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Útdráttur 
 

Markmið ritgerðarinnar er að skoða hvort og þá á hvaða hátt trú og trúarbrögð 

geta veitt einstaklingum, hópum og samfélögum tilgang, mikilvægi og 

merkingu. Fjallað verður um þetta efni út frá þremur sjónarhornum, 

félagsfræðilegu, félagssálfæðilegu og trúarlífsfélagsfræðilegu. Ritgerðin 

skiptist í sex yfirkafla. Þeir eru: Frumkvöðlar, almennt um trú og trúarbrögð, 

sjálfið og almennt um hópa, einstaklingar og hópar, samfélagið og afhelgun. 

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að trú og trúarbrögð geta spilað afar 

stór hlutverk í lífi fólks. Þau teygja arma sína ekki aðeins til einstaklinga 

heldur einnig til hópa og samfélaga og veita þeim ólíkar merkingar og tilgang 

með mismunandi leiðum. Niðurstöður ritgerðarinnar eru enn fremur þær að 

þrátt fyrir að til séu mörg ólík trúarbrögð, þá er hægt að fjalla um sameiginlega 

hluti og hugtök sem ná til þeirra allra. Þessir hlutir og hugtök hafa öll það að 

markmiði að fjalla um hvort og á hvaða hátt trú og trúarbrögð geta veitt fólki 

mikilvægi, merkingu og tilgang.  



Formáli 
 

Innblásturinn að þessari ritgerð fengum við stöllur sérstaklega frá tveimur 

kennurum okkar og áföngum þeirra. Þetta voru þeir Ingólfur V. Gíslason sem 

kenndi okkur félagssálfræði og kenningar í félagsvísindum og Charles M. 

Brown, Ph.D. sem kenndi okkur trúarlífsfélagsfræði á ensku. Þessir áfangar 

hjálpuðu okkur sérstaklega við mótun hugmyndar okkar um að skrifa um 

mikilvægi, merkingu og tilgang trúarbragða fyrir einstaklinga, hópa og 

samfélög. Við teljum að þessi ritgerð samtvinni öll þrjú námsárin okkar í 

félagsfræði og endurspegli þekkingu okkar því vel.  

Við viljum byrja á því að þakka Ingólfi V. Gíslasyni einmitt fyrir 

innblásturinn og fyrir að hafa leiðbeint okkur við gerð þessarar ritgerðar. Næst 

viljum þakka Lilju Dögg Gunnarsdóttur sérstaklega fyrir prófarkalestur 

ritgerðarinnar sem hún gerði kasólétt. Einnig viljum við að sjálfsögðu þakka 

þeim sem standa okkur næstir, þið vitið hver þið eruð, þúsund þakkir. Að 

endingu viljum við þakka hvor annarri kærlega fyrir að vera eins og við orðum 

það; “shocking awesome!” ☺  

  



 1

Efnisyfirlit 
 

1. Inngangur .................................................................................................... 2 
2. Frumkvöðlar ................................................................................................ 4 

2.1 Emile Durkheim ..................................................................................... 4 
2.2 Max Weber............................................................................................. 6 

3. Almennt um trú og trúarbrögð .................................................................... 8 
3.1 Opinber og óopinber trúarbrögð .......................................................... 8 
3.2 Trúarhreyfingar ..................................................................................... 9 
3.3 Skilgreiningar á trú og trúarbrögðum ................................................ 10 

4. Sjálfið og almennt um hópa ...................................................................... 14 
4.1 Sjálfið ................................................................................................... 14 
4.2 Almennt um hópa ................................................................................. 15 
4.3 Kenningar um hópasjálf og norm ........................................................ 16 

5. Einstaklingar og hópar .............................................................................. 18 
5.1 Hlutverk trúar og trúarbragða ............................................................ 18 
5.2 Durkheim - grundvallartrú og virkni trúarbragða ............................. 19 
5.3 Weber - skilningur ............................................................................... 21 
5.4 Merkingarkerfi – trú og trúarbrögð .................................................... 22 
5.5 Löghelganir ......................................................................................... 23 
5.6 Merkingarkreppa ................................................................................. 25 
5.7 Durkheim - siðrof og trú einstaklinga ................................................. 26 
5.8 Durkheim - hið heilaga og hið veraldlega .......................................... 28 
5.9 Helgiathafnir ....................................................................................... 29 

6. Samfélagið ................................................................................................ 34 
6.1 Durkheim - samstaða ........................................................................... 34 
6.2 Malinowski og Marx ............................................................................ 35 
6.3 Weber - kalvínismi og kapítalismi ....................................................... 37 

7. Afhelgun ................................................................................................... 42 
8. Lokaorð ..................................................................................................... 45 

 
 
 
 
 
 



 2

1. Inngangur 

Fyrirbærin trú og trúarbrögð hafa löngum verið umfjöllunarefni fólks. Þau hafa verið 

hinum ýmsu fræðimönnum, sem og fleirum, skemmtilegt viðfangsefni til athugunar 

enda af nógu að taka. Margir eru sammála því að þau séu mikilvæg, en þau geta verið 

mismikilvæg og í sumum tilfellum alls ekki mikilvæg. Trú og trúarbrögð hafa oft 

verið í eldlínunni í myndun samfélaga, ríkja eða annarra hópa í gegnum tíðina. Þau 

hafa spilað stór hlutverk í átökum og kreppum í samfélögum en einnig virkað sem 

sterkt samþjöppunarafl innan þeirra. Þau teygja arma sína ekki aðeins til samfélaga 

heldur geta þau einnig náð persónulega til einstaklinga og hópa sem lifa innan þeirra. 

Það má því segja að trú og trúarbrögð snerti jafnt einstaklinga, hópa og samfélög, en á 

hvaða hátt gera þau það? Geta trú og trúarbrögð veitt fólki og samfélögum tilgang, 

merkingu og mikilvægi? Ef svo er, með hvaða hætti? Hvað hafa fræðimenn á borð við 

Durkheim og Weber um málið að segja? Þessum spurningum og öðrum verður svarað 

í ritgerðinni.  

Markmið ritgerðarinnar er að skoða hvort og þá á hvaða hátt trú og trúarbrögð geta 

veitt einstaklingum, hópum og samfélögum tilgang, mikilvægi og merkingu. Markmið 

ritgerðarinnar er enn fremur að fjalla um þetta efni út frá þremur mismunandi en þó 

tengdum sjónarhornum en þau eru: Félagsfræðilegt, félagssálfræðilegt og 

trúarlífsfélagsfræðilegt sjónarhorn. Ritgerðinni er skipt í sex yfirkafla og nokkra 

undirkafla. Fyrsti yfirkaflinn heitir frumkvöðlar, þar verður sagt frá uppruna og helstu 

verkum Emile Durkheim og Max Weber. Fjallað er sérstaklega um þá tvo þar sem 

þeir lögðu grunninn að félagsfræðilegri nálgun á trú og trúarbrögð með kenningum 

sínum og hugmyndum. Ýmis hugtök frá þeim hafa varpað ljósi á fjölmörg atriði sem 

skipta máli í umræðunni um trú og trúarbrögð og verður fjallað um allmörg þeirra í 

gegnum ritgerðina. 

Næsti yfirkafli er almennt um trú og trúarbrögð. Í honum verður sagt frá því 

hvernig skipta má trúarbrögðum í tvo meginflokka, hvernig trúarhreyfingar hafa verið 

skilgreindar og aðgreindar hver frá annarri og hvernig hugtakið trú hefur verið 

skilgreint. Þar á eftir kemur yfirkafli sem heitir sjálfið og almennt um hópa. Til að 

geta skilið betur hversu mikilvæg trúarbrögð geta verið fyrir manneskjur þarf að átta 

sig á því hvernig þær hugsa og hegða sér. Sjálfið er mikilvægur hluti manneskjunnar 

og fjallað verður um það ásamt því hvernig hópamyndanir eiga sér stað. Trú og 
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trúarbrögð geta birst í ólíkum myndum og ástundun þeirra getur verið ólík eins og 

mun koma fram í ritgerðinni. Þau geta verið notuð í einstaklingsbundnum tilgangi en 

einnig í hóp með öðru fólki. Í þessum kafla verður því einnig fjallað um ýmislegt sem 

tengist hópum, samloðun innan þeirra og önnur hugtök sem tengja má við trú og 

trúarbrögð.  

Næsti yfirkafli heitir einstaklingar og hópar. Þar verður í megindráttum fjallað um 

mikilvægi, merkingu og tilgang trúarbragða fyrir einstaklinga og hópa. Í kaflanum 

verður fjallað um ólík hlutverk trúar og trúarbragða, grundvallartrú, merkingarkerfi og 

kreppur, siðrof, muninn á hinu veraldlega og hinu heilaga, helgiathafnir og fleira. 

Þessir kaflar hafa það að markmiði að draga saman heildarmynd af því hvernig trú og 

trúarbrögð geta haft áhrif á einstaklinga og hópa. Næsti yfirkafli heitir samfélagið. Þar 

verður fjallað um hvaða tilgang trú og trúarbrögð hafa í samfélaginu og hvernig þau 

geta haft áhrif á það. Fjallað verður um samstöðu, anda kapítalismans, siðferði 

mótmælenda og fleiri hugtök í þessum kafla. Síðasti yfirkaflinn heitir afhelgun. Í 

honum verður fjallað um þær hugmyndir að mikilvægi, merking og tilgangur 

trúarbragða fyrir einstaklinga, hópa og samfélög fari minnkandi með tímanum. Að 

lokum verður ritgerðin dregin saman í lokaorð. 
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2. Frumkvöðlar 

Allt fram til þessa dags hafa Emile Durkheim og Max Weber verið framúrskarandi 

hvað varðar félagsfræðilega túlkun trúar og trúarbragða. Þeir eru þó harla ólíkir í 

nálgun sinni. Weber er mjög sögulegur, hlutfallslegur og dregur siðmenningu til forna 

og nú inn í umræðu sína. Durkheim er aftur greinandi og formgerðarhugsandi en hann 

byggir niðurstöður sínar á einstaklingum, þá aðallega frumbyggjum Ástralíu. Þeir eiga 

það þó sameiginlegt að vera fjalla mikið um trú og trúarbrögð og tengsl þeirra við 

samfélagið og einstaklingana. Durkheim hefur það þó fram yfir Weber að hann 

skoðaði mikið til dæmis helgiathafnir og hið heilaga sem ekki margir hafa náð að gera 

af jafn miklum frumleika (Nisbet, 1974, bls. 156).  

2.1 Emile Durkheim 

Emile Durkheim fæddist 15. apríl 1858 í Épinal Frakklandi. Hann ólst upp hjá 

venjulegri gyðingafjölskyldu. Faðir hans var rétttrúnaðar gyðingaprestur og móðir 

hans vann einnig fyrir utan heimilið. Hann var alla tíð mikill námsmaður og gekk vel í 

námi strax á unga aldri. Hann tamdi sér mikinn aga sem hann gat nýtt sér snemma í átt 

að meira námi. Durkheim vann að doktorsgráðu sinni í skólanum École Normale í 

París en árið 1885 fékk hann styrk til að stunda nám í Háskólanum í Berlín í eitt ár. 

Þaðan fékk hann stöðu í háskólanum í Bordeaux 29 ára gamall. Í dvöl sinni þar 

kláraði hann nokkur félagsfræðileg verkefni sín, þar á meðal The Division of Labor in 

Society. Næst fékk Durkheim stöðu við Sorbonne og flutti þar með til Parísar. Þar 

byrjaði hann að vinna að einu metnaðarfyllsta verkefni sínu, The Elementary Forms of 

the Religious Life sem kom út árið 1912. Durkheim lést 1917, 59 ára að aldri og var 

þá orðinn afar þekktur innan franskrar félagslegrar hugsunar (e. social thought). 

Durkheim hefur verið best þekktur fyrir að gera félagsfræði að vísindalegri fræðigrein 

með því að skilgreina mörkin á efni félagsfræðinnar. Durkheim varð fyrir áhrifum frá 

fræðilegum sjónarhornum sem ríktu í samfélaginu. Til dæmis má nefna Comte og 

hans sjónarhorn varðandi vísindalega aðferðafræði en út frá því þróaði Durkheim 

rannsóknaraðferð til að skoða samfélagið vísindalega. Vísindahyggja byggir á því að 

rannsaka staðreyndirnar með athugunum og vísindalegum aðferðum en einnig á því 

að félagsfræði sé laus við alla heimspeki (Morrison, 1995, bls. 120-123). 

Durkheim fjallaði mikið um einstaklinga og samfélagið. Í því samhengi skoðaði 

hann verk Mill og Bentham. Þeir trúðu því að einstaklingarnir byggju yfir frjálsum 
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vilja og að þeir hefðu sameiginlegar hvatir sem neyddu þá til að taka eftir eigin 

hagsmunum og ná þeim fram með efnahagslegum hagnaði. Durkheim gagnrýndi í 

fyrsta lagi áherslur þeirra á hagsmuni einstaklinganna. Þannig sagði hann vanta 

umfjöllun félagslegrar reglu sem héldu einstaklingum aftur. Hann sagði einnig að 

samfélagið mótaði einstaklingana, þeirra hugmyndir og trúr. Samfélagið og 

einstaklingarnir væru ekki aðskiljanleg heldur stæðu þau saman sem ein samhangandi 

heild. Ennfremur sagði hann að það væri ekki hægt að skoða samfélagið án þess að 

taka til greina mismunandi viðhorf og afstöðu einstaklinganna innan þess. Durkheim 

sagði hömlur koma utan frá samfélaginu, óháðar einstaklingunum og skoðaði hann 

verk Hobbes og Rousseau í því samhengi. Hann sagði hömlurnar koma frá 

sameiginlegu lífi fólks (e. collective life) frekar en frá einstaklingunum sjálfum 

(Morrison, 1995, bls. 123-127).  

Durkheim lagði mikla áherslu á að hann væri að tala fyrir alla innan 

félagsfræðinnar þegar hann talaði um eina félagsfræðilega aðferð og eina 

rannsóknarleið sem fara ætti eftir þegar félagsleg fyrirbæri væru rannsökuð og skoðuð 

nánar. Verk hans lögðu grunninn að svokallaðri formgerðarstefnu (e. structuralism) 

sem og virknihyggju (e. functionalism). Rannsóknaraðferðir hans voru mun þróaðri og 

nákvæmari en Comte og Spencer sem einnig lögðu mikið til félagsfræðinnar og 

annarra fræðisviða (Cuff og Payne, 1979, bls. 25).  

Fjórða stóra félagsfræðilega verkefni Durkheim var The Elementary Forms of the 

Religious Life sem hann skrifaði á árunum 1902 til 1911. Durkheim valdi trúna sem 

aðalrannsóknarefni af nokkrum ástæðum. Annars vegar hafði trú verið mjög áberandi 

í blaðinu hans Année Sociologique. Hins vegar voru margir mann- og þjóðfræðingar 

áhugasamir um trú sem aðalefni innan félags- og menningarvísinda. Durkheim átti 

einnig frænda sem var mannfræðingur og birti hann margar greinar um trú í 

áðurnefndu blaði Durkheim (Morrison, 1995, bls. 188). Í verkinu setti Durkheim fram 

trúarlífsfélagsfræði ásamt kenningu um þekkingu. Trúarlífsfélagsfræðin hans 

samanstendur af tilraunum til að benda á varanlegan kjarna trúar og trúarbragða í 

gegnum rannsóknir á frumstæðum myndum þeirra (Ritzer og Goodman, 2004, bls. 

180). 

Í The Elementary Forms of the Religious Life eru fimm aðaláherslur. Sú fyrsta er 

að Durkheim vildi rannsaka frumstæða trú og trúarbrögð og útskýra 

grundvallaruppbyggingu þeirra. Hann taldi að það myndi leiða til skilnings á trú og 

eðli hennar í samfélaginu. Önnur áherslan er að ná fram skilningi á 
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nútímatrúarbrögðum með því að fara aftur í þau frumstæðu. Sú þriðja er að rannsaka 

trú og trúarbrögð frá sjónarhorni raunverulegra vísinda (e. positive science). Það er 

ólíkt fyrri rannsóknum á trú og trúarbrögðum sem gengu út frá því að trúin byggði 

grundvöll sinn á andlega heiminum. Þar með gæti trú verið rannsökuð út frá 

vísindalegum aðferðum í stað þess að geta sér eingöngu til um hluti varðandi hana. 

Með þessu væri hægt að finna grundvallarþætti (e. elementary forms) sem liggja að 

baki trúarlegu lífi. Fjórða áhersla verksins felst í að líta á sambandið milli trúarlegra 

hugmynda og skipulagningar á þekkingu og flokkunarkerfum. Þannig á trúin að vera 

fyrsta leiðin í því að öðlast þekkingu um félagslega og náttúrulega heiminn. Að lokum 

er fimmta áherslan sú að þegar trúin og trúarbrögð eru smættuð niður í grundvöll sinn 

eru þau stærstu fulltrúar vígða samfélagsins (Morrison, 1995, bls. 189).  

Durkheim hefur hlotið mikið lof The Elementary Forms of the Religious Life. 

Raymond Aron sagði til dæmis að það væri mikilvægasta, dýpsta og frumlegasta verk 

hans. Collins og Makowsky sögðu ennfremur að þetta verk hans væri líklega 

frábærasta bók tuttugustu aldarinnar (Ritzer og Goodman, 2004, bls. 180).  

2.2 Max Weber 

Max Weber fæddist 21. apríl árið 1864 í Erfurt, sem er lítil borg í Suðaustur 

Þýskalandi. Faðir hans var vel þekktur lögfræðingur og stjórnmálamaður en hann 

spilaði ekki stórt hlutverk í uppeldi Weber. Það var móðir Weber sem hvatti hann og 

studdi í gegnum ferilinn. Weber var fyrirmyndarnemandi og eftir skyldunám í Erfurt 

fór hann til Berlínar þar sem hann fékk fyrstu gráðu í lögfræði. Í kjölfarið tók hann 

doktorspróf í hagfræði. Eftir að hafa ákveðið að helga líf sitt fræðilegum málum fékk 

hann sína fyrstu akademísku stöðu árið 1893 þá 29 ára gamall. Árið 1896 var hann 

skipaður prófessor í hagfræði við háskólann í Freiburg. Seinna fékk hann svo 

mikilvægari stöðu við háskólann í Heidelberg þar sem hann kenndi einnig hagfræði. 

Weber neyddist síðan til að segja upp stöðu sinni við Heidelberg háskólann vegna 

kvíðaröskunar. Hann ákvað að ferðast innan Evrópu og gerði það frá  árunum 1897 til 

1903 til þess að reyna að losna við röskunina (Morrison, 1995, bls. 212).  

Árið 1903 byrjaði Weber rólega aftur að vinna og ákvað að skrifa tvær ritgerðir, 

önnur þeirra var The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Í henni ræddi hann 

um sambandið á milli kapítalisma og trúar. Þessi ritgerð varð að einu frægasta verki 

hans. Nánar verður fjallað um helstu hugtök þessarar ritgerðar síðar. Árið 1909 var 

honum boðin ritstjórastaða hjá félagsfræðitímariti. Sama ár byrjaði hann að skrifa 
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Economy and Society sem var metnaðarfyllsta kenningarlega og sögulega verk hans. 

Á milli áranna 1916 og 1917 rannsakaði hann sögu trúarbragða en síðasta fræðilega 

verkefni hans var röð fyrirlestra sem haldnir voru í háskólanum í Freiburg árin 1919 

og 1920. Samhliða akademíska ferilnum tók hann einnig þátt í pólitísku lífi í 

Þýskalandi. Hann flutti ávörp opinberlega um málefni eins og stjórnmál og vísindi en 

þessum fyrirlestrum var vel tekið og urðu að lokum einnig frægir. Weber lést í júní 

árið 1920, 56 ára gamall (Morrison, 1995, bls. 212-213). 

Weber er best þekktur fyrir sögulegan skilning sinn á nútíma vestrænum 

samfélögum og þróun efnahags, stjórnmála, laga og trúarbragða. Umfang verka 

Weber er mikið og skilgreiningar hans er varða stétt, þróun nútíma lagagerðar og 

trúarbrögð heimsins eru mikilvæg framlög til fræðaheimsins. Að auki hafa verk hans 

skýra áherslu á þróun nútímasamfélaga þar sem hann skoðar hluti eins og skrifræði, 

nútíma regluveldisríki og ber saman efnahagskerfi heimsins (Morrison, 1995, bls. 

213). 

Weber varð fyrir áhrifum frá tveimur skólum sem lögðu áherslu á félagslega 

hugsun. Annars vegar var það þýski sögulegi skólinn, þar sem byggt var á verkum 

fræðimannanna Carl Menger, Gustav Schmoller, Karl Knies og Heinrich Rickert. 

Hins vegar var það skólinn sem hafði mikil áhrif á fræðilega yfirsýn Weber en það var 

skóli sem byggði á verkum Karl Marx. Á þeim tíma þegar Weber var að vinna voru 

skrif Marx allsráðandi og það voru margir skólar sem vildu bregðast við skrifum hans 

um efnahagskerfi. Weber var á móti Marx í mörgum efnum og það leiddi hann til að 

þróa með sér ólíkt sjónarhorn varðandi hlutverkin sem saga og efnahagskerfi spila í 

félagslegri þróun (Morrison, 1995, bls. 213). 
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3. Almennt um trú og trúarbrögð  

Til að geta áttað sig betur á því hvernig trú og trúarbrögð geta veitt fólki mikilvægi, 

merkingu og tilgang er nauðsynlegt að öðlast þekkingu og skilning á hugtökunum trú 

og trúarbrögð. Trú og trúarbrögð snúast til dæmis ekki einungis um það að fara í 

kirkju og biðja bænir heldur er ýmislegt annað sem má flokka þar með. Tilgangurinn 

með því að fjalla um þessi atriði hér að neðan er að sýna fram á að þótt fólk leggi 

ólíkan skilning í trú og trúarbrögð og að trúarhreyfingar séu mismunandi, þá hafa trú 

og trúarbrögð það grundvallarhlutverk að veita einstaklingum, hópum og samfélögum 

mikilvægi, merkingu og tilgang.  

3.1 Opinber og óopinber trúarbrögð 

Trúarbrögð snúast ekki einungis um það að trúa á Guð og fara í kirkju. Þau má flokka 

í tvennt, opinber trúarbrögð og óopinber trúarbrögð. Dæmi um hið fyrrnefnda er 

kirkja og kenningar hennar en dæmi um hið síðarnefnda eru stjörnuspeki, galdrar, 

andatrú og hjátrú. Það fara fram stöðug samskipti á milli opinberra og óopinberra 

trúarbragða en oftast ríkir spenna á milli þeirra. Innan opinberra trúarbragða er 

heimsmyndin stöðluð, trúfræðin er vel skilgreind, sérfræðingar gegna hlutverkum og 

mikið er notað af kenningum. Kenningar eru opinbera módelið fyrir trú, þær eru 

merkingarkerfi sem eru útbreidd eftir að þau hafa hlotið opinbert samþykki. Opinber 

trúarbrögð búa yfir normum og reglum sem koma heim og saman við kenningar 

þeirra. Þau segja til um hvaða hegðun er ákjósanlegust til þess að ná fram sem 

mestum árangri í lífinu (McGuire, 2002, bls. 99-105).  

Óopinber trúarbrögð fela í sér hugmyndir og athafnir sem hvorki eru viðurkenndar 

af opinberum trúarbrögðum né stjórnað af þeim. Munur á óopinberum og opinberum 

trúarbrögðum felst ekki í gæðum heldur í sögulegu samhengi. Þannig náðu ákveðnir 

félagslegir hópar að skjóta öðrum ref fyrir rass með því að nota vald sitt til að ná fram 

sérstökum gerðum af trúarlegum athöfnum. Opinberu trúarbrögðin náðu þar að koma 

fram með trúarbrögð sem útilokuðu til dæmis fátæka og aðra minnihlutahópa. Þessir 

minnihlutahópar létu þó ekki deigan síga heldur urðu frumkvöðlar óopinberra 

trúarbragða. Þrátt fyrir þetta sögulega samhengi þá er staðreyndin sú að allir geta tekið 

þátt í opinberum trúarbrögðum sem og óopinberum, jafnvel báðum í einu (McGuire, 

2002, bls. 113-116).  
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3.2 Trúarhreyfingar 

Það eru til ýmsar trúarhreyfingar en algengast er að skipta þeim niður í fjóra flokka. 

Þeir eru kirkjudeildir/trúardeildir (e. denomination), kirkjur, einstaklingsmiðlægar 

aðdáendahreyfingar (e. cults) og sértrúarsöfnuðir (e. sects). Kirkjudeildir eða 

trúardeildir eru trúarlegar samfélagsheildir sem eru í jákvæðu sambandi við 

samfélagið og viðurkenna aðrar trúarlegar samfélagsheildir. Þessar deildir hafa enga 

þörf til að stjórna samfélaginu og eru aðallega byggðar á fjölhyggju. Þeim finnst 

heimurinn vera í lagi og eru ekki á móti öðrum. Dæmi um kirkjudeild er íslenska 

þjóðkirkjan.  

Kirkjur geta verið stórar og valdamiklar. Þær líta á sig sem lögmætar og eru þær í 

jákvæðu sambandi við samfélagið. Þær viðurkenna ekki aðra trúarhópa utan 

kirknanna og þær styðja óbreytt ástand samfélagsins enda eru þær rótgrónar því. 

Meðlimir kirknanna eru normið og því styður samfélagið einnig kirkjurnar. Weber 

sagði kirkjuna vera stjórnmálastofnun sem viðhéldi félagslegu taumhaldi með 

trúartáknum eða sakramentum. Hún væri skipulögð, menn fæddust inn í hana og það 

væri skylda að tilheyra henni, náðarvaldið væri bundið við embætti frekar en 

einstaklinga og þær væru hluti samfélagsheildarinnar. Náðarvald er þegar 

einstaklingur býr yfir valdi sem hann öðlaðist vegna persónutöfra eins og fjallað 

verður nánar um hér að neðan. Dæmi um kirkjur er rómversk/kaþólska kirkjan 

(McGuire, 2002, bls. 150, 156-158, 162-165). 

Einstaklingsmiðlægar aðdáendahreyfingar eru hreyfingar sem samþykkja aðrar 

trúarlegar samfélagsheildir en eru ekki í góðu sambandi við samfélagið. Þær telja sig 

ekki búa yfir sannleikanum eða bestu leiðinni eins og sértrúarsöfnuðir og styðja því 

aðra trúarlega hópa. Einstaklingar innan þessa hreyfinga lifa í mótþróa við samfélagið 

en þeir ganga ekki jafn langt og meðlimir sértrúarsafnaða aðallega vegna þess að 

fjölhyggja er ekki fyrir hendi. Í þessum hreyfingum er ekkert yfirvald fram yfir 

einstaklinginn sjálfan og þess vegna engin skýr leið til að aðgreina meðlimi frá þeim 

sem eru ekki meðlimir (McGuire, 2002, 157-158, 162-165). 

Sértrúarsöfnuðir skilgreina sig einnig sem lögmæta en þeir eru í ósátt við 

samfélagið. Þeir segja sína leið vera einu leiðina. Þeir viðurkenna þannig ekki aðra 

trúarhópa utan síns söfnuðar. Meðlimir sértrúarsöfnuða geta orðið afar útilokaðir frá 

öðrum í samfélaginu og verða að minnihlutahópi og fráviki af ásettu ráði. Þeir eru oft 

á móti öllum stofnunum samfélagsins og fjarlægja sig því oft frá þeim, til dæmis 
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sjúkrahúsum og skólum. Meðlimir sértrúarsöfnuða sýna hvor öðrum mikla tryggð og 

trú og eyða þeir miklum tíma saman. Sértrúarsöfnuðir að mati Weber eru hópar sem 

setja trúarleg skilyrði fyrir inntöku og þátttöku meðlima sinna. Þeir setja sig út fyrir 

samfélagið og lifa því í ákveðinni spennu og átökum við félagslega umhverfi sitt. Ef 

einstaklingar uppfylla skilyrðin velja þeir sjálfir hvort að þeir gangi í söfnuðinn. 

Náðarvaldið innan þessara söfnuða væri bundið við einstaklinga en ekki embætti. 

Sértrúarsöfnuðir vara aðeins áfram ef þeir þróast í kirkju eftir að kynslóðin sem 

stofnaði þá er látin. Weber talaði meðal annars um Jesú, sagði að hann hefði myndað 

sértrúarsöfnuð þegar hann var uppi sem þróaðist svo í kirkju eftir dauða hans 

(McGuire, 2002, bls. 150, 156-158, 162-165).  

Í sértrúarsöfnuðum er sá leiðtogi sem býr yfir mesta valdinu. Hann er bæði sá 

áhrifamesti og valdamesti. Það kemur í hlut leiðtogans að vera ábyrgur fyrir 

markmiðum og leiðum að þeim fyrir hópinn. Tala má um ólíkar gerðir leiðtoga og 

mismunandi leiðtogastíl (Crisp og Turner, 2007 bls. 115). Weber kom fram með þrjár 

tegundir af valdi. Þær voru hefðarvald, náðarvald, eins og áður hefur verið nefnt og 

löglegt/skynsamlegt vald. Náðarvaldið er það sem tengist til dæmis trúarlegum 

leiðtogum og trúarhreyfingum eins og sértrúarsöfnuðum. Hefðarvald og 

löglegt/skynsamlegt vald er hægt að tengja við trúarlega leiðtoga en það verður ekki 

fjallað nánar um það hér. Náðarvald byggist á persónutöfrum einstaklings og hvernig 

hann nær sambandi við hópinn sem hann stjórnar. Það er ekki nóg að einhver maður 

hafi persónutöfra og geti notað þá heldur verður einnig að vera til hópur sem hefur 

þörf fyrir eitthvað. Hópurinn verður að hafa mjög afmarkaða þörf sem leiðtoginn 

getur síðan svarað. Dæmi um þörf er þörf sértrúarsöfnuða fyrir sérstöðu og samstöðu 

(Kunin, 2003, bls. 40). Þessir náðarvaldsleiðtogar eru gæddir ákveðnum 

persónuleikagæðum og hæfileikum til að hrífa einstaklinga með sér. Þeir eru hvetjandi 

fyrir aðra og hafa ákveðin markmið í huga sem þeir vilja ná fram með hópnum. Þeir 

nota mikið augnsamband og persónuleg samtöl þar sem viðmælanda er veitt virðing 

og tækifæri á að nýta hæfileika sína og læra nýja hluti (Crisp og Turner, 2007, bls. 

120-121).  

3.3 Skilgreiningar á trú og trúarbrögðum 

Berger skrifaði að í byrjun verksins The Elementary Forms of the Religious life lýsi 

Durkheim innihaldi trúar sérstaklega í tengslum við hugtökin hið heilaga og hið 

veraldlega. Í lok verksins kæmi síðan fram skilgreining í tengslum við hlutverk og 



 11

virkni trúar fyrir einstaklinga og hópa. Berger segir Durkheim vera með róttækari 

skilgreiningu á trú en Weber þar sem hann sá trú og trúarbrögð sem félagslega 

staðreynd (Berger, 1969, bls. 176). Emile Durkheim skilgreindi trú svona: 

,,Trúarbrögð eru kerfi hugmynda og athafna sem varða helga hluti, þ.e.a.s. fyrirbæri 

sem aðgreind hafa verið með bannhelgi, og sameinar alla þá sem lúta því í siðrænt 

samfélag sem kalla mætti kirkju.“ (Durkheim, 1995, bls. 44). 

Kenning Durkheim um trú og trúarbrögð (e. theory of religion) sem kemur fram í 

The Elementary Forms of the Religious Life er oft talin vera margar mismunandi 

kenningar sem samtvinnast á sumum stöðum. Kenningin fjallar um kjarna og uppruna 

trúar og trúarbragða, félagslega virkni þeirra og þekkingu á því af hverju trú og 

trúarbrögð eru sérstök. Durkheim þótti trú og trúarbrögð geta verið afar villandi 

fyrirbæri og ekki lík öðrum fyrirbærum sem hægt væri að rannsaka því þau snerta 

merkingu tilverunnar, lífsins og dauðans sjálfs. Sambandið á milli einstaklinga og 

Guða þeirra væri eitthvað miklu meira en það sem virtist ef til vill við fyrstu sýn 

(Parkin, 1992, bls. 41). Í kenningunni byrjaði Durkheim á því að fjalla um mikilvægi 

þess að skilgreina trú. Hann sagði að ekki væri hægt að rannsaka trú eða trúarbrögð á 

kerfisbundinn hátt án þess að skilgreina hugtakið sem slíkt, í hverju það fælist og svo 

framvegis. Honum fannst mikilvægt að skilgreiningin byggði ekki á fyrirfram 

ákveðnum hugmyndum um trúarlega reynslu þar sem þær hefðu oft ekkert gildi. 

Mismunandi höfundar geta lagt mismunandi merkingu í trúarlega reynslu og þar með 

skilgreint trú og trúarbrögð á ólíkan hátt. Til að mynda væri ekki hægt að segja að 

trúarbrögð snúist um það að trúa á Guð, í Búddisma er til dæmis enginn Guð. 

Durkheim sagði ennfremur að ekki væri hægt að skilgreina trú aðeins út frá því sem 

við sjáum ekki. Durkheim fannst það gefast best að skilgreina trú og trúarbrögð út frá 

sameiginlegum grundvelli þeirra. Út frá þáttum sem má finna í sem flestum 

trúarbrögðum. Durkheim skilgreindi annars vegar trú og trúarbrögð samkvæmt 

vísindalegri nálgun, með því gat hann lýst þeim út frá athugunum en ekki 

vangaveltum. Hins vegar skilgreindi hann þau út frá því rannsóknarsjónarmiði að 

minnka trú og trúarbrögð niður í grundvallarþætti þeirra og komast þannig að því 

hvað er sameiginlegt með þeim (Morrison, 1995, bls. 189-190). 

Durkheim sagði að samfélagið, í gegnum einstaklinga, byggi til trúna og 

trúarbrögðin með því að skilgreina sérstök fyrirbæri sem heilög eða veraldleg. Þessar 

hliðar á félagslegum raunveruleika sem eru skilgreindar sem heilagar mynda kjarna 

trúar og trúarbragða. Hið heilaga fær virðingu, lotningu og skyldurækni á meðan hið 
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veraldlega er venjulegt og hversdagslegt. Durkheim neitaði því að trú og trúarbrögð 

væru blekking (Ritzer og Goodman, 2004, bls. 181).  Hann sagði að svona útbreitt og 

allsráðandi félagslegt fyrirbæri hlyti að innihalda einhvern sannleika en að hann væri 

ekki sá sami og var uppgötvaður af náttúruvísindunum, hann skrifaði: ,,Its [religion’s] 

chief aim is not to give man a représentation of the physical universe, for if that were 

its essential task we cannot understand how it could have survived, since in this 

matter it is scarcely more than a tissue of lies.“ (Pickering, 1984, bls. 221-222).  

Durkheim sagði að trú og trúarbrögð væru kerfi tákna sem leiddu til þess að 

samfélagið væri meðvitað um sjálft sig. Þetta væri í raun eina leiðin til að útskýra af 

hverju sérhvert samfélag væri með trúarlegar hugmyndir sem þó væru mismunandi 

eftir samfélögum. Hann sagði samfélag vera afl með vald sem væri yfir einstaklinga 

hafið. Það krefði einstaklinga um fórnir, bældi niður sjálfselskar tilhneigingar þeirra 

og fyllti þá orku (Ritzer og Goodman, 2004, bls. 181). Samkvæmt Durkheim má finna 

sameiginlega túlkun á samfélagi viðkomandi trúar og trúarbragða. Hann skrifaði: „We 

have, however, already seen that although religious beliefs are not based on fact, they 

do nevertheless express the social realities, even when they interpret them by symbol 

and metaphor.“ (Pickering, 1984, bls. 216). Trú og trúarbrögð innihalda því 

skilvitlegan þátt sem tengist raunveruleika samfélagsins, það er hvernig samfélagið 

hugsar um sjálft sig og heiminn allan (Pickering, 1984, bls. 216).  

Aðrir fræðimenn og aðilar hafa reynt að finna hina fullkomnu skilgreiningu á 

hugtakinu trú. Ekki eru allir sáttir með skilgreiningu á þessu hugtaki og hefur það því 

oft reynst fræðimönnum erfitt í mismunandi rannsóknum að finna viðeigandi 

skilgreiningu. Trúarlífsfélagsfræðingar hafa aðallega notað tvær tegundir 

skilgreininga til að útskýra hugtakið trú. Annars vegar innihaldsskilgreiningar og hins 

vegar hlutverkaskilgreiningar. Í innihaldsskilgreiningum er áhersla lögð á 

hugmyndafræði trúarinnar. Þröng innihaldsskilgreining væri til dæmis: Trú telst hver 

sú hugmynd sem skírskotar til handanveruleika, yfirnáttúrulegra afla eða Guða 

(McGuire, 2002, bls. 8-9). Víð innihaldsskilgreining væri til dæmis: „...með trú er átt 

við hvers konar trú á yfirnáttúruleg fyrirbæri.“ (Garðar Gíslason, 2001, bls. 123). Í 

hlutverkaskilgreiningum er lögð áhersla á hvað er gert og hvaða hlutverki 

trúarbrögðin gegna. Þröng skilgreining væri til dæmis: Táknkerfið einskorðast við hið 

yfirnáttúrulega. Víð skilgreining væri síðan: Táknkerfið þarf ekki að skírskota til 

yfirnáttúrulegs veruleika. Þannig geta til dæmis stjórnmálastefnur flokkast sem 

trúarbrögð. Í stuttu máli má því segja að innihaldsskilgreiningar lýsa innihaldi og 
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hugmyndafræði trúar á meðan hlutverkaskilgreiningar lýsa því hlutverki sem 

trúarbrögðin gegna (McGuire, 2002, bls. 11-12).   

Fleiri hlutverkaskilgreiningar eru  að hlutverk trúarbragða sé að gefa hlutum 

merkingu og réttlæta hugmyndakerfin. Weber, Berger og Luckmann fjölluðu til að 

mynda um mikilvægi þess að trúarbrögð veiti einstaklingum merkingu. Berger og 

Luckmann töluðu um að helsta hlutverk merkingarkerfa/hugmyndakerfa væri að 

viðhalda ríkjandi heimssýn. Berger sagði einnig að hlutverk trúarbragða  væri að 

skapa skipulagðan heim, viðhalda og réttlæta skipulag þjóðfélagsins. Trúarbrögð væru 

þannig tjáning þjóðfélagsins á skipulagi þess og tengdu einstaklinginn við það. Með 

öðrum orðum þá geta trúarbrögð hjálpað til við að búa til heiminn með því að gefa 

honum merkingu og síðan hjálpað til við að viðhalda honum með varðveislu 

merkingarkerfisins. Luckmann sagði að trúarbrögð væru félagslegt táknkerfi sem 

gerði einstaklingnum kleift að upplifa sjálfan sig í tengslum við umheiminn og aðra 

einstaklinga (McGuire, 2002, bls. 26-32).  

Weber var hins vegar á þeirri skoðun að ekki væri hægt að skilgreina trú í upphafi 

rannsóknar heldur aðeins í enda hennar. Hann sagði að þegar aðstæður og áhrif trúar 

og trúarbragða væru rannsökuð ætti skilgreining hugtakanna ekki að vera of mikið 

áhyggjuefni. Það væri heldur ekki hægt að aðskilja trúarlega hegðun eða hugsun frá 

hversdagslegri hegðun, vegna þess að þegar þessi hegðun væri að þjóna einhverjum 

ákveðnum tilgangi þá væri hann yfirleitt efnahagslegs eðlis. Einstaklingar nálgast 

heiminn á mismunandi hátt. Sumir einstaklingar trúa því að yfirnáttúrulegi heimurinn 

sé allt í kringum okkur á meðan aðrir segja að það séu vísindalegar og náttúrulegar 

skýringar á flestu, til dæmis rigningu. Þegar töfralæknir dansar fyrir rigningu og það 

byrjar að rigna þá segja þeir sem trúa á hið yfirnáttúrulega að þetta sé vegna galdra 

töfralæknisins. Þeir sem ekki trúa á hið yfirnáttúrulega, vilja frekar vísindalegar 

skýringar á þessu náttúrufyrirbæri, myndu segja að nú væri búið að safnast nógu 

mikið af vatni í skýin (Weber, 1993, bls. 1).  
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4. Sjálfið og almennt um hópa 

Megin tilgangur þess að fjalla um sjálfið og hópa í tengslum við trú og trúarbrögð er 

að reyna að sýna fram á af hverju manneskjur vilja finna mikilvægi, merkingu og 

tilgang í lífi sínu. Manneskjur eru í grunninn félagsverur. Þörfin til að hafa samskipti 

við aðra einstaklinga er afar sterk og flestum mjög mikilvæg. Það eru til ýmsar leiðir 

til að eiga í samskiptum við aðra og eru hópar ein þeirra leiða. Manneskjur laðast að 

vissum hópum vegna margvíslegra ástæðna svo sem trúarlegra. Að vera hluti af hóp 

veitir einstaklingum vissa staðfestingu á sjálfi þeirra og eflir samkennd þeirra með 

öðrum. Að tengjast öðrum einstaklingum í gegnum trúarbrögð getur verið afar 

mikilvægt fyrir marga. Þeir hafa þannig kost á því að finna mikilvægi, merkingu og 

tilgang í hópi með öðrum einstaklingum.  

4.1 Sjálfið 

Það er í eðli manneskja að leita eftir tilgangi, merkingu og mikilvægi hluta. Þær finna 

slíka hluti meðal annars í trúnni og trúarbrögðum. Þær  eru eina dýrið sem gerir þetta 

vegna þess að þær búa yfir sjálfi. Það sem manneskjurnar hafa einnig fram yfir aðrar 

dýrategundir er hæfileikinn til að velta því fyrir sér á hvaða hátt þær hugsa. Þær hugsa 

um hvar þær eru og hvernig þeim er tekið af öðrum manneskjum. Manneskjurnar lýsa 

sjálfum sér út frá ýmsum persónueinkennum sem þær telja sig hafa og reyna þannig 

að aðgreina sig frá öðrum. Sjálfið, er það sem manneskjur telja að séu þær sjálfar. 

Með öðrum orðum er sjálfið grundvallarþáttur af hverri manneskju og virkar sem 

endurvarp frá meðvitundinni til þeirra eigin kennimarks. Sjálfsmeðvitund (e. self-

awareness) er það kallað sem veitir manneskjum möguleikana á því að vera 

meðvitaðar um eigin tilfinningar, hegðun og eiginleika (Crisp og Turner, 2007, bls. 

2). 

Félagsfræðin hefur löngum rannsakað félagslegu merkingu sameiginlegs lífs, 

mikilvægi félagslegrar hegðunar og tegundir þekkingar og skilnings sem eru 

nauðsynlegir þættir í félagslegum tengslum. Í félagsfræði er talað um að 

grundvallaratriði mannlegrar hegðunar sé að hún sé í raun það mikilvæg 

einstaklingnum að hún beri einhverja merkingu fyrir þann einstakling. Þetta er í raun 

munurinn á dýrum og manninum. Dýrin bregðast við eftir eðlisávísun, mennirnir geta 

ekki gert þetta því þeir hafa samvisku og verða því að svara til hennar þegar þeir 

hegða sér á einhvern hátt. Mannleg hegðun er því meðvituð og felur í sér íhugun 
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einstaklingsins á skilyrði hegðunarinnar. Einstaklingurinn getur í raun valið sér 

hegðun eftir því hvaða útkomu hann vill fá. Í þessum skilningi er mannleg hegðun og 

samskipti opin þar sem aldrei er hægt að sjá algjörlega fyrir útkomuna. Það má líta á 

trúarlega iðkun sem lið í því að byggja upp mannleg sambönd. Eins og Berger segir 

þá reisir trúin og trúarbrögðin heilagt tjald (e. sacred canopy) sem veitir stöðuga 

merkingu og byggir upp raunveruleikann fyrir einstaklinga (Turner, 1991, bls. ix-x). 

4.2 Almennt um hópa 

Ein algengasta skilgreining á hópum er sú að þeir samanstanda af nokkrum 

einstaklingum sem eru háðir hver öðrum, eiga í tilfinningalegum tengslum og hittast 

nokkuð reglulega. Meðlimir hópsins reiða sig á hver annan ekki aðeins til að ná fram 

markmiðum hópsins heldur einnig til að atburðir sem hafa áhrif á einn meðlim 

hópsins hafi einnig áhrif á aðra meðlimi hópsins (Franzoi, 2003, bls. 322).   

Meðlimir hópa eru frekar áþekkir heldur en ólíkir. Það getur verið vegna þess að 

einstaklingar innan hópanna verða oft að taka þátt í einhverri ákveðinni hegðun til 

þess að eiga heima þar. Einstaklingar dragast því að hópum sem taka þátt í hegðun 

sem þeir hafa áhuga á eða vilja taka þátt í en það getur valdið því að einstaklingarnir 

fái svipuð persónueinkenni. Þegar nýir meðlimir eru teknir inn í hópa byrja þeir á því 

að reyna að móta einstaklingana til þess að hugsa og haga sér eins og aðrir í hópnum í 

gegnum félagsmótun. Ein af ástæðunum fyrir því að þetta er svona mikilvægt er að 

hópfélagar eiga í meiri áhættu á að lenda í átökum við hver annan ef þeir eru ekki með 

áþekk persónueinkenni. Sameiginleg einkenni verða því oft það sem veldur því að 

hópurinn helst saman (Franzoi, 2003, bls. 323). 

Félagssálfræði fjallar mikið um það hvernig sumir einstaklingar hafa áhrif á aðra, 

tilfinningar þeirra og hegðun. Það má skilgreina hópa á marga vegu eins og komið 

hefur fram en ein leið til þess að hugsa um hópa er með hugtakinu samloðun (e. 

cohesiveness). Félagsleg samloðun innan hóps eykst þegar meðlimir hans byrja að 

hugsa og haga sér meira í samræmi við aðra  meðlimi hópsins (Crisp og Turner, 2007, 

bls. 105). Hópar hafa mismikla samloðun. Meðlimir í hópum sem hafa mikla 

samloðun hafa meiri þörf fyrir að halda stöðu sinni innan hans en ella. Aukin 

samloðun veldur því að auðveldara er að stjórna hópnum sem aftur leiðir til meiri 

framlags frá hverjum og einum einstaklingi innan hópsins. Það vill oft verða þannig 

að eftir því sem hópurinn verður stærri því minna verður einstaklingsframlagið. Það 

getur verið vegna þess að þeir verða sjálfselskir og hætta að setja þarfir hópsins fram 
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fyrir sínar eigin þarfir. Þetta getur gerst vegna þess að hópfélagar hætta að halda að 

þeirra framlag skipti máli (Franzoi, 2003,bls. 323). Weber sá trú og trúarbrögð veita 

einstaklingum félagslega samloðun í ákveðnum hópum (Kunin, 2003, bls. 35). 

Einstaklingar ganga í hópa af mörgum ástæðum. Robert Bales segir að virkni hópa 

sé tvenns konar. Í fyrsta lagi vill einstaklingur ná fram ákveðnu markmiði og þarf 

hjálp við það. Í öðru lagi snýst þetta um að reyna að fullnægja tilfinningalegum 

þörfum sínum. Að vera hluti af hóp stuðlar að gagnkvæmri velþóknun, tilfinningu um 

að tilheyra, vináttu og jafnvel ást. Þessar gagnkvæmu tilfinningar um að vilja ná 

einhverju ákveðnu markmiði í lífinu og að vilja uppfylla þessar tilfinningalegu óskir 

eru ómissandi þættir í þróun arfleiðar okkar. Sumir hópar geta snúist meira um það að 

ná einhverju ákveðnu markmiði en næstum því allir hópar gefa sig að báðu að minnsta 

kosti að einhverju leyti (Franzoi, 2003, bls. 327-328). 

4.3 Kenningar um hópasjálf og norm 

Samkvæmt félagslegu samanburðar kenningunni (e. social comparison theory)  þá 

lærum við að skilgreina sjálfið okkar með því að bera okkur saman við þá sem eru í 

kringum okkur. Samkvæmt kenningum um samanburð milli hópa er sjálfið marghliða. 

Það þýðir að sumar hliðar þess endurspegla einstaklingssjálfið en aðrar til dæmis 

sambönd við fjölskyldumeðlimi og félagslega hópa. Það er því frekar ljóst að við 

deilum sumum einkennum okkar með öðrum einstaklingum í kringum okkur. 

Einstaklingssjálfið (e. individual self) inniheldur einkenni sem aðgreinir okkur frá 

öðrum. Sambandssjálfið (e. relation self) er skilgreint út frá þeim samböndum sem við 

eigum við nákomna og samvinnusjálfið (e. collective self)  endurspeglar tengslin sem 

við höfum við félagslega hópa, svo sem trúarhópa (Crisp og Turner, 2007, bls. 16-17).  

Samkvæmt félagslegu kennimarka kenningunni (e. social identity theory) sem 

Tajfel og Turner komu fram með árið 1979 geta einstaklingar haft fordóma gagnvart 

öðrum hópi en þeirra eigin bara með vitneskjunni um það að til sé annar hópur. Þeir 

sem tilheyra hópi sýna mikið dálæti á eigin hóp og verðlauna fremur hópfélaga sína 

en aðra. Samkvæmt kenningunni Tajfel og Turner leitast einstaklingar við að halda 

jákvæðri merkingu varðandi bæði félagslega og persónulega sjálfið sitt. Þeir gera það 

að einhverju leyti með því að draga fram það neikvæða í öðrum hópum. Eins er 

algengt að draga fram séreinkenni eigin hóps. Þetta hópatferli getur leitt af sér 

fordóma gagnvart öðrum hópum (Brown, 2006, bls. 78-79). Í þessari kenningu kemur 

fram að félagsleg einkenni tiltekins einstaklings er hluti af einkennum hóps. Þau eru 
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einnig tengd viðmiðum og reglum félagslega hópsins, því sem er sameiginlegt með 

öllum meðlimum hópsins, hugmyndir, hegðun og skoðanir (Crisp og Turner, 2007, 

bls. 17).  

Í sjálfsflokkunar kenningunni (e. self-categorization theory) kemur fram að þegar 

félagsleg einkenni og kennimörk einstaklinga verða áberandi verður skynjun þeirra á 

sjálfum sér og annarra afmennskuð. Það er, í stað þess að sjá sig sem einstaka 

einstaklinga sjá þeir sig í samræmi við þau einkenni sem þeir eiga sameiginleg með 

öðrum, þeim sem einkenna félagslega hópinn sem þau tilheyra. Það eru til ýmis dæmi 

um það að þegar einstaklingar lifa eftir viðmiðum og reglum ákveðinna hópa geti það 

haft mikil áhrif á viðhorf og hegðun þeirra. Sem dæmi má nefna að einstaklingur sem 

alla jafna er ekki álitinn árásargjarn getur sýnt hið gagnstæða þegar hann tilheyrir hóp 

og hegðar sér í samræmi við hann (Crisp og Turner, 2007, bls. 17-18).  
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5. Einstaklingar og hópar 

5.1 Hlutverk trúar og trúarbragða 

Trúarbrögð eru mörgum mikilvæg, trúarleg lífsgildi hafa áhrif á gjörðir fólks og 

trúarlegt táknmál gerir því kleift að skilja og túlka upplifanir sínar, trúarbrögð hafa 

áhrif á þjóðfélagið og þjóðfélagið hefur áhrif á trúarbrögð (McGuire, 2002, bls. 1).  

Trúarbrögð hafa öll mismunandi skilgreiningu á tilgangi trúarbragða. Í kristindómi 

eru skilaboðin til dæmis öryggi, að þú sért öruggur í höndum Guðs. Í trúarbrögðum 

sem kallast ,,Confucianism“ er talað um að einstaklingurinn tilheyri þeim sem hafa 

komið á undan sér og þeim sem koma á eftir sér, að allt og allir séu tengdir. Í 

trúarbrögðum tengdum Abraham, það er Gyðingdómur, Kristni og Íslam, er mikið 

talað um friðþægingu. Trúarbrögðin greiða einstaklingum margar mismunandi leiðir 

til  að ná fram þessum tilfinningum um að tilheyra, finna fyrir friðþægingu og öryggi. 

Þessar tilfinningar geta síðan tekið á sig mörg ólík form. Sum trúarbrögð segja að 

einstaklingarnir séu einir með mannkyninu og náttúrunni, þeir finna þannig hvernig 

þeir tengjast öllu öðru. Í öðrum trúarbrögðum reyna einstaklingar að finna sjálfa sig í 

tengslum við eitthvað yfirskilvitlegt. Trúarbrögðin geta boðið upp á mismunandi 

leiðir fyrir einstaklinga til að reyna skynja þessar tilfinningar. Þær geta breyst frá einni 

hefð til annarrar og stundum jafnvel innan sömu hefðar (Rosemont, 2001, bls. 31-32). 

Durkheim taldi trú vera mikilvæga varðandi tengsl einstaklinga við samfélagið. 

Hann sagði hana einnig geta búið til bönd milli samfélags þeirra sem trúa og andlega 

heimsins. Þessi samþætting þróast með því að tengja manninn við almenna kenningu 

þar sem böndin eru eins sterk og kenningin sjálf. Því sterkara sem kerfi trúarinnar er 

því sterkari eru tengsl mannsins við trúarlega samfélagið. Þegar þessi bönd fara að 

eyðast verður trúarlegi hópurinn með minni samloðunarkraft og einingu. Afleiðingar 

þessa eru að hefðbundnar trúarlegar aðgerðir stuðla ekki að eins miklum aga og tökin 

sem þær höfðu yfir einstaklingunum verða veikari. Þegar trúin í þessum aðgerðum er 

farin að fjarlægjast trúarlegu kenninguna fara einstaklingarnir að íhuga meira sjálfir 

og sjá sjálfir um yfirstjórn eigin trúarlegrar virkni. Það hefur þær afleiðingar að fólk 

verður sjálfselskara, sjálfu sér nægt og dregur sig úr samfélaginu (Morrison, 1995, bls. 

169-170).  

Durkheim sá trú sem einstaklingsástand hugans og persónulegra tilfinninga eins og 

fjallað hefur verið um hér á undan. Það voru þó ýmsar staðreyndir sem Durkheim 
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skoðaði í því samhengi eins og sú að trú og trúarbrögð þekkjast ekki hjá dýrum. 

Honum fannst það benda til þess að trú fyndist ekki nema þar sem til staðar væri 

félagslegt skipulag. Trúin og trúarbrögðin væru síðan mismunandi í þeirra skipulagi 

og það sagði Durkheim vera vegna þess að trúarleg öfl væru í rauninni félagsleg. Trú 

er því kerfi tákna þar sem samfélagið er meðvitað um sjálft sig og meðlimir þess um 

sína sameiginlegu tilveru (Jones, 1999, bls. 298-299).  

5.2 Durkheim - grundvallartrú og virkni trúarbragða 

Durkheim skoðaði það sem hann kallaði grundvallartrú eða grundvallartrúarbrögð (e. 

elementary religion). Í því samhengi rýndi hann í fyrri verk annarra manna eins og 

Edward Tylor og Max Müller. Tylor sagði andatrú (e. animistic) vera 

grundvallartrúna. Í henni væru tvö stig tilveru, annars vegar stig þeirra vakandi í 

hversdagslífinu og hins vegar stig þeirra sem sofa og eru í draumaheiminum. Í seinna 

stiginu væri andi fólks frjáls og gæti farið af stað án hindrana. Í draumaheiminum geta 

allir andar verið sem hafa einhvern tímann verið á lífi. Hann sagði að allar aðgerðir 

fólks sem væru trúarlegar eins og fórnir og bænir væru gerðar í gegnum anda og sálir. 

Müller sagði  trú og trúarbrögð vera upprunnin frá skynrænni eða ástríðuþrunginni 

reynslu (e. sensuous experience). Hann talaði um öfl sem kæmu frá náttúrunni og að 

þau gætu haft áhrif á mannshugann. Hann sagði trú eða trúarbrögð byrja um leið og 

þessi öfl væru persónugerð í manneskjulíki. Þessi persónugerving gerði það að 

verkum að til yrðu andar og Guðir sem einstaklingar trúa að séu gæddir hæfileikum 

sem manneskjur hafa ekki. Þessi andaöfl væru afar sterk og einstaklingar gætu orðið 

afar háðir þeim, svo mikið að þau verða trú fyrir fyrir viðkomandi (Morrison, 1995, 

bls. 192-193).  

Durkheim gagnrýndi verk beggja manna. Hann sagði að hugmyndir Tylor um anda 

væru óljósar og ekki væri hægt að rannsaka þær eða skoða á vísindalegan hátt. 

Samkvæmt Tylor og Müller þá kæmi trú og trúarbrögð frá manneskjum eða 

náttúrunni. Durkheim fannst það vera einstaklingshyggjuviðhorf og ekki geta passað 

þar sem hvorki manneskjur eða náttúran eru heilög sjálf. Heilagleikinn hlyti að koma 

annars staðar frá og talaði Durkheim um samfélagið í þessu samhengi. Manneskjur 

hefðu trúarlega náttúru ekki vegna andaheimsins eða náttúruheimsins, heldur vegna 

þess að þær búa í samfélagi. Hann sagði einnig að það væri til önnur trú en andatrú 

eða skynræn trú sem væri meiri grundvallartrú. Þessi trú væri tótemismi (e. totemism). 

Hann nefndi nokkra þætti þessu til stuðnings. Svo sem það að til væru mörg samfélög 
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sem stunduðu tótemisma bæði í Norður-Ameríku og Ástralíu. Hann sagði einnig að 

tótemismi væri tiltölulega einsleitur þrátt fyrir ólík samfélög og það leiddi til að 

auðvelt væri að finna lögmál og hugmyndir sem sameina þau. Ennfremur væri 

mannfræði- og þjóðfræðileg þekking sem og sannanir á þessum trúarbrögðum 

heilsteyptari og þróaðri. Durkheim taldi því þennan ástralska tótemisma vera 

grundvallartrú eða trúarbrögð og sagði þau vera frumstæðustu og einföldustu trúna 

með mjög gott form sem gott væri rannsaka vísindalega (Morrison, 1995, bls. 193-

194).  

Til að finna kjarna trúarbragða ákvað Durkheim að skoða og notast við tótemisma. 

Hann notaði til þess smásjár rannsóknaraðferð (e. microscopic examination). Í 

kjölfarið beitti hann félagsfræðilegri aðferð við nálgun sína á efninu, allt án þess að 

fara nokkurn tímann til Ástralíu (Parkin, 1992, bls. 41). Durkheim byggir verk sín um 

trú og trúarbrögð einnig á mannfræðilegum sönnunum um trúarhugmyndir og athafnir 

þessara áströlsku frumbyggja. Mikið af rannsóknum og verkum Durkheim varðandi 

tótemisma hafa verið notaðar í fræðiheiminum, til dæmis til grundvallar öðrum 

rannsóknum. Durkheim hefur því tekist að dýpka þekkingu annarra á sumum sviðum 

trúar og trúarbragða, sérstaklega varðandi fremur einsleit samfélög (McGuire, 2002, 

bls. 197).  

Durkheim segir að trúarlega virkni sé til staðar í samfélagi vegna þess að hún hefur 

jákvæða virkni. Hún hjálpar til við að viðhalda siðferði og einingu í samfélaginu. 

Hann rannsakaði virkni trúarbragða á frumstæðum ættbálki út frá tveimur 

hugmyndum. Í fyrsta lagi að öll samfélög hafi sömu grundvallareinkenni sameiginleg 

og í öðru lagi að skilningur á trú og trúarbrögðum í einföldum samfélögum myndi 

leiða til skilnings á aðal einkennum trúar og trúarbragða í öllum samfélagsgerðum. 

Með því að rannsaka frumstæð samfélög í Ástralíu og tótemisma komst Durkheim að 

þeirri niðurstöðu að virkni trúarlega athafna og siða væri að styrkja einingu og 

samstöðu meðal meðlima samfélagsins. Siðirnir og trúarlegu athafnirnar hjálpuðu til 

við að sýna þeim að þótt þau lifðu sitt í hvoru lagi þá væru þau samt öll partur af sama 

hópnum, sama samfélaginu. Innan þess væru sameiginlegar grundvallar 

siðferðisreglur, væntingar og skyldur sem sæju um félagslegt taumhald eða veittu 

þeim ákveðinn ramma. Einn ættbálkur í Ástralíu hefur sitt eigið tótem. Þetta tótem 

sem oft er nafn á dýri er heilagt tákn og hefur mjög sérstaka merkingu fyrir þá sem 

tilheyra ættbálknum og viðurkenna það sem sitt tótem. Þetta tótem er áþreifanleg leið 

fyrir einstaklinga að tjá tilfinningar sínar varðandi það að samfélagið er stærra og 
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betra en þeir sjálfir. Það þjónar einnig þeim tilgangi að minna einstaklinga á þeirra 

verkefni og sambönd við alla aðra innan ættbálksins og hversu mikið þeim þykir vænt 

um það. Þessar tilfinningar eru styrktar af öllum ættbálknum á vissum tíma þar sem 

meðlimir hittast og halda veislur. Þessar veislur eru dæmi um trúarlegar athafnir sem 

þjóna þeim tilgangi að þjappa saman og styrkja sambönd innan hópsins. Hver 

einstaklingur upplifir jákvæðar tilfinningar sem ekki væri hægt að ná fram öðruvísi en 

í samveru með öðrum. Hver einstaklingur samsamar sig með öðrum í hópnum og sér 

mun á sínum hóp og utanaðkomandi einstaklingum úr öðrum hópum. Tótemið er 

síðan á sínum stað í þessum helgiathöfnum og virkar eins og áður sagði sem ákveðið 

sameiningartákn fyrir hópinn. Nánar verður fjallað um helgiathafnir síðar (Cuff og 

Payne, 1979, bls. 32).  

5.3 Weber - skilningur 

Weber sagði að einstaklingar hegði sér á grundvelli trúar sinnar. Hann sagði þá einnig 

leyfa hegðun sinni að stjórnast af trúarlegum og stjórnmálalegum skoðunum sínum. 

Hvað sem tilveru Guðs líður skiptir eingöngu máli hvort einstaklingar trúi því að hann 

sé til eða ekki. Þeir sem trúa því að Guð sé til eru líklegri en aðrir til þess að hegða sér 

á ákveðinn hátt vegna þess að þeir eru að gera það sem þeir halda að Guð vilji að þeir 

geri. Weber sagði að félagsfræðingar yrðu að taka það með í reikninginn þegar þeir 

væru að rannsaka hegðun einstaklinga í sambandi við trú þeirra. Réttlæting 

einstaklinga fyrir því hvernig þeir eru að hegða sér og hvernig þeir eru að hafa áhrif á 

samfélagið skiptir þá miklu máli. Þetta er grunnforsenda Weber fyrir félagslegri 

nálgun hans sem hann kallar skilning (e. verstehen). Það er aðferð til þess að skilja 

félagslegar skýringar með því að skilja viðhorf eða það sem má kalla heimssýn eða 

grunnkerfi þeirrar trúar sem einstaklingar hafa. Þess vegna hafnaði Weber til dæmis 

tilgátu Marx um að einstaklingar væru aðeins knúnir áfram af efnahagshvötum sínum. 

Nánar verður fjallað um þetta síðar. Hann sagði að einstaklingar hegðuðu sér ekki 

bara á sjálfselskan hátt, sérstaklega þegar þeir eru að hegða sér á ákveðin hátt vegna 

trúarskoðana sinna eða hugsjóna. Það verður að taka tillit til trúarskoðana þeirra jafnt 

og efnahagslegs áhuga þeirra til þess að skilja hvers vegna einstaklingar taka þær 

ákvarðanir sem þeir taka. Bæði trúarskoðanir og efnahagslegur áhugi orka hvert á 

annað og spila mikilvægt hlutverk í mótun samfélagsins og hegðun einstaklinga 

(Hughes, Martin og Sharrock, 1995, bls. 90-91). 
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Samkvæmt Weber rísa trúarhugmyndir og hugsjónir einstaklinga út frá þörf þeirra 

til þess að finna tilgang og merkingu í lífinu. Þeim verður að finnast þeir vera hluti af 

einhverju stærra og að örlög þeirra séu bundin þessu plani. Til að taka dæmi um þetta 

nefndi Weber mikilvægi þjáninga í mörgum trúarbrögðum. Hann sagði að 

einstaklingum fyndist það auðveldara ef þeir héldu að þeir væru fæddir til einhvers 

sérstaks, að þeir hefðu einhvern sérstakan tilgang. Að þessu leyti gætu trúarbrögð því 

útskýrt þjáningar þeirra með því að segja að þeir muni hljóta sáluhjálp í næsta lífi. 

Þörfin fyrir trúarbrögð er alveg eins raunveruleg og nauðsynleg og þörfin fyrir mat, 

föt og vald yfir öðrum (Hughes, Martin og Sharrock, 1995, bls. 91). 

5.4 Merkingarkerfi – trú og trúarbrögð  

Einstaklingar finna afar sterka þörf fyrir því tengjast raunveruleikanum. Þeir gera það 

með því að vera hluti af samfélaginu en ef þeir eru aðskildir frá því þá geta þeir lent í 

ýmiss konar hættu sem þeir geta ekki greitt úr einir. Trúarbrögð og trú eiga sinn þátt í 

að hjálpa einstaklingum við að finnast þeir vera partur af heildinni, af samfélaginu. 

Hvert samfélag er fullt af yfirborðs og hlutgerðum merkingum og hvert samfélag 

tekur þátt í að byggja upp merkingarfullan heim fyrir mannverur (Berger, 1969,  bls. 

22-23, 26, 28).  

Merkingarkerfi einstaklinga er að mestu leyti lært með félagsmótun. 

Merkingarkerfi og sjálfsmynd einstaklinga eru samtvinnuð. Einstaklingar staðsetja 

sjálfa sig og sínar aðgerðir innan félagslega skipulagsins með merkingum og 

merkingarkerfi sínu. Merkingarkerfi einstaklinga er líklegt til að vera svipað og þeirra 

sem eru þessum einstaklingum mikilvægir. Merkingarkerfi þeirra verður fyrir miklum 

áhrifum frá fólkinu í kringum þá og af samfélaginu í heild sinni. Einstaklingarnir 

samþykkja þessar merkingar en þeir geta líka hafnað einhverjum þeirra eða mótað þær 

eftir vilja. Þeir velja túlkanir fyrir atburði og aðgerðir í stærra samhengi við kerfið. 

Þetta merkingarkerfi upplýsir þannig sjálfið. Það segir einstaklingum hvers konar 

manneskjur þeir eru, hversu mikilvæg hlutverk þeirra eru, hver tilgangur atburða sem 

þeir taka þátt í er og veitir skilning á sjálfsmynd og félagslegri tilveru. Umrætt kerfi 

upplýsir einnig um gildi og norm stærri hópsins. Einstaklingar komast að ýmsum 

niðurstöðum út frá þeim merkingum sem þeir leggja í hlutina (McGuire, 2002, bls. 

30-31). 

Trú endurspeglar mikilvæg tengsl milli einstaklinga og félagslegs hóps bæði á 

grundvelli tengsla og tjáninga á sameiginlegum merkingum. Það hefur mikla þýðingu 
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fyrir einstaklinga að vera hluti af hóp. Skilyrði merkinga fyrir einstaklingana og stærri 

samfélagshópinn eru tengd samfélagslegum viðhorfum um trú (McGuire, 2002, bls. 

25).  

Að trú geti komið með merkingar fyrir mannlegri reynslu hefur verið mjög stórt 

þema í trúarlífsfélagsfræði síðan Weber var að velta þessu fyrir sér. Merking er túlkun 

aðstæðna og atburða í víðara samhengi. Einstaklingar velja sér persónulega merkingu 

út frá félagslega aðgengilegu merkingarkerfi. Merking og trú þeirra passa ekki 

endilega alltaf saman. Einstaklingar geta trúað á sýkla en einnig illa anda sem orsaka 

sjúkdóma. Þeir gætu þá notað hugtakið sýklar til að reyna að skýra eða túlka illa anda 

(McGuire, 2002, bls. 26-27).  

Trúarbrögð tengja einstaklinga við fjöldann á grundvelli félagstengsla og með 

sameiginlegu merkingarkerfi. Merkingarkerfið einkennist af löghelgunum sem skýra 

hvers vegna hlutirnir eru eins og þeir eru og hvernig þeir eiga að vera. Nánar verður 

fjallað um hugtakið löghelgun síðar. Trúarbrögð eru merkingarkerfi, þau geta mótað 

þátttöku einstaklingsins í samfélaginu og bæði hann og samfélagið leita til 

trúarbragðanna til að fá merkingu fyrir tilvist sinni (McGuire, 2002, bls. 25).   

Berger og Luckmann sögðu að merkingarkerfi túlki tilveru hópa. Hvernig hóparnir 

gera hluti og af hverju þeir eru til er tengt merkingu. Berger sagði að merkingarkerfi 

væri bæði skýrandi og staðlandi. Það skýrir eðli hluta og hvernig þeir eiga að vera. 

Það skýrir einnig félagslegt skipulag hópsins, hvernig valdaskiptin eru, hvernig farið 

er eftir reglum og hver úrræðin og verðlaunin eru og svo framvegis (McGuire, 2002, 

bls. 25-27).  

Berger leggur áherslu á að það verði að vera félagslegur grundvöllur (e. social 

bases) til að merkingarkerfi haldi velli. Þessi grundvöllur felst í trúverðugleika 

félagslegu uppbyggingarinnar (e. plausibility structures). Merkingarkerfið heldur 

þannig áfram að vera trúverðugt. Þessar félagslegu uppbyggingar eru grunnurinn að 

löghelgunum að því leyti að þær geta stutt við merkingarkerfið og þannig viðhaldið 

heimssýninni (McGuire, 2002, bls. 37-38).  

5.5 Löghelganir 

Berger kom fram með hugtakið löghelgun (e. legitimation). Hann sagði þær vera 

hvers kyns form félagslegra skýringa sem notaðar væru til að réttlæta aðgerð. 

Löghelganir geta verið tjáðar á mismunandi hátt. Goðsagnir, málshættir og saga er allt 

eitthvað sem er notað til að réttlæta ákveðin félagsleg skipulög. Þegar þessar 
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löghelganir eru teknar saman koma þær saman sem saga hópsins sem hann lifir eftir. 

Löghelganir skýra hvernig félagslegir hópar hafa verið að haga sér en þær skapa 

einnig framtíðina með því að réttlæta norm fyrir aðgerðir (McGuire, 2002, bls. 28).  

Löghelganir geta svarað spurningum um af hverju eitthvað er eins og það er en þær 

segja einstaklingum ekki hvernig þeir eiga að vera svo dæmi sé tekið. Trú og 

trúarbrögð nota löghelganir yfir félagslegar stofnanir til að veita þeim sterkari stöðu 

innan samfélagsins og staðsetja þær innan hins heilaga og hins veraldlega í 

samfélaginu. Trú og trúarbrögð þjóna þeim tilgangi að viðhalda raunveruleika 

félagslega uppbyggða heimsins þar sem tilvist einstaklinga á sér stað (Berger, 1969, 

bls. 29, 33, 42). 

Stark og Bainbridge fjölluðu um trúarbrögð í samhengi við ávinning og kostnað. 

Þeir sögðu að allt atferli manna helgist af ávinningi og kostnaði. Einstaklingar leitist 

við að fá eins mikinn ávinning og hægt er en forðist kostnaðinn við hann. Ef enginn 

ávinningur væri af hlutunum gætu sumir einstaklingar sætt sig við bætur sem fælu í 

sér ákveðin fyrirheit. Bæturnar myndu þá útskýra af hverju engan ávinning er að hafa 

og veita þannig óstaðfesta fullvissu um ávinning seinna í framtíðinni eða sýna fram á 

hvernig honum má ná. Trúarbrögð væru grundvölluð á trúarlegum bótum sem væru 

réttlættar með hinu yfirnáttúrulega. Trúarbrögð væru sífellt að glíma við erfið 

vandamál eins og hver tilgangur lífsins væri eða af hverju menn þjást og þyrftu því 

ákveðnar bætur og réttlætingar til að gefa einstaklingum merkingu og ákveðnar bætur. 

Stark og Bainbridge sögðu enn fremur að valdalausir einstaklingar gætu komið sér 

upp trúarbrögðum til að bæta fyrir vanhæfni annarra sem ekki geta aflað sér 

félagslegra gæða og að allir einstaklingar samfélags, einnig þeir valdameiri, þyrftu á 

trúarbrögðum að halda á einhvern hátt (McGuire, 2002, bls. 295-297).  

Weber stakk upp á því að trúarlegar skoðanir væru tengdar félagslegri 

lagskiptingu. Hann sagði að þeir auðugu og lánsömu myndu þurfa trú sem réttlætingu 

og löghelganir til þess að útskýra þeirra lánsömu aðstöðu. Þeir sem eru ólánsamir, 

ekki bara jaðarhópar heldur líka þeir sem halda að þeir séu að þjást af afstæðum 

skorti, leita að trú sem lofar þeim einhverju betra í þessu lífi eða eftir dauðann. Þess 

vegna sagði hann að þeir sem eru lánsamari séu líklegri til þess að styðja og ganga í 

kirkjur sem eru samlagaðar við samfélagið og styðja núverandi kerfi. Á meðan þeir 

ólánsömu eru líklegri til  að tilheyra sértrúarsöfnuðum sem eru á móti samfélaginu og 

slíta sig jafnvel frá því (Thompson, 1986, bls. 4). Weber sagði að maðurinn þyrfti 

útskýringar á þjáningum og örlögum. Mismunandi trúarbrögð veita þessar löghelganir 
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á mismunandi hátt. Eins og guðleg íhlutun er notuð í kristni til  að útskýra og réttlæta 

ýmiss konar mannlega reynslu. Weber heldur því fram að slíkar útskýringar geti haft 

mjög mikilvægar afleiðingar fyrir það hvernig menn haga sér (Thompson, 1986, bls. 

7-8). Weber sá hlutverk trúarbragða í lífi einstaklinga sem aðferð til að viðhalda og 

staðfesta lagskiptingu en hann sagði einnig að trúarbrögð væri hvati að breytingu í 

samfélaginu en það verður fjallað nánar um það síðar (Kunin, 2003, bls. 36). 

5.6 Merkingarkreppa 

Í hefðbundnum samfélögum eru náttúruhamfarir eins og til dæmis jarðskjálftar, 

þurrkar og farsóttir meiriháttar rask á félagslegu lífi, sem eru ekki mjög auðveldlega 

löguð. Þessar náttúruhamfarir verða að vera í samræmi við það sem mennirnir hafa 

séð fyrir sér sem himneska reglu. Það eru ekki einungis náttúrulegar hamfarir sem 

mennirnir verða að sætta sig við heldur einnig félagslegar hamfarir. Þetta geta verið til 

dæmis hernaður og stríð, ofbeldi gagnvart náunganum og mannleg grimmd. Óvissan 

sem fylgir félagslegri hegðun, vandamálið við áhættuna sem einstaklingar taka með 

henni og ófyrirsjáanleiki skilyrða í framtíðinni neyða einstaklinga til að taka 

ákvarðanir í sameiningu. Þetta vandamál er því ógn við tilfinningaþrungnum skilningi 

á því að einstaklingar geta haldið áfram að vera til og vera þeir sjálfir. Trú og 

trúarbrögð eru einn þáttur af þeirri viðgerðarvinnu sem á sér stað í raunveruleikanum 

þegar einstaklingar eru að bregðast við náttúruhamförum og félagslegum hamförum 

(Turner, 1991, bls. x). 

Þegar eitthvað gerist sem er í mótsögn við merkingarkerfið getur myndast kreppa, 

sú kreppa getur náð jafnt til einstaklinga sem og alls samfélagsins. Helstu 

skilgreiningar á merkingarkreppu eru guðsvörn, siðrof og rofnar samskiptaleiðir. Með 

guðsvörn er átt við að trúarlegar útskýringar eru veittar á ógnunum við 

merkingarkerfið svipað og kemur fram í umfjöllun um Weber og félagslega 

lagskiptingu hér að ofan. Berger sagði að flest trúarbrögð byðu upp á guðsvarnir við 

þjáningum og dauða, bæði jákvæðar og neikvæðar. Það væri þó mismunandi eftir trú 

hvernig þessar útskýringar eru en þörfin fyrir að finna útskýringu eða merkingu fyrir 

þessari reynslu virðist vera alþjóðleg. Vandamálið við guðsvörn er að hún getur ógnað 

undirliggjandi skipulagningu í samfélaginu. Það er, útskýringin sem beitt er getur gert 

það. Guðsvarnir þurfa ekki að gera fólkið hamingjusamt eða lofa hamingju í 

framtíðinni. Ef manneskja er til dæmis fátæk þá getur það verið næg skýring á 
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aðstæðum hennar að segja henni að það sé vegna þess að forfeður hennar syndguðu 

(McGuire, 2002, bls. 32-34). 

Þegar merkingarkerfi missir gildi sitt myndast siðferðileg kreppa innan 

samfélagsins. Siðrof getur myndast og kemur það verst niður á einstaklingum. Kreppa 

væri í siðferðilegri skipulagningu félagslega hópsins. Berger fjallaði einnig um 

hugtakið og sagði að siðrof geti haft alvarlegar afleiðingar eins og sjálfsvíg. Hugtakið 

fæli aðallega í sér vanhæfni félagslega hópsins til að bjóða upp á skipulagningu og 

regluvæðingu fyrir einstaklinga. Nánar verður fjallað um þetta síðar (McGuire, 2002, 

bls. 34-35).  

Stundum gerist það að sum merkingarkerfi ná ekki að bjarga sér úr kreppu. 

Rótgrónar samskiptaleiðir manna hafa rofnað og myndað kreppu og guðsvarnirnar 

virka ekki nógu vel í að tvinna reynsluna inn í kerfið. Hópurinn missir sína 

upphaflegu merkingu og skipulagningu og áframhaldandi félagslíf er ómögulegt. Af 

hverju ætti fólk að vilja gera eitthvað ef allt er tilgangslaust. Ef lífið á að halda áfram 

þarf að skapa nýtt merkingarkerfi og nýjan grunn skipulagningar (McGuire, 2002, bls. 

34-36).  

5.7 Durkheim - siðrof og trú einstaklinga 

Durkheim byrjaði að skoða sjálfsvíg þegar hann var í Bordeaux árið 1888 en árið 

1897 kom verk hans Suicide út. Durkheim talaði um nokkra áhrifaþætti sjálfsvígs. Í 

fyrsta lagi voru sjálfsvíg vaxandi vandamál í Evrópu á þessum tíma og fannst mörgum 

þau vera tengd við þróun iðnsamfélagsins. Sjálfhverf hugsun og félagslegar 

upplausnir höfðu komið í staðinn fyrir sameiginlegt vald samfélagsins (Morrison, 

1995, bls. 163-164).  

Hugtakið siðrof (e. anomie) sem Durkheim fjallaði mikið um í tengslum við 

sjálfsvíg og trú þýðir í raun ,,án reglu“. Durkheim notaði það varðandi félagslegar 

aðstæður þar sem óskipulag og regluleysi ríkti í samvisku einstaklinga. Trú og 

trúarbrögð hafa þann eiginleika að gefa einstaklingum merkingu og reglu og geta þau 

því virkað sem vernd gegn siðrofi á tvenna vegu. Annars vegar á þann hátt að sterkur 

trúarlegur grunnur reglna virkar sem höggdeyfir fyrir siðrof og hins vegar það að trú 

eða trúarbrögð geta brugðist við á ákveðin hátt við þessari kreppu siðferðilegra 

merkinga hjá einstaklingum. Að veita hlutum merkingu dregur úr óskipulagi þeirra og 

veitir fólki stöðugleika og von í erfiðleikum sínum (McGuire, 2002, bls. 35).  
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Eitt af lykilhugtökum Durkheim í Suicide var félagsleg samþætting (e. social 

integration). Hann útskýrði það aldrei nákvæmlega en það spilaði stórt hlutverk 

varðandi skilning á sambandinu milli einstaklingssjálfsvígs og samfélagsins. Hann 

sagði félagslega samþættingu tengja einstaklingana við samfélagið með því að tryggja 

tengingu við sameiginleg gildi og hugmyndir. Hún virkar einnig sem vörn gegn 

einstaklingshyggju með því að minnka einstaklingsbundnar þarfir og fá einstaklinga 

til að hugsa um hagsmuni fyrir utan þeirra eigin. Durkheim sagði félagslega 

samþættingu einnig þjóna þeim tilgangi að tengja einstaklinga við stærri félagslega 

hópa með því að gefa  til kynna að þeir séu nú partur af samfélaginu í heild. Það eru 

helst þrír hópar sem Durkheim tók til sem innihalda félagslega samþættingu: 

trúarlegir hópar, fjölskyldur og stjórnmálalegir eða þjóðlegir hópar. Durkheim notaði 

hugtakið í umfjöllun sinni um sjálfsvíg eins og áður sagði, í því samhengi að því 

sterkari tengsl sem einstaklingar hafa við samfélagið því minni líkur eru á því að þeir 

reyni eða fremji sjálfsvíg. Hann notaði einnig hugtakið félagsleg stjórnun (e. social 

regulation) í sambandi við sjálfsvíg, þar á hann við aga sem haldið er uppi af 

samfélaginu yfir þörfum og löngunum einstaklinga. Ef aginn og stjórnin er minni því 

meiri eru líkurnar á því að einstaklingar reyni eða fremji sjálfsvíg (Morrison, 1995, 

bls. 166-167).  

Durkheim sagði trú þjóna tilgangi varðandi félagslega samþættingu með því að 

tengja einstaklingana við aðra einstaklinga og hluti utan þeirra sjálfra. Trú og 

trúarbrögð setja hömlur á sjálfræði einstaklinga og tengja þá inn í mismunandi svið 

félagslega lífsins. Í þessu samhengi rannsakaði Durkheim annars vegar mótmælendur 

og hins vegar kaþólikka. Hann komst að því að sjálfsvíg voru mun algengari meðal 

mótmælenda en kaþólikka. Allt frá 20-30% meira til 300% meira. Honum fannst að 

eina leiðin til að átta sig á þessum mun væri að skoða hversu mikil tök kenningar 

trúarbragðanna hefðu á lífi fólks. Hann komst í fyrsta lagi að því að kaþólikkar eru 

líklegri en mótmælendur til að samþykkja fúslega ýmsar kröfur trúarbragðanna. 

Kaþólikkar eru síður líklegri til að mótmæla trúarbrögðunum opinberlega eða draga í 

efa einhverjar kenningar þeirra. Í skólum kaþólikka eru hefðir og kennsluhættir í 

miklum tengslum við kirkjuna. Á meðal kaþólikka er kerfi hefðbundinna sakramenta 

eins og játning og ferming ósnortin. Einnig hafa hlutverk helgisiða innan kaþólsku 

kirkjunnar og trúarlega lífsins haldist óbreytt. Hjá mótmælendum horfir öðruvísi við. 

Þeir hvetja til breytinga á öllum sviðum hins trúarlega lífs og hafa tamið sér 

gagnrýnishugsun varðandi kenningar trúarbragða sinna. Að mati Durkheim grefur 
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þetta undan trúarlegum aga. Það er frjálsari túlkun á trúarbrögðunum hjá 

mótmælendum og það er mun meira um einstaklingsbundna hugsun þar sem sjálfið 

þeirra er í fyrirrúmi en ekki sameiginlegur hagnaður samfélagsins. Mótmælendur eru 

einnig duglegri við að henda burt helgisiðum eða breyta hefðum og mynstrum en 

kaþólikkar. Það er því mikill munur á því valdi og aðhaldi sem trúarbrögðin hafa yfir 

einstaklingunum, mun meira hjá kaþólikkum (Morrison, 1995, bls. 168-169). 

5.8 Durkheim - hið heilaga og hið veraldlega 

Durkheim greindi á milli hins heilaga (e. sacred) og hins veraldlega (e. profane). 

Samkvæmt honum mynduðu þessi tvö hugtök að mörgu leyti grunninn að trú og 

trúarlegu lífi. Hann hélt því fram að hið heilaga fæli ekki aðeins í sér Guði, anda og 

náttúrulega hluti heldur einnig trúarlegar hugmyndir. Hugmynd, athöfn eða rit geta 

falið í sér heilagleika og það sem gerir það heilagt er tilhneiging annarra til að líta á 

það sem svo. Hann sagði einnig að tjáning og orð gætu verið álitin heilög. Þau gætu 

verið í höndum sérstakra heilagra aðila eins og presta og innihaldið bendingar og 

hreyfingar sem aðeins ákveðnir einstaklingar mega gera. Þar að auki kæmu mörg kerfi 

helgiathafna, hugmynda og félagslegra athafna frá heilögum hlutum. Andstæður póll 

hins heilaga væri hið veraldlega. Hið veraldlega, samkvæmt Durkheim er eitthvað 

sem er undirlægt hinu heilaga í virðingu og er því séð sem róttæk andstæða hins 

heilaga. Vegna þessa hefur hið veraldlega möguleika á að menga hið heilaga og að 

því leyti tengjast þessi tvö. Í öllum trúarbrögðum eru reglur sem segja til um hvernig 

skilgreiningin þarna á milli er og varúðarreglur þurfa að vera til staðar ef þau komast í 

samband við hvort annað (Morrison, 1995, bls. 191-192).  

Rétt er að taka fram að ekki ber að líta á hið heilaga og veraldlega sem andstæður 

góðs og ills. Einstaklingar líta frekar upp til hins heilaga heldur en þess veraldlega og 

bera meiri virðingu fyrir því. Það er hægt að fara á milli þessara tveggja, enginn einn 

hlutur þarf alltaf að vera veraldlegur í huga fólks. Það að fara frá hinu veraldlega til 

hins heilaga krefst þó oft á tíðum einhvers konar helgiathafna. Að fara frá hinu 

heilaga til hins veraldlega krefst þess að hlutir missi merkingu sína og fari þannig frá 

því að vera heilagir yfir í að vera veraldlegir. Það eru til heilagir hlutir innan 

trúarbragða sem fólk leitar til vegna þess að þeir búa yfir merkingu. Hlutir eins og 

Biblían í kristintrú. Einstaklingar lesa í henni boðskap og kenningar og öðlast þannig 

frekari skilning á hugmyndafræði trúarinnar. Með þessu geta þeir bæði lagt merkingu 
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í það sem þeir eru að lesa sem og fundið merkingu í textanum. Þannig geta heilagir 

hlutir innan trúarbragða veitt fólki merkingu (Nisbet, 1974, bls. 173-174). 

Durkheim dró fram sex einkenni hins heilaga og hins veraldlega. Fyrsta er að hið 

heilaga er alltaf aðskilið frá öllum öðrum hlutum. Annað er að kerfi helgiathafna og 

félagslegra athafna segja einstaklingum til um hvernig nálgast skuli hið heilaga og 

hvernig haga skuli sér í kringum það. Þriðja er að heilagir hlutir eru verndaðir og 

einangraðir af þeim sem hafa vald til þess að banna og gera hluti að banni (e. taboo). 

Fjórða er að heilagir hlutir eru aðgreindir frá veraldlegum hlutum og eru álitnir vera 

yfirboðarar í virðingu. Fimmta er að hið heilaga og hið veraldlega eru fulltrúar þeirrar 

meginreglu sem aðskilur hið náttúrulega frá hinum andlega heimi. Með þessu koma 

hugtökin með mikilvægar andstæður inn í samfélagið svo sem gott á móti illu og 

fleira. Sjötta er að leiðin frá hinu veraldlega til hins heilaga er að nota helgiathafnir til 

að breyta einu ástandi í það næsta með helgisiðum eins og vígslu og endurfæðingu 

(Morrison, 1995, bls. 191-192). Durkheim talaði aðallega um hið heilaga og  

veraldlega í samhengi við einstakar stofnanir innan samfélaga til að sýna fram á 

sögulega og sálfræðilega uppsprettu valdsins sem trú og trúarbrögð geta haft yfir 

einstaklingum sem aðhyllast þau (Nisbet, 1974, bls. 175). 

5.9 Helgiathafnir 

Helgiathafnir eða helgisiðir eru táknrænar athafnir og siðir sem styrkja hina trúuðu í 

afstöðunni og gera þeim kleift að samsama sig trúarsamfélaginu. Helgiathafnir eru 

mikilvægar bæði fyrir trúarsamfélagið sem eflist í samstöðunni og einstaklinginn sem 

styrkist í trúnni. Helgisiðir eru góð leið til að breyta tíma og rúmi. Helgiathafnir eru til 

dæmis altarisgöngur, blessun og sálmasöngur. Trúarsamfélög styðja við trú 

einstaklingsins og gildismat hans. Helgiathafnir veita einstaklingum tilfinningu um að 

þeir tilheyri hópi en trúarsamfélag gerir það líka og gott betur. Einstaklingnum finnst 

hann tilheyra ákveðnum stað og með ákveðnu fólki. Hann á sér sinn stað í 

samfélaginu og það er mikilvæg og góð leið til að viðhalda trúnni. Helgiathafnir skapa 

reynslu trúarhópa sem eflir trú þeirra og tengir saman samfélagið sem þeir lifa í 

(McGuire, 2002, bls. 17-18 og 20-22).  

Í helgiathöfnum og öðrum athöfnum minnir hópurinn sig á það hvers vegna hann 

er til, mikilvæga atburði og sambönd og merkingar sem eru áríðandi hópnum. Það að 

tilheyra og fá merkingu með trúarbrögðum er mjög mikilvægt í mótun 

einstaklingstrúarinnar. Sjálfsmynd einstaklings segir til um hver viðkomandi er. Hún 
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er félagsleg vegna þess að hún er mótuð í samskiptum við aðra. Sjálfsmyndin breytist 

samfara því sem einstaklingur tekur að sér ný hlutverk í samfélaginu. Uppbygging 

sjálfsmyndarinnar er mismunandi eftir því í hvaða samfélagi viðkomandi er. Í 

nútímasamfélögum er staða einstaklingsins og hlutverk ekki fyrirfram ákveðin. Þar er 

sjálfsmyndin því uppbyggð í gegnum val á margan hátt og er því breytileg (McGuire, 

2002, bls. 51-52).  

Á meðan verið er að slíta sambandið við ytri heiminn eru meðlimir hvattir til að 

tengjast meira og meira hópnum sínum eins og áður hefur verið fjallað um. Að finna 

samastað er jafn mikilvægt og að skuldbindast. Eining hópsins er styrkt með því að 

deila vinnu og eigum. Reglulegar samkomur eru dæmi um atburði sem þjappa hópum 

saman. Helgisiðir eru mjög mikilvægur hluti af þessum samkomum og spila stórt 

hlutverk í styrkingu hópsins. Þeir endurspegla merkingarkerfi hópsins. Helgisiðir eru 

til dæmis sálmar, tákn virðingar og sérstakar tilbeiðslustyttur. Styrking hópsins getur 

einnig aukist ef meðlimir sannfærast um að hópurinn þeirra sé óvenjulegur. Ef 

hópurinn vekur lotningu úr fjarlægð eykur það mikilvægi hans fyrir meðlimi 

(McGuire, 2002, bls. 88-90).  

Samkvæmt Durkheim er kjarni trúarinnar félagslegur. Trúarlegar athafnir eru 

sameiginlegar og þjóna þeim tilgangi að tengja einstaklinga við stærri hópinn. 

Trúarlegar merkingar eru tákn fyrir félagslega hópinn og þátttaka í  trúarlegum 

athöfnum er reynsla samfélagsins sjálfs. Í ólíkum tungumálum og öðrum táknkerfum 

má finna sameiginlega merkingu fyrirbæra sem vísa í sameiginlegan raunveruleika. 

Með því að skoða trúarrit má einnig komast betur að því hvernig einstaklingurinn 

tengist samfélaginu (McGuire, 2002, bls. 197-199).  

Durkheim skoðaði áhrif helgiathafna á einstaklinga og samfélag. Öll trúarbrögð 

gera greinarmun á kerfi trúarhugmynda og kerfi helgiathafna. Trúarhugmyndir segja 

til um viðhorf og fleira sem eru tengd trúarlegum hlutum. Helgiathafnir hafa tvö 

aðaleinkenni að mati Durkheim. Í fyrsta lagi snúast þær um athafnir sem tengjast 

ákveðnum hlutum innan trúarinnar og í öðru lagi geta þær lagt bann eða hömlur við 

hlutum varðandi hið heilaga. Trúarlegum bönnum fylgja mikilvægar reglur, 

sérstaklega í tengslum við helgiathafnir. Tvö kerfi tengd bönnum eru mikilvægust. 

Annars vegar þau sem fordæma eða banna  hluti vegna þess að þeir eru ekki 

samrýmanlegir þeirra hugmyndum og hins vegar þau sem krefjast aðskilnaðar á milli 

hins heilaga og hins veraldlega. Durkheim sagði til dæmis að mikil fordæming væri 
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innan tótemisma varðandi át á ákveðnum heilögum dýrum og grænmeti (Morrison, 

1995, bls. 205-206). 

 Tala má um beint samband á milli samfélags trúaðra og styrk þess hvað varðar 

sameiginlegt merkingarkerfi en eining hópsins er í raun tjáð og styrkt í gegnum það. 

Hugmyndin um kirkju er því eins konar tenging á milli merkingarkerfisins og 

samfélagsins sem inniheldur það. Samkvæmt Durkheim er ákveðinn samfélagslegur 

þáttur í trúnni og hann er endanlegur. Hann lagði mikla áherslu á að skoða það sem 

væri sameiginlegt í trúnni. Hann komst að því að helgiathafnir, tákn og fleira væru 

framsetning á félagslega hópnum. Með því að taka þátt í helgiathöfnum og fleiru tengt 

trú eða trúarbrögðum væru einstaklingar að endurnýja tengingu sína við hópinn, læra 

og endurstaðfesta þessar sameiginlegu merkingar sem þeir deila (McGuire, 2002, bls. 

37).  

Durkheim flokkaði helgiathafnir í fjóra flokka. Sameiginleg virkni allra þessara 

helgiathafna er að einstaklingar innan hóps styrkjast í tengslum sínum og haga sér 

eins og eining sem vinnur saman að ákveðnum markmiðum eða hlutum. Þessir hópar 

nota goðsagnir og fleira til að réttlæta tilgang sinn. Fyrsti flokkurinn er fórnunar 

helgiathafnir (e. sacrificial rites). Hér er lögð áhersla á fórnir og athafnir þar sem 

náttúruöflum er fagnað. Einstaklingar geta þurft að fórna einhverju af sjálfum sér til 

að fá einhverju framgengt. Annar flokkurinn er eftirlíkjandi helgiathafnir (e. imitative 

rites). Aðaláhersla hópa innan þessa flokks er að styrkja helgiathafnir en hann er 

ólíkur fórnunar helgiathöfnunum að því leyti að til dæmis er hermt eftir mismunandi 

hreyfingum og venjum dýra. Í þessum athöfnum getur það til dæmis gerst að 

einstaklingar skreyta sig eins og eitthvert dýr og herma þannig eftir. Þriðji flokkurinn 

kallast fulltrúahelgiathafnir (e. representative rites). Þetta eru helgiathafnir sem 

tengjast því hvernig samfélagið kynnir sig hópnum. Virkni hópa sem aðhyllast þessar 

helgiathafnir er að koma fram sem fulltrúi fyrir forfeðurna. Dæmi um hluti sem hægt 

er að gera í þessum helgiathöfnum er að koma fyrir tótemum þar sem forfeðurnir áttu 

að hafa ferðast. Fjórði og síðasti flokkurinn er friðþægingarhelgiathafnir (e. piacular 

rites). Í honum er sjónum öðru fremur beint að því sem tengist óhamingju, dauða og 

missi. Hann er ólíkur hinum flokkunum að þessu leyti því í hinum er lögð áhersla á að 

fagna jákvæðum hlutum. Þetta kerfi helgiathafna sýnir að þegar samfélag er að ganga 

í gegnum aðstæður sem eru óþægilegar, sorglegar og fleira, þá leggur það pressu á 

einstaklinga innan þess að finna fyrir því og sýna það. Þeir gera það meðal annars 

með því að gráta eða meiða sig (Morrison, 1995, bls. 207-211). Með 
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friðþægingarhelgiathöfnum er í raun verið að endurnýja einingu hópsins og þeir sem 

taka þátt í þeim sjá muninn á sínum hóp og annarra. Frávik innan hópsins er meira 

ógnandi en frávik utan hans vegna þess að meðlimir hópsins eiga að vita betur. Þeir 

sem standa utan eru þeir sem ekki vita af sannleikanum eða hafa ekki áttað sig á 

honum enn þá (McGuire, 2002, bls. 217).  

Durkheim fannst afar mikilvægt fyrir samfélög að staðfesta þessar sameiginlegu 

merkingar og aðalhugmyndir þeirra með ákveðnum atburðum sem væru reglulegir. 

Með þeim væri hópnum þjappað betur saman og hann fengi tækifæri til að koma 

saman sem eining, sem hópur með sömu samviskuna og sameiginlegt merkingarkerfi. 

Hann sá engan mun á trúarlegum athöfnum eða þjóðlegum atburðum líkt og 

þjóðhátíðardögum. Slíkir atburðir, sem væru partur af þjóðríkistrú viðkomandi 

samfélags þjónuðu sama tilgangi og trúarlegir atburðir. Með þjóðríkistrú er átt við 

rótgróna trú eða helgisiði sem tengdir eru fortíð, nútíð eða framtíð þjóðar. Þjóðríkistrú 

er tákn fyrir samloðunarkraft þjóðarinnar og er yfir trúarleg mörk hafin (McGuire, 

2002, bls. 201).  

Sameiginleg samviska (e. collective conscience) er stórt hugtak í verkum 

Durkheim. Hann notar hugtakið til að vísa í þá trú, athafnir og tilfinningar sem allir í 

samfélaginu hafa sameiginlegt. Durkheim sagði þessa sameiginlegu samvisku þróast 

vegna sinna eigin laga en ekki sem tjáning samvisku einstaklinganna. Sameiginlega 

samviskan er afmarkað kerfi að mati Durkheim sem virkar eins og slagæð 

samfélagsins. Hún getur skapað sameiginlegar aðstæður fyrir tilveru, tengt saman 

kynslóðir, skilgreint tengsl einstaklinga við hvor annan og við samfélagið í formi 

skyldna. Tala má um fjögur aðaleinkenni sameiginlegrar samvisku, magn (e. volume), 

ákafi (e. intensity), afmörkun (e. determinateness) og innihald (e. content). Eftir því 

sem magn eykst eflist skuldbinding einstaklings að sameiginlegum hugmyndum. 

Stígandi ákafi leiðir af sér aukinn áhrifamátt sem skilar sér í sameiginlegar 

hugmyndir. Því meiri sem afmörkun samviskunnar er því greinilegri verður 

mótspyrnan gegn breytingum á ríkjandi félagslegum reglum. Aukið trúarlegt innihald 

stuðlar að því að samviskan treystir tak sitt á einstaklingnum. Dæmi um 

trúarhreyfingu sem býr yfir mikilli sameiginlegri samvisku eru sértrúarsöfnuðir. Þar er 

skuldbinding og ákafi meðlimanna í hámarki, þeir eru afar afmarkaðir frá öðrum 

hópum og eru í stöðugri við samfélagið. Sértrúarsöfnuðir hafa einnig mikið trúarlegt 

innihald. Sameiginleg samviska skýrir félagslegan tilgang, gefur aðgerðum og hlutum 
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merkingu og setur mynstrið fyrir félagslegt líf einstaklinga og hópa (Morrison, 1995, 

bls. 131-133).  
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6. Samfélagið 

6.1 Durkheim - samstaða  

Aðaláhersluefni Durkheim í einu af helstu ritum hans, The Division of Labor er 

samstaða. Hann notaði þetta hugtak á margs konar hátt. Öðru fremur til að vísa til 

kerfis félagslegra tengsla sem tengir einstaklinga við samfélagið. Ennfremur notaði 

hann hugtakið til að vísa til kerfis sem tengir einstaklinga við aðra og síðan við 

samfélagið í heild sinni. Þá notaði hann umrætt hugtak til að vísa í kerfi sem tengir 

einstaklinga saman í gegnum skipti, þegar einstaklingar skipta á milli sín eða gefa 

gjafir. Að lokum notaði hann hugtakið til að lýsa stigum samþættingar, sem honum 

fannst tengja einstaklingana við félagslega hópa utan þeirra sjálfra (Morrison, 1995, 

bls. 128).   

Samstaða getur verið tvenns konar og fer það eftir samfélaginu hvort að þar sé 

lífræn samstaða eða vélræn. Í samfélögum þar sem vélræn samstaða ríkir eru 

einstaklingar beintengdir samfélaginu í gegnum mismunandi hluti og tengjast allir 

meðlimir hópa saman á einhvern hátt. Það er ekki mikið lagt upp úr sjálfstjórn 

einstaklingsins og enginn greinarmunur er gerður á milli sameiginlegrar samvisku og 

einstaklingsbundinnar samvisku. Sameiginlega samviskan og reglurnar sem fylgja 

henni eru aðallega byggðar á því að trúin spanni öll svið félagslega lífsins. Hugmyndir 

fólks og skoðanir eru að mestu leyti byggðar á trú og sameiginlega samviskan er 

byggð inn í trúarleg lög. Einstaklingshyggja er afar lítil og félagslegu tengslin eru 

fremur vegna skyldu en samnings. Trú er án efa mikilvægasta stofnunin innan þessara 

samfélaga en hún skapar einsleitni í hugsun og verki einstaklinganna. Í samfélögum 

þar sem lífræn samstaða ríkir er vinna sérhæfð og einstaklingar eru meira tengdir 

hverjum öðrum en samfélaginu sem heild. Félagsleg tengsl myndast frekar í gegnum 

samninga en vegna hefða og trúarlegra hugmynda. Einstaklingshyggja er í miklum 

mæli og einstaklingar búa yfir einstaklingsbundinni sjálfstjórn. Rammar samfélagsins 

eru fleiri og flóknari en í samfélögum þar sem vélræn samstaða ríkir. Hlutverk 

rammanna geta verið stjórnmálaleg, efnahagsleg og lagaleg þar sem lítil eiginleg 

samskipti fara fram á milli hópa sem starfa innan þeirra. Sameiginlega samviskan er 

veikari en í vélrænum samfélögum og innihald hennar er meira veraldlegt og 

efnahagslegt (Morrison, 1995, bls. 129-131).  
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Durkheim skrifaði mikið um samfélög og hvernig það að vera partur af því veiti 

einstaklingum mikla samkennd hver með öðrum. Hann segir að þegar einstaklingar í 

smærri samfélögum búa við næstum því sömu aðstæður og tilveru væri sameiginlega 

umhverfið þeirra afar raunverulegt. Meðvitund einstaklinganna væri af sömu tegund 

og flestir setja sömu hlutina í ákveðið samhengi sem leiddi til sameiginlegrar 

meðvitundar. Þessi sameiginlega samviska hefur ákveðin einkenni en hún getur breyst 

eftir því sem samfélögin stækka og breytast. Því almennari sem sameiginlega 

samviskan er því meira rými skapast fyrir margbreytileika einstaklinganna 

(Durkheim, 1984, bls. 229-232).  

Trúarlífsfélagsfræði hefur tekist að sýna í mörgum tilfellum náið samband á milli 

trúar og trúarbragða annars vegar og félagslegrar samstöðu hins vegar. Þegar 

einstaklingar glíma við erfiði eins og merkingarkreppur verður sérhvert samfélag að 

halda í samstöðu einstaklinga innan þess. Trúarleg löghelguð samstaða gerir það að 

verkum að grundvallar félagslegar staðreyndir verða skýrari og auðveldara reynist að 

takast á við vandamálin sem steðja að samfélaginu (Berger, 1969, bls. 51-52).  

6.2 Malinowski og Marx 

Bronislaw Malinowski skoðaði lífrænu samlíkinguna sem Durkheim fjallaði um með 

hugtaki sínu um lífræna samstöðu (e. organic solidarity) og þróaði hana enn frekar. 

Malinowski einbeitti sér að virkni stofnana í samfélaginu í tengslum við einstaklinga. 

Þó að hann notaði lífrænt líkan þá var virkni þess ætlað til að uppfylla bæði 

líkamlegar og félagslegar þarfir einstaklings. Það átti einnig að geta uppfyllt þarfir 

samfélagsins. Malinowski sagði að hægt væri að skipta þörfum einstaklinga í þrjá 

flokka. Í fyrsta lagi voru það grunnþarfirnar (e. basic needs). Þær voru sjö og voru 

aðallega af líkamlegum toga allt frá þörf einstaklinga fyrir næringu og til þeirrar 

þarfar að fjölga sér. Í öðru lagi voru það hjálplegar þarfir (e. instrumental needs) en 

það voru þarfir sem gerðu einstaklingum kleift að finna sér stað í samfélaginu og fyrir 

samfélagið til að vinna að því að uppfylla grunnþarfir einstaklinga. Þetta geta verið 

þarfir á borð við dómskerfið og menntakerfið. Í þriðja lagi voru það sameinandi þarfir 

(e. integrative needs) sem eru að einstaklingar verða að hafa sameiginlegan 

hugtakaramma þar sem öðrum þörfum þeirra getur verið svalað. Þessar þarfir eru til 

dæmis þörfin fyrir líkamlegt og andlegt öryggi (Kunin, 2003, bls. 24). 

Malinowski sagði að trú og trúarbrögð rísi einkum upp frá líkamlegum þörfum 

okkar frekar en frá hjálplegum þörfum eða sameinandi þörfum. Hann sagði trú ekki 
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endilega fjalla um hugleiðingar eða íhugun og að hún gæti allt eins risið frá sársauka 

og áföllum mannlegrar tilveru. Ennfremur sagði hann dauðann vera rót trúarinnar og 

trúarbragða. Dauðinn grefur undan og stríðir gegn öllum áætlunum og ásetningi 

einstaklinga. Trúin og trúarbrögðin eru svarið við þessari grundvallar staðreynd, 

dauðanum, og er eitt helsta einkenni þeirra að þau neita endanleika dauðans (Kunin, 

2003, bls. 24-25). 

Malinowski sagði að trú og trúarbrögð þjóni mikilvægum og mismunandi 

einstaklings- og samfélagslegum tilgang. Honum er framfylgt í gegnum trúarkerfi sem 

er lært í gegnum menningu og samfélagið sjálft. Þetta kerfi gerir einstaklingum kleift 

að staðfesta von sína um líf eftir dauðann í gegnum endurteknar helgiathafnir. Það 

þjónar einnig þeim tilgangi að hjálpa þeim sem syrgja hina látnu og koma þeim undir 

félagslega stjórn svo þeir verði ekki hættulegir sjálfum sér eða samfélaginu. 

Malinowski segir að flestar stærstu trúarathafnirnar séu tengdar við, það sem hann 

kallaði, krepputíma hjá einstaklingnum, eins og til dæmis fæðingu, kynþroskaskeiðið, 

hjónaband og dauða. Þess vegna má segja að þær hjálpi til við að útkljá þau vandamál 

sem geta komið upp þegar einstaklingar kljást við þessar kreppur. Hugmyndin hjá 

Malinowski var sem sagt að allar kreppur geta valdið miklum og sterkum tilfinningum 

sem geta ógnað einstaklingnum og því samfélagi sem hann býr í. Þess vegna er trúin 

til staðar til þess að finna þessum tilfinningum jákvæðan farveg. Því er hægt að sjá 

trúarbrögðin sem aðferð félagslegrar stjórnunar sem stjórnar tilfinningalegum 

viðbrögðum einstaklinga og viðheldur félagslegri reglu og samloðun (Kunin, 2003, 

bls. 25). Eins og áður hefur verið sagt þá veldur samloðun auknum sameiginlegum 

einkennum einstaklinga innan hóps og leiðir til þess að auðveldara er að hafa stjórn á 

hópnum (Franzoi, 2003, bls. 323). 

Karl Marx vildi ekki leggja of mikla áherslu á mikilvægi trúar og trúarbragða. 

Hann sagði að allt sem tengdist efnahagi í samfélögum væri mun mikilvægara. Hann 

sagði að efnahagurinn væri undirbyggingin (e. underlying structure) og trúarbrögðin 

ásamt öðrum félagslegum þáttum væri yfirbyggingin (e. superstructure). Það þýddi að 

trúarbrögðin væru mótuð af undirliggjandi efnahagsbyggingunni. Aðalhlutverk 

trúarbragða, sem og annarra þátta í yfirbyggingunni, væri að fullgilda núverandi 

efnahagskerfi samfélagsins. Hlutverkið getur einnig snúist við og þá þjónar 

yfirbyggingin þeim tilgangi að tjá arðrán og firringu. Yfirbyggingin verður þá hluti af 

upplausn samfélagsins í stað þess að fullgilda það. Firring er þegar einstaklingur fer 

að líða eins og hans framlag sé ekki að skipta máli. Vinnan hans hættir að vera 
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skapandi og gefandi og fer að snúast um nauðsyn þess að afla sér viðurværis. Þetta 

tengist annarri kenningu sem Marx kom með um vitund, það er vitund einstaklinga 

um þeirra eigin líf. Marx sagði að það væri bæði til fölsk og sönn vitund. Hann sagði 

að vinna og framleiðsla án firringar væri sönn vitund en ef að einstaklingar yrðu firrtir 

frá framleiðslu sinni þá myndu þeir mynda sér falska vitund. Þeir gætu ekki 

endurheimt sína sönnu vitund fyrr en þeir myndu taka stjórnina á vinnu sinni. Ef það 

er þannig að yfirbyggingin og þar með trúarbrögðin sjá um að staðfesta samfélagið í 

stað þess að efast um það þá getur svo farið að einstaklingarnir sætti sig við 

samfélagið og sjái ekki að það er verið að brjóta á þeim. Þá eru þeir orðnir firrtir og 

með falska vitund (Kunin, 2003, bls. 6-7).    

Þegar Marx talaði um trú og trúarbrögð átti hann það til að kasta fram setningum 

eins og að trú væri ópíum fólksins eða að trú væri hjartað í hjartalausum heimi. Þessar 

setningar benda til þess að Marx hafi verið trúleysingi. Honum fannst trúarbrögðin 

ekki vera að leiða einstaklinga til móts við hamingju heldur vera að blekkja þá og búa 

til tilbúna hamingju sem væri ekki það sem þeir þörfnuðust. Hann sagði að 

einstaklingar ættu að gefa þau upp á bátinn og fara að leita að sinni eigin hamingju 

(Kunin, 2003, bls. 8).  

6.3 Weber - kalvínismi og kapítalismi 

Weber og Marx voru ef til vill á öndverðu meiði með margt en þeir voru þó sammála 

um nokkra hluti enda báðir efnishyggjumenn. Þeir voru til að mynda báðir mjög á 

móti þeirri hugmynd að einstaklingar gætu haft djúp áhrif á sögu samfélags bara með 

einhverri hugsun eða hugmynd. Þrátt fyrir þetta voru þeir ekki sammála um það hvort 

trúarlegar hugmyndir gætu stuðlað að félagslegum breytingum. Þeir héldu því fram að 

sögulegar félagslegar breytingar á samfélögum yrðu vegna hegðunar einstaklinga sem 

væru að reyna ná fram einhverjum markmiðum. Þeir voru einnig ósammála þegar 

kom að því að segja til um það hvað væri að hvetja þessa einstaklinga áfram. Weber 

sagði að þeir væru ekki aðeins hvattir áfram af hagnýtum, efnahagslegum 

hugðarefnum heldur einnig gildum þeirra og hugmyndum, þar á meðal trúarlegum 

skoðunum. Hann sagði að tenging þeirra við þessar skoðanir gætu verið eins 

raunverulegar, ákafar og mikilvægar fyrir þá eins og þörf þeirra fyrir næringu og 

þægindi. Einstaklingar geta þess vegna haft áhuga á að gera hugmyndir sínar og gildi 

að raunveruleika. Áhuginn fyrir því gæti jafnvel verið svo sterkur að hann verði 

veraldlegum þörfum yfirsterkari, vegna þess að trú sem býður einstaklingum upp á 
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ódauðlega sál og sáluhjálp getur skipt þá eins miklu eða jafnvel meira máli heldur en 

hversdagslegir hlutir gera. Weber sagði að trúin gæti verið mjög sterk fyrir 

einstaklinga, tilhugsunin um eilífa fordæmingu í næsta lífi eða eftirlífi væri því mun 

mikilvægari en hversdagslegir hlutir á borð við tímabundna erfiðleika eða óþægindi. 

Hann tók það fram að einstaklingar hafi einnig efnahagslegan áhuga en Weber 

hafnaði því að einhver ein hugmyndafræði gæti haft djúpstæðar sögulegar afleiðingar. 

Hann var því ekki að reyna að láta trúarbrögð koma í stað efnahagslegra útskýringa 

fyrir félagslegum breytingum heldur hélt hann því fram að það væru alltaf margir 

þættir sem hefðu áhrif og þar á meðal væru trúarlegar útskýringar (Hughes, Martin og 

Sharrock, 1995, bls. 98-99). 

Þeirri staðreynd að trúarlegar skoðanir geti haft beinar og afgerandi áhrif á 

efnahagslegar aðstæður getur verið erfitt að kyngja fyrir einstaklinga sem búa í 

vestrænum nútímasamfélögum. Það gæti einna helst verið vegna þess að trúin er á ytri 

mörkum raunveruleika þeirra samfélaga. Í öðrum samfélögum eins og í Indlandi spilar 

trúin stærra hlutverk í félagslegu lífi einstaklinga. Weber sagði að sérhver trúarbrögð 

fjölluðu um efnahagslega athafnasemi í sambandi við þann veraldlega rekstur að afla 

sér viðurværis, siðakerfi verslunar og svo framvegis. Í mörgum trúarbrögðum er gert 

lítið úr vinnu og horft á efnahagslegt líf sem merkingarlaust og tómlegt. 

Efnahagslegar athafnir eru viðurkenndar og nauðsynlegar til að lifa af en fyrir utan 

það eru þær gagnslausar og verðlaus viðleitni. Dæmi um þetta er viðhorf kaþólsku 

kirkjunnar á miðöldum. Hugsjón hennar var að einstaklingar ættu að þjóna Guði allan 

daginn alla daga þar sem lágmarkstíma væri eytt í veraldlegar athafnir. Klausturlíf 

komst næst þessari hugsjón (Hughes, Martin og Sharrock, 1995, bls. 99).   

Ein af aðal kenningum Weber, sem fjallar um röklegan kapítalisma (e. rational 

capitalism), segir að hugmyndir og trú geti haft mikilvægar afleiðingar varðandi 

hugsanir og hegðun einstaklinga. Aðeins með því að skilja merkingu hegðunar væri 

hægt að skilja félagslega hegðun (e. social action). Hann notaði þessar hugmyndir 

þegar hann fjallaði um aðal hugðarefni sitt, þróun kapítalisma, og sérstaklega það sem 

hann kallaði röklegan kapítalisma. Hann sagði að röklegur kapítalismi krefðist bæði 

staðlaðra aðstæðna og efnislegra aðstæðna. Með öðrum orðum að það væri ekki nóg 

að hafa réttu efnahagslegu aðstæðurnar heldur þyrftu gildi samfélagsins líka að vera 

samræmanleg kapítalismanum. Aðeins þá myndi kapítalisminn verða eins og hann á 

að vera. Það var þessi hugmynd Weber sem leiddi hann inn á þá braut að rannsaka trú 

(Thompson, 1986, bls. 41). 
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Weber rannsakaði Hindúa á Indlandi og komst að þeirri niðurstöðu að 

efnahagslegu aðstæðurnar þar væru hentugar fyrir kapítalisma en hugarfarið var ekki 

til staðar. Hindúar trúa á endurholdgun og þeir trúa því að þeir fæðist í ákveðna stétt. 

Þeir trúa því einnig að þeir megi ekki reyna að bæta stöðu sína. Í staðinn verða þeir að 

reyna að gera sem best úr sínum aðstæðum því annars eiga þeir ekki skilið að hafa það 

betra í næsta lífi. Weber sagði að þessi hugsunarháttur væri ekki góður fyrir þróun 

röklegs kapítalisma vegna þess að andi kapítalismans var ekki til staðar (Thompson, 

1986, bls. 41). 

Í bókinni The Protestant Ethic and the spirit of Capitalism ræddi Weber um 

uppruna anda kapítalismans (e. spirit of capitalism) og hugmyndir sínar um að hafa 

röklegar útskýringar á öllum þáttum lífsins (Hughes, Martin og Sharrock, 1995, bls. 

96-97). Weber sagði að það væri ekki hægt að skilgreina anda kapítalismans eins og 

önnur hugtök. Ástæðan fyrir því var að andi kapítalismans er samansafn af sögulegum 

hugtökum og hugmyndum sem eru settar saman í eina heildstæða mynd. Þess vegna 

er ekki hægt að segja beint út hvað það er heldur er hægt aðeins með nánari greiningu 

að gera sér það í hugarlund (Weber, 1974, bls. 47). 

Marx vildi halda því fram að kapítalisminn væri eðlilegt áframhald af þeirri þróun 

sem væri búin að eiga sér stað í samfélaginu. Dæmi um slíka þróun voru 

tækniframfarir í iðnaði, aukin þéttbýlismyndun, aukning pólitísks sjálfstæðis, 

breytingar á lögum, þróun fjárhagskerfisins, frjáls markaður og verkaskipting byggð á 

kunnáttu og sérþekkingu frekar en hefðum og venjum. Hann var ekki sammála Marx 

um að þetta væri nóg til að kveikja í kapítalismanum. Hann sagði að kapítalisminn 

hefði alls ekki verið óhjákvæmilegur í ljósi þessa samfélagsaðstæðna. Ef að gildin og 

trúin hefðu verið örlítið öðruvísi þá hefði kapítalisminn örugglega ekki þróast eins og 

hann gerði. Þó að þessar samfélagsaðstæður hefðu vissulega gert það mögulegt fyrir 

kapítalisma að þróast þýðir það ekki að fólk hefði haft hvötina til að þróa hann. 

Samkvæmt Weber var umbreyting trúarinnar það sem veitti fólki þessa hvöt, 

sérstaklega kenningar kalvínisma (Hughes, Martin og Sharrock, 1995, bls. 96-97). 

Weber rannsakaði kalvínisma og komst að því að í trúarsetningum þeirra var ekki 

mikið fjallað um hið yfirnáttúrulega. Það var heldur ekki mikið um töfra og 

helgiathafnir sem kæfðu því ekki röklega hugsunarhátt kapítalismans. Weber hélt því 

fram að efnahagsleg viðhorf kalvínisma væru eitt af því sem stuðlaði að þróun 

kapítalisma. Hann sagði að þetta væri vegna kenninga kalvínismans um forlög (e. 

predestination). Þær fela í sér að fyrir fæðingu eru örlög einstaklinga ráðin varðandi 
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það hvort þeir fái sáluhjálp eða eru fordæmdir til eilífðar í helvíti. Einstaklingar vita 

ekki hvort að þeim hefur verið bjargað eða hvort að þeir séu fordæmdir. 

Einstaklingarnir reyna að leysa úr þessari óvissu annars vegar með því að reikna með 

því að þeir séu í hópi þeirra sem hljóta sáluhjálp. Hins vegar með auknum 

veraldlegum athöfnum, þar sem velgengni var merki um það að vera einn af hinum 

útvöldu. Þetta eru ekki leiðir til þess að fá sáluhjálp heldur frekar leið fyrir 

einstaklinginn til að sanna það og eyða vafanum um það hvort að hann myndi hljóta 

sáluhjálp (Thompson, 1986, bls. 42). Ástundun veraldlegrar vinnu verður því að 

lífsmáta þeirra sem mögulega hafa verið forútvaldir til eilífs lífs. Maðurinn aflar sér 

fjár með skipulögðum hætti án nokkurs áhuga á að nota það sér og sínum til góðs. 

Viðhorfið er siðferðilegs eðlis vegna þess að það felur í sér ósérhlífna sjálfsafneitun. 

Afleiðing þessa verður auðsöfnun sem sjálfstætt markmið en það vill til að það er 

einnig grunnforsenda kapítalismans (Weber, 1974, bls. 52-54). Þannig urðu 

kalvínískar kennisetningar og sérstaklega forlagatrú hvati til þess að vera agaður 

einstaklingur sem tæki mikinn þátt í veraldlegu lífi, þar sem litið er á það sem skyldu 

einstaklings að reyna að auka fjármagn sitt og lifa sem heiðarlegur maður með gott 

lánstraust. Þessi skylda verður sem markmiðið sjálft en ekki bara leiðin að því. Þetta 

er meira heldur en sú þrá að koma sér áfram í samfélaginu, þetta er ákveðið siðakerfi 

(Weber, 1974, bls. 51). Weber kallaði þetta siðferði mótmælenda (e. protestant ethic). 

Þessum hugmyndum sínum bætti hann við umfjöllun sína um anda kapítalismans. 

Þannig sagði hann að trúarlegar kenningar kalvínisma væru ásamt nauðsynlegum 

efnahagslegum aðstæðum það sem skapaði og þróaði kapítalískt hagkerfi (Thompson, 

1986, bls. 42). 

Eini munurinn á siðferði mótmælenda annars vegar og anda kapítalisma hins vegar 

var að siðferði mótmælenda er framfylgt í nafni Guðs á meðan andi kapítalismans 

birtist í veraldlegum hugtökum. Samkvæmt Weber var andi kapítalismans veraldlegur 

arftaki siðferðis mótmælenda og í raun afleiðing þess. Ef það er satt þá spilaði siðferði 

mótmælenda líka stóran þátt í risi kapítalisma (Hughes, Martin og Sharrock, 1995, 

bls. 98).  

Vandamálið við kenningu Weber felst í því að rökin fyrir þróun kapítalismans eru 

tvíhliða. Annars vegar er Weber að halda því fram að kalvínismi sé að valda þróun 

kapítalisma og að hann hafi verið mjög virkt afl í því að styðja félagslega breytingu. 

Hins vegar er sú hugmynd að kalvínismi og andi kapítalismans séu mjög nánar og 

skyldar hugmyndir. Að á milli þeirra liggi svokallaður frjáls skyldleiki (e. elective 
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affinity) eða samheldni (e. association) þar sem kalvínismi stendur ekki í vegi fyrir 

kapítalisma en stuðlar ekki að þróun hans heldur (Thompson, 1986, bls. 42-43). 

Ein af aðal gagnrýni á kenningu Weber um siðferði mótmælenda er að það er í 

raun ekki vitað hvort kom á undan, kapítalisminn eða kalvínisminn. Því er ekki vitað 

hvort kalvínisminn hafi sprottið fram úr hugmyndum kapítalisma eða hvort 

kapítalisminn hafi orðið til vegna gildismats kalvínisma eins og Weber heldur fram. 

Þetta er hin eilífa spurning um það hvort kom á undan, hænan eða eggið (Thompson, 

1986, bls. 88). 
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7. Afhelgun 

Hugtakið afhelgun (e. secularization) hefur verið beinþýtt sem: ,,Þegar ríkið leggur 

undir sig eigur kirkjunnar“. Afhelgunarkenningin var upp á sitt besta á sjötta og 

sjöunda áratug síðustu aldar en lykil að kenningunni má rekja aftur til 

Upplýsingarinnar. Afhelgun er oftast skilgreind á þennan hátt: Með 

nútímavæðingu/nútímahyggju verður hnignun í trúarbrögðum, bæði í samfélaginu og 

hugum einstaklinga. Trú og trúarbrögð hætta að spila jafn mikilvægt hlutverk og áður 

varðandi merkingu, tilgang og mikilvægi fyrir einstaklinga, hópa og samfélagið. Það 

eru samt ekki allir sem eru sammála þessari skilgreiningu (Berger, 1999, bls. 2-3). 

Samkvæmt fræðimanninum Mark Chaves má ekki  skilja afhelgunarkenningar sem 

hnignun trúar heldur frekar sem hnignun á umfangi trúarlegs valds. Hann segir að 

mismunandi stofnanasvið (e. institutional spheres) í samfélaginu séu meira eða minna 

aðgreind frá trú og trúarbrögðum. Stofnanir  samfélagsins eru því hættar að þurfa að 

svara til trúar og trúarbragða þegar teknar eru ákvarðanir og virðast trúarbrögðin ekki 

hafa vald yfir samfélaginu eins og áður var (Chaves, 1994, bls. 750). 

Fræðimaðurinn Steve Bruce er sammála því að afhelgun trúar og trúarbragða eigi 

sér stað í nútímanum. Hann sagði einstaklingshyggju ógna sameiginlegum grunni 

trúarbragða og að skynsemishyggja sæi um að fjarlæga margþættan tilgang 

trúarbragða.  Einstaklingshyggja og skynsemishyggja draga saman eðli skilningsins á 

nútímahyggju og menningu. Hann sagði trúna komna inn í heim valmöguleika fyrir 

einstaklinga, þar sem hver einstaklingur hefur sitt eigið uppáhald og lífstíl. Hann sagði 

að trúarlegar stofnanir eins og kirkjur myndu verða fyrir afhelgun eins og 

einstaklingarnir (Berger, 1999, bls. 74-76).  

Peter Berger er síðan einn þeirra fræðimanna sem hafa gagnrýnt 

afhelgunarkenningar og sagði hann það alrangt að við lifum í heimi þar sem afhelgun 

á sér stað eins og Bruce hélt fram. Berger kom fram með hugtakið af-afhelgun (e. 

desecularization) sem í raun þýðir að heimurinn er að hans mati jafn trúarlegur og á 

sumum stöðum jafnvel enn trúarlegri en áður. Hann segir að vissulega hafi 

nútímavæðing vakið upp einhver afhelgunaráhrif á einhverjum svæðum en hún hafi 

einnig leitt til öflugra hreyfinga sem leggja alls enga áherslu á afhelgun heimsins 

(Berger, 1999, bls. 2-4).  
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Í könnunum frá árinu 1981 annars vegar og 1990 hins vegar var gildismat 

Evrópubúa skoðað. Niðurstöðurnar varðandi áhrif trúar virtust tvenns konar. Í fyrsta 

lagi að almenn kirkjusókn og samþykki á ýmsum kenningum innan trúarinnar hefur 

minnkað. Í öðru lagi  hefur trúin orðið meira einkamál í hugum einstaklinga þar sem 

vægi tilfinninga og reynslu hefur aukist. Samkvæmt þessum könnunum má þó ekki 

draga þær ályktanir að um afhelgun sé að ræða. Frekar mætti álykta sem svo af 

þessum niðurstöðum að trú einstaklinga sé að breytast á þennan hátt, ekki minnka 

(Berger, 1999, bls. 66-68).  

Þeir sem eru sammála hugmyndum Durkheim segja afhelgun ekki ómöguleg en á 

sama tíma kvíða þeir henni þar sem afleiðing hennar mun að þeirra mati verða 

félagsleg sundrung. Þeir sem eru sammála hugmyndum Weber skilgreina trú 

hinsvegar sem samansafn trúar og athafna sem snúa að sáluhjálp og sjá þannig 

afhelgun sem félagslega breytingu sem veldur því að merking trúarlegra athafna og 

skoðana fer minnkandi og verður því minna sannfærandi með tímanum (Chaves, 

1994, bls. 750). 

Ein af afleiðingum hugsanlegrar afhelgunar í heiminum er fækkun á trúarlegum 

skýringum á veraldlegum fyrirbrigðum. Weber hélt því fram að trúarlegar skýringar á 

heiminum myndu hverfa fyrir röksemdum vísindanna. Einn af lykilþáttum 

nútímasamfélags samkvæmt Weber er áherslan á rökrétt atvinnulíf (e. rationalised 

economy) og rökréttan hugsunarhátt. Samfélagið á að stjórnast af ákvörðunum sem 

eru byggðar á varkáru mati á kostnaði og ávinning. Þó að þessi hugsunarháttur bendi 

til eyðingar trúarbragða sagði Weber samt að trúarbrögð væru mikilvæg til að koma á 

fót því gildismati sem væri nauðsynlegt til þess að þetta hagkerfi myndi blómstra. 

Weber talaði einnig um upprisu samfélagsins út frá hugsunarhætti trúarbragða, um 

hinn yfirnáttúrulega heim til hins vísindalega hugsunarháttar nútímasamfélagsins. Þá 

yrði hætt að nota yfirnáttúrulegar lausnir eins og bænir gegn flóðum og þurrkum því 

farið væri að líta á þetta sem náttúrulegar hamfarir sem ætti að leysa með rökréttum 

og vísindalegum hætti (Thompson, 1986, bls. 25-27). 

Í verkum Durkheim fá breytingar í trú og trúarbrögðum einnig ákveðin sess. Hann 

fjallaði um trúarlegar breytingar en einnig um trúarlega hnignun, það er að trúarbrögð 

veikist innan samfélaga. Seinni punkturinn er oft tengdur við hugtakið afhelgun. 

Durkheim var þó með þversagnakennda nálgun varðandi þetta, hann sagði bæði að trú 

og trúarbrögð væru deyjandi og að samfélög væru að afhelgast. En hann sagði einnig 
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að trú og trúarbrögð væru lifandi og að þau yrðu alltaf hluti af félagslegu lífi 

(Pickering, 1984, bls. 442). 

Durkheim sagði að trú og trúarbrögð myndu ef til vill ekki hafa lengur stjórn á 

hugum fólks eða meðvitund þess. Það benti til hnignunar þeirra. Þetta væri sérstaklega 

áberandi í muninum á frumstæðum vélrænum samfélögum og lífrænum samfélögum. 

Í vélrænu samfélögunum væri samfélaginu stjórnað með trú og trúarbrögðum og til að 

samfélög gætu verið mjög trúarleg yrðu þau að fara aftur þangað, verða frumstæð. 

Durkheim skrifaði: ,,Unless the great societies today helplessly crumble and we return 

to little social groups of long ago, that is, unless humanity returns to its starting point, 

religion will no longer be able to exert very deep or wide sway over consciences.“ 

(Pickering, 1984, bls. 443-444).  
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8. Lokaorð 

Emile Durkheim og Max Weber hafa haft mikil áhrif með hugmyndum sínum og 

verkum varðandi trú og trúarbrögð. Emile Durkheim lagði mikla áherslu á að gera 

félagsfræði að vísindalegri grein og á að rannsaka trú og trúarbrögð sem staðreynd 

sem ætti uppruna sinn að rekja til samfélagsins. Hann varð fyrir áhrifum frá öðrum 

fræðimönnum en gagnrýndi þá einnig og nýtti það í umræðum sínum. Durkheim 

fjallaði mikið um einstaklinga og samfélög. Hann sagði samfélagið móta einstaklinga 

og halda uppi félagslegum hömlum gagnvart þeim. Eitt stærsta verk Durkheim var 

The Elementary Forms of the Religious Life. Í því verki fjallaði hann um frumstæða 

trú og trúarbrögð og grundvallarþætti þeirra. Durkheim skilgreindi trúarbrögð sem 

kerfi hugmynda og athafna sem varða helga hluti. Honum fannst best að skilgreina trú 

og trúarbrögð út frá sameiginlegum grundvelli þeirra. Max Weber skoðaði sambandið 

á milli kapítalisma og trúar náið. Hann varð fyrir áhrifum frá efnahagskenningum 

Karl Marx en var honum þó oft ósammála. Hann fjallaði um ýmis önnur málefni sem 

snertu þróun vestrænna nútímasamfélaga og oft í sambandi við trú og trúarbrögð. Eitt 

stærsta verk Weber var The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism þar sem 

hann fjallaði um þessi mál. Weber var á þeirri skoðun að ekki væri hægt að skilgreina 

trú í upphafi rannsóknar heldur aðeins í enda hennar. 

Margir aðrir fræðimenn hafa reynt að skilgreina og fjalla um hugtakið trú og 

trúarbrögð en tekist misjafnlega vel. Trú og trúarbrögð eru afar erfið hugtök í notkun 

þar sem skilgreiningarnar á þeim eru mjög mismunandi, eftir einstaklingum og 

samfélögum. Öll umfjöllun um trú og trúarbrögð fer því mikið eftir því hvernig 

hugtökin eru skilgreind. Innihaldsskýringar leggja áherslu á hugmyndafræðina á bak 

við trú og trúarbrögð. Hlutverkaskilgreiningar leggja áherslu á það hvaða hlutverki trú 

og trúarbrögð gegna. Hægt er að flokka trúarbrögð í tvennt, opinber og óopinber 

trúarbrögð. Einnig er til flokkun á trúarhreyfingum sem skiptist í kirkjur, kirkjudeildir, 

einstaklingsmiðlægar aðdáendahreyfingar og sértrúarsöfnuði. Þessar trúarhreyfingar 

hafa allar mismunandi einkenni en leitast þó allar við að veita meðlimum sínum 

merkingu, tilgang og mikilvægi með trú sinni. Í þessum trúarhreyfingum eru 

mismunandi leiðtogar en þekktasti leiðtogastíllinn er náðarvald. 

Manneskjur hafa löngum leitað að tilgangi, merkingu og mikilvægi í hlutum og 

atburðum sem þær finna meðal annars í trú og trúarbrögðum. Þær búa yfir sjálfi og 
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sjálfsmeðvitund sem aðgreinir þær frá öðrum manneskjum. Hver og ein manneskja 

hegðar sér á ákveðinn hátt og tekur þær ákvarðanir sem hún telur að séu bestar fyrir 

sig hverju sinni. Það er í eðli þeirra að finna aðra einstaklinga sem þær geta samsamað 

sig með og myndað hóp. Meðlimir hópa draga sig saman vegna sameiginlegra 

markmiða og hagsmuna. Þeir finna sér stað í hópum og finna þar stuðning og 

staðfestingu á eigin persónueinkennum. Eins og Robert Bales sagði þá vilja 

einstaklingar oft ná fram einhverjum ákveðnum markmiðum og vilja þess vegna vera 

hluti af hóp. Markmið hópa eru oft skýr og leiðirnar að þeim og getur það veitt 

einstaklingum mikla merkingu, tilgang og mikilvægi. Samloðun í hópum er mikilvæg 

og eftir því sem hún er meiri því auðveldara er fyrir leiðtoga að stjórna hópnum. 

Hópakenningarnar, félagsleg samanburðar kenningin, félagslega kennimarka 

kenningin og sjálfsflokkunarkenningin ýta undir þessar hugmyndir um hópa og 

mikilvægi þeirra fyrir einstaklingana innan þeirra.  

Trúarbrögð eru mismunandi en það er sama hvaða trúarbrögð talað er um, þessi 

þrjú lykilatriði, að finna mikilvægi, merkingu eða tilgang er meginviðfangsefni þeirra 

allra. Þau geta snúist um að finna trúna í sjálfum sér, þar sem einstaklingurinn er einn 

með náttúrunni eða að finna sjálfan sig í tengslum við hið yfirnáttúrulega. Durkheim 

sá sterk tengsl á milli trúarbragða einstaklinganna og samfélagsins. Því sterkari sem 

trúin er í samfélagi því meiri samloðun er innan þess en ef trúin veikist þá missir hún 

tökin á einstaklingum og þeir geta farið að draga sig meira úr samfélaginu. 

Durkheim þótti mikilvægt að rannsaka grundvallarþætti trúarbragða og skoðaði í 

því samhengi tótemisma, einfaldasta kerfi trúarbragða sem hann vissi um. Hann sagði 

að tótemismi væri tiltölulega einsleitur þrátt fyrir ólík samfélög en það leiddi til þess 

að auðvelt væri að finna sameiginleg lögmál og hugmyndir sem sameina þau. Hann 

sagði trúarlega virkni þessara einföldu trúarbragða vera að viðhalda einingu og 

siðferði í samfélaginu. Það væri mikilvægasti þáttur trúarbragða almennt. Siðir og 

trúarlegar athafnir sæju um að viðhalda einingu, heimssýn einstaklinganna innan 

samfélagsins og veita þeim ákveðinn félagslegan ramma sem væri mjög mikilvægur. 

Einstaklingar upplifa jákvæðar tilfinningar en trúarbrögðin hjálpa þeim við að vita 

hvernig má finna tilgang og merkingu með hlutum og athöfnum.  

Weber þótti mikilvægt að fjalla um trúarbrögð þar sem einstaklingar haga sér á 

grundvelli trúar sinnar. Með hugtaki sínu skilningur átti hann við aðferð til að skilja 

félagslegar skýringar með því að skilja heimssýn eða grunnkerfi þeirrar trúar sem 

einstaklingar hafa. Hann eins og Durkheim skildi mikilvægi trúar og trúarbragða og 
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fannst því nauðsynlegt að fræðimenn tækju það með í reikninginn í umfjöllunum 

sínum um einstaklinga og hegðun.  

Einstaklingar finna afar sterka þörf fyrir því tengjast raunveruleikanum. Þeir 

fæðast inn í ákveðin merkingarkerfi sem umkringja þá í samfélaginu en með tímanum 

fara þeir að staðetja sjálfa sig og sínar aðgerðir innan þeirra með þeim merkingum 

sem þeir tileinka sér. Merkingarkerfi og sjálfsmynd einstaklinga er því samtvinnuð. 

Það segir einstaklingum hvernig þeir eru og veitir þeim skilning á félagslegri tilveru 

þeirra. Trúarbrögð eru merkingarkerfi, þau geta mótað einstaklinga til þátttöku í 

samfélaginu og skýrt hvers vegna hlutirnir eru eins og þeir eru.  

Trú og trúarbrögð nota löghelganir til þess að viðhalda raunveruleika og heimssýn 

einstaklinga. Trúarbrögð glíma stanslaust við erfið vandamál eins og hver tilgangur 

lífsins er fyrir einstaklinga og þurfa því ákveðnar réttlætingar til að veita þeim 

merkingu. Weber sagði að manneskjur þurfi útskýringar á þjáningum sínum og 

örlögum og tengdi það við félagslega lagskiptingu. Hann sagði að bæði þeir ólánsömu 

sem og þeir lánsömu þyrftu á þessu að halda og gætu fengið það frá trúarbrögðum.  

Ef eitthvað gerist sem er í mótsögn við merkingarkerfið eða ef útskýringum er 

ábótavant getur myndast kreppa hjá einstaklingum eða öllu samfélaginu. Helstu 

skilgreiningar á merkingarkreppu eru guðsvörn og siðrof. Með guðsvörnum er átt við 

útskýringar við þjáningu og dauða en með siðrofi er átt við kreppu í siðferðilegri 

skipulagningu félagslega hópsins. Durkheim fjallaði mikið um hugtakið siðrof og 

tengdi það við umræðu sína um sjálfsvíg. Hann sagði að trú og trúarbrögð gætu virkað 

vel sem vernd gegn siðrofi með því að gefa einstaklingum merkingu og reglu. 

Durkheim fjallaði einnig um hugtakið félagslega samþættingu í þessu samhengi og 

sagði hana tengja einstaklinga við stærri félagslega hópa með því að gefa það til 

kynna að þeir væru partur af samfélaginu í heild. Hann rannsakaði muninn á 

kaþólikkum og mótmælendum og komst að þeirri niðurstöðu að félagslega 

samþættingin væri mun meiri hjá kaþólikkum en mótmælendum. Hann sá einnig að 

sjálfsvígstíðnin hjá kaþólikkum var mun lægri en hjá mótmælendum og fannst honum 

það ýta undir kenningu hans um siðrof.  

Durkheim greindi á milli hins heilaga og hins veraldlega. Hann sagði að hið 

heilaga væri ekki aðeins Guð og andar heldur einnig trúarlegar hugmyndir, athafnir 

eða rit. Hann sagði að hið heilaga væri alltaf aðskilið frá öðrum hlutum, þeir væru 

verndaðir, betri en veraldlegir hlutir og svo framvegis. Durkheim kom fram með 

annað mikilvægt hugtak sem hann kallaði sameiginlega samvisku. Hann sagði hana 
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vera afmarkað kerfi sem virkaði eins og aðallíffæri samfélagsins. Hún gæti skapað 

sameiginlegar aðstæður fyrir tilveru, skilgreint tengsl einstaklinga við hvorn annan og 

svo framvegis.  

Durkheim taldi kjarna trúar vera félagslegan og helgiathafnir og sameiginleg 

samviska spila þar stórt hlutverk. Helgiathafnir eða helgisiðir eru táknrænar athafnir 

sem þjóna ýmsum tilgangi. Þær styrkja samstöðu hópa, efla trú einstaklinga og hjálpa 

þeim að fá tilfinningu fyrir því að þeir tilheyri samfélaginu, öðrum einstaklingum og 

fleira. Helgiathafnir veita einstaklingum enn fremur merkingu og hjálpar þeim að 

mynda sína eigin sjálfsmynd. Helgisiðir, sem eru til dæmis sálmar og tilbeiðslustyttur 

endurspegla merkingarkerfi hópsins. Durkheim flokkaði helgiathafnir í fernt þar sem 

hver flokkur hafði sín einkenni. Allir flokkarnir þjónuðu þó sama megintilgangi fyrir 

einstaklinga, veita merkingu, mikilvægi og tilgang.  

Durkheim fjallaði um trúarbrögð og samfélög eins og áður hefur komið fram. 

Durkheim kom fram með hugtökin vélræn og lífræn samstaða og tengdi þau við 

samfélög. Hann sagði að í samfélögum þar sem vélræn samstaða væri til staðar væru 

einstaklingarnir beintengdir samfélaginu á einhvern hátt. Þar væri ekki lagt mikið upp 

úr sjálfstjórn þeirra og enginn munur gerður á milli sameiginlegrar samvisku og 

einstaklingsbundinnar samvisku. Trú væri mikilvægasta stofnunin innan þessara 

samfélaga. Einstaklingarnir byggju í sameiginlegu umhverfi sem væri afar 

raunverulegt og meðvitund þeirra af sömu tegund. Í samfélögum þar sem lífræn 

samstaða væri þá væru einstaklingarnir meira tengdir hvor öðrum en ekki samfélaginu 

í heild. Sameiginlega samviskan væri þar veikari og trú ekki jafn mikilvægur partur af 

þeirra lífi.  

Malinowski bjó til líkan fyrir samfélagið byggt á lífrænu samlíkingunni frá 

Durkheim. Innan þessa líkans þá útskýrir hann hver hlutverk trúar og trúarbragða eru 

fyrir einstaklinga og samfélög. Hann segir að rót trúar og trúarbragða sé dauðinn en 

hlutverk þeirra er að neita endanleika dauðans. Einnig væri félagsleg stjórn og viðhald 

á samloðun hlutverk þeirra sérstaklega þegar einstaklingar upplifa kreppur í lífi sínu. 

Þessum hlutverkum er framfylgt í gegnum trúarkerfi sem er lært í gegnum menningu 

og samfélagið sjálft þar sem helgiathafnir væru mikilvægar. Marx talaði um það að 

trúarbrögð væru ópíum einstaklinganna, tæki til að deyfa og blekkja þá. Þau hefðu 

það hlutverk að fá fólk til að sættast við hlutskipti sín í stað þess að krefjast einhvers 

betra. Marx fannst að einstaklingar ættu að gefa trúarbrögð upp á bátinn og fara leita 

sér að sinni eigin hamingju.  
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Weber fjallaði einnig mikið um trúarbrögð og samfélög. Aðaláhersluefnið var 

áhrif trúarbragða á félagslegar breytingar en hann vildi halda því fram að þau ásamt 

fleiri þáttum gætu haft mikil áhrif á samfélagið. Í því samhengi rannsakaði hann áhrif 

kalvínisma á kapítalisma. Hann sagði að í kalvínisma væru kennisetningar eins og til 

dæmis hugmyndin um forlagatrú sem væru að hvetja og stuðla að því sem hann 

kallaði siðferði mótmælenda en það væri hugsunarháttur og hugmyndafræði sem ýtti 

undir kapítalískt hagkerfi og hugsunarhátt. Til samanburðar rannsakaði hann svo 

Hindúa á Indlandi en þar var hugsunarhátturinn allt annar og í raun þannig að þar gæti 

kapítalismi ekki þrifist.  

Eins og fram kom í kaflanum um kapítalisma og kalvínisma eru rökin sem Weber 

setur fram um þróun kapítalisma tvíhliða. Weber sagði að kalvínismi hefði ekki 

stuðlað að þróun hans en hann hefði ekki staðið í vegi fyrir honum. Aftur á móti sagði 

hann líka að kalvínisminn hefði stuðlað einn og óstuddur að kapítalisma. Að okkar 

mati er Weber frekar óskýr varðandi þessi atriði. Við teljum að kalvínismi hafi stuðlað 

að kapítalisma ásamt nauðsynlegum efnahagslegum aðstæðum, svo sem 

tækniframförum í iðnaði og aukinni þéttbýlismyndun.   

Mikið hefur verið rætt um það hvort að áhrif, mikilvægi og merking trúar og 

trúarbragða fari hnignandi með nútímavæðingu og fleiru. Hugtakið afhelgun hefur 

verið notað í því samhengi en mönnum ber engan veginn saman um það hvort að slíkt 

sé að eiga sér stað eða hafi átt sér stað. Fræðimenn leggja mismunandi skilning í 

hugtakið afhelgun, svipað og þeir gera með hugtakið trú. Skilgreiningarnar eru mjög 

margvíslegar. Chaves sagði afhelgun þýða hnignun á trúarlegu valdi en ekki trú í 

sjálfu sér. Bruce sagði hnignun trúar og trúarbragða vera eiga sér stað í nútímanum og 

einstaklingshyggja og skynsemishyggja hafi orðið meira ráðandi. Berger gagnrýndi 

þetta og sagði afhelgun ekki vera eiga sér stað í trú og trúarbrögðum heldur hafi þau 

breyst. Weber hélt því fram að trúarlegar skýringar á heiminum myndu hverfa fyrir 

röksemdum vísindanna. Durkheim sagði að trú og trúarbrögð myndu ef til vill ekki 

hafa lengur stjórn á hugum fólks eða meðvitund þeirra. Það myndi benda til hnignunar 

þeirra. Þetta væri áberandi sérstaklega í muninum á frumstæðum vélrænum 

samfélögum og síðan lífrænum samfélögum. Þrátt fyrir ólík sjónarmið og miklar 

vangaveltur um þetta efni, það er hvort að trú og trúarbrögð séu að verða minna 

mikilvæg og áhrifaminni, þá eru flestir enn þá sammála því að þau geti haft mikið 

mikilvægi, merkingu og tilgang fyrir einstaklinga, hópa og samfélög eins og fjallað 

hefur verið um í ritgerðinni. 
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Niðurstöður okkar eru að trú og trúarbrögð geta spilað afar stór hlutverk í lífi fólks. 

Þau teygja arma sína ekki aðeins til einstaklinga heldur einnig til hópa og samfélaga 

og veita þeim ólíkar merkingar og tilgang með mismunandi leiðum. Það skiptir ekki 

máli hvort verið sé að ræða um sértrúarsöfnuði, kirkjudeildir eða kirkjur, trúin og 

trúarbrögðin innan þeirra hafa einhverjar leiðir til að veita meðlimum sínum merkingu 

og tilgang. Niðurstöður ritgerðarinnar eru enn fremur þær að þrátt fyrir að til séu mörg 

ólík trúarbrögð, þá er hægt að fjalla um sameiginlega hluti og hugtök sem ná til þeirra 

allra. Þessir hlutir og hugtök hafa öll það að markmiði að fjalla um hvort og á hvaða 

hátt trú og trúarbrögð geta veitt fólki mikilvægi, merkingu og tilgang. Í þessari ritgerð 

fjölluðum við um þessa sameiginlegu hluti og hugtök. Við teljum að þau nái ekki 

aðeins vel yfir mismunandi trúarbrögð heldur einnig til alls þess sem telja má til trúar. 

Af þessu má draga þá ályktun að trú í hvaða formi sem er getur veitt fólki mikilvægi, 

merkingu og tilgang.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51

9. Heimildaskrá  
 

Berger. (ritstj.). (1999). The Desecularization of the World: Resurgent Religion and 
World politics. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company. Bls. 2-
4, 66-68, 74-76,  

 

Berger. (1969). The Social Reality of Religion. London: Faber and Faber. Bls. 22-23, 
26-29, 33, 42, 51-52, 176.  

 

Brown. (2006). Social Psychology. London: SAGE Publications. Bls. 78-79.  

 

Chaves. (1994). Secularization as Declining Religious Authority. [Rafræn útgáfa]. 
Social Forces. 72(3). Bls. 750. Sótt 3. mars 2009 af: 
http://www.jstor.org/stable/2579779 

 

Crisp og Turner. (2007). Essential Social Psychology. London: SAGE Publications. 
Bls. 2, 16-18, 105, 115, 120-121.  

 

Cuff og Payne. (ritstj.). (1979). Perspectives in Sociology. London: George Allen & 
Unwin. Bls. 25, 32. 

 

Durkheim. (1995). The Elementary Forms of Religious Life. New York: The Free 
Press. Bls. 44.  

 

Durkheim. (1984). The Divison of Labor in Society. New York: The Free Press. Bls. 
229-232. 

 

Franzoi. (2003). Social Psychology. (3. útgáfa). New York: McGraw-Hill. Bls. 322-
323, 327-328. 

 

Garðar Gíslason. (2002). Félagsfræði, einstaklingur og samfélag. Reykjavík: Mál og 
menning. Bls. 123. 

 

Hughes, Martin og Sharrock. (1995). Understanding Classical Sociology: Marx, 
Weber og Durkheim. London: SAGE Publications. Bls. 90-91, 96-99. 

 

Jones. (1999). The Development of Durkheim’s Social Realism. Cambridge: 
Cambridge University Press. Bls. 298-299.  

 

Kunin. (2003). Religion: The Modern Theories. Edinburgh: Edinburgh University 
Press. Bls. 6-8, 24-25, 35, 40.  

 



 52

McGuire. (2002). Religion: The Social Context. (5. útgáfa). Long Grove: Waveland 
Press Inc. Bls. 1, 8-12, 17-38, 51-52, 88-90, 99-105, 113-116, 150, 156-158, 162-
165, 197 201, 217, 295-297.  

 

Morrison. (1995). Marx, Durkheim, Weber: Formations of Modern Social Thought. 
London: SAGE Publications. Bls. 120-133, 163-170, 188-194, 205-213. 

 

Nisbet. (1974). The Sociology of Emile Durkheim. New York: Oxford University 
Press. Bls. 156, 173-175.  

 

Parkin. (1992). Durkheim. Oxford: Oxford University Press. Bls. 41.  

 

Pickering. (1984). Durkheim’s sociology of religion: themes and theories. London: 
Routledge & Kegan Paul. Bls. 216, 221-222, 442-444.  

 

Ritzer og Goodman. (2004). Classical Sociological Theory. (4. útgáfa). New York: 
McGraw-Hill. Bls. 180-181.  

 

Rosemont. (2001). Rationality and Religious Experience: The Continuing Relevance 
of the World’s Spiritual Traditions. Chicago og La Salle: Open Court. Bls. 31-32.  

 

Thompson. (1986). Religion. New York: Longman. Bls. 4, 7-8, 41-43, 88.  

 

Turner. (1991). Religion and Social Theory. (2. útgáfa). London: SAGE Publications. 
Bls. ix-x.  

 

Weber. (1993). The Sociology of Religion. Boston: Beacon Press. Bls. 1.  

 

Weber. (1974). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. London: Unwin 
University Books. Bls. 47, 51-54.  

 
 
 
 
 
 






