt lútherskum rétttrúnaði var opinberun kristinnar trúar ofar skynseminni. 

Rétttrúnaðurinn, svo og píetisminn, lögðu áherslu á aðra grein trúarjátningarinnar, 

þ.e. á veru Krists og endurlausnarverk hans, frelsun undan synd og dómi. Áhersla 

upplýsingarmanna á skynsemi mannsins og reynslu sem uppsprettu allrar þekkingar 

ógnaði því opinberunarguðfræði rétttrúnaðarins. Guðfræði upplýsingartímans 

leitaðist við að laga kristnina að nýrri heimsmynd, sem mótaðist af nýrri náttúru-

vísindalegri þekkingu, og þar með að nýjum skilningi á manninum.30

Upplýsingarguðfræðin rann ekki í einum farvegi. Hér á landi aðhylltust upplýs-

ingarmenn hófsama guðfræðistefnu, eins konar meðalveg, sem leitaðist við að sætta 

ný viðhorf guðfræði rétttrúnaðarhefðarinnar. Hjalti Hugason hefur fært rök fyrir 

31 Má þar 

nefna aukna áherslu á félagslegt og siðferðilegt hlutverk kristindómsins. Áherslan 

á hið siðræna kemur t.d. skýrt fram í Kvöldvökum Hannesar Finnssonar biskups 

1794 þar sem dregin er upp mynd af Kristi sem fræðara og fyrirmynd en Hannes 

var einn af brautryðjendum upplýsingarinnar á Íslandi.32

Þáttaskil urðu í menntun presta hér á landi með stofnun Bessastaðaskóla 1805 

og þar voru í forystu menn sem aðhylltust hófsama upplýsingarguðfræði. Menntun 

prestsefna við skólann tók mið af nýrri áherslu að því er varðaði félagslegt hlutverk 

presta sem alþýðufræðara.33 Gert var ráð fyrir að þeir nemendur Bessastaðaskóla, 

mun hafa orðið úr því.34 Athyglisvert er að þrátt fyrir stofnun Bessastaðaskóla 

hafði þriðjungur þeirra, sem tók prestvígslu, á fyrstu þremur áratugum 19. aldar, 

hlotið menntun með námsvist á heimili starfandi presta.35 Miðað við takmarkaða 

30 Hjalti Hugason 1990

31 Hjalti Hugason 1990:146

32 Hjalti Hugason 1990:133

33 Hjalti Hugason 1990:124–125. Sjá einnig: Hjalti Hugason 1983

34

35 Hjalti Hugason 1983:107
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guðfræðilega menntun stórs hluta prestastéttarinnar og litla þjálfun í kristindóms-

og ungmennum trúfræðilegar útskýringar kveranna.

Hvað varðar almenna fræðslu í kristnum dómi urðu mikilvæg umskipti þegar 

út árið 1796 en það leysti hið píetíska kver Pontoppidans af hólmi.36 Áherslan í kveri 

Balles er siðræns eðlis fremur en trúfræðilegs. Þar sem alþýðufræðslan var byggð á 

hugmyndir hófsamrar upplýsingarguðfræði meðal íslenskrar alþýðu.37 Enn fremur 

má rekja til upplýsingarmanna útgáfu biblíusagna handa börnum og alþýðu manna. 

Þær voru afsprengi sögulegrar vitundar upplýsingarguðfræðinnar og andsvar við 

og fer hann mörgum orðum um mikilvægi Biblíunnar sem uppsprettu „lærdóms, 

huggunar, uppvakningar, siðferðilegrar betrunar og réttrar þekkingar á Guði og 

vilja hans.“38 Í tilskipun um húsagann frá 1746 er einnig hvatt til biblíulesturs og 

segir þar að „hið allra minnsta einu sinni á degi, sérdeilis um vetur, lesast einn kapít-

uli eður tveir í Biblíunni og því Nýja testamenti, nær það er til.“39 Magnús Steph-

ensen, sá ötuli upplýsingarmaður, gaf út árið 1828, Biblíusögur eftir Sven B. Hersleb 
40 og var efnisval þeirra mjög í anda upplýsingarinnar. Þá má nefna 

Biblíusögur

15 sinnum, síðast 1924.41 Eins og áður sagði var Biblían sjálf ekki í almannaeign 

íslenska biblíufélags 1816. Í tengslum við komu hans bárust hingað 4055 eintök af 

36 Bjarni Sigurðsson 1992

37 Hjalti Hugason 1990:131

38 Tilvitnun hjá: Halldór Leifsson 1980:20–21

39 Lovsamling for Island II:605–620

40 Hersleb 1828, Stutt Ágrip af Biblíu Frásögum handa unglingum skrásett af Sveini Borch-

manni Hersleb lærimeistara í Kristianíu í Noregi, snúið á íslensku. 

41 Halldór Leifsson 1980:31–38
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Biblíunni og 6634 eintök af Nýja testamentinu og var dreift um allt land.42 Enda 

þótt Biblíusögur væru ekki skyldulesefni til fermingar voru þær mikið lesnar. Segja 

-

kennslu sem síðar ruddi sér til rúms.43

Tímabili upplýsingarguðfræðinnar lauk hér á landi þegar svonefndur nýrétt-

trúnaður tók að hafa áhrif. Hjalti Hugason hefur gert greinarmun á opinberu og 

-

ingarguðfræðinni með kveri Balles og hugvekjum fyrir heimilin í anda hennar. Eigi 

þar sem uppbyggilegar guðsorðabækur rétttrúnaðarins svo sem Vídalínspostilla og 

Passíusálmarnir, þessi tvö höfuðrit rétttrúnaðarins, voru langlíf í landinu og mikið 

lesin.44

45 Helgakver, 

sem síðar kemur mikið við sögu, er afurð nýrétttrúnaðarins.

Áhrif upplýsingarinnar á þróun íslenskrar guðfræði var þó á margan hátt afger-

andi. Sögulegrar gagnrýni, sem beitt var á rit Biblíunnar, tók að gæta hér auk áherslu 

á hina siðrænu hlið kristindómsins. Þetta leiddi af sér trúarlegt frjálslyndi og kann 

með óbeinum hætti að hafa rutt braut þeirri gagnrýnu guðfræðistefnu er tók að ryðja 

sér til rúms hér á landi um aldamótin 1900 og nefnd hefur verið nýguðfræði eða 

aldamótaguðfræði. Þar sem umræðan um kristindómsfræðsluna í skóla og kirkju 

á öndverðri 20. öld einkenndist af átökum milli nýguðfræði og guðfræði nýrétt-

trúnaðarins þykir rétt að gera hér stuttlega grein fyrir þeirri stefnu.

Nýguðfræðin

Hefðbundin evangelísk-lúthersk rétttrúnaðarguðfræði leggur áherslu á Biblíuna 

sem Guðs orð svo og á játningar kirkjunnar sem grundvallaðar voru á henni, bæði 

hinar fornkirkjulegu játningar og þær sér-lúthersku, Ágsborgarjátninguna og Fræði 

Lúthers hin minni.46 Þessi guðfræði boðaði Guð föður sem skapara og Jesú Krist, 

42 Felix Ólafsson 1992:93–98. Henderson hafði haft með sér nýja prentun Biblíunnar á 

íslensku sem prentuð var í Kaupmannahöfn 1747. Fyrsta Biblíuútgáfa Hins íslenska 

biblíufélags var prentuð í Viðey 1841.

43 Loftur Guttormsson 1990:169–171

44 Hjalti Hugason 1990:141–142

45 Hjalti Hugason 1990:142

46 Einar Sigurbjörnsson 1991
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son hans, sem endurlausnara. Hún trúði kraftaverkafrásögum bæði Gamla og Nýja 

testamentisins, upprisunni, himnaförinni, úthellingu heilags anda og mikilvægi 

skírnar og kvöldmáltíðar. Hér á eftir verður þessi guðfræði til einföldunar nefnd játn-

ingabundin guðfræði til aðgreiningar frá því sem nefnt hefur verið nýguðfræði.47

Nýguðfræðin ruddi sér til rúms hér á landi við upphaf tuttugustu aldar og fór 

prestaskólans frá 1894 til 1908 er hann varð biskup. Þórhallur beitti sér þó aldrei 

með sama hætti og þeir Jón og Haraldur.48

-

veruleg áhrif hér m.a. með skrifum sínum. Guðfræðileg átök á fyrri hluta aldarinnar 

kristölluðust í deilum milli talsmanna þessara tveggja fylkinga. 

Nýguðfræðin varð til sem svar við vísinda- og efnishyggju ofanverðrar 19. aldar 

hluta 19. aldar.49 Hún var afsprengi átaka milli játningabundinnar guðfræði annars 

vegar og gagnrýninnar söguskoðunar ásamt vitsmuna- og vísindahyggju upplýsingar-

sem guðfræðingar töldu sig þurfa að bregðast við, eins og áður er getið. 

-

skoðun upplýsingartímans fæddist nýguðfræðin sem tilraun til að sætta guðfræðina 

við hina nýju strauma í samtímanum svo að kirkjan héldi stöðu sinni í breyttum 

heimi. Nýguðfræðin ýtti játningum kirkjunnar til hliðar og dæmdi þær sem síðari 

að nálgast með sögulegri gagnrýni og vinsa úr það sem ekki fékk staðist gagnrýni 

47 Hér er notað hugtakið nýguðfræði fremur en frjálslynd guðfræði þar sem hið síðara er 

48

49 Hägglund 1967:354–358
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skynseminnar og sögulegra biblíugagnrýni. Þessar áherslur urðu til þess að menn 

fóru að leita að hinum „sögulega Jesú“.50

Þungamiðjan í nýguðfræðinni er Jesús Kristur, hinn fullkomni maður, hinn 

mikli kennari og siðferðilega fyrirmynd en ekki Kristur, Guðs sonur sem frelsari 

og endurlausnari frá synd og dauða. Hún einkenndist af bjartsýni á getu mannsins 
51

Þessi áhersla á siðferðilegan boðskap kristindómsins kemur skýrt fram í deilunum 

um inntak og guðfræðilegar áherslur í kristindómsfræðslu kirkju og skóla á fyrstu 

áratugum 20. aldar.

50 Ásmundur Guðmundsson 1952:1–49

51 Aulén 1980:143–159
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gerð grein fyrir því hvaða breytingum staða kristindómsfræðslu í skyldunámi tók á 

tímabilinu 1900–1946,1 og viðbrögð við þeim breytingum og jafnframt hvað ein-

kenndi umræðuna bæði guðfræðilega og pólitískt og hver átakaefnin voru. Þá verður 

rætt um aðkomu kirkjunnar að þessari fræðslu og eftirliti með henni.

Þjóðkirkjur þessara landa eru evangelísk-lútherskar og eiga sér jafnlanga sögu 

sem slíkar. Píetisminn sem skólastefna hafði mikil áhrif í löndum Danakonungs, 

og voru virkar og áhrifamiklar í umræðunni um kristindómsfræðsluna bæði í 

Danmörku, Noregi og Svíþjóð en síður á Íslandi. Leitast verður við að greina sam-

eiginlega þætti í þróuninni í þessum löndum en jafnframt það sem var sérstætt.2

Danmörk3.1
Um aldamótin 1900 bjuggu Danir enn við skólalöggjöf frá árinu 1814 með áorðnum 

breytingum.3 Í raun voru þessi lög í gildi allt þar til sett voru Lov om Folkeskolen

1937.4

heild. Þar segir í 22. gr.

Ved Børnenes Underviisning skal der i Almindelighed tages Hensyn til at danne 

dem til gode og retskafne Mennesker, i Overeensstemmelse med den evangelisk-

ere dem nødvendige for at blive nyttige Borgere i Staten.5

1 Í ritgerðinni verður, til hægðarauka við samanburð, fylgt sömu skiptingu í tímabil ann-

ars staðar á Norðurlöndum og á Íslandi.

2 Hvað varðar þróunina í Danmörku á umræddum tíma verður einkum stuðst við ítarlegar 

1994.

3 og Anordning om Borger- og 

4 Lov om Folkeskolen 18/5 1937. 

5 Anordning for Almue-Skolevæsenet paa Landet i Danmark, 29. juli 1814
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Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet sendi frá sér umburðarbréf árið 

höfðu frá því að lögin voru fyrst sett og tilskipun um inntak einstakra námsgreina 

gengið undir heitinu Det Styhrske Cirkulære.6 Að því er varðar kristinfræðikennsl-

una hafði þetta umburðarbréf nánast lagagildi allt til 1937.

Formaalet for Skolens Religionsundervisning7 er først og fremmest: i kristelig 

Aand at udvikle Børnenes religiøse Sans og opdrage den religiøse Følelse til en 

Livsmagt, der giver det sædelige Liv Kraft. Hovedsagen ved Undervisningen er 

derfor den personlige Paavirkning som den Lærer, der selv lever sit Liv paa Kri-

stentroens Grund, kan øve paa Børnenes Hjerte og Villiesliv. Men til Livets sunde 

Vækst er Tilegnelse af en sand kristelig Erkendelse nødvendig … 

… og saaledes oplæres til at holde alt, hvad Herren har befalet dem (Math. 

Bugge hefur gert athyglisverða greiningu á þessum texta og bent á eftirfarandi:8

Markmið kennslunnar á að vera „at udvikle Børnenes religiøse Sans“. Gengið er 

út frá því að „religiøs Sans“ sé barninu eðlislægur og því sé markmið kennslunnar/

skólans að stuðla að því að þroska þessa eiginleika. Hér telur Bugge sig heyra bergmál 

prófessors í Berlín. Sem andsvar við „rationalískum“ áherslum samtíðar sinnar hélt 

Schleiermacher því fram að hinn trúarlegi þáttur í veru mannsins væri hvorki hluti 

af hinum vitsmunalega né siðferðilega þætti heldur sérstakur þáttur hins andlega 

lífs.9

6

for de offentlige folkeskoler

7 Heitið Religionsundervisning var notað um kristinfræðikennsluna allt þar til Lov om 

Folkeskolen voru sett 18/5 1957.

8 Bugge 1979a: 26–28

9 Hägglund 1981:331–338
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Því næst er markmiðið „at opdrage den religiøse Følelse“ sem Bugge telur ekki 

vera samheiti við „religiøs Sans“ heldur önnur eigind sem Schleiermacher hefur 

einnig fjallað um. Að þroska „den religiøse Sans“ og „Opdragelsen af den religiøse 

Følelse“ eru þó ekki markmið í sjálfu sér heldur á þetta hvort tveggja að „give det 

sædelige Liv Kraft“. Hið siðferðilega er hið æðsta markmið fræðslunnar. 

Að þessu sögðu kemur setning sem er allrar athygli verð: „Hovedsagen ved Under-

visningen er derfor den personlige Paavirkning, som den lærer, der selv lever sit Liv 

paa Kristentroens Grund, kan øve paa Børnenes Hjerte- og Villiesliv.“ Meginþunginn 

liggur á hinu siðferðilega uppeldi sem kennarinn, „der selv lever sit Liv paa Kristen-

troens Grund“ á að miðla með fordæmi sínu. Það sem nauðsynlegt er „til Livets 

Sunde Vækst,“ þ.e. „Hjerte- og Villieslivets vækst“ er „sand kristelig Erkendelse“. 

Því skal stefnt að því að nemendur fái „sikkert Kendskab til det væsentlige Indhold 

af den bibelske Historie og de vigtigste Begivenheder af Kirkens Historie samt til 

den kristelige Børnelærdom efter den evangelisk-lutherske Bekendelse“.

Bugge bendir á að þessi grein um kristindómsfræðsluna sé byggð á þeirri þrískipt-

vilja. Fræðslunni er ætlað að skírskota til mannsins alls og vera grundvöllur að 

persónulegri tileinkun. 

-

eldisfræði og guðfræði, þ.e. nýguðfræðinnar sem um þetta leyti var að ryðja sér til 

rúms. Af námsefni er fyrst talin „den bibelske Historie“ og seinast „den kristelige 

Børnelærdom efter den evangelisk-lutherske Bekændelse.“ Það má gera því skóna að 

áhersluna á biblíusögurnar megi rekja til guðfræðistrauma í samtímanum en ekki 

síst til Grundtvigs sem hafði lagt mikla áherslu á hina lifandi biblíufrásögn og var 

mikill áhrifavaldur í menntamálum Dana. 

markmið. Hún er bundin einu af játningaritum evangelísk-lútherskrar kirkju, þ.e. 

Fræðunum minni eftir Lúther, og hún er boðandi þar sem áhersla er lögð á að börnin 

verði fyrir persónulegum áhrifum af fræðslunni og fordæmi kennaranna þannig að 

þau geri hina kristnu siða- og trúarlærdóma að sínum. Á þessu er síðan hnykkt með 

tilvísun í skírnarskipunina í lokaorðum Matteusarguðspjalls.

højskole, hefur gert þetta umburðarbréf að umræðuefni. 10 Hann telur að í þessu 

10 Thestrup Pedersen 1976:14
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hafa ekki síðar andmælt. Spurt hefur verið hvort rétt sé:

að gerðar séu kröfur til kennaranna, ekki aðeins um faglega þekkingu, heldur 

einnig um jákvæða persónulega afstöðu til boðunarinnar sem í greininni er 

að heimila ekki aðeins, heldur beinlínis krefjast þess að höfð séu áhrif á hið 

að skólanum sé fengið það markmið, á grundvelli tilgreindra efnisþátta úr 

Biblíunni og fræðunum,11 að annast skírnarfræðslu barnanna.

meira ógagn en gagn þegar til lengri tíma er litið. Mörgum kennurum fannst þeir 

ekki geta staðið undir kröfunum sem til þeirra voru gerðar um tiltekna afstöðu til 

inntaks greinarinnar. Og það viðhorf festi rætur að trúfræðslan (religionsunder-

að fræða um heldur boða börnunum hin kristnu trúarsannindi og vera þeim fyrir-

mynd. Engin lög eða reglugerðir kváðu á um að kennarar yrðu að vera í þjóðkirkj-

unni en hins vegar gátu kennaranemar ekki fengið fullgilt kennarapróf nema þeir 

tilheyrðu þjóðkirkjunni.

-

-

sjón með skólahaldinu og vísitera skólana og kanna þannig þekkingu barnanna og 

hvernig skólahaldinu var háttað. Jafnframt hafði biskup það hlutverk að kalla kennara 

skyldunámsskólans til þjónustu og gefa út köllunarbréf þeim til handa á sama hátt 

12 Þá 

11 Höfundur notar orðið fræði

voru til fræðslu og byggð voru á Fræðunum minni eftir Lúther.

12 Konur fengu ekki köllunarbréf enda höfðu konur ekki rétt til að vera kallaðar til prests-

þjónustu.
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hafði biskupinn einnig samkvæmt konunglegri tilskipan frá 22/5 1903 eftirlit með 

þeirri kennaramenntun sem kennaraskólar ríkisins veittu.13

Í framkvæmd var þetta þannig að prófastur í hverju prófastsdæmi sinnti vísitasíu-

skyldunni og var einn þriggja embættismanna sem sat í fræðsluráði viðkomandi 

prófastsdæmis ásamt amtmanni og þriðja aðila sem valinn var af skólaráði amtsins. 

Fræðsluráðið bar ábyrgð bæði á fjárreiðum skólanna, skipulagi skólastarfs í prófasts-

dæminu og kennsluáætlunum. 

Neðst í þessum valdapíramída sat skólanefndin sem var ábyrg fyrir skólahaldi 

á hverjum stað og hafði með höndum ráðningu kennara. Í kaupstöðum landsins 

var presturinn sjálfkjörinn meðlimur skólanefndarinnar og til sveita sjálfkjörinn 

14 það hlutverk að ákveða hvaða kennslubækur 

skyldu notaðar í einstökum greinum. Að því er varðar kennslugögn í kristnum 

lögum sem sett voru 15/5 1903 en í 15. grein þessara laga segir: „Menighedsrådet 

tager beslutning om … Indførelse i Folkeskolerne af ny autoriserede Bibelhistorier 

og Lærebøger, naar Præsten og Skolelæreren derom er enige …“ Með lögum, sem 

sett voru 30/6 1922, var þessi grein einfölduð þannig: „Menighedsrådets samtykke 

kræves til at der … ved religionsundervisning i folkeskolen indføres nye autoriserede 

hjælpemidler.“ Þessi ákvæði voru ekki afnumin fyrr en 1970.15

Skólanefndirnar höfði einnig á hendi framkvæmd laga frá 13. apríl 1851 um 

undanþágur frá trúfræðslu skólanna en þar segir m.a.:

Børn, der ikke skulle opdrages i den evangelisk lutherske Religion, kunne forlan-

ges undtagne fra Undervisningen i denne i de offentlige Skoler, hvorimod Sko-

lebestyrelsen paa ethvert Sted har at paasee, at Børnene ikke savner Oplysning 

om de moralske og almindelige religiøse Begreber, samt at de, forsaavidt de høre 

til et christeligt Troessamfund, erholde Kundskab om Bibelhistorien. Skulde det 

13 Markussen 1971:29–43

14

15 Um tilvitnaðar lagagreinar sjá Lehmann 1909:168 (Haandbog i Lovgivningen om Den 

danske Folkeskole. Systematisk Fremstilling Kirkelove
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vise sig, at Børnene i denne Henseende forsømmes, ere Forældrene pligtige at 

lade dem modtage den fornødne Undervisning herom i Skolen.16

Þessi ákvæði voru í gildi þar til Lov om Folkeskolen frá 18/5 1937 voru sett.

Árið 1904 stofnuðu kristinfræðikennarar Religionslærerforeningen og starfar 

félagið enn. Hvatinn að stofnun félagsins var sagður tvíþættur. Í fyrsta lagi voru í 

afskaffes“.17 Í öðru lagi lágu kennarar í greininni undir ámæli fyrir kennsluaðferðir 

taldist miðjumaður í danskri kirkjupólitík en færðist þegar frá leið nær þeim sem kall-

aðir voru íhaldssamir. Fyrsta grein í lögum hinna nýstofnuðu samtaka markar stefnu 

þeirra: „Religionslærerforeningens Formaal er at bevare og fremme Religionsunder-

visningen i den danske Skole, saavel i Bibelhistorie som i den kristelige Børnelærdom. 

Foreningen staar paa den evangelisk-lutherske Kirkes Grund.“18

fræðslumála og stöðu kristinna fræða. Það má leiða líkur að því að vald skólanefnda 

og sóknarnefnda á hverjum stað til að velja kennslubækur og ráða kennara kunni 

að hafa ráðið einhverju þar um. En staða og skipulag dönsku þjóðkirkjunnar var 

þó oft til umræðu á danska þinginu.19 Sósíaldemókratar, sem voru í örum vexti í 

kristindómsfræðslu í skólum. Þrátt fyrir þetta settu þeir aldrei þessa kröfu sína á odd-

inn. Tvö atriði eru hugsanlega skýring á því. Í fyrsta lagi var stór hluti fylgismanna 

það hafði vaxið upp í. Í öðru lagi að fyrri heimsstyrjöldin og kreppan, sem sigldi í 

menningar- og skólapólitík.20

16 Bugge 1979b:26. (Lov om Ægteskabs Indgaaelse udenfor de anerkjendte Trossamfund 

eller imellem Medlemmer af forskjellige Trossamfund

17 Karlsson 1975

18 Religionslærerforeningens Love

19

20 Bugge 1979a:19–20
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Veraldarvæðing skólans3.1.1

Í ágúst 1930 skipaði Fr. Borgbjerg, þáverandi menntamálaráðherra sósíaldemókrata, 

nefnd sem ætlað var að skila áliti um hugsanlega endurskoðun námsefnis í lýðskól-

anum svo hann gæti mætt kröfum tímans og einkennst af „videnskabelig, kultur-

historisk og fredsvenlig Aand“. Nefndarálitið kom út í desember 1933 og gengur 

undir heitinu Skolebogsbetænkningen.21

Fyrr á sama ári, eða í maí 1933, höfðu verið samþykkt á danska þinginu Lov om 

folkeskolens styrelse og tilsyn, venjulega nefnd tilsynsloven.22 Þau lög bundu enda 

á aldalanga hefð fyrir eftirliti kirkjunnar með skólahaldi í landinu. Prestar voru 

ekki lengur sjálfkjörnir í skólanefndir og eftirlitsskylda presta var eingöngu bundin 

kristindómsfræðslunni. Í Kaupmannahöfn var eftirlitið með kristindómsfræðslunni 

-

ingu. Breytingin vakti lítinn fögnuð íhaldssamra, kirkjulegra hópa sem óttuðust 

-

þrungið spennu þegar innihald Skolebogsbetænkningen varðandi kristindóms-

fræðsluna varð kunnugt.

Átök um kristindómsfræðsluna3.1.2

Nokkru áður en Skolebogsbetænkningen kom út, nánar tiltekið í ágúst sama ár, 

var haldið í Kaupmannahöfn „Det 10. almindelige skolemøde“, þar sem formaður 

nefndarinnar hélt erindi um helstu atriði nefndarálitsins. Þar upplýsti hann meðal 

annars að það væri álit nefndarinnar að kennsla í kristnum fræðum (da. religions-

þekkingar en ekki boðun trúar. Kenninguna um óskeikulleika Biblíunnar yrði að 

gagnrýnin biblíuvísindi komist að því að höfundar Biblíunnar væru ekki óskeikulir 

þegar um væri að ræða t.d. atriði er snertu náttúruvísindi og sagnfræði. Þetta varð 

upphaf heiftarlegra deilna um stöðu og inntak greinarinnar.23

21 Betænkning vedrørende Revision af Skolebøger 1933

22 Lov om Folkeskolens styrelse og tilsyn 1933

23
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Ummæli formannsins vöktu þá þegar hörð viðbrögð, m.a. frá „Kirkeligt Forbund“24

med Henry Ussing, stiftprófast við Vor Frue Kirke í Kaupmannahöfn, í broddi fylk-

ingar:

Det danske Kirkefolk har, eftersom næsten alle Børn er døbt i den evangelisk-

lutherske kirke, ifølge Grundlovens Paragraf 3, ret til at vente, at Lærebøger til 

Skolens Religionsundervisning forebliver i Overensstemmelse med Folkekirkens 

-

delsesskrifte.25

Í Skolebogsbetænkningen kemur fram að nefndarmenn telja að stöðu greinarinnar 

skrárinnar sem kveður á um að ríkinu beri að styðja hina evangelísk-lúthersku þjóð-

kirkju.26 Ákvarðanir um stöðu og inntak greinarinnar skuli ákveða í lögum með 

sama hætti og aðrar greinar. Nefndin leggur til að sett verði ný ákvæði um greinina 

Rök nefndarinnar voru m.a. þau að með tilliti til trúfrelsisákvæða stjórnarskrár-

innar væri ekki rétt að ætlast til þess að kennarar önnuðust kristna boðun, þeirra 

hlutverk ætti fyrst og fremst að vera að fræða.

Nefndin lagði til eftirfarandi markmið:

Religionsundervisningens Formaal er at give Eleverne et sikkert og efter deres 

Alderstrin afpasset Kendskab til det nye Testamente og – som Forudsetning her-

for – til Israels Historie og Religion.

Desuden skal der gives Kendskab til Hovedpunkter af Kirkehistorien og til 

den danske Kirkes Lære, enten med Benyttelse af en autoriseret Lærebog eller 

bibelske og kirkehistoriske Tekster.

Deilurnar, sem á eftir fylgdu, snerust um afstöðuna til sögulegs áreiðanleika Biblí-

unnar, hvernig þekkingarmiðluninni skyldi háttað, um tengsl 3. gr. stjórnarskrárinnar 

og kristinfræðikennslu skólans. 

24

25 Ussing 1933

26 Sbr. íslensku stjórnarskrána.
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Tveimur mánuðum áður en nefndarálitið var formlega birt (en inntak þess hafði 

kirkjunnar undirstrikuð að henni beri að þjóna fólkinu með fagnaðarerindinu en 

það leiðir af sér að kirkjan, skólinn og heimilin vinni saman að því að ala skírð börn 

upp í þeirri trú sem þau eru skírð til. Og það er undirstrikað að kirkjuleg viðhorf 

hljóti að vega þyngst þegar um málefni kirkjunnar er að ræða. 

Kristindómsfræðsla skólans er þannig álitin málefni kirkjunnar. „Kirkeligt 

mótmælaalda.27

-

ist eindregið á sveif með þeim sem héldu fast við að kristindómsfræðslan skyldi vera 

í mótmælaskyni, hætti að skíra börn. Einnig var sett fram sú hugmynd að stofn-

aðir yrðu einkaskólar á evangelísk-lútherskum grunni. Þessi þunga mótmælaalda 

varð til þess að áliti nefndarinnar um kristinfræðikennsluna var vísað til „Det kir-

kelige Udvalg“28 sem danska þjóðþingið hafði sett á laggirnar og starfaði á árunum 

1928–1940. Það hafði það hlutverk að skera úr álitamálum um kirkjuleg málefni. Það 

skilaði áliti í júní 1935 þar sem mikill meirihluti nefndarmanna tók undir sjónar-

mið mótmælendanna, bæði að því er varðaði það að kennsla í greininni skyldi vera 

boðandi og sömuleiðis að kennslan skyldi bundin játningum evangelísk-lútherskrar 

kirkju.29

En stjórnmálamennirnir áttu eftir að tjá sig og fyrir dyrum stóðu kosningar til 

leiðtogi sósíaldemókrata. Hann studdi niðurstöðu Det kirkelige Udvalg. Ekki er 

-

um þúsunda af félagsbundnum stuðningsmönnum sósíaldemókrata hafði verið safn-

að og þær afhentar menntamálaráðherra í febrúar 1935 af Arbejdernes Bibelkreds. 

Undirskriftirnar voru til stuðnings því að staða kristinfræðikennslunnar skyldi 

vera óbreytt. Þessi stuðningur sósíaldemókrata er þeim mun athyglisverðari þegar 

27 Kristeligt Dagblad 3. október 1933

28 Det kirkelige Udvalg var sett á laggirnar 1883 og áttu sæti í því sjö biskupar, einn 

guðfræðiprófessor og einn lagaprófessor.

29
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var enn í fullu gildi. Að líkindum hefur óttinn við að missa fylgi ráðið ferðinni að 

þessu sinni.

Þegar þetta gerðist lá fyrir frumvarp að nýrri skólalöggjöf. Det kirkelige Udvalg 

hafði í álitsgerð sinni sett fram þá kröfu að þingið kvæði á um stöðu greinarinnar í 

hafði komist að. Og svo varð. Í fyrstu grein skólalöggjafarinnar frá 1937 segir:

§ 1, stk. 2: Folkeskolens Formaal er at fremme og udvikle Børnenes Anlæg og 

Evner og at styrke deres Karakter og give dem nyttige Kundskaber.

Stk. 3: Kristendomsundervisningen i Folkeskolen skal være i Overensstem-

melse med Folkekirkens evangelisk-lutherske Lære.30

Þessar greinar stóðu óbreyttar eftir að ný lög voru samþykkt 1958 og giltu til árs-

ins 1975.

Auk þess sem að framan greinir kann það að hafa haft áhrif á niðurstöðu máls-

ins að strax eftir kosningarnar árið 1935 hafði sósíaldemókratinn Jørgen Jørgensen 

tekið við menntamálaráðuneytinu en Jørgensen var þekktur fyrir jákvæða afstöðu 

dönsku þjóðkirkjunnar, sem að öðru jöfnu áttu þó litla samleið, höfðu sameinast í 

andstöðu sinni við Skolebogsbetænkningen.

Þessi sæti sigur var þó blendinn þar sem lögin um eftirlitsskyldu kirkjunnar 

gagnvart skólanum voru afnumin með tilsynsloven eins og áður er getið (sbr. 

Ný fræðslulöggjöf 19373.1.3

Með Folkeskoleloven frá 18/5 1937 er markmið kristindómsfræðslunnar lögbundið í 

vera í samræmi við játningagrundvöll evangelísk-lúthersku þjóðkirkjunnar. Auk þess 

var heiti greinarinnar breytt. Fram til þessa hafði verið talað um „skolens religions-

undervisning“ en hét nú „skolens kristendomsundervisning“. Fjöldi kennslustunda, 

sem verið hafði samtals 18 vikustundir á sjö skólaárum, þ.e. að meðaltali rúmlega 

30 Lov om Folkeskolen 18/5 1937
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stundaskrá.

En lögin höfðu einnig að geyma ný ákvæði um undanþágur frá kristindóms-

fræðslunni, bæði fyrir nemendur og kennara, sbr. 1 og 2. mgr., 52. gr. Þar var 

kveðið á um að bæði foreldrar barna innan og utan þjóðkirkju gætu óskað eftir 

undanþágu frá kristindómsfræðslunni. Þjóðkirkjufólk varð að hafa samþykki prests 

sem tæki að sér eftirlit með þeirri fræðslu sem barnið fengi. Utanþjóðkirkjufólk var 

skuldbundið til að fræða barnið í samræmi við það trúfélag sem það tilheyrði og 

þeir sem engu trúfélagi tilheyrðu urðu að fræða barnið um almennar lífsreglur sem 

giltu í samfélaginu.31

Það vekur athygli að þrátt fyrir að kristindómsfræðslan ætti að vera bundin 

eigi að síður óskað undanþágu frá fræðslunni fyrir börn sín. Þetta kann að skýrast 

-

armið voru mjög áhrifamiklar þ.e. Grundtvigssinnar, sem lögðu mikla áhersla á 

hina lifandi frásögn biblíusagnanna, samtök guðfræðinga sem kölluðust Tidehverv, 

sem aðhylltust tilvistarkenningar Kierkegaards og höfnuðu allri aðgreiningu milli 

„trúaðra“ og „vantrúaðra“, og Dansk Indremission sem lagði mikla áherslu á píet-

ískan kristindóm og fræðin. En það voru ekki aðeins foreldrarnir sem gátu óskað 

undanþágu fyrir börn sín. Kennararnir gátu einnig beðist undan því að kenna grein-

ina, sbr. 53. gr. laganna.

Svo skall heimsstyrjöldin síðari á 1939 og Danmörk er hersetin af Þjóðverjum. 

Þjóðin þjappar sér saman um lýðræðislegar hefðir og kristin gildi. Þar mun arfurinn 

frá Grundtvig þar sem hið sögulega, þjóðlega, mannlega og kristilega hélst hönd í 

hönd, hafa ráðið miklu.32

Noregur3.2
Um aldamótin 1900 voru í gildi í Noregi Lov om Folkeskolen i Kjøpstæderne og 

Lov om Folkeskolen på Landet. Munurinn á þessari löggjöf varðaði ekki markmið 

skólans heldur var leitast við að taka tillit til ólíkra aðstæðna í þéttbýli og dreifbýli, 

m.a. með tilliti til starfstíma skólans. 

31 Lov om Folkeskolen Love og Ekspeditioner

32 Koch 1960:131–151
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Markmið skólans3.2.1

Markmið skólans í hvoru tveggja lögunum var að „medvirke til Børnenes kristelige 

Opdragelse og at meddele dem den Almendannelse, som bør være felles for alle 

Samfundets medlemmer“. Þá voru í lögunum ákvæði um að kennararnir skyldu 

„medvirke til Skolebørnenes Opdragelse som Kristne og Medlemmer af det norske 

Statssamfund.“33

Þessi lagasetning var lokahnykkurinn á löngu þróunarferli alþýðuskólans frá því 

Annars vegar um stjórn skólans og þar með tengsl kirkju og skóla og hins vegar um 

stöðu kristinnar trúar og kristinnar fræðslu sem þungamiðju skólastarfsins.

Áttundi og níundi áratugur nítjándu aldar voru áratugir mikilla breytinga í 

norsku samfélagi, bæði þjóðfélagslega og hugmyndafræðilega. Kirkjan og skólinn 

voru einnig í deiglu. 

Flokksmenn Venstre héldu því fram að átökin um skólann stæðu milli tvenns 

konar lífsviðhorfa eða að minnsta kosti tvenns konar samfélagsviðhorfa, annars vegar 

lýðræðis og hins vegar skrifræðis. Hægri menn héldu því hins vegar fram að átökin 

stæðu milli kristinna lífsviðhorfa annars vegar og „nýmóðins“ evrópskra lífsviðhorfa 

34

halda um stjórnartaumana og taka ákvarðanir um markmið skólans, hlutverk hans 

og inntak. Áttu opinberir embættismenn og embættismenn kirkjunnar (prestar og 

stað? 

Rök Venstre voru þau að það væru í raun aðeins foreldrarnir sem gætu sagt skól-

anum fyrir verkum. Umboð sitt sæktu skólarnir til foreldranna. 

33 Lov om Folkeskolen i Kjøpstæderne, Lov om 

Folkeskolen paa Landet, 

34 Dokka 1967:355
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Hægri menn og kirkjunnar menn álitu einnig að skólinn ætti að þjóna heimilunum 

en vísuðu þá í stjórnarskrána, 2. gr. en þar segir:

Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsutøvelse. Den evangelisk-lutherske 

Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg 

til den, ere pliktige til at oppdrage deres Børn i samme.35

Hægri menn litu svo á að skólinn, með áherslu sína á kristna fræðslu og evangel-

ísk-lútherska kenningu sem grundvöll, væri stjórnarskrárbundin þjónusta við heimil-

in. 

Andstæðingar Venstre voru sannfærðir um að krafa þeirra um að færa skólann 

því sterk viðbrögð af kirkjunnar hálfu og af hálfu hægrimanna. Litið var á þessa 

stefnu sem aðför að grundvelli menntunar í landinu og þar með grundvelli krist-

innar menningar þjóðfélagsins. Óttast var að stefna Venstre, ef hún næði fram að 

ganga, mundi leiða til þess að þjóðin missti smám saman rótfestu sína í kristinni trú 

og siðgæði. Hér var því um að ræða átök um það hvort skólinn skyldi vera kristinn 

skóli eða veraldarvæddur skóli.36

nokkru sinni fyrr og síðar, þannig höfðu Venstre unnið verulegan sigur.37 Með þess-

ari löggjöf var því stigið stórt skref í átt til lýðræðis og veraldarvæðingar skólans.

Presturinn á staðnum skyldi þó áfram vera sjálfkjörinn í skólanefndina en ekki 

38

Þetta vald skólanefndanna fól einnig í sér vald til að ráða kennara. Þær voru 

þó bundnar af því lagaákvæði að þeir sem ráðnir voru sem kennarar yrðu að vera 

í þjóðkirkjunni.39 Nokkrar deilur höfðu staðið um rétt utanþjóðkirkjufólks (no. 

35 Kongerikets Norges grundlov 1914

36 Myhre 1982:51

37 Dokka 1967:407

38 Myhre 1982:53

39
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var hafnað. Hins vegar var þeim heimilt að taka börn sín úr kristinfræðitímum ef 

þeir óskuðu þess.40

Þessi löggjöf olli straumhvörfum. Vissulega skyldu kristin fræði áfram vera höf-

Stjórn skólans hafði verið veraldarvædd. Ekki var teljandi ágreiningur um inntak 

skólastarfsins. Öllum var ljóst að breyttir tímar kölluðu á almenna menntun með 

nýjum námsgreinum. Spurningin var hins vegar hvert hlutfallið skyldi vera milli 

kristinna fræða og hinna nýju námsgreina. 

Átökin um inntak kristindómsfræðslunnar voru að mestu að baki um sinn þegar 

ný öld gekk í garð en þær höfðu verið allsnarpar um miðja 19. öld, bæði að því er 

varðar inntak og kennsluaðferðir. Í þeim hafði skáldið Björnstjerne Björnsson m.a. 

lagt orð í belg og taldi alla kristindómsfræðslu öllu öðru fremur fjanda þekking-

arinnar.41

Um þetta leyti, þ.e. eftir 1860, hófu biblíusögurnar innreið sína í skólann og ýttu 

barnalærdómskveri Pontoppidans42 smám saman til hliðar þótt barnalærdómskver 

og fræðaskýringar í einfaldari mynd héldu velli enn um sinn ásamt Fræðunum minni

eftir Lúther.43 Þeir sem fylgdu skólahugmyndum og kristindómsskilningi Grundtvigs, 

sem náð hafði fótfestu í Noregi, höfðu í þeim átökum beitt sér gegn kverkennslunni 

þ.e. sem frásaga, enda hefði hann breiðst út sem frásaga og lifði sem frásaga.44

alla.45 Í markmiðsgrein segir:

40

41 Holter 1989:60

42 Fræðakver Pontoppidans, sem samið var í anda píetismans, kom út í Danmörku og Nor-

egi 1737. Það var löggilt hér á landi árið 1741 og fékk heitið Sannleiki guðhræðslunnar 

í einfaldri og stuttri, en þó ánægjanlegri útskýringu fyrir þann litla barnalærdóm eður 

Catechismum hins sæla Dokt. Martini Lutheri. Þótt kver Pontoppidans viki smám saman 

í norskum skólum hélt það víða velli bæði í skóla og kirkju fram á 20. öld.

43 Winsnes 1981

44 Holter 1989:48

45 Myhre 1982:94
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I ethvert Herred skal der være det fornødne Antal Folkeskoler, hvis Formaal det 

skal være at medvirke til Børnenes kristelige Opdragelse og til at meddele dem den 

Í lögunum frá 1889 segir enn fremur um hlutverk kennarans að hann skuli: „ … 

medvirke til Skolebørnenes Opdragelse som Kristne og Medlemmer af det norske 

Markmið kristinna fræða einna var ákveðið í lögum en það skyldi vera: „Sikkert 

kjendskab til det væsentlige Indhold af den bibelske Historie samt til den kristelige 
46

Þá voru ákvæði um að hver skóladagur skyldi hefjast og honum ljúka með bæn 

og sálmasöng lögfest umræðulítið.47

Af þessum lagagreinum kemur ljóst fram að skólinn er skóli borgaranna og undir 

borgaralegri stjórn og ber að veita almenna, hagnýta menntun. En hann er jafn-

framt kristileg uppeldisstofnun sem hvílir á evangelísk-lúterskum grunni sem ber 

að veita umfangsmikla kristna fræðslu og vera aðili að trúar- og siðgæðisuppeldi 

barnanna. Þess vegna var einnig lögfest að í „Undervisningen i andre Fag maa ikke 

benyttes Lærebøger, der indeholder noget som nedbryter Agtelsen for Statens Love 

eller Kirkens Bekjennelse.“48 Veraldarvæðingin náði því aðeins til stjórnar skólans 

en ekki til markmiða hans.

Þrátt fyrir þessi ákvæði öll óttuðust ýmsir að þessi breytta skipan yrði til þess að 

kristinfræðikennslu skólans yrði smám saman vikið til hliðar. Ljóst var einnig af 

skólans sjálfs.49 Þetta var liður í því að undirstrika sjálfstæði skólans gagnvart kirkj-

unni.

20. öldina.

46 Lov om Folkeskolen i Kjøpstæderne, Lov om 

Folkeskolen paa Landet, 

47 Holter 1989:70

48 Haraldsø 1983:46 

49 Oftestad 1989:74
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Sósíalískur eða kristinn skóli?3.2.2

Kirkjusagnfræðingurinn Bernt Tovild Oftestad lýsir norsku þjóðfélagi svo um 

-

ingarleg fjölhyggja var vaxandi og „markaður“ ólíkra lífsviðhorfa staðreynd sem 

ógnaði kirkjunni. Bæði var um að ræða kirkjulegan ágreining og vaxandi fylgi and-

kristinna viðhorfa.50

Þetta lýsir vel bakgrunni þeirra átaka um skólann sem biðu handan við aldamótin 

samfélagi í upphafi nýrrar aldar. Annars vegar var píetísk leikmannahreyfing, 

Indremisjonen sem að verulegu leyti hvíldi á kristindómsskilningi þeim sem birtist 

mikilvægt að standa vörð um skyldu skólans gagnvart játningabundnum kristin-

dómi. Frelsi leikmanna gagnvart embættismannaveldi kirkjunnar og frelsi til virkrar 

-
51 en innan leik-

-

ing fékk nýtt blóð snemma á öldinni með nýjum leiðtogum sterkra leikmannahreyf-

frá 1912, að vinna að stofnun sjálfstæðra skóla. Setti hún m.a. á fót Oslo lærerskole 

1916 og Nidaros lærerskole 1922.52

20. öld.53 Það sem einnig nærði þennan hugsjónaeld var vaxandi fylgi guðfræðinga 

og presta við nýguðfræðina sem „kristenfolket“, eins og það var gjarnan kallað, var 

alfarið á móti.54

50 Oftestad 1989:73

51 Bull 1943

52 Oftestad 1989:87

53 Oftestad 1989:78

54

í Noregi.
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sig sem „fagbevegelsen“ og „Det sosialdemokratiske arbeiderparti“.

-

dómsfræðslu í skólunum og afnema kröfuna um þekkingu á kverinu sem byggðist 

Tillagan var ekki samþykkt.55

Átökin um kristindómsfræðsluna og evangelísk-lútherskan kristindóm sem kjölfestu 

skólans kallaði fram eftirfarandi áskorun sem Det Norske Lutherske Indremisjons-
56 prófessor við Menighetsfakultetet var 

í forystu, sendi til félagsdeilda sinna sumarið 1917:

Hvis ikke det norske kristenfolk nu sier alvorlig fra og sætter en energisk og 

bestemt motbevægelse igang, saa vil vi kristne oppleve de sørgeligste ting fra 
57

-

„Kristendomskunnskap utgår af skolens fagkrets. Den nødvendige kirke- og religions-

historiske kunnskap meddeles som ledd i historieundervisningen.“58 „Kristenfolket“ 

brást við og sagði að gengi þetta eftir væri ekki annað ráð en að stofnsetja kristilega 

einkaskóla fyrir börnin.59

55 Hareide 1956:14

56 -

unni, m.a. Bjarne Hareide sem síðar átti eftir að vera í forystusveit þeirra sem börðust 

fyrir kirkjulegri kristindómsfræðslu í skólum. Þessi heimsókn hafði mikil áhrif á leik-

57 Hareide 1956:14

58 Oftestad 1989:84

59 Hareide 1956:16
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vildi ná tökum á skólanum til að ná sínum sósíalísku markmiðum. Fyrir sósíalista 

Kommunisme 

og religion:

Hele skolen må gjennomsyres af den socialistiske tankegang. Og den enkleste 

måte vi kan gjøre det på er, …at det bare ansettes socialistiske lærere. Barna skal 

gjøres socialister, og det er læreren som skal gjøre dem til det.60

Þannig var kennaramenntunin einnig orðin tæki til umbóta og gilti það báðar hreyf-

ingarnar. Indremisjonen hafði einmitt komið sér upp kristilegum kennaraskólum 

sem höfðu betur en opinberu skólarnir í samkeppninni um nemendur. Baráttan um 

börnin var þannig liður í átökunum um grundvallarmarkmið skólans. 

Tvær hugsjónastefnur tókust þannig á um skólann á millistríðsárunum. Annars 

vegar píetistarnir sem vildu skapa hinn endurfædda, kristna einstakling. Sósíalistarnir 

ætluðu sér að breyta þjóðfélaginu í anda sósíalismans og skapa þannig nýja og betri 

tíð. Píetistarnir vildu að hinn nýi maður endurfæddist fyrir áhrif Orðsins. Kristin 

þjóðarvakning var lykilorðið. Fyrir báða skiptu ítök í skólanum miklu máli.

Hér stóðu átökin því ekki fyrst og fremst um stöðu kristinna fræða í skólanum 

hinn kristna skóla, eins og hann hafði verið skilgreindur fram að þessu. Skólinn varð 

þannig bitbein tveggja félagslegra, menningarlegra og lífsskoðanalegra stefna.61

Námskrár og guðfræðileg átök3.2.3

voru einnig innan kirkjunnar milli fylgjenda hefðbundinnar lútherskrar guðfræði með 

píetistana í broddi fylkingar og fylgjenda nýguðfræðinnar sem sífellt ruddi sér meira 

til rúms innan kirkjunnar. Þegar árið 1908 höfðu fylgjendur gömlu guðfræðinnar 

60

61 Oftestad 1989:73–87
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stofnað sérstakan skóla, Menighetsfakultetet, til að mennta presta til þjónustu i 

kirkjunni og til að hamla gegn útbreiðslu nýguðfræðinnar. Hjá nýguðfræðingunum 
62

Þar sem skólastjórnirnar, hver á sínum stað, höfðu umboð til að setja skólum sínum 

námskrá á grundvelli laganna er ógerningur að gera sér ljóst í hverju umræðan um 

skólunum, bæði í bæjum og á landsbyggðinni, viðmiðunarnámskrár (no. vejledende 
63 Námskrárnefndirnar voru skipaðar bæði guðfræð-

Í Kristianiaplanen 1913 voru engin rök fyrir stöðu greinarinnar í skólanum og 

því engin umræða um stefnur og strauma í samtímanum. Þungi hefðarinnar og fyrr-

nefnd ákvæði í stjórnarskránni frá 1814 virðast hafa nægt nefndinni. 

Markmið kristinfræðikennslunnar var sett fram með eftirfarandi hætti í nám-

skránni: „Formålet med undervisningen i kristendom er at utvikle barnenes re-

ligiøse sans og forberede dem for et liv som lemmer av kirken og det kristne 

borgersamfunn.“64

Markmiðssetningin lagði megináherslu á trúarlegan þroska barnsins til þátt-

töku í kirkjunni og í hinu kristilega, borgaralega samfélagi. Í námskránni er lögð 

áhersla á að draga úr vægi kversins, Fræðin minni ein skyldu nægja. Lögð skyldi 

aukin áhersla á tengsl trúar og siðgæðis og hinn trúarlega þátt í samfélaginu. Þessa 

áherslu á samfélagslega þýðingu kristinnar trúar má rekja allt til fyrstu fræðslu-

tilskipunarinnar frá 1739.65

Þegar á heildina er litið voru það áhrif frá frjálslyndum menningarstraumum í 

samtímanum sem einkenndu námskrána 1913 og rötuðu þangað inn með nýguðfræð-

inni og nýjum straumum í uppeldisfræði samfara tilhneigingunni til að undirstrika 

sjálfstæði skólans gagnvart kirkjunni. Það kom m.a. fram í námskrárferlinu þar sem 

kirkjan kom hvergi nærri. Hins vegar var aðskilnaður kirkju og skóla ekki algjör. 

62 Oftestad 1989:97

63 Skrunes 1995:220–315

64 Plan for Kristendomskunnskap, Kristiania folkeskoler. 

65 Forordninger om Skolerne paa Landet i Norge og hvad Klokkerne og Skoleholderne derfor 

maa nyde, 1739.
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gr. að áður en nýtt námsefni í kristnum fræðum væri tekið upp í skólunum skyldi 

sóknarnefndin álykta þar um. 

hinum dreifðu byggðum sem gerðu áðurnefndan greinarmun á skóla í þéttbýli og 

dreifbýli sífellt þýðingarminni. Samdar voru viðmiðunarstundaskrár fyrir bæi og 

ollu ekki straumhvörfum, hvað inntak og afstöðu varðar miðað við Kristianiaplanen 

1913. Námskrárnar tilgreindu á engan hátt markmið greinarinnar og stöðu innan 

skólans umfram það sem fólgið var í lögum. 

Námskrár þessar báru keim af vilja til miðstýringar þrátt fyrir fyrri ákvarðanir 

um staðbundið lýðræði. Bæði ráðuneytið og fræðslumálastjórnin vildu breytingar á 

kristinfræðikennslunni. Námskrárnar voru tæki til að ryðja þeim breytingum braut. 

Mikil áhersla var lögð á að undirstrika sjálfstæði skólans gagnvart kirkjunni en inn-

takinu í því sjálfstæði var miðstýrt af pólitískum aðilum.66

Í guðfræðilegu tilliti báru námskrárnar keim af nýguðfræðilegum, biblíugagnrýnum 

viðhorfum sem einkum komu fram í því hver staða fræðanna var í þeim.67 Annað 

einkenni á námskránum var að hvergi var í þeim rætt um að búa skyldi nemendur 

undir að verða þegnar kirkjunnar umfram það sem lög kváðu á um. Enn aðra breyt-

ingu frá því sem verið hafði má einnig lesa úr námskránum þótt ekki sé yrt um það. 

Áður hafði samfélagslegt mikilvægi greinarinnar verið tíundað og kom það enda 

fram í umræðunum um námskrárnar. Þessi þáttur var þó ekki uppi á borðinu í nýju 

námskránum sem þýddi að hinn menningarlegi og siðferðilegi þáttur greinarinnar 

hafði ekki sömu stöðu og áður þótt það væri hvergi sagt berum orðum. Námskrár 

þessar voru í gildi þar til ný skólalöggjöf var sett árið 1936. 

kristilegu og siðferðilegu uppeldi barnanna, sóknarpresturinn skyldi áfram eiga sæti 

með henni. Megininntak náms í kristnum fræðum var biblíusögur, helstu atriði 

kirkjusögunnar og kver á evangelísk-lútherskum játningagrundvelli. 

66 Normalplan for landsfolkeskolen 1922. Normalplan for byfolkeskolen 1925.

67
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Einstaka kirkjunnar menn gerðu sér þó grein fyrir að greinin þarfnaðist trúkennslu-

biskup í Ósló, sem tók saman biblíusögur með nýstárlegri framsetningu. Þeim var þó 

ekki jafn vel tekið af öllum og höfðu hinir íhaldssömu ýmislegt við þær að athuga.68

… Læreren må altid huske på at det barna lærer i kristendomskunnskap, skal 

være til grunnlag for deres tro og til regel for deres liv. … Særlig viktig er det 

at undervisningen i kristendomskunnskap drives slik at den, uten å tape i alvor 

og fasthet, ikke kommer i strid med vår tids krav på tankefrihet for de enkelte 

individer.69

Áhersla var lögð á umburðarlyndi í fjölhyggjusamfélagi og þannig varð uppeldi til 

umburðarlyndis jafn mikilvægt og uppeldi í kristinni trú og siðgæði. Þar með var 

játningabundna kristindómsfræðslu þessum nýju viðhorfum.70

1936 var í gildi allt til ársins 1959.

Svíþjóð3.3
Hlutverk skólans3.3.1

Svíar fengu fyrstu almennu skólalöggjöf sína árið 1842 og með henni var komið á 

skólaskyldu. Markmið skólans var skilgreint sem: „…det uppväxande slektets dan-

nande till kristliga och gagneliga samhällsmedlemmar“.71

Kristin fræðsla var skilgreind sem „skolans vigtigaste kunnskapsämne“ og gegndi 

hann því hlutverki að ala börnin upp sem kristnar manneskjur sem væru samfélaginu 

til gagns. Fræðslan skyldi fylgja hefðinni og vera bundin játningum evangelísk-

lútherskrar kirkju enda liður í fermingarundirbúningi kirkjunnar. Námsefnið var 

Fræðin minni og kver byggð á þeim. Kver, sem löggilt hafði verið til notkunar 1878 

og hafði ríka skírskotun til Fræða Lúthers, var það námsefni sem skyldugt var að 

68 Biblíusögur þessar voru síðar þýddar og staðfærðar á íslensku og gefnar út á árunum 

1945–1946.

69 Þetta orðalag rataði nánast orðrétt inn í íslensku námskrána 1960.

70 Oftestad 1989:98–101

71 Folkskolans stadgar 1842, 2. gr. o.áfr. 



58

KIRKJA OG SKÓLI Á 20. ÖLD

leggja til grundvallar allt fram á þriðja áratug nýrrar aldar. Þetta var meginefnið og 

skyldi lært utan bókar. Auk þess voru kenndar biblíusögur. Kristindómsfræðslan 

var skyldug öllum börnum.

Stjórnun skólans var fengin staðbundnum skólanefndum. Nokkur deila varð um 

formennsku í skólanefndunum en lyktir urðu þær að presturinn á staðnum var sjálf-

skipaður formaður. Hann skyldi ekki aðeins hafa eftirlit með kristindómsfræðslunni 

lögformleg afskipti af inntaki sameiginlegrar kennslubókar skóla og kirkju í kristnum 

fræðum, kverinu. Af öllu þessu leiddi að kennarar skyldu vera meðlimir í sænsku 

kirkjunni. Það gilti reyndar einnig um rektora kennaraskóla. Kirkja og skóli voru 

þannig tvær meginstoðir þjóðfélags sem byggðist á kristinni samfélagssýn.72

Allan seinni hluta 19. aldar stóðu átök um stöðu og stjórnun skólans og inntak 

hans sem og stöðu og inntak kristinnar fræðslu. Eins og annars staðar í Evrópu 

voru gerðar vaxandi kröfur um almenna menntun og aukið lýðræði. Nýjar náms-

greinar kröfðust aukins rýmis á stundaskrá skólanna sem að sjálfsögðu þrengdi að 

kristindómsfræðslunni. Auknar kröfur um lýðræðislega stjórnarhætti ógnuðu veldi 

-

ans og hafði hann, einkum framan af, fjandsamlega afstöðu til kristni og kirkju. 

sænsku þjóðkirkjunnar og píetískir hópar innan kirkjunnar hösluðu sér völl. Þessir 

evangelísk-lútherskrar kirkju og vildu losa börn sín undan þeirri fræðslu. Krafan 

um trúfrelsi var því einnig liður í baráttunni fyrir breyttum trúfræðsluháttum. Allt 

þetta, ásamt nýjum viðhorfum í uppeldis- og kennslufræði, ógnaði bæði inntaki, 

byggðist á aldagamalli hefð.

um trúfrelsi og kristinfræðikennslu skólans.

Bóndi nokkur, sem tilheyrði söfnuði baptista, veigraði sér við að senda börn sín 

í skóla þar sem kverkennslan stríddi gegn trúarsannfæringu hans. Hann sá því til 

þess að börn hans fengju einkakennslu. Skólanefndin gerði sér lítið fyrir og tók 

72 Tegborg 1969:17–20
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börnin af heimilinu, kom þeim fyrir hjá vandalausum og sendi þau aftur í skóla. 

til þess að umræðan um kristindómsfræðsluna barst inn á þing. Það var þingmaður 

frjálslyndra, sem jafnframt var í forystu fyrir baptistum, sem tók málið upp og taldi 

kverkennsluna stríða gegn trúfrelsi manna. Hann krafðist þess að lágmarksviðbrögð 

-

ana um náðarmeðulin, skírn og kvöldmáltíð, enda snerist meginágreiningurinn við 

þjóðkirkjuna um skilning á þeim. 73

Umræður og ákafar deilur stóðu um þessi atriði á þingi, á vettvangi kirkjunnar, 
74 

Veraldarvæðing skólans3.3.2

Samhliða umræðunni um inntak, stöðu og hlutverk kristindómsfræðslunnar í lýð-

á. Annars vegar hugmyndir um að málefni skólans, bæði að því er varðaði fjármál 

og innra starf hans í viðkomandi sveitarfélagi eða sókn, skyldu vera í höndum full-

sveitarfélaganna. 

Athygli vekur að þeir sem börðust fyrir lýðræðislegri stjórn skólans hölluðust að 

ekki líklegur til að greiða fyrir áhrifum alþýðufólks. Þeir töldu óbreytt ástand betur 

til þess fallið að greiða síðar fyrir lýðræðislegum stjórnarháttum í skólamálum þar 

sem alþýða manna átti sæti í skólanefndum.75

Umræður og átök um veraldarvæðingu skólans stóðu óslitið frá 1895–1909 þegar 

Fyrst var aðeins um að ræða skóla í þéttbýli en frá 1930 gilti þetta einnig um skóla 

varðaði. Þetta breytti einnig stöðu prestanna í skólanefndum þar sem þeir voru 

ekki lengur sjálfskipaðir formenn. Þeir áttu eftir sem áður sæti í skólanefndinni og 

73 Algotsson 1975:43 

74

75 Tegborg 1969:55–58 og 110–111
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voru eftir þetta iðulega kjörnir formenn og höfðu eftir sem áður eftirlitsskyldu með 

kristindómsfræðslunni.76

3.3.3

Ágreiningurinn um kristindómsfræðsluna var þríþættur: Í fyrsta lagi var hann upp-

eldis- og kennslufræðilegur, þ.e. barátta fyrir breyttum kennsluháttum í stað utan-

bókarlærdómsins,77 í öðru lagi guðfræðilegur og í þriðja lagi var deilt um trúfrelsi, 

bæði foreldra, barna og kennara. Allt þar til lög voru sett um kennaramenntun árið 

altaris. Það var talið trygging þess að viðkomandi játaði trú þjóðkirkjunnar. Með 

-

unni.78

Guðfræðilegur ágreiningur var milli þeirra sem aðhylltust hefðbundinn evang-

elísk-lútherskan kristindóm og hinna sem aðhylltust nýguðfræðina. Nokkur trú-

félög, bæði innan kirkju og utan sem þó voru í andstöðu við nýguðfræðina, gerðu 

þá athugasemd við kverkennsluna að framsetning kversins á náðarmeðulunum væri 

óásættanleg. Sök sér væri að kenna þrjá fyrstu hluta kversins, um boðorðin, trúna og 

Faðir vor, en þegar kæmi að þriðja og fjórða hluta, um náðarmeðulin, skildi leiðir. 

Leiðtogar þessara hópa, sumir hverjir, tóku virkan þátt í deilunum og höfðu áhrif 

á niðurstöðuna þegar leitast var við að leysa ágreininginn.79

Karl-Göran Algotsson hefur m.a. rakið sögu átakanna um kristinfræðikennsluna 

í sænska skyldunámsskólanum frá aldamótum til 1919.80 Þar skiptir hann afstöðu 

Kirkjuleg, játningabundin kristindómsfræðsla (sæ. statskyrkligt konfesjonell 

kristendomsundervisning

öld en tilgangur hennar var að ala börnin upp í játningum sænsku kirkjunnar, 

þ.e. í evangelísk-lútherskum kristindómi. Þessi fræðsla var því eindregið boð-

Fræðunum 

minni eftir Lúther og/eða kveri sem byggðist á Fræðunum og auk þess völdum 

biblíusögum. Þessi fræðsla var skilgreind sem hluti af fermingarfræðslu kirkjunnar 

76 Tegborg 1969:408–409

77

78

79 Algotsson 1975:43 og 53

80 Algotsson 1975:59–121
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Lög um utanþjóðkirkjufólk frá 1873 gerðu foreldrum, sem tilheyrðu öðrum trúarjátn-

ingum, kleift að fá undanþágu frá kristindómsfræðslunni fyrir börn sín. 

Undanþágan gilti hins vegar ekki um börn foreldra sem tilheyrðu sérstökum 

trúarhópum innan kirkjunnar og utan sem höfðu sérstöðu varðandi tilteknar 

trúarsetningar. Hún gilti heldur ekki um börn þeirra foreldra sem skilgreindu sig 

sem trúleysingja.81

Ágreiningurinn tengdist einnig baráttunni um stjórn skólans. Kirkjan vildi í lengstu 

lög halda forystu sinni þar og sem nánustum tengslum kirkju og skóla. Talsmenn 

-

unni tækju að ráða kristindómsfræðslunni. Kirkjuþingið 1908 sendi frá sér erindi 

þar sem segir m.a. að „… vilka forändringar än må vidtagas, kristendomsundervis-

ningen i folkskolan fortfarande må stå under pastors uppsikt.“82

Til að tryggja tengslin milli fermingarfræðslu kirkjunnar og skólans og koma til 

móts við þá sem gagnrýnt höfðu kverið frá 1878 var samþykkt á kirkjuþingi 1903 og 

ítrekað 1908 og 1910 að samin skyldi ný kennslubók í kristinni trúfræði og siðfræði 

sem væri sameiginleg kennslubók fyrir kirkju og skóla. Þetta leiddi til þess að ríkis-

stjórn hægri manna skipaði nefnd 1911 sem leggja skyldi drög að nýrri kennslubók. 

Samstaða um slíka bók lét þó á sér standa.83

Evangelísk kristindómsfræðsla. Þessi fræðsla skyldi einnig vera boðandi en byggjast 

fyrst og fremst á frásögum Biblíunnar. Síðan skyldi nota Fræðin minni eftir Lúther til 

að draga fræðsluna saman. Ekki skyldi nota sömu kennslubók í kirkju og skóla.84

samtökum kennara, Sveriges allmänna folkskollärarförening. Þar var Fridtjuv Berg 

-

skrá og þar til hún var samþykkt 1919.85

Berg leit svo á að kristindómsfræðslan væri málefni skólans en ekki kirkjunnar. 

Meginrök hans voru þau að kristindómsfræðslan ætti fyrst og fremst að þjóna 

barninu og þroska þess á leið til þess að verða kristinn einstaklingur. Foreldrarnir, 

81 Algotsson 1975:30–31

82

83

84 Algotsson 1975:38

85 Algotsson 1975:36–58
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samfélagið og kirkjan væru þar í öðru sæti.86 Kennarar gerðu kröfu um að fá að velja 

námsefnið, skipulag þess, framsetningu og orðafar. Framsetningin yrði að vera við 

að ryðja sér til rúms með aukinni kröfu um að tekið væri tillit til þroska barnanna.87

Kristindómsfræðslan skyldi fyrst og fremst þjóna barninu og þroska þess sem krist-

ins einstaklings. Þessar áherslur kennarasamtakanna voru hugsaðar sem málamiðlun 

fóru sýndu. Auk þess voru þær liður í að varðveita einingu í skólahaldi og hamla 

gegn stofnun einkaskóla.88

Gagnrýnin trúarbragðafræðsla.89 Þessi fræðsla getur falið í sér hvort heldur er 

-

legum kennisetningum er hafnað sem ósönnum og vísað til niðurstaðna eða kenn-

inga gagnrýninna biblíuvísinda sem einnig hafa verið nefnd gagnrýnar sögulegar 

biblíurannsóknir. Fylgjendur þessarar nálgunar voru mjög uppteknir af hinum 

siðferðilega þætti og lögðu áherslu á að hann væri fyrirferðarmestur í kristindóms-

fræðslunni. Þetta viðhorf er í samræmi við áhersluatriði nýguðfræðinnar en tals-

menn hennar voru mjög uppteknir af hinum siðferðilega þætti kristinnar trúar og 

af hinum sögulega Jesú sem hinni sönnu fyrirmynd.90

Hjá málsvörum þessa viðhorfs eru gjarnan notuð orð eins og objektiv, histor-

var að þessi nálgun tryggði trúfrelsi bæði kennara og nemenda þar sem ekki væri 

haldið fram neins konar kirkjulegum kennisetningum. Þótt þeir tækju undir með 

sósíalistum að trúin væri einkamál töldu þeir það ekki einkamál manna hvort þeir 

væru fákunnandi um vísindalegar rannsóknarniðurstöður biblíuvísinda samtímans 

um margar af trúarsetningum kirkjunnar. Þá töldu ýmsir þeirra sem fylgdu þessu 
91

Siðræn (etisk) kristindómsfræðsla. Þessi nálgun felur í sér að eingöngu skuli velja 

kristið siðgæði einn af hornsteinum þjóðfélagsins og evrópskrar menningar. Hinu 

játningabundna skyldi ekki með öllu ýtt til hliðar en birt í fremur þynntri mynd. 

86

87

88

89 Hér gerir Algotsson greinarmun á kristindómsfræðslu og trúarbragðafræðslu.

90 Algotsson 1975:63–64

91 Algotsson 1975:65–72
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Raddir heyrðust úr hópi sósíaldemókrata að ýta skyldi kristilegu siðgæði út af borð-

inu enda hefði það fyrst og fremst þjónað hagsmunum valdastéttanna. Fræðsla með 

þessum áherslum á margt sameiginlegt með hinni gagnrýnu nálgun.92

Með því að sniðganga álitamálin en grundvalla siðfræðikennsluna á kenningu 

Krists töldu talsmenn þessa viðhorfs að fundin væri lausn á vanda trúarbragða-

Hlutlaus trúarbragðafræðsla. Hlutlaus trúarbragðafræðsla var skilgreind þannig að 

skólinn ætti að miðla þekkingu um öll mikilvægustu viðhorf í trúarlegum efnum án 

þess að taka afstöðu til þeirra. Hlutleysið skyldi einnig ná til vals á efni til umfjöll-

unar. Ekki átti að sniðganga neina þá stefnu sem skipti máli. 

kennari og sósíaldemókrati en var þó eftir því sem leið á umræðuna ekki í hópi þeirra 

róttækustu sem vildu alla trúfræðslu út úr skólanum. Mikilvægustu rök hans fyrir 

hlutlausri trúarbragðafræðslu voru grundvölluð á þeim viðhorfum sósíaldemókrata að 

með Fridtjuf Berg. Þetta viðhorf Rydéns var einnig stutt kröfunni um trúfrelsi.93

Rydén sá lausn deilumálanna í hlutlægri, trúarbragðasögulegri nálgun þar sem 

nemendur kynntust margvíslegum trúarlegum viðhorfum sem þeir gætu síðan tekið 

afstöðu til. Hlutlæg kynning trúarbragðanna gæti engan sært, hvorki foreldra né 

kennara. Siðfræðikennsluna vildi hann einnig leysa frá trúarbrögðunum enda taldi 

ætluð til að halda „skrílnum í skefjum“.94

Aftur og aftur var umræðan á dagskrá beggja deilda þingsins og kirkjufunda, kennara-

funda og meðal trúfélaga án þess að niðurstaða fengist sem samstaða yrði um.

Trúfrelsi og undanþágur

Spurningin um trúfrelsi kom ítrekað upp í umræðunni. Var hún einkum vakin af 

utanþjóðkirkjufólki sem þótti á sér brotið að vera þvingað til að láta börn sín sitja 

undir trúarlegri fræðslu sem var í andstöðu við sannfæringu foreldranna. Hér var 

því einkum um trúfrelsi foreldranna að ræða.95

92 Algotsson 1975:72–73

93 Algotsson 1975:75–80

94 Algotsson 1975:77

95
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Aðrir lögðu áherslu á trúfrelsi kennaranna, að þeir væru ekki þvingaðir til að 

kenna það sem stríddi gegn sannfæringu þeirra. Þá lagði Berg, eins og áður sagði 

-

eldranna til að velja börnum sínum lífsviðhorf.96

Í þessari umræðu var sjaldan minnst á trúfrelsi og trúarsannfæringu meirihlut-

ans sem hugsanlega yrði að una því að ýmsum þáttum kristinnar trúar, sem hann 

taldi mikilvæga, væri sleppt í fræðslunni en áhersla lögð á þætti sem hann gæti ekki 

unað, svo sem viðhorf nýguðfræðinnar.

Viðhorf stjórnmálamanna3.3.5

til þessara mála.

Íhaldsmenn fylgdu að öðru jöfnu kirkjustjórninni að málum og virðast ekki hafa 

markað sér sjálfstæða stefnu í málefnum kirkju og skóla. 

Stefna frjálslyndra kemur skýrast fram í stefnu Fridtjufs Berg og kennarasamtak-

skiptar skoðanir. 

mjög til sín taka í umræðunni um kristindómsfræðsluna og um tengsl skóla og kirkju 

þeirra frá 1897 var sett fram krafan um aðskilnað skóla og kirkju og í málgögnum 

þeirra var kristindómsfræðslan vinsæll skotspónn.97

Kongressen beslutar att med alla til buds stående medel bekämpa det klerikala 

väldet over skolan och uttala, att skolans fullständiga frigörelse från prästväldet 

är en snar kulturell nödvendighet. I samband härmed uttalar sig kongressen för 

en religiöst konfessionslös undervisning inom alla stadier av statsunderstödda 

skolor.98

Þá settu sósíaldemókratar ítrekað fram þá skoðun sína að skilja bæri að ríki og kirkju 

en hún fékk lítinn hljómgrunn.

96

97

98
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Námskráin 1919

Árið 1919 var loks samþykkt í þinginu námskrá fyrir kristin fræði sem ætlað var að 

vera málamiðlun milli ólíkra hópa þótt þau ár, sem í hönd fóru, leiddu í ljós viðvar-

andi ágreining um vissa þætti. Með þessari námskrá hafði ákvörðunarvald kirkj-

kirkjunnar menn hvergi komið þar nærri. Prestar höfðu þó eftir sem áður eftirlit 

með kristindómsfræðslunni.

-

mála en Värner Rydén, sem þá var kirkju- og menntamálaráðherra, gerði sjálfur 

viðamiklar breytingar á henni þannig að í endanlegri gerð var hún ekki síður hans 

en nefndarinnar. Breytingarnar, sem hann gerði, voru að hans mati til þess fallnar 

að sátt gæti ríkt um námsgreinina og að þannig væri búið um hnútana að áfram 

yrði hægt að gera kröfu um að greinin væri skyldunámsgrein.

Andstætt því sem áður hafði verið, meðan hinar dreifðu byggðir höfðu meira 

sjálfstæði, fékk þessi námskrá lagagildi og var því bindandi. 

Markmið fræðslunnar samkvæmt námskránni var:

Kristendomsundervisningen i folkskolan har till uppgift att främja lärjungarnas 

religiösa och sedeliga utveckling, giva dem en efter deras mottaglighet och behov 

avpassat kunnskap om kristendommens uppkomsst, innehåll och utveckling.99

Hér eru allar beinar trúarlegar skírskotanir horfnar miðað við það sem áður var 

að öðru leyti en því að talað er um trúarlegan og siðferðilegan þroska, án nán-

ari skilgreiningar, og þekkingu á kristnum dómi. Þá er komið hér inn baráttumál 

Fridtjufs Berg um að fræðslan tæki tillit til getu barnanna. Tengsl við kirkjuna voru 

ekki nefnd. Rof höfðu orðið milli skóla og kirkju. Þá var skýrt tekið fram í nám-

skránni að forðast skyldi trúarlegan og játningabundinn ágreining.100

Ljóst er að reynt hefur verið að búa þannig um hnútana að hægt væri að krefj-

ast þess að öll börn nytu þessarar fræðslu. Biblíusögurnar skyldu vera grundvöllur 

fræðslunnar. Kverkennslunni var úthýst úr skólunum, en Fjallræðan skyldi notuð 

til að draga saman meginatriðin í kenningu Krists.101

99 Salquist 1947:204–205

100 Salqvist 1947:204–205

101 Salqvist 1947:209
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aukið vægi frá því sem áður hafði verið. Athyglisvert er að kennslunni skyldi haga 

þannig að ekki væri þörf á sérstakri kennslubók. Skýringin á þessu er sú að þrátt 

fyrir margar tilraunir ýmissa aðila hafði ekki tekist að semja kennslubók sem sátt 

ríkti um. 

Með því að ýta Fræðunum minni eftir Lúther til hliðar var hellt olíu á þann eld 

sem lengi hafði logað meðal þeirra sem vildu halda þeim inni. Þó voru fræðin ekki 

með öllu látin liggja utan garðs. Þau skyldu kynnt nemendum í tengslum við kennslu 

í kirkjusögu sem dæmi um kristindómsskilning Marteins Lúthers. Það sem Rydén 

hafði vænst varð ekki. Námskráin reyndist ekki málamiðlun. Tíu ára deilur um nám-

skrána voru fram undan. Helstu deiluefnin voru þau að færri kennslustundir voru 

ætlaðar kristnum fræðum en áður. Þá hafði verið lagt bann við því að nota Fræðin 

minni eftir Lúther sem kennslubók og þar með að læra þau utanbókar. Jafnframt 

hafði verið ákveðið að leggja Fjallræðuna sem grundvöll að samantekt fræðslunnar 

neina kennslubók.

kirkjuþing og kennarasamtökin auk fjölda annarra aðila, náðist loks sátt. Áhrifavaldur 

í þeirri sátt var álit sérfræðinganefndar um trúfrelsi sem taldi að sú skipan mála, sem 

námskráin mælti fyrir um, ógnaði ekki trúfrelsinu og því gæti kristindómsfræðslan 

haldið stöðu sinni sem skyldunámsgrein.102

námskrárinnar, þ.e. að möguleikar barnanna á að tileinka sér námsefnið væru í fyrir-

rúmi. Fræðin minni eftir Lúther fengu nokkra uppreisn æru og var kveðið á um að 

Fjallræðan ein skyldi ekki vera grundvöllur að samantekt á kristinni trú og siðgæði 

heldur einnig aðrir þættir úr kenningu Jesú. Þótt Fræðin minni í heild sinni lægju 

ekki lengur til grundvallar kristindómsfræðslunni var mikilvægi þeirra sem sögu-

legrar heimildar um kristindómsskilning Lúthers undirstrikað.103

-

öld. 

102 Salqvist 1947:247–253

103 Salqvist 1947:269–271
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Ísland3.4
Fræðslumál á ofanverðri 19. öld

þjóðernisvakning gerði vart við sig meðal menntamanna, nærð af straumum róm-

antísku stefnunnar, og sjálfstæðisbaráttan fékk byr undir báða vængi. Alþingi var 

alfrjáls 1854. Friðrik konungur 7. afsalaði sér einveldi 1848 og gaf fyrirheit um 

frekara sjálfstæði Íslendinga, svo sem þing með löggjafarvaldi og fjárforræði sem 

rættist með stjórnarskránni 1874. Sú stjórnarskrá kvað á um að Íslendingar skyldu 

njóta trúfrelsis. 

En öldin var Íslendingum einnig mótdræg í efnahagslegu tilliti. Harðindi og 

efnahagsörðugleikar herjuðu á íslenska bændastétt í lok 18. aldar og í byrjun þeirrar 

þeirra höfðu lífsviðurværi sitt af þeim jörðum sem þeir sátu, eins og almenningur, 

auk þess sem afgjöld bænda, en þau voru sums staðar hluti teknanna, skiluðu sér 

illa. Þetta leiddi til að mörg rýr brauð voru ósetin. Lítið var hafst að til að bæta kjör 

presta. Hins vegar var rætt um að fækka prestum og stækka prestaköll til að bæta 

hag þeirra sem þá yrðu eftir. Þetta mætti mikilli andstöðu bæði hjá bændum og 

kirkjustjórninni. Meðal annars var bent á að með stækkun prestakalla yrði mörgum 

prestum gert ómögulegt að sinna embættisskyldum sínum, m.a. eftirliti með alþýðu-

fræðslu. Á áttunda áratug aldarinnar breyttist þó afstaða kirkjustjórnarinnar og sumra 

presta enda horfðust menn í augu við það að sameining prestakalla væri eina leiðin 

til að bæta kjör prestastéttarinnar. Á Alþingi 1879 voru samþykkt lög um að fækka 

Árið 1907 var prestaköllum síðan fækkað í 107 af sömu ástæðum og áður.104

Samfara lögunum um fækkun prestakalla 1880 urðu einnig breytingar á kirkjunni 

í lýðræðisátt með skipan sóknarnefnda og héraðsnefnda.105 Þeim var m.a. ætlað það 

104 Pétur Pétursson 1983:45–47

105 Stjórnartíðindi A-deild 1880:28–30. Sóknarnefndir skyldu kosnar á almennum safn-

aðarfundi. Atkvæðisrétt höfðu þeir sem guldu til prests og kirkju. Héraðsnefnd var 

skipuð prestum prófastdæmisins og safnaðarfulltrúa frá hverri sókn og starfaði undir 

forsæti prófasts. 
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hlutverk að vera prestum til fulltingis, m.a. við uppfræðslu ungmenna, en héraðs-

nefndum var ætlað eftirlitshlutverk undir forystu prófasts. Ekki mátti gera breyting-

ar á prestakallaskipan án þess að meirihluti héraðsfundarmanna veitti samþykki 

sitt. Sóknarnefndir fengu heimild til að mæla með einum umsækjanda um brauð.106

Þessum lögum var breytt árið 1907 og lýðræði enn aukið þegar upp voru teknar 

prestskosningar þar sem valið var milli allra umsækjenda. Ákvæðið um skyldu sókn-

arnefndar til að styðja prest við kristindómsfræðslu ungmenna var óbreytt.107

verið á með hinum píetísku tilskipunum og skyldunámsgreinar voru enn hinar sömu. 

Krafa um víðtækari alþýðufræðslu leiddi til lagasetningar sem kvað á um að frá og 

með árinu 1880 skyldu skrift og reikningur verða skyldunámsgreinar auk lesturs og 

kristindóms.108 Þetta gerðist sama árið og prestaköllum var fækkað. Þrátt fyrir þessa 

breytingu var áfram gert ráð fyrir að heimilin önnuðust fræðsluna með fulltingi og 

undir eftirliti sóknarpresta enda var heimafræðslan enn ríkjandi þótt skólar tækju 

á þessum árum að rísa á þéttbýlissvæðum og kaupstöðum. Þetta leiddi sjálfkrafa til 

þess að tekið var að líta svo á að fullnaðarpróf í skrift og reikningi væri skilyrði til 

fermingar rétt eins og kunnátta í lestri og kristindómi. Tíu árum eftir lagasetninguna 

voru fastir skólar í fjórum kaupstöðum og 25 á öðrum þéttbýlissvæðum. Stétt kenn-

ara var því vaxandi á þessum árum þótt ábyrgð og umsjón presta væri óbreytt.109

Í ljós kom að hefðbundin heimafræðsla með fulltingi presta nægði hvergi til að 

uppfylla kröfur um lögboðna fræðslu. Það leiddi til þess að farkennarar, sem ferðuð-

ust á milli heimila, tóku að annast fræðsluna. Ábyrgð presta og eftirlitsskylda var 

þó óbreytt. Prófskyldan í hinum nýju greinum, sem hvíldi á prestunum, reyndist 

umfangsmeiri en svo að prestar í stórum og fjölmennum prestaköllum gætu sinnt 

henni sem skyldi. Það leiddi til þess að leikir fulltrúar safnaðanna voru settir prest-

inum til aðstoðar við prófunina. Þessa þróun fræðslumála má telja undanfara veraldar-

sátt við og jafnvel til hennar hvatt af prestastéttinni.110

-

106 Þórunn Valdimarsdóttir 2000:82–84

107 Stjórnartíðindi A-deild 1907:214–220

108 Stjórnartíðindi A-deild 1880:7 

109 Loftur Guttormsson 1991

110 Loftur Guttormsson 1991 
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ingu alþýðufræðslunnar. Tímarit um uppeldi og menntamál

og Kennarablaðið 1899–1900. Málsmetandi menn létu einnig í sér heyra um þörf 

á aukinni menntun.111

Umræðan um kristindómsfræðsluna

til nota við fermingarundirbúning en nokkurrar óánægju hafði gætt með þau kver 

að því að semja eða láta semja nýtt kver. Hann frétti frá Helga að hann væri með 

kver í smíðum, hvatti Helga og hafði áhrif á samningu þess.112 Kver Helga, Kristi-

legur barnalærdómur eftir lútherskri kenningu, kom út árið 1872. Það hlaut þegar 

mikla útbreiðslu og var notað sem fermingarkver fram á annan fjórðung 20. aldar 

og kom 12. prentun út 1924.113 Í kveri sínu var Helgi trúr kenningum lúthersks 

nýrétttrúnaðar sem og reyndar í kennslu sinni, kveðskap og prédikunum.

Þegar leið að aldamótunum 1900 ber umræðan um kristindómsfræðsluna því 

vitni að vaxandi skilningur var á mikilvægi þess að nám og kennsla hæfði þroska 

barnanna en jafnframt einkenndist hún af vaxandi áhrifum nýguðfræðinnar. 

Fáein orð um 

barnaspurningar.114 Í ritgerðinni gagnrýndi hann harðlega ríkjandi kennsluaðferðir 

og kverkennsluna sérstaklega. Hann veltir fyrir sér hverju sé um að kenna að börnin 

fái þvílíkan leiða á kveri og Biblíusögum að þau „verða þeirri stund fegnust, er þau 

mega losast að fullu við hvorutveggja“.115 Síðan segir hann: „Eg skal ekki segja 

hverju það er að kenna, enn mér nærri liggur við að halda, að það komi æðimikið 

111

112 Bréf Péturs Péturssonar biskups til landshöfðingja 22. júlí 1878 (ÞÍ, Bps., 1978-C/III. 

113 Árið 1944 kom út kver sem sagt var sniðið eftir Helgakveri. Nefndist það Kristilegt 

barnalærdómskver til undirbúnings undir fermingu, stytt og vikið til af Guðmundi 

Einarssyni prófasti. Séra Guðmundur var einn af ötulustu talsmönnum hefðbundinnar 

lútherskrar guðfræði og tók virkan þátt í umræðum um kverkennsluna.

114 Jónas Jónasson 1890:1–17

115 Jónas Jónasson 1890:3
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sunnan við sannleikann, þroskastig og hjarta barnsins …“ Í greininni hvetur hann 

einnig til nærfærni og þolinmæði kennara gagnvart börnunum. 

Á aðalfundi Hins íslenska kennarafélags í júlí 1899 flutti Sigurður Jónsson 

[þvingun og úreltar kennsluaðferðir] bætist svo, að þau skilja oft ekki eitt einasta orð 

það sé nokkuð, sem þau geti haft gagn af eða komi þeim neitt við.“116 Kennir hann 

sama tón kveður í fyrirlestri sem N.S. Thorláksson (Níels Steingrímur Þorláksson, 
117

Gagnrýnin á kverkennsluna um aldamótin virðist hafa vaknað af áhyggjum um 

andlegt og trúarlegt ástand þjóðarinnar og þeirri sannfæringu að þar væri um að 

varðar utanbókarlærdóminn eru prestar, í konunglegri tilskipun árið 1635, áminnt-

ir um að sinna barnafræðslunni af kostgæfni og eigi þeir „ … hver Prediken efter 

Evangelii Lerdom oplese og forklare“ … og að börnin eigi að „ … lære udenad deris 

börnelærdom i Lutheri Catechismo …“118 Hér er ítrekað að skýra eigi fyrir börn-

unum trúarsannindin en einnig að þau læri katekismann utanbókar. Ekkert skal 

fullyrt um hvers vegna sú þróun varð að börnin voru látin læra utanbókar, bæði 

væru út viðameiri og ítarlegri kver á næstu öldum. 

Með umræðunni um aldamótin er þegar sleginn tónninn sem átti eftir að vera 

-

hrygg á þessum árum. Hitt er ljóst að utanbókarlærdómur lifði býsna lengi og færð-

nám í lesgreinum, sem svo voru kallaðar, um 1946. Guðfræðilegur ágreiningur setti 

mikinn svip á umræðuna, svo og aðkoma presta að kristindómsfræðslu skólanna og 

116 Sigurður Jónsson 1899:22

117 N.S. Thorláksson 1896:93–121

118 Lovsamling for Island I:218–219
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Aðdragandi fræðslulaganna 1907

Upphaf tuttugustu aldar markaði þáttaskil, bæði í skóla- og kirkjusögu Íslands, þegar 

fræðslu barna sem sett voru árið 1907.119 Segja má að þessi löggjöf marki veraldar-

væðingu skólans enda þótt ljóst sé að veraldarvæðingin er í sjálfu sér ferli fremur en 

eitthvað sem gerist með tiltekinni samþykkt á tilteknum tíma.120

Veraldarvæðing skólans hér á landi gekk tiltölulega átakalaust fyrir sig. Telur 

Pétur Pétursson að það megi rekja til áhrifa frjálslyndrar guðfræði sem var að ryðja 
121 Hitt er þó sennilegra, sem hann ályktar á 

og formleg aðkoma þeirra um langan aldur.122

Enda þótt veraldarvæðing skólans gengi tiltölulega átakalaust fyrir sig voru þó 

ýmis atriði sem áttu eftir að valda núningi. Eins og búast hefði mátt við snerist sá 

núningur ekki að marki um stjórn skólans heldur um stöðu og inntak kristinna 

kennsluaðferðum skyldi beitt? Hvar áttu hinar guðfræðilegu áherslur að liggja? Hver 

áttu tengsl fræðslunnar við ferminguna að vera? Hver áttu tengsl prestanna við skól-

ann að vera? Áttu þeir að annast eða hafa eftirlit með kristindómsfræðslu skólans? 

Lítið var tekist á um hvort fræðsla í kristnum fræðum ætti heima í skólanum 

vegar með vísan til trúfrelsis. Flestir virtust sammála um að kristindómsfræðsla væri 

sjálfsagður þáttur í menntun uppvaxandi kynslóðar. 

Lýðmenntunarhugmyndir Guðmundar Finnbogasonar

að kynna sér uppeldis- og menntamál erlendis með þeim skilyrðum að hann legði 

119 Lög um fræðslu barna, 1907. Stjórnartíðindi A-deild, 1907:380–397

120 Hér er notað hugtakið veraldarvæðing 

121 Pétur Pétursson 2000:226

122 Pétur Pétursson 1983:61 og 74–76
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fram árangurinn af rannsóknum sínum og kæmi með ákveðnar tillögur um framtíð-

arskipan í uppeldis- og menntamálum þjóðarinnar. Guðmundur var þá 28 ára og 
123

bók hans Lýðmenntun.124

næstu áratugi og reyndar ýmis atriði sem enn eru ofarlega á baugi þegar kristindóms-

kennslu skólanna ber á góma. Um þetta efni segir Guðmundur m.a.: 

Vér komum nú loks að einhverju hinu alvarlegasta og mikilvægasta viðfangs-

efni uppeldisfræðarinnar, og það er: Hvernig á að veita æskulýðnum fræðslu í 

trúarefnum og innræta honum sannan siðgæðisanda? Hér kemur þá fyrst og fremst 

til greina hverjir eigi að hafa þetta vandaverk með höndum. Eru það heimilin, eða 

prestarnir eða skólarnir, eða ef til vill allir þessir málsaðilar í sameiningu?125

Síðan víkur Guðmundur að átökum um þetta í ýmsum löndum og nefnir dæmi um 

lönd þar sem kristindómsfræðsla hefur verið afnumin úr opinberum skólum eða sett 

ákvæði um undanþágu frá kennslunni vegna fjölhyggju í trúarefnum. Víkur hann í því 

sambandi að rétti foreldra til að ala börn sín upp í þeirri trú eða lífsskoðun sem þeir 

heimtaðar ákveðnar trúarskoðanir af kennurum“.126 Síðan segir Guðmundur:

Sé nú litið til Íslands, verður varla með sanni sagt að ástæður þær sem að framan 

hafa verið færðar gegn kristindómsfræðslu í lýðskólunum eigi þar heima í svo 

ríkum mæli, að þeirra vegna þyrfti að byggja henni út þaðan. Hjá oss er engin 

barátta milli ríkis og kirkju, prestastétt vor er frjálslynd, og henni hefur að mestu 

verið að þakka sú alþýðumenntun sem þó hefur verið og er á Íslandi. Og þó að 

skoðanir manna á atriðum trúarinnar séu auðvitað meir eða minna sundurleitar 

á Íslandi eins og annars staðar, þá eru þó nálega allir meðlimir ríkiskirkjunnar 

og láta hana skíra börn sín og ferma. Og að því er kennarana snertir, þá yrðu 

123 Jörgen Pind 2006:182–183

124 Guðmundur Finnbogason 1994:115–125

125 Guðmundur Finnbogason 1994:115

126 Guðmundur Finnbogason 1994:115
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þeir naumast margir er ekki gætu með ljúfu geði veitt fræðslu í kristindómi, 

væri henni hagað eins og vera ætti, og þeir fengju þann undirbúning undir starf 

sitt eins og heimta verður. … Markmið skólans á, eins og oft hefur verið tekið 

ótilneyddur vanrækja neina þá hlið sálarlífsins er mikilvæg er fyrir andlega 

heilbrigði þeirra.127

Því næst víkur Guðmundur að því hvernig haga ætti þessari fræðslu ef á annað borð 

er álitið að hún eigi heima í skólunum. Telur hann ófært að halda þessari fræðslu, 

þ.e. kverkennslunni, áfram með sama hætti og áður og segir: „Að þessi aðferð sé 

óviðunanleg og beri illa ávexti kemur öllum saman um sem ég veit til að um það 
128

Síðan spyr hann hvað eigi að koma í staðinn. Þessu svarar hann m.a. með því að 

vitna í þýska prófessorinn Wilhelm Rhein við Háskólann í Jena í Þýskalandi sem 

sagði að skólinn yrði að hafa rétt til að haga trúarbragðafræðslunni eftir réttum 

rökum uppeldisfræðinnar. Á tímum þegar menn eru ekki lengur sammála um hvað 

sé aðalatriði trúarlífsins og hvað aukaatriði eigi kirkjufélögin að annast katekismus-

fræðsluna en skólinn að leggja grunninn með fræðslu er byggir á guðspjöllunum. 

Það sé í samræmi við þekkingu manna á sálareðli æskulýðsins. Opinberir skólar 

ættu að vera án þröngsýnnar, kreddubundinnar trúarjátningar (ohne konfessionelle 
129

… Og nú skulum vér svara spurningunni um það, hvað eigi að koma í stað 

þeim, þegar þau eru orðin læs, að lesa orð hans og frásögurnar um líf hans í nýja 

sá er vald hafði, og ekki eins og hinir skriftlærðu“. Frásögur nýja testamentisins 

eru að jafnaði svo ljósar og lifandi að þær eiga vel við börnin, sem elska það sem 

er sögulegt.130

127 Guðmundur Finnbogason 1994:116 

128 Guðmundur Finnbogason 1994:117

129 Guðmundur Finnbogason 1994:121

130 Guðmundur Finnbogason 1994:123–124
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Síðan lýsir Guðmundur hugmyndum sínum um slíka fræðslu og lýkur hugleiðingum 

sínum um kristindómsfræðsluna með þeim orðum að hann teldi það bera betri ávöxt 

útskýrðir, sungnir fallegir sálmar og frætt um sögu kirkjunnar. Fermingarfræðsluna 

ættu prestarnir síðan að annast.131

Lýðmenntunar um kristindóms-

fræðsluna, eru þessi:

Guðmundur telur það eitt alvarlegasta og mikilvægasta viðfangsefni uppeldis-

fræðinnar að svara spurningunni: Hvernig á að veita æskulýðnum fræðslu í trúarefnum 

og innræta honum sannan siðgæðisanda? Trúfræðsla og siðgæðisuppeldi eru hér 

greinar á sama meiði þótt áherslan liggi fyrst og fremst á hinu siðferðilega. Með 

þessum viðhorfum er undirstrikað að þessi fræðsla og þetta uppeldi sé eitt af mikil-

vægustu viðfangsefnum skólanna. Þó telur Guðmundur mikilvægt að heimilin og 

Síðan bendir Guðmundur á þann vanda sem aðrar þjóðir hafa verið að glíma við, 

-

unum þessa fræðslu. Hann telur þennan vanda ekki fyrir hendi hér á landi vegna 

tengsla ríkis og kirkju og vegna frjálslyndis prestastéttarinnar sem þakka megi 

þá alþýðumenntun sem í boði hefur verið í landinu. Annað er umhugsunarvert í 

trúarlega sannfæringu fyrir því sem þeim er falið að kenna. Það merkir að hlutverk 

þeirra eigi ekki aðeins að vera upplýsing heldur einnig innræting trúarsanninda og 

-

ingin um trúarviðhorf bæði presta og kennara nokkuð við sögu, einkum í tengslum 

við guðfræðileg álitamál.

Til frekari áréttingar þessu mikilvæga hlutverki skólans varar Guðmundur við því 

að það sé vanrækt vegna mikilvægis þess fyrir andlega heilbrigði barnanna. Hann 

telur sem sé andlega heilsuvernd fólgna í því að leggja rækt við trúar- og siðgæðis-

uppeldi uppvaxandi kynslóðar. Auðskilið er að kirkjunnar menn sæju ekki ástæðu 

til að vinna gegn veraldarvæðingu skólans ef þetta yrði grundvöllur skólastarfsins. 

Þessu næst hugar hann að inntaki fræðslunnar og telur að á grundvelli „þekk-

ingar á sálareðli æskulýðsins“ séu börnin ekki móttækileg fyrir „hinu óhlutkennda 

131 Guðmundur Finnbogason 1994:125



3. HIKANDI VERALDARVÆÐING 1900–1946

75

þeirri trúfræðslu sem tíðkast hafði. 

Guðmundur ræðir einnig um hina guðfræðilegu hlið málsins og vitnar til áður-

nefnds uppeldisfræðings sem segir að kristindómsfræðsla skólanna verði að vera „án 

þröngbrjósta og kreddubundinnar trúarjátningar“. Hér heyrist bergmál evrópskra 

guðfræðideilna á þessum tíma um gildi og stöðu trúarjátninga kirkjunnar.

Guðmundur hefur vísast ekki talið það hlutverk sitt að setja fram tillögur um 

fræðslu kirkjunnar eða prestanna. Þó er ljóst að hann telur að kirkjan hljóti að 

kverkennslunnar. Guðmundur varpar síðan fram áleitinni spurningu: „Getur kirkjan 

haldið áfram að nota við kristinfræðikennsluna kennslubækur og kennsluaðferðir, 

sem reynslan sýnir, að styðja að því að gjöra æskulýðinn fráhverfan kenningum 

kirkjunnar og viðleitni? Varla.“132

Niðurstaða Guðmundar er síðan sú, í anda nýguðfræðinnar, að kenna skuli Biblíu-

sögur, leyfa skuli börnunum að koma til Krists, „lesa orð hans og frásögurnar um 

líf hans í nýja testamentinu og hjálpa þeim til að skilja það“ því að orð hans séu „að 
133

Ekki virðist Guðmundur hafa íhugað hvort gera mætti meginatriði trúarjátning-

anna skiljanlegri með nýjum aðferðum eða með því að tengja þær við kenningar 

Krists né heldur að örðugt kynni að reynast að kenna biblíusögur án þess að ganga 

út frá tilteknum trúfræðilegum forsendum. Og þá ekki heldur að „fallegir sálmar“ 

eru síður en svo lausir við ákveðnar trúfræðilegar útleggingar. Og saga kristinnar 

kirkju verður vart skilin án þess að rætt sé um trúfræðileg álitamál.

Eftir að Guðmundur Finnbogason hafði skilað skýrslu sinni um fræðslumálin með 

útgáfu Lýðmenntunar veitti Alþingi honum fjárstyrk áfram til að kynna sér alþýðu-

fræðslu og menntunarástand hér á landi og gefa um það skýrslu.134 Sú för staðfesti 

álit hans á fánýti kverkennslunnar eins og að henni var staðið.

Í þessari skýrslu kemur einnig fram hve miklum tíma er að jafnaði varið í barnaskól-

unum til kennslu í kristnum fræðum, miðað við hverjar 1000 kennslustundir. Ætlar 

132 Guðmundur Finnbogason 1994:118

133 Guðmundur Finnbogason 1994:124

134 Guðmundur Finnbogason1905:54
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hann þar að 235 stundum sé varið til kennslu í kveri og biblíusögum eða tæplega 

fjórðungi.

Fræðslulögin 1907

Guðmundur Finnbogason samdi fyrir landsstjórnina Frumvarp til laga um fræðslu 

barna með ástæðum og athugasemdum,135 sem lagt var fyrir Alþingi, með nokkrum 

breytingum, 1905. Fjórði töluliður 3. gr. er um kennslu í kristnum fræðum. Þar 

segir:

Hvert barn, sem er fullra 14 ára á að hafa lært: nokkur atriði biblíusögunnar, 

einkum nýja testamentisins, sjerstaklega um líf og kenningu Krists.

Í athugasemdum með greininni segir Guðmundur:

Kverkennslan tekur almennt upp mjög mikinn tíma af barnafræðslunni á landi 

hjer. Hún er auðvitað misjöfn eins og önnur kennsla, en jeg hygg að varla sje 

-

heyrsla og utanaðlærdómur og mörgum kennara hvimleið, ekki síður en börn-

unum. Virðist mjer því rjettara að fela hana heimilunum og prestunum og hygg 

mjer að skjóta því fram, hvort ekki væri tími til kominn að endurskoða löggjöf 

vora um ferminguna.136

Hér fer lítið fyrir rökum þeim sem Guðmundur setti fram í Lýðmenntun en athygli 

og utanaðlærdómur og mörgum kennara hvimleið, ekki síður en börnunum“, sem 

og sú niðurstaða hans „að réttara sé að fela hana heimilunum og prestunum“. Hann 

leggur til í framhjáhlaupi að löggjöf um ferminguna verði endurskoðuð. 

Þegar frumvarpið var síðan lagt fyrir Alþingi137 hafði landsstjórnin breytt þessari 

grein þannig: „Hvert barn, sem er fullra 14 ára, á að hafa lært í kristnum fræðum 

135 Alþingistíðindi A-deild 1905:266–283

136 Alþingistíðindi A-deild 1905:275

137 Alþingistíðindi A-deild 1905:254
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það, sem heimtað er eða heimtað kann að vera, að börn kunni í þeirri grein til ferm-

ingar.“ 

Í greinargerð stjórnarinnar fyrir þessum breytingum segir:

Stjórnarráðið telur efasamt, að slík skipting kennslunnar milli heimilanna og skól-

anna sje í sjálfri sjer heppileg, eður komi vel heim við þá skipun lýðmenntunar, 

sem þetta frumvarp vill koma á, nefnilega að fela heimilunum sjálfum kennsluna 

til 10 ára, en skólunum, að minnsta kosti föstum skólum, kennslu barna 10–14 ára 

aldurs, og vitanlega er það einkum á aldrinum 10–14 ára, sem kennslan fer fram 

í kverinu. Ef farið er að kosta verulega til skólahalds fyrir allan þorra barna frá 

10–14 ára, þá virðist heppilegast, að börnin geti fengið í skólum þessum alla þá 

fræðslu, sem lögskipuð er. Nú eiga svo að segja öll börn hjer að hafa lært kverið, 

áður en þau eru 14 ára eða komin á fermingaraldur, því að svo að segja öll börn 

hjer á landi heyra til hinni sömu kirkju, hinni evangelisku lúthersku.138

Nokkru síðar í greinargerðinni segir: 

Það er kvartað um það, að kristindómskennslan í barnaskólum sje slæm eins og nú 

er, og að kennararnir vilji gjarnan losast við hana, endu sjeu þeir vart færir til að 

til að bæta þessa kennslu er varla það, að vísa henni burtu úr skólunum, heldur 

hitt að gjöra kennarana hæfari til að kenna, og vonandi verður þess ekki langt 

að bíða, að kennarafræðslan komist í það horf, en það er vitanlega undirstaðan 

undir góðri barna- og unglingafræðslu. Því virðist vera rjettast, að kristindóms-

kennslunni sje haldið í föstu skólunum, eins og verið hefur. Allt öðru máli er að 

gegna um farkennsluna …

Þessari athugasemd lýkur þannig að áréttað er að þau börn, „sem ekki eiga að alast 

upp í trú þjóðkirkjunnar“, séu ekki skyld að taka þátt í kristindómskennslunni. 

138 Alþingistíðindi A-deild 1905:261
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Til skýringar er rétt að geta þess að í gildi voru ákvæði þess efnis að öllum börnum 

væri skylt að ganga til spurninga og fermast.139 Undanþága frá þessum ákvæðum var 

fyrst veitt með lögum um utanþjóðkirkjumenn sem sett voru m.a. vegna trúfrelsis-

ákvæða stjórnarskrárinnar 1874.140 Umrædd lög um fermingarskyldu voru fyrst 

afnumin með lögum um trúfélög nr. 18/1975 og fela þau lög í sér fyrrnefnda undan-

þágu frá fermingarskyldunni. Rétt er þó að geta þess að þá var löngu hætt að fylgja 

þessum ákvæðum eftir.

Allmiklar umræður urðu á Alþingi um stöðu kristindómsfræðslunnar og skyldu 

kaupstaðar, tillögu þess efnis að ákvæðin um kristindómsfræðsluna yrðu felld brott 

úr frumvarpinu og vísuðu þeir til trúfrelsisákvæða stjórnarskrárinnar. Guðmundur 

sprottin af illum hug til kirkju eða kristindóms og sagði síðan:

… vjer lítum svo á, sem þetta ákvæði frumv. leggi harðan fjötur á skoðanafrelsi 

manna og trúfrelsi – fjötur, sem þar að auki að okkar hyggju, fer á bága við 

stjórnarskrána. 

Ekkert frelsi er jafn dýrmætt og það að vera frjáls að hverskonar lífsskoðun 

hátt hlekkjaðir við þjóðkirkjuna og hennar trú, en vjer höfum þó að undanförnu 

ýmis höpt leyst af utanþjóðkirkjumönnum. Sú skoðun er meir og meir að ryðja 

sjer til rúms, að kirkjuna beri að skilja frá ríkinu, að ríkið eigi ekki að styðja 

ein trúarbrögð öðrum fremur, að trúarfrelsi manna eigi að vera fullt og óskert 

í alla staði.141

Telur Guðmundur það brot á trúfrelsisákvæðum stjórnarskrárinnar að skylda börn 

Telur hann trúarbragðafræðsluna best komna hjá foreldrum barnanna og viðkomandi 

139

jan. 1736 (Lovsamling for Island II -

ins catechisation á Íslandi, 29. maí 1744. (Lovsamling for Island

140 Lög um utanþjóðkirkjumenn nr. 4/1886

141 Alþingistíðindi B-deild 1905. Umr.: 1952
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presti. Einu gildi þótt meiri hluti fólks tilheyri sömu kirkjudeild, ekki megi ganga 

á rétt minnihlutans. „Við álítum að skoðanafrelsi manna sje svo dýrmætt, sje sá 

frumrjettur hvers manns, sem aldrei megi skerða.“142 Þetta er í eina skiptið í þessum 

umræðum sem minnst er á hugsanlegan aðskilnað ríkis og kirkju og hugsanlegar 

og kirkju fór vaxandi á þessum árum og árin 1909 og 1919 komu fram þingsálykt-

unartillögur þar að lútandi. Hvorug þessara tillagna náði fram að ganga.143

Guðmundur gerir einnig að umtalsefni kristindómsfræðslu skólans í ljósi tengsla 

ríkis og kirkju og segir að enda þótt hugir manna séu farnir að færast í þá átt að 

skilja kirkjuna frá ríkinu sé óþarft að bíða eftir að svo verði og ekki sé rétt að „… 

fara nú að keyra kver og biblíusögur inn í skólana, inn í hvert einasta barnshöfuð. 

Afnám trúarbragðakennslu í skólum og aðskilnaður ríkis og kirkju þarf heldur ekki 

að fylgjast að.“144

Tveir þingmenn kvöddu sér hljóðs um þetta efni, þeir Árni Jónsson frá Múla 

niðurfellingu ákvæðanna um kristindómsfræðikennsluna. Andmæltu þeir báðir 

að kristindómsfræðslunni yrði úthýst úr skólanum og minntu á að börn utanþjóð-

kirkjufólks, sem ekki ættu að fermast, þyrftu ekki að sækja þessa fræðslu. Árni 

sagði m.a: 

Jeg vil benda á, að kristindómsfræðsla er heimtuð til fermingar hjá börnum 

þeirra manna einna, sem í þjóðkirkjunni eru, en ekki af hinum. Jeg hygg því, að 

alls ekki við.145

Í áðurnefndu frumvarpi stjórnarinnar er athyglisvert ákvæði sem snertir kristin-

farskólum kennslu í kristindómi ef skólanefnd telur það heppilegt.“146

142 Alþingistíðindi B-deild 1905. Umr.: 1953

143 Alþingistíðindi A-deild 1909:304 og Alþingistíðindi A-deild 1919:561. Sjá einnig Magnús 

Jónsson 1956:90–92

144 Alþingistíðindi B-deild 1905. Umr.: 1953

145 Alþingistíðindi B-deild 1905. Umr.: 1958

146 Alþingistíðindi A-deild 1905:706–707
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Í greinargerð með frumvarpinu eru færð þau rök fyrir þessu ákvæði að starfstími 

farskóla sé svo stuttur að það geti verið „alveg eins heppilegt að fela heimilunum og 

prestunum kristindómsfræðsluna“.147

Ekki fékkst frumvarpið afgreitt á þinginu 1905 og var því vísað frá með rök-

studdri dagskrá þess efnis að æskilegt væri að gefa alþýðu kost á að láta skoðan-

ir sínar í ljós um málið áður en það yrði gert að lögum. Rétt er að taka fram að 

fjölmörg atriði frumvarpsins ollu deilum og fer í raun sáralítið fyrir umræðunni 

um kristindómsfræðsluna þegar málið er skoðað í heild þótt þeirri umræðu einni 

séu gerð skil hér.148

Eftir að hafa leitað álits sýslunefnda og héraðsfunda kirkjunnar um málið lagði 

stjórnin fyrir Alþingi 1907 nánast óbreytt frumvarp sitt frá 1905. Ákvæðin um 

kristindómsfræðsluna í 2. gr. og heimildin til að fella þá fræðslu niður í farskólum 
149 Nefnd sú, er neðri deild kaus til að 

fjalla um frumvarpið, gerði nú enga athugasemd við ákv. 2. gr. um kristindóms-

fræðsluna en gerði hins vegar að tillögu sinni að niðurlag 3. gr. yrði á þessa leið: 

„Sleppa má kristindómsfræðslu í farskólum og föstum skólum ef skólanefnd telur 

heppilegt.“150

Framsögumaður áðurgreindar nefndar, sem lagði til að ákvæðið næði einnig til 

fyrir þessri breytingatillögu og ítrekaði í henni m.a. þann skilning að börn þau sem 

ekki eigi að fermast, séu ekki skyld að taka þátt í kristindómsfræðslunni.151

Breytingartillagan þess efnis að heimilit væri að fella niður kristindómsfræðslu 

bæði í farskólum og föstum skólum var samþykkt með samhljóða atkvæðum.152

Athygli vekur að engin umræða virðist hafa farið fram, hvorki á þingi né heldur á 

prestastefnu um þessa útvíkkun ákvæðisins um að fella megi niður kristindóms-

fræðslu í sérhverjum skóla landsins ef skólanefndir kæmu sér saman um það. Leiða 

áður skyldug börnum þjóðkirkjufólks og niðurfellingin leiddi aðeins til þess að 

147 Alþingistíðindi A-deild 1905:262

148 Guðmundur Finnbogason 1947:105–107

149 Alþingistíðindi A-deild 1907:150–151

150 Alþingistíðindi B-deild 1907. Umr.: 1300

151 Alþingistíðindi B-deild 1907. Umr.: 1894–1897. Þessi skilningur hafði reyndar komið 

skýrt fram í umræðum á Alþingi 1905.

152



3. HIKANDI VERALDARVÆÐING 1900–1946

81

vekur furðu að þessu ákvæði skuli ekki hafa verið andmælt. Hvergi kemur fram að 

þessi undanþága sé veitt til að koma til móts við trúfrelsisákvæði stjórnarskrárinnar. 

Líklegra er að verið sé að rýma fyrir öðrum námsgreinum sökum tímaskorts í skól-

fyrir að menn með andstæð sjónarmið gætu hagað fræðslunni að vild. Frumvarp 

til laga um fræðslu barna var síðan, með áorðnum breytingum, samþykkt sem lög 

frá Alþingi 22. nóv. 1907. Niðurstaðan að því er varðar kristindómsfræðsluna varð 

þessi:

Hvert barn, sem er fullra 14 ára, á að hafa lært: í kristnum fræðum, það sem 

heimtað er eða heimtað kann að vera, að börn kunni í þeirri grein til fermingar: 

Sleppa má kristindómsfræðslu í farskólum og föstum skólum, ef fræðslunefnd 
153

Kristindómsfræðslan var því eins og áður fræðsla kirkjunnar til undirbúnings ferm-

voru kennararnir því aðstoðarmenn prestsins. Hins vegar var það alfarið á valdi 

skólanefnda /fræðslunefnda154 að hafna því að skólinn tæki þessa fræðslu að sér. 

Kennaramenntunin og séra Magnús Helgason

Jafnframt lögunum um fræðslu barna samþykkti Alþingi árið 1907 lög um Kennara-

hafa gegnt prestsþjónustu um skeið gerðist hann kennari Flensborgarskóla í Hafnar-

Íslands var stofnaður. Ráðning séra Magnúsar að Kennaraskólanum hafði mikla 

153 Stjórnartíðindi 1907:380–382

154 Í frumvarpinu sem lagt var fram á Alþingi 1905 sagði að í hverjum hreppi og hverjum 

kaupstað skuli starfa skólanefnd. Í lögunum sem samþykkt voru 1907 er hins vegar gert 

þorp sem var hreppsfélag og hver hreppur sem setti á stofn fastan skóla var skilgreint 

sem skólahérað. Þeir hreppar, sem ekki voru skólahéruð, voru nefndir fræðsluhéruð 

og stjórn fræðslumála þar fræðslunefnd. 
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þýðingu fyrir stöðu kristinna fræða í kennaramenntuninni og stöðu greinarinnar 

nemendur sína. Viðhorfum séra Magnúsar til kristindómsfræðslunnar er best lýst 

með orðum hans sjálfs. Í ritinu Kvöldræður í Kennaraskólanum,155 sem er safn af 

Samvinnumál.

En þó að ég bendi á rækt og ást á ættjörð, átthögum og tungu, til varnar gegn 

ómennsku og siðleysi, þá er mér það fullkomlega ljóst, að hinn eini trausti 

grundvöllur undir siðgæði hverrar þjóðar, og um leið allrar gæfu hennar er trúin, 

og þá auðvitað efst á blaði kristna trúin, svo sem Jesús sjálfur kenndi hana með 

orðum sínum og líferni. „Hún þarf að vera dýpsta rót, einna fyrsta byrjun allrar 

menntunar: án hennar verður hitt allt hégómi.“ sagði einn frægasti skólamaður og 

heimspekingur á fyrri hluta 19. aldar, og var þó fullkominn skynsemistrúarmaður. 

„Ótti Drottins er upphaf viskunnar,“ 156 sagði austurlenski spekingurinn tugum 

alda áður. Sama segir sagan og reynslan, þjóða og einstaklinga, á öllum öldum. 

Trúin þarf að vera salt menningarinnar ef ekki eiga að sannast á henni hin frægu 

dómsorð Rousseus: „Því meiri siðmenning því dýpri siðspilling“. Við óskum eftir 

meiri alþýðumenntun, ég óska þó einkum eftir meiri kristindómi, svo að menntun 

okkar kafni ekki í efnishyggju, aurasýki og munaðarsótt.157

Í öðrum ritgerðum og ræðum um þetta efni slær séra Magnús á sömu strengi.158 Hann 

færir trúarleg, menningarleg og siðferðileg rök fyrir stöðu kristindómsfræðslunnar í 

skólanum fremur en kirkjuleg. Mikilvægi trúarinnar fyrir daglegt líf einstaklingsins 

brennur á honum og sömuleiðis lítur hann á kristinn dóm sem burðarás í íslenskri 

menningu og siðgæði einstaklingsins.

Ekki fer á milli mála, þegar ritgerðir séra Magnúsar eru lesnar, að hann talar úr 

verður hvergi vart við að hann ögri fylgjendum hefðbundinnar lútherskrar guðfræði 

155 Magnús Helgason 1931:210–226 

156 Biblían. Orðskviðirnir 9.10 

157 Magnús Helgason 1931:224–225

158
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þeirrar skoðunar að biblíusögur eigi að skipa öndvegi í fræðslunni sker hann í sjálfu 

sér hvergi upp herör gegn kverinu. Það kemur þó skýrt fram að hann telur það ekki 

mega missa sín og sömuleiðis Fræðin minni eftir Lúther. Og hann tekur heilshugar 

undir gagnrýni á kennsluaðferðir þær sem beitt var eins og síðar verður vikið að.

presta og starfandi kennara þar sem hann var virkur þátttakandi í umræðum um 

greinina á prestastefnum og á vettvangi starfandi kennara næstu árin. Leiða má 

í höndum lærisveina séra Magnúsar. 

Aðild presta að skólanefndum og námseftirliti

Öðru atriði er vert að gefa gaum þegar tengsl skóla og kirkju eru athuguð á þessum 

tímamótum. Í frumvarpi Guðmundar Finnbogasonar, 19. gr., var gert ráð fyrir að 

sóknarprestar yrðu sjálfkjörnir í skólanefnd í hverjum hreppi. Þegar stjórnin síðan 

lagði frumvarpið fyrir Alþingi 1905 hefur hún fellt þetta ákvæði niður og skýrir þá 

séu í prestakalli og ekki ástæða til að presturinn sæti í öllum skóla- og/eða fræðslu-

nefndir væru þeir til þess fallnir.159

Þegar frumvarpið var síðan samþykkt sem lög frá Alþingi 1907 var ekki gert ráð 

fyrir að prestar væru sjálfkjörnir til setu í skólanefndum/fræðslunefndum. Tuttugu 

þeir orðnir 57 af 210 skólanefndum.160

Fræðslulögin 1907 fela þannig í sér róttækar breytingar á tengslum skóla og kirkju. 

Stjórnarráðs Íslands er hefði sér til aðstoðar skólafróðan mann er ráðherra skipaði.161

159 Alþingistíðindi A-deild 1905:264–265

160

askja B38. (ÞÍ:

voru kjörnir skólanefndarformenn í fyrsta skipti eftir setningu laganna.

161 Fræðslumálastjóraembættið var stofnað 1908 og var Jón Þórarinsson skipaður í það 

embætti.
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Einu formlegu tengslin, sem eftir stóðu, vörðuðu kristindómsfræðsluna, henni skyldi 

þessa heimild. Síðar kom í ljós að ákvæðin um kristindómsfræðsluna kváðu ekki 

nógu skýrt á um á hvers ábyrgð kennsla í kristnum dómi væri í raun, kennaranna 

eða prestanna, og olli það margs konar núningi eins og síðar verður vikið að. 

Nú hefði mátt ætla að svo veigamikil breyting leiddi af sér átök milli kirkjunnar 

manna annars vegar og talsmanna þessara breytinga hins vegar. Það vekur því athygli 

að í fundargerðum prestastefna á árunum 1900 til 1910 bendir ekkert til að þessar 

-

tekið ákvörðun um að úthýsa kristindómsfræðslunni úr skólunum ef þeim sýndist 

svo virðist heldur ekki hafa verið rætt.

Þrátt fyrir umrædd ákvæði í fræðslulögunum 1907 var formlegum afskiptum 

prestastéttarinnar af fræðslumálum þó ekki endanlega lokið. Í sparnaðarskyni var 

prestum að nýju fengið hlutverk með lögum nr. 36, 19. júní 1922. Í 3. gr. þessara 

laga segir:

Sóknarprestum skal skylt að hafa eftirlit með barnafræðslu, hverjum í sínu 

prestakalli, í samráði við skólanefndir og fræðslunefndir, eftir því sem önnur 

embættisstörf þeirra leyfa. Þeir skulu vera prófdómendur við barnapróf, hver í 

auk prestanna, við barnapróf í kaupstöðum og annarsstaðar þar sem fjölmennt 

er, svo og þar sem prestslaust er eða prestaköll mjög víðlend, eftir því sem henni 

þykir þörf. Sóknarprestum ber engin sjerstök borgun fyrir störf samkvæmt þess-

ari grein.162

-

mála og fengið greiðslu úr landssjóði fyrir störf sín.163 Ákvæðum um að prestarnir 

skyldu inna þessi störf af hendi endurgjaldslaust var síðan breytt á næsta þingi 

þannig að þeir fengju ferðakostnað greiddan úr landssjóði samkvæmt reikningi.164

162 Alþingistíðindi A-deild 1922:641–642

163 Lög um fræðslu barna 1907

164 Alþingistíðindi A-deild 1923:889–890
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Þessi sparnaðarráðstöfun átti sér rætur í þeirri efnahagskreppu sem fylgdi í kjölfar 

fyrri heimstyrjaldarinnar.165

Þessi eftirlits- og prófdómarastörf höfðu prestar með höndum til ársins 1926 en 

kirkju og skóla þannig að ekki hefur verið um formleg tengsl að ræða eftir það eins 

og síðar verður að vikið.

Hverjir eiga að kenna?

Umræðan um kristindómsfræðsluna í skólunum og á hvers ábyrgð hún væri barst 

kristindómsfræðsluna 1921 og segir:

Eitt versta meinið við kristindómsfræðsluna nú orðið er hringlið og samvinnuleysið 

milli allra aðstandenda. Fræðslulögin 1907 ljetu þetta mál í mestu óreiðu. Kristin-

dómsfræðslan og fermingin verður þá einhvernveginn utanveltu á allan hátt, svo 

að hún er næst því að vera hvorki þjóðfélagsmál eða einkamál.166

Telur Helgi sjálfsagt að skólarnir sinni þessari fræðslu og vísar til þjóðkirkjufyrir-

komulagsins og telur kristindómsfræðsluna vera menningarmál engu síður en mál-

efni kirkjunnar. Að lokum varar hann löggjafann við því að ganga lengra en orðið er 

í því að greina lögboðna kristindómsfræðslu í tvennt, skólakristni og kirkjukristni.

Þessi grein Helga lýsir í hnotskurn umræðunni um kristindómsfræðsluna frá því 

fræðslulögin voru sett árið 1907.

Eitt af því sem skilið var eftir í óreiðu var verkaskipting milli presta og kenn-

ara og hverra ábyrgðin væri. Lögin kváðu á um að skólarnir skyldu kenna það sem 

kirkjan heimtaði til fermingar en létu síðan skólanefndum og fræðslunefndum eftir 

ferminguna frá 1741 var ábyrgðin á hendi heimilanna undir eftirliti sóknarprests en 

um hlut heimilanna í þessari fræðslu var lítið rætt fyrstu áratugina eftir lagasetn-

inguna.167 Mikið er rætt um samvinnu presta og kennara og er ljóst að sitt sýnist 

hverjum. 

165 Sbr. Loftur Guttormsson. Óbirt handrit.

166 Helgi Hjörvar 1921:77–79

167 Lovsamling for Island II:55. Konungsbrjef 9. júní 1741
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Skólablaðinu þremur 

árum eftir setningu fræðslulaganna. Greinin hefst á þessum orðum: „Ja, hvernig 

spyrðu? Eins og það sé ekki sjálfsagt að prestarnir eigi að gera það? En þeir gera 

það víða ekki, prestarnir.“ 168

Í greininni varar fræðslumálastjóri prestana við því að treysta um of á kristindóms-

fræðslu skólanna, bæði farskólanna og föstu skólanna. Mönnum hætti við að 

„kasta allri sinni áhyggju upp á skólakennarann. En þeim verður hált á því, og það 

þó að skólakennarinn sé ólastanlegur.“ En fræðslumálastjóri bendir einnig á að sá 

vandi sé handan við hornið að ýmsum þeim, sem skipa kennarastéttina, verði ekki 

trúandi fyrir fræðslunni sakir trúarskoðana. Þannig telur hann að það geti verið 

„hættuleg regla, að fela farskólum og skólum hana undantekningarlaust“. Síðan 

tekur fræðslumálastjórinn til við að ræða hve mikill hluti kennslutíma skólanna 

fari að jafnaði í kristindómsfræðsluna. „Kensla þessarar námsgreinar tekur þannig 

víða upp alt að ¼ alls kennslutímans.“169 Í framhaldi af þessu minnir höfundur á 

þau ákvæði fræðslulaganna að sleppa megi kristindómsfræðslunni í farskólum og 

föstum skólum svo að „fræðslunefndir og skólanefndir geta velt þessu vandaverki 

af höndum skólanna“.170 Sé það gert minnir hann á að samkvæmt prestaheitinu sé 

það skylda prestsins að uppfræða æskulýðinn í kristnum fræðum og telur fræðslunni 

betur borgið í höndum þeirra. 

Ekki skal dregið í efa að greinin sé skrifuð af umhyggju fyrir kristindómsfræðslunni. 

Hitt er ekki síður ljóst að fræðslumálastjórinn hefur áhyggjur af því hvað þessi 

fræðsla tekur mikinn tíma af heildarkennslutíma skólanna þar sem henni er sinnt. 

Auk þessa bendir fræðslumálastjóri á að þeim kennurum muni fara fjölgandi sem 

ekki sé treystandi fyrir kristindómsfræðslunni sökum trúarskoðana. 

Við þessum hugleiðingum fræðslumálastjórans er brugðist í Nýju kirkjublaði árið 

1910, í nafnlausri grein með sömu fyrirsögn: Hver á að kenna kristin fræði? 171 Ætla 

-

upi. Tekur höfundur undir orð fræðslumálastjórans að prestar telji, margir hverjir, 

168 Jón Þórarinsson 1910:145–147

169 Jón Þórarinsson 1910:146

170 Jón Þórarinsson 1910:146

171 Þórhallur Bjarnarson. 1910:234–236
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skipuðu fulla tryggingu og byggi ferminguna á þeim. Höfundur telur þetta fráleitan 

hugsunarhátt og voða á ferðum ef þessi háttur festist í sessi. Hann hefur einnig 

uppi efasemdir um hversu lengi skólarnir muni halda uppi kristindómskennslu þar 

sem þeir geti, samkvæmt lögum, sleppt henni hvenær sem er. Lætur hann í ljós þá 

ósk að það verði sem síðast en undirstrikar samt rækilega að það sé misnotkun á 

fræðslulögunum verði þau til þess að draga úr kristindómsfræðslu prestanna. Telur 

hann „félagsbúið“ hafa lítið við prestana að gera vanræki þeir að sinna kristindóms-

fræðslunni. Þá vitnar höfundur til síðustu prestastefnu sem ályktaði um náið sam-

starf kennara og presta og tekur undir þá ályktun en segir síðan: „En við þessa 

samvinnu verða prestarnir að muna, að þeir einir bera ábyrgðina á kristindóms-

fræðslunni – ásamt heimilunum. Hætti prestarnir að vera barnakennarar er búið 

að vera með þá.“ Grein biskups lýkur síðan á þakkarorðum til fræðslumálastjóra 

fyrir að hafa varpað fram og vakið umræðu um þessa mikilvægu spurningu: Hver 

á að kenna kristin fræði?

Nýtt kirkjublað,172 þar sem hann gerir kverkennsluna að umræðuefni en ræðir einnig 

hlutverk og stöðu kennaranna. Hann segir: „Það fer nú sífellt í vöxt, að kristindóms-

fræðslu barna sé varpað á þá, en helst til lítið um það spurt hvort þeir séu menn til 

þess.“ Síðar spyr hann: „Það er annars stórmikið íhugunarefni fyrir presta, hvort 

þeir vilji fela hvaða kennara sem er, óþekktum og óreyndum, að leggja grundvöll 

kristindómsfræðslunnar hjá börnum í sóknum sínum.“ Hvetur hann til verkaskipt-

prestarnir hinn trúfræðilega.

Skólablaðið 1914173 og ræðir um kver og biblíusögur, presta og kennara. Ræðir hann 

m.a. þá verkaskiptingu sem stungið hefur verið upp á en segir síðan: „En barna-

kennararnir verða að hafa umsjón með að börnin læri það í kristnum fræðum, sem 

heimtað er, og heimtað verður. Annars þýðir ekki að heimta próf af börnunum, í 

þeirri grein.“ 

Á prestastefnu 1916 eru málefni kennara og presta og samvinna kirkju og skóla 

172 Magnús Helgason 1911:169–175

173 Jón Pálsson 1914:90–91
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„prestkennaramálið“ svonefnda sem fól í sér hugmyndir um sameiningu prests- og 

kennaraembætta í fámennum sveitum. Taldi hann þó að þessar hugmyndir sínar 

ættu ekki lengur við miðað við breyttar aðstæður. Fræðslumálastjóri var á fund-

sér barnakennslu, að sú kennsla njóti styrks úr landssjóði. Séra Tryggvi Þórhalls-

heimavistarskóla á prestssetrum í sveitum svo að prestar gætu annast kristindóms-

fræðsluna og haft meira eftirlit með kennslunni. Prestastefnan samþykkti síðan að 

yrðu þeir reistir á prestssetrum.174

Skólablaðið 1916 

og er hún athyglisvert innlegg í umræðuna um stöðu kennara sem kristinfræðikenn-

ara.175 Ólafur hvetur kennara til umræðu um kristindómsfræðsluna í skólunum þar 

sem þeim hefði verið fengið það hlutverk að kenna kristinfræði í skólum og fullnægja 

þeim kröfum er stjórn kennslumála setur. Hann varpar einnig fram spurningunni 

um hverjir eigi að kenna kristin fræði og segir að annaðhvort séu það prestarnir og 

kennararnir eða prestarnir einir. Hann segir hugmyndir, sem uppi hefðu verið um 

að kristindómsfræðslan færi út úr skólunum, sprottnar af hugmyndum um aðskilnað 

ríkis og kirkju. Telur hann ólíklegt að svo verði meðan ein kirkjudeild er viðurkennd 

fremur annarri. Því telur hann eðlilegt að skólunum sé ætluð kristindómsfræðslan 

og að hún verði ekki aðgreind frá öðrum þáttum alþýðumenntunar. Bendir hann 

á að kristindóminum sé ætlað að hafa „heillarík áhrif á hugsunarháttinn og göfga 

þeir – eða svo mætti það virðast – mikið af þeim siðbætandi og uppalandi áhrifum, 

sem þeir hafa annars tök á að veita“.176

Síðan varpar Ólafur fram spurningunni: Hvað vilja kennarar? Telur hann fyrstu 

endurbótina vera að losa þá kennara undan kennsluskyldunni sem vilja losast við 

hana. Það skipti minna máli hver kennslubókin er því að áhugi kennara á efninu sé 

mikilvægari. Telur hann varhugavert að hafna trúfræðinni með öllu þar sem mönnum 

Öllu skipti hvernig kennari standi að verki:

174 Prestastefnubók 1897–1923. (ÞÍ. 

175 Ólafur Ólafsson 1916:65–68 og 97–101

176 Ólafur Ólafsson 1916:67
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Kristindómskennari þarf að vita, hvað af honum er heimtað. Og kirkjan gerir 

kröfurnar, sem honum ber að fullnægja. … Kennari á ekki að vera trúboði, heldur 

ekki dómari í kristilegum sannindum. Hann á fyrst og fremst að vera fræðari 

og fráskýrandi.177

Ólafur lýsir síðan þeirri skoðun sinni að kennurum ætti að vera betur treystandi en 

öðrum að fara með vandasöm kennslumál, af sömu ástæðum og læknar fara með 

heilbrigðismál og dómarar með dómsmál. En hann undirstrikar að það sé uppeldis-

fræðilega óverjandi að kennarar prédiki.178

Segja má að grein Ólafs sé einkum athyglisverð fyrir það að þar er gerð tilraun 

til að gera grein fyrir stöðu greinarinnar í skólunum og skilgreina á faglegan hátt 

hlutverk kennara sem fræðara en ekki prédikara. Auk þess undirstrikar hann mikil-

vægi uppeldisfræðilegrar færni kennaranna en bendir jafnframt á, með skýrum 

sinna henni.

Í Tímanum í mars 1919 er forsíðugrein undir fyrirsögninni „Sveitafræðslan. 

Tillögur um lausn til bráðabirgða“.179 Þessi grein er rituð eftir lok stríðsins. Eins og 

áður sagði var efnahagsástand þjóðarinnar bágborið á þessum árum. Þungt var undir 

sáróánægðir með kjör sín. Bráðabirgðalausn til bóta, sem bent er á í greininni, væri 

sú að steypa saman embætti kennara og presta þar sem hentugt væri, án þess að 

styrki til að reisa heimavistarskóla á prestssetrum í þeim héruðum sem þess ósk-

uðu. Brugðist var við þessum hugmyndum í ritstjórnargrein í Skólablaðinu og mælt 

gegn þeim. Bráðabirgðalausnir séu ekki vænlegar til framtíðar. „Framtíðarkrafan er 

eftir sem áður heimavistarskólar í hverri sveit og sjálfstæð kennarastétt.“180 Þá víkur 

höfundur að því að skýra megi vandann að hluta með því hve fræðslulögin frá 1907 

177 Ólafur Ólafsson 1916:99

178 Ólafur Ólafsson 1916:100

179 Tryggvi Þórhallsson 1919:1. Ritstjóri á þessum tíma var Tryggvi Þórhallsson, sonur 

180 Helgi Hjörvar 1919:33–35 
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Af þessum umræðum er ljóst að staða presta og kennara sem fræðara í kristnum 

fræðum hefur verið á reiki og skyldur skólans gagnvart kirkjunni hvað varðar kristin-

dómsfræðsluna afar óljósar þrátt fyrir skýr ákvæði í lögum um að í skólunum skuli 

fyrir mörgum hve kirkjan sjálf var tvíátta í þessu máli öllu þar sem sumir töldu að 

kennarar ættu að sinna þessari fræðslu undir eftirliti presta en aðrir að prestar ættu 

að annast kristindómsfræðsluna í skólunum. 

auknar skyldur við barnafræðsluna almennt. Kom það meðal annars fram í umræðum 

á Alþingi 1922 þegar prestum var á ný falið eftirlit með barnafræðslunni eins og áður 

Við aðra umr. gat jeg þess, að æskilegt væri, að skýrara væri tekið fram um skyldu 

prestanna til að hafa eftirlit með og sjá um barnafræðsluna og að þeim bæri að fara 

að minsta kosti tvær húsvitjunarferðir á vetri, en við nánari athugun á þessu máli 

áleit jeg þess ekki þörf, því skylda þeirra til þessa, bæði siðferðisleg og lagaleg, 

er alveg ótvíræð … Og nú eru prestarnir tvímælalaust svo vel launaðir, að ríkið 

á heimtingu á að fá fulla starfskrafta þeirra, og þá virðist ekki nema eðlilegt, að 

-

störfum meðan sambandinu milli ríkis og kirkju er haldið.181

Sömu viðhorf komu fram á Alþingi 1922 hjá forsætisráðherra, Jóni Magnússyni 
182

Kirkjumálanefnd sendi þá bréf til allra hreppsnefnda og sóknarnefnda landsins 

með ýmsum spurningum sem lúta að sameiningu prestakalla, m.a. þessari: „Hvort 

-

ast barnafræðsluna t.d. í heimavistarskóla, eða með eftirlitskennslu, í fámennum 
183 Þarna 

virðist vera á ferðinni tilraun til að varðveita fámenn prestaköll við tilteknar aðstæður 

181 Alþingistíðindi B-deild 1922. Umr.: 778. Sjá einnig Alþingistíðindi C-deild 1922. Umr.: 

543 og 137–138

182 Alþingistíðindi C-deild 1922. Umr.: 544

183 Brjef kirkjumálanefndar dags. 7. mars 1929. (ÞÍ
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litlar undirtektir héraðsfunda.184

verið við kristindómsfræðsluna og áætlaða samvinnu kennara og presta í hálfgerðri 

óreiðu við lagasetninguna 1907 er ekki fjarri lagi.

Deilt um inntak og aðferðir

Deilur um kristinfræðikennsluna stóðu linnulaust fram á fjórða áratug aldarinnar, 

bæði á prestastefnum og kennaraþingum, svo og í kirkjulegum málgögnum og 

tímaritum um skólamál. Auk þess sem áður hefur verið rætt, um verkaskiptingu skóla 

og kirkju, kennara og presta, var hart deilt um aðferðir og þó einkum um inntak.

Magnús Helgason erindi um efnið.185 Þar segir m.a.: 

Oss kemur víst öllum saman um það, að sá sje tilgangur kristindómsfræðslu barna, 

186

Síðan ræðir Magnús nokkuð þá kristindómsfræðslu sem tíðkast hafði og bendir á 

að þær kennsluaðferðir, sem beitt hafði verið, séu andstæðar því sem best er vitað 

um nám og kennslu barna. Hann segir:

Öll þekking byrjar á reynslunni … Kristindómsfræðslan er að þessu leyti alveg 

sömu lögum háð, sem aðrar námsgreinar. Efnið verður líka þar að geta tekið á 

sig sýnilega mynd í barnshuganum, annars skilst það ekki …187

Magnús leggur því til að upp verði tekin biblíusögukennsla þar sem börnin eigi 

auðveldara með að nema biblíusögur og tekur þar með undir það sem Guðmundur 

Finnbogason hafði áður lagt til. Í lok erindis síns setur séra Magnús fram tillögur í 

fjórum töluliðum og er sá fyrsti á þessa leið: „Í stað þess að hingað til hefur kverið 

184 Hjeraðsfundargjörðir 1925–1945 (ÞÍ

185 Magnús Helgason 1909:57–58 og 61–62

186 Magnús Helgason 1909:57

187 Magnús Helgason 1909:57
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verið eina fast ákveðna námsefnið í kristnum fræðum undir fermingu, þá verði það 

hjer eftir biblíusögur, trúarjátningin og nokkrir valdir sálmar.“188

Prestastefnan lýsti stuðningi sínum við viðhorf séra Magnúsar og skoraði á biskup 

biblíusögur, ætlaðar þroskaðri börnum.189

Enn er málið á dagskrá prestastefnu 1911 og er séra Magnús sem fyrr frummæl-

andi. Þar er samþykkt ályktun svo hljóðandi:

Synodus álítur að við kristindómsfræðsluna í barnaskólum eigi einkum að kenna 

ítarlega biblíusögur, svo og trúarjátninguna og sálma.

Synodus beinir þeirri áskorun til biskups að gangast fyrir því að nýjar biblíu-

sögur verði samdar sem fyrst.

Synodus skorar á presta og söfnuði landsins að taka kristindómsfræðslu barna 

til rækilegrar íhugunar á safnaða- og héraðafundi.190

Athygli vekur að ekki er hér minnst á Fræðin minni eftir Lúther. Fyrsti liður þessarar 

samþykktar lýtur aðeins að námsefni í kristindómsfræðslu skólanna en ræðir ekki 

um námsefni undir fermingu. 

Þeir Haraldur Níelsson og Magnús Helgason tóku að sér að frumkvæði biskups, 

Þórhalls Bjarnarsonar, að setja saman biblíusögur handa börnum og völdu sögur 

úr Biblíunni er komu út 1912 í tveimur bindum, Barnabiblía I og II. Í fyrra bindinu 

voru valdar sögur úr Gamla testamentinu og sögur úr Nýja testamentinu í því síð-

ara. Málfar Biblíunnar var að mestu látið halda sér. Alls voru bækurnar rúmar 400 

síður að stærð. 

Ári eftir útkomu Barnabiblíunnar skrifaði biskup grein í rit sitt, Nýtt kirkjublað,

þar sem hann hvatti eindregið til notkunar Barnabiblíunnar en lýsir þeirri skoðun 

sinni að menn séu skuldbundnir að kenna Fræðin minni.191

Barnabiblían náði allmikilli útbreiðslu og létu sumir vel af notkun hennar en aðrir 

ekki. Sú hugmynd kom fram að gefnar yrðu út leiðbeiningar með notkun þeirra 

en af því varð samt ekki. Útgefandi Barnabiblíunnar sótti til Stjórnarráðsins um 

188 Magnús Helgason 1909:62

189 Þórhallur Bjarnarson 1909:148

190 Magnús Helgason 1911:169–175

191 Þórhallur Bjarnarson 1913:233–236 



3. HIKANDI VERALDARVÆÐING 1900–1946

93

löggildingu hennar sem námsbókar til fermingar en var synjað.192 Um þetta segir 

Jón Þórarinsson fræðslumálastjóri í grein sem hann skrifaði í Skólablaðið: „Útgef-

andi sækir því um þessa löggildingu. En stjórnarráðið löggildir bókina ekki, heimilar 

aðeins að hún sé notuð við kennslu í Biblíusögum. … Líklegt er að vísu að sú hugsun 

vera kennslubók í kristnum fræðum.“193 Stjórnarráðið heimilaði hins vegar að hún 

væri notuð sem kennslubók í Biblíusögum. Í grein sinni lýsir Jón Þórarinsson þeirri 

skoðun sinni að löggilding og lögskipun sé sitthvað. Telur hann Fræðin minni eftir 

ákvarða um kennslubækur til fermingar. Það má furðu sæta að Stjórnarráðið skuli 

synja um löggildingu þar sem biskup hafði mælt með notkun bókarinnar. Hvort 

skýring fræðslumálastjórans á synjuninni er sennileg eða ekki er hulið. Undir lok 

greinar sinnar segir Jón: 

Sú spurning sem Skólablaðið langar til að fá svarað … hreint og afdráttarlaust 

er þessi:

að öðru leyti kenna þeim kristinfræði eftir Barnabiblíunni? Eða er heimtað að 

hvert barn læri til fermingar eitthvert „kverið“?194

þess að Barnabiblían leysti kverið af hólmi. 

Barnabiblían var síðan löggilt sem kennslubók í kristnum fræðum í barnaskólum 

árið 1929 en þá hafði lagaákvæðum um kristinfræðikennslu barnaskólanna verið 

breytt og skólarnir leystir undan kverkennslunni.195

192 Synjun um löggildingu Barnabiblíunnar til fullorðinsfræðslu. (ÞÍ, Bps. Stjr. Db. 4 Nr 

193 Jón Þórarinsson 1916:113–118

194 Jón Þórarinsson 1916:116

195

-

arinsson 1916:113–118



94

KIRKJA OG SKÓLI Á 20. ÖLD

Á síðari hluta annars áratugar aldarinnar urðu átök ólíkra stefna í guðfræði sífellt 

meira áberandi í umræðunni um kristindómsfræðsluna. Svo virðist sem fylgjendur 

-

inn lútherskan kristindómsskilning en talsmenn kennslu í biblíusögum úr röðum 

nýguðfræðinga.

Skólablaðið 1915.196 Þar mælir hann eindregið gegn kverkennslunni og vísar máli 

sínu til stuðnings í erindi séra Magnúsar Helgasonar á prestastefnu 1911 og tillögur 

hans um biblíusögukennslu. Minnir Sigurður á að hentug kennslubók liggi fyrir þar 

sem Barnabiblían sé. Telur hann nóg rætt og nú sé komið að því að taka af skarið 

og spyr: Á hverju stendur?

Á prestastefnu 1916 urðu enn umræður um málið. Þar kvað við svolítið annan 

-

una með öllu en töldu hins vegar þörf fyrir nýtt kver.197

Skólablaðið greinir svo frá prestastefnunni: „En eftir því sem fregnriti dagblaðs 

eins í Rvík, sem við var staddur, segir frá, tjáði prestastefnan sig nú eindregið mót-

fallna þeirri breytingu á kenslubókum í kristinfræðum sem prestastefnurnar höfðu 

verið að biðja um þrjú ár undanfarið.“198

-

unni og talið vandkvæði á því að kenna kristinfræði með Barnabiblíunni einni. Slær 

stuttan pistil í næsta tölublað Skólablaðsins og getur þess m.a. að ekki muni afstaða 

að talsverðu skipuð öðrum mönnum en undanfarin ár.“ 199

Bjarma er 

nefndist Nýja guðfræðin og kristindómsfræðslan.200 Tilefni greinarinnar virðist 

vera tillaga séra Tryggva Þórhallssonar um að semja barnalærdómskver sem henta 

mundi nýguðfræðingum sem séra Sigurður segir engan hljómgrunn hafa fengið á 

196 Sigurður P. Sívertsen 1915:145–148 og Jón Þórarinsson 1915:153–156

197 Prestastefnubók 1897–1923. (ÞÍ

198 Jón Þórarinsson 1916:114

199 Anna Magnúsdóttir 1916:136–137

200 Sigurður Stefánsson 1916:121–124
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stefnunni. Hann telur þetta sýna að andstaðan gegn kverkennslunni eigi sér fyrst 

og fremst rætur í guðfræðilegum viðhorfum manna og telur að kver nýguðfræðing-

anna yrði að líkindum trúarjátningalaust barnalærdómskver. 

Séra Magnús Helgason bregst við þessum skrifum í Skólablaðinu sama ár.201

Hann segist ekki ætla að gera upp reikningana við gömlu og nýju guðfræðina en 

viðurkennir vandann vegna ágreiningsins. Hann gerir þennan ágreining og hugsan-

leg áhrif hans á kennsluna að umræðuefni:

En þá reynir á þroska og ráðvendi og sannleiksást kennarans, að rangfæra ekki 

málstað andstæðinga sinna. Þetta getur vissulega vakið efa í sálum sumra barna, 

en hvernig á að koma í veg fyrir hann á þessum tíma? Og er ekki jafnvel betra 

að hann vakni við alvarlegar og ástúðlegar umræður barna og kennara, þar sem 

jafnframt er kostur ástúðlegrar leiðbeiningar, heldur en af léttúðarorðum gálausra 

glanna eða óvildarorðum montinna sjálfbyrginga, sem þykjast af að hafna öllum 

betri en hugsunarleysið?202

í erindi sín á prestastefnum 1909 og 1911: „Hún er sú að hverfa til uppsprettunnar 

sjálfrar, Biblíunnar, frá kverhöfundunum að fótum meistarans sjálfs.“203

er óhyggilegt að afnema kverkennsluna með öllu.204 Í aðra átt gekk ályktun skóla-

nefndar Barnaskólans í Reykjavík árið áður þar sem samþykkt var að öðrum börnum 

í skólanum yrði ekki kennt kver en þeim sem þegar hefðu byrjað á því. Kverkennslan 

í skólanum hélt þrátt fyrir það velli miklu lengur.205 Ljóst er því að skoðanir hafa 

verið skiptar bæði meðal presta og kennara um þetta efni. 

Á stofnþingi Sambands íslenskra barnakennara árið 1921 var kristindómsfræðslan 

kirkju, svo og lög og reglur um fermingu og fermingarundirbúning. Helgi Hjörvar 

201 Magnús Helgason 1916:145–151

202 Magnús Helgason 1916:146–147

203 Magnús Helgason 1916:147

204 Fundarályktun kennarafundar Vestur-Ísafjarðarsýslu um kverkensluna 1916:141 og 

Fundargjörð kennarafundar á Sauðárkróki 1916: 57–158

205 Ármann Halldórsson 2001:89–90
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kennari tók þar til máls og ítrekaði það sem hann hafði áður ritað í Skólablaðið að 

nauðsynlegt væri að samræmi væri í kristindómsfræðslu skólanna og kirkjunnar og 

þörf væri á skýrum ákvæðum um hvað heimta mætti til fermingar.

sem síðar kom mikið við sögu þessa máls, kvaddi sér einnig hljóðs og vildi ekki „láta 

skóla eða kennara beygja sig á neinn hátt fyrir því, er klerkar og biskup kynnu að 

vilja vera láta. Skólinn og kirkjan væri hér hvort öðru óháð.“206

Enda þótt skoðanir manna á kennaraþinginu væru skiptar var að lokum samþykkt 

eftirfarandi tillaga frá Helga Hjörvar:

að sjálfsagt sé að hafa kristindómsfræðslu í barnaskólum,1.

að kverkennsluna beri þegar að afnema en byggja kristindómsfræðsluna fyrst 2.

3.

dómsfræðslu og fermingu barna,

að samræmi verður að vera í kröfum um kristindómsfræðslu skóla og 4.

kirkju.

sóknarpresti þar, um að ekki verði hætt að kenna Fræðin minni, var felld með 

Fræðin minni höfðu verið 

þungamiðjan í kverkennslunni allt frá siðbót, lögskipuð kennslubók til fermingar 

og auk þess eitt af löggiltum játningaritum kirkjunnar. Þessi höfnun er enn fremur 

athyglisverð í ljósi greinar sem Þórhallur Bjarnarson, ritstjóri og síðar biskup, rit-

aði í Nýtt kirkjublað 1913 til að mæla með Barnabiblíunni sem kennslubók.207 Þar 

segir hann: „Sögulega tel ég oss með öllu skuldbundna að halda Fræðum Lúthers til 

fermingarnáms.“208 Til tals hafði komið að prenta Fræðin minni og hefta þau með 

Barnabiblíunni en af því varð aldrei.

206 Gerðabók Kennarasambandsins I, 1921–1930

207 Þórhallur Bjarnarson 1913:233–246 

208 Þórhallur Bjarnarson 1913:235
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Í tveimur tölublöðum Bjarma árið 1921 er ítarleg grein um kristindómsfræðsluna 

og virðist kveikjan m.a. hafa verið kennaraþingið fyrr á árinu.209 Þar vísar höfundur 

til umræðna á þinginu og segir meirihluta barnakennara vera andstæðan allri kver-

að heimta að börn læri kver. Síðan segir:

Það eru margar árásirnar á kverin. Skólanefnd stjórnarinnar er andstæð kver-

kennslu, kennaraskólinn innrætir kennaraefnum og guðfræðisdeildin prestaefnum 

óbeit á kverinu, skólanefnd Barnaskólans í Reykjavík ætlaði að láta alveg hætta 

allri kverkennslu í barnaskóla höfuðstaðarins í vetur, og munaði litlu að það 

tækist.210

Bjarmi var á þessum árum einn ötulasti málsvari kverkennslunnar.

Árið 1922 er fyrir Alþingi frumvarp til laga um breytingu á lögum um fræðslu 

barna frá 22. nóv. 1907.211 Frumvarp þetta fól m.a. í sér breytingar á 3. tölulið 2. 

gr. laganna frá 1907 og var þar lagt til að hvert barn, sem er fullra 14 ára, eigi „að 

í 8 bl. broti, sérstaklega um líf og kenningu Krists, og skal lögð áhersla á, að þau 

menntamálanefndar sem hafði haft lög um fræðslu barna til endurskoðunar.212

Í þessari nefnd áttu sæti þeir Guðmundur Finnbogason og Sigurður P. Sívertsen pró-

fessor við guðfræðideild Háskóla Íslands. Þessi tillaga um breytingu á ákvæðunum 

um kristindómsfræðsluna, sem var efnislega hliðstæð tillögum Guðmundar Finn-

bogasonar frá 1905, náði þó ekki fram að ganga fyrr en með lögum um fræðslu 

barna 1926.213

Kristindómsfræðslan er til umræðu á prestastefnu sama ár og kom þar fram að á 

kver eða 

209 Sigurbjörn Á. Gíslason 1921:173 og 193–197 

210 Sigurbjörn Á. Gíslason 1921:173

211 Alþingistíðindi A-hluti 1922:125

212 Alþingistíðindi A-deild 1921

213 Alþingistíðindi A-deild 1926:962–969
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fræði sem námsefni. Um þetta urðu að vonum miklar umræður á prestastefnunni. 

-

ingur, sagði að ekki væri nokkur leið að fá menn til að tileinka sér kristinn dóm 

nema „konfessionelt“. Hann sagði Klavenesskver mjög góða kennslubók (nefnir ekki 

í skólamálunum, engin áreynsla, allt leikur, ekkert utanbókarnám, en kákið lofað. 

stuðning á þessari prestastefnu, í samanburði við prestastefnuna 1916.214

Á þingi Sambands íslenskra barnakennara 1923 er kristindómsfræðslan enn á 

dagskrá. Þar er samþykkt svohljóðandi tillaga frá Ásgeiri Ásgeirssyni: 

á útdrætti úr ritum Biblíunnar, stuttu ágripi af sögu kristninnar, Passíusálmum 

-

unum.215

Tveimur árum síðar, eða árið 1925, kom síðan út bókarkorn eftir Ásgeir Ásgeirsson 

er nefndist Kver og kirkja

Tímanum.216 Fyrri hluti bæklingsins er um kverið og kverkennsluna en síðari hlutinn 

um kirkjumál almennt. Bæklingurinn er snörp ádeila á kver Helga Hálfdánarsonar, 

sett fram af mikilli orðkynngi og ákafri sannfæringu, og snýst fyrst og fremst um 

þar er krökt af hugmyndum, sem alþjóð er vaxin frá og hvorki eru í samræmi við 

heilög guðspjöll né heilbrigða skynsemi.“217 Enn fremur segir: „Jesús guðspjallanna 

er hin mikla uppgötvun síðari tíma. Á þeim grundvelli verður reist sú siðbót, er nú 

214 Prestastefnubók 1897–1923 (ÞÍ

215 Gerðabók Kennarasambandsins I, 1921–1930

216 Ásgeir Ásgeirsson 1925

217 Ásgeir Ásgeirsson 1925:3
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siðbótar. … Nútíminn leitar Jesú sjálfs, eins og honum er lýst í guðspjöllunum eftir 

sögusögnum handgenginna lærisveina.“218

Eins og tilvitnanir bera með sér endurspeglast hér með ljósum hætti þau átök sem 

áttu sér stað á þessum árum milli gamallar og nýrrar guðfræði. 

Um ritling Ásgeirs birtust a.m.k. fjórir ritdómar, í ritsjá Eimreiðarinnar, í ritsjá 

Iðunnar, í Vísi og í Bjarma.219

Iðunni:

stráir óspart út smellnum setningum og fögrum hugsunum, en hvert er stefnt? 

Perlurnar eru betri en þráðurinn, sem tengir þær saman. Stíll höfundarins veldur 

hér um nokkru, spakmælakenndur og sundurlaus, skemmtilegur en ekki leið-

andi, líkari skáldi en kennara.220

Baldvin Eggertsson kveður fastar að orði í Bjarma: „Það má næstum segja, að meg-

inmál bæklingsins séu: staðlausar fullyrðingar, rósamál, háðsglósur, dylgjur og svigur-

síðar.“221 Eftir útgáfu Kvers og kirkju blossuðu deilurnar um kverið upp að nýju.

Því er þessari umræðu gerð svo ítarleg skil hér að hún verður að teljast aðfari 

þeirra þáttaskila í tengslum skóla og kirkju og í kennslu kristinna fræða sem urðu 

við sögu.

En deilurnar um kverið birtust einnig með öðrum hætti. Í Morgunblaðinu 6. ágúst 

Hjaltested kennara þar sem Bjarni gagnrýnir harðlega skýrslu sem Steingrímur gaf 

út um skólastarf, m.a. í Barnaskóla Reykjavíkur. Telur hann skýrsluna illa unna og 

umsagnir um kristindómsfræðsluna sér í lagi. Ásakar hann Steingrím um fjandskap 

að hafa mælt gegn fastráðningu tiltekinna kennara við Barnaskóla Reykjavíkur: 

218 Ásgeir Ásgeirsson 1925:156–157

219

Baldvin Eggertsson 1926:168–171 

220 Magnús Jónsson 1926:78–79

221 Baldvin Eggertsson 1926:20–21
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Er það af hendingu einni, að mikill meiri hluti þeirra tíu áður skipuðu kennara 

við skólann, sem nú samkvæmt tillögum yðar skulu settir enn á ný til eins árs frá 

byrjun næsta skólaárs, skuli einmitt vera meira og minna riðnir við kristindóms-

kennslu? Er hjer verið að gera tilraun til að bola burt úr skólanum kristindóms-

kennurum? Eða kristindóminum? Eða hvað? Er máske hvorttveggja tilfellið?222

Þáttaskil

Fyrir Alþingi 1926 var lagt frumvarp um fræðslu barna, samið að mestu af milliþinga-

nefnd sem skipuð var 1920 og áður var getið. Þar segir um kristinfræðikennsluna 

í 3. tölul., 2. gr.: 

Hvert barn, sem er fullra 14 ára, á: að hafa lesið með leiðsögn og skýringu valda 

-

þau rjett eftir.223

Í áliti menntamálanefndar Neðri deildar segir svo um þessa grein: 

Ákvæðunum um kenslu í kristnum fræðum er breytt í það horf, að skólunum er 

falin hin sögulega kristindómsfræðsla og sjerstök áhersla lögð á líf og kenningu 

rjett eftir. Nú er kristindómsfræðslan í skólunum miðuð við fermingarundirbún-

ing. En það verður að teljast kostur, að gera glögga verkaskifting milli presta og 

en prestarnir trúfræðina.224

Framsögumaður menntamálanefndar, Ásgeir Ásgeirsson, mælti svo er frumvarpið 

kom til annarrar umræðu:

222 Bjarni Hjaltested 1922:2

223 Alþingistíðindi A-deild 1926:77

224 Alþingistíðindi A-deild 1927:347
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Þá er brtt. nefndarinnar um kristindómsfræðsluna. Hygg jeg, að ef frv. verður 

samþykkt með þeirri breytingu, þá sje það komið í það horf, sem því ber. Það 

eru margir kostir því samfara að hafa glögga verkaskiftingu milli presta og kenn-

ara um kristindómsfræðsluna. Og verkaskiftingin er þessi, að kennarar eiga að 

hafa með höndum hina sögulegu kristindómsfræðslu en prestarnir trúfræði-

kensluna. Býst jeg við, að hv. þm. geti orðið sammála um að gera þessa breytingu 

sem margir ágætir menn hafa lagt til, að gerð verði, enda væru þá lagafyrirmæli 

um þá kenslu komin í gott horf. Þessari breytingu ætti þó að sjálfsögðu að fylgja 

hitt, að kirkjunnar menn sjái sig knúða til að bæta um undirbúninginn undir 

ferminguna að því er kenslubækurnar snertir. Á kirkjan að vera einráð um það, 

því jeg hygg að það sé ekki vert, að hið háa Alþingi fari að skifta sér af því, hverjar 

með neina brtt. í þá átt, en henni er ljóst, að víkja verður frá nokkrum þeim 

kenslubókum, sem nú eru notaðar og semja nýjar. Treystir hún kirkjumálastjórn-

inni vel til þess að sjá um það.225

Ákvæðin um kristindómsfræðsluna voru síðan samþykkt með örlitlum breytingum 

og urðu þannig:

Hvert barn, sem er fullra 14 ára, á: að hafa lesið með leiðsögn og skýringu valda 

skal barnið utanbókar nokkra valda sálma.226

Þessi grein er nánast samhljóða tillögunni frá 1922. Enginn varð til þess á þingi að 

andmæla þessari skipan mála.

Eins og áður er getið hafði Ásgeir Ásgeirsson beitt sér mjög fyrir breytingum á 

kristindómsfræðslu skólanna og aðskilnaði skóla og kirkju. Því vekja athygli þau 

orð hans að margir kostir séu því samfara að hafa glögga verkaskiptingu milli presta 

og kennara um kristindómsfræðsluna. Hvað felast ætti í þessari „verkaskiptingu“ 

er hvergi skilgreint. Fól hún í sér að það sem skóli eða kennarar kenndu í kristnum 

fræðum væri þeirra mál og kæmi kirkjunni og kirkjustjórninni ekki við, eins og 

225 Alþingistíðindi B-deild 1926. Umr.: 1082

226 Stjórnartíðindi 1926:103
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Ásgeir hafði áður haldið fram, eða fól þessi verkaskipting í sér að eftir sem áður væri 

skólinn þátttakandi í því að fræða börnin til fermingar? Ljóst má vera af umræðunni, 

sem á eftir fylgdi, að greinin var í sams konar reiðileysi eftir fræðslulögin 1926 og 

hún hafði verið nema hvað inntak skólagreinarinnar var skýrt afmarkað. 

Hvað olli því að Ásgeir bar ekki fram afdráttarlausa tillögu um algeran aðskilnað 

kirkju og skóla er ekki ljóst. Ásgeir hafði dvalið við nám í Danmörku og Svíþjóð á 

árunum 1916–1917. Í grein sem hann skrifaði um skólamál Svía í október 1921 gerði 

hann kristinfræðikennsluna að sérstöku umtalsefni: 

-

kenslunni. Kverkensla er alveg felld burt. Ekki er ætlast til að annað sje lært utan 

að en nokkrar ritningargreinar og sálmar. Óbreyttan útdrátt úr biblíunni á að 

leggja til grundvallar við kensluna. Tala skal við börnin síðari árin um aðalatriði 

kristilegrar lífsskoðunar í sambandi við fjallræðuna.227

Svíar höfðu sett kristindómsfræðslunni nýja námskrá árið 1919 þar sem ákvörðunar-

Fræðunum 

var þá úthýst úr skólanum en Fjallræðunni ætlað að draga upp heildstæða mynd 

dómsfræðslunni er ljóst að tillögur þeirra Guðmundar Finnbogasonar og Sigurðar 

Ekki verður betur séð en með fræðslulögunum 1926 ljúki formlegri aðild kirkj-

unnar að kristindómsfræðslu barnaskólanna. Orðalagið „verkaskipting“ virðist þó 

hafa skilið samstarf kirkju og skóla eftir í sömu „óreiðunni“ og áður. Hvað sem 

öðru líður hefur kirkjan ekki síðan, svo teljandi sé, átt formlega aðild að því hvernig 

eins og dæmin sanna. 

Eftir samþykkt fræðslulaganna 1926 var farið að vinna að gerð námskrár fyrir 

skyldunámsskólann sem kom út árið 1929. Þar er kveðið á um hvert inntak krist-

227 Ásgeir Ásgeirsson 1921:118–119 
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infræðikennslunar skuli vera og jafnframt að kennslan skuli hefjast á 2. námsári 

eða um 8 ára aldur.228

ar af dóms- og kirkjumálaráðuneytinu 21. ágúst 1929. Þar eru tilgreindar undir 

liðnum „Kristin fræði“ eftirtaldar bækur: Barnabiblía, I. og II., saman hafa tekið 

Biblíusögur og ágrip af 

kirkjusögunni handa börnum Markúsarguðspjall og dæmisögur og ræður úr Lúkas-

ar- og Mattheusarguðspjalli.

Með þessari námskrá urðu biblíusögur að skyldunámsgrein í barnaskólum þótt 

þeim tíma sem varið var til kennslunnar frá því Guðmundur Finnbogason kynnti 

sér skólamálin rúmum 20 árum áður.

Sé nú litið á átökin um kverið og biblíusögurnar allt frá því Guðmundur Finn-

bogason ritaði um kristindómsfræðsluna í Lýðmenntun er ljóst að uppeldis- og 

guðfræðirökum er beitt af báðum aðilum. Guðmundur er eindregið þeirrar skoð-

unar að leggja beri kverkennsluna niður en lætur sér nægja að gera beinar tillögur 

um fræðsluefni skólans. Stjórnvöld hafna tillögum hans með þeim rökum að ekki 

sé rétt að skilja að heima- og skólafræðslu og skipta henni upp í skólakristindóm 

og kirkjukristindóm.

Þegar að samþykktum lögunum hefjast átök um málið, bæði á vettvangi skóla og 

kirkju, og barist gegn kverkennslunni. Prestastefnan 1911 er afdráttarlaus í afstöðu 

sinni og hvetur til þess að teknar verði saman biblíusögur, sem komu síðan út ári 

síðar að frumkvæði biskups, sem jafnframt minnir á að Fræðin minni séu í raun eina 

lögskipaða kennslubókin til fermingar. Þrátt fyrir þetta heldur kverið velli um sinn, 

skarið þar sem þau voru hlynnt afnámi kverkennslunnar. Óttuðust þau viðbrögð 

almennings eða sterka stöðu þeirra presta sem vildu halda í hefðina? 

Ásgeir Ásgeirsson, alþingismaður og síðar fræðslumálastjóri, setur á stofnþingi 

Sambands íslenskara barnakennara 1921 fram róttækar tillögur um breytingar á 

kristindómsfræðslu skólanna og aftur 1923 í trássi við lögin en e.t.v. í skjóli þeirra 

undanþáguákvæða laganna að skólanefndir geti ákveðið að fella fermingarfræðsluna 

samþykkt en sú tillaga hafði legið fyrir allt frá 1922.

228 Helgi Elíasson 1944
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Ástæða er til að vekja athygli á sterkri stöðu Ásgeirs þegar hér er komið. Hann 

er síðasti biskupsritari Þórhalls Bjarnarsonar biskups og kvænist dóttur hans árið 

eftir að hann lést. Hann er kennari við Kennaraskóla Íslands 1918–1927 og alþing-

ismaður frá 1923–1952. Þá er hann skipaður fræðslumálastjóri í kjölfar fræðslulag-

á milli kristindómsfræðslu kirkju og skóla þótt honum auðnaðist ekki að breyta 

hefðbundinni fræðslu kirkjunnar. 

Enn er deilt

Þrátt fyrir lögin 1926 og námskrána 1929 fór því fjarri að umræðan um kristindóms-

presta og kennara auk þess sem deilt var á kennara fyrir óheilindi gagnvart kristin-

dómsfræðslunni. Þá var hvatt til aukins samstarfs presta og kennara. 

Hér á eftir verður gerð stutt grein fyrir umræðum um kristindómsfræðsluna 

fram til 1940.

Ásgeir Ásgeirsson var eins og áður sagði ráðinn í embætti fræðslumálastjóra 1926. Í 

tilefni af því má lesa eftirfarandi klausu í Bjarma

Ásgeiri Ásgeirssyni alþingismanni, og má nú búast við nýrri herferð gegn kverkennsl-

unni.“229

sama tölublað Bjarma.230 Hann var einn þeirra sem höfðu sótt um fræðslustjóra-

embættið en fékk ekki þótt hann hefði lengri reynslu en Ásgeir, bæði sem kennari 

og skólamaður. Skipun Ásgeirs þarf þó ekki að koma á óvart. Hann hafði átta ára 

reynslu sem kennari í Kennaraskólanum undir stjórn Magnúsar Helgasonar og hafði 

sem alþingismaður látið sig menntamálin varða. Stöðuveitingin var ekki pólitísk 

vegna þess að hann var skipaður af Magnúsi Guðmundssyni ráðherra en Ásgeir var 

í stjórnarandstöðu. Þar sem Ásgeir tók aldrei prestsvígslu hefur vísast verið litið á 

hann fyrst og fremst sem skólamann og því æskilegan í embættið.

Í grein sinni ber Guðmundur þungar sakir á ríkisstjórn Íslands fyrir að standa 

ekki vörð um lútherskan kristindóm. Um veitingu embættis fræðslumálastjóra segir 

Guðmundur: 

229 Hvaðanæfa 1927:187 

230 Guðmundur Einarsson 1927:175–177



3. HIKANDI VERALDARVÆÐING 1900–1946

105

Enda mun það einsdæmi í nokkru kristnu landi, að stjórn þess óvirði jafnt presta-

stjett landsins og stjórn vor gerði síðastliðið ár, því skömmu eftir að prestastefna 

landsins samþykti, að beina þeirri beiðni til allra presta landsins að minnast í 

kirkjum sínum 100 ára afmælis Helga lectors Hálfdánarsonar og starfs hans fyrir 

kirkju lands vors, þá setur stjórnin þann mann í æðsta kennslumálaembætti rík-

isins, sem ákveðnast og róttækast hafði ráðist á starf þessa göfuga manns, og 

engu síður gegn Kristi sjálfum en Helga lector og á það hefur máske verið fremur 

litið á æðri stöðum.231

Eins og áður sagði var tímaritið Bjarmi helsti vettvangur þeirra sem héldu uppi 

vörnum fyrir kverið og hefðbundinn lútherskan kristindóm. Ritstjórinn, Sigurbjörn 

-

ingarnar á Norðurlöndum voru helstu andstæðingar nýguðfræðinnar. Í blað sitt, 

Bjarma, skrifaði Sigurbjörn eftirfarandi: 

En þeir hafa ekki gætt þess, Ásgeir Ásgeirsson fræðslumálastjóri og samherjar 

hans, sem ætluðu að ganga að því [kverinu] dauðu með blaðaskömmum og 

ádeiluerindum, að þorri alþýðu vorrar hafði ekki eins mikla óbeit á lútherskum 

kristindómi og þeir vonuðu …232

En Sigurbjörn lætur höggin dynja á báða bóga. Í framhaldi sömu greinar í næsta 

tölublaði segir hann: 

Hið mikla mein kristindómkennslunnar er hvorki kver né kverleysi, heldur hitt, 

að sumir barnakennarar og prestar eru alveg ólútherskir, gagnteknir af alskonar 
233

Sigurbjörn, sem einnig var formaður sóknarnefndar í Reykjavík, tók oftar en einu 

sinni á þessum árum þetta mál á dagskrá þar og deildi, ásamt öðrum, hart á kenn-

231 Guðmundur Einarsson 1927:176

232 Sigurbjörn Á. Gíslason 1927:36

233 Sigurbjörn Á. Gíslason 1927:48
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ara vegna kristindómsfræðslunnar. Eftir safnaðarfund haustið 1936 brást ritstjóri 

Menntamála

Það bar við á safnaðarfundi í Reykjavík, eigi alls fyrir löngu, að deilt var freklega 

á kennarastéttina fyrir guðleysi og andúð við kristindóminn. … Það er nú ekki út 

af fyrir sig í frásögur færandi, þótt kennarar verði fyrir órökstuddu aðkasti, en 

það sögulega við þessa árás er það að tveir stéttarbræður vorir gengu þar fram 

fyrir skjöldu.234

Nokkrum árum áður hafði Landsþing kvenna samþykkt svohljóðandi ályktun frá 

Kvenfjelagasamband Íslands skorar á barnakennara og skólastjóra sem ekki geta 

235

Ásmundur Guðmundsson var ötull talsmaður aukinnar samvinnu presta og kenn-

ara um kristindómsfræðsluna. 

nágrannalöndum okkar. Í framhaldi af ályktun Landsþings kvenna segir í ritstjórn-

argrein í Verkalýðsblaðinu 

Kvenfjelagasamband Íslands, sem stendur undir handleiðslu fáfróðustu og 

þröngsýnustu íhaldskerlinga, sem fyrst og fremst vinna að því að halda öllum þorra 

alþýðukvenna í vanþekkingu um nauðsynina á stéttarsamtökum og stéttarbaráttu 

nýlega er afstaðið, leyft sér þá íhaldsósvífni að krefjast þess af barnakennurum 

234 Gunnar M. Magnúss 1936:218–219

235 Fundargerðabók Kvenfjelagasambands Íslands 21.1. 1930–31.5. 1943. Landsþing 

kvenna haldið í júní 1932. Ályktun um kristindómsfræðsluna. 1932:100. Ásmundur 

Guðmundsson var gestur fundarins og hafði haldið erindi sem hann nefndi „Samvinna 

presta og kvenfélaga um velferð barna“.
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236

Samband íslenskra barnakennara mótmælti ályktun kvenfélagasambandsins harðlega. 

Í Bjarma er lagt úr af þessari grein í Verklýðsblaðinu og m.a. vitnað í erlenda komm-

únistaleiðtoga um afstöðu kommúnista til kristins dóms. Síðan segir m.a. 

Heiðvirðir húsbændur vísa guðlastandi angurgöpum á dyr og þá einkanlega úr 

barnahóp, og það nær engri átt, að þeir taki slíka menn fyrir barnakennara og 

óeðlilegt að nokkurt „borgaralegt“ þjóðfjelag, sem ekki vill fremja sjálfsmorð, 

veiti kommúnistum nokkrar trúnaðarstöður, – og allra síst kennslustörf.237

manna og gera henni ljóst að trúarbrögð séu notuð í þjónustu ríkjandi stéttar.238

svo í tólfta lið: „Trúarbrögð eru einkamál og hinu opinbera óviðkomandi, komi þau 
239

þessum stefnumálum á Alþingi. Hitt var á vitorði manna í litlu bæjarfélagi að ýmsir 

Eins og áður sagði var ítrekað rætt um mikilvægi þess að samvinna væri milli presta 

og kennara. Árið 1933 mátti lesa frétt í Morgunblaðinu um fulltrúafund kennara og 

presta.240

veturinn áður orðið ásáttar um að stofna til sameiginlegs fulltrúafundar kennara og 

presta og skyldu sitja slíkan fund 10 kennarar og jafnmargir prestar. Fundi þessum 

236 Hvað á að kenna börnum? 18 alda gamlan heilaspuna eða þekkingu okkar tíma? 

1932

237 Sigurbjörn Á. Gíslason 1932:109 

238

239

240 Fulltrúafundur kennara og presta 1933:2
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var komið á að frumkvæði Prestafélags Íslands sbr. fundargerð aðalfundar félagsins 

27. júní 1932. Á þessum sama aðalfundi var samþykkt áskorun til presta um nán-

ari samvinnu við skóla og jafnframt að þeir huguðu að hvaða áhrif kennarar hefðu 

þeir sér ekki segjast er hvatt til að stjórn Prestafélagsins verði gert viðvart. 241

Fulltrúafundurinn var síðan haldinn í Reykjavík dagana 30. júní og 1. júlí. Fundur 

þessi kaus í nefnd tvo presta og tvo kennara til þess að gera tillögur um kristindóms-

fræðslu og kennslubækur í þeirri grein og leggja þær síðan fyrir prestafund og kenn-

araþing næsta ár. Í nefndina voru kosnir þeir séra Ásmundur Guðmundsson og séra 

-

-

arskóla. Nefndin skilaði áliti síðar sama ár og urðu um það nokkrar deilur einkum af 

hendi Gunnars M. Magnúss sem sakaði Ásmund, formann nefndarinnar, um að hafa 

gengið frá álitinu að fulltrúum kennara forspurðum. Í Morgunblaðinu í janúar 1936 

andmælti Ásmundur ásökununum og leiðir kennarafulltrúana sér til vitnis.242

Á aðalfundi Prestafélags Íslands 1935 voru þrír prestar skipaðir í samvinnunefnd 

presta og kennara um samningu og útgáfu kennslubóka í kristnum fræðum.243 Ekki 

verður séð hvernig þessari nefnd reiddi af. Hins vegar gaf Ríkisútgáfa námsbóka 

-

arprestur í Sauðlauksdal, hafði samið og bauð Ríkisútgáfunni til útgáfu.244 Biblíusög-

heftið út 1938 og síðara heftið 1939. Kirkjuráð ályktaði um námsbókamálið bæði 

1939 og 1940 og er síðari ályktuninni beint til kennslumálastjórnarinnar.245 Virðist 
246

Umræðan um hlutverk presta og kennara við kennslu kristinna fræða hélt enn 

á sína ábyrgð. Þannig kemur fram í ályktunum kirkjufunda247 og prestastefna að 

241 Fundagerðabók Prestafélags Íslands 1920–1938

242

243 Fundagerðabók Prestafélags Íslands 1920–1938:283–286

244 Þorsteinn Kristjánsson 1938 og 1939 

245 Aðalfundur Kirkjuráðsins 1940:40

246 Halldór Leifsson 1980 

247 Kirkjufundir voru frjálsir fundir, haldnir á tveggja til þriggja ára fresti, sá fyrsti árið 1934. 

-

inga, fulltrúa sóknarnefnda og kristilegra félaga. Sjá Kristni á Íslandi IV. 2000. 
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æskilegt sé að prestar kenni greinina í skólunum.248 Enn fremur eru prestar hvattir 

til að líta eftir kristindómsfræðslunni í prestaköllum sínum og í maí 1937 sendi 

biskup bréf til presta fyrir hönd kirkjuráðs með fyrirspurn um kristindómsfræðsluna 

í sóknum þeirra.249 Þá skoraði prestastefna árið 1939 á prófasta að hafa eftirlit 

með kristindómsfræðslunni í prófastsdæmum sínum. Á þessari sömu prestastefnu 

var samþykkt tillaga, í tengslum við endurskoðun laga um skipan prestakalla, „að 

athuga í samráði við fræðslumálastjórnina að sameina að meira eða minna leyti 

kennarastarf og prestsstarf.“ 250

Reykjavík síðla árs 1932:

Prestarnir voru áður forvígismenn um alla fræðslu, en þegar barnakennararnir 

komu, slepptu prestarnir meiru í þeirra hendur en þeir máttu og hollt var. Prest-

arnir hefðu eftir sem áður átt að hafa kristindómskennsluna á hendi, og ættu 

eiginlega að taka við henni aftur, þar sem því verður við komið.251

Það vekur furðu að skólastjóri Kennaraskólans skuli hafa þessi viðhorf þar sem skól-

Kennsluprestaköll

Eins og þegar hefur komið fram var á vettvangi kirkjunnar mikið rætt um þátt presta 

í kristindómsfræðslu skólanna allt frá setningu fræðslulaganna 1907. Sú umræða 

hélt áfram fram eftir öldinni. Þótti mörgum sem verið væri að stjaka prestastéttinni 

út úr skólunum, aðrir lögðu áherslu á mikilvægi samvinnu milli presta og kennara. 

T.d. ályktaði Kirkjuráð 1954 að óviðunandi væri að prestar hefðu ekki kennslu-

réttindi í kristnum fræðum í barna- og unglingaskólum landsins og að stefna bæri 

að því að guðfræðimenntaðir menn önnuðust þessa kennslu þar sem því væri við 

komið.252 Prestastefna 1959 fagnaði aukinni samvinnu presta og kennara og presta 

og skólanefnda sem og því að prestar annist kristindómsfræðsluna meir en áður var 

248

1939:250

249 Bréf biskups til presta 21. maí 1937 (ÞÍ

250 Prestastefnubók 1924–1950 (ÞÍ

251 Um kristindómsfræðsluna 1932:21–29

252 Fundur Kirkjuráðs 1955:45
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og vonar að framhald verði á þeirri þróun.253 Inn í þessa umræðu blandast einnig 

barátta presta gegn fækkun prestakalla og fyrir bættum launakjörum. 

Haustið 1933 skrifaði stjórn Prestafélags Íslands bréf til milliþinganefndar í 

launamálum sem ríkisstjórnin hafði skipað. Þar segir m.a.: „Í minnstu og hægustu 

prestaköllunum er heppilegt að sameina prestsstöðu og kennarastöðu, og í ýmsum 

-

hæð, er við þetta sparaðist, að vera varið til þess að bæta launakjör prestastéttar-

innar í heild sinni.“254

Í áliti prestakallaskipunarnefndar sem skipuð var 1940 og skilaði áliti 1941 eru 

settar fram beinar tillögur sem lúta í sömu átt.255 Ljóst er því að inn í þessa umræðu 

blandast barátta presta í fámennum prestaköllum fyrir bættum kjörum, þótt jafnframt 

Það er þó ekki fyrr en með lögum um prestakallaskipan sem sett var á Alþingi 1952, 

því að þessi tilraun yrði gerð. Skilyrði fyrir veitingu þessara prestakalla var þó háð 
256 Ekki er vitað 

257

Umræður fræðimanna um kristindómsfræðsluna

Nokkrar athyglisverðar ritgerðir um trúarbragðafræðslu í skólum birtust á þessum 

ritgerðir um efnið. Fyrri ritgerðin birtist í Prestafélagsritinu undir fyrirsögninni 

„Trúarbragðafræðsla í skólum“.258 Sigurður hefur ritgerð sína á að ræða almennt um 

253 Tillögur samþykktar … 1959:370

254 Prestafélag Íslands 25 ára 1943:213. Þessi grein er í Kirkjuritinu, 5.–7. tbl., en heftið 

er allt helgað prestafélaginu og sögu þess, m.a. afskiptum þess af kristindómsfræðslu 

skólanna. 

255 Álit prestakallaskipunarnefndar 1941:41–59

256 Stjórnartíðindi A-deild 1952:55–63. Lög um skipun prestakalla nr. 31/1952 

257 Samkvæmt viðtali við Sigurbjörn Einarsson biskup í ágúst 2007.

258 Sigurður Einarsson 1930:135–155
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fræðslustarf skólanna og gagnrýnir þá einsýni að hlutverk þeirra sé fyrst og fremst að 

kenna nemendunum ákveðið fræðsluefni og segir: „Fræðistagl eldri tíma samsvarar 

engan veginn þeim kröfum sem nú eru gerðar til skólans sem uppeldisstofnunar, þar 

sem farið sé ræktandi höndum um alla persónu nemandans, vitsmuni hans, starfs-

getu og mannkosti.“259 Bendir Sigurður á að samkvæmt nútímaviðhorfum til skóla-

starfs ættu allar námsgreinar skólans að þjóna þessum markmiðum og þá hljóti það 

að eiga miklu frekar við kristindómsfræðsluna. Hún ætti að taka meira til persónu 

og skapgerðar og breytni nemandans. Þekkingarstaglið þjóni ekki þeim tilgangi. 

Skóli sem tekst á hendur kristindómsfræðslu, tekst þar með á hendur að gerast 

að einhverju leyti staðgengill kirkjunnar um uppfóstur kristinna manna. … Því 

er það, að skóli, sem tekur að sér kristindómsfræðslu barna, hlýtur að skoða 

kristilegu líferni, eins og Sören Kierkegaard komst að orði.260

Síðan ræðir Sigurður nokkuð ólík viðhorf til trúarbragðafræðslu í skólum og kemst 

að þeirri niðurstöðu að misbrestur sé á að skólinn sinni þessari fræðslu sem skyldi.

Ef leita skal tilgangs af hálfu þjóðarinnar og stjórnvalda á bak við þá ráðstöfun 

að kenna kristin fræði i skólum, þá hlýtur það að vera ósk um, að börnin fái 

kristilegt uppeldi, og viðurkenning þess, að uppeldistakmarki skólans verði ekki 

náð, nema lögð sé rækt við trúarlíf barsins.261

Í síðari hluta ritgerðarinnar gagnrýnir Sigurður fyrirkomulag skyldunámsskólans og 

kennslu í öllum greinum, ofuráhersla á þekkinguna eigi að þoka fyrir aukinni áherslu 

vera uppeldisstofnanir í eiginlegri merkingu en títt er um aðra skóla. Í slíkum skóla 

fengi trúarbragðafræðslan frjálsræði til að gegna uppeldismótandi hlutverki.262

259 Sigurður Einarsson 1930:138

260 Sigurður Einarsson 1930:138–139

261 Sigurður Einarsson 1930:140

262 Sigurður Einarsson 1930:149–155
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Tveimur árum síðar skrifaði Sigurður greinina „Uppeldi og kristindómsfræðsla“.263

Er þetta hin snarpasta ádeila. Sigurður gerir hnignun kirkjunnar að umræðuefni 

-

árum sínum í Kaupmannahöfn og skeyti því lítið um kirkju og kristni en Brandes 

var áhrifamikill bókmenntarýnir og talsmaður raunhyggju og natúralisma. Þessu til 

viðbótar telur hann að til komi nývaknaður áhugi landans á „starfrænum viðfangs-

efnum“ og þeim möguleikum sem nýir tímar og breyttir færa að höndum. Hvorugt 

hefði þó nægt til að grafa undan áhrifum kirkjunnar ef landsmenn hefðu í raun talið 

hana hafa eitthvert gildi. Og Sigurður grætur ekki hnignun kirkjunnar, síður en svo. 

Hann segir: „Langsamlega mest af því, sem einkennir Íslendinga sem siðmenntaða 

þjóð, er til komið og til orðið að skapkosti og þjóðarvenju eftir að þessi hnignun 

kristindóms og kirkju er farin að ágerast til muna.“264

Kristindómsfræðsluna í skóla og kirkju telur Sigurður gagnslausa ef ekki skaðlega 

háspekilegum hugmyndum, frásögnum um framkomu og atferli einstakra persóna, 

sem börnin hafa ekki nokkur skilyrði til þess að skilja“.265

Hvetur Sigurður til aukinnar mannræktar í skólunum og telur að kristindóms-

fræðslan geti lagt þar nokkuð af mörkum sé henni breytt og lögð áhersla á að temja 

börnunum hugarfar Jesú Krists: réttlætisvilja, umburðarlyndi, víðsýni, bjartsýnt 

hugrekki og karlmannlegan umbótavilja. Hann setur hugmyndir sínar um umbætur 

fram í þrem liðum: 

Við hættum að gera kristin fræði prófnámsgrein í skólunum. Við játum að 1.

betur, þegar þeir eru ekki bundnir af prófum. Þá geta þeir lagt áherslu á það, 

sem í raun og veru er aðalatriðið. 

263 Sigurður Einarsson 1932:31–52

264 Sigurður Einarsson 1930:35

265 Sigurður Einarsson 1930:38
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grein í skólunum, en leggjum þeim börnum hana til, sem að sjálfs sín ósk eða 

vilja foreldranna vilja taka þátt í þessari námsgrein …

Samfara þessu er eðlilegast að upp rísi félagsskapur um borgaralega ferm-3.

ingu. Þau börn, sem ekki óska að taka þátt í kristnum fræðum í skólanum, 

fá í honum fræðslu í félagsfræði og siðfræði á kostnað skólans, eins og hin fá 

trúfræðsluna …266

hans á þessum árum koma hins vegar ekki á óvart, en hann var á þeim árum afar 

róttækur í stjórnmálaskoðunum. Fræðslulögunum var breytt fjórum árum síðar en 

fyrirkomulag skólans og kennsluhættir ásamt ákvæðum um kristindómsfræðsluna 

stóðu óbreytt þar til ný lög voru sett 1946.267

Árið eftir að ný skólalöggjöf hafði verið sett birtist grein í Kirkjuritinu eftir séra 

sem nefndist „Ríki, kirkja og skólar“.268 Greinin fjallar um samband ríkis og kirkju 

og skyldur kirkjunnar við ríkisvaldið sem veitir henni þá sérstöðu að launa presta 

ríkisvaldinu skylt að búa kirkjunni þær starfsaðstæður sem þjóna þessu hlutverki. 

þjóðfélagslegu hlutverki sínu enn betur og ná betur til hvers einstaklings. „Sá starfs-

vettvangur er þegar til … En hann er eins og nú standa sakir víða lokaður. Það þarf 

að opna hann. Það þarf að veita kirkjunni aðgang að honum.“269

Það sem er nýtt í þessari grein er það viðhorf séra Þorgríms að þar sem ríkisvaldið 

kristindómsfræðsluna heldur skyldur kirkjunnar við þjóðina og nauðsyn á víðtæk-

ari áhrifum hennar á skólastarf almennt. 

266 Sigurður Einarsson 1930:47–48

267 Lög um fræðslu barna 34/1946

268 Þorgrímur Sigurðsson 1937:208–215

269 Þorgrímur Sigurðsson 1937:213–214
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Námsárin eiga að vera undirbúningsskeið. Þá er lífsskoðunin að myndast og lífs-

stefnan að mótast. Aldrei eru menn opnari fyrir hverskonar áhrifum en einmitt 

Það er óbætanlegt tjón, ef kristin trú fær ekki að vinda sinn þátt í þroskavef hins 

unga námsfólks.270

sér hljóðs í Menntamálum og gerir trúarbragðafræðslu skólans að umræðuefni í grein-

inni „Trúarmæti og menntamæti kristindómsins“.271 Kveikja greinarinnar virðist 

-

ari og guðfræðingur, hafði skrifað í Menntamál árið áður um kristindómskennslu 

í barnaskólum, stöðu hennar og hlutverk.272 Í greininni nefnir Steinþór þrjár leiðir 

sem skólinn gæti farið þegar kristindómsfræðslan er annars vegar. Í fyrsta lagi að 

sleppa kristindómsfræðslunni alveg, í öðru lagi að breyta um kennslubækur og 

vinnubrögð og í þriðja lagi að leysa kristindómskennsluna úr öllum böndum, gera 

hana algerlega frjálsa.273

Mælir Steinþór með þriðju leiðinni og vísar í grein séra Sigurðar Einarssonar frá 

árinu 1932. Telur hann að uppeldisverðmæti kristindómskennslunnar njóti sín best 

við fullkomið frelsi bæði barna og kennara.

Hugtakið uppeldisverðmæti virðist hafa orðið hvati að skrifum dr. Matthíasar. 

Andmælir hann því að hægt sé að slíta sundur uppeldismæti og trúarmæti kristin-

dómsins og segir það í andstöðu við kristindóminn að nota hann sem tæki til þess 

að ná tilteknum uppeldismarkmiðum. Telur hann uppeldismætið ósjálfstætt mæti 

sjálfs-

mæti eða trúarmæti kristindómsins. Síðan segir Matthías: „Hinum sanntrúaða er 

trúin ekki tæki til að ná einhverju marki, hún felur sjálf í sér takmark sitt. Hana 

þarf ekki að réttlæta með því að hún geti haft uppeldisáhrif.“274

Matthías gerir síðan athugasemd við það viðhorf Steinþórs að hlutlaus fræðsla geti 

270 Þorgrímur Sigurðsson 1937:214

271 Matthías Jónasson 1938:1–17 

272 Steinþór Guðmundsson 1937:105–112 

273 Steinþór Guðmundsson 1937:109

274 Matthías Jónasson 1938:3
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lamar trúhneigð margra barna.“275

Grein dr. Matthíasar er afar ítarleg og veltir upp mörgum hliðum þessa álita-

máls. Sérstaka athygli vekur áherslan sem Matthías leggur á að trúin sé ekki tæki 

til að ná einhverju marki heldur feli sjálf í sér takmark sitt. En í umræðunni um 

kristindómsfræðsluna, bæði hjá prestum og kennurum, var mikil áhersla lögð á 

kristindómsfræðsluna sem tæki til siðferðilegra framfara. Niðurstaða Matthíasar 

er sú að vilji skólinn leysa vandamál trúfræðslunnar á viðunandi hátt verði hann 

fyrst og fremst að eiga völ hæfra trúarbragðakennara. Síðan segir hann: „Annað 

höfuðskilyrði fyrir tilætluðum árangri trúfræðslunnar er það, að hún sé aðeins veitt 

trúhneigðum börnum. … Hver skóli verður að skipta börnum sínum í tvær deildir 

samkvæmt trúhneigð þeirra.“ Setur hann í þessu efni hneigð barnsins og réttindi 

ofar vilja eða réttindum foreldranna. Viðurkennir hann að þessi leið sé vandfarin 

en telur hana færa með góðri samvinnu heimilis og skóla. Þau börn, sem ekki eru 

trúhneigð, eigi að fræða rækilega um siðalögmálið. 

Matthías lýkur síðan grein sinni með þessum orðum: 

Bilið milli kristindómsnemenda og siðgæðisnemenda, væri því engan veginn 

óbrúanlegt. Sá, sem skilur og virðir æðstu mæti siðgæðisins og helgar sig þeim, 

er engu verr staddur á vegi göfgunarinnar en hinn, sem dýrkar guð. Hin æðstu 

mæti hvers menningarsviðs eru ósýnilegir orkugjafar hverjum þeim sem skilur 

þau og þjónar þeim í lotningu. En án slíks skilnings á sjálfsmætinu, er ekki um 

neitt menntamæti að ræða, hvorki í trú- né siðfræðslu.276

Þetta innlegg dr. Matthíasar í umræðuna greinir sig frá umræðunni almennt, m.a. 

vegna þess að hann vísar á bug þeim rökum að kristindómsfræðslunni skuli halda 

inni í skólunum vegna siðgæðisuppeldisins. Telur hann að grundvöllur kristindóms-

fræðslunnar sé það sem hann nefnir sjálfsmæti kristindómsins sem átrúnaðar og 

Sama gildi um siðgæðisuppeldið, með því einu að virða æðstu mæti siðgæðisins (án 

275 Matthías Jónasson 1938:6

276 Matthías Jónasson 1938:17
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Annað vekur einnig athygli að Matthías virðist, sem sálfræðingur, ganga út frá 

að sum börn séu trúhneigð en önnur ekki. Hér er nýr tónn sleginn enda algengara 

Má í því sambandi minna á markmið kristinfræðikennslunnar í Danmörku eins og 

um trúaruppeldi barna en auk þessarar ritgerðar helgaði Matthías trúaruppeldinu 

Athöfn og uppeldi.277

Framangreindir fræðimenn vöktu allir upp og tóku til umræðu grundvallarspurn-

ingar, bæði guðfræðilegar og uppeldisfræðilegar, um gildi kristindómsfræðslunnar 

almennt og hlutverk skólans í þessari fræðslu. Þessi skrif urðu þó, illu heilli, ekki 

til að vekja almenna umræðu um þessi grundvallaratriði.

Samantekt og samanburður3.5
Um aldamótin 1900 var í gildi í Danmörku, Noregi og Svíþjóð skólalöggjöf sem 

hafði að markmiði að mennta og ala upp góða og réttláta kristna þegna á grundvelli 

evangelísk-lútherskrar guðfræði, þegna sem jafnframt væru samfélaginu til gagns. 

Þrátt fyrir síauknar kröfur um veraldarvæðingu skólanna héldust þessar mark-

miðsgreinar til 1937 í Danmörku, til 1936 í Noregi og í Svíþjóð fram til 1958.

Veraldarvæðing skólans í þessum löndum einkenndist í fyrstu af togstreitu milli 

áherslur í markmiðsgreinum skólans. Við nýja skólalöggjöf í Danmörku 1937 var 

skólanum sett stutt markmiðsgrein sem var án allrar skírskotunar til kirkju og kristni 

en hins vegar var sett í lög að kristindómsfræðsla skólans skyldi vera á samræmi við 

evangelísk-lútherska kenningu. Markmiðsgrein norsku skólalöggjafarinnar 1936 hélt 

inni því markmiði skólans að veita börnunum kristilegt og siðgæðislegt uppeldi auk 

áherslunnar á samfélagslegt mikilvægi menntunarinnar. 

eftirliti hennar. Í Danmörku lauk þessum afskiptum með tilsynsloven 1933, í Nor-

-

kjörnir í skólanefndir og sums staðar sjálfkjörnir formenn fram eftir öldinni.

277 Matthías Jónasson 1947:154–170
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Tengsl kristindómsfræðslunnar í skólanum við kirkjuna og eftirlit kirkjunnar 

manna með henni stóð lengur. Í Danmörku lauk henni ekki fyrr en árið 1949, í 

Noregi árið 1969 og í Svíþjóð 1958.

Á umræddu tímabili stóðu mikil átök um stöðu og inntak kristindómsfræðslu 

skólans. Átökin voru einkum milli þeirra sem vildu standa vörð um játningabundna 

fræðslu og tengsl skóla og kirkju og hinna sem töldu nauðsynlegt að laga fræðsluna 

að nýjum áherslum í guðfræði, þ.e. áherslum nýguðfræðinnar. Þá voru þeir sem 

rjúfa vildu tengsl skóla og kirkju. Þetta leiddi til langvarandi deilna um stöðu fræð-

anna í kennslu skólans. Í Danmörku var fræðslan játningabundin allt til ársins 

1975. Biblíusögukennsla komst fyrr á í Danmörku en annars staðar. Í Noregi var 

litið á kristindómsfræðslu skólans sem skírnarfræðslu kirkjunnar til ársins 1969 og 

í Svíþjóð til 1958.

Jafnframt umræðunni um veraldarvæðingu skólans og tengsl kristindómsfræðsl-

unnar við kirkjuna var rætt um trúfrelsi og undanþágur frá skyldubundinni kristin-

dómsfræðslu. 

Allt frá 1851 til 1937 voru í gildi í Danmörku lög um undanþágur frá kristindóms-

fræðslu skólanna. Þau giltu eingöngu um þau börn sem ekki áttu að alast upp í lúth-

erskum kristindómi. Þó skyldi skólinn líta eftir því að þau börn fengju fræðslu við 

foreldra, sem tilheyrðu þjóðkirkjunni, gátu fengið undanþágu frá kristindómsfræðslu 

-

ist fræðsluna. Báðir foreldrar urðu að undirrita óskina um undanþágu. Í Noregi var 

með lögum um utanþjóðkirkjufólk 1845 tryggður réttur þess til að taka börn sín úr 

kristinfræðikennslu skólans. Í Svíþjóð kváðu hliðstæð lög á um undanþágur utan-

þjóðkirkjufólks en voru svo óljósar að til árekstra kom. Þessi þröngi undanþáguréttur 

var í gildi fram á miðja 20. öld þrátt fyrir miklar og heitar deilur.

Trúfrelsisumræðan snerti einnig stöðu og réttindi kennara við opinbera skóla. Í 

Danmörku voru ekki í gildi nein lög um að kennarar skyldu vera í þjóðkirkjunni 

en hins vegar gat fólk ekki fengið gilt kennarapróf án þess. Þá hafði biskup það 

hlutverk að setja kennurum köllunarbréf rétt eins og prestum. Með lögunum 1937 

gátu kennarar, þótt þeir væru í þjóðkirkjunni, óskað eftir undanþágu frá kennslu í 

kristnum fræðum, að því gefnu að þeir greiddu sjálfur þeim sem tóku við kristin-

fræðikennslunni af þeim. 

Í Noregi gátu meðlimir annarra trúfélaga en þjóðkirkjunnar ekki fengið kenn-
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-

fræðslan var skilgreind sem skírnarfræðsla kirkjunnar. Fram að setningu nýrra laga 

kennaraskóla hefðu gengið til altaris. Það var talið trygging fyrir því að viðkomandi 

játaði trú þjóðkirkjunnar. Með nýrri löggjöf um kennaramenntun var í stað þessa 

ákvæðs sett ákvæði um að umsækjandi væri í sænsku þjóðkirkjunni.

að standa vörð um hefðina ásamt kirkjunni en sósíaldemókratar vildu gjörtækar 

breytingar og þeir róttækustu vildu jafnvel kristna fræðslu út úr skólunum. En af 

Danmörku. 

Í Noregi tók þessi pólitíska deila á sig aðra mynd en í Danmörku og Svíþjóð þar 

að vera kristinn og móta kristna einstaklinga eða hvort hann ætti að vera uppeldis-

stofnun fyrir hinn sósíalíska einstakling.

öllum þremur löndunum en skólinn var þó enn samstarfsaðili kirkjunnar um kristna 

fræðslu og með kristileg markmið. Veraldarvæðingin tók því fyrst og fremst til 

stjórnar skólans og kennslu nýrra námsgreina á kostnað kristinna fræða. 

Veraldarvæðing skólans á Íslandi, með lögum um fræðslu barna 1907, mörkuðu 

þáttaskil í menntamálum Íslendinga og í hlutdeild kirkjunnar að þeim málum. Með 

tilliti til þess að alþýðufræðslan hafði öldum saman verið á hendi kirkjunnar hefði 

mátt ætla að þessi breyting hefði í för með sér átök milli hins kirkjulega og verald-

lega valds. Svo fór þó ekki. 

markmið. Látið er nægja að tilgreina hvaða námsgreinar skuli kenna. Í riti sínu 

Lýðmenntun skrifar Guðmundur Finnbogason langt mál um menntunarhugtakið 

og inntak þess en setur markmið skólans ekki fram í hnotskurn eins og vænta hefði 

mátt.

Jafnvel þótt öllum formlegum afskiptum kirkjunnar af alþýðufræðslunni lyki með 

þessari löggjöf og prestar ættu ekki eftir þetta sjálfkrafa aðild að fræðslu- eða skóla-

nefndum olli hið nýja fyrirkomulag ekki deilum. Leiða má líkum að því að áhugi 
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þessum friðsamlegu umskiptum. Flokkspólitísk átök byggð á ólíkum lífsviðhorfum 

-

stæði þjóðarinnar og samskiptin við Dani. Þá má ætla að viðhorf Guðmundar Finn-

sem hann segir að fræðsla í trúarefnum og innræting siðgæðis sé hið „alvarlegasta 

og mikilvægasta viðfangsefni uppeldisfræðinnar“. 

Helstu átökin um fræðslumál þjóðarinnar næstu áratugi lutu að kennslu kristinna 

fræða, inntaki og aðferðum. Jafnframt var mikið rætt um hlutdeild presta að alþýðu-

skyldu sameinuð í fámennum byggðum. Meginátökin um kristindómsfræðsluna voru 

þó trúfræðilegs eðlis, þ.e. hvort kenna skyldi lútherska trúfræði og siðfræði eins 

og hún hafði verið sett fram í þeim kverum sem íslenskum börnum var gert skylt 

að læra til fermingar eða hvort fylgja ætti nýjum áherslum í guðfræði sem lögðu 

megináherslu á persónu Jesú Krists sem siðferðilega fyrirmynd. Í hnotskurn voru 

þetta átök um kver eða biblíusögur. 

Fylgjendur kversins voru fylgismenn hefðbundinnar lútherskrar guðfræði en 

í áhrifastöðum, svo sem séra Magnús Helgason skólastjóra Kennaraskólans, Jón 

Helgason biskup og Ásgeir Ásgeirsson alþingismann og síðar fræðslumálastjóra. 

Auk átaka um innihald greinarinnar var einnig tekist á um kennsluaðferðir, þ.e. 

framsetningu efnisins á þroskasálfræðilegum forsendum og voru biblíusögurnar 

taldar einkar hentugar til slíkrar framsetningar. 

kristindómsfræðsluna í riti sínu, Lýðmenntun, en Alþingi samþykkti að kristindóms-

fræðsla skólans skyldi lúta því sem „heimtað er eða heimtað kann að verða að börn 

kunni í þeirri grein til fermingar“. Óráðlegt væri að skipta greininni í „skólakristni“ 

og „kirkjukristni“, auk þess sem æskilegt væri að börnin fengju í skólanum alla þá 

fræðslu sem lögskipuð væri eftir 10 ára aldur. Fram að þeim tíma önnuðust heimilin 

fræðsluna. Þessi ákvörðun var rót langvarandi deilna um kver eða biblíusögur. 

Minna var tekist á um stöðu greinarinnar í skólanum enda útbreidd samstaða um 

að kristindómsfræðslan skyldi vera hluti af viðfangsefnum skólans. Í umræðum á 

Alþingi í aðdraganda lagasetningarinnar 1907 kom fram tillaga um að setja þessa 

fræðslu ekki inn í skyldunámsskólann vegna trúfrelsisákvæða stjórnarskrárinnar þar 
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sem kristin fræðsla væri liður í fermingarfræðslu kirkjunnar. Þessi viðhorf fengu 

ekki hljómgrunn og bentu andmælendur á að þeim börnum einum væri skyldugt að 

sækja þessa fræðslu sem væru meðlimir þjóðkirkjunnar, auk þess sem þjóðin væri 

mjög einsleit í trúarefnum. Lítið fór fyrir umræðu um trúfrelsi eftir þetta. Umræða 

um aðskilnað ríkis og kirkju kom einnig upp þegar þetta var rætt en hafði ekki telj-

andi áhrif á umræðuna um stöðu kristinna fræða í skólanum. 

Vegna tengslanna við fermingarfræðslu kirkjunnar spunnust miklar umræður 

um hverjir skyldu annast þessa fræðslu í skólunum, prestar eða kennarar eða hvorir 

tveggju og þá sömuleiðis hver bæri endanlega ábyrgð á fræðslunni, skólinn eða 

kirkjan eða skólinn og kirkjan. 

Með lagasetningunni 1926 var leitast við að koma á verkaskiptingu milli skóla 

og kirkju varðandi kristindómsfræðsluna. Einn helsti talsmaður þess var Ásgeir 

Ásgeirsson. Hann skrifaði snarpa ádeilu í anda nýguðfræðinnar á hefðbundna lúth-

erska guðfræði og kverkennsluna sem kom út í ritinu Kver og kirkja 1925. Á kenn-

araþingum hafði hann látið það álit í ljós að kirkjan ætti ekki að skipta sér af því sem 

skólinn væri að gera en á Alþingi mælti hann fyrir verkaskiptingu skóla og kirkju 

hvað varðaði kristindómsfræðsluna þar sem kirkjan skyldi annast kverkennsluna 

og skólinn hinn sögulega þátt. Sú varð og niðurstaðan með lagasetningunni 1926. 

Með þeirri lagasetningu var einnig fellt úr gildi ákvæðið um að fella mætti niður 

kennslu í kristnum fræðum ef skólanefndum sýndist svo. 

Ástæða er til að benda á að í lögunum 1926 voru engin ákvæði um markmið 

skólastarfsins fremur en 1907. 

Í umræðum í aðdraganda lagasetningarinnar 1926 var rætt um verkaskiptingu 

kirkju og skóla þannig að skólinn skyldi annast fræðslu í biblíusögum en kirkjan 

trúfræðsluna. Eftir sem áður var óljóst hver staða kirkjunnar og prestanna væri 

gagnvart þessari fræðslu og í hverju verkaskiptingin væri raunverulega fólgin. Deil-

urnar héldu því áfram um sömu efni og áður, kver eða biblíusögur og hlutverk kenn-

ara og presta. Ásakanir á hendur kennurum fyrir að standa illa að verki eða jafnvel 

sýna henni fullan fjandskap ágerðust á þessum árum. Voru það einkum fylgjendur 

hefðbundinnar lútherskrar guðfræði sem báru þær ásakanir fram þótt ekki væri 

það einhlítt. 

-

málanna sem m.a. höfðu það á stefnuskrá að ýta kristindómsfræðslunni út úr skól-

unum. Enda þótt slíkt væri aldrei sett á oddinn í opinberri umræðu um stefnu þessara 
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meðlimir í þjóðkirkjunni enda stjórnarskrárbrot og í umræðunni var þess iðulega 

getið að ekki væri hægt að krefjast tiltekinnar trúarafstöðu af kennurum og yrðu þeir 

í kennslu sinni að vera óbundnir tilteknum trúarkenningum. Þær raddir heyrðust 

einnig, m.a. frá kvenfélagasambandinu, að kennarar, sem ekki treystu sér til að kenna 

kristin fræði af heilindum, ættu alls ekki að fást við kennslu og uppeldisstörf. Þetta 

vakti hörð viðbrögð kennarastéttarinnar en ekki verður séð að löggjafarsamkoman 

Ljóst er af umræðum að kirkjunnar menn og margir skólamenn töldu fræðsluna 

í skólunum vera á ábyrgð kirkjunnar. Þegar leið að lokum þriðja áratugarins og í 

-

námsskólanum, hvort hún ætti fyrst og fremst að gegna siðferðilegu hlutverki eða 

einnig trúarlegu.

-

fræðsluna frá 1926 látin standa óbreytt þrátt fyrir öll álitamálin. Sérstök mark-

miðsgrein var sem áður engin. Staða kristindómsfræðslunnar í skólanum og tengsl 

skóla og kirkju voru því óútkljáð þótt um fátt væri meira rætt á vettvangi skóla-

mála á þessum árum. Má ætla að óvissan um tengsl skólafræðslu og kirkjufræðslu 

eftir öldinni.

Sé þetta tímabil á Íslandi borið saman við Danmörku, Noreg og Svíþjóð vekur 

athygli að framan af eru þar í gildi markmiðsgreinar sem kveða skýrt á um kristilegt 

uppeldishlutverk skólans öfugt við Ísland. Þessi kristilegu uppeldismarkmið skól-

ans giltu í Danmörku til ársins 1937, var breytt í Noregi 1936, en héldust efnislega 

fyrr en 1933.

-

una, einkum að því er varðar kristindómsfræðsluna, allt tímabilið. Þrátt fyrir ver-

Danmörku, Noregi og Svíþjóð mun lengur en hér á landi á þessu tímabili.

Umræður um inntak og stöðu kristindómsfræðslunnar í skyldunámsskólanum hér 

á landi er um margt af sama toga og annars staðar Norðurlöndunum. Ber þar hæst 

deilur sem spruttu af ólíkum guðfræðilegum viðhorfum. Hins vegar fór umræðan 
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um kristindómsfræðsluna í þessum löndum í mun ríkara mæli en hér fram á vett-

vangi stjórnmálanna þar sem róttæk hugmyndafræði sósíalista vakti ákafar deilur. 

Á vettvangi stjórnmálanna var í nágrannalöndunum, einkum Svíþjóð og Noregi, 

mikið rætt um trúfrelsi og foreldrarétt en hér á landi var nánast engin umræða um 

þetta atriði. Sömuleiðis setti barátta sósíalista í Svíþjóð fyrir einum skóla fyrir alla 

svip á umræðuna þar en ekki hér eða í Danmörku. Hins vegar stefndu sósíalistar í 

Noregi markvisst að því að afhelga hugarfar þjóðarinnar með hugmyndum sínum 

um hinn sósíalíska skóla og lentu því í átökum við þá sem börðust fyrir viðhaldi 

hins kristna skóla. 

Þá virðist hafa verið miklu ljósara annars staðar á Norðurlöndum en hér á landi 

hvernig tengslum kirkju og skóla skyldi háttað. Hér virðist aldrei hafa verið gerð 

presta og kennara.
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Hér verður rakið það tímabil sem kallað hefur verið eftirstríðsár, þ. e. tímabilið 

hlutverki þjóðkirknanna í löndunum fjórum meðan á stríðinu stóð og þróun kirkju-

mála eftir stríð. Þá verður rædd og rakin sú þróun í hverju landanna fyrir sig sem 

leiddi til grundvallarbreytinga á stöðu kristindómsfræðslunnar í skyldunámsskól-

unum á hinum Norðurlöndunum þegar tengslin við skírnarfræðslu kirkjunnar voru 

óðum að rofna. Verða deilur sem af þessu spruttu raktar, greint frá átakaefnum 

umræðu um stöðu kristindómsfræðslunnar. Þetta tímabil er fremur tíðindalítið hvað 

varðar stefnumörkun í þessum efnum hér á landi en gerð verður grein fyrir helstu 

umræðuefnum þessara ára, einkum á vettvangi kirkjunnar.

Þjóðkirkjur Norðurlanda4.1
Þjóðkirkjur Norðurlanda stóðu frammi fyrir nýjum og áður óþekktum vanda þegar 

síðari heimsstyrjöldin braust út þótt aðstæður þeirra væru ólíkar. Hér á eftir verður 

gerð stutt grein fyrir viðbrögðum þjóðkirknanna í Danmörku, Noregi og Svíþjóð 

þegar Þjóðverjar hernámu Danmörku og Noreg og aðstæðum þeirra á stríðsárunum. 

Þjóðkirkjurnar og forystumenn þeirra höfðu mikilvægu hlutverki að gegna á stríðs-

árunum og nutu víðtæks stuðnings sem gaf kirkjunni tilefni til bjartsýni að stríð-

inu loknu.

Þjóðverjar settu Dönum og Norðmönnum úrslitakosti um skilyrðislausa uppgjöf 

9. apríl 1940. Viðbrögðin voru ólík. Danir gáfust upp og leiddi það til þess að þeir 

héldu sjálfstæði sínu í innanríkismálum lengst af en þó innan skýrra marka sem 

Þjóðverjar settu. Norðmenn hófu aftur á móti vopnaða andspyrnu. Þetta hafði áhrif 

á aðstæður og starfsemi þjóðkirknanna í þessum löndum á stríðsárunum.1

-

-

ast getur eftirstríðsár?2

1 Uglevik Larsen 1982:315–319

2 Schjörring 2001:39–44
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Algengast er að líta á fyrstu 15–20 árin eftir styrjöldina sem eftirstríðsár. Á

þessum árum átti sér stað mikil uppbygging og almenn velmegun jókst verulega. 

Margvíslegar breytingar urðu á siðgæðisviðmiðum á þessum árum, uppeldishættir 

urðu mun frjálslegri og kallaði það á breytingar á starfsháttum og agamálum í 

-

unar og vegna fjölbreyttari atvinnutækifæra missti sóknarkirkjan fyrra vægi. Tengsl 

fjölskylduhefðum. Þessu fylgdi aukin einstaklingshyggja í trúmálum. Þegar leið á 

og ekki kristnar, sem höfðuðu til margra sem þótti hinar hefðbundnu kirkjur stífar 

í formum og óaðgengilegar. 

Sjöundi áratugurinn og upphaf hins áttunda var um allan heim tími margvíslegra 

umbrota og rótleysis í kjölfar stúdentabyltingarinnar svonefndu 1968, sem tendruð 

þau umbrot sem henni fylgdu og telja má að marki upphaf breyttra tíma. Kynslóðabilið 

breikkaði og til varð sérstök unglingamenning.

Voru eftirstríðsárin þá tími veraldarvæðingar? Vissulega voru þau framhald langrar 

þróunar í átt til veraldarvæðingar á mörgum sviðum. En með margþætta merkingu 

ályktanir. Kirkjur Evrópu og þar með Norðurlandanna voru knúnar til að endurmeta 

stöðu sína og breyta starfsháttum sínum til að halda tengslum við og þjóna fólki við 

hugarfarsins. Á heimsvísu var sífelld aukning í samvinnu milli kirkjudeilda viðleitni 

til að mæta vaxandi veraldarhyggju.

Eigi að síður verður ekki horft fram hjá því, þegar á heildina er litið, að áhrif kirkn-

dróst saman þótt ekki drægi að marki úr því að börn væru borin til skírnar og síðan 

fermd. Umræðan um tengsl ríkis og kirkju hélt áfram og krafan um aukið trúfrelsi 

varð áleitnari.3

3 Gustafsson 1985:238–265
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Þjóðkirkjur Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar

Danska þjóðkirkjan hefði lengst af óskert frelsi til starfa meðan hún sýndi ekki 

opinbera andstöðu við hernám Þjóðverja. Þetta breyttist í ágúst 1943 eftir hrinu 

í kjölfarið og tilraunir til að hefta málfrelsið.

Tveir atburðir urðu til þess að allir biskupar dönsku þjóðkirkjunnar sendu frá 

sér tvö sameiginleg hirðisbréf. Hinn fyrri var skipuleg aðför nasista að dönskum 

gyðingum í október 1943 og hinn síðari aftökur án dóms og laga í febrúar 1944, 

hersetuna ótæpilega, bæði leynt og ljóst. Þessi hirðisbréf þjöppuðu þjóðinni saman 

að baki þjóðkirkjunni.4

5 Framan af höfðu hernáms-

hefur verið kirkekampen 

sem þeir undirstrikuðu sjálfstæði réttarins gagnvart hinum nýju valdsherrum og 

vísuðu til 43. gr. Haag-sáttmálans frá 1907. Þar var kveðið á um skyldu þeirra 

sem taka land hernámi að virða þau lög og rétt sem gilti í viðkomandi ríki. Lýstu 

mat á hvort þessi ákvæði væru haldin. Þessu vildi Reichskommissar Terboven ekki 

una og gaf sitjandi dómsmálaráðherra umboð til að grípa inn í sjálfstæði dómstól-

anna. Hæstaréttardómararnir sögðu af sér. Þar með var kirkjunnar mönnum ljóst 

-

arnir mótmæltu því einnig og sendu síðan út sameiginlegt hirðisbréf til presta og 

á óvart. Þetta þjappaði þjóðinni saman undir forystu kirkjunnar gegn hernáms-

í Þýskalandi og skylduðu ungmenni á aldrinum 10–14 ára til þátttöku. Enn risu 

4 Poulsen 1982:320–328

5 Austad 1982:342–352



126

KIRKJA OG SKÓLI Á 20. ÖLD

biskuparnir upp og andmæltu þessu broti á foreldraréttinum sem þeir töldu heilag-

að rómversk-kaþólski biskupinn í Ósló studdi andmælin opinberlega. Auk þess að 

starfa í hennar þágu eins og síðar verður að vikið. Kirkjuleiðtogarnir risu til varnar 

fyrir foreldrana og kennarana.

á stofn Kristent Samråd for Den norske kirke. Í því sameinuðust stríðandi fylkingar 

innan norsku kirkjunnar henni til varnar. Í forystu ráðsins voru auk Berggravs, Ole 

tíma. Samstaða þessara þriggja leiðtoga í baráttuni gegn nasistunum undirstrikaði 

hversu alvarlegt ástandið var og ólíkir hópar fólks fundu til samstöðu.

Ákvörðun hæstaréttardómaranna að leggja niður embætti sín varð til þess að 

biskuparnir gerðu slíkt hið sama. Ljóst var orðið að herrarnir í kirkju- og menntamála-

ráðuneytinu ætluðu sér að vinna markvisst að því að gera kirkjuna að hlýðnum þjóni 

hinna nýju valdsherra. Í febrúar 1942 sendu allir biskupar þjóðkirkjunnar samhljóða 

bréf til ráðuneytisins og sögðu af sér embættum sínum og sögðu sig þar með úr lögum 

við norska ríkið. Tóku þeir fram að þeir legðu niður opinberar embættisskyldur sínar 

sem ríkið hefði falið þeim á hendur en hygðust eftir sem áður gegna kirkjulegum 

skyldum sínum sem biskupar og vígðir þjónar Guðs. Mánuði síðar var sú ákvörðun 

tekin í Kristent Samråd að prestar kirkjunnar skyldu einnig segja sig frá opinberum 

en um hana náðist víðtæk samstaða. Auk guðfræðilegra og kirkjuréttarlegra þátta 

var þar m.a. gerð grein fyrir ástæðunni fyrir afsögn prestanna. Sögðust þeir leggja 

niður embætti sín af samviskuástæðum en hygðust gegna áfram öllum skyldum sín-

um við söfnuðina sem hægt væri að sinna af þeim sem ekki væru embættismenn. 

Þar með var norska þjóðkirkjan orðin óháð hinu nasíska ríkisvaldi og prestar og 

-

unni á margvíslegan hátt og voru m.a. 94 prestar fangelsaðir. 

Þessi víðtæka samstaða norsku þjóðarinnar, með kirkjuna í fylkingarbrjósti, gaf 

kirkjunnar mönnum tilefni til bjartsýni þegar leið að stríðslokum. Þetta gekk þó 
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vænst hafði verið. Eigi að síður hafði kirkjan styrkst að því leyti að hún hafði verið 

knúin til að ræða og taka afstöðu til ýmissa grundvallarspurninga sem snertu ríki 

verða ofarlega á baugi á áratugunum eftir stríð.

Sænska þjóðkirkjan hafði allt aðra stöðu á stríðsárunum en systurkirkjurnar í Nor-

egi og Danmörku.6

með ekki inn í stríðsátökin með beinum hætti. Styrjöldin hafði því lítil áhrif á sænskt 

kirkjulíf. Þegar á styrjöldina leið varð sænskum kirkjuleiðtogum þó ljóst að þörf væri 

á skýrum guðfræðilegum skilgreiningum og skýrri afstöðu til þess hvernig bregðast 

ætti við þessum alvarlegu tímum þar sem litið væri til kirkjunnar sem siðferðilegs 

leiðbeinanda og einnig að því er varðaði samband ríkis og kirkju.

Snemma á þriðja áratugnum fór að djarfa fyrir veðrabrigðum í sænskri guðfræði-

umræðu. Prófessor Gustaf Aulén við Háskólann í Lundi varpaði eftirfarandi 

spurn  ingu fram í ritgerð með sama heiti: I vilken riktning går nutidens teologiska 

tänkande? -

lyndu guðfræðinnar í veigamiklum atriðum. Kenning þeirra um hina „einföldu kenn-

ingu Jesú“ væri byggð á tilbúnum forsendum sem hefðu slitið einstaka ritningarstaði 

úr samhengi. Kristsfræði þeirra hefði glatað öllum tengslum við kristna grundvall-

arhugsun og Kristsjátningu allra tíma, allt frá tímum Nýja testamentisins, sem 

fæli í sér að Guð sjálfur, vera Guðs, þ.e. kærleikur Guðs, hefði holdgerst (sæ. tagit 

sem „idealmänniska“ væri að hafa endaskipti á kristinni grundvallarhugsun. Þetta 

þeirra, væru eigi að síður rannsóknarefni guðfræðinnar í því skyni að komast að 

hvað kristin trú fæli raunverulega í sér.7

ljóst vera að áherslubreyting hafði orðið í afstöðunni til játninga kirkjunnar. Þessi 

áherslubreyting fól einnig í sér eindregna höfnun á megináherslum nýguðfræðinnar. 

Áhrif þessara nýju viðhorfa bárust síðar hingað með séra Sigurbirni Einarssyni, síðar 

biskupi, eftir námsdvöl hans í Uppsölum.

6 Montgomery 1982:353–360

7 Aulén 1921
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Í Uppsölum sat annar prófessor, Anton Fridrichsen, sem var prófessor í ritskýr-

ingu. Áherslur hans voru einnig í grundvallaratriðum aðrar en nýguðfræðinganna 

sem höfðu leitast við að greina í sundur hið „sögulega“ og hið „helgisögulega“. Hann 

hafnaði ekki sögulega gagnrýnum biblíurannsóknum. En markmiðið með textarann-

sóknum taldi hann fyrst og fremst vera að skilja boðskap Nýja testamentisins.8 Leitin 

að skilningi á grundvallarinntaki kristinnar trúar var því sameiginleg áhersla prófess-

oranna í Lundi og Uppsölum þótt nálgunin væri önnur. Áhrifa þessara viðhorfa var 

farið að gæta verulega á stríðsárunum.

-

urnar í Noregi og Danmörku. Margar þeirra beindust að baráttu Berggravs bisk-

sinn í sögunni sameiginlegur fundur þings og kirkjuþings. Formaður borgarstjórnar 

um mikilvægi kristindómsins fyrir samfélagið og sagði: „Þjóð okkar þarfnast kristin-

dómsins. Án mikils máttar hans getur hún ekki staðið gegn hinu illa, ekki þolað 

styrjaldir, ekki sigrast á samtíðarvandanum og neyðarástandinu vegna styrjald-

arinnar. … Þess vegna er sænska leiðin kristna leiðin.“9 Undir þessa síðustu upp-

hrópun safnaðist þjóðin á næstu árum. 

Það reyndist í Svíþjóð sem annars staðar á Norðurlöndum að stríðsárin höfðu 

leitt af sér samstöðu kirkju og þjóðar sem ekki hélt við breyttar aðstæður. Upp var 

runninn tími vaxandi veraldarhyggju.10

Íslenska þjóðkirkjan

Á stríðsárunum og eftirstríðsárunum var það einkum þrennt sem íslenska þjóðkirkjan 

þurfti að takast á við: Vaxandi og hröð þéttbýlismyndun, harðnandi deilur kirkj-

unnar manna um stefnur í guðfræði og vaxandi efnishyggja. 

Þjóðkirkjan og starf hennar var að mestu ósnortið af styrjaldarrekstrinum nema 

-

og góð laun í boði. Árið 1940 voru íbúar Reykjavíkur orðnir 38.000 og var þeim 

þjónað af tveimur prestum Dómkirkjunnar auk fríkirkjuprests. Þrátt fyrir mikla 

8 Bibelsyn och bibelbruk 1973:55–58

9 Montgomery 1982:360

10 Montgomery 1982:353–360
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fólksfjölgun á millistríðsárunum var Reykjavík aðeins eitt prestakall og Dómkirkjan 

eina kirkja þjóðkirkjufólks. 

Árið 1940 var Reykjavík skipt í fjögur prestaköll og fjögur ný prestsembætti auglýst 

laus, þ.e. tvö í Hallgrímssókn og eitt í hvoru hinna prestakallanna, Laugarnes- og 

Nessókn. Talsverður styr stóð um prestskosningarnar í Hallgrímssókn og niðurstöður 

þeirra þar sem saman fóru guðfræðileg og stjórnmálaleg átök. Áhrifamenn í KFUM, 

sem var höfuðvígi hefðbundins lúthersks kristindómsskilnings, sumir hverjir jafn-

báðir voru á vinstri væng stjórnmálanna en jafnframt andstæðingar nýguðfræðinnar 

þótt þeir væru ekki samstiga í þeirri andstöðu. Sigurbjörn hafði verið við nám í 

-

Nygren og Gustaf Aulén verið áhrifamiklir „endurskoðunarsinnar“ eins og hann 

orðar það.11 Var hann þá þegar farinn að vekja athygli sem prédikari. Sigurjón var 

og síðar prófessor. Hinir tveir urðu einnig landskunnir kennimenn og málsvarar 

sem jafnframt var varaformaður Sálarrannsóknafélags Íslands og hafði stuðning úr 

röðum sjálfstæðismanna. Enginn umsækjenda fékk tilskilinn meirihluta. Sigurbjörn 

hafði fengið tilskilinn meirihluta hafði ráðherra kirkjumála, sem um þessar mundir 

var framsóknarmaðurinn Eysteinn Jónsson, frjálsar hendur um skipun í embættin 

og skipaði hann Sigurbjörn og bróður sinn Jakob í embættin.12 Að vonum varð af 

þessu mikill hvellur og stofnuðu fylgismenn Jóns nýjan fríkirkjusöfnuð, Frjálslynda 

söfnuðinn, með Jón sem safnaðarprest. Söfnuðurinn var lagður niður þegar Jón var 

kjörinn prestur við Dómkirkjuna nokkrum árum síðar.13

Því er þessara kosninga getið hér að þar koma við sögu menn sem áttu eftir að 

11 Sigurður A. Magnússon 1988:205

12 Pétur Pétursson 2000:310

13 Pétur Pétursson 2000:310–312 
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andstæðar fylkingar innan kirkjunnar. Eins og áður sagði voru margir forystumenn 

skyldu styðja tvo vinstrisinnaða presta vegna guðfræðilegrar afstöðu þeirra.

Fram undan voru snarpari átök milli nýguðfræðinga og andstæðinga þeirra en verið 

höfðu lengi og á næstu áratugum dvínuðu áhrif nýguðfræðinnar meðal prestastétt-

arinnar. Þessi átök endurspegluðust m.a. í baráttu um embættaveitingar14 við 

guðfræðideild Háskóla Íslands og innan hennar, milli nemenda innbyrðis og kennara, 

ekki síst eftir að þeir Ásmundur Guðmundsson og Sigurbjörn Einarsson voru báðir 

orðnir kennarar við deildina, Ásmundur 1934–1954 og Sigurbjörn 1943–1959. Á

þessum árum var Ásmundur jafnframt aðalkennari kennaranema í kristnum fræðum 

hans sjálfs í grein sem hann skrifaði í tímarit sitt, Víðförla, árið 1947: 

Hann hafði hvorki málróm Jakobs né hendur Esaús og hefur því blessunarlaus 

gengið til starfs í kirkjunni – og runnið sitt skeið á enda víðast hvar – nema hér. 

Og einmitt hér er prestafæð, sem ekki á sinn líka í nálægum löndum, sízt þeim 

sem lengst eru komin í jákvæðri, kirkjulegri guðfræði.15

Síðar urðu þessir menn báðir biskupar, Ásmundur árið 1954 og Sigurbjörn árið 

1959.

Hinir nýkjörnu prestar höfðu ærið að starfa við að byggja upp nýja söfnuði og 

koma þeim undir þak og kirkjan í þéttbýlinu þurfti að temja sér nýja starfshætti frá 

því sem verið hafði þegar hún var að mestu dreifbýliskirkja.

Þéttbýlismynduninni og vaxandi velmegun fylgdi vaxandi skeytingarleysi um 

trúmál og var sá vandi ítrekað til umræðu á prestastefnum og öðrum kirkjulegum 

æskulýðsstarf kirkjunnar og auka kristindómsfræðslu í skólum. 16

Starf KFUM og KFUK var afar þróttmikið á stríðsárunum og ekki síður á eftir-

stríðsárunum. Í júní 1936 hafði Kristilegt stúdentafélag verið stofnað af ungum 

14 Pétur Pétursson 2000:299

15 Sigurbjörn Einarsson 1947:191

16 Þórunn Valdimarsdóttir og Pétur Pétursson 2000:111–153 og 251–315
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Ole Hallesby sem var þar í forystusveit. Haustið 1936 hafði Ole Hallesby komið til 

-

ig deilum og andstöðu, einkum í röðum nýguðfræðinga. Einn þeirra stúdenta sem 

hópi þeirra ungu manna, sem fengu Hallesby í þessa heimsókn, komu nýir þjónar 

kirkjunnar og nýir forystumenn KFUM. Má segja að KFUM, KFUK og kristniboðs-

-

elísk-lútherskrar guðfræði. Eftirstríðsárin voru því tími mikillar uppbyggingar í 

Að vonum var lýðveldisstofnunin 1944 það sem hæst bar á þessum árum. Íslenska 

trúarhátíð. Guðsþjónustur hafa æ síðan verið fastur liður í þjóðhátíðarhöldum 17. 

júní. Afhelgunar þjóðfélagsins var því lítið farið að gæta á þessum árum, miðað við 

það sem síðar varð.17

Skyldunám á Norðurlöndum í deiglu4.2
Þegar styrjöldin braust út hafði ný skólalöggjöf tekið gildi í þremur Norðurlandanna, 

Danmörku 1937, Noregi 1936 og Íslandi 1936, og Svíar unnu að endurbótum í sínu 

Umræðan um skólamál einkenndist af gagnrýni á staðnaðar og úreltar kennslu-

aðferðir og inntak náms og framfarasinnuð uppeldisfræði með barnið og virkni þess 

í brennidepli ruddi sér til rúms. 

Styrjöldin hægði á umbótaviðleitninni og deilur þær, sem verið höfðu fyrirferðar-

miklar um tengsl skóla og kirkju, hljóðnuðu um sinn. Á fyrstu áratugunum eftir 

styrjaldarlok vaknaði umræðan um umbætur að nýju og sósíaldemókratar, sem 

voru í stjórnarforystu lengst af í Noregi og Svíþjóð, framfylgdu hugsjón sinni um 

samfelldan skyldunámsskóla grundvallaðan á hugmyndum lýðræðis og jafnaðar. Um 

17



132

KIRKJA OG SKÓLI Á 20. ÖLD

leið hófust á ný deilurnar um tengsl skóla og kirkju og stöðu kristindómsfræðslunnar 
18

Danmörk

Á fyrsta ári hersetunnar í Danmörku sendi Danmarks Lærerforenings representant-

En enig Lærerstand tilsiger fortsat sin Medvirken ved Opdragelsen af en Ungdom, 

der kan og vil bygge videre paa vor tusindaarige Kultur. Gennem solide Kund-

skaber i Skolens elementære Fag skal den rustes til at fylde sin plads ved arbejdet, 

gennem de stærke Toner, der klinger i vore Salmer og Sange, i vor Historie og 

vor Digtning, skal den fremdeles paa Kristendommens Grund opdrages som en 

bevidst dansk Ungdom, der vedkender sig Fædres Arv.19

1941, er gerð nánari grein fyrir hvað í því felst að skólinn eigi í senn að fræða, ala 

Den bør udvikle og styrke Børnenes sans for de etiske og kristelige Værdier, give 

dem Ærbødighed for Menneskelivet og for Naturen, Kærlighed til Hjemmet og 

vort Folk og Land …20

um kristindómsfræðsluna. Hann gerir upp stöðuna á þessum alvarlegu tímum og 

segir:

Naar man fra ledende Side i vort Folk nu ser med Velvilje paa Kristendomsun-

dervisningen, skyldes det ikke mindst de senere Aars Begivenheder … Endnu er 

en kristelig vækkelse ikke fulgt efter den nationale, men Respekten for Fædrenes 

kristne Tro er utvivlsomt steget … Religionslæreren behøver nu ikke mere at give 

18 Tegborg 1982:63–68 og 1985:315–319

19 Folkeskolen 24.10. 1940:712

20 Love og Ekspeditioner
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en Undskyldning for sin Eksistens. Tidens Alvor har medført en Paaskønnelse 

af hans Gerning.“21

En Adam var ekki lengi í paradís. Eftirstríðsárin í Danmörku einkenndust af aukinni 

velmegun og vaxandi efnishyggju. Uppvaxandi kynslóð sneri í auknum mæli baki 

við trú og gildum genginna kynslóða. Á þessum umbrotatímum vaxandi fjölhyggju 

lenti kristindómsfræðsla skólans í kreppu.

Religionslærerforeningen horfðist í augu við stöðuga fækkun félaga og svo var 

um önnur kristileg félög kennara. K.E. Bugge telur að ekki sé hægt að benda á neitt 

valdið kreppu kristindómsfræðslunnar á þessum árum.22 Ef til vill hefur Bodil Koch 

kirkjumálaráðherra sagt upphátt það sem margir skynjuðu á þessum árum en hún 

lét m.a. eftirfarandi ummæli falla í hringborðsumræðum um uppeldismál í nóv-

ember 1953:

nedbrydende end opbyggende … Burde der ikke iværksættes en undersøgelse om 

hvad religionsundervisningen egentlig står for. Det burde gøres, selv om måske 

en del kirkeligt porcelæn vil rasle.23

Að vonum vöktu þessi ydduðu orð ráðherrans ákafar umræður um kristinfræði-

kennsluna án þess að nokkuð væri gert af opinberri hálfu. Hins vegar tók Religions-

Félagið setti á laggirnar Materialecentralen árið 1954 sem enn starfar. Sama ár héldu 

samtökin upp á 50 ára afmæli sitt og hófu nýja sókn.

var ekkert aðhafst að sinni af hálfu opinberra aðila til að breyta stöðu eða inntaki 

1958 með óbreyttri markmiðsgrein og óbreyttum ákvæðum um kristinfræðikennsl-

una.24 Árið 1960 sendi menntamálaráðuneytið síðan frá sér Undervisningsvejledning 

21 Vor skole 1943:63–64

22 Bugge 1979a:97

23 Folkevirke 1954/2:18–20

24 Lov om folkeskolen 7/6 1958
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for folkeskolen sem í daglegu tali var kölluð Den blå betænkning.25 „Undervisnings-

vejledning“ er eins konar stefnuskrá sem leggja á til grundvallar endurskoðun á nám-

plaggi. Þar segir m.a. að sérstaka áherslu verði að leggja á menningarleg, siðferðileg 

og andleg gildi um leið og skólinn verði að laga sig að breyttum tímum.

Enn fremur segir:

… Det er skolens formål at dygtiggøre børnene til at gå ud i samfunds- og erhvervs-

livet, velegnede til at opfylde de krav, man med rimelighed kan stille, men først 

og fremmest er det skolens opgave at fremme alle muligheder for, at børnene kan 

vokse op som harmoniske, lykkelige og gode mennesker.26

Um kristinfræðikennsluna segir:

Kristendomsundervisningen skal gives i overensstemmelse med folkekirkens evan-

gelisk-lutherske lære. Den har til formål gennem levende og interessevækkende 

arbejde med stoffet at udvikle børnenes religiøse anlæg og deres sans for etiske 

og kristelige værdier ved efterhånden at give dem et sikkert og for deres alderstrin 

afpasset kendskab til den kristne lære, som den fremtræder i evangelierne.

Kennslustundum, sem greininni voru ætlaðar, fækkaði úr 13 í 11 vikustundir sem 

dreifðust á átta ár. Sérstaklega er rætt um tengsl fermingarfræðslunnar og skólans 

og sett voru sérstök ákvæði um það samstarf og kennslustundir í stundaskrá skól-

ans.27

Athygli vekja nokkur hugtök sem lúta sérstaklega að uppeldis- og mótunar-

hlutverki skólans og fela í sér tiltekinn mannskilning sem rímar við bjartsýnisviðhorf 

nýguðfræðinnar. Hér er um að ræða hugtök eins og „harmoniske, lykkelige og gode 

mennesker“ og „at udvikle børnenes religiøse anlæg og deres sans for etiske og krist-

elige værdier“. Þessi hugtök og hvað í þeim felst vakti nokkrar umræður. Einkum var 

það P.G. Lindhardt, prófessor í Árósum, sem gagnrýndi harkalega að skólanum væri 

ætlað að ala börnin upp svo þau verði „harmoniske, lykkelige og gode mennesker“. 

25 Undervisningsvejledning for folkeskolen

26 Undervisningsvejledning for folkeskolen I 1960:24–25 og 20–29 

27 Undervisningsvejledning for folkeskolen I 1960:33–34
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Lindhardt benti á að tilveran væri ekki „harmonisk“ heldur sundruð, hún væri bæði 

góð og ill, hamingjurík og óhamingjusöm. Um þetta ætti skólinn ekki að þegja heldur 

Þetta viðhorf Lindhardts átti sér rætur í guðfræðistefnu 

sem þá hafði rutt sér til rúms og kölluð hefur verið „díalektísk guðfræði“ og lagði 

áherslu á að maðurinn lifði í spennu milli góðs og ills og gæti ekki af sjálfum sér 

húmanískan mannskilning og trúna á getu mannsins en kristinn mannskilningur 

hefur þokað.28

Sjöundi áratugurinn og upphaf hins áttunda voru í Danmörku svo sem um allan 

hinn vestræna heim tími margvíslegra umbrota og rótleysis. Neyslumenningin 

blómstraði sem aldrei fyrr og kynslóðabilið breikkaði. Sérstök unglingamenn-

ing varð til sem einkenndist af uppreisn gegn gömlum gildum og hefðum, bæði í 

klæðaburði, tónlist og hátterni, og unga fólkið leitaði nýrra lífsgilda í austurlenskum 

trúarbrögðum.29

Skólinn og það sem hann stóð fyrir fór ekki varhluta af umrótinu, auk þess sem 

svonefnd þekkingarbylting krafðist þess að menntun yrði tekin til gagngerðrar end-

urskoðunar.

Danir fengu ný lög um kennaramenntun árið 1966 sem hækkuðu menntunarstig 

kennara verulega, einnig menntun þeirra í kristnum fræðum.30 Námstjórar voru 

ráðnir til að hafa eftirlit með greininni á öllum skólastigum, allt frá grunnskóla til 

menntaskóla og kennaraskóla. Danmarks Lærerhøjskole fékk stöðu æðri menntastofn-

unar árið 1963 og haustið 1967 bauð skólinn í fyrsta skipti þriggja ára kandídatsnám 

í kristendomskundskab/religion.

Umræðan um kristindómsfræðsluna, innihald hennar og stöðu hélt áfram eftir 

lagasetninguna 1958 en rann þó ekki í einum farvegi. Bugge tekur til nokkur atriði 

sem að hans mati höfðu veruleg áhrif til framtíðar.

Folkeskolen: „Foreningens formål er at virke 

for et etisk-humanistisk livssyn på konfessionsløst grundlag. Vi vil arbejde for, at 

en etik og et livssyn baseret på humanisme kan vinde plads i samfundet. Skolen bør 

28

29 Bugge 1979a:104–105

30 Lov om uddannelse af lærere i folkeskolen 8/6 1966
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være konfessionsløs.“31 Í ódagsettum ritlingi er gerð nánari grein fyrir mannskiln-

ingi samtakanna og stefnu þeirra. Þar segir m.a.: „Menneskets erkendelse af sig selv 

og sin omverden kan bygges alene på et rationelt erfaringsgrundlag … Mennesket 

opfattes som et værdiskabende væsen, der selv kan fastsætte sine etiske idealer.“32

máls á stöðu kennara í skyldunámsskólanum sem ekki væru meðlimir í dönsku 

þjóðkirkjunni. Eins og áður hefur verið nefnt urðu kennarar í kristnum fræðum að 

vera meðlimir í þjóðkirkjunni. Upphaf málsins var að Elten hafði sent fyrirspurn til 

að segja sig úr þjóðkirkjunni. Svarið fól í sér að hann gæti haldið stöðu sinni að því 

gefnu að hann kenndi ekki kristin fræði og að hann hvorki í eða utan skóla mætti 

láta trúarleg viðhorf sín í ljós við nemendur sína í því skyni að vinna þeim fylgi. Þetta 

kærði Elten til umboðsmanns þingsins og taldi á sér og sínum líkum brotið þar sem 

Barátta Eltens breytti litlu að sinni. Baráttumál hans áttu þó eftir að setja mark 

á afstöðuna til trúarbragðafræðslu skólans þegar hún síðar var leyst undan því að 

vera játningabundin og þær kröfur gerðar til kennara að hafa fyrst og fremst þekk-

ingu á efninu og vera málefnalegir í kennslu sinni um trúarbrögð.

Tvær ungar fræðigreinar, sem óðum voru að hasla sér völl sem sjálfstæð fræðasvið, 

settu einnig sitt mark á umræðuna í Danmörku á þessum árum en það voru trúarlífs-

var undir áhrifum frá þýskri trúaruppeldisfræði sem á þeim árum var einkum upp-

tekin af vandamálum sem tengdust veraldarvæðingunni. Umræðan snerist um hvort 

rökstyðja ætti kristindómsfræðsluna með því að vísa til boðunar fagnaðarerindisins 

eða til menningar- og menntunarviðhorfa. Þessi andstæðu viðhorf vöktu þó ekki 

miklar deilur í Danmörku þar sem dönsk hefð með Grundtvig í broddi fylkingar 

hafði lagt áherslu á sjálfstæði menningarinnar gagnvart boðun kirkjunnar. 

Fyrir áhrif frá þýska guðfræðingnum Martin Stallman kviknaði umræða um mun-

inn á boðun og fræðslu og fékk hún hljómgrunn í Danmörku. Stallman hélt því fram 

að frá „hermeneutisku“ sjónarhorni (úr grísku: „hermeneuein“: að skýra, leggja út, 

31 Folkeskolen 1960:433

32 Bugge 1979a:153–154
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umtal og samtal en boðun væri tiltal, bein skírskotun boðanda til hlustanda.33

Á miðjum sjöunda áratugnum vöktu rannsóknir og kenningar breska trúarupp-

eldisfræðingsins Ronalds Goldman eftirtekt. Rannsóknir hans voru undir áhrifum 

vitsmunaþroskakenningar Piagets og beindust að þroskaferli trúarlegrar hugsunar 

og setti hann fram kenningu um þrjú þroskastig trúarlegrar hugsunar. Á grundvelli 

niðurstaðna rannsókna sinna lagði hann fram tillögur um kennslufræðilega nálgun 

trúarbragðafræðslunnar þar sem hann telur að börn öðlist ekki þroska til að skilja 

raunverulegan boðskap biblíusagnanna fyrr en í fyrsta lagi um 10 ára aldur og telur 

að fram að því ætti að byggja upp hugtakaskilning barnanna með því að fást við 

svokölluð „lífsþemu“ sem síðan mætti skírskota til þegar að eiginlegri kristindóms-

fræðslu kemur. Enda þótt þroskakenningar Goldmans hlytu almenna viðurkenn-

ekki allir á eitt sáttir um þær kennslufræðilegu ályktanir sem hann dró af þeim.34

Viðhorf Goldmans höfðu víðtæk áhrif á trúarbragðafræðslu og námsefnisgerð á 

Norðurlöndum, m.a. hér á landi.

Auk þessa má nefna tilraun til að endurvekja frásagnarhefðina í kristindóms-

arfsins frá Grundtvig.35

Í lok þessa tímabils var, eins og sjá má af framansögðu, mikil gerjun þegar litið er 

til kristinfræðikennslunnar í dönskum skólum. Tengslin við játningagrundvöll kirkj-

unnar eru enn við lýði við lok þessa tímabils en þau bönd voru þó óðum að rakna.

Noregur

Skólinn í stríði4.2.2.1

Eins og áður sagði veitti norska kirkjan með biskupana í broddi fylkingar margvíslegum 

Þann 4. október 1940 sendi Reichskommissar Josef Terboven tilskipun þess efnis 

að svipta mætti alla opinbera starfsmenn embættum sínum ef pólitísk sannfæring 

33

34 Goldman 1964 og 1965. Sjá einnig: Sigurður Pálsson 2001:77–87

35 Krab-Johansen 1977:107–119
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nýskipan á.36

kennara þar sem þessari nýskipan er ítarlega lýst og það útmálað mörgum orðum 

hvaða ógn „norskdommen“ stafaði af því ef menn segðu ekki skilið við fordóma sína 

-

úr prentsmiðjunni að næturlagi. Farið var með eintak af því til eins af leiðtogum 

-

af trúmennsku og fylgja samvisku minni og mun, á grundvelli þess, hér eftir sem 

37

-

ina. Forystumaður í mótspyrnu kennarasamtakanna var Einar Høigard en hann 

hafði áður verið lektor í norsku við háskólann í Hamborg og deildarstjóri í kirkju- 

og menntamálaráðuneytinu þegar Þjóðverjar hernámu Noreg. Í frægri barátturæðu, 

sem hann hélt á hvítasunnudag 1941 og bar heitið „Grundvöllur skólastarfs í Nor-

egi“, lagði hann áherslu á að ef það væri eitthvað eitt öðru fremur sem nefna mætti 

sem grundvöll skólans þá væri það hinn kristni arfur. 

Hámarki náði sameiginleg barátta skóla og kirkju gegn nasistavæðingu hinnar 

uppvaxandi kynslóðar í febrúar 1942 þegar Quisling var tilnefndur forsætisráðherra 

sett lög um Kennarasamband Noregs og „um þjóðlega æskulýðsþjónustu“. Kenn-

arasambandið skyldi vera undir forystu ráðherraskipaðs leiðtoga og vera tengiliður 

-

uðu við opinbera skóla eða ekki, skyldu vera félagar í kennarasambandinu. Háskóla-

kennarar voru þó undanþegnir aðild. Í lögunum um æskulýðsþjónustuna var kveðið 

á um skyldu allra ungmenna, 10–18 ára, að þau skyldu þjóna þjóð sinni og ætt-

36 Harbo 1989:105–113

37 Hér haft eftir Harbo 1989:106
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enda væri það liður í félagslegu uppeldi þeirra. Þetta þjappaði gjörvallri þjóðinni 

litu ekki á sig sem meðlimi kennarasambandsins nýja og að þeir, samvisku sinnar 

vegna, treystu sér ekki til að taka þátt í þjóðaruppeldinu samkvæmt fyrirmælum 

ráðuneytisins og þrátt fyrir margvíslegar tilraunir þess til að þvinga kennara til 

þátttöku, m.a. með því að svipta þá launum, kom allt fyrir ekki. Biskuparnir sendu 

frá sér andmæli gegn æskulýðsþjónustunni og töldu hana brjóta á foreldraréttinum 

og studdu hann rökum sköpunarguðfræðinnar sem grundvallarrétt. Forystumenn 

-

upanna. Enn höfðu skóli og kirkja sameinast í andstöðunni við nasistavæðingu skól-

ans og þar með æskulýðsins. 

Pólitísk átök um skólann4.2.2.2

Á stríðsárunum ýttu átökin við nasistana allri annarri umræðu um norska skólann 

til hliðar. En þegar árið 1945 var umræðan vakin að nýju með því sem kallað var 

-

inu er höfð uppi hörð gagnrýni á skólastefnu annars og þriðja áratugar aldarinnar 

með einhliða áherslu sinni á þekkingarþátt menntunarinnar. Notagildin voru sögð 

hafa ýtt andlegum gildum til hliðar og stofni það þjóðinni nú í menningarkreppu. 

húmanistar og þeir sem vildu standa vörð um hinn kristna arf, stóðu saman um að 

skólann skorti „anda“, „kjarna og markmið“, „lifandi menntunarhugsjón“ (no. levende 
38

þannig að það myndaði eina heild, allt frá grunnskóla til æðstu menntunar, hvort sem 

um bók- eða verknámsskóla væri að ræða. Þeirri spurningu var þó ósvarað hvernig 

ætti að raungera þessa nýju stefnu. Við þessar aðstæður hlutu viðbrögð kirkjunnar 

að vera þau að benda á að ef skólinn ætti í raun að vera „karakterdannende“ væri 

augljóst að styrkja þyrfti stöðu kristinfræðikennslu í skólum. Kristin fræði yrðu að 

endurheimta stöðu sína sem höfuðnámsgrein skólans.

38 Harbo 1989:114–115
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Í nóvember 1945 opnaði í Ósló skrifstofa undir heitinu Kristelig pedagogisk 
39 Einn 

aðalhvatamaður að stofnun skrifstofunnar var Bjarne Hareide, guðfræðingur, sem 

veitti stofnuninni forstöðu næstu áratugi. Hareide var afkastamikill rithöfundur og 

áhrifamikill og kom m.a. við sögu hér á landi eins og síðar verður greint frá (sbr. 

„kristenfolket“ til vitundar um ábyrgð sína á skólanum og þátttöku í endurreisn hans, 

-

ilanna. Þótt KPK væri veikburða í fyrstu reyndist víðfeðm samstaða um hugsjónir 

rekstur skrifstofunnar. Auk þess að standa vörð um kristinn grundvöll skólans setti 

í kirkju og skóla. Eitt markmiðanna var að hvetja og styrkja ungt fólk til að mennta 

sig í uppeldisfræði, með áherslu á trúaruppeldisfræði. Þetta fæddi síðan af sér hóp 

vel menntaðra guðfræðinga og uppeldisfræðinga sem voru áhrifavaldar í umræðunni 

um norsk skólamál á sjötta og sjöunda áratugnum og komu sumir hverjir einnig að 

útgáfu á Prismet -

ismálatímarit í Noregi. Úr þessum hópi má t.d. nefna prófessorana Ivar Asheim og 

Reidar Myhre sem báðir eru þekktir hér á landi. Bók Asheims, Religionspedagogikk,

hefur verið notuð við kennslu í Kennaraháskólanum og við guðfræðideild Háskóla 

Íslands og bækur Myhres, Innføring i Pedagogikk 1–3 og Grunnlinjer i pedagogikens 

historie, sem komið hefur út á íslensku, hafa einnig verið kenndar bæði í Háskóla 

Íslands og Kennaraháskólann.40

Eins og komið hefur fram var samstaða kirkju og skóla þétt á stríðsárunum. 

Skömmu eftir að Noregur varð frjáls undan nasistastjórninni birtist í Norsk Skule-

blad41 grein sem vakti athygli. Þar segir meðal annars: „Skal den felles negative 

kamp mot fortsettes av en felles positiv innsats for?“ Hvatt er til áframhaldandi 

samstöðu kirkju og skóla vegna þess að „ … med freden begynner den store kamp 

om folkets sjel for alvor.“

Á stríðsárunum hafði Den midlertidige kirkeledelse skipað nefnd til að gera 

tillögur um „alternativ plan for kristendomsundervisningen“. Þetta voru viðbrögð 

við námskránni sem fylgdi í kjölfar lagasetningarinnar 1939 þar sem þrengt hafði 

39 Steensnæs 1970

40 Myhre 2001

41 Holmin 1945
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verið að kristindómsfræðslunni, „det alvorligste slag som noensinne er rettet mot 

vår kristendomsundervisning“. Ekki var hægt að gefa þetta nefndarálit út fyrr en 

eftir stríð og var það eitt af fyrstu verkefnum KPK. Nefndarálitið Atterreising av 

kristendomsfaget í skolen 42

Jafnframt þessu gerðu baráttumenn fyrir bættri kristindómsfræðslu sér grein fyrir 

að andstaðan gegn greininni átti sér einnig rætur í því að hún hafði staðnað og ekki 

fylgt þróuninni í uppeldis- og kennslufræðum. Nauðsynlegt væri því að berjast á 

tvennum vígstöðvum til að auka veg kristindómsfræðslunnar, annars vegar með því 

að auka stundafjölda greinarinnar á stundaskrá og með uppeldis- og kennslufræðilegri 

til öndvegis. Forystu í þeim efnum tók KPK og síðar IKO eins og áður sagði.

folket andstæðir pólar í skólapólitík millistríðsáranna. Allt frá stríðslokum og fram 

Þegar að seinni heimsstyrjöldinni lokinni hófust þessi átök að nýju. Fyrsta málið sem 

upp kom var framhald á átökunum um einkarekna kennaraskóla í eigu heimatrúboðs-

sem var síðasti einkarekni kennaraskólinn í landinu og rekinn af heimatrúboðinu.43

veruleika vígorð sitt „religionen ut av skolen“. Frekari staðfestingu á þessum ótta 

þóttust menn fá þegar frumvarp um Lov om folkehøgskolen var lagt fram árið 1948 

Arbeiderbladet. Meðal annars ritaði August Lange, lektor við Oslo lærerskole, eftir 

eins róttæk í skoðunum sínum þótt þau teldu nauðsynlegt að breyta markmiðsgrein-

inni og breyta bæði inntaki og aðferðum í kristindómsfræðslunni. 

Auk ádeilunnar frá „de kulturradikale“ kom ádeila úr annarri og óvæntri átt, þ.e. 

frá trúfélögum sem störfuðu ekki á evangelísk-lútherskum grunni.44 Samkvæmt 

lögum máttu kennarar, sem tilheyrðu þessum trúfélögum, ekki kenna kristin fræði. 

42 Atterreising av kristendomsfaget i skolen 1946

43 Harbo 1989:119 

44 Harbo 1989:124 
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Athugasemdir þeirra voru þó hvorki árás á kristindómsfræðsluna sem slíka eða á 

kristinn grundvöll skólans heldur að umræddir kennarar teldust ekki fullgildir kenn-

arar á öllum sviðum. Töldu þeir sig ekki síður hæfa til að kenna kristin fræði en þá 

kennara sem aðeins tilheyrðu norsku þjóðkirkjunni að nafninu til. Töldu kennararnir 

að þetta væri brot á trúfrelsisákvæðum stjórnarskrárinnar og því bæri að afnema 

játningabundna kristindómsfræðslu og leggja þess í stað meiri áherslu á hið sameig-

inlega og opna þeim þannig leið að kristindómsfræðslunni. Þessu var ekki sinnt. 

„Skal kristendommen ut av skolen?“4.2.2.3

Bjarne Hareide, forstöðumaður IKO, sendi árið 1956 frá sér bók með ofanskráðu 

heiti.45 Í formála sínum fyrir bókinni segir hann: 

Det jeg vil med dette skrift er å tegne en situasjon som i dag er en truende fare 

folk ennå har kjær. Men hensikten er noe mer enn et defensivt forsvar for gamle 

posisjoner. Det positive siktepunkt kan formes slik: Fyll institusjonene!46

frumvarp til laga um „folkeskolen“ sem hratt af stað einhverjum víðtækustu og áköf-

ustu skólapólitísku deilum sem sögur fara af í Noregi.47

Frumvarpið fól í sér róttækar breytingar á ákvæðum gildandi laga sem snertu 

kristindómsfræðsluna og tengsl kirkju og skóla. Markmiðsgrein skólans var þó lítið 

breytt. Enn var kveðið á um það hlutverk skólans að veita nemendum sínum „krist-

elig og moralsk opdragelse“. En þetta ákvæði var ekki lengur talið fyrst heldur á eftir 

ákvæðum um félagslegt uppeldishlutverk skólans. Þetta var þó ekki aðaldeiluefnið 

þótt sumir sæju þarna blikur á lofti. Það sem mestum deilum olli var eftirfarandi:

Úr fyrirhuguðu námsefni í kristnum fræðum voru 1. Fræðin minni eftir Lúther 

felld brott.

Ákvæðin um markmið kristindómsfræðslunnar voru felld úr lagatextanum og 2.

skyldu vera í námskrá eins og í öðrum greinum.

45 Hareide 1956

46 Hareide 1956:8

47 Steensnæs 1970:38–45
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3.

lengur og prestar misstu sjálfgefna setu í skólanefndum. Eftirlitsskylda biskupa 

og presta með kristindómsfræðslunni breyttist í áheyrnar- og umsagnarrétt 

ef skólarnir óskuðu þess.

Ákvæðin um morgunandakt voru felld brott.4.

Safnaðarstjórnir skyldu ekki hafa afskipi af vali á kennslubókum.5.

Ákvæðið um að kennsla í kristnum fræðum væri bundin játningum evangelísk-6.

lútherskrar kirkju var ekki í frumvarpinu.

Alvarlegast þótti að játningagrundvöllur greinarinnar skyldi felldur úr lögunum. Þar 

með var því hlutverki skólans ógnað að hann sinnti skírnarfræðslu kirkjunnar. Var 

bent á að það stríddi gegn 2. gr. stjórnarskrárinnar. Biskupar norsku kirkjunnar sendu 

bréf til kirkju- og menntamálanefndar Stórþingsins með athugasemdum við laga-

frumvarpið. Þetta vakti að vonum mikla athygli og markaði stefnuna í mótmælum 

sem á eftir fylgdu. Mótmælabréf, frá safnaðarstjórnum og öðrum kirkjulegum aðilum, 

frá hundruðum foreldrafunda og frá kennarafélögum og skólastjórnum, hlóðust upp 

Mótmælin höfðu þau áhrif að ákvæðin um markmið og stöðu kristindóms-

fræðslunnar voru sett óbreytt aftur inn í frumvarpið, biskupar og prestar skyldu 

hafa rétt til að hlýða á og gefa ráð varðandi kristindómsfræðsluna án þess að ósk 

kæmi frá skólastjórnendum og safnaðarstjórnir skyldu áfram hafa það hlutverk að 

viðurkenna kennslubækur í kristindómi sem skyldu vera í samhljóðan við játningar 

kirkjunnar. Óbreytt stóð að biskupar áttu ekki lengur aðild að eftirliti með skóla-

Eftir langvarandi deilur, bæði á Óðalsþingi og Lögþingi, voru Lov om folkeskolen

samþykkt í apríl 1959. Markmiðsgrein laganna var svohljóðandi:

Skolen har til sin oppgåve saman med heimen å arbeida for at elevane skal bli gode 

samfunnsmenneske. Han skal hjelpa til å gjeva elevane ei kristelig og moralsk 

oppseding, utvikla deira evner og anlegg og gje dei god ålmennkunnskap, slik 

at dei kan bli gagns menneske både åndeleg og kroppsleg.48

48 Lov om folkeskolen 1959
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almennt uppeldi barna hafði skilað árangri þótt ekki hefði allt náðst fram sem keppt 

var að. Í lögunum voru ákvæði um að sveitarfélög gætu sótt um að gera tilraun með 

9 ára skyldunámsskóla. Mörg sveitarfélög nýttu sér þetta ákvæði. 

Máttur samstöðunnar4.2.2.4

fram sem kveikti nýjar deilur um kristindóms-

fræðsluna. Í fyrstu snerust þær einkum um þann kennslustundafjölda sem grein-

inni var ætlaður en hann var minnkaður verulega frá því sem áður var og höfðu 

kirkjunnar menn aldrei verið ánægðir með hann. Bentu sumir á að ekki væru þau 

merkileg nýju viðfangsefnin sem þyrfti að rýma fyrir, svo sem „vaske hender og 

pusse tenner, vaske kopper og vri opp en klut, smøre brødskiver, røre eggedosis, 

rense bær, skrelle appelsiner og gulrot, osv.“49

Fjórum árum síðar heimilaði menntamálaráðuneytið einstökum skólum að auka 

kennslustundafjölda greinarinnar upp að vissu marki, annaðhvort með því að taka 

þær af öðrum greinum eða auka heildarkennslustundafjölda.

En ekki var látið hér við sitja. Í mars 1965 var birt erindi til Stórþingsins um 

tímafjölda í kristnum fræðum. Að baki erindinu stóðu leiðandi konur og karlar á 

vettvangi kirkju, skóla og kristilegra samtaka.50 IKO var ekki formlegur aðili að þessu 

erindi en lýsti stuðningi við það. Hrundið var af stað almennri undirskriftasöfnun 

sem leiddi til þess að rúmlega 725.000 undirskriftir fylgdu erindinu til þingsins. 

Meðan á þessum undirskriftum stóð sat að störfum nefnd sem á vegum mennta-

málaráðuneytisins vann að nýju frumvarpi til laga um folkeskolen. Frumvarpið var 

kynnt haustið 1965. Í greinargerð með frumvarpinu var lögð áhersla á að skólinn 

ætti að byggja starf sitt á því sem kallað var grundvallarhefðir í norskri menningu: 

„kristen tro og moral, dei demokratiske idéane og vitenskapelig tenkjemåte og metode, 

og at den må hjelpe til å styrkje dette kulturgrunnlaget.“ Enn fremur vakti það kirkj-

unnar mönnum bjartsýni að í frumvarpinu var talað um kristindómsfræðslu skólans 

sem skírnarfræðslu kirkjunnar. Þetta frumvarp varð ekki að lögum. 

49 Steensnæs 1970:46

50 Steensnæs 1970:48–58
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Árið 1967 lagði menntamálaráðuneytið fram frumvarp til laga um 9 ára grunn-

skóla.51 Í frumvarpinu er fylgt áliti undirbúningsnefndarinnar frá 1965 um kristin-

dómsfræðsluna, að hún sé skírnarfræðsla kirkjunnar og skuli þar af leiðandi vera 

evangelísk-lúthersk. Mikinn fögnuð vakti hjá kirkjunnar fólki að lágmarksstundafjöldi 

í greininni skyldi vera 21 vikustund dreift á níu ár en það hafði lengi verið baráttu-

mál IKO.

Eitt megindeiluefni í tengslum við frumvarpið var staða kennara og barna sem 

tilheyrðu öðrum trúfélögum en evangelísk-lútherskum. Kirkjunnar menn stóðu fastir 

á fyrri meiningu um að svo lengi sem kristindómsfræðsla skólans væri skírnarfræðsla 

kirkjunnar væri ekki ásættanlegt að aðrir en kennarar frá evangelísk-lútherskum 

söfnuðum önnuðust kennsluna.52 Bent var á að þessi einstrengingslega afstaða væri 

þjóðkirkju upp á valkost, þ.e. fræðslu í trúarbragðasögu og siðfræði. Með því móti 

væri hægt að halda fast við játningabundna fræðslu en þau börn, sem ekki ættu að 

taka þátt í henni, ættu annan valkost. „Dette gir religionsfrihet og likestilling så 

hensynsfullt det i de hele kan gjøres i en offentlig skole. Dette er også den løsning 

som best kan møte fremtidens problemer i norsk skole når det gjelder religionsfrihets-

spørsmålet.“53 Þessi tillaga fékk litlar undirtektir safnaða utan þjóðkirkjunnar. Hins 

til leiðar komið að gerð var tilraun með hugmyndina í nokkrum skólum í Ósló.

Í meðförum þingsins voru gerðar breytingar á frumvarpinu sem ollu vatnaskilum í 

samskiptum skóla og kirkju í Noregi. Sömuleiðis hófust enn deilur um markmiðsgrein 

Arbeiderpartiets utdanningsutvalg frá þessum tíma er því m.a. haldið fram að í 

orðalaginu „ …saman med heimen skal grunnskolen gje elevane ei kristelig… opsed-

ing“ birtist í raun lífsviðhorfskúgun þar sem lagðar eru á heimilin trúarlegar skyldur. 

Enn fremur var því harðlega mótmælt að litið væri á kristindómsfræðslu skólans 

sem skírnarfræðslu kirkjunnar.54 Þessi gagnrýni hafði áhrif. Í breyttu frumvarpi sem 

51

52 Mogstad 1989:146–148

53 Den kristne målsetting i forslaget til ny skolelov

54 A-politikk for utdanning
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„kirke- og undervisningskomitéen“ lagði fyrir þingið vorið 1969 var lagt til að við 

markmiðsgrein grunnskólans yrði bætt: „Skolen skal fremje åndsfridom og toleranse 

og leggje vinn på å skape gode samarbeidsformer mellom lærarar og elevar og mel-

þingmaður fyrir Kristelig folkeparti, fagnaði þessari viðbót „dersom dei (åndsfridom 
55 Þau umskipti 

sinn en ríkisstjórn hans var varin falli af fulltrúum Sosialistisk Folkeparti. Algjör 

meirihlutastjórn og Kristelig Folkeparti fékk kirkju- og menntamálaráðuneytið. Það 

-
56

Kirkjunnar menn voru hins vegar ekki eins hrifnir af því hvernig umræðunni 

um stöðu kristindómsfræðslunnar sem skírnarfræðslu kirkjunnar lauk. Mennta-

málanefndin neitaði því ákveðið að kristindómsfræðsla skólans væri hluti af skírn-

arfræðslu kirkjunnar. Ef kirkjan vildi túlka það svo væri það hennar mál. Kirkjan 

yrði sjálf að bera ábyrgð á skírnarfræðslunni. Nægilegt væri að kveða á um að þeir 

sem kenndu kristin fræði skyldu gera það í samræmi við evangelísk-lútherska kenn-

ingu. Þar með féll brott krafan um að kennarar í greininni skyldu tilheyra evang-

elísk-lútherskri kirkju. Kennslan var opin öllum sem til þess höfðu menntun en þeir 

voru bundnir ákvæðinu um játningabundna fræðslu. Þá hafði ráðuneytið lagt til að 

ákvæði um morgunandakt væru tekin upp í lögin en það fékk ekki stuðning. Viðbrögð 

IKO voru þessi: „Vi får stort sett den skole vi fortjener når kristne momenter tapes 

hver gang en ny skolelov vedtas, må det være uttrykk for at kristendommen taper 

terreng i vårt folk.“

Markmiðsgrein norsku grunnskólalaganna 1969 varð að lokum á þessa leið:

Grunnskolen skal i forståing og samarbeid med heimen hjelpe til med å gje ele-

vane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle deira evner, åndeleg og kroppsleg, 

og gje dei god allmennkunnskap så dei kan bli gagnlege og sjølvstendige men-

neske i heim og samfunn.

55 Steensnæs 1970:57

56 Mogstad 1989:147–150
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Skolen skal fremje åndsfridom og toleranse, og leggje vinn på å skape gode 

samarbeidsformer mellom lærar og elevar og mellom skole og heim.57

Markmið kristindómsfræðslunnar voru tilgreind í lögum en ekki annarra greina. 

Lagaákvæði um kristindómsfræðsluna voru m.a. þessi:

Målet for opplæringa i kristendomskunnskap blir fastsett slik at elevane skal ha 

kjennskap til hovudinnhaldet i bibelsoga, til dei viktigaste hende i kirkjesoga og 

til den kristne børnelærdommen etter den evangelisk lutherske læra.

I samband med undervisninga i samfunnsfag skal det gjevast eit oversyn over 

andre religionar og livssyn og arbeidet for fred og skjønsemd mellom nasjonane 

Born av foreldre som ikkje høyrer til Den norske kyrkja skal vere heilt eller 

delvis fritekne for undervisning i kristendomskunnskap når foreldra krev det. 

-

fræðslunnar um annars konar trúarbragðafræðslu eða fræðslu um önnur lífsviðhorf 

Með grunnskólalögunum 1969 komst sú skólastefna loks í höfn sem Verka-

hafði jöfnuð, lýðræði og umburðarlyndi að grundvelli. Markmiðið var félagslegur 

-

enda með ólíkan félagslegan bakgrunn. „Enhetsskolen“ var orðinn að veruleika 

þar sem hefðbundin skil milli gagnfræðaskóla og menntaskóla voru afnumin og 

leið opnuð fyrir alla til framhaldsnáms. Þrátt fyrir átök um einstaka þætti svo sem 

kristindómsfræðsluna og aðkomu kirkjunnar að skólanum ríkti eining um þessa 

löggjöf. Hin hugmyndafræðilegu átök stóðu um hvort skólinn ætti að vera kristinn 

-

57 Lov om grunnskolen 1969
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boðskap kristninnar um náungakærleika. En skýr skil voru gerð milli hins trúarlega 

og siðferðilega þáttar kristinnar trúar.58

þeirri umræðu sem fram undan var má fremur tala um tengsl kristindóms og skóla 

fremur en kirkju og skóla.

Grunnskólalögin 1969 kváðu á um að allir kennarar hefðu rétt til að kenna kristin 

fræði í opinberum skólum með því skilyrði að kenslan væri í samræmi við evangelísk-

lútherska kenningu. Hins vegar voru kennarar utan kristinna trúfélaga ekki skyld-

ugir að kenna greinina.59Með lögum um grunnskólann fengu foreldrar barna, sem 

tilheyrðu ekki norsku þjóðkirkjunni, rétt til undanþágu frá kristindómsfræðslunni 

eða einstökum þáttum hennar ef þeir óskuðu þess. 

Svíþjóð

sig gjarnan á þeirri miðlægu stöðu sem umræðan um trúfræðsluna skipar í þessari 

Hur 

religionsämnet formades.60 Fyrirferð umræðunnar um trúfræðsluna skýrir hann ann-

ars vegar með ríkri og langri hefð fyrir samfylgd kirkju og skóla og hins vegar því 

að þessi fræðsla vekur áleitnar spurningar sem snúast um frelsi og réttindi einstakl-

ingsins, hagsmuni samfélagsins og hlutverk skólans.

Skólamálaumræða eftirstríðsáranna í Svíþjóð einkenndist af undirbúningi níu ára 

grunnskóla sem komið var á með lögum 1962. Þar með var draumur sósíaldemókrata 

aðdraganda þessarar lagasetningar komu fram þrjú nefndarálit sem fjölluðu ítarlega 

um stöðu og inntak trúfræðslu skyldunámsskólans. Á árunum eftir lagasetninguna 

fóru einnig fram miklar umræður um þessa fræðslu, einkum á undirbúningstíma 

nýrrar námskrár sem sett var 1969.

58 Mogstad 1989:132–137

59 Dokka 1972:80

60 Hartman 2000:212–251
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Veðrabrigði í kirkju og skóla4.2.3.1

sænskt þjóðlíf síður en svo ósnortið af áhrifum styrjaldarinnar.61 Í samsteypustjórn 

þess tíma var hægrimaðurinn Gösta Bagge kirkju- og menntamálaráðherra. Á stríðs-

árunum ferðaðist hann um Svíþjóð og hélt fyrirlestra um nauðsyn á „andlig väckelse 

och fördjupat fosterlandskänsla“. Í fyrirlestrum sínum dró hann enga dul á mik-

ilvægi kristinnar trúar fyrir sænskt þjóðlíf, bæði í fortíð og framtíð. „För skolan 

kommer mer och mer ungdommens dannande till goda människor och medborgare 

allt starkare i förgrunden. Den kristna grunden håller och därför vilja vi bygga på 

den också i framtiden.“ 

Einkennandi fyrir tíðarandann á þessum árum var að þingmenn og fulltrúar á 

fund undir forsæti erkibiskupsins. Þaðan barst áskorunin: „Den svenska linjen är 

den kristna linjen.“62

Árið 1940 setti Bagge á fót nefnd sem fékk það hlutverk að taka til umræðu og 

en Tor Andrae biskup átti einnig sæti í nefndinni. Í fyrirmælum til nefndarinnar var 

lögð áhersla á að helsta markmið skólans væri ekki þekkingarmiðlun heldur „fostran 

nemenda, ekki aðeins vitsmunalega heldur einnig líkamlega og siðferðilega. Tekið 

Áður en lengra er haldið er rétt að gera nokkra grein fyrir breytingum sem orðið 

höfðu á vettvangi guðfræðinnar í Svíþjóð eftir að námskráin í kristnum fræðum 

frá 1919 tók gildi.

61

Göran Algotsson, Från katekestvång till religionsfrihet. Debatten om religionsunderv-

. Statsvetenskapliga Föreningen Uppsala, 1975. (S. 

62 Montgomery 1982:353–360
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4.2.3.2

Fyrsta greinargerð SU 1940 birtist árið 1944. Þar var að vonum lögð áhersla á upp-

eldishlutverk skólans:

Kristendomens grunnsanningar, bilderna ur kyrkans liv, våra skalders och tänk-

ares verk, historiens och särskilt vårt eget folks stora gestalter, allt detta skall icke 

endast inhämtas som kunnskap, som vetande, det skall forma föreställningslivet 

i dess helhet, gennomglöda det med interesse och fylla det med den känslans 

spänning, som kan utlösa vilja och handling.63

Árið 1946 lagði síðan SU 1940 fram tillögu að nýrri námskrá fyrir alþýðuskólann 

á ýmsa lund sem málamiðlun sem skapað hefði sæmilegan frið um greinina. Samt 

sem áður hafði SU sitthvað við námskrána 1919 að athuga. Megingagnrýnin var á 

þá lund að áherslan á hið sögulega hefði verið þar of einhliða þannig að nemendur 

fremst sögulegt fyrirbæri fremur en eitthvað sem skipti máli fyrir samtímann. Þessu 

vildi nefndin breyta þannig að hinn trúarlegi þáttur kæmi skýrar fram og hefði áhrif 

á nemendur. Þegar á heildina er litið má sjá að í tillögum sínum hefur SU nálgast 

kröfuna um játningabundna kennslu. Á undan fyrstu málsgrein í ákvæðunum í nám-

skránni 1919 þar sem undirstrikað var að leggja bæri áherslu á umburðarlyndi, og 

stóð óbreytt í tillögum SU, var sett nýtt ákvæði þar sem kveðið var á um að krist-

indómsfræðslan skyldi vera liður í því hlutverki skólans að ala upp „gott fólk“ og 

um efnisval sem skyldi þjóna þessum tilgangi og vekur athygli að kraftaverkasögur, 

sem áður höfðu verið hverfandi, eru nú með í námsefninu. Þegar á heildina er litið 

falla þessar tillögur SU undir þá skilgreiningu sem Algotsson nefnir „evangelíska 

kristindómsfræðslu“ og áður hefur verið getið.

-

63 Hér haft eftir Algotsson 1975:296
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Samfelldum skyldunámsskóla fyrir öll börn frá 7–15 ára skyldi komið á (sæ. enhets-

að nefndarálitið fæli í sér tillögu að „almänna riktlinjer för en demokratisering av 

ætti ekki að gerast með innrætingu eða valdboði heldur grundvallast á hlutlægum, 

-

til samfélagsins svo þeir gætu á grundvelli þeirrar þekkingar myndað sér sjálfstæða 

skoðun. „Den fria personlighetsdanningen“ var mikilvægasta hlutverk skólans. 

SK taldi að einn mikilvægasti þáttur skólans í persónuleikamótuninni væri fræðsla 

um lífsviðhorf. Mikilvægt væri að staðið væri þannig að þessari fræðslu að það 

lykist upp fyrir nemendunum hve alvarlegar spurningar ólík viðhorf glímdu við og 

hvaða þýðingu þessar spurningar hefðu fyrir þá sjálfa. Skólinn ætti að leggja sitt 

þekkingu. Trúarbragðafræðslan var, að mati SK, mikilvægur þáttur í upplýsingu (sæ. 

sess bæði af sögulegum og menningarlegum ástæðum. Auk þess væri kristin trú þau 

trúarbrögð sem meirihluti þjóðarinnar aðhylltist. Þá lagði nefndin til að í kristindóms-

fræðslunni væri ekki aðeins fjallað um þjóðkirkjuna heldur einnig aðrar kirkjudeildir 

sem störfuðu í landinu. Miðlægt í umræðu nefndarinnar um þessa fræðslu var orð-

ið „objektiv“, hlutlægur. Það fól m.a. í sér að „låta kristendommens innehåll fullt 

komma til sin rätt“. Þá skyldi einnig fræða ítarlega um önnur trúarbrögð og sem 

og guðlaus lífsviðhorf. Ítrekað var að það væri ekki hlutverk skólans að hafa áhrif 

á hvaða afstöðu nemendur tækju. 

Í grundvallaratriðum var nefndin einhuga. Trúfrelsið skyldi í heiðri haft og 

drögum að námskrá en ræddi þó nokkuð efnisval í áliti sínu, einkum með tilliti til 

efnis á yngsta stigi. Virðist sem nefndin teldi æskilegt að efni, sem vekti áleitnar 

spurningar um sanngildi, skyldi ekki tekið fyrir fyrr en á unglingastigi enda hefðu 

yngstu nemendurnir ekki þroskaforsendur til að fást við slíkt efni. Á yngsta stigi 

skyldi hið siðferðilega sitja í fyrirrúmi, auðvelt væri að tengja það veruleika yngstu 

barnanna.

-

ist hafa þótt meirihlutinn nálgast sannleiksleitina, einnig í trúarlegum efnum, eins 
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og köttur heitan graut. Taldi minnihluti nefndarinnar að glíma skyldi við spurn-

inguna um sanngildið jafnt í trúfræðslunni sem og allri annarri fræðslu. Til að ná 

þessu marki vildi minnihlutinn gera róttækar breytingar á efnisvali og m.a. leggja 

-

arinnar aðhylltust þó þegar upp var staðið það sem áður hefur verið skilgreint sem 

hlutlaus trúarbragðafræðsla.

Hitt atriðið, sem deilum olli, var afstaðan til morgunbænanna. Ljóst var að ekki 

væri hægt að halda áfram lögboðnum morgunbænum ef virða ætti trúfrelsið og sýna 

hlutlægniskröfunni trúnað. Valið stóð á milli þeirra kosta að leggja morgunbænir 

alveg af eða breyta inntaki þeirra þannig að allir gætu við unað, bæði kennarar, 

nemendur og foreldrar.

Meirihluti SK gerði tillögu um hið síðarnefnda. Halda bæri í þessar morgun-

samverustundir sem sköpuðu samkennd og væru hátíðlegar. Það væri án efa hægt 

að skipuleggja innihald þeirra, t.d. með ljóðalestri, lestri úr bókmenntum og söng, 

þannig að allir gætu við unað. Jafnvel þótt þær bæru kristinn keim og beðnar 

væru bænir ætti það ekki að þurfa að ögra neinum. Kennurum skyldi í sjálfsvald 

sett hvernig morgunstundirnar væru skipulagðar. Með þessari skipan var málið í 

raun skilið eftir í lausu lofti. Minnihluti nefndarinnar lagði hins vegar til að þessar 

morgunandaktir væru lagðar niður og í staðinn kæmu samverustundir með öðru 

sniði og öðru innihaldi.

Þriðja nefndin, sem fjallaði um kristindómsfræðslu skólanna á þessum árum, var 

nefnd sem skipuð var árið 1943 til að undirbúa nýja lagasetningu um trúfélög (sæ. 

lögfræðingur en auk hans voru í nefndinni einn biskup og tveir fríkirkjuleiðtogar. 

1949. Í álitinu voru tillögur um margvíslegar réttarbætur fyrir meðlimi trúfélaga 

utan sænsku þjóðkirkjunnar. Meðal þess sem nefndin ræddi og tjáði sig um voru 

álitamál sem tengdust kristindómsfræðslu skólanna, svo sem rétt kennara utan þjóð-

kirkju til að kenna kristin fræði og réttinn til undanþágu frá kristindómsfræðslunni. 

Hugmyndir DK voru í veigamiklum atriðum aðrar en hugmyndir þær sem komu 

frá SK. Nefndin ræddi mikilvægi uppeldishlutverks skólans og spurði „huruvida 

skolan såsom sådan i nogot avseende skall vara livsåskådningsmässigt bestämd eller 

i förhållande til olika livsåskådningar iakttaga en indifferent hållning“. DK lagði 

þannig áherslu á spurninguna um uppeldishlutverk skólans og grundvallargildi 
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-

efnalega fræðslu um lífsviðhorf taldi DK að með tilliti til uppeldishlutverks skól-

ans gæti hann ekki verið skeytingarlaus um kristileg og siðferðileg grundvallargildi 

enda væru þau sameiginleg miklum meirihluta þjóðarinnar, bæði innan þjóðkirkju 

og fríkirkjusafnaða. Játningabundin fræðsla fyrri tíma væri ekki lengur á dagskrá í 

skólunum en hins vegar ætti skólinn ekki að vera skeytingarlaus um ólíkar játningar 

stóru kirkjudeildanna, eins og andstæðurnar í rómversk-kaþólskum játningagrundvelli 

og evangelískum. Með vísan í sænskt þjóðfélag væri eðlilegt að kristindómsfræðslan 

væri evangelísk. Þrátt fyrir þetta viðhorf lýsti nefndin sig samþykka því að skólinn 

undanþágur frá kristindómsfræðslunni skyldu veittar börnum þeirra foreldra sem 

tilheyrðu t.d. rómversku kirkjunni eða múslimasamfélögum, svo og börnum foreldra 

sem væru utan allra trúfélaga ef þess væri óskað.

Hvað varðaði rétt kennara til að kenna kristin fræði leiddi af sjálfu sér að þeir 

kennarar, sem tilheyrðu þeim hópum sem undanþágurnar náðu til, gætu ekki verið 

kennarar í kristnum fræðum. Þetta fól þó ekki í sér að allir kennarar skyldu upp-

fylla hin játningabundnu skilyrði nema á yngsta stigi skólans þar sem greinabund-

inni kennslu væri ekki við komið.

SK brást við áliti DK og lagði áherslu á að skólinn mætti undir engum kring-

umstæðum þvinga nemendur til tiltekinnar afstöðu. Þá lagði nefndin áherslu á að 

gengi út frá hinum kristnu samfélagsgildum þýddi það ekki að hann tæki tiltekna 

trúarlega afstöðu. Varðandi það atriði skyldi skólinn gæta þess að gera rétta og mál-

efnalega grein fyrir inntaki kristinnar trúar. 

Svo sem vænta mátti vöktu þessi nefndarálit margvísleg viðbrögð og kveiktu deilur 

sem of langt yrði að rekja. Hér verður aðeins getið þeirra helstu.64

andstöðu við einhliða siðferðilega kristindómsfræðslu sem hafði verið áberandi í 

námskránni frá 1919. Sömuleiðis gagnrýndu þeir þá áherslu sem SK lagði á hlut-

64 Algotsson 1975:316–352
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lausa afstöðu til efnisins. Þrátt fyrir þessar athugasemdir var lýst stuðningi við álit 

meirihluta SK en álit minnihlutans var harðlega gagnrýnt. Lítið bar nú á kröfu kirkj-

unnar manna um lestur katekismans.

Fríkirkjufólk stóð fast á því að kennslan skyldi vera evangelísk og fylgdi þar með 

talsmönnum þjóðkirkjunnar. Þessi samstaða átti eftir að einkenna umræðuna næstu 

árin. 

vegar eindregið trúarbragðafræðslu sem ekki væri játningabundin. 

Kennarafélögin tóku að þessu sinni lítinn þátt í umræðunni. Þau féllust á álit 

meirihlutans og óskuðu ekki róttækra breytinga frá þeirri stefnu sem mörkuð hafði 

verið 1919.

Réttur allra kennara til að kenna kristin fræði var tryggður með lögunum um 

trúfrelsi sem samþykkt voru árið 1951.

Sjöundi áratugurinn4.2.3.3

Svíar gáfu sér góðan tíma til að undirbúa breytingar á sænska skólakerfinu á 

grundvelli hugmyndanna um „enhetsskola“. Línurnar voru lagðar um 1950 og 

gert ráð fyrir tíu ára tilraunatímabili. Álitsgerðir SU og SK voru áfangar á þeirri 

leið. Undirbúningsferlinu skyldi síðan ljúka með enn nýrri álitsgerð áður en lög um 

grunnskóla yrðu sett. Nefnd, sem vinna skyldi að henni, var sett á laggirnar árið 

síðar, 1961. Árið áður hafði kristindómsfræðslan verið til umræðu á sænska þinginu 

-

ingagrundvöll fræðslunnar. Allar þessar tillögur voru felldar með vísan til þess að 

umræðuefnin væru til umfjöllunar í SB. Í áliti sínu um markmið grunnskólans rím-

aði álit nefndarinnar við áherslurnar sem SK hafði lagt fram. En hver voru viðhorf 

sociala värderingar som vårt samhälle och vår samlevnad bygger på.“ Hér er hið 

samfélagslega og siðferðilega sérstaklega dregið fram. Enn fremur benti nefndin á 

að þekking á kristnum dómi væri nauðsynleg til skilnings á vestrænni menningu 

í sögu og samtíð. Fræðslan skyldi því leggja áherslu á inntakið í ritum Biblíunnar, 

sögu og samfélagsform kristindómsins, ásamt kristnum trúar- og siðferðisskilningi. 
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Jafnframt var tekið fram að „kristendomsundervisningen må bedrivas så, att den inte 

kommer i strid med kravet på tanke- og trosfrihet.“ Fræðsla um önnur trúarbrögð 

skyldi einnig vera hluti af fræðsluhlutverki skólans. Auk þess skyldu nemendur fá 

vitneskju um þá strauma sem drógu gildi trúarlegra sanninda í efa.65

 Þegar námskráin síðan kom út, voru markmið kristindómsfræðslunnar m.a eftir-

farandi.

Undervisningen i kristendomskunnskap har till uppgift att orientera eleverna 

om de bibliska skrifternas huvudsakliga innehåll, om kristen tro och etik, om 

huvuddragen av kristendomens historia och samfunnsformer samt om viktiga 

icke-kristna religioner. … Undervisningen skall vara objektiv i den meningen 

att dem meddelar sakliga kunnskaper om trosåskådningars innebörd och inne-

håll utan att auktoritativt söka påverka eleverna att omfatta en viss livsåskåd-

ning. Den skall vara präglat av vidsyn och tolerans. … och så, att den främjar 

deras personliga utveckling och bidrar till att skapa förståelse för värdet av en 

personlig livsåskådning liksom förståelse och respeekt för olika uppfatningar i 

livsåskådningsfrågor.66

Ljóst er að þessi lending er í anda þess sem áður hefur verið nefnt hlutlaus trúarbragða-

fræðsla. Gera skal grein fyrir ólíkum viðhorfum án þess að halda því fram að einhver 

ein þeirra sé réttari en aðrar. 

Hugtakið hlutlægni/óhlutdrægni (objektivitet) og merking þess átti eftir að vera 

fyrirferðarmikið umræðuefni, bæði á þingi, meðal kirkjunnar manna og kennara 

á komandi árum.67 Í þeirri umræðu tók meðal annars hinn þekkti þjóðfélagsfræð-

ingur, Gunnar Myrdal til máls.68

fyrsta lagi merkinguna hlutleysi. Skólinn á ekki að taka afstöðu í álitamálum sem lúta 

að lífsviðhorfum. Orðið hlutleysi er þó hvergi notað í nefndarálitinu. Þá er hugtakið 

hlutlægni notað í merkingunni alhliða

öðrum fremur. Þá er hugtakið notað um málefnalega

65 SOU 1961:30. S. 176. Hér haft eftir Algotsson 1975:357

66 Läroplan för grundskolan, Lgr. 62:217

67 Fägerlind 1962

68 Myrdal 1968
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af sér að skólinn má ekki „auktoritativt påverka“ eða „auktoritativt påtvinga“ í því 

skyni að nemendur taki tiltekna afstöðu.

En nefndin hafði einnig lýst því áliti sínu að kristindómsfræðslan á sama hátt og 

-

endur. Eða eins og það er orðað: „Genom det stoff som behandlas aktualiseras frågor, 

som röre elevarnas egen livsinställning. Normer och livsideal, som är av betydelse 

för deras personliga utvekling och som fostrar till sanningssökande och livsallvar, 

kan härigenom förmedlas.“ Krafan um „objektivitet“ olli einnig öryggisleysi meðal 

kennara. Hvað má og hvað ekki? Upp kom sú spurning hvort þessi krafa leiddi ekki 

til leiðinda ef kennari mætti ekki sýna að hann væri „engagerat“ af efninu. Rætt var 

hvernig hægt væri að tryggja hvort tveggja í senn, „engagemang och saklighet“.

Umræðan, sem í hönd fór, snerist ekki aðeins um hvað hugtakið „objektiv“ merkti 

í raun heldur einnig um hvað fólgið væri í „fostran“ og hvort uppeldi stefndi ekki 

ætíð að tilteknu marki. Þá var mikið rætt um efnisval námskrár og skipan efnis eftir 

námsárum og kennslufræðilegar kröfur þessara yrðinga á ólíkum námsárum. Til 

að tryggja hlutlæga/hlutlausa framsetningu námsbóka var skipuð nefnd til að rýna 

námsefni skólanna. Réttur foreldra til undanþágu fyrir börn sín vakti umræður um 

uppeldisrétt foreldra og var vísað í ákvæði í viðbótarbókun við Evrópusáttmálann 

ala börn sín upp í samræmi við eigin trúar- og lífsviðhorf.69 Færð voru rök fyrir því 

að það eitt að veita undanþágu fullnægði ekki ákvæðum samningsins. Þess vegna 

bæri ríkinu að styrkja einkaskóla sem byggðu á tilteknum lífsviðhorfum svo börnin 

inn í þessa umræðu samband skóla og kirkju. 

Þótt menntaskólarnir séu ekki viðfangsefni þessarar ritgerðar er fróðlegt að 

geta þess, til að varpa ljósi á viðhorf almennings til kristindómsfræðslunnar, að í 

69 Alþjóðlegir mannréttindasáttmálar, Reykjavík 1992:29
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menntaskólum, var hrundið af stað undirskriftasöfnun því til andmæla og söfnuðust 

2,2 milljónir undirskrifta.

Nemenda- og vandamálamiðuð fræðsla4.2.3.4

Árið 1968 var kominn tími til að endurskoða námskrár grunnskólans. Markmiðs-

setning greinarinnar, sem nú fékk heitið religionskunnskap, var í stórum dráttum 

hin sama og 1962 en þó með áherslubreytingum. Virkni nemenda og vinna með 

heimildir, fyrst og fremst Biblíuna, var sett á oddinn en einnig vinna nemenda með 

heimildir annarra trúarbragða. 

Þessu tengd er ný áhersla, einkum á unglingastigi, sem lögð var á það sem kallað 

hefur verið vandamálamiðuð kennsla. 

Ráðlagt var að spurningar nemenda sjálfra um lífviðhorf fengju aukið vægi sem 

kveikja að trúarbragðafræðslunni eða eins og sagði í námskránni: „Med denna 

utgångspunkt bör undervisningen ge inblick i nutidens livsåskådningsmässiga och 

etiska grundfrågor och aktualisera frågor angående fakta och värderingar.“70

-

í stað átti að nálgast einstaka þætti með spurningum og vandamálum sem brynnu 

á nemendum sjálfum. 

nemenda gerð að leiðarsteinum í fræðslunni.

Þessa áherslubreytingu má rekja til þess að margir kennarar kvörtuðu undan því, í 

kjölfar kröfunnar um „objektivitet“, að þeim gengi illa að vekja áhuga nemenda á efn-

inu. Árið 1967 setti „skolöverstyrelsen“ á laggirnar starfshóp sem fékk það hlutverk 

voru síðan gefnar út árið 1969 undir heitinu Tonåringen och livsfrågorna.71

Mestum deilum um námskrána olli þó að gert var ráð fyrir að verulegur hluti 

trúarbragðafræðslunnar yrði hluti af því sem kallað var „orienteringsämnen“. Með 

því þótti sjálf trúarbragðafræðslan fá minna vægi og missa hluta af sérkennum 

sínum. Fræðsla um önnur trúarbrögð var aukin verulega og krafan um hlutlægni 

70 Läroplan för grundskolan, Lgr. 69:176

71 Tonåringen och livsfrågorna 1969 
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Kennaranum var sem sagt heimilt að láta viðhorf sín í ljós og jafnvel hafa áhrif á 

nemendur en ekki var sama hvernig það var gert. Ljóst var að það mátti ekki vera 

„auktorativ påvärkan“. 

í kringum greinina hafa minnkað verulega og sátt tekist um hlutlæga trúarbragða-

fræðslu þótt róttækir hægri og vinstri hópar væru ekki sáttir við þróun mála.

Ísland

4.2.4.1

Í skýrslu fræðslumálaskrifstofunnar um skólamál á Íslandi, sem mun hafa verið 

atvinnumöguleikar ungmenna jafnvel verið hvetjandi og opnað mörgum leið til frek-

ara náms. Segir í skýrslunni að „framfarahugur og dugur sé nú í öllum landsmönnum 

á sviði skóla- og menningarmála eigi síður en í atvinnumálum.“72

Í október 1944 settist að völdum fyrsta þingræðislega ríkisstjórn lýðveldisins Ís-

nýsköpun á mörgum sviðum þjóðlífsins. Nýsköpun var lausnarorð þessa tíma og 

hefur þessi ríkisstjórn jafnan verið nefnd Nýsköpunarstjórnin.

Ekki var kveðið á um menntastefnu stjórnarinnar í málefnasamningnum. Hins 

vegar má líta svo á að stefnan birtist í ræðu sem menntamálaráðherra, Brynjólfur 

-

ember 1944, þeirri fyrstu eftir að fullt sjálfstæði fékkst.73 Í ræðunni sagði hann 

-

ingu atvinnuvega og efnahagslífs. Eftir að hafa lýst áformum um þessa uppbyggingu 

sagði ráðherrann: 

Hvað er nauðsynlegt til að við getum framkvæmt þetta? Ég mun hér aðeins nefna 

tvö meginatriði: Í fyrsta lagi þurfum við að fá vélar frá útlöndum og í öðru lagi 

þurfum við á kunnáttumönnum að halda sem hafa fullkomnustu tækni nútímans 

72 Skjöl menntamálanefndar. (ÞÍ

ræða. Ekki kemur fram hvaða ár umræddur fundur var haldinn.

73 Brynjólfur Bjarnason 1944:120–127
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á valdi sínu sem eru færir um að rannsaka náttúru landsins og kunna skil á að 

hagnýta sér auðlindir þess.74 … Til þess að sigra í hinni nýju sjálfstæðisbaráttu, 

til þess að vinna friðinn og farsældina fyrir þjóð vora, er ekki síður mikilvægt 

fyrir okkur Íslendinga að koma upp mannvali vísindamanna og sérmenntaðra 

manna, kunnáttumanna í ýmsum greinum.75

Sumarið 1943 hafði menntamálaráðherra skipað sjö manna milliþinganefnd, sam-

kvæmt ályktun Alþingis, til þess að rannsaka kennslu- og uppeldismál þjóðarinnar 

og gera tillögur um skipan þeirra. Stefnt skyldi að því að gera skólana sem hagfelld-

þeirra á milli.

fræðslumálastjóra, var forystufólk í skólamálum ýmissa skólastiga, m.a. Ásmundur 

Guðmundsson, prófessor við guðfræðideild Háskóla Íslands, stundakennari í 

kristnum fræðum við Kennaraskóla Íslands og áður skólastjóri á Eiðum. Jakob 

þá við formennsku í henni.

Umrædd milliþinganefnd í fræðslumálum samdi alls sjö frumvörp sem öll voru 

-

aráliti heldur látið nægja greinargerðir sínar með frumvörpunum. 

Í frumvarpi til laga um fræðslu barna segir svo í 1. gr. um hlutverk barnaskóla:

Barnaskólar skulu leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við 

lífsvenjur, vera á verði um líkamshreysti þeirra og veita þeim tilsögn í lögskip-

uðum námsgreinum, hverjum eftir sínum þroska. 76

Í greinargerð nefndarinnar með frumvarpinu er gerð svofelld grein fyrir þessari 

markmiðsgrein:

74 Brynjólfur Bjarnason 1944:122

75 Brynjólfur Bjarnason 1944:127

76 Alþingistíðindi A-deild 1945:128–157
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Í fyrri fræðslulögum hefur ekki verið nein tilsvarandi grein. Rétt þykir að hafa 

hana til að leggja áherslu á, að starf skólanna sé ekki bundið við fræðsluna eina, 

-

ans sem reynt er að túlka hér, mun viðurkenndur almennt meðal skólamanna í 

lýðræðislöndum.77

-

viðhorf o.s.frv.

fremur um hagnýt atriði svo sem skólaskylduna, framkvæmd laganna og kostnað 

sem þau leiddu af sér.78 Eins og gjarnan hefur gerst á Alþingi, þegar menntamál hafa 

verið rædd, einkenndist umræðan af „pragmatisma“ en hugmyndafræðileg umræða 

hliðstæð þeirri sem átti sér stað á Norðurlöndum var nánast engin. Síðar verður rætt 

sérstaklega um hlut kristinna fræða í þessari lagasetningu.

Hér er ekki vettvangur til að greina þessa löggjöf hugmyndafræðilega en ljóst er 

uppbyggingar atvinnu- og efnahagslífs, og greiða fyrir því að ungmenni, sem talin 

væru hæf til æðri menntunar, hefðu aðgang að henni án tillits til stéttar eða stöðu 
79

Fjórtán árum síðar skrifaði séra Jóhann Hannesson prófessor grein er hann nefndi 
80 Í greininni gerir Jóhann ræðu mennta-

málaráðherra 1. des. 1944 að umtalsefni og segir: „Ræðan er hin athyglisverðasta, 

bæði vegna þess efnis, sem hún fjallar um og vegna þess efnis, sem hún þegir um. Þar 

er tekið fram bæði hvað vér áttum þá af háskólamenntuðum og öðrum mönnum og 
81 Síðan segir 

séra Jóhann: „Svo kann að virðast sem ekki sé sanngjarnt að álykta út frá þögninni í 

77 Alþingistíðindi A-deild, 1945:139

78 Ingólfur Á. Jóhannesson 1983:67–69 og 103–104

79

80 Jóhann Hannesson 1960:10–15

81 Jóhann Hannesson 1960:10
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þessu sambandi fremur en öðrum, en þó þarf að athuga þetta nánar.“82 Þögnin, sem 

hann vísar til, var fólgin í því að menntamálaráðherra telur í ræðu sinni upp nokkrar 

stéttir menntamanna sem þjóðin eigi þegar og aðrar stéttir sem þjóðin þarfnast. Um 

upptalningu ráðherra segir Jóhann: 

Það er fremur athyglisvert að tveggja stétta menntamanna, sem um langan aldur 

hafa látið mikið til sín taka í allri þróun íslensku þjóðarinnar, skuli ekki vera að 

neinu getið í hugsjónaræðum, en það eru lögmenn og prestar. … Og hvað fram-

tíðina snertir er merkilegt að ekki skuli vera vikið að nauðsyn þjóðfélagsvísinda, 

en þau eru sérhverju lýðræðisþjóðfélagi hin mesta nauðsyn. … En tvennt virðist 

vera aukaatriði í þessu sambandi: Að þjóðin er kristin þjóð og að hún er lýðræð-

einstaklinga og þjóðfélags. Þessi intellektúalismi er þó ekki nýmyndun þessara 

ára, heldur beint framhald af því, sem áður var orðið gildandi meginregla. … 

-

isþjóðfélagi og kristinni kirkju, en til þessara staðreynda beggja er nauðsynlegt 

að taka tillit ef samhengi þjóðlegrar menningar á ekki að rofna.83

saknar áherslu á lýðræði og kristindóm, verður honum tíðrætt um skort á kristinni 

fræðslu í menntaskólum og öðrum framhaldsskólum. Um þetta segir hann:

Menn hætta að auka við þekkingu sína í kristnum dómi þegar eftir ferminguna 

og gleyma jafnvel ýmsu því sem þeir áður kunnu. Þannig verður afturfall niður 

í barnaskapinn – regression towards infantilism – hjá öllum fjölda kirkjunnar 

í kirkjunni, en prestarnir þjónar, kallaðir og vígðir til þjónustu. 

… Þegar lokið er skyldunáminu, þá bendir hugsjón skólafræðslunnar burt frá 

kirkju og kristindómi. Þetta hefur, jafnframt niðurfellingu heimilisguðrækninnar, 

alið á infantilisma og fáfræði í kirkjulegum efnum.84

82 Jóhann Hannesson 1960:10

83 Jóhann Hannesson 1960:10–11

84 Jóhann Hannesson 1960:13
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hefða þjóðfélagsins. Vert er að hafa greiningu Jóhanns í huga þegar kryfja á umræðu 

um kirkju og kristni og kristindómsfræðslu skólanna, eða skort á henni, á síðari 

hluta 20. aldar. Ofuráhersla á tækni- og vitsmunahyggju hefur einkennt umræðu 

um skólamál, ekki aðeins á þeim tíma sem Jóhann fjallar um heldur æ síðan. Við 

sama tón hafði kveðið í umræðu Sigurbjörns Einarssonar biskups um menntamál 

Kristindómsfræðslan4.2.4.2

Kristindómsfræðsla skólanna var ítrekað á dagskrá á prestastefnum og kirkjufundum, 

einkum á stríðsárunum og fyrstu árin þar á eftir, þar sem samþykktir voru gerðar 

bæði um samningu námsbóka, aukningu fræðslunnar og hlut presta að henni.85

Minna fer fyrir umræðum í röðum kennara og stjórnmálamanna. Á hinum almenna 

-

ari, þetta m.a. að umræðuefni í viðamiklu framsöguerindi og sagði: „Í sambandi 

kristindómsfræðslu barna. Engir geta verið jafnfærir og því síður færari til þess að 

annast hana en einmitt þeir.“ 86

Á þriðja og fjórða áratug aldarinnar hafði Ásmundur Guðmundsson, bæði í ræðu 

og riti, verið ötull talsmaður bættrar og aukinnar kristinfræðikennslu í skólum. Á

stríðsárunum átti hann sæti í kirkjuráði sem sendi kennslumálaráðuneytinu bréf 

í maí 1941 með áréttingu um bætta og aukna kristindómsfræðslu í skólum, m.a. 

með auknum stundafjölda. „Eru þær víða um land svo fáar, að við það verður ekki 

búnir til þess“.87

kristindómsfræðslu barna og unglinga og vísar til þess í inngangi að erindi sínu að 

-

85 Fundargerð hins almenna kirkjufundar (ÞÍ

1924–1950 (ÞÍ

86 Brynleifur Tobiasson 1941:343–354

87 Skólamálanefnd 1946-5 (ÞÍ
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mál þjóðarinnar og gera tillögu um skipan þeirra mála. Telur Ásmundur brýnt að 

fundurinn taki skýra afstöðu til þessara mála þar sem nefndin hljóti að láta krist-

indómsfræðsluna til sín taka.88 Ástæða er til að staldra við þessa grein vegna þess 

sem á eftir fylgdi.

breyttan hugsunarhátt almenn og skort á samvinnu þeirra sem annast eiga krist-

indómsfræðsluna. Telur hann þá varpa ábyrgðinni hverjir á aðra.89 Hér er Ásmundur 

augljóslega að vísa til langvarandi togstreitu presta og kennara um kristindóms-

-

irkomulag í barna- og unglingaskólum „helstu menningarþjóða heimsins“ og veitt 

því athygli að Norðmenn verji langmestum tíma til kristindómsfræðslu þeirra allra. 

Telur hann augljóst að siðferðisþrek og baráttuvilja norsku þjóðarinnar á hernáms-

þrátt fyrir fátækt og fámenni ósigrandi snilldarþjóð. Hins vegar þykir mér líklegt, að 

tómlæti okkar Íslendinga um það að innræta æskulýð okkar kristindóm eigi mesta 

sök á því, hversu illa við höfum reynst á þessum síðustu hættutímum.“90 Telur hann 

Lengstu máli ver Ásmundur í umræðu um kristindómsfræðsluna á skyldunáms-

segir þó stundafjöldann, sem henni er ætlaður, mjög lítinn (ein stund á viku 7–9 

nýjum biblíusögum. Hvað kennarana varðar segir hann: „Kennaranum ber að vaka 

mikill ljóður á ráði hans.“91 Hvað kennsluaðferðirnar varðar, gefur hann lítið fyrir 

„hlutlausa kennslu“ sem hann segir að farið sé að tala um með „miklum spekings-

svip“. „Jesú Krist er ekki unnt að boða börnunum nema hjartað taki undir boðskap-

viku, og muni hann þannig geta gert þau að þeirri höfuðnámsgrein, svo sem áður 

88 Ásmundur Guðmundsson 1944:35–49

89 Ásmundur Guðmundsson 1944:35

90 Ásmundur Guðmundsson 1944:36

91 Ásmundur Guðmundsson 1944:38
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var og vera ber.“92 Með þetta í huga telur Ásmundur fráleitt að aðrir kenni kristin 

fræði en þeir sem treysta sér til að gera það á þessum forsendum, telur jafnvel að 

skynsamur, óskólagenginn væri miklu betri kostur en áhugalaus kennari. „Vanhugsuð 

lög er tálma þessu, þarf að afnema, einkum það fáránlega ákvæði, að prestar megi 
93 Hér 

er enn á dagskrá gamla umræðuefnið um hlutdeild prestanna í kristindómsfræðslu 

skólanna. 

Auk þessa gerir Ásmundur að umræðuefni bætta menntun kennara í kristnum 

fræðum og framhaldsnámskeið fyrir starfandi kennara. Þá telur hann æskilegt að 

teknar verið upp morgunbænir í skólum og að helgistundir verði þáttur í sjálfri krist-

tíma: „Kristindómsfræðsla barna og unglinga er okkar mikla sjálfstæðismál.“94

Á umræddum kirkjufundi var margt ályktað um kristinfræðikennsluna, svo sem 

að kristin fræði skyldu kennd á öllum skólastigum, þau skyldu vera ein af höf-

uðnámsgreinum barna, að kennslustundir skyldu ekki vera færri en fjórar á viku, 

að sett verði lágmarksákvæði um þekkingu í kristnum fræðum til fullnaðarprófs 

barna, að útgáfa kennslubóka í kristnum fræðum skyldi vera í höndum skólaráðs 

og kirkjuráðs og að biblíusögur „sniðnar við sálarlíf og námsþroska barna, verði 

gefnar út þegar á þessu ári“.95

-

og styrkja trúarlíf barnanna, ekki aðeins með fræðslu, heldur einnig með helgihaldi. 

Miðað við þetta viðhorf Ásmundar er skiljanlegt að hann telji sjálfsagt sé að prestar 

-

arapróf og segir „fáránlegt“ að svo sé ekki. Ljóst er af öðrum ummælum hans um 

kennara í þessari grein að hann telur einlægan, óskólagenginn trúmann með gott 

lag á börnum betri kost en kennara sem ekki sinnir kennslunni á þeim forsendum 

sem Ásmundur lýsir. Enda þótt hann telji brýnt að auka menntun kennara í kristnum 

fræðum er ljóst af máli hans að hann telji kennslunni best komið í höndum presta 

92 Ásmundur Guðmundsson 1944:40

93 Ásmundur Guðmundsson 1944:41

94 Ásmundur Guðmundsson 1944:49

95 Kirkjuritið 1944:77 
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miðað við óbreytta menntun kennara. Ljóst er af þessu að Ásmundur telur að krist-

infræðikennsla skólans vera málefni kirkjunnar og að hún eigi að þjóna markmiðum 

góðra foreldra og góðs prests.“96

 Frumvarp til laga um fræðslu barna, ásamt greinargerð, var lagt fram á Alþingi 

árið 1945.97 Gert er ráð fyrir að barnaskólar skiptist í tvær deildir, yngri deild (7–9 

skólans eru taldar, er ekki er gert ráð fyrir kristnum fræðum sem sérstakri náms-

grein í yngri deild, hins vegar eru þau nefnd sem sérstök námsgrein í eldri deild. Í 

eftir með fremur litlum breytingum.98

árið 1948. Í þessum drögum er gert ráð fyrir nokkurri kristinfræðikennslu á yngra 

stigi í tengslum við átthagafræði. Í eldri deild barnaskóla er vísað til Biblíusagna sem 

þessum bókum á hverju ári. Í námskrá fyrir gagnfræðaskóla er enn vísað í umræddar 

er ráð fyrir tveimur vikustundum í 10, 11 og 12 ára bekk og fyrsta bekk gagnfræða-

var þessum stundafjölda haldið en heimilt að skipta kennslu í kristnum fræðum í 

unglingaskóla á bæði árin með einni stund hvort ár. Þegar fram í sótti varð reyndin 

víða sú að kennd var ein stund á viku í 1. bekk en engin í 2. bekk. 

Í gögnum milliþinganefndarinnar, sem í daglegu tali var kölluð skólamálanefndin, 

umræður um námskrána. Í skjölum nefndarinnar, sem varðveist hafa og eru slitrótt, 

er bréf frá biskupi Íslands með ályktun prestastefnu 1943 um kristindómsfræðslu í 

skólum landsins þar sem m.a. er farið fram á að „kristindómskennsla í barnaskólum 

sé aukin nokkuð frá því sem nú tíðkast víðast hvar“ og „að kennarar í kristnum 

fræðum við barnaskólana verði valdir til þess starfs í samráði við hlutaðeigandi sókn-

96 Ásmundur Guðmundsson 1944:40

97 Alþingistíðindi A-deild 1946:128–157

98 Lög um fræðslu barna nr. 34 /1946
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arpresta …“99 Prestar hafa því á þessum árum enn haft þá sannfæringu að eðlilegt 

væri að þeir ættu beina aðild að kristinfræðikennslu skólanna. 

Í fundargerð skólamálanefndar 6. nóvember 1943 er haft eftir einum nefnd-

armanna, Ingimar Jónssyni: „Um kristinfr. nám þyrfti að ræða sérstaklega. Þar væri 

sennil. nóg umræðuefni margra funda.“100 Ekki hafa fundist gögn um þess umræðu, 

Vinnu við námskrána var fram haldið næstu ár. Í ágúst 1954 svaraði biskup Íslands 

erindi frá menntamálaráðuneytinu þar sem óskað er viðbragða við áliti námskrár-
101

Ásmundar Guðmundssonar,102 er gerð athugasemd við að kristin fræði skuli ekki 

nefnd sem viðfangsefni í 1. bekk. Athugasemdir hans við námsefni annarra námsára 

eru fremur smávægilegar ábendingar að öðru leyti en því að hann saknar Fjallræð-

unnar þar sem í námskrártillögunum sé lögð mikil áhersla á „siðgæðishugsjón“ Krists. 

Þá bendir biskup á að kristin fræði ættu að vera námsgrein í menntaskólum. Engar 

sem biskupi voru sendar, voru hugmyndir um trúarbragðasögu á unglingastigi en 

biskup leggur til að henni verði sleppt þar sem hún yrði „hvort sem er aðeins kák eitt 

á þessu stigi“. Í endanlegum tillögum var þessari fræðslu sleppt. Biskup lýkur umsögn 

sinni með þeirri athugasemd að mikilvægt sé að til kennslunnar veljist áhugasamir 

kennarar þar sem hún muni reynast lítils virði „sé hjartað ei með er undir slær“. Enn 

fremur áréttar hann fyrri viðhorf sín til aukinnar þátttöku presta í kennslu grein-

arinnar og setu þeirra í skólanefndum sem hann telur mikilvæga.103

Með tilliti til stöðu kristinna fræða í skyldunámsskólanum eftir lagasetninguna 

Ásmundur Guðmundsson var formaður milliþinganefndarinnar og ötull og einarður 

baráttumaður fyrir bættri og aukinni kristindómsfræðslu sem reyndar skyldi vera 

á forsendum kirkjunnar. Hvers vegna breytist þá staða greinarinnar til hins verra ef 

eitthvað er miðað við lögin 1926 og námskrána 1929, einkum með tilliti til yngstu 

99 Skólamálanefnd 1946-5. (ÞÍ

100 Skólamálanefnd 1946-5. (ÞÍ

101 Námsefnisnefnd (ÞÍ

102 Ásmundur var skipaður biskup 30. janúar 1954.

103 Skólamálanefnd 1946-5. (ÞÍ
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„hagnýtari“ námsgreinar? Í ljósi þeirrar áherslu sem í aðdraganda lagasetningarinnar 

Skólinn í hirðisbréfum tveggja biskupa4.2.4.3

var biskup utan það sem segir í  hans eftir að hann tók við biskupsemb-

ætti 1954104 þar sem hann gerði m.a. kristindómsfræðsluna að umræðuefni og 

hann þá til að fylgjast með kristindómsfræðslunni, bæði á heimili og í skóla, og 

ítrekar að samstarf heimilis, kirkju og skóla varði allra mestu.105 Þá gerir hann að 

umræðuefni þátt íslenskra presta að uppbyggingu mennta í landinu „og þannig orðið 

bestu verðir menningar vorrar“. Rifjar hann upp að vegna þessa áhuga og þessarar 

-

stöður. Á þessu þarf að verða gagngerð breyting í áttina til þess sem áður var“.106

Þá lýsir Ásmundur biskup þeirri skoðun sinni að „æskilegt væri að prestar tækju 

að sér kristindómsfræðslu í skólum að meira eða minna leyti, eftir því sem við yrði 

komið og í samvinnu við kennara“.107

biskup á þessum orðum:

mannheimi öllum. Hamingja hennar á komandi árum fer eftir því einu, hvernig 

henni tekst að varðveita kristna trú og siðgæði. Ef oss auðnast það að gróð-

ursetja kristindóm í hjörtu uppvaxandi kynslóðar, þá tryggir það frelsi lands 

vors og framfarir í öllu góðu, og við það verður oss einnig, hinum eldri, sjálfum 

borgið.108

104 Ásmundur Guðmundsson 1954 

105 Ásmundur Guðmundsson 1954:15

106 Ásmundur Guðmundsson 1954:15–17

107 Ásmundur Guðmundsson 1954:17

108 Ásmundur Guðmundsson 1954:19–20
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Sérstaka athygli vekja umæli Ásmundar biskups um setu presta í skólanefndum 

samþykkt voru árið 1946 og hann átti aðild að að semja.

-

arsson prófessor við biskupsdómi og gegndi því embætti í 22 ár. Í hans biskupstíð 

voru skólamál mjög á dagskrá, einkum meðan á undirbúningi grunnskólalaga stóð. 

:109

Kirkjan fól skólunum örugg og bjartsýn einn þeirra meginþátta, sem tilvera hennar 

byggist á, uppfræðslu ungmenna í kristnum fræðum. Hún naut um þetta sögu 

sinnar sem þjóðkirkja. Hér stefndi hún að því, að leikmenn, kennarar, tækju að sér 

mikilvægt svið kirkjulegs starfs, jafnhliða öðrum verkefnum skólastarfsins. … 

En allt um það hefur þróunin orðið sú að kristin fræði hafa þokað meir og 

meir, ekki aðeins úr fyrirrúmi, heldur á neðstu skör …

Hið opinbera uppeldiskerfi hefur sveigst í þá stefnu að vera hlutlaus um 

lífskoðanir, því það lýtur engu markmiði nema því að vera hagnýtt, hjálpa til 

þess að komast áfram. Hugarfarsmótun og mannrækt er aukaatriði. Og þegar þá 

hlið málsins ber á góma, er það ekki óumdeilt, að kristin trú sé eða eigi að vera 

grundvöllur slíkrar mótunar og ræktar, þótt svör verði hikandi og margræð, ef 

spurt er um, hvað koma skuli í staðinn.“110

Íslands í nóvember 1950. Í erindi sínu, „Skólarnir og þjóðin“ komst hann svo að 

orði: 

Hvað stoðar það manninn að vita allt mögulegt, sem lært verður af bókum, og 

geta allt mögulegt, ef hann veit ekki þetta, hvað hann sjálfur er? … Lýtur hann 

sömu lögum og ákvæðum og dýrið, eða á hann aðra köllun og aðrar skyldur, 

lýtur hann æðri ákvörðun? 

Úrslitabaráttan í öllum hinum margvíslegu átökum og árekstrum samtíðarinnar 

stendur um þessi viðhorf tvö, og í úrslitum þeirrar baráttu eru örlög mannkynsins 

og þessarar þjóðar fólgin. Og nú er spurningin: Eiga skólarnir að vera hlutlausir 

109 Sigurbjörn Einarsson 1960

110 Sigurbjörn Einarsson 1960:143–144
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í þessari baráttu? … Þeirri spurningu hefur ekki enn verið svarað játandi hér á 

eigi að hafa lífsskoðunarlegan grundvöll og burðarás … Kristin trú fær að lafa 

á stundaskrá barnaskólanna sem ein hinna minnst háttuðu lærdómsgreina og í 

framhaldsskólum er allt annað nauðsynlegra en hún.111

Hér víkur Sigurbjörn að efni sem nánast aldrei, hvorki fyrr eða síðar, hefur verið 

rætt af alvöru við setningu laga um skyldunámsskólann hér á landi, öfugt við önnur 

Norðurlönd, þ.e. um þau lífsviðhorf og gildismat sem skólinn á að byggjast á. Vísir að 

slíkri umræðu vaknaði þó í undirbúningi setningar laga um grunnskóla vegna álykt-

4.2.4.4

Árið 1955 skipaði menntamálaráðherra enn nefnd til að „ljúka endurskoðun námskrár 

fyrir barna- og unglingastigið og gera hingað tillögur um efnið þegar verkinu er lokið. 

Tillögum sínum skilaði nefndin í október 1959.112 Námskrá byggð á þessum tillögum 

kom síðan út 1960.113 Þar segir svo um markmið kristinfræðikennslunnar:

Kristindómsfræðslan á að veita nemendum þekkingu á aðalefni ritningarinnar, 

-

skoðun og siðfræði kristinnar trúar. Þeir skulu læra nokkra valda sálma og ritn-

ingargreinar og vita deili á helstu viðburðum kirkjusögunnar.114

Í stuttum athugasemdum með námskránni segir:

Kennaranum verður að vera það ríkt í huga, að kennsla hans í kristnum fræðum 

á að vera börnunum undirstaða undir trú þeirra og siðgæði ævilangt. Hann 

verður að miða fræðsluna við það, að nemandinn fái heilsteypta mynd af Jesú, 

111 Sigurbjörn Einarsson 1951:174–176

112 Námsskrá 1955 (ÞÍ

113 Námsskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri 1960

114 Námsskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri 1960:31
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Kennarinn verður að taka tillit til þess, að nemendur hans koma frá heimilum, 

þar sem skoðanir eru skiptar í kristindómsmálum. Hann verður að gæta þess að 

særa þá ekki, sem eru á öðru máli en hann sjálfur, og kenna nemendum sínum 

að vera umburðarlyndir. Kristindómsfræðsla hans má aldrei stríða gegn frjálsri 

hugsun, en verður jafnan að vera einörð, hrein og sönn.115

Af námskránni má draga þá ályktun að kristindómsfræðslan skuli vera boðandi, þ.e. 

hún á að vera „undirstaða undir trú þeirra og siðgæði ævilangt“. Þó er lögð áhersla 

á umburðarlyndi gagnvart ólíkum trúarviðhorfum. Hvergi er minnst á tengsl við 

játningar þjóðkirkjunnar. Hvorki í námskránni né lögunum er minnst á trúarafstöðu 

kennara eða kröfu um að þeir tilheyri tiltekinni kirkjudeild. Sömuleiðis segir ekk-

ert um undanþágur frá kristindómsfræðslunni. Hins vegar voru enn í gildi lög um 

11. grein að fjórtán ára aldur þeirra barna sem ekki tilheyra þjóðkirkjunni jafngildi 

fermingu hvað varðar borgaraleg réttindi. Sömuleiðis er kveðið á um að þau börn 

sem ekki eigi að alast upp í „trúarbrögðum þjóðkirkjunnar“ séu undanþegin fræðslu 

kristindómsfræðslu skólans.116 Þessi ákvæði voru í gildi allt til ársins 1974.

meðal skólamanna, presta né stjórnmálamanna.

Athygli vekur að námskráin víkur að tengslum kristinfræðikennslu skólans við 

fermingarundirbúning kirkjunnar en þar segir: „Val viðfangsefna sé í samræmi við 

fermingarundirbúning nemenda, þar sem hægt er að koma því við, t.d. sálmar og 

ritningargreinar, sem nemendur eru látnir læra.“117

Þessi klausa er í samræmi við bréf til skólamálanefndar frá nefnd er kosin hafði 

verið á aðalfundi Prestafélags Íslands 1944 og gera skyldi tillögur um ferming-

til að fermingaraldur verði hinn sami og áður, þ.e. á því ári sem barn verður 14 ára. 

Jafnframt er lagt til að á fyrra ári unglingastigs skuli nemendur vera lausir við nám 

í almennum fræðigreinum frá 1. mars, eða í síðasta lagi frá 1. apríl, og verði þeim 

tíma, sem þá er eftir af venjulegum námstíma varið til fermingarundirbúnings í sam-

115 Námsskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri 1960:32

116 Lög um utanþjóðkirkjumenn 1886, með áorðnum breytingum 1904

117 Námsskrá 1960:33
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vinnu kennara og presta. 118 Af þessu sést að prestar hafa talið eðlilegt að skólinn 

tæki þátt í fermingarfræðslu kirkjunnar eða veittu svigrúm til hennar og prestar 

hefðu aðgang að skólunum í þessu skyni. Í heimildum sést ekki hvort þessu erindi 

hefur verið svarað formlega. 

Námsefni í kristnum fræðum4.2.4.5

Eins og þegar hefur komið fram var mikil umræða, bæði meðal presta og kennara, 

um þörf fyrir nýtt námsefni í kristnum fræðum fyrir skyldunámið. Í ágúst 1941 

sendi biskup Íslands fræðslumálastjóra bréf um efnið og vísar til sameiginlegs fundar 

presta og kennara í júlí 1934 þar sem ályktað var um að æskilegt væri að prestur 

óskað eftir að fræðslumálastjóri tilnefndi kennara til að vinna að nýrri námsbók í 

til starfsins.

Fjórum árum síðar, 1945, gaf Ríkisútgáfa námsbóka út 2. hefti og 1946 1. og 3. 

hefti af Biblíusögum sem sagðar voru „sniðnar að nokkru“ eftir Biblíusögum Berg-

gravs biskups í Ósló. Þessir eru sagðir hafa unnið að verkinu: Ásmundur Guðmunds-

Biblíusögur Berggravs komu út í Ósló árið 1934. Biblíusögurnar fengu blendnar 

viðtökur í fyrstu. Menighetsfakultetet í Ósló gagnrýndi handritið, sem skólinn hafði 

fengið til umsagnar, bæði að því er varðaði niðurröðun efnisins, framsetningu og 

stíl, auk þess sem nýguðfræðileg viðhorf þóttu skína þar nokkuð í gegn. Bókin þótti 

þó hafa sitthvað sér til ágætis og var mælt með löggildingu að gerðum tilteknum 

lagfæringum. Guðfræðideild Óslóarháskóla hafði einnig ýmislegt við handritið að 

athuga þótt mælt væri með löggildingu. Mesta andstöðu fengu Biblíusögurnar þó 

úr röðum kennara. 

Flestir voru þó sammála um að viðleitni Berggravs til að færa orðalag og framsetn-

ingu nær börnunum væri til bóta þótt sumum þætti nokkuð langt gengið. Að ósk 

forlagsins, Gyldendal, voru nokkrar breytingar gerðar á handritinu áður en bókin 

118 Skólamálanefnd 1946 (ÞÍ
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andstaðan þagnaði smám saman. Þær voru gefnar út í Noregi fram á sjötta áratug-

inn.119 Hér á landi var Biblíusögum Berggravs í íslenskum búningi vel tekið og verður 

voru síðast prentaðar hér árið 1968.

voru gefnar út árið 1951 og var þeim ætlað að taka við þar sem Biblíusögum Bergg-

ravs sleppir. Útgefandi var Bókagerðin Lilja en Ríkisútgáfu námsbóka var þá aðeins 

skólastjóri í Reykjavík og var einn af framámönnum í KFUM og kristilegu stúd-

Námsbókanefnd, þ.e. stjórn Ríkisútgáfu námsbóka, fól árið 1957 þeim Þórði 

og síðar vígslubiskupi, að taka saman ágrip af kristnisögu fyrir unglingastigið. 

Samningu bókarinnar seinkaði og þegar hún kom síðan út árið 1960 var Jónas einn 

nefndur sem höfundur. Efni bókarinnar var í samræmi við lesefni sem ætlað var 13 

1953–1964. Hann var ötull KFUM-maður og framarlega í kristilegu stúdentahreyf-

ingunni, auk þess að vera virkur sjálfstæðismaður.

Árið 1960 gaf Ríkisútgáfa námsbóka út nýjar Biblíusögur eftir þá Steingrím 

virkur KFUM- og kristniboðsmaður og var í nokkrum tengslum við IKO í Noregi. 

Þórður hafði þá verið ráðinn sem eftirlitskennari í kristnum fræðum við barnaskóla 

Steingrímur hafði skrifað harðorða grein um kristindómsfræðsluna í Menntamál

1949, þar sem frjálslynda guðfræðin var harðlega gagnrýnd og sömuleiðis Biblíusögur

Berggravs. Taldi Steingrímur mikilvægt að börn öðluðust skilning á því hvað væri 

rétt kenning og röng í ljósi Biblíunnar. Jafnframt setti hann fram tillögur til úrbóta. 

Lagði hann m.a. til að kverinu yrði bætt inn í kennslubækur barnaskólanna.120 Svar 

við þessari grein Steingríms ritaði sr. Jakob Jónsson þar sem hann tekur undir margt 

119 Heiene 1992:266–272 

120 Steingrímur Benediktsson 1949:164–172
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í gagnrýni og tillögum Steingríms en varar jafnframt við þröngsýni „rétttrúaðra“ 

samfélaga.121

Biblíusögur

með lítið breyttu biblíulegu orðafari. Þrátt fyrir fyrri tillögur Steingríms voru Fræðin 

minni eftir Lúther ekki í bókunum en trúarjátningin var án skýringa.

Ekki var á þessum árum völ á námsefni í kristnum fræðum fyrir yngri bekki barna-

allt frá 1929. Þrátt fyrir ákvæði um að kristin fræði skuli tengjast átthagafræði á 

Átthagafræði, sem 

Ríkisútgáfa námsbóka gaf út 1962 og ætluð var kennurum, né í bók þeirra Eiríks 

Stefánssonar og Sigurðar Gunnarssonar, Leiðsögn í átthagafræði, sem Ríkisútgáfan 

gaf út 1963. Í námskrá kristinna fræða 1960 er þó talið efni sem kennt skuli yngstu 

börnunum. 

Árið 1971 bauð höfundur þessarar ritgerðar, Sigurður Pálsson kennari, og þáver-

andi skrifstofustjóri Ríkisútgáfunnar, námsbókanefnd handrit að tveimur heftum með 

biblíusögum fyrir yngstu börnin: Jesús og börnin og Góði hirðirinn. Námsbókanefnd 

tók boðinu og kom fyrra heftið út 1972 og hið síðara 1973. Sigurður var á þessum 

Af þessu er ljóst að talsverð gróska var í útgáfu námsbóka í kristnum fræðum eftir 

eru úr röðum „íhaldssamra“ á vettvangi kirkjunnar.122

Námseftirlit og námstjórn

Í Danmörku, Noregi og Svíþjóð eiga félög kennara í kristnum fræðum sér langa 

sögu. Hér á landi var gerð tilraun með slíkt félag árið 1960 en það lognaðist út af 

að nokkrum árum liðnum og lét lítið að sér kveða.

Á árunum eftir stríð komu reglulega fram hugmyndir, á vettvangi kirkjunnar, um 

að skipa þyrfti námstjóra í kristnum fræðum sem hefði eftirlit með kristindóms-

fræðslu skólanna og jafnvel bæði skólanna og kirkjunnar. Hlutverk hans skyldi vera 

121 Jakob Jónsson 1950:22–33

122 Halldór Leifsson 1980
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hvort tveggja í senn eftirlit og stuðningur. Sigurbjörn Einarsson dósent, ritaði t.d. í 

tímarit sitt Víðförla árið 1947 um efnið og segir: 

Mér hefur lengi búið það í hug, að tími sé til kominn að kirkjan eignist sinn full-

fulltrúa, ágætan mann, og er alþjóð kunnugt hverju hann hefur áorkað á sínu 

sviði á fáum árum… Oss vantar námsstjóra í kristnum fræðum fyrir landið allt. 

Hann væri jöfnum höndum fulltrúi biskups og fræðslumálastjóra í þeim málum, 

sem að kristindómsfræðslunni lúta.123

um að sett verði lög um námstjóra í kristnum fræðum. Hlutverk hans skyldi vera 

að leiðbeina um kristindómsfræðslu í barnaskólum og framhaldsskólum, svo og um 

frjálst æskulýðsstarf í söfnuðum landsins. Skyldi hann skipaður að fengnum tillögum 

biskups og fræðslumálastjóra.124 Tillagan fékk engar undirtektir hjá fræðslumála-

því að hún eigi að eiga aðild að kristindómsfræðslu skólanna 

-

indómskennslu í barnaskólum og vísað til heimildar í lögum um að fela megi kenn-

í barnaskólum Reykjavíkur en telur lagagrein, sem vísað er til, ekki eiga við og seg-

ist enga fjárveitingu hafa til þessa starfs. Þrátt fyrir þessa synjun réð Fræðsluráð 

Reykjavíkur Þórð Kristjánsson kennara til starfans 1961 og gegndi hann því til árs-

stundað framhaldsnám í kristnum fræðum og barnasálarfræði í Danmörku veturinn 
125

m.a. í kristnum fræðum, óskaði eftir því við menntamálaráðuneytið haustið 1966 að 

123 Sigurbjörn Einarsson 1947:27–128

124 Prestastefnan 1948

125 Höfundur hafði margvísleg samskipti við Þórð á þessum árum, bæði sem kennari og 
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kynna sér og ræða við skólastjóra og kennara um kristindómsfræðslu í skólum. Með 

fyrir þessi störf kom reyndar frá kirkjumálaráðuneytinu en verkið var unnið í sam-

vinnu við fræðslumálaskrifstofu menntamálaráðuneytisins. Ári síðar fékk Helgi 

„svo að Helgi gæti unnið að bættri kristindómsfræðslu í barnaskólum“.126 Helgi fékk 

störfum áfram með tilstyrk kirkjumálaráðuneytisins fram til ársins 1973.

127

þáverandi dóms og kirkjumálaráðherra, gerði kristindómsfræðsluna að umræðuefni 

á þessa tilraun. Það varð að samkomulagi milli mín og menntamálaráðherra að 

sr Helgi Tryggvason starfaði á þessum vetri sem einskonar námsstjóri í sambandi 

orðið á því.128

Athyglisvert er að það skuli vera kirkjumálaráðuneytið sem bar kostnað af þessu. 

kirkjumálaráðuneytið beri kostnaðinn.129

Á þeim árum sem Helgi gegndi þessu gaf hann m.a. út hefti, fjölritað sem handrit, 

126 Kristinfræði 1963–1973 (ÞÍ

127 Heimildarmaður: Sigurbjörn Þorkelsson í óformlegu viðtali.

128 Jóhann Hafstein 1967:10

129 Kristinfræði 1963–1973 (ÞÍ



176

KIRKJA OG SKÓLI Á 20. ÖLD

Enn vekur athygli að kirkjustjórnin telur kristindómsfræðslu skólanna vera enn 

á sína ábyrgð, að minnsta kosti að hluta, þótt hvergi sé kveðið á um það í lögum 

og reglugerðum.

Af vettvangi kristindómsfræðslunnar er síðan tíðindalítið þar til undirbúningur 

löggjafar um grunnskóla hófst 1969.

Samantekt og samanburður4.3
Þegar aðstæður kirkju og skóla á Norðurlöndum á stríðsárunum og árunum eftir 

stríð eru bornar saman vekur athygli hversu ólíkar aðstæðurnar og viðbrögð við 

þeim eru. En þrátt fyrir þetta er sitthvað í þróun skólamála sem er þeim sameig-

inlegt á þessum tíma.

Hvað varðar kirkju og skóla og kristindómsfræðsluna eru áberandi átök, einkum 

í Noregi og Svíþjóð, um aldagömul tengsl skóla og kirkju. Þessi tengsl voru fólgin í 

því að skyldunámsskólinn var skilgreindur sem kristinn skóli að lútherskum skiln-

fræði skipuðu veglegan sess. 

Minnst ber á þessum átökum í Danmörku. Þar snerist umræðan fremur um end-

urnýjun greinarinnar að frumkvæði Religionslærerforeningen. Í tengslum við þetta 

og fram á sjöunda áratuginn var trúaruppeldisfræðin að hasla sér völl sem fræðigrein 

og þroskasálfræðilegar kenningar farnar að hafa áhrif. Samtímis þessu var rætt um 

tímabili fer í Danmörku einnig að heyrast rödd þeirra sem skilgreina sig utan allra 

trúarbragða. Viðhorf þeirra vöktu umræðu um réttindi kennara til kennslu í öllum 

greinum, án tillits til trúarskoðana. Við lok tímabilsins eru tengsl skólans við játn-

ingagrundvöll þjóðkirkjunnar enn við lýði þótt þau séu smám saman að rakna. Ver-

aldarvæðing skólans í Danmörku virðist því ekki mjög langt gengin á þessum árum 

þótt umræðan benti til að að því ræki.

þrátt fyrir hersetu Þjóðverja.

Þegar litið er til Noregs er annað uppi á teningnum. Þar sem Norðmenn neituðu 

að gefast upp fyrir Þjóðverjum var meira að þeim þrengt en Dönum, bæði kirkju 

-

ystu biskupanna til varnar foreldraréttinum og gamlar guðfræðilegar væringar voru 

látnar liggja í láginni um sinn. Hinn kristni menningar- og trúararfur skyldi varinn. 

En strax að stríðinu loknu skiptust menn í gamlar fylkingar, bæði guðfræðilegar 
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og pólitískar. Minnstu teikn í þá veru að þrengja ætti að kristindómsfræðslu skól-

ans og kristnum grundvelli hans vöktu hörð viðbrögð og var þar í forystu fólk sem 

-

ig fyrir kennslufræðilegri endurnýjun kristindómsfræðslunnar. Rök samtakanna 

-

legum grundvelli skólans voru menningarleg en einnig samfélagsleg þar sem vísað 

var til að mikill meirihluti þjóðarinnar kysi að hafa það svo. Enda þótt IKO ynni 

að hætt var að skilgreina kristindómsfræðsluna sem skírnarfræðslu kirkjunnar og 

eftirlitshlutverki presta og biskupa lauk. Kennarar utan þjóðkirkju, sem jafnframt 

voru meðlimir annarra kristinna trúfélaga, börðust fyrir því að vera teknir gildir 

sem kristinfræðikennarar en það gerðist fyrst með breytingunum 1969 þegar hætt 

var að líta á kristindómsfræðsluna sem skírnarfræðslu norsku þjóðkirkjunnar. Samt 

sem áður skyldi fræðslan vera í samhljóðan við játningar kirkjunnar en tengsl við 

játningagrundvöll þjóðkirkjunnar væru ekki lengur bundinn í lögum. 

Árið 1969 komu Norðmenn á níu ára grunnskóla en undirbúningur hans hafði 

hans varðaði var markmiðsgrein skólans óbreytt frá því sem verið hafði en við hana 

hafði verið bætt ákvæðum með áherslu á lýðræði og umburðarlyndi. Með hliðsjón 

af áðurnefndum undirskriftasöfnunum má leiða líkur að því að veraldarvæðing 

-

við það sem var í Danmörku fór umræðan um kristindómsfræðslu skólans fram á 

mörgum vígstöðvum, bæði á vettvangi kirkjunnar og stjórnmálanna.

Svíar höfðu á þessum árum þá sérstöðu að þeim tókst að verja hlutleysi sitt. Samt 

sem áður lögðu pólitískir leiðtogar áherslu á, með vísan til alvarlegra aðstæðna í 

heiminum, að „sænska leiðin væri kristna leiðin“. Það sem m.a. einkennir sænsk 

skólamál á þessum tímabili er hve langan tíma þeir tóku sér til að undirbúa breyt-

Báðar þessar nefndir skiluðu ítarlegri umsögn um stöðu og framtíð kristindóms-

fræðslu skyldunámsskólans, auk þess sem nefnd um stöðu utanþjóðkirkjufólks ræddi 

kristindómsfræðsluna ítarlega og um leið stöðu kennara sem voru utan þjóðkirkju. 

Það hafði einnig áhrif á umræðuna um kristindómsfræðsluna að veðrabrigði höfðu 
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orðið í guðfræðilegi umræðu í Svíþjóð á þessum árum. Eining var um mikilvægi hins 

verið til að auka veg katekismans og tengslin við játningar kirkjunnar. Kristindóm-

urinn væri þau trúarbrögð sem meirihluti þjóðarinnar aðhylltist. Eigi að síður voru á 

þessum árum teknar ákvarðanir um aukna trúarbragðafræðslu og fræðslu um guðlaus 

lífsviðhorf og lykilorðið í allri fræðslu um lífsviðhorf og mikilvægi þeirra skyldi vera 

hlutlæg og óhlutdræg fræðsla. Í Svíþjóð var einnig deilt um rétt kennara utan þjóð-

kirkju til að kenna kristin fræði og rétt foreldra til að fá undanþágu frá fræðslunni 

fyrir börn sín og vísað í því sambandi til mannréttindasáttmála Evrópu. Réttur allra 

kennara til að kenna kristin fræði var tryggður þegar trúfrelsi komst og réttur for-

eldra utan þjóðkirkju til að fá undanþágu fyrir börn sín var tryggður 1962 þegar lög 

voru sett um níu ára grunnskóla. Undir lok tímabilsins, eða með námskránni 1969, 

efnisvali í trúarbragðafræðslunni og hluti hennar lagður undir „orienteringsämnen“. 

Þótti mörgum sem sérstöðu greinarinnar væri ógnað með þessu. 

Þegar þetta tímabil á Íslandi er borið saman við önnur Norðurlönd vekur sérstaka 

athygli hve umræða um kristindómsfræðsluna er hér lítil meðal stjórnmálamanna. 

Hins vegar álykta prestastefnur, kirkjufundir og aðrar kirkjulegar samkomur um 

sker umræðan á Íslandi um stöðu presta í tengslum við kristindómsfræðslu skólanna 

sig úr á Íslandi hjá því sem gerðist annars staðar á Norðurlöndum. Hér leggja prestar 

mikla áherslu á að þeim verði í auknum mæli falin þessi kennsla og virðast ganga 

út frá því að hér sé um málefni kirkjunnar að ræða ekki síður en skólans. Þetta er 

þeim mun athyglisverðara sem engin ákvæði eru í lögum um tengsl skóla og kirkju og 

hvergi ákvæði um evangelísk-lútherskan játningagrundvöll fræðslunnar. Einnig vekur 

athygli að á þessum árum eru nokkur prestaköll skilgreind sem kennsluprestaköll 

en sú ráðstöfun virðist fremur hafa verið gerð af hagkvæmni en hugsjón. Mikil-

vægt þótti að halda uppi bæði fræðslu og prestsþjónustu í dreifðum og fámennum 

byggðum. Þátttaka framámanna í kirkjunni við undirbúning þeirra breytinga, sem 

viðhorf enn uppi að sáralítill munur er gerður á fræðslu og kirkjumálum, að því er 

varðar kristindómsfræðsluna. 
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Nokkrar viðleitni verður vart á tímabilinu til að endurnýja kennslubækur og 

kennsluhætti og er ástæða til að halda því til haga að fyrstu biblíusögubækurnar, sem 

gefnar voru út á þessu skeiði, voru eftir hinn nafntogaða Óslóarbiskup Berggrav. 

Þegar á heildina er litið einkennist þetta tímabil af allnokkurri umræðu um 

kristindómsfræðsluna, m.a. í hirðisbréfum tveggja biskupa, án þess að formleg staða 

greinarinnar tæki neinum breytingum.

hefðum allt þar til viðreisn þess hefst með undirbúningi grunnskólalaga sem samþykkt 

voru 1974. Umræðan um stöðu kristindómsfræðslunnar hér á landi er sáralítil á 

tímabilinu en einkennist hins vegar af miklum átökum á hinum Norðurlöndunum 

þremur sem síðan leiðir til aðskilnaðar skólafræðslu og kirkjufræðslu í kristnum 

varðar skipulag skólans, lengd skólasyldu og kennslufræðilega nálgun.
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bili og þróun stöðu og inntaks kristindóms- og trúarbragðafræðslunnar í skyldu-

námsskólum í ljósi þjóðfélagsþróunar á Norðurlöndum almennt og ólíkra viðhorfa 

í uppeldis- og menntamálum.

Á síðasta fjórðungi 20. aldar tók að losna verulega um tengsl ríkis og kirkju á 

Norðurlöndum og þar með kirkju og skóla í kjölfar vaxandi fjölhyggju og veraldar-

væðingar, bæði formlegrar og óformlegrar. Tímabilið einkenndist einnig af vax-

menningarsvæðum en með þeim jókst trúarleg fjölbreytni í þessum samfélögum. 

Þetta ól af sér ákafa umræðu um hlutverk og stöðu kristindómsfræðslu og almennrar 

trúarbragðafræðslu í skyldunámsskólum auk umræðu um foreldraréttinn og ákvæði 

í alþjóðlegum mannréttindasáttmálum sem kveða á um að uppeldi, sem lýtur að trú, 

lífsviðhorfum og siðgæði, skuli vera í samræmi við óskir foreldra. Rætt verður um 

ólíkar leiðir sem farnar voru til að koma til móts við þessi réttindi.

Danmörk5.1
Eins og áður er getið voru sett ný lög um kennaramenntun í Danmörku árið 1966. 

Sú löggjöf gerði ráð fyrir verulegum breytingum á kristindómsfræðslunni í kennara-

upphaf snarpra skoðanaskipta um kristindómsfræðsluna á öllum skólastigum. K.F. 

Brondbjerg kennaraskólarektor reið á vaðið með yddaðri grein í Kristeligt Dagblad
1 Sumar-

ið, sem á eftir fylgdi, breiddust mótmælin út eins og eldur í sinu í dagblöðum og 

málgögnum kennara og á vettvangi fagfélaga, svo sem hinna nýstofnuðu samtaka, 

Seminariernes Religionslærerforening. Í nóvember var boðað til kosninga til Folke-

tinget. Poul Hartling, prestur, kennaraskólarektor og þingmaður Venstre,2 sem þá 

var í stjórnarandstöðu, hafði frumkvæði að því að Venstre og Konservative sendu 

1 Brondbjerg 1966

-

mála. 
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skipa skör læra en öðrum námsgreinum og ástæða væri til að setja á fót nefnd til að 

ræða ítarlega stöðu greinarinnar á öllum skólastigum. Hér vekur athygli að það voru 

kennarar og ekki síst stjórnmálamenn sem gengu fram fyrir skjöldu til að tryggja 

Í kosningabaráttunni, sem í hönd fór, sendu kjósendur ekki færri en 12.000 fyrir-

spurnir í útvarpi og sjónvarpi til stjórnmálamanna. Stærstur hluti þessara fyrir-

breytt en stundafjöldi í greininni aukinn á fyrsta námsári. Menntamálaráðherrann 

K.B. Andersen, sem í fyrstu hafði talið óþarft að skipa nefnd til athugunar á stöðu 

starfa haustið eftir.

menntuninni, gera tillögur um breytingar og ræða kennslufræðileg vandamál sem 

tengdust greininni. 

Nefndin var ekki skipuð hagsmunaaðilum, svo sem fulltrúum kirkjunnar eða 

fulltrúum frá félögum kristinfræðikennara, heldur eingöngu fulltrúum ólíkra 

skólastiga og almennra kennarafélaga.3

Den grønne betænkning5.1.1

Árið 1971 var álit nefndarinnar um kristindómsfræðslu í folkeskolen birt. Fékk hún 
4 Nefndin lagði til eftir-

farandi markmið með greininni:

Formålet med folkeskolens religionsundervisning er at bibringe eleverne et grun-

digt kendskab til kristendommen og dennes baggrund.

Det centrale kundskabsområde er den kristendomsopfattelse, der kommer til 

udtryk i den danske folkekirke.

Undervisningen skal desuden orientere om de vigtigste ikke-kristne religioner 

og tillige om andre livsopfattelser. 

3 Bugge 1979a:162–164

4 Betænkning vedrørende undervisningen i kristendomskundskab/religion i folkeskolen,

1971
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Þessar tillögur fólu í sér nokkrar róttækar breytingar frá því sem verið hafði og lutu 

að sambandi kirkju og skóla og lögbundinni tengingu kristindómsfræðslunnar við 

„evangelísk-lútherskar játningar“.5 Lögð var áhersla á að kennslan ætti ekki að vera 

boðandi heldur fyrst og fremst að miðla þekkingu. Jafnframt lagði nefndin til að 

ákvæðin í 1. gr. gildandi skólalöggjafar6 um kristindómsfræðsluna yrði felld niður 

eða hún túlkuð að nýju þannig að ljóst væri að greinin ætti ekki að vera boðandi. 

Til málamiðlunar var lagt til að meginviðfangsefni greinarinnar skyldi vera kristin-

dómsskilningur dönsku þjóðkirkjunnar. Hér var lagt til að stórt skref yrði stigið í 

átt til sjálfstæðis skólans gagnvart kirkjunni hvað þessa fræðslu varðar. 

Kennslufræðileg áhersla nefndarálitsins var einhliða þekkingarfræðileg, lausnar-

orðið var „kundskabsmeddelelse“. Óttinn við að skólinn yrði hugmyndafræðilegur 

vígvöllur var tákn tímanna. Nýmarxistar, sem létu sífellt meira að sér kveða, skyldu 

ekki fá að nota skólann sem innrætingarstofnun fyrir sín sjónarmið og kirkjan skyldi 

samfélags að því er varðaði lífsviðhorf. Þetta gilti þó ekki um innrætingu á gildum 

gildi dansks þjóðfélags.

Allvíðtæk eining ríkti um að greinin skyldi ekki vera boðandi. Hins vegar þótti 

sumum býsna langt gengið í þekkingaráherslunni og töldu kennslufræðilega ómögu-

legt, ekki aðeins að því er þessa grein varðaði heldur skólastarf almennt, að leggja 

svo einhliða áherslu á miðlun þekkingar. Um það leyti sem nefndarálitið kom út 

höfðu nýjar áherslur í námskrárgerð, ættaðar frá Bandaríkjunum, vakið athygli í 

Danmörku þar sem markmið á ýmsum sviðum voru greind, svo sem þekkingarmark-

mið, viðhorfamarkmið, leiknimarkmið o.s.frv. Áhersla skyldi ekki eingöngu lögð á 

Erik Elten, talsmaður Humanistisk Forbund, gagnrýndi nefndarálitið m.a. fyrir 

hve hlutur annarra trúarbragða og lífsviðhorfa væri rýr.7 Sömuleiðis gagnrýndi hann 

nálgun. Þeirri gagnrýni svöruðu nefndarmenn með því að nefndin hefði skoðað þá 

5 Betænkning vedrørende undervisningen i kristendomskundskab/religion i folkeskolen,

1971:25–34 og 46–49

6 Lov om folkeskolen 1958

7 Bugge 1979a:169
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lífsviðhorfa sagðist nefndin álíta ótímabært, vegna þroska nemendanna, að fást við 

önnur trúarbrögð fyrr en á unglingastigi.

Þá lagði nefndin til að hið sögulega-gagnrýna viðhorf til Biblíunnar skyldi ein-

kenna kennsluna „som et virksomt salt i den daglige undervisning“. Þetta vakti sterk 

viðbrögð frá hægri væng kirkjunnar manna sem töldu að þar með væri trúverðug-

leika Biblíunnar stefnt í voða.

Til þess að greinin fengi meira rými á stundaskrá í efri bekkjum skólans lagði 

nefndin til að í staðinn yrði kennsla í yngri bekkjunum felld niður en tímafjöldi auk-

inn á efri stigum þar sem ein kennslustund á viku þau ár, sem greinin væri kennd, 

var álitin ófullnægjandi. Þessi hugmynd vakti sterk viðbrögð. Samtökin Skole og 

samfund, sem tók mörgum þáttum nefndarálitsins vel, andmæltu því að tengslin 

niður á yngri stigum. Þau fögnuðu því hins vegar að greinin skyldi fá aukið vægi í 

greinin væri áfram kennd í yngstu bekkjum skólans. Þetta reyndist rétt. Um 90.000 

Að vonum hafði undirskriftasöfnunin áhrif á vettvangi stjórnmálanna. Óánægjan á 

hægri væng kirkjunnar og meðal annarra kristinna trúfélaga birtist einnig í því að á 

áttunda áratug og byrjun hins níunda voru stofnaðir 30 nýir kristnir einkaskólar.8

Ný skólalöggjöf 19755.1.2

Í desember 1973 fóru fram kosningar til danska þjóðþingsins. Í undirbúningi kosning-

anna lagði Kristeligt Dagblad

ykkar standa vörð um og tryggja kristindómsfræðslu skólans?“

Síðla árs 1972 hafði verið lagt fram á þjóðþinginu frumvarp til laga um folkeskolen. 

skipti tíð á þessum árum. Ný lög voru samþykkt í júní 1975.9

8 Bugge 1979a:162–170

9 Lov om folkeskolen 1975
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Í athugasemdum með fyrsta frumvarpinu, sem lagt var fram, endurspeglast áður-

nefndur ótti við að skólinn verði vettvangur hvers konar innrætingar. Þar segir: „Der 

må således i skolen stedse herske vågen opmærksomhed omkring de problemer, der 

knytter sig til holdningspåvirkning af eleverne … Derimod kan læreren trygt påvirke 

elevens holdning i retning af åbenhed over for forskellige opfattelser og herunder 

opstille åndsfrihed og tolerance som idealer.“10

Markmiðsgrein laganna, sem samþykkt voru 1975, var á þessa leið:

§1, Stk. 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at give eleverne 

mulighed for at tilegne sig kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryks-

former, som medvirker til den enkelte elevs alsidige udvikling. …

Stk. 3. Folkeskolen forbereder eleverne til medleven og medbestemmelse i et 

demokratisk samfund og til medansvar for løsningen af fælles opgaver. Skolens 

undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed og demokrati.

Miðað við fyrri markmiðsgrein, frá 1958, var skólanum nú ætlað mun víðfeðmara 

hlutverk en áður, þ.e. að stuðla að alhliða þroska og færni nemenda. Markmiðsgreinin 

-

Þessi markmiðsgrein átti sér langan aðdraganda. Árið 1972 hafði þáverandi 

menntamálaráðherra, Knud Heinesen, efnt til ráðstefnu um markmið skólastarfs 

sem skilaði litlu öðru en því að afhjúpa mörg afar ólík sjónarmið um hvert markmið 

skólastarfs í nútímaþjóðfélagi skyldi vera. Á árunum fyrir lagasetninguna hafði síðan 

átt sér stað mikil umræða um markmið skólans, á þjóðþinginu, í nefndum á vegum 

menntamálaráðuneytisins, í kennarafélögum og í dagblöðum og tímaritum.

Hvað varðaði kristindómsfræðsluna og tengsl skóla og kirkju varð með lögunum 

1975 mikil breyting. Í fyrri lögum hafði 3. mgr. 1. gr. laganna verið á þá leið að 

„Kristendomsundervisningen i folkeskolen skal være i overensstemmelse med folke-

kirkens evangelisk-lutherske lære“.11

Ákvæði um kristindómsfræðsluna voru reyndar enn í hinum nýju lögum en voru nú 

ekki lengur hluti af sjálfri markmiðsgreininni heldur í 5. gr. laganna: „Kristendoms-

10 Hér haft eftir: Kjær 1999:36 

11 Lov om folkeskolen 1958
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undervisningens centrale kundskabsområde er den danske folkekirkes evangelisk-

lutherske kristendom.“12 Það er að segja, lagagreinin kveður á um meginviðfangs-

efni kristindómsfræðslunnar en hún er ekki lengur bundin „den evangelisk-lutherske 

þessari lagasetningu sé veraldarvæðing skólans endanlega orðin að veruleika og full 

skil milli skóla og kirkju. Í athyglisverðri grein, sem hann skrifaði um þetta, kemur 

einnig fram mat hans á markmiðsgreininni og þar með því hlutverki sem skólanum 

er ætlað samkvæmt henni. 13 Hann telur að hið þekkingarlega sé orðið hornreka en 

fram þeirri spurningu hvort áhersla markmiðsgreinarinnar á „åndsfrihed“, sem 

vissulega sé mikilvægt uppeldismarkmið, geti ekki leitt til afstæðishyggju þar sem 

sameiginleg gildi fjölhyggjusamfélagsins séu vandfundin og skólanum sé ætlað að 

forðast að taka afstöðu til ólíkra lífsviðhorfa og gildismats. Sömuleiðis telur hann 

að sá mannskilningur, sem birtist í markmiðsgreininni, sé umdeildur en langlífur 

skilningur Rousseaus á barninu sem hefur frá náttúrunnar hendi allt sem þarf til 

farsældar og hlutverk uppalandans sé fyrst og fremst að skapa barninu vaxtar- og 

þroskaskilyrði.

Þrátt fyrir breytingu á stöðu kristindómsfræðslunnar álítur K.E. Bugge að kristin-

-

arra námsgreina. Um þetta leyti voru kenningar Carl Aage Larsens, prófessors í 

„didaktik og metodik“ við Danmarks Lærerhøjskole, farnar að hafa veruleg áhrif á 

kennslufræðilega umræðu í Danmörku.14 Larsen greinir skýrt á milli kennslufræði 

-

Bugge bendir á að samkvæmt þessum skilningi sé hlutverk kristindómsfræðslunnar 

að „give eleverne mulighed for at tilegne sig kundskaber, færdigheder, metoder“, 

sömuleiðis „at bidrage til den enkelte elevs alsidige udvikling“ og „befordre ople-

velse og selvvirksomhed“ auk þess að „opøve eleven til selvstændig stillingstagen“. 

12 Lov om folkeskolen 1975

13 Thestrup Pedersen 1975:10–17

14 Larsen 2002 
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Til að stuðla að þessu á kennslan í þessari grein, eins og öðrum, að grundvallast á 

„åndsfrihed og demokrati“.15

Þrátt fyrir áðurnefndar breytingar hafði kristindómsfræðsla skólans sem fyrr 

nokkra sérstöðu. Hún var eina greinin þar sem meginviðfangsefnið var tilgreint 

í sjálfum lagatextanum og eina greinin sem heimilt var að veita undanþágu frá. Í 

framhaldi af lagasetningunni voru kristindómsfræðslunni sett þessi markmið í 

námskrá:

Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver viden om kristendom-

men og dens baggrund.

Det skal tilstræbes, at eleverne opnår færdighed i at opfatte bibelske tekster 

og vurdere udsagn, der bygger herpå.

Undervisningen skal medvirke til, at eleverne får forståelse af religiøse begreber 

og problemer og derigennem et bedre grundlag for at erkende og tage stilling til 

menneskelige livsspørgsmål af såvel individuel som social art.16

Fræðsla um önnur trúarbrögð og lífsviðhorf var ekki skilgreind sem námsgrein 

heldur viðfangsefni sem gert er ráð fyrir að þættist saman við kristindómsfræðsluna 

og aðrar námsgreinar þar sem við á. Markmiðin með fræðslu um kristinn dóm og 

önnur trúarbrögð fela einkum í sér áherslur á þekkingu og færni.

Í umræddum lögum voru ákvæðin um undanþágu frá kristindómsfræðslunni 

gerð rýmri en nokkru sinni. Samkvæmt þeim gátu foreldrar, með því að óska þess 

beiðni foreldranna. Engin ákvæði voru um það í lögunum að kennarar þyrftu að 

Þessi rúmu undanþáguákvæði ollu nokkru umróti og umræðum þar sem þau þóttu 

nýtt um of. Það varð þó ekki til þess að þau yrðu þrengd en menntamálaráðuneytið 

15 Bugge 1979a:113–114

16 Bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag 24/9-1975
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að sleppa skyldi kristinfræðikennslunni í 7. eða 8. bekk eða það ár sem væntanleg 

fermingarbörn gengju til prestsins. Þarna eimir enn eftir af nánum tengslum kristin-

dómsfræðslu skóla og kirkju.

Þróun kristindómsfræðslunnar í kjölfar lagasetningarinnar 1975 leiddi til „vakn-

ingar“ í dönsku þjóðkirkjunni hvað varðaði kristið uppeldi og fræðslu. Má þar m.a. 

nefna að 1981 fékk Præstehøjskolen langþráða stöðu í „religionspædagogik“ og í Lø-

gumkloster á Suður-Jótlandi var sett á stofn „Det religionspædagogiske Studiecenter“. 

Þá setti þjóðþingið lög um stofnanir kirkjunnar sem annast skyldu endurmenntun 

presta. Á grundvelli þeirra laga var sett á stofn „Folkekirkens pædagogiske Institut“ 

í Løgumkloster. 

Viðhorfamótun og fjölhyggja5.1.3

fræðslu vera æ fjarlægari og menn vöknuðu upp við nýjan veruleika sem yrði að 

takast á við með öðrum hætti. Rótlausum ungmennum fjölgaði og ofbeldi, skemmdar-

frá framandi menningarsvæðum með margvíslegar trúarlegar rætur krafðist nýrrar 

hugsunar um menningarlegar rætur og lífsgildi dansks samfélags auk opinnar og 

jákvæðrar afstöðu til þess sem var framandi. Þá vöktu margvíslegar framfarir í vís-

indum og tækni vitund um gildismat og siðgæði. Skólinn hlaut að bregðast við þessu. 

Þekkingarmiðlunin ein var ekki til þess fallin að taka á vandanum, skólinn yrði að 

miðla viðhorfum og gildum.17

nýrri borgaralegri ríkisstjórn. Hann sat sem ráðherra í rúm tíu ár og hafði mikil 

áhrif á stöðu og inntak kristindómsfræðslunnar á þeim árum. Eftir að Haarder 

hafði setið í stól menntamálaráðherra í fjögur ár sendi ráðuneytið frá sér heftið Om 

grundlæggende kundskaber. Í heftinu, sem var eins konar greinargerð menntamála-

-

þau gildi, sem kristindómsfræðslunni er ætlað að miðla, og þýðingu þeirra, bæði 

fyrir nemendur og kennara. Þá vekur einnig athygli sú áhersla sem lögð er á að 

17
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„verdinihilisme“ „endimensionalisering“ og „meningstomhed“.18 Hér er lítið orðið 

eftir af óttanum við innrætinguna.

Børge Troelsen kennaraskólalektor skrifaði harða gagnrýni á þessa stefnumörkun 

í blaðagrein þar sem hann gagnrýndi það sem hann áleit ofuráherslu á Biblíuna og 

kristindóminn.19 Þörf sé á námsgrein um lífsviðhorf og trúarbrögð með breiðri 

skilgreiningu. Telur hann að stefnumörkun ráðherrans geti leitt til dulins trúboðs. 

Þetta vakti snarpar deilur þar sem Religionslærerforeningen reyndi að bera klæði á 

vopnin og setja fram hugmyndir til málamiðlunar.

Á fyrri hluta árs 1988 einkenndist umræðan um kristindómsfræðsluna af ásökun-

um um að það stefndi í að fræðslan yrði eins konar trúarleg kjörbúð. Helge Skov 

biskup lýsti ótta sínum við að verið væri að ala börnin upp til „religiøse sprællemænd 

og sprællekoner“. Þegar námskráin var síðan birt ríkti hins vegar um hana nokkur 

eining.20

Nýtt hefti um kristindómsfræðsluna kom út 1989 með nýjum markmiðum, nám-

skrá og leiðbeiningum. Ráðherra hafði sjálfur valið nefndarmenn sem sömdu heftið 

og skipaði Herluf Eriksen, biskup og fyrrverandi lektor við Danmarks Lærerhøjskole, 

formann hennar. Ráðherrann hafði lagt línurnar fyrir störf nefndarinnar og gerði 

vægt að setja biblíusögurnar í brennidepil og leggja áherslu á kjarnaatriði greinar-

innar bæði sögulega og menningarlega. Greinin ætti að gefa nemendum tækifæri til 

upplifunar og leggja grunn að tilvistartúlkun þeirra auk þekkingar á öðrum trúar-

brögðum og öðrum viðhorfum. „Faget kommer hermed til at få kulturel forankring 
21

Ný markmið greinarinnar voru svohljóðandi:

Formålet med undervisningen er, at eleverne får kendskab til kristendom-1.

men i historisk og nutidig sammenhæng. Udgangspunktet er fortællinger 

fra Bibelen. Det tilstræbes, at eleverne bliver fortrolige med grundlæggende 

værdier i dansk kultur.

18 Om grundlæggende kundskaber 1986

19 Troelsen 1987

20 Bugge 1994:68

21 Kjær 1999:60–61
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I undervisningen på de ældste klassetrin inddrages kristendommens møde med 2.

andre religioner og livsopfattelser med henblik på, at eleverne får forståelse 

for fremmede livsformer og holdninger.

Undervisningen skal således medvirke til, at eleverne gennem oplysning og 3.

oplevelse kan udvikle et grundlag for personlig og ansvarlig stillingtagen og 

handling.22

Í stuttu máli eru megináherslurnar fjórar: Hin biblíulega frásögn, menningartengsl 

greinarinnar, mót kristinnar trúar og annarra trúarbragða og tilvistarspurningar 

nemenda. Í fyrri námskrá var miðlun þekkingar og skilnings í brennidepli en nú 

var hinu menningarlega skipað í öndvegi vegna nýrra aðstæðna í þjóðfélaginu með 

aukinni fjölmenningu. 

Þessi námskrá varð þó ekki langlíf. Ný lög um skyldunámsskólann voru sett 

1993 með nýrri markmiðsgrein og í kjölfarið fylgdu ný markmið fyrir kristindóms-

fræðsluna.

Ný lög, ný markmið, nýir tímar

Stjórnarskipti urðu í Danmörku í janúar 1993 og Bertel Haarder vék úr stól mennta-

málaráðherra. Þá var langt komin endurskoðun á lögum um Folkeskolen sem nýr 

menntamálaráðherra, Ole Vig Jensen, frá Radikale venstre, kaus að halda áfram. 

Lögin voru samþykkt um sumarið með miklum meirihluta atkvæða og skyldu þau 

taka gildi haustið 1994. Markmiðsgrein þessara nýju laga var efnislega samhljóma 

lögunum frá 1975 en þó með nýjum áherslum í þriðju málsgrein:

Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres 

forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen 

forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et 

samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må 

derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati.23

Þessar nýju áherslur má m.a. rekja til áhuga Haarders á að leiða danskan menningar-

arf til öndvegis í skólanum. Einnig er lögð áhersla á skilning á menningu annarra 

22 Bekendtgørelse 1989

23 Lov om folkeskolen 1993
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sem verður að teljast knýjandi vegna síaukinnar fjölmenningar í dönsku samfélagi. 

Jafnframt er vísað sérstaklega til samskipta manns og náttúru og er það einnig tákn 

tímanna.

Enn er í þessum lögum, sem áður, kveðið á um að meginviðfangsefni kristindóms-

fræðslunnar skuli vera „den danske folkekirkes evangelisk lutherske kristendom“ 

en síðan er bætt við að í efstu bekkjum skuli fengist við „fremmede religioner og 

andre livsanskuelser.“24 Í sömu grein eru undanþáguákvæði frá þátttöku í kennsl-

unni óbreytt frá því sem áður var. Undanþáguréttur kennara er einnig á sínum stað 

í lögunum.25

Meginbreytingin á lögunum að því er tekur til kristindómsfræðslunnar er að nú 

er trúarbragðafræðslan ekki skilgreind sem „emne“ heldur hluti af kristindóms-

fræðslunni. Heiti greinarinnar er þó óbreytt þrátt fyrir allmikla umræðu og ítrekuð 

tilmæli m.a. úr röðum kennara að breyta því í „religion“.26

Ástæða er til að vekja athygli á enn einu atriði er varðar kristindómsfræðsluna. Í 

greinargerð með frumvarpinu var gerð sérstök grein fyrir markmiðsgrein þess. Þar 

segir m.a.: „Det foreslås at tilføre den hidtil gældende formålsparagraf en kulturell 

dimension, idet det udtrykkeligt understreges, at skolen skal gøre eleverne fortrolige 

med dansk kultur, herunder kristendom, og give dem forståelse for andre kultu-

rer, fx andre europæiske landes kultur og de kulturer indvandrergrupper er præget 

af.“ Það sem hér vekur athygli er að kristindómurinn er sérstaklega nefndur þegar 

talað er um danska menningu en engir aðrir menningarþættir. Þannig fær náms-

greinin einstakt vægi í tengslum við markmið skólans. Í ljósi markmiðsgreinarinnar 

og athugasemda með henni er ljóst að námsgreinin er fyrst og fremst rökstudd 

menningarlega og „tilvistarlega“.27

Í kjölfar laganna sendi menntamálaráðuneytið frá sér hefti varðandi kristindóms-

fræðsluna, þ.e. um markmið og miðlæga þekkingu og færni.28 Markmið kristindóms-

fræðslunnar voru m.a. þessi:

24 Lov om folkeskolen 1993, 6. gr.

25 Lov om folkeskolen 1993, 31. gr.

26 Bräuner 1994:2 

27 Kjær 1999:70–77

28 Formål og centrale kundskabs- og færdighedsområder 1994
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Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne erkender 

og forstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det 

enkelte menneske og for dets forhold til andre.

Undervisningen tager sit udgangspunkt i kristendommen, som denne frem-

træder i historisk og nutidig sammenhæng.

Eleverne skal opnå kendskab til bibelske fortællinger og forståelse af kristen-

dommens betydning for værdigrundlaget i vor kulturkreds.

Derudover indgår ikke-kristne religioner og livsanskuelser med henblik på, at 

elever for forståelse af andre livsformer og holdninger. …

Í fyrstu málsgrein markmiðanna kemur fyrir nýtt hugtak, „den religiøse dimension“, 

og af samhenginu má draga þá ályktun að sérhvert lífsviðhorf sé í eðli sínu „religiøst“. 

Sá mannskilningur, sem hér birtist, er sá að maðurinn sé „homo religiosus“. Það 

má m.a. rekja til hugmynda guðfræðingsins Pauls Tillich um að það sem er „man‘s 

ultimate concern“ sé hans „religion“.29

Umræður og deilur5.1.5

lagasetningarinnar 1983 átti það þó ekki við um tímabilið í heild.30 Spurningar 

vöknuðu t.d. um þátttöku nemenda í helgihaldi í skóla og kirkju. Nokkrir foreldrar 

í Mårum á norðanverðu Sjálandi kvörtuðu vegna morgunbæna í skólanum. Af því 

tilefni lét menntamálaráðherra þess getið að lögin hindruðu það ekki, þar sem 

það þætti eðlilegt, að beðið væri Faðir vor. Ákvarðanir um þetta væru í höndum 

skólastjórnenda á hverjum stað.

Þá hafði skólanefndin í Nr. Søby á Jótlandi sent fyrirspurn til menntamálaráðu-

neytisins hvort það stríddi gegn lögum um skyldunámsskólann að nemendur kæmu 

saman til jólaguðsþjónustu í kirkju. Ráðherrann svaraði því til að nemendur gætu 

tekið þátt að því gefnu að ekki væri prédikað í guðsþjónustunni. Umræðan í blöð-

unum hélt áfram og þegar leið að jólum sá ráðherrann sig knúinn til að senda frá sér 

29 Tillich 1987:11–40 

30 Bugge 1994:63–69 
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að þær væru ekki haldnar á skólatíma og þátttaka væri frjáls.

Kennslustundafjöldinn og skipting hans á námsár var sífellt umræðuefni innan 

þar sem það leiddi til að greinin varð „einnar kennslustundar fag“ á viku. Haustið 

1980 kom Herluf Eriksen biskup með tillögu þess efnis að kennslustundunum yrði 

þjappað saman á 1.–4. námsár og 9. námsár en kirkjan byði upp á „forberedende 
31 Þessum hugmyndum var kröftuglega 

mótmælt, annars vegar vegna þess að með þessu yrði rof í samhengi greinarinnar 

kirkju og skóla.

Pædagogisk manifest og vakti það mikla athygli.32 Þetta hefti snerist ekki fyrst og 

fram að „orienteringsundervisningen“ miðlaði nemendum þekkingu á einstökum 

staðreyndum. Ekki væri spurt um upplifun og skilning á samhengi. Þá væri of mikil 

áhersla á nemendur og reynslu þeirra. Það leiddi til þess að kennslan væri á eins konar 

á raunveruleikann. „Vi opfatter og erkender vor omverden i forløb, i helheder, og 

det vil sige, at fortællingen er den grundlæggende erkendelsesform.“33

Þetta vakti mikla skólapólitíska umræðu í tímaritinu Folkeskolen og í útvarpi. Þetta 

hafði m.a. þau áhrif á kristindómsfræðsluna að frásögnin varð miðlægt umræðuefni 

á næstu árum.34

Ef til vill birtast í hnotskurn þær breytingar sem urðu á greininni á þessu tímabili 

í ummælum K. E. Bugge í viðtali sem tekið var við hann í tilefni af starfslokum hans 

sem prófessors í kristnum fræðum við Danmarks Lærerhøjskole 1998.

Hann var spurður hvort lögin frá 1975, þar sem boðunin var skilin frá kristin-

væri við boðun í merkingunni boðun kirkjunnar.

31 Bugge 1994:64

32

33

34 Bugge 1994:66
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markmiðin eru nú að nemendur tileinki sér almennan trúarlegan lífsskilning. Þetta 

er einfaldlega annars konar boðun!“35

Noregur5.2
5.2.1

Með norsku grunnskólalögunum 1969 rættist langþráður draumur sósíaldemókrata 

um 9 ára samfelldan skyldunámsskóla sem öll börn áttu kost á að sækja, óháð félags-

legri stöðu, efnahag og trúarbrögðum. Helstu markmið voru lýðræði, umburðarlyndi 

og jöfnuður. Námsgreinin kristin fræði var enn bundin evangelísk-lútherskri kenn-

kristilegt siðgæði sem mikilvæga þætti skólastarfsins.

Áttundi áratugurinn einkenndist af viðleitni til að koma á endurbótum í anda 

nýju laganna og skólinn varð í æ ríkara mæli félagsleg stofnun (no. sosialpolistisk 
36

Inntak kristindómsfræðslunnar tók miklum breytingum í kjölfar laganna frá 1969 

eins og fram kom í námskránni 1974.37 Enda þótt játningabundin kristindómsfræðsla 

hefði styrkt sig í sessi var við gerð námskrárinnar lögð áhersla á það sem kristnum 

lögð áhersla á hinn siðferðilega þátt kristindómsfræðslunnar en trúarlegi þátturinn 

látinn einstaklingnum eftir. Enn fremur skyldi kennslan einkennast af víðsýni og 

vilja til að skilja önnur trúar- og siðgæðisviðhorf. 

innar. Hefðbundnar kennslubækur greinarinnar höfðu verið biblíusögur, fræðin og 

grunnskólans, komu á markað grundvallaðar á nýjum trúaruppeldisfræðilegum, 

kennslufræðilegum og aðferðafræðilegum viðhorfum með nemandann í öndvegi. 

Þessum bókum fylgdu oft ítarlegar kennsluleiðbeiningar. Því má segja að mestu 

35 Forsberg 1998

36 Mogstad 1999:18–20

37 Mønsterplan for grunnskolen 1974
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námskrárgerðina heldur á vettvangi námsefnisgerðar. 38

Grunnskólalögin opnuðu, eins og áður sagði, nýrri námsgrein leið inn í skyldu-

námsskólann, „alternativ livssynsundervisning“, sem lengi hafði verið baráttumál 

sem þrýstu á um þetta. Þó sýndist sitt hverjum.39

Námskrár voru endurskoðaðar um miðjan níunda áratuginn og sendi grunn-

skólaráðið frá sér í tvígang tillögur til umræðu og álitsgjafar, hið seinna og ítarlegra 

árið 1985.40 Við endurskoðun námskrárinnar snerist umræðan einkum um tengsl 

hins húmaníska og hins kristna í gildagrundvelli skólans. Ein af ástæðunum fyrir 

hafði nú breytt um áherslur. Á sjöunda áratugnum lagði hún áherslu á hlutleysi 

húmanísk gildi, grundvölluð á mannréttindasáttmála SÞ. Þrátt fyrir vaxandi áhrif 

á umræðuna höfðu samtökin þó ekki sömu pólitísku áhrif og áður og kom það m.a. 

skýrt fram í umræðunni um námskrána .41

gildagrundvöll skólans og er í raun útskýring á markmiðsgreininni, var lagt til að 

stæði eftirfarandi: „Skolen skal i sin undervisning og virksomhet bygge på grunnleg-

gende kristne og humanistiske verdier.“42 Menntamálaráðuneytið rökstuddi þetta 

orðalag með því að árétta að skólastarf í Noregi hefði í lögum ætíð verið grundvallað 

á kristnu gildismati jafnframt því sem segja megi að markmiðsgrein skólans endur-

spegli húmanísk gildi.43

Mikil eining var á þingi um að hugtakið húmanismi fengi svo miðlæga stöðu í túlk-

un markmiðsgreinarinnar. Human-Etisk Forbund hélt því hins vegar fram að þarna 

væru andstæður á ferðinni þar sem húmanisminn væri í raun guðlaus lífsskoðun. 

38 Mogstad 1999:18–19

39 Bergem og Nøkling 1983

40 Höringsutkast til Mønsterplan for Grunnskolen 1984/85 

41 Mønsterplan for grunnskolen 1987

42 Mønsterplan for grunnskolen 1987

43 Mogstad 1999:19–20
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Þessari þröngu skilgreiningu var hafnað á þingi og af ráðuneytinu með þeim rökum 

að hugtakið húmanismi hefði víðari merkingu sem fæli í sér að húmanisminn væri 

„åndsstrøm“ sem verið hefði áhrifavaldur í vestrænni menningu. „Departementet har 

teke klårt avstand frå ei tolking som går ut på at ved å innføra humanismebegrebet 

vil få ei innsnevring eller ei omtolking av den kristne føremålsparagrafen.“44

Hvað kristindómsfræðsluna í  varðar, þá var lögð enn aukin áhersla á hið 

samkristilega og skilning og virðingu fyrir öðrum kirkjudeildum og lífsviðhorfum 

án þess að það væri á kostnað játningabundinnar sérstöðu greinarinnar. Þannig urðu 

önnur trúarbrögð og lífsviðhorf eitt af viðfangsefnum greinarinnar. Enn fremur var 

lögð áhersla á að námskráin skyldi nánar útfærð á hverjum stað með tengsl við nán-

skóla og kirkju í heimabyggð með nýjum hætti.

„Alternativ livsynsundervisning“ fékk nú heitið „livssynskunnskap“ og fékk aukið 

vægi og víðari skilgreiningu í  en verið hafði áður. Helstu viðfangsefni skyldu 

skyldu þess í stað sækja þessa fræðslu.

 einkenndist af vilja til að koma til móts við sívaxandi fjölhyggju og skapa 

sátt um skólann. Þrátt fyrir þetta voru tengsl kristindómsfræðslunnar við kenninga-

grundvöll kirkjunnar bundin í lögum þótt bein tengsl við kirkjuna sem stofnun hefðu 

möguleika til samstarfs við kirkjuna í heimabyggð.45

Ný námsgrein5.2.2

Norskir menningarrýnar hafa, ásamt öðrum, haldið því fram að menning „póst-

lausar einingar. Það er farið með hana eins og vekjaraklukku sem búið er að gefast 

í sjálfu sér að lýsa og greina þá hluti sem eitt sinn héngu saman og mynduðu eina 

heild en liggja nú í merkingarlausum haug. Menn trúa ekki lengur á samhengið, að 

44 Wagle 1985:51–54

45 Mogstad 1999:18–20
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til sé einhver grundvallarregla sem ljær hlutunum gildi og merkingu. Ungmenni 

sjöunda áratugarins leituðu frelsis en innan heildstæðs merkingarramma þar sem 

von, breytingar og framtíðartrú voru í fyrirrúmi. Lífsviðhorf ungmenna níunda 

áratugarins einkenndust hins vegar af vonleysi og skorti á framtíðarsýn sem leitt 

hafði til sjálfhverfar hugsunar með áherslu á heilbrigðis- og líkamsdýrkun, upplifan-

ir, gjarnan fengnar með hjálp örvandi efna, o.s.frv. Börn og ungmenni urðu fyrir 

fjölmörgum sundurleitum áhrifum sem líkleg voru til að sundra sjálfsmyndinni.46

eins konar „motkultur“.

Þessi ásetningur kemur skýrt fram í almennum hluta námskrár frá 1994.47 Það 

vekur athygli að þessi almenni hluti námskrárinnar gildir fyrir öll skólastig, önnur 

en háskólastigið. Í honum segir: 

Oppfostringen skal baseres på grunnleggende kristne og humanistiske verdier, 

og bære videre og bygge ut kulturarven, slik at den gir perspektiv og retning for 

fremtiden. Synet på menneskets likeverd og verdighet er en spore til stadig på 

nytt å sikre og utvide friheten til å tro, tenke, tale og handle uten skille etter 

kjønn, funksjonsevne, rase, religion, nasjon eller posisjon.48

-

skilningur sem hún er byggð á.49

-

fyrir hvað hugtökin „kristne og humanistiske verdier“ fela í sér í samhengi skólans. 

Einnig er menningararfurinn og þýðing hans rædd og mikilvægi þessa alls fyrir 

-

ingarheima og mikilvægi þess að nemendur kynnist menningu minnihlutahópa í 

samfélaginu. Námskráin er því augljós viðbrögð við vaxandi fjölmenningu ekki síður 

46 Mogstad 1999:21 og Krogseth 1996

47 Læreplan for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring 1994

48 Læreplan for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring 1994:7

49 Læreplan for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring 1994
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en meintri upplausn og afstæðishyggju hvað varðar grundvallargildi. Sömuleiðis er 

Árið áður hafði Gudmund Hernes, menntamálaráðherra í stjórn sósíaldemókrata,50

skrifað grein í Grunnskolenytt

gildagrundvöll fyrir skólastarf í fjölmenningar- og fjölhyggjusamfélagi.51 Heftið 

var reyndar allt helgað þessari umræðu og er hluti af þeirri umræðu um gildi í 

samfélaginu sem ráðuneytið hafði staðið fyrir. Hernes segir m.a. í grein sinni að á 

hefðum sem eigi sér rætur í grískri heimspeki, kristinni trú og rómverskum rétti. En 

hvern mann að höfundi eigin gildismats. Síðan spyr ráðherrann hvort mögulegt sé 

-

rerende livssyn og pluralisme, er at det er vanskelig å bygge sig en identitet … I 

moderne samfunn blir det ikke tale om enkel innforlivelse av lokalsamfunnets 

livssyn, men om valg og kval der ulike brøker og biter av livssyn ikke lar seg felle 

sammen i et konsistent hele. … Samfunnets mangfold må møtes av skolen som 

motkultur, med sin tradisjon for hvordan det er verd å leve og verd å virke.52

Hernes leggur síðan áherslu á að skólanum beri að kenna nemendum „å navigere“, 

fá þeim í hendur skýran leiðarvísi, með því að miðla menningarhefðinni og kynna 

fjölbreytileikann í ólíkum hefðum, „ … fra gammeltestamentets moralske skikkel-

ser, gjemmom greske søjler og romerske erobringer til Snorre og om en bør hugge 

dem ned som står laglig for hogg.“53

97. Skólaskylda var lengd í 10 ár og nýjar námskrár samdar.54

50 Hernes var menntamálaráðherra frá hausti 1990 til ársloka 1995 í þriðju ríkisstjórn Gro 

Harlem Brundtland.

51 Hernes 1992:4–7

52 Hernes 1992:6

53 Hernes 1992:7

54 Læreplan for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring, L97
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Árið 1993 hafði menntamálaráðuneytið sett á fót nefnd undir forystu Erling 

Pettersen sem þá var forstöðumaður IKO. Nefndinni var ætlað að meta innihald 

og skipulag kennslu í kristnum fræðum, lífsviðhorfum og trúarbrögðum á öllum 

skólastigum, allt frá grunnskóla til kennaramenntunar, og gera tillögur til úrbóta. 

Nefndin var skipuð fólki með ólík viðhorf og ólíka sýn og hélt fundi með kennurum 

auk þess að halda fundi með fulltrúum frá Human-Etisk Forbund og Islamisk Råd. 

Nefndin skilaði samdóma áliti tæpu ári síðar og er heiti álitsins einkennandi fyrir 

innihaldið: Identitet og dialog.55 Nefndarálitið fól í sér ítarlega greinargerð, bæði 

sjálfsmyndar unglinga, m.a. menningarlegrar og trúarlegrar. Niðurstaða nefndar-

innar var í stuttu máli sú að setja ætti saman nýja námsgrein sem fæli í sér kristin-

dómsfræðslu, trúarbragðafræðslu og fræðslu um önnur lífsviðhorf. Taldi nefndin 

óæskilegt að skipta nemendahópum vegna ágreinings foreldra í trúarefnum. „Utvalget 

ønsker et fag som er tydelig i sin tradisjonsforankring og åpent i sin vilje til at samle 

alle elevene til samtale.“56 Námsgreininni var ætlað að hafa „identitetsdannende 

funksjon“ sem grundvölluð væri á gildum hins húmaníska og kristna menningararfs. 

Sömuleiðis skyldi skólinn fræða um öll trúarbrögð og lífsviðhorf sem endurspegl-

þó vera meginviðfangsefni greinarinnar.57

Í afstöðu sinni til álitsgerðarinnar skiptust menn í tvær fylkingar eins og vænta 

mátti. Annars vegar voru þeir sem fylgdu í grundvallaratriðum hugmyndum nefndar-

innar um námsgrein sem öllum væri ætluð og hins vegar þeir sem fylgdu að málum 

sem vildu umbylta námskrárdrögunum eða að boðið yrði áfram upp á „livsyns-

kunnskab“. 

Námskrá var samin á grundvelli nefndarálitsins og kom til ítarlegrar umræðu um 

hana í þinginu þar sem m.a. var rædd merking grundvallarhugtaka, tengsl við mark-

miðsgrein skólans o.s.frv. Nokkrar breytingartillögur komu fram en námskráin var 

samþykkt óbreytt í meginatriðum.58 Mikilvægt þótti að menn kæmu sér saman um 

55 Identitet og dialog 1995:9

56 Identitet og dialog 1995:52

57 Identitet og dialog 1995:7–8

58 Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen, L97
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eina grein fyrir alla til þess að þjóna því sem kallað var „intregrert sosialisering“ og 

áhersla lögð á að kennslan ætti að vera hlutlæg en ekki boðandi og ólík trúarbrögð 

og lífsskoðanir fengju að tala fyrir sig sjálf.59 Sem áður voru höfuðmarkmið þessar-

ar greinar einnar ákvörðuð í grunnskólalögunum:60

Undervisninga i kristindomskunnskap med religions- og livssynsorientering 

skal

— gje grundig kunnskap til Bibelen og kristendommen som kulturarv og evengel-

isk- luthersk tro,

— gje kjennskap til andre kristne kyrkjesamfunn,

emne,

— fremje forståing og respekt og evne til dialog mellem menneske med ulik opp-

fatning av trudoms- og livsynsspørsmål. …

Kristendomskunnskap med religions- og livsynsorientering er eit ordinært 

skolefag, som normalt skal samle alle elevar. Undervisninga i faget skal ikkje 

vere forkynnande.61

Þá er kveðið á um að þeir sem kenni námsgreinina skuli taka mið af markmiðsgrein 

skólans en þar er kveðið á um að skólinn skyldi veita nemendum „kristen og moralsk 

oppseding“ en jafnframt „fremje åndsfridom og toleranse“. Þá skyldu kennarar gæta 

þess að láta viðkomandi trúarbrögð og lífsviðhorf tala fyrir sig sjálf og að sömu 

grundvallarviðhorf í kennslufræði skuli gilda um allar námsgreinar skólans.

Ákvæði um undanþágu frá þátttöku í þessari nýju námsgrein voru þrengd verulega 

miðað við það sem áður hafði gilt um kristindómsfræðsluna og áttu þau eftir að 

valda miklum deilum. Þar sagði m.a.:

Eleven skal etter skriftlig melding fra foreldre få fritak frå dei delar av undervis-

ninga ved den enkelte skolen som dei ut fra eigen religion eller eige livssyn opp-

lever som utøving av annan religion eller tilslutning til anna livssyn. Dette kan 

m.a. vere religiøse aktivitetar i eller utanfor klasserummet. …

59

60 Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa

61 Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa
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… elevar som har fylt 15 år, gir sjølv skriftleg melding som nemnd i fjerde 

leddet.62

Í námskránni, sem á eftir fylgdi, eru markmiðin eftirfarandi í samhljóðan við laga-

greinina:

Opplæringen i faget har som mål

— at elevene skal få grundig kjennskap til Bibelen og til kristendommen som 

kulturarv og levende kilde for tro, moral og livstolkning,

— at elevene skal bli fortrolige med de kristne og humanistiske verdier som sko-

len bygger på,

— at elevene skal få kjennskap til andre verdensreligioner og anskuelser som 

levende kilde for tro, moral og livstolkning,

— å fremme forståelse, respekt og evne til dialog mellem mennesker med ulike 

oppfatninger i tros- og livssynsspørsmål,

— å stimulere elevene i deres personlige vekst og utvikling.63

Þegar Stórþingið samþykkti umrædda námsgrein, KRL, var jafnframt ákveðið að 

meta greinina eftir þrjú ár og var verkefnið falið Norges Forskningsråd. Varpa skyldi 

beita foreldrarétti sínum hvað þessa grein varðar. Tveimur aðilum var falin athugun-

in: Norsk Lærerakademi og Høgskolen i Volda/Diaforsk.64 Á grundvelli þessa mats 

kom síðan út ný námskrá árið 2002.65 Þrátt fyrir þær breytingar, sem gerðar voru 

á greininni og skýrari ákvæði um undanþágur, voru grundvallarmarkmið greinar-

innar eftir sem áður þau sömu. 

varðaði vægi kristindómsfræðslunnar og þröng undanþáguákvæði og kærðu nokkrir 

aðilar norska ríkið fyrir mannréttindabrot fyrir innlendum dómstólum en höfðu 

62 Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa

gr. 

63 Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen

64

65 Læreplan for den 10-årige grunnskolen 2002
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66 Eftir að hafa tapað málinu fyrir innlendum dómstólum 

sendu þeir erindi til Human Rights Committee sem felldi úrskurð kærendum í vil.67

Sömuleiðis fór hliðstætt mál fyrir European Court for Human Rights og féll dómur 

í því aðilum í vil með 9 af 17 atkvæðum, í júní 2007.68 Voru ákvæðin um skilyrta 

undanþágu álitin brjóta á mannréttindum viðkomandi og mælt með skilyrðislausri 

undanþágu. Með tilliti til þeirra ákvæða í markmiðsgrein skólans að honum beri að 

veita nemendum „kristið uppeldi“ þótti ljóst að umrædd námsgrein fullnægði ekki 

skilyrðum um ætlaðan tilgang fræðslunnar og hlutleysi skólans í trúarefnum. 

Enda þótt ofangreind málaferli falli að mestu utan þess tímaramma, sem ritgerð 

þessari er settur, þykir samt ástæða til að geta þeirra hér þar sem málið er eins-

dæmi hvað varðar trúarbragðafræðslu í skyldunámi á Norðurlöndum. Til að koma 

til móts við framkomnar athugasemdir hefur heiti hennar t.d. verið breytt úr Kri-

stendomskunnskap med religions- og livssynsorientering í Kristendoms-, religions- 

og livssynskunnskap. Fleiri breytingar hafa verið gerðar sem miða m.a. í þá átt að 

draga nokkuð úr þeirri áherslu sem lögð var sérstaklega á kristindóminn og aukin 

áhersla lögð á önnur lífsviðhorf, jafnframt því sem reglum um undanþágur hefur 

verið breytt til að auðvelda foreldrum að nýta þann rétt. 

Hvort breytingarnar nægja til að koma á sátt um skyldunámsgrein um trúarbrögð 

og lífsviðhorf, sem öllum er ætluð til að stuðla að „intregrert sosialisering“ og 

skilningi og samræðu milli nemenda með ólík lífsviðhorf, skal ósagt látið. Meðan 

markmiðsgrein skólans er óbreytt með ákvæðum sínum um að skólinn skuli veita 

nemendum kristilegt uppeldi er ólíklegt að svo verði.69 Það má því spyrja hvað 

verður um „enhetsskolan“ í fjölmenningarsamfélagi. Er hægt að setja saman náms-

grein um trúarbrögð og lífsviðhorf sem ólíkir hópar geta unað við? Verður að taka 

slíka fræðslu úr skólanum eða auka möguleika foreldra á að stofnsetja skóla byggða 

á ólíkum lífsviðhorfum.

ætíð staðið gegn því að einkaskólar væru stofnaðir. „Kristenfolket“ hefur ætíð bar-

66

2001. 

67 Human Rights Committee 2004

68 European Court of Human Rights, Grand Chamber 2007

69 Þegar þetta er ritað síðla árs 2007 er verið að vinna að endurskoðun á umdeildri markmiðs-

grein skólans.
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ist fyrir réttinum til að eiga og reka einkaskóla og talið eðlilegt að ríkið legði fé til 

þeirra til jafns við ríkisrekna skóla. Það hafði náð áfangasigrum í baráttu sinni allt 

frá 1970 er lög voru sett um stuðning við einkaskóla til 1985 þegar einkaskólar 

fengu skilyrðislausan rétt hvað varðaði hugmyndafræðilegan grundvöll en lutu þó 

eftirliti hins opinbera hvað gæði starfsins varðaði.70 Síðan hefur einkaskólum fjölgað, 

ekki aðeins kristnum einkaskólum. Fróðlegt verður að sjá hvað gerist nú í kjölfarið 

á niðurstöðum mannréttindanefndar og mannréttindadómstóls. 

Svíþjóð5.3
Frá fjarlægð til nálægðar5.3.1

hinar nýju áherslur í greininni, þ.e. aukna nemendavirkni og tilvistarspurningar 

nemenda. Meðal annars voru gerðar viðamiklar kannanir undir heitinu UMRE-

var að komast að raun um hvort nemendur á miðstigi grunnskólans hefðu áhuga á 

tilvistarspurningum. Kom m.a. í ljós að svo var í ríkum mæli en minni áhugi var á 

trúarbragðafræðslunni. Í framhaldi af þessari rannsókn var gerð önnur undir heit-
71 sem ætlað var að komast að því hvort börn á yngri 

stigum hefðu áhuga á tilvistarspurningum og reyndist svo vera. Árið 1972 sendi 

Pedagogiska institutionen við Lärarhögskolan i Stockholm frá sér tvö rit um efnið 

og þessar rannsóknir.72 Í þessum ritum var annars vegar gerð grein fyrir í hverju 

kennarar töldu vandann liggja í trúarbragðafræðslunni og hins vegar hugmyndir 

að nýjum leiðum. 

Þegar leið á áratuginn var farið að huga að nýrri námskrá sem út kom 1980.73 Segja 

„objektivitet och neutralitet“. Nú var unnið undir formerkjunum Skolan skall fostra,74

þar sem m.a. voru ræddir möguleikar skólans til að sinna uppeldishlutverki sínu og 

miðlun grundvallargilda í fjölhyggjusamfélagi án þess að það leiddi til afstæðishyggju. 

Umræðan um uppeldishlutverk skólans einkenndi skólamálaumræðuna næsta áratug-

70

71 Barn och Livsfrågor 1975

72

73 Läroplan för grundskolan, Lgr. 80

74 Skolan skall fostra 1979
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inn. M.a. var unnin viðamikil rannsókn þar sem margvísleg viðfangsefni og vandamál 

þessu tengd voru rýnd undir heitinu Skolan skall fostra – men hur?75

Í námskránni 1980 er það sem áður var kallað „religionskunnskap“ nú nefnt 

því sem kallast „samhällsorienterande ämnen“. Í námskránni eru þessum samfélags-

greinum sett sameiginleg markmið. Um människans frågor … segir svo:

Skolan skall hjälpa eleverna att bearbeta frågorna inför livet och tillvaron. Ele-

varna skall få vidgade kunnskaper om den kristna religionen med Bibeln som 

centrum. Även om kristendomen betyder mest för att förstå vår egen kultur, skall 

det kristna arvet jämnföras med andra religiösa traditioner och livsåskådningar. 

Det religiösa arv som många invandrare för med sig ger värdefulla bidrag till 

belysningen av dessa frågor.

Eleverna skall också ta del av andra livsåskådningar än de religiösa. …

Den skall samtidigt hävda vår demokratis väsentliga värden och ta avstånd 

fran allt som strider mot dessa.76

Jafnframt þessu var í markmiðunum lögð áhersla á að nemendur öðluðust skilning 

og temdu sér virðingu fyrir gildum ólíkra einstaklinga og menningarheilda en lögð 

skyldi áhersla á grundvallargildi lýðræðisins. 

Í þessari námskrá fá tilvistarspurningar nemenda enn meira vægi en í fyrri námskrá 

og hefðbundið námsefni fær þá stöðu að vera tæki í glímu nemenda við tilvistarspurn-

ingar og lífsgildi. Eigi að síður var hefðbundið námsefni kristindómsfræðslunnar 

sérstaklega nefnt í námskránni sem umfjöllunarefni næst á eftir tilgreindum tilvistar-

spurningum. Það varð eftir þrýsting frá ýmsum kristnum trúfélögum.77 Námskráin 

veitti kennurum umtalsvert frelsi til að skipa kennslunni að vild í samráði við nem-

endur sína og samþætting var ráðlögð í ríkara mæli en áður.

Sven Hartmann, prófessor við Kennaraháskólann í Stokkhólmi, skilgreinir breyt-

-

ingum á trú og lífsviðhorfum sem félagslegum fyrirbærum í sögu og samtíð.78 Nú 

75 Törnvall 1988

76 Läroplan för grundskolan, Lgr. 80:121 

77 Larsson 2003

78 Hartman 2000
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séu þessi viðfangsefni skilgreind í ljósi þess hvaða hlutverki þau gegna fyrir einstak-

linginn. Þessa breytingu rekur hann m.a. til breyttra áherslna í guðfræði samtímans 

þar sem áherslan á hið „dogmatíska“ hefur vikið fyrir áherslunni á einstaklinginn. 

Nýjar áherslur í þessari námskrá, sem varða bæði áherslur og vinnubrögð (samþætt-

lengur af ákveðnu námsefni heldur af spurningum nemenda. Námskráin einkennist, 

að hans mati, af óljósri notkun hugtaka og skorti á skýrum markmiðum. „Läropla-

nens egen motivering för området var altså inte längre ämnesteoretisk, inte heller 

undervisningsmetodisk utan psykologisk.“79

Gildagrunnur skólans5.3.2

Gildandi skólalöggjöf í Svíþjóð er frá árinu 1985, með áorðnum breytingum.80 Þar er 

gildagrunnur skólans skilgreindur sem „grundläggande demokratiska värderingar“. Í 

skólans. Kveikjan voru drög að nýrri námskrá sem lögð var fram í ritinu Skola för 

bildning 1992 81 og var ætlað að gilda fyrir „det obligatoriska skolväsendet“ Þá var 

skólans segir að kjarni þeirra gilda sem skólinn hvílir á og á að miðla sé friðhelgi 

mannlegs lífs, frelsi einstaklingsins, samstaða með þeim sem standa höllum fæti og 

jafngildi allra manna. Þetta séu þau gildi sem standa dýpstum rótum í þjóðfélaginu 

og þau eigi sér grundvöll í kristilegri siðfræði og vestrænum húmanisma.

Í ritinu var allítarleg greinargerð um hugtökin „kristen etik“ og „västerländsk 

humanism“. Það sem deilunum olli var vísan til uppruna grundvallargilda sænsks 

þjóðfélags, þ.e. kristins siðgæðis og vestræns húmanisma. Það sem vakti fyrir ríkis-

stjórninni var að leggja aukna áherslu á grundvallargildi sænsks þjóðfélags þar sem 

eitt af mikilvægustu hlutverkum skólans væri að fá nemendum í hendur „siðferðilegan 

áttavita“82 83 Vísað 

79 Hartman 2000:222

80 Skollag 1985:1100

81 Skola för bildning 1992:94

82 Sbr. norsku umræðuna.

83 Borevi 1997
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var til vaxandi fjölmenningar sem kallaði á að grundvallargildi sænsks þjóðfélags 

yrðu styrkt og gerð sýnilegri, auk þess sem mikilvægt væri að vinna gegn öllum 

tilhneigingum til kynþátta- og trúarbragðafordóma og undirstrika jafngildi allra 

manna. Andstæðingar þessara ákvæða töldu hins vegar að þau gætu haft þveröfug 

var harðlega mótmælt og sama gerði Vänsterpartiet. Talsmenn Krist-Demokratiska 

Samhällspartiet lögðu hins vegar mikla áherslu á þetta atriði. Í þessari andmælahrinu 

vakti innlegg frá Hüseyin Ayata frá Islamska rådet i Sverige athygli. Hann sagði í 

blaðagrein: 

Jesus är en förebild för hur man ska uppträda i samhället. Om svenskarna vore 

mer kristna skulle det underlätta också för oss. Det er inget konstigt att det talas 

-

nar í osäkerhet. Man är tryggare om man har en gedigen identitet.84

Árið 1994 lagði menntamálaráðuneytið fram tillögu að námskrá ásamt viðamikilli 

greinargerð. Þar var fyrri áherslum á tilvistarspurningar unglinga breytt en lögð 

þessum breytingum á námskrá gegnum þingið fyrir kosningar sem stóðu fyrir dyrum 

og það varð. Þegar námskráin var síðan endanlega samþykkt hafði verið hnykkt á 

vísunum í þau gildi sem þjóðfélagið hvíldi á og miðlað hefði verið af kristnu siðgæði 

og vestrænum húmanisma.85

En það voru ekki aðeins ákvæðin um gildagrunn skólans sem ollu deilum heldur 

einnig sú stefnubreyting sem endurspeglaðist í námskránni varðandi trúarbragða-

-

því samfélagslega hlutverki að gegna að miðla þekkingu til uppvaxandi kynslóðar 

en jafnframt innræta henni grundvallargildi lýðræðis. Áhersla er nú aftur lögð á 

trúarbrögð og lífsviðhorf sem félagsleg fyrirbæri og að þekking sé forsenda fyrir 

„pælingum“ nemendanna.86

84 Ayata 1993 

85 Läroplan for det obligatoriska skolväsendet Lpo94:5

86 Hartman 2000:225
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Þegar námskráin 

varð hluti af skólaskyldunni. Enn fremur þótti mikilvægt að leggja áherslu á og fylgja 

þess merki að vera nokkurs konar málamiðlun milli nemendamiðaðrar og efnismið-

aðrar kennslufræði. Hugtök eins og „livsfrågor“ og „livstolkning“ eru tekin upp að 

nýju en jafnframt er lögð áhersla á sérstaka þýðingu hins kristna menningararfs fyrir 

sænskt samfélag. Biblíuþekking er því talin mikilvæg til skilnings á sænsku þjóð-

félagi. Jafnframt er lögð áhersla á sameiginlegan uppruna ritningartrúarbragðanna 

þriggja, gyðingdóms, kristindóms og íslam. Þegar fyrstu drög námskrárinnar voru 

lögð fram 1999 hófst skipulögð barátta ýmissa kristinna trúfélaga fyrir breytingum 

á tillögunni um trúarbragðafræðsluna, auk þess sem sænska kirkjan lét í sér heyra. 

Það sem þessi andmæli áttu sameiginlegt var að ekki þótti nægileg áhersla lögð á 

hinn kristna arf sem mótað hafði sænskt þjóðfélag. Andmælin höfðu nokkur áhrif 

til breytinga og leiddu til ofangreindrar málamiðlunar.87

Athygli vekur að í námskránni, sem birt var á netinu árið 2000, var málsgreinin, 

textanum að því er virðist án þess að það vekti sérstaka athygli. Hartman vekur 

í því sambandi athygli á hversu umræðan um námskrá og gildi er háð pólitískum 

veðrabrigðum.88 Enn fremur vekur hann athygli á að vinnubrögðin við gerð nám-

skrár höfðu tekið miklum breytingum. Í stað umfangsmikillar undirbúningsvinnu 

valda89 og voru síðan kynntar á netinu og kallað eftir athugasemdum þar og síðan 

gengið frá þeim af embættismönnum. Þrátt fyrir mikla áherslu Svía á síðustu árum 

þessu leyti.

87 Myrgård 2000:6–9 

88 Hartman 2000:225–227

89 Þetta fyrirkomulag svipar til þess sem tíðkast hefur hér á landi þar sem opinber umræða 

um námskrár er nánast óþekkt.
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„Enhetsskolan“ og einkaskólar5.3.3

-

hefur áherslan á ábyrgð samfélagsins á menntun barna í raun þrengt að foreldrarétt-

inum. Þetta er ólíkt dönskum aðstæðum þar sem löng hefð er fyrir einkaskólum og 

réttur foreldra til að ráða menntun barna sinna var þegar tryggður í stjórnarskránni 

1849. Einkum eru það einkaskólar sem byggja á tiltekinni trúarafstöðu eða lífs-

skólar hamli trúfrelsi barnsins eða komi til móts við það og veiti barninu tækifæri 

til að alast upp í samfélagi sem styrkir trúarlega sjálfsvitund þess. 

Rýmri reglur um fjárstuðning til einkaskóla voru samþykktar 1992 sem tryggðu 

einkaskólum hliðstæðar fjárveitingar til rekstrar og opinberum skólum. Í kjölfarið 

fjölgaði mikið skólum með lífsskoðanalega sérstöðu. Þótt þessu væri fagnað af mörg-

um vöktu múslimskir einkaskólar ákafa umræðu. Árið 1996 voru reglurnar um fjár-

stuðning aftur hertar þegar sveitarfélögin gátu lagst gegn stofnun slíkra skóla ef þau 

álitu að það hefði neikvæð áhrif á skólastarf í sveitarfélaginu. Ljóst er að umræðan 

um grundvallargildi í uppeldi og menntun skapar togstreitu milli ólíkra viðhorfa og 

hagsmuna. Annars vegar má nefna hagsmuni samfélagsins til að tryggja samlögun 

ólíkra þjóðfélagshópa og virðingu fyrir fjölbreytninni sem talið er að náist ekki 

nema margbreytileikinn verði sýnilegur í skólasamfélaginu þar sem nemendur með 

ólíkan bakgrunn standa augliti til auglitis. Hins vegar er svo réttur foreldranna til 

að ráða menntun og uppeldi barna sinna.90

Engar undanþágur

Þrátt fyrir margvíslegar breytingar á trúarbragðafræðslunni stóðu ákvæðin frá 1962 

um rétt til undanþágu frá trúarbragðafræðslunni óbreytt til ársins 1996.

Reglulegar kannanir um fjölda þeirra, sem óskuðu undanþágu frá trúarbragða-

fræðslunni, höfðu leitt í ljós að þeim fór stöðugt fækkandi. Árið 1995 lagði 

menntamálaráðuneytið fram greinargerð með tillögu um að fella niður réttinn til 

undanþágu.91 Helstu rök ráðuneytisins voru þau að sífellt færri nýttu sér þennan rétt. 

90 Borevi 1997 

91 Proposition 1995/95:200
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Jafnframt var vísað til þess að trúarbragðafræðslunni væri ætlað að vera óbundin 

nemenda á trúarbrögðum og lífsviðhorfum auk þess að gefa þeim tækifæri til að 

takast á við og ræða eigin tilvistarspurningar. Þá væri fræðslunni ætlað að þroska 

skilning nemenda á ólíkum menningar- og siðgæðishefðum og lífsviðhorfum í því 

Einnig var bent á mikilvægi þekkingar á kristinni trú og siðgæði til skilnings á 

sænskri og vestrænni menningu eins og hún birtist t.d. í sögu, samfélagsþróun, 

menningu og listum. Í greinargerðinni var lögð áhersla á að fengju nemendur með 

annan trúarlegan bakgrunn en meirihlutinn undanþágu frá fræðslunni væri verið að 

ræna skólann mikilvægu tækifæri til að stuðla að umburðarlyndi og skilning milli 

ólíkra menningarhópa. Öll börn ættu að fá sams konar menntun. Þá undirstrikaði 

menntamálaráðuneytið að það væri skylda skólans að haga náminu þannig að öll 

börn gætu sótt hann. Einingarrökunum var beitt af sama þunga og áður en jafn-

framt var lögð áhersla á að svigrúm yrði að vera fyrir margbreytileikann. Víðtæk 

samstaða var um að afnema réttinn til undanþágu frá trúarbragðafræðslunni og 

voru mörg stærstu trúfélögin því samþykk, m.a. sænska kirkjan. Human-Etiska 

Förbundet studdi þetta einnig. Þessi samstaða var m.a. rakin til aukinnar þekkingar 

bárust þó m.a. frá Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige (sem er annað en sænska 

sáttmála um foreldraréttinn. Ráðuneytisstjóri menntamálaráðuneytisins svaraði 

því til að þarna stönguðust á tvenns konar réttindi, þ.e. foreldrarétturinn og réttur 

barnsins til menntunar samkvæmt alþjóðasamþykktum og skyldur samfélagsins til 

að tryggja hana. Taldi ráðuneytisstjórinn að túlka mætti þessi réttindaákvæði svo 

að réttur barnsins til menntunar stæði framar foreldraréttinum. Niðurstaðan varð 

med barnets grundläggande rätt till utbildning“. Á grundvelli þessarar niðurstöðu 

var staðhæft að niðurfelling réttar til undanþágu gengi ekki gegn mannréttinda-

ákvæðum á þessu sviði. 

Á þingi urðu nánast engar umræður um málið og rétturinn til undanþágu var 

felldur niður með lögum 1. janúar 1997. Í lögunum voru þó eftirfarandi almenn 

eleven befrias från skyldighet att delta i annars obligatoriska innslag i verksamheten, 

om den med hänsyn till särskilda omständigheter inte är rimligt att kräva att eleven 
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92 Svo er að sjá að 

trúarbragðafræðslan í sænskum skólum sigli lygnan sjó inn í 21. öldina.

Virðuleg hefð eða helgistund?5.3.5

Svíþjóð en aðeins sjálfa kristindómsfræðsluna. Til dæmis hefur sú hefð verið nokkuð 

útbreidd víða að skólaslit fyrir jól og að vori færu fram í kirkju staðarins. Með tilliti 

trúarleg andaktsstund ætti ekki að eiga sér stað við skólaslit í opinberum skólum í 

sveitarfélaginu. Hins vegar skyldu skólastjórnendur á hverjum stað ákveða, í samráði 

við foreldra og nemendur, hvar og með hvaða hætti skólaslitunum yrði háttað. 

Rökin voru þau að allir nemendur, án tillits til lífsviðhorfa, ættu að geta tekið þátt 

að bænir og predikanir mættu ekki eiga sér stað þótt í lagi væri að prestur segði 

fáein velvalin orð í tilefni dagsins og sálmur sunginn. Að vonum spunnust um þetta 

umræður í fjölmiðlum. Vísað var til mannréttinda og trúfrelsis en aðrir bentu á að 

gildandi ákvæði um að nemendur hefðu rétt til að vera fjarverandi við „vissa innslag 

i skolan“ gætu gilt um þetta og þess vegna ástæðulaust að amast við hefðinni. Enn 

aðrir töldu jafnvel að þessi ákvörðun gæti leitt til fyrirlitningar á þeim sem aðhyllt-

ust önnur trúarbrögð og lífsskoðanir. Tveir ungir múslimar fundu sig knúna til að 

tjá sig í Dagens Nyheter og töldu fyrrnefndar reglur geta hamlað umburðarlyndi og 

fjölbreytni. „Det skulle sannolikt vara enklare att vara troende muslim i ett samhälle 

där den offentliga kulturen inte bortrationaliserade gudstron och goda traditioner.“ 
93

lok 20 aldar. 

92 Larsson 2003, sjá einnig Befrielse från undervisning i religionskunnskap PM 1995 og 

Proposition 1995/95:200

93 Borevi 1997
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Ísland5.4

Kveikjuna að þeirri umræðu telja margir vera að Rússum tókst að skjóta gervihnett-

inum Spútnik á loft í október 1957 og sýndu þar með að þeir hefðu á þessum vett-

sem vaknaði í Bandaríkjunum um hugmyndir um skilvirkara skólastarf í breyttum 

heimi, breiddist út um Ameríku og Evrópu meðal annars með hvatningu frá OECD 

og um miðjan sjöunda áratuginn vakti hún viðbrögð á Íslandi.94

-

inu og setti í því skyni m.a. á fót skólarannsóknadeild innan ráðuneytis síns 1966. 

95 Þremur árum síðar hófst undirbúningur að umfangsmiklum breyt-

nýjum námskrám. Þessi lagasetning markaði þáttaskil í kristindóms- og trúarbragða-

fræðslu í skyldunámsskólanum. Við undirbúning laganna lét kirkjan og kirkjunnar 

menn til sín taka, einkum í umræðunni um markmiðssetningu skólans. Enn fremur 

var aðild kirkjunnar að námskrárgerð meiri á þessu tímabili en vænta mátti. 

Viðreisn í menntamálum

-

nám.96

Fræðslulaganefndin, sem svo var kölluð, samdi tvö frumvörp: Frumvarp til laga 

Alþingis sem stjórnarfrumvörp í janúar 1971.97 Grunnskólafrumvarpinu var vísað 

til menntamálanefndar eftir fyrstu umræðu en kom aldrei til annarrar umræðu.

94

1981 

95 Gunnar Finnbogason 1995:58–62 

96 Lög um fræðslu barna Lög um gagn-

fræðanám 1946

97  Frumvarp til laga um grunnskóla 1970–71
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Stjórnarskipti urðu eftir kosningar til Alþingis sumarið 1971 og í kjölfar þeirra 

menntamálaráðherra. Hann skipaði nýja nefnd til að endurskoða fyrirliggjandi 

frumvörp sem kallaðist grunnskólanefnd. Eftir tveggja ára undirbúningsferli voru 

lög um grunnskóla samþykkt á Alþingi í maí 1974.

Í doktorsritgerð sinni, Från utbildningsplanering till kursplaner, rekur Gunnar E. 

-

ingarinnar.98 Þar gerir hann einnig að umræðuefni þau grundvallarviðhorf sem 

fyrir alla, kröfur atvinnulífsins til hæfra starfskrafta, aukin sálfræðileg áhersla við 

námskrárgerð og krafa um vísindalega undirbyggingu námsins.99 Þær námskrárkenn-

ingar, sem að baki lágu, einkenndust m.a. af áhuga á einstaklingnum og þroska hans, 

bæði vitsmunalegum, félagslegum og siðferðilegum. Rannsóknir og kenningar þeirra 

Bruners, Piagets og Kohlbergs höfðu mikil áhrif á markmiðssetningu laganna og 

hvernig-spurningar en hvað-spurn-

ingar. Þessar áherslur koma skýrt fram í Aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta 

sem út kom 1976.100

Kirkjan og markmiðsgrein grunnskólalaga

Eins og áður sagði var fyrra frumvarp til laga um grunnskóla lagt fyrir Alþingi árið 

1971. Meðan á gerð frumvarpsins stóð og þar til lögin voru samþykkt árið 1974 

hafði kirkjan og stofnanir hennar sig nokkuð í frammi.

Almennur kirkjufundur 1967 ræddi sem oft áður um menntamál og kristinfræði-

kennslu í skólum.101

Íslands og síðar lektor við Kennaraháskóla Íslands, lagði þar fram tillögu um að 

kirkjustjórnin skipaði nefnd um menntamál. Á prestastefnu árið 1969 hvatti nefnd 

sem skipuð hafði verið 1962 um stofnun lýðháskóla í Skálholti, til þess að „kirkjan á 

98 Gunnar Finnbogason 1995

99 Gunnar Finnbogason 1995:108–109

100 Aðalnámskrá grunnskóla 1976

101 Fundargerð hins almenna kirkjufundar 1967 (ÞÍ
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ynnu að endurskoðun fræðslulaganna yrðu að taka tillit til kirkjunnar.“102 Biskup 

skipaði síðan nefnd undir forystu Ingólfs Guðmundssonar til að undirbúa prestastefnu 

og fyrrverandi kennari í kristnum fræðum við Kennaraskólann. Prestastefnan sendi 

frá sér ályktun um mikilvægi kristilegs uppeldis og benti á að uppeldi væri nú í æ 

ríkara mæli að færast af heimilunum til skólanna. Stefnan telur því mikilvægara 

en nokkru sinni að kristin fræðsla væri vel rækt í skólum landsins og fengi mótað 

íslenskt þjóðaruppeldi. 

Síðan segir:

Í þeirri endurskoðun, sem nú fer fram á fræðslulögum og námsskrá, þarf að stefna 

loknu skyldunámi ber m.a. að leggja áherslu á kristna trú og siðfræði. Miða skal 

kennsluna við það, að börn og ungmenni geti séð vandamál líðandi stundar og 

verkefni framtíðarinnar í ljósi kristinna trúarsanninda og lífsskilnings.“103

Ályktun þessi er löng og ítarleg. Auk þess sem að framan greinir felur hún í sér 

hvatningu til þess að í skólum verði frætt um helstu trúarbrögð heims, hvatningu um 

aukna menntun kennara í kristnum fræðum bæði í Kennaraskólanum og Háskóla 

Íslands, að sett verði á fót staða námstjóra í greininni og að námskeiðahald fyrir 

-

inna mennta í landinu, en það hlýtur að verða sífellt verkefni kirkjunnar“. Í nefnd-

álitsgerð prestastefnunnar víða á framfæri, sendi hana m.a. formönnum skólanefnda, 

skólastjórum og öllum alþingismönnum. 

102 Prestastefnur 1966–1986. (ÞÍ

103 Prestastefnur 1966–1986. (ÞÍ
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Menntamálaráðuneytið hafði sent ýmsum aðilum frumvarp til laga um grunn-

skóla til kynningar og umsagnar, m.a. Kirkjuráði. Markmiðsgrein frumvarpsins (2. 

Grunnskólinn skal, í samvinnu við heimilin, veita nemendum siðgæðislegt og 

félagslegt uppeldi, sem miði að því að gera þá að nýtum og víðsýnum samfélags-

þegnum í þjóðfélagi, sem er í sífelldri þróun. Hann skal leitast við að haga störfum 

að öðlast heilbrigt lífsviðhorf og hollar lífsvenjur og vera á verði um heilbrigði 

þeirra til líkama og sálar.104

Markmiðsgreinin var að mestu byggð á markmiðsgrein fræðslulaganna frá 1946 

nema bætt hafði verið við ákvæðum um siðgæðislegt og félagslegt uppeldi.

Í 63. gr. frumvarpsins, þar sem taldar voru námsgreinar skólans, var kristinna 

fræða að engu getið. Hins vegar sagði í f-lið 63. greinar: „Í samræmi við mark-

mið grunnskóla skal námskrá kveða á um uppfræðslu í trúarbrögðum og almennri 

fyrir þessari breytingu frá því sem tíðkast hafði, þ.e. að kenna einvörðungu kristin 

fræði. 

Kirkjuráð ræddi málið á fundi sínum 13. janúar 1971 og ályktaði um frumvarpið. 

-

skólans og stöðu kristinna fræða á skyldunámsstigi og telur einsætt að annmarkar 

séu á frumvarpinu að því er snertir þessi atriði. Síðan segir:

Vill Kirkjuráð eindregið vænta þess að ný lög um skyldunám íslenskra barna 

kveði skýrt á um fræðslu í kristnum lífsviðhorfum og siðgæði, enda virðist annars 

áhrifa í skólum landsins. … Þess vegna leggur Kirkjuráð til að þessar breytingar 

verði gerðar á 1. og 63. grein frumvarpsins:

Upphaf 1. greinar orðist svo:

„Grunnskólinn skal, í samvinnu við heimilin, veita nemendum kristið, sið-

gæðis  legt og félagslegt uppeldi og miða að því að gera þá nýta, viðsýna þegna 

104 Frumvarp til laga um grunnskóla 1970–71
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í þjóðfélagi sífelldrar þróunar.“ Áframhald greinarinnar verði óbreytt. (Hann 

63. grein breytist svo: Liður f falli niður, en nýr liður, sem verði b-liður orð-

ist þannig: „Uppfræðslu í kristinni trú og siðgæði.“ Röð annarra liða breyt-

ist í samræmi við þetta. Við núverandi d-lið, sem verði e-liður, bætist „og 

trúarbrögð“.105

Hér vekur athygli að ráðið leggur til að umræddur liður færist upp og verði b-liður 

-

ilvægi námsgreinanna sem taldar eru í þessari grein laganna.

Frumvarpið var síðan lagt fyrir Alþingi í sama mánuði og Kirkjuráð sendi frá sér 

athugasemdir sínar og voru umræddar greinar óbreyttar frá því sem verið hafði. 

Í grein um kristindómsfræðsluna, sem birtist í Morgunblaðinu í júní þetta ár 

undir viðhorf Kirkjuráðs um mikilvægi kristindómsfræðslu í skólum og sagði síðan: 

„Og meðan við höfum þjóðkirkju í þessu landi og næstum öll íslenzk börn eru borin 

til skírnar, er þessi uppfræðsla alveg sjálfsögð sem einn liður í skírnarfræðslu kirkj-

unnar. Hér er um sjálfsagt samstarf að ræða milli heimila, skóla og kirkju.“106

Af þessum niðurlagsorðum Jónasar kemur skýrt fram að hann telur kristindóms-

fræðslu skólans réttlætast af þjóðkirkjufyrirkomulaginu og tengir fræðsluna við það 

að nær öll börn séu borin til skírnar. Lítur hann svo á að þessi fræðsla sé þáttur í 

skírnarfræðslu kirkjunnar og samstarfsverkefni heimila, skóla og kirkju. 

Fyrrnefnd uppeldis- og menntamálanefnd þjóðkirkjunnar efndi til ráðstefnu í 

skólum“ og sóttu hana alls um 30 prestar og skólamenn. Gestur ráðstefnunnar var 

hann auk þess erindi á prestastefnu sem haldin var í Reykjavík dagana 23. – 25. júní. 

Sigurbjörn Einarsson biskup skrifaði prestum og söfnuðum í tilefni bænadagsins, 

segir m.a.: „Hvert stefnir um mótun þjóðarinnar? Til skamms tíma var það ekki 

105 Ályktun Kirkjuráðs um grunnskólafrumvarpið 1971 (ÞÍ

106 Jónas Gíslason 1971:20
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umdeilt, að stefnumark þjóðaruppeldisins skyldi vera kristið trúarviðhorf og kristið 

siðgæði.“ Síðan ræðir biskup um hlut skólanna í kristnu uppeldi þjóðarinnar eftir 

að skólaskyldu var komið á. Segir hann að í umræðunni um skólamál, sem mjög 

Leggur hann síðan áherslu á að það séu foreldrarnir, heimilin, sem eigi að hafa 

úrslitaatkvæði um grundvöll og stefnu þess uppeldis sem ríkið tekur að sér, bæði 

„Verjum bænadeginum til þess að hugleiða þetta, kristnum almenningi í landinu til 

vakningar og eindregnari samstöðu um að auka og styrkja áhrif kristinnar trúar í 
107

Á prestastefnunni, svo og á ráðstefnunni í Skálholti, voru lagðar fram tillögur 

um markmið náms í kristnum fræðum í grunnskóla og námstíma á stundaskrá (sjá 

Prestastefnan lýsir ánægju sinni með undirtektir fjölmargra skólamanna og 

annarra við stefnu kirkjunnar að auknum kristnum áhrifum í skólum landsins, 

108

Skólamenn álykta

Meðan á þessu ferli stóð kynnti undirbúningsnefnd frumvarpsins fjölmörgum 

aðilum frumvarpið og óskað eftir athugasemdum.109 Frumvarpið var m.a. rætt á 

fundi skólastjóra gagnfræða-, héraðs- og miðskóla sem haldinn var í júlí 1971.110 Þar 

kvaddi Ástráður Sigursteindórsson sér hljóðs og gagnrýndi að í markmiðum skól-

ans skyldi ekkert tekið fram um kristilegan grundvöll hans. Í umsögn fundarins um 

frumvarpið segir: „Fundurinn álítur, að fyrsta málsgrein skuli hljóða svo: Grunn-

skólinn skal, í samvinnu við heimilin, veita nemendum siðgæðislegt og félagslegt 

uppeldi, byggt á kristnum grunni …“111

107 Bréf biskups til presta vegna Hins almenna bænadags 1971. (ÞÍ

108 Prestastefnur 1966–1986 (ÞÍ

109 Gunnar Finnbogason 1995:81–93

110 Umsagnir um grunnskólafrumvarpið. (ÞÍ

111 Umsagnir um grunnskólafrumvarpið. (ÞÍ
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Fræðsluráð Kópavogs sendi umsögn um grunnskólafrumvarpið til grunnskóla-

nefndar í ágúst 1972. Þar segir: „Vert þykir að fram komi í markmiðsákvörðun 

grunnskólans, að félagslegt og siðgæðislegt uppeldi hans eigi að byggja á kristnum 

grunni.“112

Í mars 1971 var haldin ráðstefna um frumvarp til laga um grunnskóla og Kenn-

araháskóla á vegum Félags háskólamenntaðra kennara með þátttöku stúdenta í 

heimspekideild. Í ályktun, sem ráðstefnan samþykkti, segir m.a.: „Fella ætti niður 

úr markmiðsskilgreiningu frumvarpsins afstæða og óljósa siðferðilega viðmiðun.“113

Engin tillaga var sett fram um nýtt orðalag.

skipað, var lagt fyrir Alþingi á 93. löggjafarþingi í febrúar 1972 og var því vísað 

til nefndar án umræðu. Var markmiðsgreinin í því frumvarpi ítarlegri en sú fyrri. 
114

um að fella úr textanum „óljósa siðferðilega viðmiðun“. Hins vegar eru komin inn 

hugtök eins og „lýðræði“, „umburðarlyndi“, „skilningur á sögulegum sérkennum“, 

-

uðu ekki inn í þetta frumvarp.

greinarinnar var: „ … kennslu í kristnum fræðum og fræðslu um önnur helstu 

trúarbrögð, almenna siðfræði og háttvísi.“ 

Í greinargerð með 2. gr. frumvarpsins segir að heill og þroski mannsins sé tak-

líkamlegan þroska“. Þá segir einnig að varast skuli að innræta nemendum ákveðnar 

skoðanir, t.d. í stjórnmálum, en skólinn eigi þó ekki að leiða umræðu um álita-

mál hjá sér heldur kynna þau og gefa nemendum tækifæri til að fjalla um þau á 

óhlutdrægan hátt.115

112 Umsagnir um grunnskólafrumvarpið (ÞÍ

113 Umsagnir um grunnskólafrumvarpið (ÞÍ

ályktun

114 Frumvarp til laga um grunnskóla 1972–1973

115 Frumvarp til laga um grunnskóla 1972–1973
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markmiðsgreinin, 2. gr. og 43. gr. frumvarpsins óbreytt frá því sem verið hafði.116

Er því ljóst að þrátt fyrir ítrekaðar ályktanir kirkjulegra stofnana og skólamanna 

hefur menntamálaráðuneytið ekki ætlað sér að taka ábendingarnar um kristilegt 

siðgæðisuppeldi til greina. 

Eftir framsöguræðu Magnúsar Torfa Ólafssonar menntamálaráðherra kvaddi 

hljóðs og sagði m.a.: 

Í þriðja lagi vil ég nefna 2. gr. frumv. þar sem kveðið er á um markmið grunn-

skólans. Þar segir: „Hlutverk skólans er, í samvinnu við heimilin, að búa nem-

endur undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi, sem er í sífelldri þróun. Starfshættir 

innræta nemendum einnig kristilegt siðgæði. Það er mjög mikilsvert atriði, að 

slíkt sé ekki látið undan falla í þeim greinum, þar sem meginverkefni skólans er 

markað.117

Eftir fyrstu umræðu var frumvarpinu vísað til menntamálanefndar sem var undir 

nefndin breytingartillögur við fjölmargar greinar, m.a. við markmiðsgreinina (2. 

þessi málsgrein: „Starfshættir skólans skulu því mótast af umburðarlyndi, kristilegu 

Enn fremur lagði nefndin til, að e-liður 43. gr. væri orðaður þannig: „… kennslu 

í kristnum fræðum, siðfræði og fræðslu um önnur helstu trúarbrögð.“ Voru báðar 

breytingarnar samþykktar.118

þingi um þessar breytingar. 

116 Frumvarp til laga um grunnskóla 1973

117 Alþingistíðindi B-deild 1973/74. Umr.: 1711 og 1714: Alþingistíðindi A-deild 1973/74, 

bls. 309–310. 

118 Alþingistíðindi B-deild 1973/74. Umr.: 1711 og 1714
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Frumvarpið varð svo að lögum vorið 1974 með áorðnum breytingum og þar með 

þeim sem snertu kristna fræðslu og kristilegt siðgæði sem áður er getið. 

Þessi lög fela í sér þau nýmæli að nú var í fyrsta skipti kveðið á um það í lögum 

um sérstaka kennslu í siðfræði og almennum trúarbragðafræðum.

Ekkert verður staðhæft um hvað mestu hefur valdið um þá breytingu menntamála-

Þær tillögur höfðu ekki ratað inn í frumvarpið áður en það var lagt fyrir.

Stjórnarandstöðuþingmaðurinn Gunnar Thoroddsen vakti máls á þessu og mennta-

málanefndin ljær því eyra. Vafalaust hefur þingheimi verið kunnugt um viðhorf 

kirkjunnar og annarra er hvöttu til ákvæðis í þessa veru og má ætla að samþykktir, 

almenna athygli, auk þess sem menntamálanefnd kirkjunnar lét að sér kveða í því 

skyni að kynna alþingismönnum viðhorf kirkjunnar. Hitt vekur áleitnari spurn-

ingar hvers vegna þingheimur er þögull um þessar breytingar og samþykkir þær 

umræðulaust. Þetta er ekki síst umhugsunarefni þegar haft er í huga að þjóðþing 

annarra Norðurlanda deildu á þessum árum ákaft um kristilegar yrðingar í markmiðs-

greinum skyldunámsskólanna. 

Enda þótt ákvæðin um kristilegt siðgæði væru samþykkt umræðulaust í þingsölum 

gaf Birgir Ísleifur Gunnarsson til kynna í ræðu sem hann hélt þegar nýtt frumvarp 

til grunnskólalaga var lagt fram á Alþingi 1990, af Svavari Gestssyni menntamála-

því að ákvæðin um kristilegt siðgæði skuli enn vera inni og segir að á sínum tíma 

þessu ákvæði. Þau átök virðast því hafa farið fram utan þingsala.119

Markmiðsgrein grunnskólalaganna, eins og 2. gr. laganna hefur verið kölluð, er 

þó í raun fáorð um markmið og hlutverk skólans en telur upp það sem einkenna 

-

sem um er að ræða grundvallargildi íslensks samfélags.

Vert er að geta þess að í september 1972 sat séra Heimir Steinsson, rektor í Skál-

holti, ráðstefnu í Louvain í Belgíu sem fulltrúi Íslands. Ráðstefnan var á vegum 

Evrópuráðsins en kostuð af Vatíkaninu. Efni hennar var: Religion in school history 

119 Alþingistíðindi B-deild 1990. Umr.: 5615
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textbooks in Europe. Í skýrslu um þingið, sem Heimir sendi menntamálaráðuneyt-

inu, gerði hann einkum grein fyrir umræðum sem fram höfðu farið um trúarbragða-

fræðslu í skólum. Nefnir hann m.a. að skýr greinarmunur hafi verið gerður á 

„religious instruction“ sem hann þýðir með „trúaruppeldi“ og „religious education“ 

sem hann þýðir með „trúarbragðafræðsla“. Bendir hann á að hið fyrra sé á undan-

haldi fyrir hinu síðara í skólum í ýmsum löndum Vestur-Evrópu. Telur hann að 

kristindómsfræðslan í barna- og unglingaskólum lengst af verið tengd trúarupp-

hvetur til þess að skólarannsóknadeild menntamálaráðuneytisins taki „mál þetta til 

gagngerðrar endurskoðunar við hentugleika“.120 Ekki eru fyrirliggjandi heimildir 

inn í umræðuna um grunnskólalögin. 

Meðan grunnskólafrumvarpið var til athugunar í þingnefnd, eða í apríl 1971, tók til 

starfa nefnd sem gera skyldi tillögur um námskrá í kristnum fræðum fyrir barna- og 

var í forystu Kvenfélagasambands Íslands, og menntamálanefnd þjóðkirkjunnar tvo, 

þá séra Ingólf Guðmundsson, kennara við Kennaraskólann, og Helga Þorláksson 

skólastjóra. Nefndin skilaði tillögum um markmið náms í kristnum fræðum í grunn-

skóla og námstíma á stundaskrá til menntamálaráðuneytisins í júní sama ár.121 Þessi 

gildi á þessum tíma og voru um fræðslu í evangelísk-lútherskum kristindómi.122

áhersla á umburðarlyndi og rétt manna til mismunandi trúar- og lífsskoðana, mann-

120 Umsagnir um grunnskólafrumvarpið (ÞÍ

121 Bréf nefndar til endurskoðunar á námskrá í kristnum fræðum til forstöðumanns skóla-

rannsóknadeildar, Andra Ísakssonar, dags. 21. júní 1971 (ÞÍ

122 Stutt greinargerð Helga Þorlákssonar um ferð til Norðurlanda 25. okt.–10. nóv. 1973 

(ÞÍ

sniðin að játningum lúthersku kirkjunnar annars vegar og rétttrúnaðarkirkjunnar hins 

vegar en auk þess var sérstök námskrá fyrir kennslu í trúarbragðasögu og siðfræði.
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nemenda, félagsanda meðal þeirra og samstarfsvilja. 

Þá gerði nefndin tillögu um kennslustundafjölda og lagði til eina kennslustund í 

1. og 2. bekk, tvær stundir í 3. til 6. bekk, eina í 7. bekk og tvær í 8. og 9. bekk eða 

alls 15 vikustundir á níu árum. Um þá tillögu sína að leggja til eina stund í 7. bekk 

eindregið til að kristin fræði væru kennd allt skólaárið en ekki í áfangakennslu eins 

og þá var farið að tíðkast.

ný nefnd á vegum ráðuneytisins.123

Í október 1973, skipaði menntamálaráðherra, án tilnefninga, nýja nefnd til að 

gera tillögur um endurskoðun námskrár, námsefnis og kennslu í kristnum fræðum á 

barnafræðslu- og gagnfræðastigi. Meðan á vinnu nefndarinnar stóð var henni einnig 

falið að gera tillögur um fræðslu um önnur helstu helstu trúarbrögð. Í nefndinni sátu 

og skrifstofustjóri hjá Ríkisútgáfu námsbóka. Nefndin skilaði áliti í febrúar 1976 

sama ár.124 Áður en nefndin tók til starfa hafði Helgi Þorláksson farið í kynnisferð 
125

Í nefndarálitinu eru m.a. sett fram markmið náms í kristnum fræðum í grunnskóla 

og eru þau að mestu samhljóða markmiðum þeim sem fjögurra manna samstarfs-

nefnd menntamálaráðuneytisins og kirkjunnar hafði sett fram. Þar segir: 

nemenda með því að: 

123 Bréfadagbók skólarannsóknadeildar 1967–1972 (ÞÍ

124 Endurskoðun námsefnis og kennslu í kristnum fræðum í grunnskóla 1976

125 Stutt greinargerð Helga Þorlákssonar um ferð til Norðurlanda 25. okt.–10. nóv. 1973. 

(ÞÍ
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veita þeim þekkingu á Jesú Kristi og kenningu hans, Biblíunni og sögu kristn -1.

innar og glæða skilning þeirra á mikilvægi trúarinnar fyrir einstaklinga og 

samfélög, 

kynna þeim starf íslensku þjóðkirkjunnar, eigin safnaðar og annarra kirkju-2.

kristinna manna, 

3.

þeirra og hæfni til heillavænlegra ákvarðana og athafna,

hjálpa þeim að tileinka sér þær samskiptareglur er byggja á mannhelgi og 4.

félagslegu réttlæti, glæða með þeim umhyggju fyrir öðrum mönnum og þakk-

læti til Guðs og manna,

stuðla í hverri bekkjardeild og hverjum skóla að mótun þess félagsanda er 5.

andlega heilbrigði og sjálfsvirðingu hvers nemenda,

6.

störf og þroska með þeim hugsjónir friðar, bræðralags og samábyrgðar,

fræða þá um helstu trúarbrögð heims og mun á þeim og kristnum dómi, 7.

innræta þeim umburðarlyndi og virðingu fyrir rétti manna til mismunandi 

trúar- og lífsskoðana og fræða þá um sameiginleg réttindi og skyldur allra 

manna.126

Markmið þessi eru eins og áður sagði efnislega samhljóða þeim sem fyrri nefndin 

hafði sett fram. Þó vekur athygli að í fyrstu grein höfðu orðin „þekkingu á kristnum 

íslensku þjóðkirkjunnar og verður að telja það býsna mikla þrengingu. 

Nefndin hélt alls 50 fundi og kallaði til ráðuneytis og samstarfs bæði kennara og 

og trúarbragðafræðslunnar og tengslum hennar við markmið grunnskólans. Þar 

er rík áhersla lögð á þátt kirkju og kristni í sögu, menningu og sjálfstæðisbaráttu 

með kennslu í kristnum fræðum. Þá gerði nefndin tillögu um kennslustundafjölda 

126 Endurskoðun námsefnis og kennslu í kristnum fræðum í grunnskóla 1976:9
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og lagði til eina stund í 1.–3. bekk, tvær stundir í 4.–6. bekk og eina stund í 7.–9. 

bekk eða alls 12 vikustundir á níu árum.

Nefndin gerði ítarlegar tillögur um námsefni og skiptingu þess á námsár. Var 

tengslum við endurskoðun námskrár þar í landi.127 Þá gerði nefndarálitið ráð fyrir 

kennslu í greininni í öllum bekkjum grunnskólans. Enn fremur var í nefndarálitinu 

rætt um tengsl kristinna fræða við aðrar greinar, svo sem listgreinar, skipulag kennslu, 

kennsluaðferðir o.s.frv.

greinar grunnskólalaganna og náms í kristnum fræðum. Þar segir: 

Grunnskólalögin taka af öll tvímæli um viðhorf til mótunaráhrifa kristinnar lífs-

beint fyrir um daglegt starf skólans í þeim anda. Hins vegar er með þessu laga-

ákvæði ótvírætt undirstrikuð nauðsyn þess að öllu starfsliði og nemendum verði 

sem ljósust kristileg lífsviðhorf, boðskapur þeirra og krafa til hvers einstaklings, 

stofnana og samfélagshópa.128

spurningunni: Hver er tilgangur kennslu í kristnum fræðum? Síðan er leitast við að 

svara þeirri spurningu:

Hafa ber í huga að nám í kristnum fræðum hefur þá sérstöðu ásamt hluta náms 

til einstaklingsins, kallar á andsvar, er ætlað að vera mótandi.129

Menntamálaráðuneytið féllst í öllum aðalatriðum á tillögur nefndarinnar að því 

í kristnum fræðum hefjist fyrr en í 2. bekk. Ráðuneytið fól síðan þeim Guðmundi 

127 Læreplan for kristendomskunnskap i barneskolen 1969

128 Endurskoðun námsefnis og kennslu í kristnum fræðum í grunnskóla 1976:45

129 Endurskoðun námsefnis og kennslu í kristnum fræðum í grunnskóla 1976:45
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þá var skrifstofustjóri hjá Ríkisútgáfu námsbóka og hafði verið ritari nefndarinnar, 

að ganga frá námskránni til útgáfu og setja einstökum námsáföngum markmið.130

Enda þótt hið opinbera heiti námskrárinnar væri Aðalnámskrá grunnskóla, Kristin 

fræði var gert ráð fyrir almennri trúarbragðafræðslu í 7. bekk skólans. Rökin sem 

færð voru fyrir því að hefja ekki almenna trúarbragðafræðslu fyrr en í 7. bekk voru 

þau að æskilegt væri að nemendur kynntust þeim átrúnaði sem lifandi væri í þeirra 

eigin samfélagi áður en þeir kynntust öðrum trúarbrögðum. Þá var gert ráð fyrir 

sérstakri siðfræðikennslu í 8. bekk.131

Árið 1975, ári eftir að grunnskólalögin höfðu verið samþykkt og námskrá í 

kristnum fræðum var í undirbúningi, bar kristindómsfræðslu í grunnskólum enn á 

starfsháttanefndar þjóðkirkjunnar sem hann nefndi: Um kristindómsfræðslu í grunn-

skóla. Hann hafði fengið heimild skólarannsóknadeildar menntamálaráðuneytisins til 

að kynna prestastefnunni drög þau sem þá þegar lágu fyrir að áliti námskrárnefndar-

innar.132 Í erindinu gerði Heimir ýmsa þætti námskrárinnar að umræðuefni, m.a. 

skipan efnisþátta á hverju námsári sem rímar við áherslur kirkjuársins, lýsti ánægju 

sinni með þá skipan og talaði um hana sem „kennslufræðilega nýlundu“.

Í síðasta hluta ræðu sinnar ræddi séra Heimir svo allítarlega um kennsluaðferðir 

og sagði síðan: 

Nemandinn þarfnast veganestis. Sú tilvera sem bíður hans er margslungin og 

óræð. Eigi kristindómsfræðsla að koma honum að notum – sem veganesti – verður 

hann að fá að kljást við álitamál öll. Leggja ber rækt við trúarlega hugsun nem-

andans. Óhjákvæmilegt er því að kynna honum „efnisskautið“ svo rækilega sem 

unnt er. Hugsun hans verður að hafa eitthvað að fást við. En persónulegt uppgjör 

réttmætt svar, jafnvel vantrúin, þ.e.a.s. sú vantrú, er ekki birtist sem kaldur og 

-

legrar hugsunar. 

130 Aðalnámskrá grunnskóla. Kristin fræði 1976.

131 Aðalnámskrá grunnskóla. Kristin fræði 1976:45

132
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Þessi orð verða látin nægja sem dæmi um viðbrögð kirkjunnar manna við nýrri nám-

skrá og þeirri stefnu sem hún markaði. Á öðrum opinberum vettvangi var nánast 

ekkert um námskrána rætt.

Námskráin 1976 markaði tímamót í kristindóms- og trúarbragðafræðslu á Ís-

landi. Í fyrsta skipti voru fræðslunni sett ítarleg markmið sem kölluðu á breytt 

innihald greinarinnar. Fræðsla um önnur trúarbrögð verður með þessari námskrá 

í fyrsta skipti viðfangsefni í skyldunámsskólanum. Enn fremur er með henni stefnt 

að nemendamiðaðri nálgun efnisins en áður hafði verið. Þá eru rökin fyrir greininni 

fyrst og fremst menningarleg, samfélagsleg og uppeldisfræðileg.

Námstjórn

námstjóri í kristnum fræðum árin 1968–1973 og var kostnaðurinn að hluta greiddur 

af kirkjumálaráðuneytinu. Fjárveitingin til starfsins var á fjárlögum veitt þjóðkirkj-

unni „til umbóta á kristindómsfræðslu í skólum“ eins og það var orðað. Þessi kostn-

aðarliður var á fjárlögum 1971–1977.

Skólarannsóknadeild menntamálaráðuneytisins réð námstjóra í öllum greinum 

grunnskólans til að fylgja eftir nýrri skólastefnu og markmiðum Aðalnámskrár 

grunnskóla. Hlutverk námstjóra var að hafa forystu um gerð nýs námsefnis og sinna 

endurnýjunar náms og kennslu í öllum greinum skyldunáms á sér ekki hliðstæðu í 

íslenskri skólasögu og jafnvel ekki skólasögu nágrannalandanna.

Ráðuneytið réð Sigurð Pálsson, kennara og skrifstofustjóra hjá Ríkisútgáfu náms-

bóka, sem námstjóra í kristnum fræðum haustið 1977, jafnframt var gert ráð fyrir 

að Sigurður sinnti að því leyti sem kostur væri stefnumörkun í bindindisfræðslu. 

þessara fræða í nágrannalöndunum svo og trúarþroskakenningar Ronalds Goldmans 

og hugmyndir hans um kennslu kristinna fræða sem þá voru farnar að hafa áhrif í 

Bretlandi og á Norðurlöndum. 133 Rannsóknir Goldmans voru byggðar á þroskakenn-

ingum Piagets. Enn fremur gerði námstjóri sér far um að tengjast fræðasamfélagi 

norrænna trúaruppeldisfræðinga og tók árlega þátt í ráðstefnum þeirra og sat í 

133 Goldman 1964 og 1965
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undirbúningsnefnd. Þetta reyndist námstjóra gjöfult samfélag og hvatning til að 

standa faglega að verki.

Auk námskeiðahalds og kynninga á vegum skólarannsóknadeildar átti námstjóri 

náið samstarf um námskeiðahald við kennara í kristnum fræðum við Kennara-

háskóla Íslands sem haldin voru á vegum skólans. Þá var það einnig hlutverk nám-

stjóra að gefa út kynningar- og leiðbeiningarbæklinga um kennslu í kristnum fræðum, 

siðfræði og trúarbragðafræðum. Í tengslum við námstjórastarf sitt samdi Sigurður 

tvö rit, Kennið þeim …, þar sem rakin var saga fræðslu barna í kristnum fræðum frá 

siðbót til setningar laga um grunnskóla og Uppeldisréttur – uppeldisskylda, sem var 

umræða um rétt foreldra til lífsskoðanalegs uppeldis barna sinna samkvæmt eigin 

sannfæringu og sá réttur skoðaður í ljósi guðfræði, lögfræði og uppeldisfræði með 

vísan til alþjóðlegra mannréttindasáttmála.134

Þá gaf Námsgagnastofnun út ritið Um sköpunarsögurnar í fyrstu Mósebók eftir 

Þóri Kr. Þórðarson prófessor en bæklingurinn varð til í tengslum við þátttöku Þóris 

í endurmenntunarnámskeiðum fyrir kennara. 

Hvað varðar samstarf við kirkjuna þá tók námstjóri þátt í námskeiðum og kynn-

ingar- og fræðslufundum á vegum Biskupsstofu og nokkurra safnaða. Viðamesta 

samstarf við kirkjuna var þátttaka í samvinnuverkefni um kennslu í kristnum fræðum 

á vegum Kjalarnesprófastdæmis og fræðsluskrifstofu Reykjaness að frumkvæði 

við kennara í greininni. 

lektor við Kennaraháskóla Íslands, ráðinn í hálft starf sem námstjóri í kristnum 

fræðum, siðfræði og trúarbragðafræðum í apríl árið eftir og gegndi auk þess ýmsum 

störfum öðrum fyrir skólarannsóknadeild, m.a. við ritun almenns hluta Aðalnámskrár

sem út kom 1989. Staða námstjóra í þessari grein var lögð niður í ágúst 1990 en um 

það leyti var verið að leggja niður greinabundnar námstjórastöður.

Nýtt námsefni

Þegar farið var að huga að nýju námsefni eftir að námskráin kom út 1976 kom tvennt 

til greina: að semja nýtt íslenskt efni í kristnum fræðum, siðfræði og trúarbragðafræði 

eða leita að erlendu efni sem rímaði við námskrána í þessari grein og við upp-

134 Sigurður Pálsson 1984 og 1987
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eldis- og kennslufræðilegar áherslur sem Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti

hafði markað. 

Varðandi námsefni í kristnum fræðum varð niðurstaðan sú að fá heimild til að 
135 Við 

hafði í norska tímaritinu Prismet

IKO í Noregi og var megintilgangur þess að birta greinar um trúarlegt uppeldi og 

fræðslu á heimilum, í kirkju og skólum.136 Í matinu segir um þetta efni að það leggi 

-

hugtök. Kennslufræðin, sem þetta efni byggði á, þótti ríma við kenningar Piagets um 

vitsmunaþroskann og áherslur Bruners á mikilvægi þess að vinna með grundvallar-

hugtök. Einnig þótti efnið vinna markvisst með siðgæðisþroska nemenda í anda 

greinum á þessum tíma.137

Efnið kom út í sex heftum: Livet, Lyset, Veien, Verden, Korset, Kirken. Náms-

efnið var byggt upp í kringum ákveðin þemu með vísan í Biblíutexta en var ekki 

hefðbundnar biblíusögur. Heftin voru ætluð sex fyrstu bekkjum grunnskóla. Höf-

undar efnisins voru kennararnir Liv Sødal Alvsen, Per K. Bakken og Vesla Jørgensen. 

Kennslubókunum fylgdu ítarlegar kennsluleiðbeiningar sem gáfu kennurum tækifæri 

til að velja viðfangsefni og breytilegar kennsluaðferðir og var mikil áhersla lögð á 

ætluð voru til að kynna foreldrum námsefnið.

Áður en til útgáfu kom var námsefnið sent Sambandi grunnskólakennara, Félagi 

skólastjóra, Prestafélagi Íslands, Kennaraháskóla Íslands, guðfræðideild Háskóla 

Íslands og biskupi Íslands til umsagnar. Voru umsagnirnar allar á eina lund þar sem 

eindregið var mælt með útgáfunni.138 Þar sem minna var um endursagða biblíutexta 

en áður hafði tíðkast en gert ráð fyrir aukinni notkun Biblíunnar við kennsluna varð 

Gídeonfélagið, sem um langt árabil hafði dreift Nýja testamentinu endurgjaldslaust 

135

Heimurinn, Kirkjan, Krossinn

136 Vurdering av læreverk til kristendomskunnskap i 1.–6. skoleår 1977

137 Þorsteinn Gunnarsson 1990 og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 1991 hafa báðir gert ítar-

lega grein fyrir þessu í doktorsritgerðum sínum. 

138
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til 12 ára barna, við beiðni námstjóra að afhenda Nýja testamentið 10 ára börnum 

eftirleiðis.

skarandi kennslubókum. Í greinargerð með verðlaununum var þess sérstaklega getið 

að kennslubækurnar væru þannig gerðar að kennarar, sem ekki væru sérstaklega 

tengdir inntaki greinarinnar, fengju hjálp til að kenna hana á hlutlægan hátt.139

um kennurum. Í könnun, sem Ingvar Sigurgeirsson gerði fyrir Námsgagnastofnun 

1988 um viðhorf kennara til nýs námsefnis, kom fram að meirihluti þeirra kennara, 

sem notuðu efnið, voru á einhvern hátt ósáttir við það þótt aðrir teldu það frábært.140

Þeir sem ósáttir voru við efnið töldu það gera miklar þekkingarkröfur til kennara 

og aðrir töldu það beinlínis gera kröfur til kennara um tiltekna trúarafstöðu. Vekur 

það athygli í ljósi fyrrnefndra ummæla að efnið hjálpi kennurum að nálgast efnið 

á hlutlægan hátt. Þá kom fram að svo virtist sem kennarar hefðu ekki náð tökum 

á þeirri kennsluaðferð sem lögð var til grundvallar en það á reyndar einnig við um 

annað nýtt námsefni frá þessum tíma. Þrátt fyrir þennan fyrirvara kennara á náms-

-

ans í bókunum væri aðgengileg þótt helmingur svarenda treysti sér ekki til að meta 

kennara notaði á þessum tíma eldra efni.

norskar aðstæður en hins vegar heyrði námstjóri þau viðhorf hjá einstaka kennara. 

betur við norskar aðstæður en íslenskar.

-

menntunar og reynslu kennara. Sams konar hefðarof varð t.d. í kennslu Íslands-

sögunnar með tilkomu samfélagsfræðinnar en hvorutveggja breytingarnar áttu sér 

rætur í sömu kennslufræðilegu viðhorfum.

Á opinberum vettvangi var lítið rætt um þessa nýjung í námsefnisgerð fyrir kristin 

139

(Prismet 

140 Ingvar Sigurgeirsson 1988



5. VAXANDI FJÖLHYGGJA OG FJÖLMENNING 1974–2000

229

Morgunblaðinu.141 Þar gerir höfundur m.a. að umræðuefni nýtt námsefni í kristnum 

fræðum. Telur hann efni bókanna falla vel að forsendum marxískrar söguskoðunar 

orðheppinn sóknarprestur sem sagði um stéttarbróður sinn, „að hann gæti afkristnað 

norsku bækur eiga margt sammerkt með þeirri langsömu moðsuðu.“ Í umræddi grein 

þær út og telur að þar á bæ séu við stjórn „seminaristar“ og „tötramarxistar“. Sig-

urður Pálsson, sem þá var orðinn forstöðumaður námsefnissviðs Námsgagnastofn-

fyrir vali þessa námsefnis og vísaði m.a. til álits fyrrnefndra umsagnaraðila.142

Ákveðið var að semja nýtt íslenskt námsefni í trúarbragðafræðum fyrir unglinga-

-

íslam, gyðingdóm og hindúisma. Á brattann var að sækja við að koma þessu námsefni 

inn í skólana enda engin hefð fyrir þessari fræðslu í íslenskum skólum og almenn 

trúarbragðafræði ekki kennd í Kennaraháskóla Íslands. Námsefni þetta var síðan 

endurskoðað nokkrum sinnum og hefur styrkt sig í sessi.143

-

efni um kristilega siðfræði fyrir unglingastigið. Sama var um þennan námsþátt og 

trúarbragðafræðina að undirtektir skólanna voru dræmar og reyndar svo að heftið 

var aldrei endurskoðað.144

Samkvæmt námskrá átti að kynna Biblíuna sem ritsafn á unglingastigi og tók 

Sigurður Pálsson námstjóri saman heftið Orðið í þessu skyni.145 Það var notað í 

nokkur ár en dagaði síðan uppi. Ýmsar skýringar koma til greina í þessu sambandi 

svo sem takmörkuð menntun kennara í þessum fræðum svo og að engin hefð var 

fyrir kennslu í kristnum fræðum eða trúarbragðafræðslu eftir 7. bekk. Enn fremur 

141 Siglaugur Brynleifsson 1988

142 Sigurður Pálsson 1988

143

144

145 Sigurður Pálsson 1986



230

KIRKJA OG SKÓLI Á 20. ÖLD

Efnið var umfangsmikið og líklega á of þungu máli miðað við þekkingu og þroska 

nemenda sem það var ætlað. Engin rannsókn hefur verið gerð á orsökum dræmrar 

móttöku á þessum nýjungum og verða því ágiskanir einar að nægja.

Kirkjuþing álykta

að námstjóri hafði verið ráðinn, var samþykkt að fela Kirkjuráði að skipa nefnd „til 

þess að kanna kristindómsfræðslu í skólum landsins“. Fyrir hönd Kirkjuráðs skip-

nefnd. Nefndin skyldi einnig gera grein fyrir hvernig námi í greininni væri háttað 

í Kennaraháskóla Íslands og í BA-námi við guðfræðideild Háskóla Íslands. Að 

ráði varð að starf nefndarinnar yrði samvinnuverkefni skólarannsóknadeildar 

menntamálaráðuneytisins og kirkjunnar. Nefndin skilaði áliti með greinargerð 

til Kirkjuþings 1980.146 Auk þess að gera grein fyrir formlegri stöðu greinarinnar 

fylgdu niðurstöður spurningakönnunar sem nefndin hafði gert meðal kennara um 

viðhorf þeirra til greinarinnar og kennslu í henni. Sendur var spurningalisti til alls 

668 kennara, bæði í dreifbýli og þéttbýli. Eftirtekjan var heldur rýr þar sem einungis 

242 kennarar skiluðu svörum. Af þeim sem svöruðu voru 28% sem sögðust kjósa 

að kenna ekki kristin fræði, 63% töldu greinina þýðingarmikla fyrir alhliða þroska 

barnanna, 69% töldu þekkingu á greininni forsendu skilnings á íslenskri menningu, 

72% töldu greinina vel til þess fallna að kveikja umræður um sammannleg vandamál, 

87% töldu mikilvægt að nemendur kynntust boðskap Jesú um kærleika, bræðralag 

meirihluti þjóðarinnar væri í þjóðkirkjunni eða öðrum kristnum trúfélögum. Aðeins 

11,2% töldu greinina óþarfa.

Árið 1987 ályktaði Kirkjuþing enn um kristinfræðikennslu í grunnskólum. Í ályktun 

sinni lagði þingið áherslu á mikilvægi kristinfræðikennslunnar og hvatti til aukins 

samstarfs heimila og skóla um þessa fræðslu. Þingið beindi enn fremur þeim tilmælum 

til héraðsnefnda kirkjunnar að þær beittu sér, í samvinnu við kirkjufræðslunefnd, 

146 Um kennslu kristinna fræða í grunnskóla (ÞÍ
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kirkjunnar í söfnuðum landsins. Þá fól Kirkjuþing Kirkjuráði að gera könnun á því 

hver hlutur kristinfræðikennslunnar væri miðað við viðmiðunarstundaskrá.

Á þessu Kirkjuþingi var tekið upp efni sem oft áður hafði verið rætt á vettvangi 

kirkjunnar, þ.e. um þátttöku presta í kristinfræðikennslu skólanna og réttindi 

þeirra til að sinna þeirri fræðslu. Ályktaði þingið að þessu sinni um kennslurétt-

indi guðfræðinga og fól kirkjuráði „ … að kanna, með viðræðum við guðfræðideild 

Háskóla Íslands og matsnefnd um kennsluréttindi, hvort guðfræðingar með cand. 

hvað til þyrfti að svo mætti verða. Einnig væri æskilegt að upplýsa hvað til þyrfti 

að guðfræðingar uppfylltu skilyrði laga nr. 48/1986 um lögverndun á starfsheiti og 

starfsréttindum til almennrar kennslu í grunnskóla og framhaldsskóla.147

Í greinargerð með ályktuninni var mikilvægi greinarinnar undirstrikað. Um leið 

og viðurkennt var að greinin sé ekki bundin „játningu eða trúarstefnu“ segir: „Engu 

að síður er hún a.m.k. að hluta til, liður í þeirri skírnarfræðslu sem söfnuðurinn ber 

ábyrgð á í vitund þjóðkirkjunnar, bæði vegna eðlis hennar og sögulegra tengsla.“

Svo virðist sem þversögn sé í þessari ályktun þar sem ljóst er að skírnarfræðsla 

hlýtur að vera játningabundin. Hins vegar munu prestar hafa vænst þess að börnin 

væru nestuð ákveðinni þekkingu frá skólanum sem þeir gætu byggt á frekari 

fræðslu. 

Þá er í greinargerðinni vikið að starfsréttindum presta og guðfræðinga og vísað til 

langrar þátttöku þeirra í kennslu kristinna fræða í skólum og kennslustörfum almennt 

til að mál þetta verði rætt „á réttum vettvangi og lausnar leitað“. Síðan er vitnað til 

skýrslu starfskjaranefndar 1986 þar sem m.a. er vikið að kennslustörfum presta og 

vitnað í niðurstöður og tillögur nefndarinnar þar sem segir „að eðlilegt sé að prestar 

-

fylla settar reglur um kennsluréttindi“.148 Af þessu er ljóst að umræðan hefur öðrum 

þræði tengst kjaramálum presta. Ekki kemur fram í Gerðum Kirkjuþings næstu árin 

hvort eða hvernig Kirkjuráð tók á málinu að öðru leyti en því að Kirkjuþing 1989 

ítrekaði ályktanir Kirkjuþings 1987 um þetta efni.

Ljóst er af þessari umfjöllun Kirkjuþings að það telur kristindómsfræðslu skól-

anna enn vera lið í skírnarfræðslu kirkjunnar og leggur áherslu á mikilvægi þess að 

147 Gerðir Kirkjuþings 1987:73

148 Gerðir Kirkjuþings 1987:73
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prestar taki þátt í þessari fræðslu innan veggja skólans en sér einnig í þessu kjarabót 

fyrir presta, einkum í dreifbýli. Jafnframt vekur athygli að Kirkjuþing hvetur hér-

og námskeiðahald heima í héraði en minnist ekki á samvinnu við menntamálaráðu-

neytið.

Á Kirkjuþingi 1988 er kristindómsfræðsla skólanna enn á dagskrá og var samþykkt 

að gera könnun á „hlut kristindómsfræðslu í grunnskólum“.149 Á Kirkjuþingi 1989 

lagði Kirkjuráð fram niðurstöður könnunarinnar og hafði Guðmundur Magnússon 

dags. 11. apríl. Þar gerði hann grein fyrir könnuninni og sagði: „Eins og vænta mátti 
150

Eins og sjá má á framansögðu var kristindómsfræðsla skólanna ítrekað á dagskrá 

og fremst sem málefni kirkjunnar.

Frumvarp gegn innrætingu

frumvarp til laga um breytingu á lögum um grunnskóla.151 Í umræddu frumvarpi 

lagði þingmaðurinn m.a. til að við 2. mgr. 2. gr. laganna yrði bætt:

Virða skal rétt forráðamanna nemenda til þess að tryggja það, að menntun og 

-

ast einhliða áróður um slíkar skoðanir og um álitaefni og ágreiningsmál í þjóð-

félaginu. 152

friðhelgi einkalífs, að sporna gegn pólitískum áróðri í skólum og til að styrkja 

samband foreldra og barna annars vegar og samstarf heimilis og skóla hins vegar 

149 Gerðir Kirkjuþings 1988

150 Gerðir Kirkjuþings 1989

151 Alþingistíðindi A-deild Alþingistíðindi B-deild. Umr.: 

152 Alþingistíðindi A-deild 
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með því að virða rétt foreldra og tryggja að fræðslan gangi ekki gegn trúar- og lífs-

Evrópu, nánar tiltekið viðbótarsamning um verndun mannréttinda og mannfrelsis, 

um að fræðsla barna skuli ekki ganga gegn trúar- og lífsskoðunum forráðamanna.153

og barna með því að setja því skorður hverjum væru gefnar upplýsingar um hagi 

barna. Sömuleiðis voru í frumvarpinu ákvæði um strangari kröfur til þeirra sem 

nemenda og foreldra veturinn 1974–1975 og notuð hafði verið sem efniviður í próf-

ritgerð við Árósaháskóla.154

Frumvarpið var ekki rætt og fékk ekki afgreiðslu á þessu þingi en var lagt fram 

sem þá var í stjórnarandstöðu að frátöldum Gunnari Thoroddsen sem þá var forsætis-

-

manns.155

þetta mál sérstaklega.

Því er þessa getið hér að þetta mun vera í eina skiptið síðan fræðslulögin 1907 

voru í undirbúningi að umræða um rétt forráðamanna hvað varðar trúarlegt 

og lífs  skoðanalegt uppeldi barna sinna hefur verið tekin upp á Alþingi. Aðeins 

tveir þingmenn tóku til máls um efnið auk Ragnhildar Helgadóttur, þ.e. mennta-

Þeir töldu ýmis atriði í frumvarpinu mikilvæg en önnur óþörf en á þessu stigi væri 

óþarft að samþykkja þetta frumvarp. Málinu var vísað til 2. umræðu og mennta-

málanefndar og þar við sat.156

153 Evrópuráðssamningur um verndun mannréttinda og og mannfrelsis, Mannréttindasátt-

154 Ásgeir Sigurgestsson 1977

155 Alþingistíðindi A-deild Alþingistíðindi B-deild. Umr.: 

1090–1098

156 Alþingistíðindi B-deild. Umr.: 1097
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-

fram á vorþingi 1979. Á haustþingi 1978 hafði Ragnhildur kveðið sér hljóðs utan 

dagskrár til að gera athugasemd við að útgáfa bókarinnar Félagi Jesús skyldi hafa 

hlotið styrk úr Norræna þýðingarsjóðnum.157 Mörgum þótti sú mynd sem höfundur-

inn, Sven Wernström, dró upp af Jesú Kristi í bókinni ganga guðlasti næst. Spunn-

ust um þetta mál miklar umræður á þingi og óttuðust sumir að bókin rataði inn á 

skólabókasöfn til skaða fyrir nemendur.158 Þá mun það viðhorf hafa verið allútbreitt 

í röðum sjálfstæðismanna að í skólarannsóknadeild menntamálaráðuneytisins hefðu 

ný-marxistar hreiðrað um sig til að hafa áhrif á stefnumótun í menntamálum og 

skólastarf almennt.159

Eins og áður sagði var ekkert rætt um kristindóms- og trúarbragðafræðslu í 

sambandi við umrætt frumvarp og því ekki möguleika til undanþágu frá þessari 

undirbúningi.160

Endurskoðun námskráa

Menntamálaráðuneytið setti sér það að Aðalnámskrá grunnskóla skyldi endurskoðuð 

á minnst tíu ára fresti. Verður nú fyrst gerð grein fyrir endurskoðun námskrár í 

kristnum fræðum 1989 og síðan þeim breytingum sem gerðar voru á almennum hluta 

námskrár, einkum að því er varðar greinargerð um markmiðsgrein grunnskólans. 

dróst á langinn og kom ný námskrá ekki út fyrr en 1989. Að endurskoðun námskrár 

í kristnum fræðum unnu þeir Sigurður Pálsson námstjóri, Ingólfur Guðmundsson, 

dósent við guðfræðideild HÍ og stundakennari við KHÍ. Kirkjan átti ekki aðild að 

-

neytis hafði verið slitið meðan á ferlinu stóð. Í námskránni 1989 fékk námsgreinin 

nú heitið Kristin fræði, siðfræði, trúarbragðafræðsla.161

157 Wernström 1978 

158 Alþingistíðindi B-deild 1978/79. Umr.: 1363–1378

159 Sem starfsmaður skólarannsóknadeildar á þessum tíma kynntist höfundur þessum við-

horfum.

160 Alþingistíðindi B-deild 1905. Umr.: 1952–1953

161 Aðalnámskrá grunnskóla 1989:75–88
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Litlar breytingar voru gerðar á meginmarkmiðum, aðallega umorðanir á sömu 

markmiðum. Inngangi markmiðsgreinanna var breytt þannig að áhersla var lögð 

á samvinnu við heimilin og skírskotað til markmiðsgreinar grunskólans. Þá var 

framsetningu markmiðanna breytt þannig að þau urðu nemendamiðuð, „nemendur 

fræðist um“ í stað þess að vera skólamiðuð, „veita þeim [nemendum] þekkingu á.“ Í 

þessum endurskoðuðu markmiðum var lögð aukin áhersla á fræðslu um aðrar kristnar 

kirkjudeildir en þá lúthersku og sameiginlegan arf kristinna manna.

Markmiðsgreinunum fylgdu nú allítarlegar skýringar. Með tilliti til þess að eftir 

1926 hefur aldrei, hvorki í lögum né námskrám, kveðið á um um tengsl kristindóms-

fræðslu skólans við evangelísk-lútherska kenningu er rétt að vekja athygli á skýr-

ingum með 3. markmiðsgrein. Þar segir: „Evangelísk-lúthersk kirkja er þjóðkirkja 

fræðum taki mið af túlkun hennar á kristinni trú, enda er kristin trú ætíð tjáð í 

ákveðnu sögulegu og félagslegu samhengi.“ 162

Ekki skapaðist almenn umræða um þessa námskrá frekar en hina fyrri. Þó varð á 

fræðslufundum vart við athugasemdir við orðalag sem þótti benda til trúarlegrar inn-

rætingar, sbr. orðalagið í 4. gr. „… taka ábyrga afstöðu gagnvart Guði og mönnum“. 

bæri „trúarlegan þroska“ nemenda. Voru þær skýringar gefnar að í samhengi skól-

ans bæri að skilja þetta orðalag þroskasálfræðilegum skilningi en ekki guðfræði-

legum, þ.e. að nemendur öðluðust aukinn trúarlegan þroska með því að glíma við 

trúarleg viðfangsefni og trúarleg álitamál sem gerði þá hæfari til að taka afstöðu á 

grundvelli þekkingar og skilnings án tillits til þess hvaða afstöðu þau tækju. Það má 

má skilja bæði trúarlegum og þroskasálfræðilegum skilningi.

Í skýringum með 8. tölulið segir svo um nauðsyn almennrar trúarbragðafræðslu: 

„Í heimi síaukinnar fjölmiðlunar er fræðsla um helstu trúar- og lífsskoðanir aðrar en 

kristna trú mikilvægur þáttur í almennri upplýsingu sem stuðlað getur að skilningi, 

umburðarlyndi og friði milli ólíkra menningarheima.“163 Róttækasta breytingin, 

sem varð með þessari námskrá, var að nú var gert ráð fyrir að fræðsla um önnur 

trúarbrögð og lífsskoðanir færi fram á öllum námsárum. Benda má á að í skýring-

unum er ekki aðeins talað um fræðslu um önnur trúarbrögð heldur einnig um aðrar 

162 Aðalnámskrá grunnskóla 1989:76

163 Aðalnámskrá grunnskóla 1989:77
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lífsskoðanir og er það nýmæli. 164 -

efni sem fullnægir þeirri kröfu.

Önnur veigamikil breyting var gerð á framsetningu námskrárinnar. Áður höfðu 

markmið verið sett hverju námsári fyrir sig og rök færð fyrir vali námsefnis. Nú 

settar fram tillögur um viðfangsefni á yngsta stigi, miðstigi og efsta stigi grunnskól-

ans. Þetta var reyndar ritstjórnarstefna aðalnámskrár og gilti um allar námsgreinar. 

Á grundvelli námsmarkmiðanna var efnisinntak náms í kristnum fræðum, siðfræði 

Guðsmynd og sköpunartrú1.

Jesús Kristur2.

Maðurinn og trúin3.

Biblían4.

Kirkja og kristnilíf í heimabyggðinni5.

Kirkjan í rás aldanna6.

Þú og ég7.

Fjölskylda og samfélag8.

Önnur trúarbrögð og lífsskoðanir9. 165

Síðan var í námskránni gerð grein fyrir inntaki og áhersluatriðum hvers efnisþáttar 

fyrir sig. Framsetning námskrárinnar veitti námsefnishöfundum mikið svigrúm og 

kennurum svigrúm til að semja eigin staðbundnar námskrár enda sérstaklega gert 

ráð fyrir því í almennum hluta námskrárinnar.166

Eins og áður hefur verið nefnt var í almennum hluta aðalnámskrár 1976 nær engin 

tilraun gerð til þess að ræða eða skýra grundvallarhugtök í markmiðsgrein skólans. 

er t.d. gerð tilraun til að skilgreina helstu gildi kristilegs siðgæðis. Þar segir m.a.: 

Ábyrgð og réttlæti eru mikilvæg í mannlegum samskiptum en einnig ber að 

leggja áherslu á að hafa sáttfýsi og fyrirgefningu að leiðarljósi. Annað gæti leitt 

164 Aðalnámskrá grunnskóla 1989:81

165 Aðalnámskrá grunnskóla 1989:78

166 Aðalnámskrá grunnskóla 1989:183
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til miskunnarleysis og dómhörku. Kennimark kristins siðgæðis í skólanum er að 

þar njóti allir sömu virðingar, áhuga og umhyggju.167

Umburðarlyndi tengist lýðræðinu og kristnu siðgæði og byggist á sömu forsendum. 

Það verður að ætla öllum rétt til sjálfstæðra skoðana og tækifæri til að tjá þær 

…

Gagnkvæmni er grundvallaratriði í umburðarlyndi. Það skiptir mestu máli fyrir 

þá sem eru í minnihluta eða víkja verulega frá ríkjandi hefð. Því er mikilvægt 

að enginn sé hindraður í að fylgja sannfæringu sinni, hvort sem hann lendir í 

meirihluta eða minnihluta … 168

Það verður að teljast mikilvægt að skýringar af þessu tagi séu í almennum hluta aðal-

skilgreint, er án efa siðgæði sem allir Íslendingar geta fallist á. Umræður um þetta 

orðalag, sem spunnust eftir aldamótin 2000, snerust um að þetta siðgæði skyldi vera 

merkt kristindómi. Sömuleiðis er mikilvægt að skilningur ráðuneytisins á hugtakinu 

umburðarlyndi skuli settur fram með þessum hætti þótt jafnframt hefði mátt ræða 

um hvort eitthvað væri sem ekki skyldi umborið.

Nýtt námsefni

fræðum, siðfræði og trúarbragðafræðum fyrir grunnskóla.169 Bandalag íslenskra 

kennarafélaga tilnefndi þrjá kennara í nefndina, þau Guðrúnu Helgu Kristinsdóttur 

og menntamálaráðuneytið Ingólf Guðmundsson námstjóra. Nefndin skilaði tillögum 

sínum ásamt greinargerð til Námsgagnastofnunar 1992.170 Þar var m.a. lagt til að 

167 Aðalnámskrá grunnskóla 1989:10

168 Aðalnámskrá grunnskóla 1989:10–11

169 Greinargerð starfshóps um námsefni í kristnum fræðum, siðfræði og trúarbragðafræði 

fyrir grunnskóla 1992 

170 Greinargerð starshóps um námsefni í kristnum fræðum, siðfræði og trúarbragðafræði 

fyrir grunnskóla 1992 
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svo sem kostur væri, veruleika nemenda. Á árunum 1994–2001 kom út hjá Náms-

-

var lögð á biblíusögur og kappkostað að endursegja þær á einföldu máli fyrir yngri 

stig en biblíumálið látið halda sér á eldri stigum. Markmiðið var að gera nemendur 

handgengna orðfæri Biblíunnar auk þess að stuðla að málþroska barnanna. Þá voru 

í bókunum stuttar smásögur sem tengdust efninu, einkum hinu siðferðilega. Nýjung 

í þessu námsefni voru myndskreytingar með sígildum trúarlegum listaverkum til að 

leiða nemendur til fundar við trúarlega listsköpun á ýmsum tímum. Árið 1997 fengu 

höfundar efnisins viðurkenningu Hagþenkis, félags höfunda fræðirita og námsgagna, 

„fyrir að semja vandað og vekjandi námsefni í kristnum fræðum.“171 Þá voru fyrstu 

Á grundvelli sama nefndarálits var Gunnar J. Gunnarsson fenginn til að endur-

skoða námsefni sitt í trúarbragðafræðum, sem kom út undir heitinu Maðurinn og 

trúin.172

Mótun menntastefnu

Í menntamálaráðherratíð Ólafs G. Einarssonar, nánar tiltekið í mars 1992, var 

skipuð nefnd um mótun menntastefnu og til að endurskoða gildandi lög um grunn- 

og framhaldsskóla. Nefndin skilaði skýrslu ásamt drögum að frumvörpum til laga 

um grunn- og framhaldsskóla í júní 1994.173

samfélagsgreinar: „Samfélagsgreinar eru kristin fræði, samfélagsfræði, landafræði, 

saga og félagsfræði“.174

Hér vekur tvennt athygli: Greinin er eingöngu nefnd kristin fræði þótt í grunn-

skólalögum sé heiti greinarinnar kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði. Í lögunum 

171 Sbr. viðurkenningarskjöl í vörslu höfunda. 

172 Gunnar J. Gunnarsson 1995/2007

173 Nefnd um mótun menntastefnu 1994

174 Nefnd um mótun menntastefnu 1994:38
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Þá segir enn fremur í umræddu áliti, eftir að rætt hefur verið um aukin alþjóðleg 

samskipti í framtíðinni: „Þannig þarf að fara saman árangursrík kennsla í erlendum 

tungumálum, fræðsla um sögu, samfélag og menningu annarra þjóða og áhersla á 

eigin sögu, menningu, trúarbrögð, landshagi og tungu.“ Hér eru „eigin trúarbrögð“ 

talin með mikilvægum þáttum eigin menningar. Um samþættingu samfélagsgreina 

innbyrðis er ekkert sagt en þess getið að þær séu vel til þess fallnar að samþættast 

öðrum greinum svo sem „listgreinum, íslensku og náttúrufræði“. Hins vegar virðist 

gengið út frá innbyrðis samþættingu samfélagsgreina þegar sagt er: „Í efri bekkjum 

grunnskóla er eðlilegt að fara dýpra í einstaka þætti samfélagsgreina með aukinni 

áherslu á greinabundna kennslu …“175

um trúarbrögð að engu getið.

Endurskoðun aðalnámskrár

Þann 11. október 1996 var endurskoðun aðalnámskráa grunn- og framhaldsskóla 

skipaði stefnumótunarnefnd til endurskoðunar aðalnámskráa grunn- og framhalds-

skóla.176 Hér eftir verður þessi nefnd kölluð námskrárnefnd til aðgreiningar frá 

nefnd um mótun menntastefnu. Formaður nefndarinnar var Sigríður Anna Þórð-

áttu sæti í nefndinni tíu manns úr ýmsum stéttum þjóðfélagsins þótt kennarar og 

að vera menntamálaráðherra til ráðgjafar um námskrárstefnu ráðuneytisins og að 

fjalla um og taka afstöðu til álitamála varðandi námskrárgerðina sem verkefnis-

stjórn endurskoðunarinnar legði fyrir hana. Verkefnisstjórnin, sem var eins konar 

ritstjórn námskrárinnar, var skipuð þremur deildarstjórum í menntamálaráðuneyt-

inu. Verkefnisstjóri var ráðinn Jónmundur Guðmarsson. Verkefnisstjórnin skilaði 

skýrslu til námskrárnefndar í nóvember 1996.177

175 Nefnd um mótun menntastefnu 1994:38

176 . Þetta var önnur 

nefnd en sú sem hafði unnið að mótun menntastefnu á árunum 1992–1994.

177 Skýrsla verkefnisstjórnar endurskoðunar aðalnámskráa til stefnumótunarnefndar, fyrsti 

. Í skjalasafni menntamálaráðuneytisins fengust þær upplýsingar 

að svo virtist sem aðeins þessi fyrsti hluti skýrslunnar hefði litið dagsins ljós.
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Ráðherra

Nefnd um mótun 
menntastefnu

Verkefnastjórn
Verkefnisstjóri

Faglegur 
umsjónarmaður

Forvinnuhópur 
um námskrár í 

samfélagsgreinum

Bakhópur Biskupsstofu um 
námskrá í kristnum fræðum, 
trúarbragðafræði og siðfræði

Gerð aðalnámskrár:
Kristin fræði, trúarbragða-

fræði og siðfræði

Stefnumótunarnefnd um 
endurskoðun námskráa.

Námskrárnefnd

Skýringar: Stefnumótunarnefnd um endurskoðun námskráa var skipuð af ráðherra og heyrði 

undir hann. Í verkefnisstjórn sátu embættismenn ráðuneytisins sem ætlað var að vinna að 

framkvæmd stefnunnar, nefndinni til fulltingis var verkefnisstjóri sem annaðist daglega 

verkstjórn. Undir verkefnisstjórn heyrðu svokallaðir forvinnuhópar, sem ætlað var að gera 

tillögur um endurskoðun námskráa á tilteknum námssviðum. Ráðherra skipaði í forvinnuhóp-

ana og starfsmaður í ráðuneytinu, svonefndur faglegur umsjónarmaður, starfaði með for-

vinnuhópum. Bakhópar kennara störfuðu með sumum forvinnuhópanna en höfðu eingöngu 

ráðgefandi hlutverki að gegna og voru ekki skipaðir af ráðherra en gjarnan af einstökum 

fagfélögum kennara. Hvað varðaði námskrá í kristnum fræðum, trúarbragðafræðum og 

siðfræði óskaði ráðherra að Biskupsstofa skipaði slíkan hóp. Eftir að forvinnuhópar höfðu 

skilað áliti sömdu vinnuhópar og/eða einstaklingar á vegum ráðuneytisins námskrárnar sem 

síðan voru gefnar út.
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Stefnumið menntamálaráðuneytis vegna endurskoð-

unar aðalnámskráa grunn- og framhaldsskóla.178

Námskrárnefndin skilaði síðan skýrslu til menntamálaráðherra í apríl 1997.179 Í 

skýrslu verkefnisstjórnar til námskrárnefndar hafði ýmsum álitamálum verið vísað til 

nefndarinnar m.a. eftirfarandi, undir fyrirsögninni: Vægi námsgreina og námsþátta: 

innsk. höf.] sem sérstakar námsgreinar? Námsgreinar eru ekki náttúrulögmál og á 

síðustu áratugum höfum við horft upp á sívaxandi samþættingu ólíkra námsgreina. 

Hægt er að kenna marga af þeim námsþáttum sem nefndir eru í 30. gr. undir sama 

námsgreinaheitinu.“180

Í skýrslu sinni til menntamálaráðherra endurtók námskrárnefndin það sem nefnd 

um mótun menntastefnu hafði áður sagt um þær greinar sem teldust samfélags-

greinar en sagði síðan:

kynslóða og því er mikilvægt að nemendur öðlist einnig skilning á menningu 

burðarlyndi gagnvart ólíkum kynþáttum. Mun minni tíma er varið til kennslu 

kristinna fræða hér á landi en hjá nágrannaþjóðunum. Mikilvægt er að kristin 

fræði, siðfræði og trúarbragðafræði fái tilhlýðilegt rými í grunnskólum og staða 

þeirra greina verði skoðuð sérstaklega. Einkum er brýnt að endurskoða námsefni 

í þessum greinum. [Leturbreyting höf.].181

Þessi áhersla nefndarinnar á mikilvægi kristinna fræða og trúarbragðafræða vekur 

athygli. Samtök móðurmálskennara höfðu haldið sumarnámskeið í Skálholti dagana 

14.–18. ágúst 1995 um Biblíuna og bókmenntirnar og ályktað um mikilvægi kristin-

Þessari ályktun hafði verið komið á framfæri við menntamálaráðherra og kann það 

að hafa haft áhrif. Verður nánar vikið að því síðar.

178 Stefnumið menntamálaráðuneytis vegna endurskoðunar aðalnámskráa grunn- og 

framhaldsskóla. Fyrsti hluti. Janúar 1997. (Síðari hluti mun ekki hafa litið dagsins 

179 Skýrsla stefnumótunarnefndar til menntamálaráðherra 28. apríl 1997

180 Skýrsla stefnumótunarnefndar til menntamálaráðherra 28. apríl 1997

181 Skýrsla stefnumótunarnefndar til menntamálaráðherra 28. apríl 1997:9–10
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Forvinnuhópur vegna námskrár í samfélagsgreinum

Nokkru áður en framangreind skýrsla námskrárnefndar var send menntamálaráðherra 

var skipaður forvinnuhópur „vegna endurskoðunar aðalnámskráa grunn- og 

framhaldsskóla á námssviði samfélagsfræði og trúarbragða“. Forvinnuhópurinn var 

skipaður eftir tilnefningum menntamálaráðuneytis og samtaka kennara.182

Hlutverk forvinnuhópsins var að „vinna að tillögum um faglega stefnumótun 

menntamálaráðuneytisins á viðkomandi námssviði fyrir grunn- og framhaldsskóla, 

gera tillögur að meginmarkmiðum námsgreina innan námssviðsins og meginskipt-

ingu námsþátta í grunnskóla og á námsbrautum framhaldsskóla.“183

Í forvinnuhópinn voru m.a. skipaðir af ráðherra tveir einstaklingar sem höfðu 

prófessor við guðfræðideild Háskóla Íslands,184 og Halla Jónsdóttir, BA í guðfræði, 

kennari og hugmyndasagnfræðingur og starfsmaður fræðsludeildar Biskupsstofu. 

Þar sem þjóðkirkjan varð nú formlegur aðili að gerð námskrárinnar, í fyrsta skipti 

eftir 1926, þykir rétt að gera grein fyrir aðdraganda þess að svo varð.

Samtök móðurmálskennara ályktuðu um biblíuþekkingu og bókmenntir á nám-

skeiði í Skálholti. Ályktunin var svo hljóðandi: 

Á námskeiði Samtaka móðurmálskennara í Skálholti dagana 14.–18. ágúst 1995, 

„Biblían og bókmenntirnar,“ urðu móðurmálskennarar þar á einu máli um að 

talsvert vanti á að íslenskir unglingar þekki texta Biblíunnar svo sem vert væri.

Þar sem Biblían hefur öldum saman verið einn af hornsteinum íslenskrar bók-

menningar er þekking á texta hennar mjög oft forsenda fyrir skilningi á öðrum 

textum.

ungu kynslóðarinnar og því er hvatt mjög til þess að þessum mikilvæga þætti sé 

sinnt á þeim vettvangi.185

Birni Bjarnasyni.

182 Bréf menntamálaráðherra til nefndarmanna dags. 17. mars 1997

183 Bréf menntamálaráðherra til nefndarmanna dags. 17. mars 1997

184 Pétur er með doktorsgráðu bæði í félagsfræði og guðfræði.

185 Gerður Steinþórsdóttir 1995:23
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lesurum á námskeiðinu. Á Kirkjuþingi í október bar Gunnar fram tillögu til þings-

ályktunar sem síðan var samþykkt svohljóðandi:

Kirkjuþing 1995 fagnar ályktun Samtaka móðurmálskennara í framhaldsskólum 

kennslu í biblíufræðum verði sinnt í framhaldsskólum.

Jafnframt beinir Kirkjuþing þeirri áskorun til menntamálaráðherra að setja 

á stofn starfshóp til að undirbúa kennslu í biblíufræðum við framhaldsskóla 

landsins.186

ályktun Kirkjuþings er um biblíufræðslu í framhaldsskólum en ekki í skyldunáms-

skólum eins og ályktun Samtaka móðurmálskennara hafði kveðið á um.

Dráttur varð á að samþykkt Kirkjuþings væri send menntamálaráðherra. Það er 

ekki fyrr en ári síðar, eða 13. nóvember 1996, að afstöðnu 27. Kirkjuþingi, að biskup 

sendi menntamálaráðherra svohljóðandi bréf:

Á nýafstöðnu Kirkjuþingi var einróma samþykkt að fara þess á leit við yður, hæst-

virtur menntamálaráðherra, að þér settuð á stofn starfshóp skipaðan íslensku-

kennara, guðfræðingi og kennsluráðgjafa til þess að vinna að auknum framgangi 

biblíufræðslu í framhaldsskólum.

Um leið og ég kynni yður þessa samþykkt Kirkjuþings lýsi ég mig fúsan til þess 

að ræða frekar um málið og framgang þess.“187

meðal annars: 

186 Gerðir Kirkjuþings 1995:230–231

187

að vísa til ályktunar Kirkjuþings árið áður. Það vekur einnig athygli að biskup fer frjáls-

lega með texta ályktunarinnar og er búinn að bæta við hvernig starfshópurinn skuli 

skipaður. 
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Menntamálaráðuneytið hefur hafið endurskoðun aðalnámskráa grunn- og 

framhaldsskóla og verkið þegar nokkuð á veg komið. Í samræmi við áherslur 

í framhaldsskólum [leturbr. höf.]. Endurskoðun á kristinfræðikennslu og trúar-

bragðafræði í grunn- og framhaldsskólum mun fara fram á einu af níu skil-

greindum námssviðum endurskoðunar námskráa, á námssviði samfélagsfræða 

og trúarbragða. Ætlunin er að þjóðkirkjunni verði falið að tilnefna aðila til setu 

í forvinnuhópi á umræddu námssviði …188

Hér vekur athygli að ráðherra talar um námssvið „samfélagsfræða og trúarbragða“ 

í umræddri endurskoðun og óskar þess að fræðsludeild kirkjunnar setji á laggirnar 

starfshóp í samræmi við samþykkt Kirkjuþings, til að fjalla um framgang Biblíu-

fræðslu í framhaldsskólum og að auki kristin fræði í grunnskólum. Fulltrúa þessa 

hóps yrði boðin aðild að forvinnuhópi menntamálaráðuneytisins um endurskoðun 

samfélags- og trúarbragðagreina í grunn- og framhaldsskólum.

Í framhaldi af þessu skipaði fræðslustjóri kirkjunnar starfshóp „um Biblíufræðslu í 
189

Í hópnum sátu, Halla Jónsdóttir formaður, Gunnar J. Gunnarsson, Petrína Mjöll 

Starfshópurinn skyldi gera tillögur um nám í kristnum fræðum, trúarbragðafræðum 

og siðfræði bæði á grunn- og framhaldsskólastigi.190

Forvinnuhópur á námssviði samfélagsgreina hélt sinn fyrsta fund 1. apríl 1997. 

Á öðrum fundi sínum samþykkti hópurinn að leggja til að samfélagsgreinar verði 

kenndar samþættar í 1.–4. bekk.

Í fundargerð 4. fundar, 29. apríl 1997, stendur eftirfarandi: „Ljóst er að trúar-

bragðafræðin setur fram sérstaka námskrá með eigin markmiðslýsingum. Vilji alls 

forvinnuhópsins er þó að vinna allar greinarnar saman þannig að þær styrki hver 

aðra.“ 

188 Nefnd um námskrá í kristnum fræðum (ÞÍ

189 Nefnd um námskrá í kristnum fræðum (ÞÍ

190 Hér eftir nefndur námskrárhópur Biskupsstofu
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Á 5. fundi, 6. maí 1997, lagði Halla Jónsdóttir fram drög að námskrá í kristnum 

fræðum, trúarbragðafræðum og siðfræði sem vinnuhópur Biskupsstofu hafði 

samið.191

ar við það sem Halla Jónsdóttir lagði fram á 5. fundi. Þá er Pétri Péturssyni falið á 

þessum fundi að skrifa rökstuðning að kristinfræðinámskrá með sérstakri áherslu 

á tengsl við aðrar greinar.192

Vegna fjarveru Höllu Jónsdóttur var Sigurður Pálsson, sem sæti átti í námsskrár-

hópi Biskupsstofu, boðaður á 9. fund forvinnuhópsins þann 10. júní 1997, til skrafs 

og ráðagerða um stöðu kristinna fræða og trúarbragðafræða innan samfélagsgrein-

réttmæti hennar.193

Í fundargerð 10. fundar segir orðrétt: „4. Nefndarmenn ræddu stöðu forvinnuhóps-

ins. Samþykkt var að leggja til við ráðuneytið að trúarbragðafræðin verði tekin út úr 

nefndinni þar sem kristinfræði og trúarbrögð eru ekki samfélagsgreinar. [Leturbreyt-

ing höf.]. Jafnframt er rétt að benda á að nefndin hefur nú þegar nægilegum verk-

efnum að sinna svo vægt sé tekið til orða.“194 Þegar hér var komið hafði Pétur sagt 

Námsskrárhópur Biskupsstofu 

Námskrárhópur Biskupsstofu hélt sinn fyrsta fund 9. apríl 1997 á biskupsstofu. Á

þeim fundi voru ýmsar spurningarnar ræddar, eins og t.d. hvers vegna kirkjunni hefði 

-

greinum. Þá var samþykkt á fundinum að „hópurinn stæði vörð um að kristinfræðin 

yrði ekki hluti af samfélagsfræðinni.“195

við samfélagsgreinarnar heldur vilja til að varðveita sérstöðu greinarinnar.

Næsti fundur var haldinn 15. apríl 1997. Í fundargerð segir: „… greindi Halla 

Jónsdóttir frá svörum forvinnuhóps menntamálaráðuneytisins við spurningum 

hópsins. Kristinfræðin var sett með samfélagsfræðinni að óhugsuðu máli og mun 

191 Skjalasafn menntamálaráðuneytisins. Fskj. 96050138

192 Skjalasafn menntamálaráðuneytisins. Fundargerð 5. fundar

193 Skjalasafn menntamálaráðuneytisins. Fundargerð 9. fundar

194 Skjalasafn menntamálaráðuneytisins. Fundargerð 10. fundar

195 Skjalasafn menntamálaráðuneytisins. Fundargerð 10. fundar
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nefndin fjalla sérstaklega um kristinfræðina síðar meir og hún verða aðgreind frá 

samfélagsfræðunum.“196

samfélagsfræði og samfélagsgreinar.

Engin gögn hafa fundist um viðbrögð Biskupsstofuhópsins við „afneitun“ for-

vinnuhóps í samfélagsgreinum á trúarbragðafræðslunni.197 Biskupsstofuhópurinn 

janúar 1998. 

Þann 13. mars 1998 var boðað til fundar í Biskupsstofuhópnum vegna undirbún-

ings námskrár í trúarbragðafræðslu í framhaldsskólum og sendi hópurinn mennta-

málaráðuneytinu drög að markmiðum fyrir kjarnaáfanga um trúarbrögð, lífsviðhorf 

og siðfræði á félagsfræðibraut framhaldsskóla.198 Ekki hafa fundist gögn um viðbrögð 

ráðuneytisins við þessum tillögum. Hitt er ljóst að í námskrá fyrir framhaldsskóla 

var ekki gert ráð fyrir sérstakri fræðslu um trúarbrögð þegar frá henni var gengið.

Til að fylla út í þá mynd sem fundargerðir og minnisblöð gefa af þessu ferli voru 

tekin viðtöl við nokkra aðila sem hlut áttu að máli. Þeir voru: Jónmundur Guðmarsson 

formaður forvinnuhóps um námskrá samfélagsgreina og Halla Jónsdóttir formaður 

námskrárhóps Biskupsstofu með setu í forvinnuhópi um samfélagsgreinar. 

Í viðtalinu við Hörð Lárusson var leitað svara við þeirri spurningu hvers vegna 

komulagið alfarið hafa verið af hagkvæmnisástæðum en ekki hugmyndafræðilegum 

eða kennslufræðilegum og hefðu ekki verið í þeirri ráðstöfun fólgnar neinar 

hugmyndir um breytta stöðu greinarinnar. Hörður var einnig spurður um afdrif 

tillagna um trúarbragðafræðslu á framhaldsskólastigi og sagði hann að talsmenn 

þeirra greina, sem fyrir voru í framhaldsskólanum, hefðu staðið svo fast á sínu og 

þeim tíma, sem greinum þeirra var ætlaður, að ekki hefði verið talið fært að fara í 

þá uppstokkun sem trúarbragðafræðin hefði valdið.199

196 Skjalasafn menntamálaráðuneytisins. Fundargerð 2. fundar

197 Minnisblað í vörslu Sigurðar Pálssonar.

198 Minnisblað í vörslu Sigurðar Pálssonar. Engin skráð gögn um þetta í Biskupsskjala-

safni. 

199 Hljóðritað viðtal við Hörð Lárusson 25.02.2003
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Jónmundur Guðmarsson verkefnisstjóri gaf sömu skýringu og Hörður á staðsetn-

ingu trúarbragðafræðanna undir hatti samfélagsgreina. Þegar Jónmundur var spurður 

hvers vegna kirkjunni hefði verið falið að setja á stofn bakhóp til að gera tillögur 

um námskrá í kristnum fræðum, trúarbragðafræðum og siðfræði, vísaði hann til 

bréfaskipta biskups og ráðherra en gat þess jafnframt að þar sem ekki hefði þá verið 

starfandi félag kennara í greininni hefði þessi háttur þótt vænlegur.200

Anna Agnarsdóttir, formaður forvinnuhóps um samfélagsgreinar, var spurð um það 

hvernig hún og aðrir nefndarmenn hefðu skilið hlutverk sitt varðandi trúarbragða-

fræðsluna. Hún sagði að allir hefðu verið mjög undrandi á að þau fræði skyldu vera 

spyrt við samfélagsgreinarnar en eigi að síður einsett sér að taka á viðfangsefninu. 

Varðandi brottvísun kristinna fræða, trúarbragðafræða og siðfræði og þar með brott-

hvarf Höllu Jónsdóttur úr forvinnuhópnum sagði Anna, að auk þess sem tilgreint er í 

haft ærin verkefni, hefðu fundarsetur formanns biskupsstofuhópsins verið strjálar 

þetta sumar og auk þess hefði úrsögn Péturs Péturssonar úr forvinnuhópnum ráðið 

miklu um ósk forvinnuhópsins um að losna undan þessu verkefni.201 Anna sagðist 

hafa kynnt Jónmundi ósk nefndarinnar með símtali en sent Höllu Jónsdóttur bréf 

með ákvörðun nefndarinnar.202

Í samtali við Höllu Jónsdóttur kom fram að hún hefði verið búin að gera for-

og fundarhalda erlendis. Hún sagðist aldrei hafa fengið formlega tilkynningu frá 

ráðuneytinu um að forvinnuhópurinn hefði óskað eftir að trúarbragðafræðslan yrði 

tekin af verkefnaskrá hans. Halla sagðist hafa átt viðræður við Jónmund um málið 

en fengið loðin svör um skipan mála við breyttar aðstæður. Í viðtali við Jónmund 

fékkst heldur engin vitneskja um að þetta mál hefði fengið formlega afgreiðslu.203

1997, skipuð í umræddan forvinnuhóp. Hópurinn sagði sig frá því viðfangsefni sem 

var forsenda fyrir setu Höllu í hópnum og tilkynnti formaður hópsins ráðuneyt-

200 Hljóðritað viðtal við Jónmund Guðmarsson 23.04.2003

201 Pétur Pétursson sagði sig úr forvinnuhópnum sumarið 1997 sökum anna sbr. skýrslu 

forvinnuhóps á námssviði samfélagsgreina: Markmið samfélagsgreina í grunnskólum 

og framhaldsskólum, mars 1998.

202 Hljóðritað viðtal við Önnu Agnarsdóttir 1.04.2003

203 Viðtal við Höllu Jónsdóttur 5.04.2003. Minnisblað höfundar. 
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afgreitt erindi forvinnuhópsins eða mál Höllu formlega heldur látið gott heita. Fram 

stað Höllu og Péturs en þeir tengdust á engan hátt trúarbragðafræðslunni. Því má 

spyrja: Hafði forvinnuhópurinn sjálfdæmi um að vísa verkefninu frá sér? Hver hafði 

formlegt umboð til að vinna að tillögum um endurskoðun námskrár í kristnum 

fræðum, trúarbragðafræðum og siðfræði eftir þessa atburði?

Spurningin verður enn áleitnari þegar höfð er í huga orðsending á minnisblöðum 

sem send voru með fundargerð 5. fundar forvinnuhópsins en þar segir:

Vert er að minna á að enginn hinna svonefndu „bakhópa“ er á vegum ráðuneytis-

ins og þessir hópar bera heldur ekki ábyrgð á framvindu verksins. … Hins vegar 

eru einungis þeir, sem hafa formlegt skipunarbréf ráðherra, ábyrgir fyrir verkinu 

þar sem allir sem einn bera ábyrgð á framvindu verksins í heild sinni.204

Biskupsstofuhópurinn hélt þrátt fyrir þetta áfram störfum og sendi þáverandi verk-

afrakstur iðju sinnar. Tillögur hópsins fengu þó ekki sömu umfjöllun og tillögur 

annarra bakhópa þar sem enginn ráðherraskipaður forvinnuhópur tók málið til 

umfjöllunar. 

Þegar leið að hausti 1998 var Sigurði Pálssyni falið, með símtali frá Þorsteini 

Helgasyni, sem þá var orðinn starfsmaður forvinnuhóps um samfélagsgreinar að 

ganga endanlega frá námskrá í kristnum fræðum, siðfræði og trúarbragðafræðum 

f.h. menntamálaráðuneytisins. Voru honum gefnar frjálsar hendur um samstarfs-

Ártúnsskóla, en Birgitta hafði útskrifast frá Kennaraháskóla Íslands með kristin fræði 

og trúarbragðafræði sem valgrein, Gunnar J. Gunnarsson, lektor við Kennaraháskóla 

Íslands, Höllu Jónsdóttur, kennara við Hagaskóla og formann biskupsstofunefndar-

innar, og Ingólf Guðmundsson, fyrrverandi námstjóra og fyrrverandi lektor við 

Kennaraháskóla Íslands. Drög að námskránni voru send menntamálaráðuneytinu 

í lok nóvember og að fengnum athugasemdum var lokagerð námskrárinnar skilað 

í janúar 1999.

204 Fundargerðir forvinnuhóps um endurskoðun námskrár í samfélagsgreinum. Skjalasafn 

Menntamálaráðuneytisins. Fskj.96050138.
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Hvað gerðist og hvers vegna?

Ef leitað er svara við þeirri spurningu hvaða skólapólitísk og/eða kennslufræðileg 

rök voru fyrir því að greinin, kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði, var nú 

liggja í áliti nefndar um mótun menntastefnu sem áður er getið. Skýringar embættis-

verkefninu frá sér segir í bæklingi menntamálaráðuneytisins, Enn betri skóli, sem 

og samþættar félagsgreinar en undir sviðið fellur einnig kristinfræði, siðfræði og 

trúarbragðafræði. Með nýrri aðalnámskrá hefst nám í samfélagsfræði í sex ára bekk 

og verður hún kennd sem samþætt námsgrein í 1.–4. bekk“. Síðan segir: „Kristin-

fræði [enn er heiti greinarinnar stýft] verður áfram kennd sem sérstök námsgrein í 

grunnskóla. Kennslustundafjöldi verður hinn sami og verið hefur en inntak kennsl-

unnar og áherslur taka nokkrum breytingum.“205 Samkvæmt þessu var kristinfræði, 

trúarbragðafræði og siðfræði sérstök námsgrein í öllum bekkjum grunnskóla.

Í viðmiðunarstundaskrá, sem birt er í Aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta

1999206 hefur greinin kristin fræði, trúarbragðafræði og siðfræði ekki sérmerktar 

stundir heldur deilir tilteknum fjölda kennslustunda með samfélagsgreinum. 

Þá hlýtur sú spurning að vera áleitin hvaða rök lágu að baki þeirri ákvörðun að 

fela Biskupsstofu að vinna að undirbúningi námskrár í kristnum fræðum, siðfræði 

og trúarbragðafræðum að þessu sinni.

einhver skólapólitísk stefnumörkun. Samtök móðurmálskennara héldu þing og 

álykta um aukna biblíufræðslu í skyldunámi og senda bæði menntamálaráðherra 

og biskupi. Kirkjuþing samþykkir ályktun þessu til áréttingar (en ályktar þó aðeins 

-

málaráðherra ári síðar þegar verið er að undirbúa endurskoðun aðalnámskráa grunn- 

og framhaldsskóla og virðist sjá hagkvæman leik í stöðunni að fela Biskupsstofu 

hlutverk við þá endurskoðun. Sú staðreynd, að ekkert fagfélag kennara í þessari 

grein er starfandi á þessum tíma, kann að hafa verið lóð á vogarskálarnar þegar 

ákvörðun var tekin. Líklegt er að jákvæð afstaða þáverandi menntamálaráðherra til 

205 Enn betri skóli. Þeirra réttur okkar skylda 1998

206 Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti 1999:29
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hluta aðalnámskrár grunnskóla: „Skólarnir hafa vaxið úr jarðvegi kristninnar og 

þær rætur mega aldrei slitna.“207

nefnd um mótun menntastefnu höfðu nokkurn metnað fyrir hönd kristinna fræða, 

trúarbragðafræða og siðfræði. 

Og námskrárnefndin hafði sagt í skýrslu sinni sem áður var vitnað til að minni 

tíma væri varið til kennslu kristinna fræða og trúarbragðafræða hér á landi en með 

nágrannaþjóðunum og því mikilvægt að auka hlut þessarar fræðslu. Þá sé mikilvægt 

að endurskoða námsefni í þessum greinum.208

Sé framvinda málsins skoðuð í ljósi þessa vekur furðu hvað tök menntamálaráðu-

neytisins og reyndar forvinnuhóps um samfélagsgreinar á þessum námsþætti voru 

þótt ýmsir teldu að sú ráðstöfun byði þeirri hættu heim.

fela þjóðkirkjunni að gera tillögur að endurskoðun námskrár. Sú skipan mála var 

varðandi þessa fræðslu. Líklegt má telja að slík ráðstöfun kunni að hafa vakið tor-

tryggni einhverra. 

Almennur hluti aðalnámskrár var einnig endurskoðaður jafnframt greinanám-

-

skólinn á að hafa að viðmiði, rædd með svipuðum hætti og áður, þar með kristin 

siðgæðisviðmið.209

207 Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti 1999:6

208 Skýrsla stefnumótunarnefndar til menntamálaráðherra 1997:9–10. (Um er að ræða 

stefnumótunarnefnd um endurskoðun aðalnámskráa grunn- og framhaldsskóla sem 

209 Skýrsla stefnumótunarnefndar til menntamálaráðherra 1997:18 
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Námskrárferlið og ákvarðanataka í opinberri stjórnsýslu

Líkanið hér að ofan, sem notað er til að greina námskrárferlið, hentar vel enda er 

hér um að ræða stefnumörkun í opinberri stjórnsýslu og framkvæmd hennar. Lík-
210

Sé framvinda vinnu við endurskoðun námskrár í kristnum fræðum, siðfræði og 

trúarbragðafræðum skoðuð með þetta líkan í huga má draga eftirfarandi ályktan-

ir:

1.

kirkjunni aðild að ferlinu. Engar greinargerðir fylgja þessum ákvörðunum 

þótt báðar teljist til nýjunga og hlaut það að valda óvissu þeirra sem verkið 

áttu að vinna. 

Boðleiðir milli þeirra innbyrðis, sem eru í „svarta kassanum“, svo og við þá 2.

fram í því hvaða málsmeðferð erindi forvinnuhóps samfélagsgreina um að losna 

undan trúarbragðaviðfangsefninu fékk eða öllu heldur fékk ekki. Samskiptin 

við verkefnisstjórann eru óformleg og verkefnisstjóri tekur ekki á því þegar 

ráðherraskipaður meðlimur forvinnuhópsins er settur út.

210 Henry 1995 

Afurð: varningur,
þjónusta, skilaboð til 
opinberra eða annarra 
stefnumótenda.

„Svarti kassinn“ eða
breytingaferlið:
skipulag, framgangs-
máti, stefnumótendur,
sál-félagsleg umgjörð.

Ílag: Fyrirmæli,
úrræði, stuðningur,
andstaða.

Endurgjöf: Áhrif niðurstaðna á umhverfið
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Þeir sem stefnuna mörkuðu lögðu sérstaka áherslu á að gefa þyrfti trúarbragða-3.

fræðslunni sérstakan gaum. Stjúpmóðurleg afstaða forvinnuhópsins og verk-

efnisstjórnarinnar virðist ekki hafa komið fyrir sjónir þeirra sem mörkuðu 

-

mótun menntastefnu virðist ekki fylgjast með ferlinu og verkefnisstjórn skil-

aði námskrárnefnd ekki nema einni skýrslu sem var auðkennd með fyrsti hluti

og síðan ekki söguna meir.

Hefðin og heimarík afstaða þeirra sem standa vörð um hefðbundnar greinar 4.

framhaldsskólans virðast mega sín meira en ásetningur menntamálaráðherra 

um aukinn veg þessara fræða í framhaldsskólanum þannig að áætlanir um 

úrbætur daga uppi í „svarta kassanum“.

Námskráin 1999

Í leiðbeiningum, sem ráðuneytið fékk þeim sem gengu frá námskrám hinna ýmsu 

greina, var tekið fram að markmið ættu að vera skýr og mælanleg og skiptast í 

þrepamarkmið sem stefna skyldi að á hverju aldursári, áfangamarkmið við lok 4., 

7. og 10. bekkjar og lokamarkmið sem stefnt skyldi að við lok grunnskólanáms. 

Markmiðin voru allítarleg eins og vænta mátti en t.d. aðeins settar fram ábend-

ingar um tiltekna biblíutexta. Þessi stefna um skýr markmið mun hafa verið uppi í 

nágrannalöndunum á þessum tíma. Þessi námskrá, eins og sú fyrri, gerði ráð fyrir 

að skólar settu sér staðbundnar skólanámskrár á grundvelli aðalnámskrár.

Í inngangi námskrár um kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði eru rædd 

ýmis grundvallaratriði fræðslunnar á svipaðan hátt og gert var í fyrri námskrá en 

einnig lagðar nýjar áherslur. Samkvæmt ósk ráðuneytisins var sérstaklega tilgreint 

hvernig skilja bæri hugtakið „trúarlegur þroski“ í samhengi skólans. Þar segir: „Með 

trúarþroska er hér átt við hæfni til að fást við trúarleg viðfangsefni á grundvelli 

þekkingar og skilnings.“211

Breytingar urðu á áherslum á einstaka efnisþætti og var t.d. lögð aukin áhersla 

á önnur trúarbrögð og lífsskoðanir og á siðferðileg álitamál. Tekið er fram að skól-

inn sé „fræðslustofnun en ekki trúboðsstofnun og er því fyrst og fremst ætlað að 

211 Aðalnámskrá grunnskóla. Kristin fræði, trúarbragðafræði og siðfræði 1999:6
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miðla þekkingu og auka skilning á kristinni trú og öðrum trúarbrögðum.-“. Þá 

segir einnig: „Gagnrýnin hugsun er mikilvægur eiginleiki þegar fengist er við efni 

sem tengist trú, lífsskoðun og siðferði. Þjálfun í agaðri, málefnalegri umræðu um 

dómgreind þeirra.“212

Markmið greinarinnar í námskránni 1999 eru hliðstæð þeim í námskránni frá 

nmendur sem voru í þjóðkirkjunni. Í stað þess er rætt um að nemendur kynnist sögu 

hafa fallið brott sérstök ákvæði í markmiðunum um að nemendur fræðist um helstu 

greinarinnar.

Með námskránni 1999 var enn lögð aukin áhersla á almenna trúarbragðafræði 

í öllum bekkjum grunnskólans. Enn fremur var lögð meiri áhersla á biblíusögur en 

í fyrri námskrá.

Með þessa nýju námskrá í veganesti og fremur óljós tengsl skóla og kirkju gengu 

skólarnir til fundar við 21. öldina.

Samantekt og samanburður5.5
Þjóðfélög Norðurlanda á síðasta þriðjungi tuttugustu aldar, svo sem vestræn þjóð-

félög almennt, einkenndust, auk almennrar velmegunar, af sívaxandi fjölhyggju 

og fjölmenningu. Hefðbundin gildi voru dregin í efa og þeim jafnvel hafnað og 

stofnanabundin trúarbrögð áttu minnkandi fylgi að fagna. Á hinu trúarlega sviði 

með sér eigin menningu og trúarbrögð. Þjóðfélögin breyttust smám saman í fjöl-

menningarsamfélög sem leituðust við að taka tillit til margbreytileikans á hinum 

opinbera vettvangi og þar með vettvangi skólans.

Í Danmörku hófst umræðan um trúarbragðafræðsluna á þessu tímabili á umræðu 

að greininni í kennaranámi. Þetta varð til þess að málið varð að kosningamáli við 

þingkosningar 1973. 

212 Aðalnámskrá grunnskóla. Kristin fræði, trúarbragðafræði og siðfræði 1999:9–11
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Við setningu nýrrar skólalöggjafar 1975 breyttist staða greinarinnar gagnvart 

þjóðkirkjunni og kenningum hennar. Ákvæði um greinina voru ekki lengur hluti 

af markmiðsgrein skólans og ákvæðin um að kennslan skyldi vera í samræmi við 

evangelísk-lútherska kenningu voru felld brott þótt enn væri kveðið á um það í 

lögum að megininntak fræðslunnar skyldi vera kristindómstúlkun dönsku þjóð-

kirkjunnar. Áhersla var lögð á að fræðslunni væri ekki ætlað að vera boðandi. All-

mikil eining ríkti um þessa niðurstöðu. Almenn trúarbragðafræðsla kemur í fyrsta 

skipti inn með þessum lögum en ekki sem sérstök námsgrein. Hvað varðar gilda-

upp á afstæðishyggju. Með þessari lagasetningu er talið að veraldarvæðingu danska 

skyldunámsskólans sé endanlega lokið.

Eftir 1980 eykst áherslan í menntamálum á danska menningu og þar með hinn 

kristna menningararf. Þessi áhersla vakti nokkra andstöðu en varð þó ofan á 

trúarbragðafræðsla skyldi vera hluti af kristindómsfræðslunni án þess að nafni 

-

anum þegar leið að aldamótum.

Hvað varðar rétt foreldra til að fá undanþágu fyrir börn sín voru á þessu tímabili 

öllum fyrri skilyrðum fyrir undanþágu.

Þróunin í Noregi á þessu tímabili var með allt öðrum hætti. Í grunnskólalögunum, 

sem sett voru 1969, var markmiðsgrein skólans í meginatriðum óbreytt og var það 

allt tímabilið. Þar er skýrt kveðið á um þá skyldu skólans að veita nemendum kristið 

og siðgæðislegt uppeldi. Þessi afdráttarlausa tilvísun til kristins uppeldis er einsdæmi 

í skólalöggjöf á Norðurlöndum.

Með námskránni, sem sett var 1974, er kristindómsfræðslan enn játningabundin 

en þó skal lögð áhersla á það sem sameiginlegt er kristnum mönnum. Aukin áhersla 

var lögð á hið siðferðilega í kristinni trú. Þá er lögð áhersla á víðsýni og viðleitni til 

að skilja ólík lífsviðhorf. Þrátt fyrir eindregna kristna áherslu í markmiðsgreininni 

er í námskránni lögð áhersla á hinn kristna og húmaníska menningararf og má þar 

greina aukin áhrif Human-Etisk Forbund. 

-

fræðslunnar sem var valkostur fyrir þá foreldra sem óskuðu ekki að börn þeirra tækju 

þátt í þeirri fræðslu. Kristindómsfræðslan var áfram bundin kenningum evangel-

ísk-lútherskrar kirkju.
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Þáttaskil urðu í þessum efnum með því sem kallað var „reform 93“, þar sem áhersla 

var lögð á „intregrert sosialisering“ sem svar við vaxandi fjölmenningu. Komið var 

á nýrri námsgrein, „kristendomskunnskap meðd religions og livssynsundervisning“, 

sem skyldi vera sameiginleg öllum nemendum. Bæði stjórnmálamenn og skólamenn 

töldu að aðgreining nemenda á þessu sviði væri ekki líkleg til að auka skilning og 

umburðarlyndi. Greinin var skilgreind sem hlutlæg fræðsla um þetta efni þar sem 

viðkomandi lífsviðhorf fengju að tala fyrir sig sjálf. Ákvæði um undanþágur voru 

mjög þröng og giltu aðeins um þá þætti sem foreldrar upplifðu sem þátttöku í trúar-

athöfnum. Þrátt fyrir langan og vandaðan undirbúning urðu margir til að gagnrýna 

greinina, einkum hin þröngu undanþáguákvæði. Það vekur athygli hve þáttur stjórn-

málamanna er mikill í þróun þessara mála og átökin eru ekki lengur á milli kirkj-

annarra trúfélaga annars vegar og stjórnmálamanna hins vegar. 

Þessi tilraun Norðmanna til málamiðlunar og til að koma til móts við fjölmenn-

ingu og fjölhyggju í samfélaginu leiddi til langvarandi deilna og málaferla sem enduðu 

fyrir Mannréttindadómstóli Evrópu. Þar var sá úrskurður felldur að námsgreinin og 

staða hennar í ljósi markmiðsgreinar skólans og þó einkum hin þröngu undanþágu-

ákvæði væru brot á mannréttindum. 

fyrst og fremst af spurningunni um hvernig færa mætti greinina nær nemendum 

og áhugasviðum þeirra. Niðurstöður kannana höfðu leitt í ljós mikinn áhuga nem-

lítill. Í samræmi við þetta var heiti greinarinnar og áherslum breytt með námskrá 

1980 og hún kölluð „människans frågor inför livet och tillvaron: religionskunnskap“. 

félagslegra fyrirbæra. Þessar áherslubreytingar ollu nokkrum deilum þótt ekki hefði 

einhliða áherslu sjöunda áratugarins á „objektivitet och neutralitet“ og lögð þess í 

stað áhersla á uppeldishlutverk skólans undir kjörorðinu „skolan skall fostra“. Vakti 

það umræðu um hvernig skólinn gæti sinnt uppeldishlutverki sínu í því skyni að 

miðla hinum kristnu og lýðræðislegu grundvallargildum sænsks samfélags og sporna 

gegn afstæðishyggju en leggja jafnframt áherslu á framlag annarra trúar- og lífs-

viðhorfa til sænskrar menningar. 

umræða um gildagrunn skólans eftir að drög að nýrri námskrá höfðu verið lögð 
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fram undir heitinu Skola för bildning

sagt að grundvallargildi samfélagsins ættu sér rætur í kristnu siðgæði og vestrænum 

-

ingarfordómum byr undir báða vængi. 

Í lok tímabilsins höfðu allar undanþágur frá trúarbragðafræðslunni verið afnumdar 

og ríkti um það allvíðtæk sátt. Ráðuneytið rökstuddi það með því að það stuðlaði 

að einingu þar sem fjölbreytileikinn væri virtur. Athygli vöktu andsvör menntamála-

til að sjá börnum fyrir nauðsynlegri fræðslu og væri réttur barnsins til þessarar 

fræðslu ofar rétti foreldranna. Minnir þetta nokkuð á áherslur Fridtjuf Bergs á 

fyrsta hluta aldarinar.

Á Íslandi einkennist tímabilið frá 1974 til aldamóta, hvað varðar kristindóms og 

trúarbragðafræðsluna, af þeirri stefnu sem mörkuð var með grunnskólalögunum 

1974. Þá var, auk kristinfræðikennslunnar, í fyrsta skipti kveðið á um fræðslu um 

önnur trúarbrögð og hefur vegur þeirra vaxið með sérhverri endurskoðun aðal-

námskrár. Um það hefur ríkt eining. Með þessari námskrá voru fræðslunni í fyrsta 

skipti sett skýr markmið auk þess sem ítarleg rök voru færð fyrir stöðu og hlutverki 

greinarinnar. Þau rök voru fyrst og fremst menningarleg, samfélagsleg og uppeldis-

fræðileg. Þá var lögð áhersla á að kennsla í greininni skyldi taka tillit til aðstæðna 

og þroska nemendanna. Þá var í námskránni gert ráð fyrir að nemendur gætu fengið 

undanþágu frá trúarbragðafræðslunni. Þessi námskrá gerði einnig ráð fyrir ger-

breyttu inntaki fræðslunnar þar sem hlutur biblíusagnanna minnkaði nokkuð en 

aðrir þættir, svo sem siðfræði, trúfræði og fræðsla um önnur trúarbrögð fengu meira 

rými. Með þessu og nýju námsefni sem fylgdi í kjölfarið var áratuga biblíusagnahefð 

fylgja henni betur eftir með ítarlegri kynnngu og námskeiðum fyrir kennara. Hvað 

varðar undanþágu frá kennslu í greininni voru ákvæði um það sett í námskrá 1989, 

en hefur ekki verið bundið í lögum.

Með grunnskólalögunum voru í fyrsta skipti sett ákvæði í markmiðsgrein um að 

skólans eða tengsl kristindómsfræðslu skólans við þjóðkirkjuna einkennir það umræðu 

kirkjunnar manna um þessa fræðslu allt þetta tímabil að þeir álíta að sjálfsagt sé að 
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þjóðkirkjan geti gert kröfu til skólans í þessum efnum. Töldu þeir jafnvel sjálfsagt að 

prestar önnuðust þessa fræðslu jafnt og kennarar. Það viðhorf, að kristindómsfræðsla 

skólans komi þjóðkirkjunni við, hefur án efa fengið byr þegar menntamálaráðu-

neytið fól þjóðkirkjunni gerð námskrár í þessum fræðum rétt fyrir síðustu aldamót. 

fullum skilum milli kirkju og skóla annars staðar á Norðurlöndum. 

Námskrárferlið leiddi hins vegar í ljós þverstæðukennd viðhorf þeirra sem nám-

skrárnefnd kirkjunnar átti að hafa samvinnu við.

Íslenskt þjóðfélag fylgir sömu þróun í átt til fjölmenningar og þjóðfélög á hinum 

Norðurlöndunum þótt umræðan um kristindóms- og trúarbragðafræðsluna hér á 

hún aukist. Siðmennt, félag siðrænna húmanista, systursamtök Human-Etisk Forbund 

í Noregi, lét stöðugt meira til sín taka í umræðunni um kristindómsfræðslu í skólum, 

tengsl skóla og kirkju og stöðu kirkjunnar í samfélaginu, m.a. með því að bjóða upp 

á borgaralegar athafnir svo sem borgaralega fermingu og borgaralegar útfarir.

Sé þróunin á Norðurlöndum á þessu tímabili borin saman jókst fjarlægðin enn 

milli þjóðkirknanna og skólanna þannig að rökin fyrir fræðslunni urðu fyrst og 

fremst menningarleg. Þegar leið á tímabilið jókst einnig áherslan á að mikilvægt 

væri að skólinn stuðlaði að varðveislu hins húmanísk-kristna menningararfs. Var 

það m.a. gert til að leggja áherslu á að viðhorf nýbúa, sem stríddu gegn viðteknum 

grundvallargildum þessara þjóðfélaga, yrðu ekki viðurkennd. Allar breytingar, sem 

gerðar voru á þessari fræðslu á tímabilinu, kveiktu marvíslegar umræður og skóla-

pólitískar deilur víðast hvar nema á Íslandi. Ný skólalöggjöf hafði nýlega verið sett 

skólinn var í vaxandi mæli skilgreindur sem hlutlaus um lífsviðhorf nema þau sem 

skilgreind voru sem grundvallargildi lýðræðisþjóðfélaga.

Norðurlandaþjóðirnar þrjár, Danir, Norðmenn og Svíar, fóru um margt ólíkar 

leiðir til að mæta viðurkenndum rétti foreldra til trúar- og siðgæðisuppeldis barna 

sinna. Undanþáguákvæði voru rýmkuð í Danmörku og felld niður í Svíþjóð en 

Norðmenn settu hins vegar afar þröng undanþáguákvæði í kjölfarið á endurskipulagn-

ingu trúarbragðafræðslunnar og olli það miklum deilum. 

-

aði tímamót hvað varðar gildagrunn skólans og fræðslu um kristindóm og önnur 

trúarbrögð. Ákvæði um að kristilegt siðgæði ætti að einkenna skólastarf voru sett í 

markmiðsgrein skólans á sama tíma og miklar umræður fóru fram á hinum Norður-
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áhrif þjóðkirknanna í skólamálum fóru dvínandi. 

Íslenskt þjóðfélag fylgir sömu þróun í átt til fjölmenningar og þjóðfélög á hinum 

Norðurlöndunum. Umræðan um kristindóms- og trúarbragðafræðsluna hér á landi 

og tengsl kirkju og skóla hefur lengst af verið afar fátækleg, bæði meðal stjórnmála-

manna og skólamanna. Í lok þessa tímabils bendir þó margt til þess að hún aukist 

með vaxandi fjölmenningu og aukinni gagnrýni samtakanna Siðmenntar á kristin-

dómsfræðsluna og samvinnu kirkju og skóla.
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Tilgangur þessarar rannsóknar var, eins og kynnt er í 1.5, að rannsaka stöðu og 

þróun kennslu í kristnum fræðum og trúarbragðafræðum á liðinni öld og bera þá 

þróun saman við þróunina í Danmörku, Noregi og Svíþjóð. Þetta hefur m.a. falið í 

sér athugun á því hvernig hlutverk kirkjunnar gagnvart skólanum breyttist og þá um 

leið skyldur skólans gagnvart kirkjunni. Einnig hefur verið leitað svara við spurning-

unni um hvernig markmið, staða og inntak kennslu í kristnum fræðum, siðfræði 

og fræðslu um önnur trúarbrögð þróuðust á sama tíma. Enn fremur hefur verið 

leitað svara við því hvaða straumar og stefnur, bæði í stjórnmálum, menntamálum, 

guðfræði og trúaruppeldisfræði, höfðu áhrif á þróunina. Þá hefur þróunin verið 

og loks hefur hún verið skoðuð í ljósi alþjóðasamninga um réttindi foreldra til lífs-

skoðanalegs uppeldis barna sinna og um réttindi barna. 

Breytingar á tengslum kirkju og skóla á 20. öld og þróun kristindóms- og trúar-

bragðafræðslu í opinberum skyldunámsskólum fæddu af sér margvísleg átakaefni um 

átaka um markmið kristindómsfræðslunnar og aðild kirkjunnar að henni. Leitast 

hefur verið við að greina þessi átakaefni og vægi þeirra í umræðunni í þeim löndum 

sem hér eru borin saman og hvernig umræðan tók á sig ólíkar myndir og leiddi til 

lausna sem voru ekki ætíð hinar sömu.

Í hugmyndum sínum um menningarmiðaða trúaruppeldisfræði leggur Geir Skeie 

áherslu á að í umræðu um stefnumörkun trúarbragðafræðslu í skyldunámsskólum 

fræðigreina. Hugmyndir og ábendingar Skeies koma ekki aðeins að notum við 

stefnumörkun heldur einnig við greiningu á umræðu og stefnumörkun liðins tíma. Í 

leiddu til ólíkra niðurstaðna og lituðu umræðuna um álitamál.

Af þeim átakaefnum, sem hæst bar í þessum efnum á liðinni öld í Danmörku, Ís-

skólafræðslu og undanþágur foreldra fyrir börn sín frá þátttöku í fræðslunni og í 

niðurstöður rannsóknarinnar.
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6.1
Það var sameiginlegt Norðurlandaþjóðunum fjórum, sem hér um ræðir, Danmörku, 

Íslandi, Noregi og Svíþjóð, að einvaldskonungar höfðu frá því á 17. öld falið kirkj-

unni umsjón með alþýðufræðslunni en þungamiðja hennar var lengst af kristin-

dómsfræðslan. Á síðari hluta nítjándu aldar jókst krafa um aukna og fjölbreyttari 

alþýðumenntun og stjórnskipulagið tók breytingum í lýðræðisátt. Eftir sem áður var 

lögbundið markmið alþýðufræðslunnar tvíþætt: að ala upp kristna og nýta þjóð-

félagsþegna.

leggja hana í hendur þegnanna sjálfra á hverjum stað, – það gerðist með skólalöggjöf 

sem sett var 1889. Eftir sem áður voru áhrif kirkjunnar veruleg. Það voru Venstre-

menn sem höfðu barist fyrir þessari þróun í lýðræðisátt sem hægri mönnum þótti 

ógna kristnum grundvelli skólans. Eftir sem áður var markmið skólans að ala upp og 

í Noregi á undan öðrum Norðurlöndum kvað markmiðsgrein norska skyldunáms-

-

stjórnarmanna árið 1909 í þéttbýli og 1930 í dreifbýli. Tvö sjónarmið höfðu tekist 

á í aðdraganda þessarar breytingar sem bæði töldu sig vilja greiða lýðræðislegum 

stjórnarháttum veg. Annars vegar voru þeir sem töldu að það tryggði lýðræðið best 

lýðræðislegum stjórnarháttum skólans en óbreytt ástand tryggði alþýðu manna 

áfram setu í skólanefndum. 

1933 að endir var bundinn á aldalanga hefð fyrir eftirliti kirkjunnar með skólahaldi 

í landinu. Fram að þeim tíma höfðu biskupar eftirlitsskyldu með skólum í sínu stifti, 

eftirlit með kennaramenntuninni og skyldu til að setja barnakennurum embættisbréf. 

Andstaðan við þessa breytingu kom einkum frá íhaldssömum kirkjulegum hópum sem 
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Þegar litið er til Íslands greinir það sig frá öðrum Norðurlöndum með tvennum 

hætti. Í fyrsta lagi voru íslenska skyldunámsskólanum ekki sett nein skilgreind 

-

ingu megi rekja til þess að þjóðfélagið var mjög einsleitt, kirkjunnar menn höfðu 

þeim sem voru annars staðar á Norðurlöndum höfðu ekki haldið innreið sína í íslensk 

stjórnmál sem einkenndust af ágreiningi um hvernig sambandinu við danska ríkið 

skyldi háttað. 

Þróun í lýðræðisátt einkennir öll Norðurlöndin á fyrstu áratugum aldarinnar. 

Eftirtektarvert er að Íslendingar setja skólann þegar með fyrstu fræðslulögunum 

-

anna í þessum löndum.

Hugmyndafræðilegur grundvöllur skólans6.2
Eins og áður sagði kváðu markmiðsgreinar skyldunámsskólanna á Norðurlöndunum 

-

eldishlutverki að gegna. Svo var alla öldina í Noregi eins og áður sagði. Slík ákvæði 

voru í gildi í Danmörku til 1937 og í Svíþjóð til 1958. 

Markmiðsgrein dönsku skólalöggjafarinnar 1937 fól ekki í sér neinar tilvísanir 

til kristilegs uppeldishlutverks skólans. Hins vegar var kveðið á um að kristindóms-

fræðsla skólans skyldi vera í samræmi við kenningar evangelísk-lútherskrar kirkju. 

Staða námsgreinarinnar í skólanum hafði verið helsta deiluefnið í aðdraganda 

lagasetningarinnar fremur en kristilegt uppeldishlutverk skólans. Verður nánar vikið 

Umræðan um kristinn grundvöll skólans og stöðu kristindómsfræðslunnar var 

almenn og áköf í Noregi langt fram á seinni hluta aldarinnar bæði meðal almenn-

ings, skólamanna og stjórnmálamanna. Á tímabili voru snörp átök milli sósíal-

ekki eingöngu um kristindómsfræðslu skólans heldur sjálfan grundvöll skólastarfsins 
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og uppeldismarkmið skólans. Annars vegar stóðu þeir sem vildu að skólinn héldi 

áfram að vera skóli með kristin uppeldismarkmið og hins vegar þeir sem óskuðu að 

hann væri uppeldisstöð fyrir hinn sósíalíska borgara. Viðnám kirkjulegra aðila leiddi 

til þess að markmiðsgrein norska skyldunámsskólans fól í sér ákvæði um kristilegt 

uppeldishlutverk skólans alla öldina

Breytingar á markmiðsgrein sænsku skólalaganna 1958, þar sem ekki var lengur 

átt sér alllangan aðdraganda.

Íslendingar greina sig frá öðrum Norðurlandaþjóðum í því að engin markmiðs-

því hvers vegna íslenska skyldunámsskólanum voru ekki sett uppeldismarkmið, 

hliðstæð þeim sem giltu á öðrum Norðurlöndum, einkum með tilliti til þess að 

höfuðsmiður laganna hafði víða farið, m.a. til annarra Norðurlanda til að kynna 

sér skipan menntamála.

skírskotana. Á lokasprettinum við gerð laga um grunnskóla 1974 var aftur á móti 

af kristilegu siðgæði. Í þingsölum skapaðist engin umræða um málið. Þetta gerðist 

eftir að bæði Danmörk og Svíþjóð höfðu fellt úr markmiðsgreinum skólalöggjafar 

sinnar allar skírskotanir til kristinnar trúar.

Staða og þróun kristindómsfræðslunnar frá kirkjufræðslu 6.3
til skólafræðslu

um í Danmörku, Noregi og Svíþjóð og hafði mikilvægu uppeldismótandi hlutverki 

að gegna. Námsgreinin hafði þá stöðu að vera skírnarfræðsla kirkjunnar og skyldi 

grundvölluð á játningum evangelísk-lútherskrar kirkju og laut eftirliti kirkjunnar 

manna. Námsgreininni var því ætlað að vera skírnarfræðsla kirkjunnar, bæði boð-

andi og mótandi. Langvarandi átök urðu um þessa stöðu greinarinnar fram eftir öld-

inni. Átökin voru einkum af þrennum toga. Vegna fjölgunar námsgreina var í fyrsta 

sem mönnum þótti rúmur tími sem kristin fræði höfðu. Í öðru lagi gerði ný stefna 

innan kirkjunnar, svonefnd nýguðfræði, harða hríð að hefðbundinni kverkennslu sem 

byggði á játningum kirkjunnar. Gegn játningabundinni kennslu snerust einnig trú-

félög utan þjóðkirknanna. Þessu tengdist umræða um hefðbundinn utanbókarlærdóm 

og krafa um nýja kennsluhætti sem hæfðu börnum betur og snerust nýguðfræðing-
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áherslu á sérstöðu barnsins. Síðast en ekki síst var staða greinarinnar átakaefni á 

á Norðurlöndunum þremur og höfðu á stefnuskrá sinni að þrengja að kristindóms-

í hvert skipti, sem breyting á stöðu og inntaki kristindómsfræðslunnar kom til tals, 

og utan og samtök kristinfræðikennara létu sig málið mjög varða. Þrátt fyrir þessa 

sameiginlegu drætti voru átökin með ólíkum hætti í umræddum löndum.

Á fjórða áratugnum var í Danmörku gerð tilraun til að gera kristindómsfræðsluna 

að venjulegri námsgrein sem fyrst og fremst væri ætlað að miðla þekkingu um 

kristna trú í stað þess að vera ætlað kirkjulegt hlutverk. Menntamálaráðherrann, 

-

demókrata. Þetta olli því að ekkert varð úr því að sinni að breyting yrði gerð á stöðu 

greinarinnar gagnvart kirkjunni. Kristindómsfræðsla danska skyldunámsskólans var 

skilgreind sem skírnarfræðsla kirkjunnar allt til ársins 1949 og var áfram bundin 

kenningum evangelísk-lútherskrar kirkju til ársins 1975. Af þessu er ljóst að þegar 

-

-

stöðunni við breytingar þótt þær ættu ekki samleið að öðru leyti og höfðu veruleg 

áhrif á þróun mála.

skólastarfsins, eins og áður sagði, heldur einnig um stöðu og hlutverk kristindóms-

í því skyni að standa vörð um kirkjulegt hlutverk kristindómsfræðslunnar og til að 

vinna að kennslufræðilegri endurnýjun greinarinnar. Þar voru í forystu guðfræð-

-

unni. Þetta andóf leiddi til þess að kristindómsfræðsla skólans var skilgreind sem 

skírnarfræðsla kirkjunnar allt til ársins 1969 og þar með lauk afstkiptum kirkjunnar 

af kristindómsfæðslu skólans. Áherslan á tengsl þessarar fræðslu við játningagrundvöll 

kirkjunnar stóð þó óbreytt fram undir aldarlok. 
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Í Svíþjóð snerust átökin um tengsl skóla og kirkju framan af öldinni einkum um 

stöðu fermingarkveranna og Fræðanna minni eftir Lúther sem kennslubókar við 

kristindómsfræðslu skólanna. Þau átök stóðu linnulaust fram á þriðja áratug aldar-

innar. Þessum átökum tengdust umræður um ólíka nálgun í kristindómsfræðslunni, 

svo sem kenningarlega nálgun, siðferðilega, hlutlausa eða gagnrýna. Á vettvangi 

stjórnmálanna voru sósíaldemókratar lengst af trúir sinni stefnu en sættust á mála-

þjóðkirkjunni en frjálslyndir stóðu þar mitt á milli og voru þeir einu sem drógu 

-

unnar svo sem í Danmörku og Noregi. Hins vegar beittu þau trúfélög sér nokkuð 

sem ekki höfðu lútherskan kenningagrundvöll. 

1958. Það sem einkennir umræðuna í Svíþjóð eru ítarleg álit opinberra nefnda sem 

ætlað var að ræða og tjá sig, ýmist um kirkjumál almennt eða kristindómsfræðsluna 

sérstaklega. Um miðja öldina urðu hvörf í áherslum kristindómsfræðslunnar í 

Þá skyldi áhersla lögð á umburðarlyndi gagnvart ólíkum lífsviðhorfum. Vakti þessi 

áhersla ákafa umræðu um hvort hún væri möguleg eða æskileg, hvort heldur sem 

væri með tilliti til kennslufræðinnar eða guðfræðinnar. Nokkrum árum síðar var 

enn skipt um áherslur og tilvistarspurningum nemenda ætlað að ráða ferðinni um 

inntak og áherslur. Er þetta eina tilvikið í þessum löndum þar sem áhersla á nem-

endamiðaða fræðslu hafði stefnumótandi áhrif á inntak trúarbragðafræðslunnar. 

Þessar áherslubreytingar má án efa rekja að nokkru til þess sem félagsfræðilegar 

kannanir hafa leitt í ljós að sænskt þjóðfélag veraldarvæddist, í víðustu merkingu 

þess orðs, fyrr en önnur Norðurlönd.

Tengsl kristindómsfræðslu skólanna og kirkjunnar á Íslandi hafa um margt sérstöðu. 

tengslum skólafræðslu og kirkjufræðslu þótt viðurkennt væri að kristindómsfræðslan 

væri mikilvægur þáttur skólastarfs. Niðurstaðan varð hins vegar sú að kristindóms-

fræðsla skólans skyldi vera fermingarfræðsla kirkjunnar og þau fermingarkver, sem 

lögboðin væru, skyldu vera námsefni skólans. Eins og annars staðar í Evrópu var 

nýguðfræðin að hasla sér völl á Íslandi á þessum árum og snerust fylgjendur hennar, 

hér á landi sem annars staðar, öndverðir gegn kverkennslunni. Lítið fór fyrir beinni 

umræðu um tengsl fræðslunnar við kenningagrundvöll þjóðkirkjunnar.
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Hér á landi urðu skil milli kristindómsfræðslu skóla og kirkju með fræðslulögunum 

1926. Sérstaða Íslands í þessum efnum birtist m.a. í því að í íslenskri skólalöggjöf 

hefur aldrei með beinum hætti verið kveðið á um tengsl fræðslunnar við játningar 

evangelísk-lútherskrar kirkju. Jafnframt er óljóst hvernig skilja beri breytt ákvæði 

í lögunum 1926 varðandi kristindómsfræðsluna í ljósi umræðunnar sem á undan 

fór. Í lögunum var talað um verkaskiptingu skóla og kirkju í kristindómsfræðslunni 

án þess að tengsl við kirkjuna væru tilgreind frekar. Þetta leiddi til langvarandi 

óvissu um tengsl skólafræðslu og kirkjufræðslu og um hlutverk presta og kennara 

við þessa fræðslu. Átök og óvissa um hvorir ættu að kenna kristin fræði, prestar 

eða kennarar, virðast ekki hafa gert vart við sig á öðrum Norðurlöndum en hér hóf-

ust þau þegar eftir lagasetninguna 1907. Á Íslandi höfðu kirkjunnar menn þó engu 

hvorki almennt né með kristindómsfræðslunni sérstaklega, utan skamma hríð á 

þriðja áratugnum. Sú ráðstöfun var alfarið af hagkvæmnisástæðum. 

heimastjórninni 1904 og færðust til íslenska ráðherrans. Fram að því hafði þessi 

til að þessi nýskipan drægi úr áhrifum kirkjunnar almennt. 

Ef undan er skilinn fyrsti aldarfjórðungur 20. aldar fer fremur lítið fyrir umræðu 

á opinberum vettvangi um kristindómsfræðslu skólans. Framan af snerust íslensk 

með ólíka samfélagssýn komu til sögunnar urðu ekki átök milli þeirra um stöðu krist-

hefðu framan af á stefnuskrá sinni að koma henni út úr skólunum líkt og systur-

í pólitískri umræðu.

sem mótuð hafði verið af samstarfsnefndinni, væri fylgt. Enn kom sérstaða Íslands 
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námskrá í kristnum fræðum, trúarbragðafræðum og siðfræði. Slíkt hefði verið óhugs-

andi á þessum tíma annars staðar á Norðurlöndum. Hvergi varð vart andstöðu við 

þessa ráðstöfun, hvorki meðal skólamanna né stjórnmálamanna. Þessi nánast algjöri 

skortur á umræðu um kennslu í kristnum fræðum og gildagrunn skólans almennt er 

vandskýrður. Lítil hefð virðist vera fyrir umræðu um grundvallaratriði í uppeldis- og 

menntamálum en þeim mun ríkari hefð fyrir umræðu um hagnýt úrlausnarefni og 

kostnaðarskiptingu, auk umræðu um möguleika nemenda til framhaldsnáms. Geta 

má sér þess til að þessar einhliða áherslur á fjárhagshlið skólamálanna tengist því 

að barnaskólar rótfestust svo seint í íslensku þjóðfélagi og mikið átak kostaði að 

heldur ekki á um heimspekilegar umræður um grundvallargildi. Þess er þó að gæta 

að íslenskir menntamenn um og eftir aldamótin 1900, svo sem dæmi Guðmundar 

Finnbogasonar er til marks um, voru í tengslum við margvíslegar hræringar í evr-

ópskri menningu.

Formleg fræðsla um önnur trúarbrögð en kristni var ekki tekin upp í skyldunáms-

skólum á Norðurlöndum fyrr en á seinni hluta aldarinnar og var þá tengd kennslu 

í kristnum fræðum. Í Danmörku var slík fræðsla tekin upp 1975, í Noregi og á Ís-

landi 1974 en í Svíþjóð ekki fyrr en 1980. Eining var um þetta í öllum löndunum 

fjórum.

Fræðimennirnir Skeie og Nipkov leggja báðir áherslu á mikilvægi þess að uppeldis-

fræði og guðfræði eigi í samræðum um uppeldismál almennt og trúarbragðafræðslu 

sérstaklega. Þróunin á Norðurlöndum bendir til að þessi samræða þyki ekki lengur 

viðræður fremur en hitt. Með aukinni fjölmenningu gefur augaleið að mikilvægt er 

að slíkar umræður eigi sér stað á jafnréttisgrundvelli ef það markmið á að nást að 

skapa umburðarlynd fjölmenningarsamfélög.

Undanþágur nemenda og kennara frá kristindómsfræðslunni6.4
Vegna fjölbreytni í trúarefnum kom krafan um undanþágu frá játningabundinni 

kristindómsfræðslu skólanna upp snemma bæði í Danmörku, Noregi og Svíþjóð og 

var tekist á um hana. Einnig olli það átökum að kennurum, sem ekki voru meðlimir 

þjóðkirknanna eða tilheyrðu ekki evangelísk-lútherskum söfnuðum, var meinað að 

sinna þessari fræðslu og framan af jafnvel meinað að öðlast kennsluréttindi. 

Í Danmörku voru ákvæði í lögum frá 1851 um að börn, sem ekki ættu að alast upp 

í evangelísk-lútherskri trú, gætu fengið undanþágu frá kristindómsfræðslu skólans. 
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Skólanefnd á hverjum stað átti þó að fylgjast með að þau væru frædd um trúarleg 

og siðferðileg hugtök og þau sem tilheyrðu kristnum trúfélögum skyldu kunna skil á 

biblíusögum. Skylt var að kennarar væru meðlimir í þjóðkirkjunni. Þessi ákvæði voru 

í gildi þar til ný skólalöggjöf var sett 1937. Sú löggjöf víkkaði undanþáguheimildina 

þannig að nú gátu börn foreldra bæði innan og utan þjóðkirkju fengið undanþágu frá 

kristindómsfræðslu að því gefnu að börnin fengju fræðslu á forsendum þess trúfélags 

sem þau tilheyrðu. Foreldrar utan trúfélaga skyldu fræða börn sín um almennar lífs-

reglur sem giltu í samfélaginu. Samkvæmt þessum nýju lögum gátu kennarar einnig 

ákvæði rýmkuð enn frekar þannig að allir foreldrar gátu óskað eftir undanþágu frá 

-

yrði voru felld úr gildi. Í þeim lögum voru engin ákvæði um að kennarar þyrftu að 

tilheyra tilteknu trúfélagi til að sinna fræðslunni. Þessi rúmu undanþáguákvæði 

voru enn í gildi við aldarlok.

Í Noregi voru um aldamótin 1900 í gildi lög sem kváðu á um að kennarar í skyldu-

námsskólanum yrðu að vera í norsku þjóðkirkjunni en voru rýmkuð nokkuð á fyrsta 

fjórðungi aldarinnar á þann veg að utanþjóðkirkjufólk gat fengið kennararéttindi 

en var ekki heimilt að kenna kristin fræði. Það var ekki fyrr en með grunnskólalög-

unum, sem sett voru 1969, að allir kennarar gátu kennt kristin fræði að því gefnu að 

þeir fylgdu lögunum í því að kennslan skyldi vera í samræmi við kenningar evangel-

ísk lútherskrar kirkju. Með sömu lögum fengu foreldrar barna, sem ekki tilheyrðu 

norsku þjóðkirkjunni, rétt til undanþágu fyrir börn sín frá kristindómsfræðslu eða 

einstökum þáttum hennar. Með þessum lögum var einnig innleidd grein, sem nefnd 

var „alternativ livsynsundervisning“ og var hún valkostur fyrir þá sem ekki vildu 

að börn þeirra fengju kristna fræðslu. Enn eitt skref var stigið til að mæta vaxandi 

og fékk nú heitið „livssynskunnskap“. 

Enn stigu Norðmenn stórt skref til móts við vaxandi fjölhyggju og fjölmenn-

ingu er þeir komu á nýrri námsgrein um miðjan tíunda áratuginn sem fela skyldi í 

sér hlutlæga fræðslu um kristindóm og önnur trúarbrögð og lífsviðhorf. Greininni 

var ætlað að koma í stað bæði kristindómsfræðslunnar og námsgreinarinnar sem 

kölluð kafði verið „livssynskunnskap“. Þótti þessi leið vænlegri til gagnkvæms skiln-

ings og umburðarlyndis milli ólíkra hópa en sú skipting nemendahópsins sem fyrri 

skipan hafði í för með sér. Tilgangurinn var að allir nemendur, óháð trúarskoðunum, 

gætu tekið þátt í þessari fræðslu. Til að fylgja þessu eftir þrengdu Norðmenn mjög 
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undanþágumöguleikana. Þrátt fyrir þessa tilraun til einingar um námsgreinina ollu 

þessi þröngu undanþáguákvæði deilum sem enduðu fyrir Mannréttindadómstóli 

Evrópu. Um aldamót var enn ekki útséð um hverjar lyktir málið fengi.

Þessi markvissa tilraun Norðmanna til að laga trúarbragðafræðsluna að nútíma-

Norðmanna með annan trúarlegan bakgrunn, er einsdæmi á Norðurlöndum. Það 

vekur athygli að þau samtök, sem harðast börðust fyrir játningabundinni trúarbragða-

fræðslu, studdu þessar breytingar. Það var í samræmi við stuðning þeirra við kennslu 

í „livsynskunnskap“ á sínum tíma. Enn fremur má ætla að óbreytt markmiðsgrein 

innar. Trúfélög utan þjóðkirkju undu þessu illa og var hart deilt um þetta efni svo 

og trúfrelsi almennt á fyrstu áratugum aldarinnar. 

kvað á um að einvörðungu börn foreldra, sem væru það sem kallað var „främmande 

trosbekännare“ og áttu við trúfélög sem ekki höfðu lútherskan kenningagrundvöll, 

gætu fengið undanþágu frá kristindómsfræðslu skólanna. Hliðstæð ákvæði voru í 

Í byrjun aldarinnar komu fram ný viðhorf sem lögðu áherslu á menningarlega ein-

ingu, sem ekki grundvölluðust á kirkjulegum viðhorfum heldur þjóðlegum, sósíal-

ískum viðhorfum. Þessi áhersla á menningarlega einingu og einn skóla fyrir alla 

blandaðist inn í umræðuna um játningabundna kristindómsfræðslu og rétt foreldra 

til undanþágu fyrir börn sín. Í þeirri umræðu var einnig sleginn nýr tónn sem lagði 

áherslu á rétt barna til að fá fræðslu um þann menningararf sem skólanum var 

ætlað að miðla auk þekkingar á kristnum átrúnaði svo að þau yrðu fær um að taka 

afstöðu þegar þau hefðu aldur og þroska til. Þessi viðhorf leiddu til þess að allt til 

ársins 1962 voru í gildi hin þröngu undanþáguákvæði sem gilt höfðu alla öldina. 

foreldrar barna, sem tilheyrðu trúfélögum sem fengið höfðu konunglega viðurkenn-

ingu til að annast kristindómsfræðslu þeirra í skólans stað, gátu fengið undanþágu 

fyrir börn sín. Ekki var um að ræða undanþágu fyrir börn foreldra utan trúfélaga. Í 

hvert sinn sem umræða vaknaði um rýmkaðan rétt til undanþágu var rökunum um 

menningarlega einingu haldið mjög fram. 

Með aukinni fjölmenningu hefði mátt ætla að undanþáguákvæðin yrðu rýmkuð 

á seinni hluta aldarinnar. Önnur varð þó raunin. Þessi sérstöku undanþáguákvæði 
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kristindómsfræðsluna hafði, allt frá því fyrir miðja öldina, einnig litast af viðbótar-

bókun þeirri við Evrópusáttmálann um borgaraleg réttindi sem kvað á um rétt 

foreldra til að krefjast þess að börn þeirra yrðu alin upp í samræmi við trúar- og 

lífsskoðanir foreldranna. Við undirbúning þeirrar bókunar höfðu Svíar haldið fast 

við það viðhorf sitt að þeim börnum einum skyldi heimiluð undanþága frá kristin-

dómsfræðslu skólans sem fengju viðurkennda trúfræðslu hjá sínum trúfélögum. Enn 

þannig að allir nemendur gætu tekið þátt í þeirri fræðslu. Á þessum forsendum voru 

sérstök undanþáguákvæði um kristindóms- og trúarbragðafræðslu skyldunáms-

skólans afnumin 1997 og, eins og áður sagði, sett í þeirra stað almenn ákvæði með 

fremur þröngum skilyrðum um undanþágu frá einstökum þáttum skólastarfs ef gild 

rök mæltu með því. Var í umræðunni vísað til þess að börn hefðu rétt til fræðslu 

um þessi atriði og réttur þeirra viki foreldraréttinum til hliðar hvað þetta varðar. Í 

þessum efnum gengu Svíar því lengra en Norðmenn án þess að því væri andmælt. 

Þetta var m.a. gert í ljósi þess að fáir höfðu nýtt sér undanþáguréttinn og töldu 

kristindóms- og trúarbragðafræðslunnar.

Einnig í þessum efnum greinir Ísland sig frá öðrum Norðurlöndum. Hér á landi 

hafa aldrei verið í gildi nein ákvæði um undanþágu frá kristindóms- og trúarbragða-

fræðslu, hvorki fyrir nemendur eða kennara. Undanþágur fyrir nemendur bar á góma í 

aðdraganda skólalöggjafarinnar 1907 og þá talið sjálfsagt að þau börn, sem væru utan 

þjóðkirkju og ættu ekki að fermast, væru undanþegin kristindómsfræðslu skólans. 

Svo var til ársins 1926. Þótti óþarft að setja um það sérstök ákvæði. Fyrstu áratugi 

20. aldar voru trúfélög utan þjóðkirkjunnar fá og fremur veikburða. Þegar líða tók 

má vísast skýra með því að fræðslan var ekki bundin kenningum lúthersku kirkj-

unnar heldur byggðist fyrst og fremst á biblíusögum án teljandi trúfræðilegra útskýr-

inga. Ef frá er talin sú umræða sem vísað er til hér að framan hefur þetta efni aldrei 

borið á góma í tengslum við skólalöggjöf né löggjöf um utanþjóðkirkjufólk. Í gild-

andi grunnskólalögum eru hins vegar ákvæði áþekk þeim sænsku um að sækja megi 

um undanþágu frá einstökum þáttum skólastarfs ef til þess liggja gild rök. Ekki er 

kveðið á um hvernig með slíkar umsóknir skuli fara.
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Lokaorð6.5

löndum, sem hér hafa verið til umræðu, undir eftirliti kirkjunnar og hafði skýr 

kristileg uppeldismarkmið. Snemma á öldinni færðist eftirlit og ábyrgð á fræðslunni 

aldar hluti af fermingarfræðslu kirkjunnar, bundin játningum evangelísk-lútherskrar 

kirkju og undir eftirliti presta. Sú skipan hélst langt fram eftir öldinni en mislengi 

eftir löndum. Meðan sú skipan hélst voru rökin fyrir stöðu og inntaki fræðslunnar 

fyrst og fremst kirkjuleg, þ.e. þessi fræðsla var hluti af trúfræðslu kirkjunnar og á 

hennar forsendum. Með aukinni fjölhyggju breyttist staða greinarinnar á þann veg 

fræðslan var talin mikilvæg til skilnings á sögu og menningu viðkomandi landa og 

á vestrænni menningu almennt.

Enda þótt staða greinarinnar sé nú svipuð á Norðurlöndunum fjórum, sem hér 

hafa verið borin saman, hefur þróunarferlið og átökin um stöðu greinarinnar á 

hverjum tíma verið afar ólík frá einu landi til annars. Umræðan og átökin hafa litast 

af ólíkum menningarlegum aðstæðum, svo sem styrk þjóðkirknanna og forystumanna 

að aldamótum, vaxandi fjölmenningu og auknum áhrifum samtaka sem byggjast á 

guðlausum húmanisma. Uppeldis- og kennslufræðileg viðhorf hafa litað umræðuna 

8. áratugnum með áherslu á þroskasálfræðileg viðhorf og nemendamiðaða fræðslu. 

Áhersla á þekkingarmiðlun skólans og hlutlægni fræðslunnar einkenndi umræðuna 

í Danmörku, Noregi og Svíþjóð á síðari helmingi aldarinnar. Hér á landi var almenn 

umræða um þessi atriði nánast engin.

Þjóðfélagsþróunin á Vesturlöndum á 20. öld einkenndist m.a. af vaxandi fjölhyggju 

-

ingu Lúthers um aðgreiningu hins kirkjulega og veraldlega valds, og áherslu hans á 

einkum á píetíska tímabilinu, var ekki í anda tveggja ríkja kenningarinnar. Frá sjónar-

og beri ábyrgð á menntun uppvaxandi kynslóðar. Hluti af þeirri fræðslu skyldi vera 
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á aðgreiningu hins veraldlega og kirkjulega er ljóst að sú þróun hefur gengið lengra 

Það hversu svonefnd veraldarvæðing var langt gengin í hverju landi fyrir sig hafði 

óneitanlega áhrif á umræðuna um stöðu og hlutverk kristindóms- og trúarbragða-

fræðslunnar í skyldunámsskólanum. Við aldarlok djarfar fyrir róttækum breyting-

um á Vesturlöndum vegna þess sem kallað hefur verið vaxandi fjölmenning. Þetta 

vekur umræðu um ný álitaefni. Í tengslum við umræddar þjóðfélagsbreytingar hafa 

trúarlífsfélagsfræðingar endurskoðað kenningar sínar um veraldarvæðingu sem 

Stjórnmálaumræðan, bæði í einstökum ríkjum og á heimsvísu, litast í æ ríkari mæli 

af ólíkum trúarlegum viðhorfum þannig að farið er að tala um „desecularization“. 

Hvaða áhrif það hefur á stöðu trúarbragðafræðslunnar í opinberum skólum á Vestur-

löndum leiðir tíminn einn í ljós en leiða má líkur að því að þessi nýja staða kveiki 

nýja umræðu og ný átök um þessa fræðslu á nýjum forsendum.
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Hvar er höfundurinn?7.1

þróun markmiða og inntaks náms í kristnum fræðum, siðfræði og trúarbragðafræðum 

á síðasta fjórðungi 20. aldar, nánar tiltekið frá árinu 1973. Við upphaf rannsóknar-

innar gerði ég mér grein fyrir að þetta fæli í sér tiltekinn aðferðafræðilegan vanda. 

Mikilvægt væri að ég beitti mig sjálfsgagnrýni og gætti þess að rekja sögu og þróun 

mála á þessum síðasta fjórðungi aldarinnar á agaðan og hlutlægan hátt. Ég vænti 

ekki síður en á sögulegum heimildum. 

Vegna þessarar sérstöku stöðu tel ég rétt að gera hér að lokum nokkra grein fyrir 

allt frá bernsku, fyrst sem þiggjanda og síðar sem fræðara og leiðtoga. Lokaritgerð 

mín við Kennaraskóla Íslands 1957 var að mestu byggð á bókum eftir Bjarne 

Hareide, Det gjelder barnet  Pedagogikk og evangelium

var forstöðumaður IKO í Noregi sem nokkuð hefur komið við sögu í ritgerðinni. Í 

þessum bókum báðum ræðir Bjarne m.a. viðhorf Lúthers til uppeldis, stöðu kristin-

dómsfræðslunnar í kirkju og skóla og skyldur, ábyrgð og rétt foreldra sem uppalenda 

mínum á þessum efnum. 

-

ann í Reykjavík í 12 ár og starfaði síðan sem skrifstofustjóri hjá Ríkisútgáfu náms-

námskráa og nýs námsefnis. Ramminn um þessar umbætur var settur með lögum 

um grunnskóla 1974.

Kærkomið tækifæri til að taka þátt í þessari nýsköpun á mínu áhugasviði fékk ég 

þegar ég var beðinn að taka sæti í nefnd undir forystu Helga Þorlákssonar skólastjóra 

og kirkjuorganista sem semja skyldi álit um endurskoðun námsefnis og kennslu í 

kristnum fræðum (og síðar gera tillögu um nám og kennslu í trúarbragðafræðum og 
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Læreplan for kristendomskunnskap i barneskolen. Et alternativ 

árum var kristindómsfræðsla norska skyldunámsskólans í deiglu og hafði verið 

skilið á milli skólafræðslu og kirkjufræðslu með grunnskólalögum 1969. Upp úr 

þessum hugmyndum IKO vann ég, í samvinnu við samnefndarmenn mína, tillögur 

að námskrá í kristnum fræðum, sem birtust í áliti nefndarinnar. Álit nefndarinnar 

kom út 1976 og sama ár ný námskrá í greininni sem byggði á nefndarálitinu. Ári 

síðar var ég beðinn að taka að mér starf námstjóra í kristnum fræðum, siðfræði og 

eldisfræði til BA-prófs sem þá var nýtt tilboð við guðfræðideild Háskóla Íslands. 

Þátttaka mín í fyrrgreindri nefnd hafði vakið áhuga minn á að bæta við mig þekk-

ingu bæði í guðfræði og ekki síður uppeldis- og kennslufræði. Reyndist námið mér 

drjúgt veganesti til námstjórastarfanna og auðveldaði mér samstarf og samræður 

um umbætur í menntamálum við starfssystkin í ráðuneytinu. 

-

mínu að prestar ættu í þessu sambandi helst ekki að fara lengra inn í skólana en 

á kennarastofuna til að fræða kennarana nema því aðeins að þeir væru menntaðir 

kennarar. Sú afstaða mín hefur ekki breyst. Með þessu vildi ég undirstrika tvennt, 

annars vegar mikilvægi faglegrar samvinnu við kirkjuna og hins vegar sjálfstæði og 

sjálfstæði skólans hvað varðar fræðslu um trúarbrögð og lífsskoðanir. Þrátt fyrir 

-

félagslega þróun hér og í nágrannalöndum okkar. 

Til að fylgjast með þróun greinarinnar annars staðar á Norðurlöndum sótti ég 

ráðstefnur norrænna trúaruppeldis- og kennslufræðinga og tók þátt í undirbúningi 

nokkurra þeirra. Þetta víkkaði sýn mína og vakti áhuga minn á trúaruppeldisfræði 

og hvatning til að standa faglega að verki. Trúaruppeldisfræðin styrkti einnig sann-

færingu mína fyrir nauðsyn þess að halda aðgreindu hlutverki kirkju og skóla þegar 

trúarbragðafræðsla skólans er annars vegar og um leið fyrri því að skólinn vandaði 

til verka, bæði í guðfræðilegu og uppeldis- og kennslufræðilegu tilliti. Þetta viðhorf 

launing á að mest hef ég sótt af hugmyndum og viðhorfum til norskra fræðimanna 
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á þessu sviði auk danskra. Þetta stafar m.a. af því að mér þótti umræða Norð-

manna um álitamál frjó og upplýst, bæði í skólapólitískum, kennslufræðilegum og 

guðfræðilegum skilningi og hugmyndir þeirra samrýmdust mínum. Auk þess hreifst 

ég af kenningu þýska uppeldisheimspekingsins Otto Fr. Bollnow sem hélt því fram 

skilningi á manninum, þ.e. að mannskilningurinn sé sú rót sem allir þættir tiltekins 

Die antropologische Betractungsweise in der Pädagogik

menntunarfræðum og við smíði eigin viðhorfa til menntamála. 

Framtíðarsýn við aldaskil7.2

nýjar spurningar um stöðu trúarbragða í þessum þjóðfélögum, einnig stöðu kristinn-

ar trúar sem hefur mótað þessi þjóðfélög um aldir. Þessi umræða um trúarbrögð og 

stöðu þeirra fer einnig fram á vettvangi alþjóðastjórnmála og meðal trúarbragða-

fræðinga. Auk þessa láta þeir sem ekki aðhyllast nein trúarbrögð sífellt meira til 

sín taka í umræðunni. Að vonum hefur þetta einnig áhrif á umræðu um mennta-

mál og stöðu trúarbragðafræðslunnar við mótun menntastefnu. Þegar er farið að 

djarfa fyrir þessari umræðu hér á landi. Nú liggur fyrir Alþingi frumvarp til laga 

kristilegu siðgæði, sem sett var fyrst í lög 1974, verði tekið út. Þetta hefur vakið 

viðbrögð meðal þingmanna og á síðum dagblaða og er að líkindum fyrirboði þess 

sem í vændum er.

Menntun skal beina í þá átt að þroska persónuleika einstaklinganna og innræta 

vægasti þátturinn í því að stuðla að því að þessum markmiðum verði náð. Sama 

gildir um önnur lífsviðhorf. Það ætti því að styrkja og auka þessa fræðslu á öllum 

skólastigum. 
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Existence among people from different cultural backgrounds is clearly dominated 

by their religious and non-religious worldviews. Becoming acquainted with diver-

sity is a matter of learning and should be facilitated by the public education system. 

Awareness of the importance of religion both for individual human development 

past few years. - Education which takes no account of the religious explanation 

of human and spiritual experience of humanity is ipso facto incomplete.

Þá hefur OSCE og ODHIR (Organisation for Security and Co-operarion in Europe 

Toledo guiding principles of teaching about religions and beliefs in public schools

There is a growing consensus among educators that knowledge of religions and 

beliefs is an important part of a quality education and that it can foster demo-

cratic citizenship, mutual respect, enhance support for religious freedom, and 

promote an understanding of societal diversity.

Í þessum textum kemur fram það viðhorf að maðurinn er m.a. „homo religiosus“ 

fremur en þrengja að henni. Í ljósi þessa er enn furðulegra að í umræddu frumvarpi 

er gert ráð fyrir því að fræðsla um trúarbrögð verði ekki lengur sjálfstæð náms-

grein svo sem verið hefur heldur „þáttur“ í samfélagsgreinum. Færa má rök fyrir 

því að trúarbragðafræðsla og samfélagsgreinar eigi samleið á tilteknum sviðum. 

Það eru þó ekki næg rök fyrir því að leggja trúarbragðafræðsluna niður sem sjálf-

stæða námsgrein. Samþætting einstakra þátta er að mínu mati útfærsluatriði inni í 

skólastofunni. Ef af yrði væri um að ræða róttæka breytingu á stöðu greinarinnar. Í 

greinargerð eru ekki færð nein rök fyrir breytingunni. Það er eindregin skoðun mín 

að verði af þessari breytingu veikist staða trúarbragðafræðslunnar verulega á sama 
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trúarbragðafræðslu og fræðslu um önnur lífsviðhorf vegna vaxandi alþjóðavæðingar 

Vandi fræðslu um kristindóm, trúarbrögð og önnur lífsviðhorf í íslenska skólakerf-

inu tengist að mínu mati fyrst og fremst ófullnægjandi menntun kennara í þessum 

fræðum þótt lagarammi greinarinnar og námskrá grunnskólans sé viðunandi. 

Þessi vandi á sér meðal annars rætur í því að framhaldsskólar sinna ekki þessari 

nágrannalönd okkar þar sem fræðsla um trúarbrögð hefur til skamms tíma verið 

kjarnagrein í framhaldsskólum og í kennaranámi. Þetta veldur því að kennaranemar 

hér á landi hafa fæstir fengið fræðslu um kristindóm eða önnur trúarbrögð og lífs-

skoðanir síðan þeir voru í grunnskóla. Fram undir síðustu aldamót voru kristin fræði 

og síðar einnig trúarbragðafræði kjarnagreinar í kennaranámi en eru nú valfrjálsar 

greinar. Af þessu hlýst, þar sem framboð valgreina er mikið, að meirihluti kennara 

brautskráist úr skólanum með sömu menntun í þessum greinum og þeir höfðu er þeir 

mestu um veika stöðu greinarinnar í grunnskólum og það öryggisleysi sem margir 

kennarar lýsa þegar kemur að fræðslu um trúarbrögð. Eigi að sinna kalli tímans 

um aukna og vandaða fræðslu um trúarbrögð og lífsskoðanir þarf að verða róttæk 

breyting á menntun kennara á þessu sviði, bæði hvað varðar almenna kennara og 

Auk þess þyrfti að gera átak í fræðslu framhaldsskólanna á þessu sviði því að með 

Að minni hyggju er það krafa tímans að vönduð, upplýst umræða fari fram um 

að mörkuð verði stefna til framtíðar um menningarmiðaða trúarbragðafræðslu.
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