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Ágrip 

Meistaraprófsritgerð þessi er rannsókn sem gerð var meðal presta og fermingarbarna  í Eyjafirði. 

Hugað er að inntaki fermingar sem námsgreinar á hvaða forsendum hún byggir og hvaða þörf 

henni er ætlað að mæta. Sagt er frá markmiðum fermingarfræðslu samkvæmt námskrá og fjallað 

um sumt af því efni sem ætlað er til fermingarundirbúnings í íslensku kirkjunni.  

Í rannsóknarhluta verksins var leitast við að skoða hvernig fermingarfræðsla er framkvæmd í 

Eyjafirði og byggir það á sýn presta á ferminguna og fermingarbarna. Rannsóknin var bæði 

eigindleg, djúpviðtöl við átta presta, og megindleg spurningalistakönnun er fór fram veturinn 

2008 til 2009. Sendir voru út 270 spurningalistar á fermingarbörn og skiluðu sér til baka 230  

listar sem unnið var úr. Spurt var út í ýmis viðhorf til fermingarundirbúningsins og birtast þær 

niðurstöður í sérstökum kafla. Einnig  eru sérstakir kaflar með niðurstöðum úr bæði fyrri og 

seinni viðtölum við presta. Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með er: „Hvert er 

megininntak og framkvæmd fermingarfræðslu í Eyjafirði og hver eru viðhorf presta annars vegar 

og fermingarbarna hins vegar  til fermingarinnar?“  

Í samantekt og umræðukafla koma fram helstu niðurstöður rannsóknar, auk samanburðar á því 

sem áður var þekkt og vitað um ferminguna. Sem helstu niðurstöður má nefna sterka hefð 

fermingar að mati fermingarbarna og presta. Prestar sjá þar þó blikur á lofti, þeir óska eftir meira 

samstarfi um fermingarmálin, betra kennsluefni og að fleiri komi að fermingarfræðslunni. 

Fermingarbörn eru að eigin mati trúuð og jafnvel trúaðri en ætla má að mati presta þau eru 

almennt ánægð með fermingarfræðsluna og telja sig þekkja helstu markmið hennar. Sýn 

fermingarbarna á hvað fermingarfræðslan á að fela í sér er um flest lík sýn presta hvað varðar 

trúaratriði og helgihald en víkur frá sýn presta í því er kalla má almenna lífsleikni en þar er sýn 

presta víðfeðmari en fermingarbarna.   



iv 

 

Summary 

This M.Ed.-thesis is based on  research conducted among priests and children going to 

confirmation programs  in Eyjafjörður. The questions broached are: What is the essence of 

confirmation, on what theoretical grounds is it based, and what is the need for it? Confirmation is 

also put into an international context. Its application in school contexts is explored and relevant 

examples given. The goals according to the curriculum are also analysed, as well as some 

textbooks used in confirmation in Icelandic church.  

The original research part of the thesis is about how confirmation is carried out in the 

churches in Eyjafjörður, and is based on priests´ views and children on the matter. The research is 

both based on qualitative methods, with eight interviews, and quantitative methods through a 

questionnaire for the children in 2008-2009. 270 copies of a questionnaire were sent to childrens,  

of which 230 were returned. The questions are about their views on, and attitudes towards, 

confirmation. The results are listed and analysed. There are also sections analyzing the in-depth 

interviews with priests. The conclusions are distilled to answer the formal research question of 

the thesis, which is: “What is the main meaning of confirmation and how is it practised in the 

church in the district of Eyjafjörður, and what are priests’ and childrens views about the 

confirmation?“  

The fundamental findings of the research are presented and compared to the existing 

literature. In sum there is a strong tradition for confirmation in Eyjafjörður but the  priests are 

worried about the future in that matter.  The priests wants more material for teaching and they 

also wish to have more help and support from others. The children say they are religious and they 

have faith  and like their learning and say they know the goals for confirmation but their view is a 

bit different from the priests view on that matter.   
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Inngangur 

Samhliða námi við guðfræðideild Háskóla Íslands hóf ég störf hjá Fræðsludeild kirkjunnar á 

haustdögum 1992 og starfaði þá sem fræðslufulltrúi á Norðurlandi. Starfið var einkum fólgið í að 

skipuleggja námskeið bæði fyrir starfsfólk kirkju og aðra þá sem auka vildu þekkingu sína um 

kristna trú. Verulegur þáttur starfsins fólst í að sjá um fermingarnámskeið bæði á Löngumýri í 

Skagafirði og á Vestmannsvatni í Aðaldal. Komu nánast öll börn á Norðurlandi á þessi námskeið 

á þeim fjórum árum sem ég gegndi starfinu. Kynntist ég á þessum tíma fjölmörgum 

fermingarbörnum og prestum og komst að því að fermingarfræðsla heima í söfnuði var um margt 

ólík bæði hvað snerti skipulag, kennsluefni og líka áherslur. Fann ég að sumir prestar lögðu 

áherslu á mikla þekkingu á sögunni og aðrir voru með áherslur utanbókarlærdóms á sálmum, 

ritningarversum og skilgreiningum. Enn aðrir lögðu lítið uppúr slíku og vildu horfa til þess að 

fermingarundirbúningur skapaði vellíðan fermingarbarna og notalega trúarlega stemmingu með 

áherslu á bæn og tilbeiðslu. Einnig hef ég sjálfur upplifað sem þjónandi prestur, frá árinu 1996 til 

þessa dags, hversu frjálsar hendur prestar hafa um skipulag fermingarfræðslu.  

Segja má að áhugi minn fyrir fræðslustarfi kirkjunnar hafi vaknað á þessum árum og varð það 

til þess að ég hafði sérstakan hug á að vinna rannsókn um ferminguna og tengja það 

menntunarfræði sem ég hef lagt stund á við Háskólann á Akureyri. En auk þess hef ég samhliða 

preststarfi fengist við kennslu í ýmsum grunnskólum á Norðurlandi. Hef ég því lengi verið 

tengdur skólastarfi að meira eða minna leyti. Þá tel ég einnig skipta máli hin gömlu tengsl kirkju 

og skóla en segja má að vagga skólastarfs hér á landi hafi einmitt staðið í kirkjunni og lengi var 

samband kirkju og skólastarfs afar náið, þegar prestar bæði sáu um kennslu og litu eftir menntun 

og læsi þjóðarinnar. Segja má í dag að fermingarfræðslan sé um margt einskonar einkaskóli sem 

prestar reka, þó undir verndarvæng kirkjunnar sé, þar sem prestar hafa nokkuð sjálfdæmi um 

kennsluhætti, kennsluefni og fleira auk þess að þiggja sérstakar greiðslur fyrir fræðsluna. Þá má 

og líta á fermingarfræðslu sem leifar gamallar hefðar í skóla- og menntunarmálum Íslendinga en 

alsiða var hér áður fyrr að prestar tækju ungmenni til fræðslu á heimili sín um lengri eða skemmri 

tíma.   

Þá má nefna að hlutfall þeirra sem fermast hér á landi er með því hæsta sem þekkist í kirkjum 

Vesturlanda en hjá lútherskum systurkirkjum íslensku þjóðkirkjunnar á Norðurlöndunum hefur 

fermingin verið fremur á undanhaldi. Það er því áhugavert að greina viðhorf fermingarbarna og 
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presta til fermingarinnar nú þegar talað er um aukna fjölmenningu og fjölhyggju í samfélaginu og 

sótt er að yfirburðarstöðu Þjóðkirkunnar hér á landi úr ýmsum áttum. Nýbúum hefur t.d. fjölgað 

mjög hin síðari ár og með þeim ýmsar aðrar trúarhugmyndir en þær er hér ríktu öldum saman. 

Samfélagið allt er opnara gagnvart nýjum hugmyndum með aukinni tækni og ferðum fólks svo 

fátt eitt sé nefnt.  

Af fyrrgreindum ástæðum ákvað ég að vinna sjálfstæða rannsókn á fermingunni og 

viðhorfum presta og fermingarbarna til hennar. Er það viðfangsefni þessa verks að greina frá 

slíkri rannsókn. Skiptist þetta verk í tvo meginþætti, annars vegar fræðilegan kafla þar sem gefið 

er yfirlit yfir inntak fermingar og forsendur hennar ásamt með lýsingu á þeim aðferðafræðilegu 

forsendum sem rannsóknin byggir á. Hins vegar er hinn meginþátturinn sem er niðurstöður 

rannsóknarinnar. Í fræðilega hlutanum geri ég grein fyrir forsendum fermingar innan kristinnar 

hefðar og veiti síðan stutt yfirlit yfir sögu hennar innan kirkjunnar. Ég greini frá í stuttu máli 

þeim fermingarkverum sem notuð hafa verið hér á landi og fjalla um námskrá fermingarfræðslu 

og hvaða skipulag sé almennt ríkjandi í þessum efnum. Einnig get ég í nokkru ýmissa rannsókna 

sem gerðar hafa verið á trúarlífi fólks og hvaða aðilar hafi þar mest mótandi áhrif. Þá mun ég geta 

þeirrar gagnrýni sem sett hefur verið fram síðari ár  á  fermingarfræðslu kirkjunnar.  

Í seinni hlutanum geri ég grein fyrir rannsókninni þar sem kannað var hvernig 

fermingarfræðslu er háttað í Eyjafjarðarprófastsdæmi. Ég greini þar tvo þætti: annars vegar inntak 

en á bak við það er hugmyndafræði fermingar, bæði guðfræðilega talað og einnig hefð er fræðsla 

kirkjunnar byggir á og sú sýn sem prestar hafa á ferminguna. Þá fellur einnig kennsluefnið að 

nokkru  undir inntak og þættir er snúa að tilteknum áherslum, t.d. á siðfræði. Hinn þáttinn 

skilgreini ég sem framkvæmd en þar vildi ég rannsaka skipulag fermingarfræðslunnar og leita 

svara við spurningum líkt og: Hvar á fræðslan sér stað? Hvernig eru hópar samsettir í fræðslunni? 

Hver er umgjörðin? Hverjir komu að fræðslu? Hvaða kennsluhættir voru ríkjandi?  Til þess að 

varpa ljósi á viðfangsefnið taldi ég nauðsynlegt að hafa fræðilega greinargerð um guðfræði 

fermingar og forsendur hennar og rekja að nokkru leyti hina sögulegu þróun hennar. Þessi atriði 

mynda einskonar grunn eða landslag í þeirri mynd fermingarstarfanna sem ég vildi draga upp. Til 

þess að fá síðan fulla mynd af viðfanginu taldi ég að greina þyrfti annars vegar sýn presta sem 

fræðara á fermingarfræðslu og hins vegar sýn fermingarbarna á ferminguna. Rannsóknin miðaði 

að því að afla upplýsinga í þessum efnum og lýsa þeim veruleika sem þar birtist. 

Rannsóknarspurningin sem ég lagði upp með er: Hvernig er  fermingarfræðslu í 
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Eyjafjarðarprófastsdæmi háttað?  Undirspurningar eru: Hver er sýn presta á ferminguna? Hver er 

sýn fermingarbarna á ferminguna? Hvert er inntak fermingar? Hvert er form fermingarinnar?  

Til að varpa ljósi á viðfangið þarf eins og áður segir hinar sögulegu og guðfræðilegu 

forsendur sem ásamt sýn presta mynda það sem ég nefni inntak fermingar. Framkvæmdin byggir 

síðan á sýn presta og fermingarbarna á ferminguna og lýsingu þeirra skipulagsþátta sem 

vettvangsrannsóknir mínar leiða í ljós á aðstöðu og umgjörð fermingarinnar. Ég tel að með 

greiningu á þessum tveimur þáttum inntaki og framkvæmd nái ég að búa til raunhæfa lýsingu sem 

nái svo sem kostur er að svara rannsóknarspurningunni.  Þegar ég nota hugtakið ferming í ritverki 

þessu ber að hafa í huga að sé annað ekki tekið fram vísar það til í senn fermingarundirbúningsins 

og allrar þeirrar fræðslu og þátttöku í kristilegu starfi sem að jafnaði fylgir undirbúningi 

fermingarbarnsins fyrir þá játningu sem nefnd er ferming í þrengri merkingu og vísar þá til  

sérstakrar kirkjulegrar athafnar.   

Þá ræði ég í þessu verki um ýmsar forsendur rannsóknarinnar sem m.a byggja á því er áður er 

þekkt um efnið. Ég get aðferðafræðinnar sem rannsóknin byggir á og lýsi verklagi við 

framkvæmd rannsóknar og niðurstöðum hennar. Fræðilegur hluti ritgerðar byggir einkum á 

heimildavinnu og skrifum annarra bæði um skírnar- og fermingarfræðslu sem og á rannsóknum 

fræðimanna á trú og trúarlífi. Rannsóknin er að meginstofni til eigindlegrar gerðar, það er viðtöl 

við presta, en að auki er megindleg aðferð notuð og þar er um að ræða spurningalista sem lagður 

er fyrir fermingarbörn vorið 2009 og fylgir hann með hér í viðauka auk lista sem notaður var til 

að greina formlega þætti fermingarfræðslunnar samkvæmt prestum.  

Þegar ég lagði upp í rannsóknarleiðangurinn var ég starfandi prestur við Glerárkirkju í 

Eyjafjarðarprófstdæmi en þær breytingar uðru á högum mínum að í janúar 2010 flutti ég til 

Noregs og gerðist sóknarprestur í Niðarósbiskupsdæmi. Var ég þá tilneyddur að leggja verkið til 

hliðar um stund. Rannsókninni var þá lokið og ritgerðin að mestu fullskrifuð en ég átti þó eftir að 

hnýta ýmsa  lausa enda. Á vordögum 2012 tók ég til við verkið að nýju og lauk. Þessi verktöf 

hafði í för með sér bæði kosti og galla. Ef ég vík að göllunum fyrst þá var það helst að nokkuð 

verk var að setja sig inn í rannsóknina að nýju og lesa gögnin. Kostir eru þó meiri og stærri en 

gallarnir, að með töfinni skapaðist ákveðin fjarlægð sem ég tel að hafi gefið mér meiri yfirsýn og 

eins hitt kannski að ég kom ferskur til leiks að nýju.   
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2. Fræðilegur hluti 

Þessi fræðilegi kafli rannsóknaráætlunarinnar er í fimm hlutum. Í fyrsta og öðrum hluta rek ég 

guðfræðilegar forsendur fermingar og fræðslukröfuna sem henni tengist. Í þriðja hluta ræði ég um 

markmið fermingarstarfa samkvæmt námskrám og get fræðslukvera í fermingarundirbúningi. Í 

fjórða hluta fjalla ég um ýmsar kannanir sem gerðar hafa verið á trúarlegum viðhorfum eða 

trúarlífi en þær tengjast því sem er til rannsóknar í þessari meistaraprófsritgerð og mynda þar 

ákveðinn samanburðargrundvöll. Í fimmta hluta þessa kafla fjalla ég um ýmsa gagnrýni sem 

komið hefur fram á ferminguna.  

2.1. Forsendur fermingar 

Til þess að átta sig á fermingunni og forsendum hennar er mikilvægt að skilja að kristin trú leggur  

áherslu  á að þekkja og skilja söguna og hvernig Guð hefur opinberað sig gegnum hana. Að læra 

um Guð og öðlast meiri þekkingu á honum er því ákveðin forsenda þess að komast  í trúarlegt 

sambandi við hann. Trúarþekking er þó ekki aðeins sérkennandi fyrir kristna trú heldur er einnig í 

átrúnaði almennt talið mikilvægt að þekkja þær kennisetningar er þar ríkja. Mikilvægt er þar að 

þekkja inntak trúarinnar og skilning hinna trúuðu á guðdóminum svo viðkomandi geti annað 

hvort samsamað sig henni eða greint sig frá ef hann er annarrar trúar.  

      Ef litið er til þess hvernig skilgreina skuli hugtakið trú hér í upphafi þá er í kristinni hefð hvað 

nærtækast að líta til orða Hebreabréfsins í 11. kafla  1. versi  en þar segir: „Trúin er fullvissa um 

það sem menn vona, sannfæring um þá hluti sem eigi er auðið að sjá“ (Biblían, 2007).  

     Guðfræðingurinn Paul Tillich skilgreinir hugtakið einnig og segir þar um: Trú er að láta sig 

eitthvað varða með ítarlegum hætti. Drifkraftur trúarinnar er drifkraftur þess sem manninum er 

umhugað um öllu öðru fremur (Sigurður Pálsson, 2003. bls. 116). 

     Trúfræðsla varð snemma eitt af mikilvægustu markmiðum kristinna safnaða. Ekki aðeins var 

mikilvægt var að breiða út orð fagnaðarerindisins um Jesú Krist heldur og þann skilning og 

skilgreiningar sem aðgreindi kristna menn frá öðrum hópum. Jesús Kristur gaf sjálfur fyrirmæli 

um ákveðna boðun. Í niðurlagi Mattheusarguðspjalls í 28. kafla  er svonefnd skírnarskipun og er 

hún mikilvægasta forsenda skírnarinnar og um leið trúfræðslu og kristniboðs í gegnum aldirnar 

og gefur Jesús þar bein fyrirmæli  með orðunum:  

     Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gerið allar þjóðir að 
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lærisveinum, skírið þá í nafni föður sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt 

það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga allt til enda veraldar.  

(Biblían, 2007). 

Snemma myndaðast þörf innan frumkristni til að skilgreina hina réttu kenningu og standa vörð 

um hana. Biskupar komu saman til að útkljá deilumál og sóttu fyrirmynd til Postulasögunnar þar 

sem segir frá postulafundi í Jerúsalem sem haldinn var í þeim sama tilgangi. Má í þessu sambandi 

nefna kirkjuþing svo sem í Níkeu árið 325, Konstantínópel 381, Efeseus 431, Kalkedon 450 og 

fleiri viðlíka en beinn afrakstur þeirra voru samþykktir sem urðu mótandi fyrir hina dreifðu 

söfnuði kristinna manna (Einar Sigurbjörnsson, 1991, bls. 60−65). Viðurkenning á þeim ritum 

sem mynda helgiritasafn Biblíunnar og sömuleiðis játningar kirkjunnar komu út úr slíku samráði 

eða þingum en þar mun án efa hin postullega trúarjátning þekktust en hún er að stofni til 

skírnarjátning ættuð frá söfnuðinum í Róm. Hin postullega trúarjátning er samræmd 

stefnuyfirlýsing sem segir hvað í hinni kristnu trú felist og  þar má sjá kjarna kristins boðskapar, 

trú á föður son og heilagan anda.  Kristin trúarjátning felur í sér tvo þætti. Annars vegar 

vitnisburð fyrir mönnum um innihald kristinnar trúar og hins vegar lofgjörð frammi fyrir Guði 

(Einar Sigurbjörnsson, 1991, bls. 18−21).  

Tala má um sameiginlegan kjarna sem allir kristnir menn geta sameinast um en síðan koma til 

ýmis ágreiningsatriði er orðið hafa til að greina kirkjur í ýmsar sjálfstæðar einingar eða 

kirkjudeildir. Hvað varðar skírnina er skilningur kirkjudeilda breytilegur. Skírnin er nátengd 

fermingunni raunar forsenda hennar hjá þeim hluta kirkju sem hefur fermingu sem sérstaka 

athöfn. Þar er gengið út frá að ferming sé staðfesting á skírnarheiti. Meðal kristinnar kirkju er ólík  

afstaða til barnaskírnar þó megin þorrinn sé henni hlynntur. Guðfræðirökin fyrir barnaskírn eru í 

stuttu máli að skírn sé innganga í kirkjuna og sem slík eigi hún að eiga sér stað sem allra fyrst á 

ævinni. Barnið eigi með öðrum orðum frá upphafi að njóta þeirrar náðar sem í skírninni gefst.  

Þeir er ekki vilja barnaskírn aðhyllast skírn fullorðinna en þar er vitnað til skírnar Jesú sjálfs á 

fullorðinsárum og ekki síst að mikilvæg forsenda skírnar sé játning og vilji til að teljast kristinn 

en slíka játningu geti ekki ómálga börn framkvæmt. 

Mattheusarguðspjall segir í 3. kafla í versum 13–17 að Jesús hafi komið til Jóhannesar skírara 

gagngert til að taka af honum skírn í ánni Jórdan (Biblían, 2007). Þetta var að sjálfsögðu 

fullorðinsskírn því Jesús er hér um þrítugt að hefja starf sitt samkvæmt orðum guðspjallanna. 

Hlutverk Jóhannesar skírara samkvæmt guðspjöllunum var að undirbúa komu og starf Jesú. 
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Jóhannes boðaði iðrun og afturhvarf til guðstrúar og gamalla gilda, hann skírði 

niðurdýfingarskírn með vatni til að undirstrika ákveðna hreinsun manneskjunnar sem þvær af sér 

allt syndarykið og hefur nýtt lif. Hér er því á ferð einskonar hreinsun sem hafði um leið ákveðna 

skírskotun til gyðinglegrar hefðar.   

Gyðingar viðhæfðu ýmsa hreinsunarsiði við helgihald sitt og voru t.d. heiðingjar er vildu 

gerast gyðingar látnir laugast og taka skírn, sá var munur að hin kristna skírn fór aðeins fram einu 

sinni ólíkt hreinsunarsiðum Gyðinga (Einar Sigurbjörnsson, 1989, bls. 381).  

Skírn Jesú af Jóhannesi markar ákveðin kaflaskil þar sem himininn opnast samkvæmt frásögn 

guðspjallanna og rödd Guðs segir að hér sé sinn elskaði sonur og að auki birtist heilagur andi í 

líki dúfu. Hér verða kaflaskil þar sem við skírn Jesú minnkar vægi Jóhannesar og eðli Jesú brýst 

fram með afgerandi hætti. Hann er hinn elskaði sonur Guðs sem er kominn til heimsins til að 

frelsa mannkyn undan syndinni. 

Skírnin er stofnuð af Jesú með beinum fyrirmælum hans um að skíra í nafni Föður og Sonar 

og Heilags anda. Hún hafði því beina tilvísun í ákveðna athöfn hjá Jesú og bein fyrirmæli frá 

honum sjálfum þannig að athöfnin uppfyllti kröfur sem snemma komu fram í kristni um bein 

fyrirmæli frá Kristi sjálfum og eins athöfn sem benda mætti á og efni sem notað væri sbr. 

skírnarvatnið.  

Skírn var því nokkuð sem kirkjan var meira en tilbúin að taka upp en spurningin var hvort 

skíra ætti börn við fæðingu eða hvort viðhafa ætti fullorðinsskírn. Meginhluti kirkjunnar taldi að 

þar sem með skírn bærist einstök náð til skírnarþegans væri mikilvægt að barn nyti slíkrar náðar 

frá upphafi á meðan aðrir vitnuðu í skírn Jesú og svo skírnarathafnir lærisveina hans en þar voru 

fullorðnir skírðir og væri það mikilvæg vísbending um að svo skyldi vera. Hvítasunnuhreyfingin 

t.d. er dæmi um kirkjudeild sem heldur á lofti fullorðinsskírn og þar er ferming ekki tíðkuð.  

Skírnin varð snemma eitt hinna svonefndu sakramenta en það eru sérstakar hjálpræðisathafnir 

sem kirkjan leggur áherslu á og viðurkennir með sérstökum hætti.  Hugtakið  sakramenti er 

komið úr latínu og merkir „leyndardómur“ eða „helgur dómur“ Innan kristinnar kirkju er 

sakramenti notað í dag um helgar athafnir. Skilgreina má sakramenti þannig að um sé að ræða 

heilaga athöfn sem Kristur stofnsetti sjálfur þar sem hann veitir ósýnilegum, himneskum 

náðargjöfum gegnum sýnilegt og jarðneskt efni samkvæmt orði sínu. Rómversk-kaþólska kirkjan 

og rétttrúnaðarkirkjan telja sakramentin vera sjö en þau eru: Skírn, ferming, skriftir, heilög 

kvöldmáltíð, smurning sjúkra, prestsvígsla og hjónaband. Mótaðist kenningin um fjölda þeirra og 
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eðli á tólftu og þrettándu öld og á kirkjuþingi í Flórens árið 1439 en það var haldið til að stuðla að 

einingu austur og vesturkirkjunnar (Einar Sigurbjörnsson, 1989, bls. 369−371). En stofnun 

sakramentanna  var rakin til Krists ýmist beint eða óbeint, gegnum postulana. Að skilningi 

íslensku þjóðkirkjunnar og mótmælendakirkna eru sakramentin hins vegar tvö; annars vegar skírn 

og hins vegar heilög kvöldmáltíð eða altarissakramentið. Skírn stofnsetti Jesús þegar hann sendi 

postula sína út um heiminn til að gera allar þjóðir að lærisveinum, skíra þær og kenna þeim og hét 

að vera með þeim allt til enda veraldar eins og segir í áður tilvitnuðu niðurlagi 

Mattheusarguðspjalls. Altarisgangan á rætur í hinstu kvöldmáltíð Jesú með lærisveinunum í 

Jerúsalem. 

Kaþólskir guðfræðingar hafa einkum horft til orða Jóhannesarguðspjalls í 15. kafla  i 26. versi  

um gjöf sannleiksandans sem sönnun þess að Kristur hafi stofnað ferminguna en þar segir: „Þegar 

hjálparinn kemur, sem ég sendi yður frá föðurnum, sannleiksandinn, er út gengur frá föðurnum, 

mun hann vitna um mig“ Hefðin væri þó það sem skipti hér mestu máli, hún væri óbrigðul, 

kristni væri byggð á traustum kletti það er kirkjunni og að biskupar einir gætu fermt sem arftakar 

postulanna og þeir einir gætu veitt andann með handayfirlagningu. En þar er einnig vitnað til 

frásagnar Postulasögunnar 8:17 (Torfi K. Stefánsson Hjaltalín 2007, bls. 11). Í frásögn 

postulasögunnar segir frá því að menn voru skírðir en andinn gafst þeim ekki og því komu 

postularnir eða eins og segir í 8. kafla í 14 -17 versi:  

Þegar postularnir í Jerúsalem heyrðu að íbúar Samaríu hefðu tekið við orði Guðs sendu 

þeir til þeirra þá Pétur og Jóhannes. Þeir fóru norður þangað og báðu Guð um að veita 

þeim heilagan anda því að enn var andinn ekki kominn yfir neinn þeirra. Þeir voru 

aðeins skírðir til nafns Drottins Jesú. 
 
Nú lögðu þeir hendur yfir þá og fengu þeir 

heilagan anda. (Biblían 2007). 

 

Hér er að finna þann grundvallartexta ritningarinnar sem stendur undir fermingunni sem sérstakri 

athöfn sem byggir á skírn sem ákveðinni forsendu en felur í sér frekari staðfestingu hennar með 

handayfirlagningu.  

 Í skírninni voru skírnarþegar innsiglaðir þeim atburðum sem fagnaðarerindi Krists 

grundvallast á og hófu þar nýtt líf með nýjum hætti og oft með nýju nafni því til áréttingar. 

Skírnin er þannig fæðing til samfélags við Jesú Krist en einkenni kristinna manna er að játa nafn 

Guðs, játast honum sem skapara allra hluta, játa trú á son hans Jesú Krist og hinn heilaga anda 

(Einar Sigurbjörnsson, 1989, bls 381−389). 
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Um altarissakramentið er að segja að Jesús stofnaði til þess þegar hann sat til borðs með 

lærisveinum sínum og braut bauðið með sérstökum hætti og mælti yfir brauði og víni þau orð að 

þau væru líkami sinn og blóð sitt líkt og segir í vitnisburði guðspjallanna og í fyrra Korintubréfi 

Páls postula: „Nóttina sem Drottinn Jesús var svikinn, tók hann brauð, gjörði þakkir, braut það og 

sagði: „Þetta er minn líkami sem er fyrir yður. Gjörið þetta í mína minningu.“ Sömuleiðis tók 

hann og bikarinn eftir kvöldmáltíðina og sagði: „Þessi bikar er hinn nýji sáttmáli í mínu blóði. 

Gjörið þetta svo oft sem þér drekkið í mína minningu“ (Einar Sigurbjörnsson, 1991, bls. 39).  

Flestar kristnar kirkjur eru sammála um að skírnin sé slíkt sakramenti eða ígildi þess en 

ágreiningur  er, eins og fyrr sagði, um hvenær skírn skuli framkvæmd. Allir kristnir hópar vitna í 

skírnarskipunina í niðurlagi Mattheusarguðspjalls sem forsendu skírnar. Þeir sem halda fram 

fullorðinsskírn benda á dæmið af Jesú sjálfum sem skírður var á fullorðinsárum og því beri að 

skíra einstaklinginn þegar hann hefur öðlast ákveðið vit og þroska og hefur með persónulegri 

játningu gefist Kristi. Meginþorri kristinna manna fyllir hins vegar þann flokk sem aðhyllist 

barnaskírn og þar liggur hvað helst til grundvallar að barnið skuli frá fyrstu tíð njóta náðar Guðs 

gegnum hið heilaga skírnarsakramenti. Orð Jesú í Markúsarguðspjalli 10. kafla 13. til 16. versi 

fjalla um skírnina en þar segir:  

Menn færðu börn til Jesú að hann snerti þau en lærisveinarnir átöldu þá. Þegar Jesús 

sá það sárnaði honum og hann mælti við þá: „Leyfið börnunum að koma til mín, 

varnið þeim eigi því að slíkra er Guðs ríki. Sannlega segi ég ykkur: Hver sem tekur 

ekki við Guðs ríki eins og barn mun aldrei inn í það koma.“ Og Jesús tók þau sér í 

faðm, lagði hendur yfir þau og blessaði þau“. (Biblían, 2007, bls. 58).  

 

Áður en menn tóku skírn á dögum frumkristni og í fornkirkju sem og á kristniboðsakrinum fór 

fram fræðsla um inntak trúarinnar. Skírnarfræðslan fólst í útleggingu vitnisburðar hinna 

spámannlegu og postullegu rita eftir tiltekinni reglu sem nefnd var trúarreglan eða „regula fidei.“ 

Þegar að skírninni kom mæltu skírnarþegar fram játningu sína sem byggði á inntaki 

skírnarfræðslunnar og trúarreglunni og á lofgjörð safnaðanna (Einar Sigurbjörnsson, 1991).  

Ferming var nátengd skírn frá öndverðu, í frumkirkjunni var skírnin fullorðinsskírn að 

undangenginni fræðslu, fermingin fór síðan fram í kjölfar skírnar svo tala má þar fremur um eina 

athöfn en tvær í fyrstu. Fermingin var einskorðuð við páskana í byrjun, á páskadagsmorgni gengu 

trúnemar t.a.m. í fyrsta sinn til altaris. Trúnemar voru þeir nefndir sem fengu sérstaka fræðslu um 

kristindóm fyrir skírn, en í því sambandi erum við að ræða um skírn fullorðinna. Í fermingunni 
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fékk trúneminn smurningu en þar var krossmark gert á enni sem tákn um gjöf heilags anda en þar 

var krossmark hins skírða, signingin, innsigluð með ákveðnum hætti og trúneminn þar með 

merktur Kristi og valdi hans. Hin beinu tengsl skírnar og fermingar rofnuðu síðan þegar tekið var 

til við að skíra kornabörn í auknum mæli, smurning varð að sjálfstæðri athöfn og fékk víðari 

merkingu. Fræðsla fylgdi fermingu sem var verk biskupa en skírnarhlutverkið varð á hendi presta 

(Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, 2007, bls. 11). Í upphafi mun því ekki hafa verið um aðgreiningu 

fermingar og skírnar  að ræða innan kristindómsins hvor tveggja var andleg hreinsun í vígðu vatni 

og gjöf heilags anda var úthellt og var athöfnin framkvæmd af biskupum. Þegar ferming er 

aðgreind frá skírn er vitnað til þess sem segir í Postulasögunni 8. kafla  í versi 14 til 17 og áður 

var vitnað til en þar segir af því þegar postularnir Pétur og Jóhannes fóru frá Jerúsalem til 

Samaríu að biðja fyrir og leggja hendur yfir menn er áður voru skírðir.  Heilagur andi hafði ekki 

opinberast við skírnina og það gerðist ekki fyrr en við komu þeirra og þá fyrir handayfirlagningu 

þeirra postulanna. Hjá kaþólsku kirkjunni tíðkaðist ferming frá ómunatíð og var barnið fermt á 

aldrinum 7 til 12 ára og þá án sérstakrar fræðslu eða undirbúnings. Um var að ræða 

handayfirlagningu sem biskup annaðist að jafnaði eða, með sérstöku leyfi páfa, prestur (Bjarni E. 

Sigurðsson, 1991, bls. 8). 

Ferming fór þannig fram að biskupinn blessaði barnið og smurði það vígðri olíu eða 

ilmsmyrslum sem voru tákn um velþóknun heilags anda. Þar sem kristinn siður festi rætur varð 

ungbarnaskírn algengust og iðulega meginreglan og fór hún fram á fyrstu dögunum eftir fæðingu 

barnsins. Handayfirlagning biskups varð þó iðulega að bíða og þá af hagnýtum ástæðum, þó ekki 

lengur en þangað til barnið var 12 ára (Pétur Pétursson, 2003).  

Í kristnirétti Árna Þórlákssonar biskups segir: „Næst skírn er helgan sú, er ferming heitir, en 

sumir kalla biskupan, Er það staðfesting viðtekinnar trúar... Eru þessar helganir, skírn og ferming, 

svo samtengdar, að hvorug má án annarar vera, nema dauði skilji á milli“ (Bjarni E. Sigurðsson, 

1991, bls. 11).  

Þegar kristni var leyfð í hinu rómverska heimsveldi árið 313 og varð ríkistrú árið 375 fór 

barnaskírn að tíðkast í auknum mæli. Fyrst var skírt, þá frætt og að lokum fermt. Á síðmiðöldum 

fór kaþólska kirkjan að leggja aukna áherslu á fræðsluþáttinn og tengdi ferminguna enn ákveðnar 

skriftum og skírninni (Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, 2007, bls. 13).   

Í skírnarathöfninni fékk barnið nafn og fjölskyldan og samfélagið tók  á móti því með 

opinberum hætti. Þá var minnt á skyldur varðandi uppeldi barnsins og hlutverk foreldra og 
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safnaðar í því sambandi. Síðar tengdist fermingin altarissakramentinu og prófun þekkingar í 

kristnum fræðum sem foreldrar og guðfeðgin gengust í ábyrgð fyrir. Það var síðan á 12. öld að 

ferming var aðgreind frá skírninni sem sérstakt sakramenti (Pétur Pétursson, 2003). 

  Krafa frá kirkjunni kom snemma fram að barnið væri helgað Guði frá fyrstu tíð og að 

skírnin boðaði inngöngu barnsins í kirkjuna og þar með um dyr guðsríkisins. Til að undirstrika þá 

hugsun voru skírnarfontar hafðir í anddyri kirkna jafnvel við kirkjudyr. Áhersla á að færa barn til 

skírnar snemma var rík því óttinn við að barn létist án skírnar var raunverulegur, því þá voru allar 

bjargir bannaðar, barnið án náðar Guðs og meira en óvíst um eilífðarvist þess. Hér á landi var 

slíkur ótti til staðar og í skírnarathöfninni var fram eftir öldum sérstök særing hins óhreina svo 

það byggi ekki um sig í vitund barnsins. Þá var sérstök áminning um erfðasyndina. En boðað var 

að syndin hafi komið í heiminn og dauðinn komið fyrir syndina og þar með varð til ákveðin 

fordæming yfir gjörvallt mannkyn. Hér hvarf særing óhreins anda úr skírnarformúlunni fyrir áhrif 

upplýsingar seint á átjándu öld (Þórunn Valdimarsdóttir, 2000, bls. 137−138).  Fram að þeim 

tíma var því haldið fram sem viðteknum sannindum að óskírt barn væri dæmt til fordæmingar. 

Að hið illa og óhreina loddi við barnið og þar yrði aðeins skírnarþvotturinn til bjargar. Í 

fermingarkveri Balles (1744–1816) kemur fram það viðhorf að óskírð börn kæmust í Guðs ríki en 

héldu foreldrar barni frá skírn væri það ábyrgðarhluti. Þá mun við sálusorgun foreldra sem misstu 

börn óskírð erfitt um vik að halda fram fordæmingu og þá þess í stað hvað helst vísað til algæsku 

Guðs sem væri enginn hlutur um megn og dæmir ekki nokkurn mann saklausan (Þórunn 

Valdimarsdóttir, 2000, bls. 138−139).  

Þá má sjá þess stað í alþýðu- eða þjóðtrú að þeirra viðhorfa hafi gætt að óskírð börn hljóti 

sömu örlög og þeir góðu heiðingjar sem lifað hafi fyrir daga Krists en önnur viðhorf alþýðutrúar 

báru óttanum vitni en þar má nefna þá trú að ekki megi skilja óskírt barn eitt eftir. Álfar gætu 

tekið barnið eða óhreinn andi komist í það. Hið illa var á sveimi hvarvetna og skírnin var vörn 

gegn því. Venja var hér í upphafi nítjándu aldar að skíra börn innan tveggja daga og rýmri reglur 

sem giltu í Danmörku í þessum efnum voru ekki í gildi hér. Endurskoðuð handbók presta frá 

1869 gerir ráð fyrir að barn sé skírt innan átta daga frá fæðingu. Venja var fram eftir öldum að 

færa barn til skírnar í kirkju en seint á átjándu öld voru prestar skyldaðir að skíra heima ef 

foreldrar óskuðu þess og töldu lífi og heilsu barns stefnt í voða með kirkjuferð. Mikill 

ungbarnadauði var áhyggjuefni og árið 1847 kom það m.a. fram hjá stjórnvöldum og tóku þau þá 

að mæla með heimaskírn heilsu barnanna vegna og urðu heimaskírnir jafnalgengar og skírn í 
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kirkju og jafnvel ríkjandi venja þegar fram liðu stundir  (Þórunn Valdimarsdóttir, 2000, bls. 

138−139 ).   

Fræðimenn sem rannsakað hafa trúarlega þætti meðal unglinga hafa rætt um að á fyrri hluta 

unglingsáranna eigi sér gjarnan stað trúarlegt afturhvarf. Um sé að ræða snögga 

persónuleikabreytingu en líta beri á það sem þátt í þroskaferli einstaklingsins. Félagsleg áhrif 

komi hér einnig sterkt við sögu. Þá er ljóst að upphaf unglingsáranna er tímabil efasemda um trú. 

Unglingurinn endurskoðar barnatrú sína vegna þeirrar þekkingar sem skóli, félagar eða fjölmiðlar 

hafa látið í té (Björn Björnsson og Pétur Pétursson, 1990, bls. 71).  

Þá má og nefna að ferming hefur oft verið sett í samhengi við svonefndar manndómsvígslur 

sem er að finna víða í samfélögum. Slíkar manndómsvígslur fela gjarnan í sér einhverja 

aðgreiningu frá samfélaginu. Þrautir sem þarf að takast á við. Einhverskonar þroskaverkefni og 

síðan vígsluathöfn gjarnan þar sem einstaklingurinn er helgaður og þar með tekinn í tölu hinna 

fullorðnu. Fermingin er eins konar ungmennavígsla og sem slík er hún sennilega jafn gömul 

mannlegu samfélagi. Félagshópar, fjölskyldur og þjóðfélög aðgreina stöðu og hlutverk 

einstaklinga á margvíslegan hátt með siðum og venjum til þess að tryggja félagslega reglu og 

samhæfða verkaskiptingu. Unglingavígslan tengist kynþroskatímabilinu og táknar það að 

einstaklingurinn er ekki lengur barn heldur ungmenni sem mætir í alvöru viðfangsefnum hinna 

fullorðnu og öðlast bæði réttindi og skyldur. Það er eins og það sé innbyggt í samfélög manna að 

þessi tímamót verði eftirminnileg. Alvaran sem fylgir vígslunum undirstrikar félagslegt 

mikilvægi þeirra en þeim fylgir einnig hátíð og samfagnaður sem fjölskyldan og samfélagið sem 

slíkt á aðild að (Pétur Pétursson, 2003).  

Þegar rætt er um hlutverk fermingar í sögu og samtíð virðist nokkuð ljóst að þau eru nokkur 

og ekki nægir í því sambandi að líta aðeins á hinar guðfræðilegu forsendur sem hljóta þó út frá 

sjónarhóli kristinnar kirkju að vera veigamestar. Stjórnvöld og samfélagið hafa haft hér aðkomu 

og þeirra hagsmunir hafa í gegnum tíðina fléttast inn í ferminguna með ýmsu móti. Dr. Pétur 

Pétursson hefur nefnt að hlutverk fermingar hafi áður fyrr verið fjórþætt, í fyrsta lagi trúarlegt 

hlutverk, í öðru lagi uppeldislegt, í þriðja lagi félagslegt og fjórða lagi stjórnsýslulegt.  Hann segir 

um þetta:  

Fermingin var hluti af opinberu, félagslegu taumhaldi. Hún gegndi bæði félagslegu 

hlutverki í nágrannasamfélaginu og ættarsamfélaginu, sem vígsla inn í heim hinna 

fullorðnu, sem ákveðin norm og væntingar tengdust við. Hún var einnig liður í 

stjórnsýslu og eftirliti yfirvalda með lýðnum og að því leyti voru sett ýmis ákvæði í 
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lög og reglugerðir um réttindi og skyldur, sem sett voru í sambandi við ferminguna, en 

voru í sjálfu sér ekki í beinum tengslum við trúarlegt hlutverk hennar. (Pétur 

Pétursson, 1993a, bls. 40). 

 

Trúfræðsla kristinnar kirkju hefur verið einn grunnþáttur í starfi og boðun kirkjunnar um langan 

aldur. Hér áður fyrr hafði kirkjan með höndum víðtækt menntunarhlutverk og menningarhlutverk 

og segja má með sanni að skólahefð Vesturlanda sé samofin sögu kristinnar kirkju. Hér á landi 

hratt stofnun biskupsstóla í Skálholti 1056 og á Hólum 1107 af stað ákveðinni þróun í 

menntamálum sem varað hefur óslitið til nútímans. Á biskupstólunum voru skólar og þar var séð 

um menntun prestastéttar sem ætlað var það hlutverk að boða orðið í öllum byggðum landsins.  

Siðbótin um miðja sextándu öld hafði í för með sér ákveðin umskipti þar sem mikil áhersla 

hvíldi á uppfræðslu almennings og möguleikum fólks til að lesa Guðs orð milliliðalaust.  

Siðbótarmenn á sextándu öld vildu efla trúrækni og helgihald barna og unglinga og notuðu 

tækifærið til að tengja uppfræðslu í kristinni trú við undirbúning undir fermingarathöfn og 

meðtöku heilags kvöldmáltíðarsakramentis við guðsþjónustu í söfnuðinum.  

Á kirkjuþingi kaþólsku kirkjunnar í Tridentum á árunum 1545 til 1563 var því harðlega 

andmælt að sérstök fræðsla væri nauðsynleg undan biskupun eða fermingu en samt sem áður 

hefur það verið hefð innan þeirrar kirkjudeildar að fræða börn í kristnum fræðum. 

Siðbótarmaðurinn Marteinn Lúther hafnaði fermingunni sem sérstöku sakramenti en lagði þess í 

stað áherslu á sérstaka fræðslu um meginþætti kristinnar trúar (Bjarni E. Sigurðsson, 1991, bls. 

12).   

Gagnrýni Lúthers á ferminguna varðar það einkum að hún sem helgisiður veiki skírnina og 

þar með skaði hún fagnaðarerindið og hina hreinu kenningu. Fermingin sem slík fullkomni ekki 

skírnina því skírnin veiti fyrirgefningu syndanna og endurfæði til nýs lífs. Lúther afneitaði þó 

ekki fermingunni algjörlega heldur taldi að ferming sem helgisiður gæti haft gott í för með sér. 

Þar lagði hann áherslu á fræðslu til að styrkja réttan skilning fagnaðarerindisins, fræðslunni lyki 

með prófi eða yfirheyrslu um innihald trúarinnar. Fræðslan miðaði að því að efla persónulega 

vitund um Guð og leiddi til játningar á náð hans (Torfi K. Stefánsson Hjaltalín 2007, bls 12). 

Hér á landi féll ferming niður um skamma hríð með siðbótinni um miðja sextándu öld en 

Guðbrandur biskup Þorláksson (1571–1627) hóf þá viðleitni að innleiða fermingarathöfn að nýju 

í Hólabiskupsdæmi og kemur það fram í prestastefnusamþykkt frá árinu 1573. Lá þar að baki 

áhugi Guðbrandar á eflingu trúfræðslu og trúarlegs uppeldis. Gísli Jónsson Skálholtsbiskup 
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(1558–1587) tók kröfuna upp með samþykkt á prestastefnu 1574. Með bæklingi sínum Sú rjetta 

Confirmatio sem kom út árið 1594 býður Guðbrandur biskup að upp sé tekin fullgild ferming í 

Hólabiskupsdæmi. Kemur þar fram að rétt confirmatio einkennist fyrst og fremst af þeirri fræðslu 

sem börnin eigi að hljóta innan mótmælendakirkna sem var frábrugðið því sem kaþólska kirkjan 

boðaði en þar var ekki krafa um neina slíka fræðslu. Þessi fræðslukrafa varð til að farið var að 

ferma börnin eldri en áður. Þá kom fram andstaða meðal presta sem margir hverjir voru  þess 

vanbúnir að veita þá miklu fræðslu sem krafist var með þeirri nýskipan fermingar sem af 

siðbótinni leiddi  (Bjarni E. Sigurðsson, 1991, bls. 17).  

Frá upphafi hefur fræðslumarkmiðið verið hvað áherslumest varðandi fermingarundirbúning í 

evangelísk- lúthersku kirkjunni. Fermingarstörfin gengu þannig að miklu leyti út á 

utanbókarlærdóm, yfirheyrslu og spurningar, enda var heitið spurningar eða að ganga til 

spurninga notað um fermingarfræðsluna. Þrátt fyrir áhersluna á fræðsluna má finna frá upphafi 

áherslu á að vekja til trúar og styrktist sú áhersla að mun með Píetismanum eða heittrúarstefnunni 

svonefndu  í upphafi átjándu aldar (Pétur Pétursson, 1993b). 

Marteinn Lúther samdi Fræðin minni til þess að auðvelda fræðslu í helstu grundvallaratriðum 

kristinnar trúar en áður hafði sú venja haldist að prestar könnuðu kunnáttu sóknarbarna sinna með 

sérstökum samtölum um syndina og fyrirgefningu Guðs áður en gengið var til altaris. Með 

heittrúarstefnunni kom sterk áhersla á að allir ættu þess kost að tileinka sér sannindi trúarinnar 

með lestri Biblíunnar og annarra trúarrita. Lagt var uppúr mikilvægi þess að hver og einn 

tileinkaði sér trúna á persónulegan hátt. Til viðbótar Fræðunum minni voru samin aðgengileg 

trúfræðileg skýringarit. Ítarlegar reglur voru settar um fermingu og fræðslu sem urðu síðar  

grunnurinn að alþýðufræðslu og almennu skyldunámi. Börnin áttu að lesa fræði Lúthers og 

fermast 12 til13 ára að aldri. Fræðsla var undir eftirliti presta en á ábyrgð foreldra og húsbænda. 

Næsta skref var að skylda presta til að sjá svo um að öll börn sem fermd væru gætu sjálf lesið 

heilagt guðsorð. Til viðbótar við lestur komu ákvæði sem skylduðu presta til að sjá svo um að 

börnin lærðu að skrifa og reikna áður en þau fermdust (Pétur Pétursson, 2003).  

Má af þessu greina að áhrif fermingar eru mikil þegar kemur að þróun alþýðumenntunar og 

skólastarfs hér á landi en rekja má þar margt til Lúthers sem telja ber einn af frumkvöðlum 

alþýðumenntunar. Lúther setti fram kenningu um náið samspil ríkis og kirkju sem hin tvö 

valdsvið Guðs, sú kenning gengur undir heitinu tveggjaríkjakenningin. Guð stjórnar sköpun sinni 

annars vegar, samkvæmt Lúther, sem skapari og hins vegar sem endurlausnari. Á veraldlegu sviði 
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birtist sköpunarvilji Guðs og þar skal ríkja ákveðin skikkan eða regla svo sem í samskiptum 

manna, atvinnu-, og menningarlífi og stjórnmálum og er yfirvöldum falið að vaka yfir hinu 

veraldlega sviði í umboði Guðs. Á hinu andlega sviði birtist hjálpræðisvilji Guðs og kærleikur og 

þar stjórnar Guð með orði sínu og kallar manneskjuna til samfélagsins við sig fyrir son sinn Jesú 

Krist. Samspil ríkis og kirkju er því náið því bæði eru sett af Guði til að viðhalda hans góðu 

sköpun. Hugmyndafræði tveggjaríkjakenningarinnar er mjög mótandi fyrir Fræðin minni og rík 

áhersla á skyldu gagnvart veraldlegri valdstjórn og undirmanna við yfirvöld sín. Enda fór það svo 

að veraldeg yfirvöld hafa verið iðin við að setja fram lög og reglur um trúfræðslu kirkjunnar hér á 

landi og náið samspil er milli þess sem yfirvöldin þurfa við til að búa þegnana undir þóknanlega 

samfélagsþátttöku með hlýðni og undirgefni og þess er kirkjan þurfti við hvað snerti kristilegt 

siðgæði og trúarlega þekkingu.  

Kirkjuskipanir Bugenhagens komu fram á árunum 1520-1530 og hlutu endanlega staðfestingu 

í Danaveldi 1539. Þar var gert ráð fyrir fermingarprófi án þess þó að gert sé ráð fyrir sérstakri 

fermingarathöfn (Bjarni Hareide, 1971, bls. 79). Fyrstu heimildir er snúa að markvissri fræðslu 

ungmenna hér á landi er að finna í bréfi Gísla Jónssonar biskups til presta frá 22. apríl 1569 en 

þar er kveðið á um að þeir skuli húsvitja hvern bæ, láta ungmenni læra Fræðin og stuðla að því 

að fyrsta verk þeirra hvern morgun sé lestur þeirra. í Bréfabók Guðbrandar biskups kemur einnig 

fram hversu stóru hlutverki húsvitjunin gegni í trúaruppfræðslu þegar frá upphafi siðbótarinnar 

(Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, 2007, bls. 27). Bent hefur verið á að hér á landi hafi það verið 

einstakur sögulegur viðburður að Guðbrandur Þorláksson biskup skuli hafa komið á lútherskri 

fermingu þegar árið 1596 langt á undan þróuninni á hinum Norðurlandanna (Bjarne Hareide 

1971, bls. 80).  Jón Helgason biskup ályktar að hér hafi ferming verið iðkuð í báðum 

biskupsdæmum allt fram yfir 1700 og engin andstaða orðið við konungsbréfi frá 1741 þar sem 

mælt er fyrir um hina píetísku fermingu (Bjarne Hareide, 1971, bls. 81).  Hér er því samfella í 

fermingarundirbúningi og fermingarathöfn sem nær aftur  til Guðbrandar Þorlákssonar og fram til 

dagsins í dag.  

Helstu tilskipanir sem snúa að fræðslustarfi íslensku kirkjunnar eru kirkjuskipun Kristjáns III 

frá 1537 sem hér tók gildi 1541 og 1551 og Kristjáns IV frá árinu 1607 og öðlaðist gildi hér árið 

1622, þá er einnig konungsbréf  frá 1635 um uppfræðslu í kristnum fræðum. Þá má nefna 

tilskipun um fermingu sem gildi tók í Danmörku 1736 og var innleidd hér við komu Ludvig 

Harboe og Jóns Þorkelssonar árið 1741 og skipti sköpun fyrir fræðslu og upplýsingu almennings. 
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Einnig er í konungsbréfi frá 1744 kveðið á um að ferming skuli vera lögboðin skylda. Mikilvæg 

er einnig tilskipun um húsaga frá 1746 en þar er kveðið á um að foreldrar eigi að kenna börnum 

sínum fræði Lúthers og einnig kverið, sem var fræðslukver í helstu atriðum trúarinnar  (Bjarni E. 

Sigurðsson, 1991, bls. 19). Í erindisbréfi til biskupa frá 1746 er sagt: „...hlustar biskup fyrst á 

prestinn spyrja börnin út úr fræðunum, spyr þau svo sjálfur, hlýðir þeim yfir bænir og lætur þau 

lesa á bók. Hann leiðréttir þau í kærleika þar, sem þau hafa misskilið og hvetur þau til frekari 

ástundunar“ (Bjarni E. Sigurðsson, 1991, bls. 21). 

Ekki er ljóst hvort fermingin er skyldug eða fjölskyldum frjáls fram undir 1741 en þó má ætla 

að hún hafi verið nokkuð almenn og í nánum tengslum við aðgang barna að altarissakramentinu 

(Jón Bjarman, 1988, bls. 10). Í erindisbréfi til Ludvigs Harboe frá  15. júní 1741 er áréttað að 

ferming sé þá þegar lögboðin skylda samkvæmt úrskurði konungs. En segja má að lögleiðing 

fermingarfræðslu sem algjörrar skyldu og sé eitt helsta framlag heittrúarstefnunnar eða 

Píetismans til skóla- og menntunarsögu landsins. Ferming og innvígsla barna auk opinbers prófs 

og yfirheyrslu skyldi vera almenn regla. Ekki mátti ferma börn án undangenginnar fræðslu í 

höfuðgreinum trúarinnar, fræðsla fari fram á heimilum og sé í höndum djákna eða einhvers 

fullorðins en síðan skuli börn uppfrædd af presti. Prestar fylgist með uppfræðslu heimilanna, 

krafist var lifandi þekkingar, sannrar hugarfarsbreytingar, fermt skuli í messu  fyrsta sunnudag 

eftir páska en fræðslan sjálf taki hálft misseri og sé tvisvar í viku. Markmið fræðslunnar er að 

uppvekja börnin til guðrækilegs lífernis og hrífa þau. Fermingarathöfnin fari fram að prófi loknu 

en sjálf fermingin fólst í ávarpi, endurtekningu skírnarheita guðfeðgina, trúarjátningu og þvínæst 

þreföld játning fermingarbarns eða heit og síðan handsal. Börnin sverja þess eið að halda hinn 

endurnýjaða sáttmála og að yfirgefa aldrei trúna né sannleika hennar sem þau hafa játast og 

svarið hollustu. Að endingu er handaryfirlagning, bæn, blessun og stutt ávarp (Torfi K. 

Stefánsson Hjaltalín, 2007, bls. 48). Hér er margt í athöfn og skipulagi ekki ósvipað því er 

þekkist í dag og má segja að heittrúarstefnan hafi skipað fermingarfræðslu til öndvegis og aukið 

þar veg hennar og virðingu. 

Menntun presta og geta til uppfræðslu hefur verið mjög breytileg fram eftir öldum en all 

nokkur breyting varð til batnaðar með stofnun Bessastaðaskólans árið 1805, en þar voru í forsvari 

menn er aðhylltust hófsama upplýsingaguðfræði. Tók menntun í auknum mæli mið af því að auka 

hlut presta sem alþýðufræðara. Ferð Ebenezers Hendersonar hingað til land árið 1815 varð einnig 

áhrifarík og flutti hann með sér fjölmörg eintök Biblíunnar og dreifði auk þess að leggja drög að 
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stofnun Hins íslenska Biblíufélags árið 1815.  Þar með jókst almenn Biblíueign manna sem hafði 

í för með sér aukna þekkingu á innihaldi hennar. Áhrif upplýsingastefnunnar hér á landi urðu 

afgerandi í því að sögulegrar gagnrýni á Biblíuna tók að gæta og áhersla óx  á siðræna þætti 

kristindómsins og hafði það í för með sér ákveðið trúarlegt frjálslyndi sem vera kann að hafi 

síðan öðru fremur rutt braut þeirri gagnrýnu guðfræðistefnu sem nýguðfræði nefndist og barst 

hingað til lands um aldamótin 1900. Nýguðfræði varð til sem einskonar svar við vísinda- og 

efnishyggju ofnaverðrar nítjándu aldar og er ákveðið afsprengi átaka milli játningabundinnar 

guðfræði annars vegar og hins vegar gagnrýninnar söguskoðunar og vísinda og tæknihyggju. 

Nýguðfræðin var tilraun til að sætta  guðfræðina við strauma samtímans  svo að kirkjan gæti 

haldið þar stöðu sinni í breyttum heimi. Áhersla hverfur af trúarjátningunum gömlu en 

þungamiðjan verður að Jesús sé hinn fullkomni maður, hinn mikli kennari og siðferðilega 

fyrirmynd. Þar er bjarsýni ríkjandi á getu mannsins til siðferðilegrar fullkomnunar (Sigurður 

Pálsson, 2008, bls. 35). 

Mikil gagnrýni kom fram um aldamótin 1900 á kverkennsluna svonefndu og vildu menn 

úrbætur, virðist rótin liggja í áhyggjum af andlegri og trúarlegri velferð þjóðarinnar og að 

kennsluefni og aðferðir væru úreltar og jafnvel lítt við hæfi barna. Ný áhersla kemur til á 

uppeldis- og kennslufræði en segja má að mikil kaflaskil verði í skóla og kirkjusögu Íslendinga 

með fræðslulögunum 1907 og markar ákveðna veraldarvæðingu skólanna sem fóru úr höndum 

kirkjunnar manna til veraldlegra yfirvalda (Sigurður Pálsson, 2008, bls. 71).  

Í fræðum Lúthers sem lengst af voru skyldulesning í fermingarundirbúningi var efnið sett 

fram í spurnarformi og síðan svör sem neminn varð helst að læra utanað. Fermingarformið var 

með þeim hætti frá um 1741 að í hinni kirkjulegu athöfn brýndi presturinn fyrir fermingarbarninu 

mikilvægi skírnarsáttmálans eftir yfirheyrslu í fræðunum og spyr síðan spurninga á borð við: 

„Afneitar þú af öllu hjarta djöflinum og öllum hans verkum og öllu hans athæfi?“ „Trúir þú af 

öllu hjarta á Guð föður, son og heilagan anda?“ „Viltu standa stöðug(ur) í þessum skírnarsáttmála 

þínum til dauðastundar?“ Þá fylgdi handsal með orðunum „Gef mér hönd þína upp á þetta “. Þá 

var handayfirlagning sem endar á bæn með orðunum: „hann gefi þér stöðuglyndi í þinni trú þér til 

sáluhjálpar“. Þá fylgdi stutt áminning, ræða bæn, faðir vor og blessun. Í Helgisiðabókinni sem 

kom út 1910 varð sú breyting helst að persónulegu játningunum og heiti barnsins er sleppt  sem 

og handsalinu eftir heitið. Yfirheyrslan er þó á sínum stað þar sem prestur spyr út í helstu atriði 

trúarinnar, prestur leggur hönd yfir hvert barn og biður fyrir því og blessar það og felur það 
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söfnuði á hendur  (Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, 2007, bls. 99). Í núgildandi handbók kirkjunnar 

frá 1981 er persónulega játningin til staðar en þar er spurt hvort fermingarbarnið vilji gera Jesú að 

leiðtoga lífsins og segja má því að áhersla hreintrúarstefnunnar sé þar komin inn aftur. 

Yfirheyrslurnar í sambandi við fermingu urðu nokkuð umdeildar og fór svo að þær lögðust af 

þegar leið fram yfir miðja tuttugustu öld (Torfi K. Stefánsson Hjaltalín 2007, bls. 156). Hugtakið 

að ganga til spurninga sem áður var notað um fermingarfræðsluna og byggði á kennsluaðferð 

fermingarkveranna, spurningar og svör, og yfirheyrslu í kirkju er nú alveg að segja má horfið úr 

málnotkun samtímans.  

2.2. Fermingin og samtíðin  

Hugtakið ferming í kirkjulegu samhengi í samtímanum vísar til þeirrar kirkjulegu athafnar þegar 

fermingarbörn í messu játast Jesú Kristi. Í messuhandbók kirkjunnar frá 1981 er fermingarathöfn 

lýst en gert er ráð fyrir að fermt sé við messu. Messuliðir er hinir hefðbundnu en eftir lestur 

guðspjalls, flytur prestur ávarp og síðan er farið með hina postullegu játningu, þá stíga 

fermingarbörn fram eitt af öðru og svara spurningunni: „Vilt þú leitast við að hafa Jesú Krist að 

leiðtoga lífsins“.  Því næst fylgir handayfirlögn og bæn þar sem beðið er fyrir fermingarbarninu 

og prestur réttir því hönd og mælir: „Guð sem áður hefur tekið þig að sér sem sitt barn í heilagri 

skírn og gjört þig að erfingja ríkis síns, hann varðveiti þig í skrírnarnáð þinni til eilífs lífs“. 

Prestur réttir barni hönd sína og mælir: „Friður sé með þér. Amen“. Þá fylgir hvatning til safnaðar 

um að taka vel á móti hinu fermda ungmenni og sýna gott fordæmi  (Handbók kirkjunnar, 1981, 

bls. 130.) 

En víkjum nú aðeins að þeim hluta fermingar sem snýr að fræðslu. Árið 1926 var ákveðið 

með nýjum fræðslulögum að aðgreina trúfræðslu kirkjunnar, kverkennsluna, frá kristinfræði 

skólanna. Þar með voru prestar leystir undan þeirri formlegu skyldu að hafa eftirlit með 

alþýðufræðslu. Skólinn tók að sér að sjá um kristindómsfræðslu en um það segir hr. Sigurbjörn 

Einarsson biskup:  

Kirkjan fól skólanum örugg og bjartsýn einn þeirra meginþátta, sem tilvera hennar byggist 

á, uppfræðslu ungmenna í kristnum fræðum. Hún naut um þetta sögu sinnar sem þjóðkirkja. 

Hér stefndi hún að því, að leikmenn, kennarar, tækju  að sér mikilvægt svið kirkjulegs 

starfs, jafnhliða öðrum vekefnum skólastarfsins. (Sigurbjörn Einarsson, 1960). 

  

Þrátt fyrir aðkomu skólans að fræðslu um kristindóminn héldu þó börnin áfram að ganga til 



20 

 

prestsins á fjórtánda árinu og fá þar fræðslu um játningar og trúfræði kirkjunnar en barnaskólarnir 

kenndu aðallega svonefndar biblíusögur. Í endurskoðaðri námskrá fyrir  barna- og unglingastig 

sem kom út árið 1960 segir um markmið kristinfræðikennslunnar: 

Kristindómsfræðslan á að veita nemendum þekkingu á aðalefni ritningarinnar, fræða þá um 

líf, kenningu og starf Jesú, efla þroska þeirra með fræðslu um lífsskoðun og siðfræði 

kristinnar trúar. Þeir skulu læra nokkra valda sálma og ritningar og vita deili á helstu 

viðburðum kirkjusögunnar. (Námsskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri, 1960, bls. 31). 

 

Í námskránni er vikið að tengslum kristinfræðikennslu skólans og fermingarfræðslu kirkjunnar og 

eru þau allrar athygli verð. En um kristinfræðikennsluna segir: „Val viðfangsefna sé í samræmi 

við fermingarundirbúning nemenda, þar sem hægt er að koma því við, t.d. sálmar og 

ritningargreinar, sem nemendur eru látnir læra“ (Námsskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri, 

1960, bls. 32). 

Nefnd sem kosin var á aðalfundi Prestafélags Íslands vegna fermingarmála lagði til að 

fermingaraldur skyldi vera hinn sami og áður, það er þegar barn er á fjórtánda ári, en jafnframt 

kæmi skólinn að fermingarundirbúningi með þeim hætti að á fyrra ári unglingastigs skuli 

nemendur vera lausir helst við nám  í almennum fræðigreinum frá 1. mars og verði þeim tíma 

sem þá gefst varið til fermingarfræðslu í samstarfi presta og kennara. En af þessu má ráða að 

prestar hafi talið eðlilegt að þeir hefðu aðgang að skólunum og að skólarnir kæmu að 

fermingarfræðslu kirkjunnar með beinum hætti  (Sigurður Pálsson, 2008, bls. 171).  

Þegar litið er til áranna fyrir og eftir seinna stríð vekur athygli hve lítil umræða á sér stað 

meðal stjórnmálamanna um kristindómsfræðslu í skólum og var þetta nokkuð á annan veg á 

hinum Norðurlöndunum, þar sem umræða var mikil og leiddi síðar til aðskilnaðar skólafræðslu 

og kirkjufræðslu. Prestastefnur, kirkjufundir og aðrar kirkjulegar samkomur álykta alltítt um 

aukna kristindómsfræðslu án þess að því sé fylgt frekar eftir né að það veki almennar umræður 

um málið. Umræða um kristindómsfræðslu innan skóla ber með sér að prestar litu svo á að þeim 

bæri aukið hlutverk innan skólanna í sambandi við kristindómsfræðslu og virtust telja það ekki 

síður mál kirkjunnar en skólans. En bent hefur verið á hve sérkennilegt það viðhorf sé í ljósi þess 

að engin ákvæði var að finna í lögum um tengsl skóla og kirkju né heldur ákvæði um evangelísk-

lútherskan grundvöll fræðslunnar í skólunum (Sigurður Pálsson, 2008, bls. 178).  

Hér á landi hefur þróunin verið sú að kristinfræðikennsla hefur verið á hendi skólans en 

áherslur síðari tíma hafa færst yfir á að hugað sé að almennum trúarbragðafræðum í auknum mæli 
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en kristinfræði sem fag hefur þó lifað enn til þessa og gengið í gegnum áherslubreytingar og 

ákveðna endurnýjun með nýjum námskrám og kennsluefni sem ekki verður fjallað um hér. Segja 

má þó í þessu sambandi að prestar hafi verið nátengdir skólastarfi allt fram á ofanverða tuttugustu 

öld þar sem þeir komu iðulega að kennslu í dreifðum byggðum landsins og í þéttbýli. Hér má 

nefna að Prestafélag Íslands ritaði bréf árið 1933 þar sem sú hugmynd var sett fram að sameina 

prestsembætti og kennarastöður í minnstu prestaköllunum. Í áliti prestakallanefndar frá 1941 eru 

settar fram  tillögur sem ganga í sömu átt. En með lögum um prestakallaskipan frá 1952 voru 

nokkur prestaköll skilgreind sem skólaprestaköll (Sigurður Pálsson, 2008, bls. 110).  

Bent hefur verið á að hagur kristinfræðikennslu í skólum hér á landi hafi versnað mjög  frá og 

með árinu 1929 og allt fram til 1948 með drögum að nýrri námskrá er kvað á um að kennsla í 

kristnum fræðum eigi að vera undirstaða trúar og siðgæðis barna ævilangt og í námskrá frá 1960 

sé enn fastar hnykkt á þeirri skoðun, tekið er fram „að kennari eigi að kenna einarðlega, hreint og 

satt um trúna og setja hana fram ljóslega og lifandi“. En ennfremur er minnt á mikilvægi trúarlegs 

umburðarlyndis  (Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, 2007, bls. 118). 

Ákveðin breyting varð á kristinfræðikennslu með grunnskólalögum frá 1974 en þar er í fyrsta 

sinn talað um að kristilegt siðgæði skuli einkenna íslenskt skólastarf. Þá komu fram sjónarmið 

sem mótmæltu hinni hefðbundnu biblíusöguaðferð þar sem efnið væri of sögulegt og fjarlægt og í 

litlum tegnslum við áhugasvið barna. Í staðinn bæri að leggja áherslur á nemandann, áhugamál 

hans, þekkingu og þroska. Í framhaldi af þessum nýju áherslum var skipaður námstjóri í kristnum 

fræðum 1977 og hafin útgáfa á nýju námsefni sem vék í nokkru  frá fyrri biblíusöguáherslum  

(Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, 2007, bls. 119).  

Nýja efnið var þýtt efni að mestu leyti frá Norðurlöndum og var talið afar gott og hafði m.a. 

unnið þar til verðlauna sem kennsluefni. Biblíusögurnar voru þó áfram kenndar samhliða og 

heyrðust þau sjónarmið hjá kennurum að nýju bækurnar væru ekki nógu aðgengilegar að ýmsu 

leyti. Þær þóttu gera of trúarlegar og guðfræðilegar kröfur til kennaranna, vera of þungar og 

fræðilegar og sumir voru á því að þær höfðuðu síður til nemenda en gamla efnið, þá vantaði 

biblíusögur í efnið. Rannóknir á viðhorfum kennara á  þessu efni voru þó nokkuð misvísandi 

(Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, 2007, bls. 119).  

Ný námskrá í kristnum fræðum kom fram árið 1989 og í kjölfarið varð nokkuð önnur áhersla 

í kristnum fræðum. Að nýju kom inn áherslan á biblíusögur og  með námskránni frá 1999 kom 

líka til aukin áhersla á fræðslu um önnur trúarbrögð. En þar er kristin fræði, siðfræði og 
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trúarbragðafræði eins og námsgrein heitir nú látin fá sameiginlegan ráðstöfunartíma með 

samfélagsgreinum. Bent hefur verið á að þessi ráðstöfun hafi orðið enn frekar til að veikja stöðu 

kristinfræðikennslu en þar sé við sívaxandi fjölhyggju í samfélaginu að glíma og að kennsla í 

kristnum fræðum hafi minnkað um allt að helming í 5.-7. bekk samkvæmt rannsóknum (Torfi K. 

Stefánsson Hjaltalín, 2007, bls. 136). Í könnun menntamálaráðuneytisins frá 2005 kom fram að 

kristinfærði var kennd að jafnaði einu sinni í viku í 90% þeirra skóla sem svöruðu könnuninni. 

hins vegar vildi 80-90% skólastjórnenda auka vægi siðfræði og trúarbragðafræðslu á kostnað 

hefðbundinnar kristinfræði (Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, 2007, bls. 137). 

  Með tilkomu svonefndrar uppeldis og kennslufræði  sem varð að skilyrði til að fá leyfisbréf 

til að mega nota kennaraheiti gerðist það að fjöldi presta hvarf frá kennslu. Þeir höfðu ekki 

kennsluréttindi til að kenna jafnvel sitt eigið fag, kristinfræði. Spyrja má hvers vegna prestum var 

ekki í mun að verða sér út um slík kennsluréttindi til að halda óbreyttri stöðu sinni innan 

grunnskólans. En þar má segja að verði nokkur vatnaskil í samferð kirkjunnar og skólans.  

Kristinfræðikennsla varð æ meir á hendi almennra kennara sem sumir töldu sig ekki í stakk búna 

til að takast á við þá kennslu og varð það til að kristinfræðikennsla féll beinlínis niður í  sumum 

skólum, þá hefur komið fram að á tímabilinu um og uppúr 1970 varð vaxandi andúð meðal 

kennaranema í kennaraskólanum og varð þar minni aðsókn að kristnum fræðum innan skólans 

(Guðmudur Óli Ólafsson, 1971, bls. 9). Allt þetta leiddi til að kristinfræðin sem slík fór fremur 

halloka fyrir því sem nefna má almenn trúarbragða- og samfélagsfræði  en mun ég ekki rekja 

þann þráð frekar.   

 Á seinustu áratugum hefur fermingarfræðsla kirkjunnar leitast við að efla með unglingunum 

tilfinningu fyrir helgi mannlífsins og mikilvægi kristinnar lífskoðunar fyrir nútímamanninn. Aðrir 

þættir hafa einnig fengið aukið vægi í fræðslunni eins og náttúruvernd, siðfræði, samskipti fólks, 

samlíf, ást og kynlíf o.fl. En segja má að innan fermingarfræðslu hafi margt fleira rúmast hin 

síðari ár en hrein kristin trúfræði eða sögulegir þættir úr Biblíunni.  

Kristinfræðikennsla í skólum þótti áður sjálfsögð en telst nú ekki eins sjálfgefin og hefur þar 

án efa fjölmenning, sem sprottið hefur af breyttum tíðaranda með auknum samskiptum við aðrar 

þjóðir og vaxandi fjölda nýbúa hér á landi, kallað á endurskoðun og breytingar. Vaxandi áhersla 

er á að færa trúarlega þætti inn á einkamálasvið af hinum opinbera vettvangi. En þetta hefur í för 

með sér að kirkju og heimilinu er frekar ætlað að sjá um hið trúarlega uppeldi en ekki skóla og 

sumir ganga það langt að segja að taka beri allt trúarlegt tal úr skólum. Mörgum skólamanninum 
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hefur hins vegar ekki þótt vanþörf á að skólinn haldi uppi kennslu í siðferðilegum gildum og 

breytni og erfitt er að sjá hvernig sú kennsla getur, í íslenskum veruleika, verið slitin algjörlega úr 

samhengi við kristna lífssýn svo mjög sem hún hefur mótað þjóðina undanfarin 1000 ár eða svo. 

Margt hefur verið ritað í gegnum tíðina um siðrof og hinn stöðugt versnandi heim þar sem flestu 

fer aftur. Sumir sjá siðferðilega mótun og kennslu um siðfræði sem bjargráð til að sporna við 

slíkri þróun. Þar  sé haldreipi í samfélaginu sem geti leitt samfélagsþegnana á betri og farsælli 

brautir.  

Siðfræði hefur verið mikilvægur þáttur í trúkennslu kristinnar kirkju um aldir og hér á landi 

var fram eftir öldum kirkjan í burðarhlutverki þegar kom að menntun og menntamálum. 

Fermingarfræðsla hefur t.a.m. verið á hendi hinnar lútersku kirkju hér á landi í árhundruð og þar 

hafa hin kristnu siðferðisgildi verið mótandi en meginþorri barna í dag og nánast allir fyrr á 

öldum gengu til slíkrar fræðslu. Má greina þar áherslur á ákveðna grundvallarþætti í siðfræði svo 

sem boðorðin 10 og fræði Lúthers ásamt boðskap Biblíunnar en margar dæmisagna Jesú færa 

siðferðilegan boðskap, t.d. sagan um miskunnsama Samverjann. Hin kristilega siðfræði greinir 

sig frá annarri siðfræði að því leyti að hún byggir algjörlega á því að Kristur sé þungamiðja 

trúarinnar samanber orðin: „Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið, enginn kemur til föðurins 

nema fyrir mig“ (Biblían, 2007). Innan kristinnar siðfræði má greina áhersluna á að hin kristna 

siðfræði grundvallist fyrst og fremst á opinberuninni í Kristi og að kristin Guðstrú sé nauðsynleg 

forsenda siðferðis. Þýski guðfræðingurinn Karl Barth talaði um í þessu sambandi að siðfræðin sé 

hluti af kenningunni um Guð. Það sem geri breytni rétta er að hún samræmist vilja og kröfum 

Guðs og til að skera úr um hvað sé gott og rétt þurfi maðurinn að þekkja kröfu Guðs (Bexell 

ofl.,1997). Burtséð frá því hvort maður leggur svo strangan skilning í kristna siðfræði eða ekki er 

ljóst að siðaboð kristninnar hafa mótað vestræna sýn á siðferðileg gildi, þar á meðal hér á landi, 

um langan aldur. Slík kristin siðfræði flytur með sér ákveðna uppeldissýn og fræðslukröfu.  

Trúin hefur fylgt mannkyni frá örófi alda og virðist ljóst að trú sé að finna í öllum 

samfélögum og á öllum tímum. Fræðimenn sem rannsakað hafa forsendur átrúnaðar, bæði 

sálfræðilegar sem félagslegar forsendur, gera almennt ráð fyrir að það að trúa sé manninum á 

einhvern hátt eiginlegt. Í íslensku samfélagi hefur kristin trú verið ríkjandi í 1000 ár og allt að 

90% þjóðarinnar hafa verið skírðir og eru skráð í Íslensku þjóðkirkjuna (Pétur Pétursson, 2005). Í 

könnun sem gerð var meðal fermingarbarna árið 1993 kom fram að um 95% barna í þrettán ára 

árgangi fermist (Pétur Pétursson, 1993b). Sú mynd hefur verið að breytast og hefur það hlutfall 
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sem tilheyrir þjóðkirkjunni lækkað nokkuð auk þess sem fleiri börn velja ígildi fermingar án 

aðkomu kirkju svonefnda borgaralega fermingu eða fermast alls ekki.  Á sama tíma er einnig sótt 

að Þjóðkirkjunni með ýmsu móti, ýmis trúfélög gagnrýna stöðu hennar í samfélaginu og snýr það 

að sambandi ríkis og kirkju. Þá má nefna gagnrýni og umræðu í kringum málefni 

samkynhneigðra en þar þykir sumum kirkjan hafa farið sér hægt í að viðurkenna réttarstöðu þess 

hóps. Siðmennt, samtök humanista, hefur sótt það nokkuð fast að áherslur er taka til kristins 

siðgæðis hverfi úr grunnskólalögum og Aðalnámskrá grunnskóla og vilja takmarka aðkomu 

kirkjunnar að skólastarfi. Þá hefur komið fram gagnrýni úr þeirri átt á ferminguna þar sem því er 

haldið á lofti að siðurinn byggist fremur á vana en nokkru öðru. Siðmennt  hefur  síðan farið þá 

leið að bjóða upp á ígildi fermingar með sérstakri fræðslu og athöfn sem fengið hefur heitið 

borgaraleg ferming og hefur sá hópur stækkað ár frá ári sem nýtir sé þá leið.  

2.3. Námskrá fermingar og fermingarkver 

Ljóst er að kirkjan hefur í aldanna rás haft  trúfræðslu á stefnuskrá sinni en áherslur hafa þó verið 

breytilegar eftir tímabilum og trúarstraumum sem ríkt hafa. Kirkjuleg yfirvöld hafa þannig 

iðulega leitast við að móta stefnu á hverjum tíma sem taki mið af þörf og kenningarvindum 

samtíðar sinnar.  

En við skulum líta til fermingarmála hér á landi við miðja og ofanverða tuttugustu öld. Á 

prestastefnu 1964 var stofnuð nefnd til að huga að skipan fermingarmála og í áliti nefndarinnar 

frá 1965 er lögð áhersla á þekkingarlegan þátt fræðslunnar. Þar er tekið fram hvað börn skuli læra 

en þar eru höfuðgreinar Fræðanna: boðorðin tíu, Faðir vor og trúarjátningu, innsetningarorð 

sakramentanna, blessunarorðin, tvöfalda kærleiksboðorðið og gullnu regluna. Þá skuli börn læra 

minnst 35 valdar ritningargreinar og í það minnsta sex sálma. Þar er líka minnst á yfirheyrsluna 

að gengið sé ríkt eftir að börn læri þessi atriði. Þá skuli fræða ítarlega um Biblíuna, ævi Jesú og 

kenningu, fræða um kirkju og kirkjuár, guðsþjónustu og sálmabók auk Passíusálma og fræðslu 

um kristilegt siðgæði. Fræðsla skuli hefjast um leið og skólar í september og ekki skuli fermt fyrr 

en í aprílmánuði og kennslustundir verði ekki færri en 30 stundir (Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, 

2007, bls. 113).    

Málefni fermingar hafa verið til umfjöllunar innan kirkjunnar með reglulegu millibili frá 

miðbiki tuttugustu aldar og virðist nokkuð ljóst að þar gætir vaxandi áhyggna meðal presta vegna 

minnkandi kristindómsfræðslu í skólum og að áhersla á heimilisguðrækni sé þverrandi. Kirkjan 
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þurfi af þeim sökum að taka fastar á málum hvað fermingarundirbúning áhrærir. Það hefur því 

gætt vaxandi tilhneigingar til að skilgreina fermingarfræðsluna og markmið hennar og leitast 

kirkjan þar einnig við að koma á ákveðnu samræmdu kerfi hvað varðar skipan fermingarmála. Sr. 

Guðmundur Óli Ólafsson segir í framsöguerindi á prestastefnu 1988 að nauðsynlegt sé að 

skilgreina hlutverk prestanna betur með erindisbréfi og talar einnig um vöntun á góðu 

fræðsluefni. Hann segir líka að engum vafa sé undirorpið að heimafræðsla barna sé vanrækt hér á 

landi og hve mikilvægt sé að tengja saman heimili og  kirkju í þessu efni sem snýr að tilbeiðslu 

og helgihaldi (Guðmundur Óli Ólafsson,1988, bls. 16). Í kirkjuritinu sama ár spyr sr. Jón 

Bjarman hvort hin íslenska þjóð muni fylgja Kristi og hvernig geti kirkjan tryggt að svo megi 

verða. Hann segir þar að kirkjan hafi stöðugt áhyggjur af því einstaka stefnumóti sem hún eigi við 

um 97% barna og kirkjan hafi þar einlægan vilja til að fermingarstörfin í heild verði annað og 

meira en sýndarmennskan ein, óljós innleiðsla æskunnar í heim hinna fullorðnu, heldur sé um að 

ræða myndun farvegs fyrir hinn kristna arf í hjörtu barnanna (Jón Bjarman, 1988, bls. 13). Þessi 

orð prestanna endurspegla vel þær áhyggjur sem koma fram um og uppúr 1950 þar sem gæta fer 

margháttaðra breytinga á íslenskri samfélagsgerð og teikn á lofti um minnkandi ítök hins kristna 

erindis meðal æsku landsins.   

      Hinar árlegu samkomur presta, prestastefnur og kirkjuþing hafa tekið á málefnum fermingar 

og vikjum sem snöggvast að ályktunum þeirra sem fjalla um þetta efni en einkum eru það 

stefnurnar 1965 og 1972 sem hafa ferminguna í brennidepli og einnig má minna á samþykkt 

prestastefnu frá 1988 um ferminguna. Prestastefnan 1965 sendi frá sér samþykkt en þar segir 

m.a.: Markmið fermingarundirbúningsins er að vekja og glæða trúartraust hinna ungu og laða þá 

til samfélags við Krist og til fullrar þátttöku í lífi kirkjunnar, svo að þeir fái tileinkað sér þann 

frelsandi boðskap, sem felst í fagnaðarerindi Krists og að hann megi verða leiðtogi lífs þeirra (Jón 

Bjarman, 1988, bls. 12). Í samþykkt prestastefnu 1988 er minnt á mikilvægi fermingarfræsðlu 

sem hluta af skírnarfræðslu sem sé á samábyrgð heimilis, guðfeðgina, skóla og kirkju. Hún 

ályktar um mikilvægi samstarfs foreldra og kirkju og hvatti til að fermingarundirbúningur byrji 

heima ásamt öðru uppeldi (Samþykkt Prestastefnu, 1988). 

Kirkjuþing árið 1972 tók ferminguna til umfjöllunar og sendi frá sér ályktun um 

fermingarfræðsluna en þar segir að markmið hennar séu: „að vekja og glæða trúar- og 

siðgæðsivitund barnanna, laða þau til samfélags við Krist, svo að þau fái tileinkað sér þann 

frelsandi boðskap, sem felst í fagnaðarerindi hans, og taki virkan þátt í lífi og starfi kirkjunnar“ 
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(Pétur Pétursson, 1993a, bls. 19). 

Á kirkjuþingi árið 1972 var lagt fram frumvarp í 10 greinum um fermingarfræðsluna en það 

byggði að verulegu leyti á nefndarálitinu frá 1965 þar er þó bætt við umfjöllun um sakramentin 

og líknar og þjónustustörfum sem fræða skyldi um. Einnig var ákvæði um að Kirkjuráð hlutist til 

um að semja námskrá fyrir fermingarstörfin en af því varð þó ekki, kveðið var á um 

eftirlitsskyldu prófasta og að heimilt væri að ferma fyrr en í apríl með leyfi þeirra (Torfi K. 

Stefánsson Hjaltalín, 2007, bls. 115). 

Svonefnd Kirkjufræðslunefnd sem vann að fræðslumálum segir í greinagerð til Kirkjuþings 

árið 1980 um ferminguna að meðal höfuðviðfanga hennar sé tilbeiðsla og þjónusta. Um hlutverk 

tilbeiðslunnar segir að það feli í sér: ...„að bæði með þátttöku í sameiginlegri guðsþjónustu 

safnaðarins og í fræðslustundum sjái til þess að fermingarbarnið fái hjálp við eigið bænalíf, til 

þess að vekja tilfinningar þess fyrir hinu heilaga og styrkja samfélag þess við Guð“ (Pétur 

Pétursson, 1993a, bls. 11).  En í tillögum nefndarinnar er gert ráð fyrir þremur meginmarkmiðum 

fermingarfræðslu. Í fyrsta lagi að vekja sem felur í sér persónulega tileinkun boðskaparins, í öðru 

lagi að kenna sem felur í sér að grundvallaratriði kristinnar trúar komist til skila og í þriðja lagi að 

virkja sem felur í sér að fermingarbörnin verði handgengin guðsþjónustu safnaðar og virk í 

safnaðarstarfinu (Jón Bjarman, 1988, bls. 12). 

Segja má að sú skipan sem ríkir innan fermingarfræðslu íslensku þjóðkirkjunnar byggi að 

miklu leyti á námskrá sem samþykkt var á prestastefnu 1989 og átti að gilda til tveggja ára. Þar er 

fjallað um inntak fermingarfærðslunnar ásamt formi eða skipulagi og tíma sem verja skuli til 

fræðslunnar. Þar er talað um ákveðin kjarnaatriði sem farið verður í meðan á fermingarstörfum 

stendur. Rætt er um kenningu, breytni og trúarlíf í þessu sambandi sem afmarkandi þætti 

fermingarundirbúnings. 

A) Trúfræðiþáttur fellur undir kenningu, en áherslurnar innan hans eru: Guðsmynd og 

sköpunartrú, Jesús Kristur, andinn, þrenningarlærdómurinn, skírn og kvöldmáltíð, 

kirkjan dauðinn og eilífa lífið. Þessum hluta er áætlað 14 kennslustundir. 

B) Siðfræðiþáttur er áhersla á breytni eða hegðun. En meðal grunnþátta þar er maðurinn og 

trúin og fjölskylda og samfélag en undir þetta fellur kristinn mannskilningur, og 

umfjöllun um boðorðin 10. Þessum þáttum eru ætlaðar 7 stundir 

C) Hagnýti þátturinn kemur inn á trúarlífið. En undirþemu þar eru bæn og trúrækni, 

Biblían, Guðsþjónustan, söfnuðurinn, trúboð og að trúa og komast til trúar. Þessum 
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þætti eru ætlaðar 9 stundir. 

Alls eru því ætlaðar 30 stundir í formlega fræðslu en til fermingarundirbúnings eru áætlaðar alls 

45–60 stundir en auk formlegu fræðslunnar komi til þátttaka í safnaðarstarfi 8–12 stundir og 

kirkjusókn 3–10 guðsþjónustur. Hefjist fræðsla með skólaári í september og fermt sé að jafnaði í 

apríl. Um námsgögn segir að Biblía og sálmabók séu til grundvallar ásamt kennslubók, vinnubók 

ofl. Kennsluefnið skuli miðast við þá innsýn sem Fræðin minni byggjast á (Bjarni E. Sigurðsson, 

1991, bls. 26-27).  

Í námskrá frá Kirkjuþingi árið 1999 koma fram mjög svipuð áhersluatriði og í námskránni frá 

1989 þó eru ýmis áhersluatriði önnur, t.d. er tengingin við Fræðin minni greinilegri og fræðslunni 

markvissar skipt niður á höfuðgreinar trúarinnar. Þar kemur fram að inntak fermingarstarfanna 

feli í sér þrjá megin þætti: trúfræði, siðfræði og hagnýt fræði. Eitt af því sem er þó með öðrum 

hætti en í námkránni frá 1989 er að talað er um fermingarfræðara og kemur þar fram aukin áhugi 

á að fá fleiri en einvörðungu prestana að fræðslunni  Námskrá fermingarstarfanna. (1999). Á 

Kirkjuþingi árið 2004 var samþykkt ný fræðslustefna kirkjunnar og meðal nýmæla þar er lúta að 

fermingarfræðslu er að kveðið er á um aukið samstarf við foreldra fermingarbarna. Þá kemur 

einnig fram mikilvægi þess að meðlimir kirkjunnar „öðlist dýpri skilning á kristinni trú og 

þroskist sem manneskjur“ eins og segir þar í fræðslustefnunni (Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, 

2007, bls. 171). Fræðslustefna þjóðkirkjunnar sem Kirkjuþing samþykkti gerir ráð fyrir að 

fræðslustarfi kirkjunnar sé skipt upp í fimm meginþætti en þeir eru: 1) foreldrasamstarf, 2) 

barnastarf, 3) fermingarstarf 4) starf með unglingum og ungu fólki, 5) fræðsla fullorðinna. Um 

fermingarstörfin segir:  

Fermingarstarfinu er ætlað að vekja og efla með ungmennum trú á Guð, kenna þeim 

grundvallaratriði kristinnar trúar og virkja þau í starfi kirkjunnar. Ennfremur að hjálpa 

börnunum að varðveita eigin trúarsannfæringu um leið og þau læra að virða þau sem hafa 

aðra trúarsannfæringu. 

Verkefni: 

-Fermingarfræðslu fylgt eftir samkvæmt námskrá. 

-Þróa ítarefni og ólíkar aðferðir í fermingarfræðslu. 

- Auka samstarf við foreldra. 

- Fylgja fermingarstarfinu eftir með samskiptum og samveru  

(Fræðslustefna þjóðkirkjunnar, 2004, bls. 2-3). 

Í stefnulýsingu sem bar heitið Stefna og starfsáherslur þjóðkirkjunnar 2004-2010 er talað um 

helstu áherslur kirkjunnar og sett fram einkunnarorð kirkjunnar sem eru: biðjandi, boðandi og  

þjónandi. (Stefna og starfsáherslur þjóðkirkjunnar 2004-2010, 2004, bls.5)  Hvað fræðslumál 
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snertir segir í kafla um markmið:  

Fræðsla kirkjunnar hefur það að markmiði að styrkja hvert og eitt okkar til þess að öðlast 

dýpri skilning á kristinni trú og þroskast sem manneskjur. Við viljum að fræðslan sé 

heildstæð og nái til fólks á öllum æviskeiðum. Við viljum horfa sérstaklega til þeirra sem 

ala upp komandi kynslóðir og styðja þau í því verki að koma börnum til manns í trú, von 

og kærleika (Stefna og starfsáherslur þjóðkirkjunnar 2004-2010. 2004 bls.10).    

 

Þá kemur einnig fram í stefnunni áhersla á að unnið sé markvisst með foreldrum fermingarbarna.  

En víkjum nú að helstu ritum sem notuð hafa verið við fermingarundirbúning hér á landi en 

þau eru fyrst  Fræði Lúthers, þá Sannleikur Guðhræðslunnar eftir Eirik Pontoppidan (1698–

1764) en kverið var uppnefnt Ponti og var notað hér um langt skeið. Lærdómsbók í evangelískum  

kristilegum trúarbrögðum handa  unglingum var nafn kvers eftir Nicolaj Edinger Balle (1744–

1816) prest og síðar Sjálandsbiskup og var það gefið út oftar en nokkurt fræðakver annað hér á 

landi 25 sinnum og var síðast prentað árið 1882 (Gunnar Kristjánsson, 2000).  Kver eftir Karl 

Fredrik Balslev (1805–1895) kom út fjórum sinnum á árunum 1866–1872. Þá kom út kver eftir 

sálmaskáldið sr. Helga Hálfdánarson árið 1876–77 og bar heitið Kristilegur barnalærdómur eftir 

lúterskri kenningu og varð vinsælt. Var kverið nefnt Helgakver og var í notkun hér á landi allt 

fram yfir 1930 (Bjarni E. Sigurðsson, 1991). Kristilegur barnalærdómur eftir Thorvald 

Klaveness prest í Osló kom út árið 1899 og naut allmikilla visælda og kom út í sjötta sinn 1923 

(Gunnar Kristjánsson, 2000). Síðan hafa komið út ýmsar bækur og kver til 

fermingarundirbúnings og fylla þau hálfan annan tug hið minnsta.  

Þær bækur sem mest hafa verið notaðar hin síðari ár eru Líf með Jesú en það er sænsk bók 

sem kom út hér á landi árið 1976 og hefur síðan verið uppfærð og staðfærð og um leið þá aðlöguð 

að íslenskum aðstæðum. Kristin trúfræði, einnig sænsk að uppruna og kom út 1970 en sú bók 

lagði áherslu á játningar kirkjunnar og helgihaldið og var nokkuð vinsæl um tíma, þá er bókin 

Samferða eftir sr. Jón Ragnarsson og kom hún út 1995 en sú bók var afskaplega litrík og mikið 

myndskreytt og textinn janvel ljóðrænn, þar var áhersla á trúarlega tileinkun.  Náði bókin ekki að 

festa sig í sessi og var fljótt aflögð. Bókin um Jesú kom út árið 1997 og er erlend að uppruna en 

þar er greint frá lífi og starfi Jesú í máli og myndum og segja má að þar hvíli áherslan á 

Biblíusögunum öðru fremur og er þetta nokkuð efnismikil bók. Nýjasta heftið er  Í stuttu máli 

sagt og kom það út árið 2008 og er einnig þýðing á erlendri bók. Þá má nefna Litlu messubókina 

og arftaka hennar Kirkjulykilinn sem kennslubækur um helgihald.  
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Annað efni má nefna s.s. eins og kvikmyndir og diska ásamt með ýmsum tilraunum í 

margmiðlunarefni. Bæði er hér um að ræða innlenda framleiðslu eins og kvikmyndirnar Veislan 

og Brotið sem gerðar hafa verið beinlínis sem kennslumyndir og eru víða notaðar. Þá er 

margvíslegt erlent efni til, s.s. heimildamyndir um líf Jesú eða hreinlega ýmsar kvikmyndir þar 

sem greina má trúarleg stef, þar má nefna Forrest Gump, Matrix o.fl. erlendar kvikmyndir.   

 

2.4. Rannsóknir á viðhorfum í trúmálum 

Þegar kemur að því að greina frá því sem helst er vitað um viðhorf  Íslendinga til trúmála er fyrst 

til að taka þá viðamiklu könnun á trúarlegum viðhorfum Íslendinga og trúarlífi sem gerð var  árið 

1986. Hugtakið trúarlíf felur í sér hugmyndir manna um guðstrú, bænalíf og ýmis lífsviðhorf. 

Eittþúsund  manna slembiúrtak á aldrinum 18-75 ára samkvæmt þjóðskrá fékk senda viðamikla 

spurningakönnun. Fyrir umræddri könnun stóðu þeir Björn Björnsson doktor í guðfræði og Pétur 

Pétursson doktor í guðfræði og félagsfræði. Var könnunin síðan gefin úr af Guðfræðistofnun 

undir heitinu Trúarlíf Íslendinga. Fjölmargt kemur þar fram sem ekki er unnt að rekja hér. En 

hvað varðar þetta afmarkaða svið sem hér er undir, það er ferminguna og afstöðu til hennar þá 

kemur fram í könnuninni að Ísland sker sig úr öðrum löndum hvað varðar hátt hlutfall fermdra. 

Um 98% svarenda voru fermdir samkvæmt hefð þjóðkirkjunnar. Þegar spurt var um helstu 

trúarmótunaraðila var móðirin langhelsti mótunaraðili trúar í lífi fólks, því næst afi og  amma og 

síðan prestur og loks faðir (Björn Björnsson og Pétur Pétursson, 1990, bls. 53). Hér eru 

mikilvægar forsendur sem snúa að trúarlegu uppeldi og trúarmótun.  

Í könnun meðal fermingarbarna í nokkrum prestaköllum frá 1993 kom fram þegar spurt var 

hver hefði haft mest áhrif á þá ákvörðun að fermast að 58% sögðust hafa ráðið þar mestu um 

sjálf, 12% nefndu foreldra, 8% nefndu vini en aðeins 4% félagahópinn. Þá kom fram að augljóst 

var að hefð og venja skipti máli sem áhrifavaldur á það að börnin sæki til kirkjunnar til 

fermingar. Þá kom fram í svörum að söngur og helgihald virtist ekki höfða svo mjög til þeirra en 

þau mátu frjálsræðið í fræðslunni og samfélagið við hin börnin og fermingarfræðarana en 

sterklega kom fram hversu presturinn, persóna hans og framkoma hafa mikil áhrif á 

fermingarstarfið  (Pétur Pétursson, 1993b). 

Þegar hugað er að áhrifum fermingar kom fram í könnun þeirra Björns og Péturs að tæplega 

helmingur svarenda sagði að fermingin hefði haft trúarleg áhrif á líf þeirra. Þeir sem neituðu og 

sögðu trúarleg áhrif engin voru hins vegar 39,3% og er það nokkuð stór hópur sem lýsir sig 
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ósnortinn af fermingunni. Fermingin hafði hins vegar mest áhrif á þann hóp sem segist játa 

kristna trú og er munur á þeim hópi sem sagðist trúa á sinn hátt (Björn Björnsson og Pétur 

Pétursson, 1990, bls. 53−54).  

Þegar hugað var að mikilvægustu þáttum fermingarstarfa kom fram í könnuninni frá 1993 

meðal fermingarbarna að það sem þau töldu best við fermingarstörfin væri að fá fræðslu um Guð 

og Jesú en það tilgreindu um 36%, sem fyrsta kost. 11% merktu við fræðslu um Guð, Jesú og 

kirkjuna, 9% nefndu fræðslu og félagsskap og 7% félagskap og ferðir en aðeins 4% töldu best að 

fá fræðslu um kirkjuna og störf hennar  (Pétur Pétursson, 1993b). 

Í könnun meðal presta frá 1987 þar sem gefinn var kostur á nokkrum valmöguleikum sem 

taka yfir mikilvægustu atriði fermingarfræðslu kom fram að markmiðin „að vekja og efla trú“ og 

„að kenna þeim grundvallaratriði kristinnar trúar“ voru markmið sem flestir settu í fyrsta og 

annað sæti eða um 80% svarenda. Í þriðja sæti hvað mikilvægi snerti var „að gera börnin að 

virkum þátttakendum í söfnuðinum“ Þessi atriði eru í samhljómi við könnun meðal presta í 

Uppsalastifti í Svíþjóð frá 1976 og sömu atriði voru einnig sett fram sem mikilvæg í nefndaráliti 

prestastefnu frá 1965 (Pétur Pétursson, 1993a). 

Í rannsókn þar sem kannað var hvernig guðshugmyndir hafa mótast eftir aldri barna kom fram 

að fyrst við 15 ára aldur fara börn að tengja saman hugtök eins og kærleika, hlýðni, öryggi og 

traust við guðsmyndina en þá um leið verður trúin innilegri og persónulegri (Sunden, 1981). Í 

rannsókn Gönbæk á trúarlífi aldraðra kom fram að sjaldgæft sé að miklar breytingar verði á 

trúarlífi þeirra. Gerist slíkt megi rekja það til fyrri áhrifa en bernskuminningar hafa 

grundvallarþýðingu fyrir trúarlífið en það byggi að verulegu leyti á trúarreynslu bernskuáranna 

(Björn Björnsson og Pétur Pétursson, 1990, bls. 73). Samkvæmt þessu er allur trúarlegur grunnur 

lagður meira og minna á bernskuskeiði og því er mikilvægt að greina þar sýn og trúarlega 

tilfinningu fermingarbarna, til að kanna hvort þar sé að finna samsvörun við slíkar kenningar og 

ef svo væri gæfi það ákveðna vísbendingu um hina trúarlegu þróun í samfélaginu.  

Í rannsókn Wikström meðal trúaðra í Svíþjóð kom fram að hin biðjandi móðir var oft í 

bakgrunni hvað varðar trúarlega mótun, ennfremur kom fram að sú upplifun barna að þau séu 

fyrirbænarefni einhvers hafi mikla þýðingu hvað varðar þeirra eigið líf því sú upplifun veki 

trúnaðartraust og að handleiðsla Guðs sé fyrir hendi (Björn Björnsson og Pétur Pétursson, 1990, 

bls. 57).  

Fræðimenn hafa talað um að vitræn glíma á efri unglingsárum við manngerðar hugmyndir um 
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Guð endi með því að þeim sé varpað á braut. Guðsmyndin verður ekki lengur hin barnslega þar 

sem Guð er gamall maður með hvítt skegg í himninum. Sænski fræðimaðurinn Hans Akerberg 

telur þó að barnatrúin lifi áfram í tengslum við manngerðar hugmyndir þótt hún hverfi undir 

yfirborð vitsmunalífsins. Það sem þar býr kemur síðan jafnvel upp á yfirborðið síðar þegar ógnir 

steðja að einstaklingnum og þörfin fyrir huggun og styrk verður mikil. Þetta nefnir hann „affektiv 

antropomorfism“ en það merkir að: „Göfgun þessara kennda gerir Guð að samnefnara allra þeirra 

jákvæðu eiginleika sem einkenna það fólk sem viðkomandi einstaklingur lítur upp til og dáir“ 

(Pétur Pétursson, 2005, bls. 141). 

Rannsókn Guðfræðistofnunar frá 1987 lagði fram spurninguna: „Hafði fermingin áhrif á 

trúarlíf þitt?“ töldu um 35% svarenda að svo hefði verið og um 13% sögðu að áhrifin hefðu 

komið fram seinna. Meðal fermingarbarna var spurt í könnuninni frá 1993. „Heldur þú að það 

breyti fólki ef það fermist?“  Um 17% töldu að fólk yrði trúaðra og færi oftar í kirkju og þar skáru 

drengir sig úr því 22% þeirra voru þessarar meiningar en aðeins 13% stúlkna. 37% töldu að það 

yrði trúaðara en um 28% töldu að fermingin myndi litlu breyta í þessum efnum (Pétur Pétursson, 

1993b). 

Kristinfræði hefur verið ein kennslugreina í grunnskólum landsins um langt árabil og hefur 

þar verið fest í sessi með námskrá í kristnum fræðum. Engin bein tengsl hafa verið milli þeirrar 

kennslugreinar skólanna og fermingarfræðslu kirkjunnar þó reyndin hafi verið sú að prestar hafi 

iðulega komið að kristinfræðikennslu í gegnum tíðina. Í könnun meðal fermingarbarna frá 1993 

var spurt um þessa tvo fræðsluþætti það er fermingarfræðslu og kristinfræði og hvor þátturinn 

væri skemmtilegri og var niðurstaðan afgerandi í þá átt að 46% sögðu fermingarfræðsluna 

skemmtilegri á meðan aðeins 8% völdu kristinfræði skólans.  En skýring rannsakandans var að 

fermingarfræðslan væri skipulögð á annan hátt en skólinn þar sem ætla megi að meira sé um 

myndefni, sameiginleg verkefni, umræður, frjálsa tíma og ferðalög og einnig sé verið að leitast 

við að ná til barna á annan hátt enda sé markmiðið með fermingarstarfinu „að móta trúarviðhorf 

þeirra, efla trúarlíf og virkja þau til starfs í kirkjunni“ (Pétur Pétursson, 1993b, bls. 10). 

Þegar könnuð var þátttaka fermingarbarna í helgihaldi og starfi í söfnuði á níunda áratugnum 

hér á landi kom fram að hún virtist meiri í fámennari söfnuðum en í stærri söfnuðum þéttbýlis þar 

sem hópar eru stórir og aðeins lítill hluti barna fær virkt hlutverk innan safnaðarstarfs svo sem í 

helgihaldi eða barnastarfi, þá hefur einnig komið fram að sveitaprestar hafi verið ánægðari með 

mætingu fermingarbarna í athafnir en þéttbýlisprestar (Pétur Pétursson, 1993a). 
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Í könnun Guðfræðistofnunar frá 1987 kom fram að 91,5% svarenda sögðu að sér hefðu verið  

kenndar bænir í bernsku og í könnun Gallup frá 2004 var hlutfallið 86,4 % (Pétur Pétursson, 

2005). Í könnun Gallup frá 2004 á bænalífi Íslendinga var spurt hversu oft viðkomandi biðji til 

æðri máttarvalda og sögðust 40,9 % gera það daglega og 14, 3% einu sinni til tvisvar  sinnum í 

viku og þegar spurt var hversu oft sendir þú góðar hugsanir eða strauma var svarið 71,8 % sem 

sögðu daglega og 16,2 % sem sögðust gera  slíkt einu sinni til tvisvar sinnum í viku (Pétur 

Pétursson, 2005). Í könnun frá 2007 á trúarviðhorfum barna í sjöunda bekk í grunnskólum kom 

fram að 15% biðja oft, 32% stundum, 23% biðja sjaldan og 30% aldrei. Í sömu könnun telur 

höfundur sig greina þverrandi kirkjusókn meðal ungmenna miðað við eldri kannanir og að 

áberandi sé að stærstur hluti barna telji sig hafa lært mest um Guð í skóla (Torfi K. Stefánsson 

Hjaltalín, 2007, bls. 157-158). 

Rannsóknarstofnun uppeldismála gerði rannsókn meðal barna í efri bekkjum grunnskóla 

vorið 1992 en þar voru m.a. settar fram fullyrðingar um trúmál sem svarendur áttu að samsama 

sig. Ein fullyrðingin var „Ég trúi því að Kristur sé sonur Guðs og frelsari mannanna.“ Að þetta 

væri algjörlega í samræmi við þeirra viðhorf sögðu 51% og  „Á nokkuð vel við mig“ sögðu 36%. 

Þá var einnig staðhæfingin „Ég hef sótt styrk og hughreystingu til Guðs þegar ég hef þurft á að 

halda.“ Algjörlega sammála voru 19% og nokkuð sammála um 40%. Þegar kom að 

fyllyrðingunni  „Trúarbrögð eru blekking.“ Voru aðeins 5% algerlega sammála og 7% nokkuð 

sammála. Ætla má því að meirihluti barnanna trúi á kærleiksríkan Guð og hafi leitað til hans með 

styrk og huggun (Pétur Pétursson, 1993b). 

Í könnuninni meðal fermingarbarnanna frá 1993 kom fram þegar spurt var um hvort 

viðkomandi hefði beðið kvöldbænir með foreldrum að um 20% sögðust hafa gert það oft og um 

41% stundum en hópurinn sem sagðist aldrei biðja kvöldbænir með foreldurm var 37% en aðeins 

2% svöruðu ekki. Þótti niðurstaðan gefa tilefni til að ætla að bænalíf með börnum færi þverrandi 

(Pétur Pétursson, 1993b). 

Peter Berger hefur ritað um trú og þær ógnir sem steðja að í heimi fjölhyggjunnar. Hann talar 

um að merking trúarlegra tákna og tilvísana tengist félagslegum veruleika sem að baki býr. Í 

fjölhyggjuumhverfi þarf einstaklingurinn að takast á við að hann trúir en aðrir hafa ekki til að 

bera sömu trú og sýn á lífið sem felur á stundum í sér miklar mótsagnir bæði hvað varðar 

merkingu hluta, gildismat og trú. Fjölhyggjan hefur því afhelgandi áhrif og veikir trúarvitundina 

meðal einstaklinganna (Berger, 1967). Þessar hugmyndir þróuðust síðar enn frekar en ljóst má 
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vera hversu sterk mótun umhverfis er á trúarhugmyndir einstaklinga. Foreldrar og fjölskylda, 

skóli og samfélag, allt eru það aðilar er móta og skapa áhrif. Þeir síðustu tímar er við lifum hafa 

haft í för með sér meiri fjölbreytileika í mannlífinu en dæmi eru um en úr því umhverfi sprettur 

fjölhyggjan sem kalla má samnefnara fyrir þær ólíku leiðir lífsins sem nútímamaðurinn sér í 

lífsvegferð sinni.  

Í rannsókn sem gerð var meðal kaþólskra stúdenta í Kaliforníuháskóla í Los Angeles í 

Bandaríkjunum komu fram ákveðnar vísbendingar um afhelgunaráhrif hærri menntunar. Þar sem 

námsumhverfið í heild og háskólasamfélagið allt þar með, skapaði umhverfi endurmats og vakti 

spurningar um áður ríkjandi trúarlega þætti í fari nemendanna. Þar átti sér stað ákveðin 

endurskilgreining sjálfsins sem hafði í för með sér breytt trúarleg viðhorf. Hafa ber í huga að hér 

var um að ræða kaþólska nemendur og endurmatið var ekki hvað síst á kaþólsku kennivaldi. Lee 

talar um breytingar eða jafnvel nokkurskonar afhelgun sem eigi sér stað fyrir tilstuðlan æðri 

menntunar. Þegar farið er að ræða trúarkenningar leiði það jafnvel til endurmats og þar með 

breytinga (Lee, 2005). Samkvæmt þessu eru tengsl menntunar og trúar mikil og í samfélagi 

nútímans þar sem fróðleikurinn flæðir um fyrir tilstuðlan internetsins er ekki að undra að sumum 

þyki jafnvel fjölhyggjan verða alsráðandi og áhersla kristindómsins á hina sönnu guðstrú fá lítið 

vægi. Þó má benda á rannsóknir er sýna hið gagnstæða þar sem trúarlega mótaðir einstaklingar 

eru virkari í námi og samfélagsumræðu en aðrir. 

Í rannsókn meðal bandarískra háskólastúdenta kom fram að þeir sem eru trúarlega mótaðir og 

tengdir eru virkari í umræðu innan skólans og í víðara menningarlegu  samhengi og láta sig meira 

varða ýmislegt í skipulagi og fræðslu skóla, td. málstofur en aðrir, en eru um leið síður líklegir til 

að taka þátt í ýmsum atvikum og uppákomum þess utan. Hin trúarlega mótun skilar sér í frekari 

helgun til náms og áhugahvöt sem á bæði við um mannlífið og námið sjálft (Kuh og Gonyea, 

2006).  

Í sænskri viðtalskönnun við 35 unglinga sem flestir höfðu ákveðið að fermast kom fram að 

margir unglinganna sögðust hafa látið ferma sig að eigin ósk. Ekki virtist um að ræða bein ytri 

áhrif og ekki höfðu átt sér stað nein trúarleg átök. Var þetta túlkað með þeim hætti að mikilvægi 

fermingarinnar væri ekki tiltakanlega mikið hjá þeim og jafnvel heldur ekki hjá aðstandendum 

þeirra, þar sem viðhorfið „þú ræður þessu sjálf(ur)“ hafi verið ríkjandi öðru fremur (Björn 

Björnsson og Pétur Pétursson, 1990, bls. 78−79).  

Í rannsókn meðal fermingarbarna á Íslandi frá 1993 kom fram að fjölmargir svarenda höfðu 
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sótt kristilegar samkomur með foreldrum svo sem sunnudagaskóla eða fundi KFUM eða KFUK, 

um 17% sögðust hafa gert það oft, 36% könnuðust við að hafa gert það stundum og einu sinni eða 

tvisvar sögðu 23% en sama hlutfall 23% sagðist aldrei hafa farið. Virðist því líklegt að um 

fimmta hvert barn hafi sótt slíka starfsemi í það miklum mæli að hún hafi náð að móta það 

verulega en ljóst er einnig að stúlkur hafa í hærra hlutfalli sótt slíkt starf en drengir og er þar 

kynbundinn munur á svörum, þannig höfðu aðeins 10% stúlkna aldrei sótt kristilegt starf á meðan 

hlutfallið var 38% meðal drengja (Pétur Pétursson, 1993b). 

Svonefnd Kirkjufræðslunefnd lét gera könnun á fermingarstörfum meðal presta á Íslandi árið 

1980 og kom þá fram að lágmarkstímafjöldi í fermingarundirbúningi var 8 stundir en fór í 60 

stundir þar sem mest var. Um 80% fermingarfræðara höfðu þá innan við 20 börn í hverjum 

undirbúningstíma og oftast var um að ræða eina samverustund á viku frá októberbyrjun fram á 

vorið. Þá kom fram að 28% presta svöruðu að mæting í messur væri skylda en 70% gengust við 

að hvatning væri í þá veru fremur en skylda. Þá töldu 65% presta mætingu barna góða í messur 

(Pétur Pétursson, 1993a). Í þessari könnun vekur athygli hversu mikill fjölbreytileiki er innan 

fræðslunnar bæði hvað varðar lengd og form sem og hvað varðar efni og inntak.  

Í könnuninni kom berlega fram að prestar fóru ekki eftir námskrá hvað námsefnið varðar og 

að prófastar væru ekki virkir í eftirliti með fermingarstörfunum. Prestar voru einir um fræðsluna 

almennt og yfirleitt. Og þegar spurt var um markmið fermingarfræðslu merktu 59 af 82 

svarendum við markmiðslýsingu námskrár frá 1972 um að vekja og glæða trúar og 

siðferðisvitund barnanna. 48 þeirra vildu tengja markmiðið við skírnina og áherslu á 

lærisveinasamfélagið. Þá lögðu 46 svarenda áherslu á þekkingarmarkmið, siðferðileg- og 

safnaðarleg markmið, s.s. að börn fengju innsýn í höfuðgreinar trúarinnar, kristna siðfræði og 

safnaðarlíf. En athyglisvert var að aðeins 18 svarenda merktu við það markmið að mikilvægt væri 

að börnin fengju innsýn í helgihald safnaðrins og aðeins 18 að mikilvægt væri að börnin yrðu 

handgengin Bibliunni (Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, 2007, bls. 122).  

Könnun meðal framhaldsskólanema frá árinu 2000 á viðhorfum til fermingarfræðslu, trúar og 

trúariðkunar leiddi m.a. í ljós að kirkjan næði ekki þeim markmiðum er hún setti sér um 

trúaruppeldi. Fermingin væri frekar hefð í hugum fólks en að forsendur kirkjunnar kæmust að. 

Sem inngönguathöfn til safnaðarlífs næði fermingin ekki tilgangi sínum. Bendir Sr. Torfi 

Hjaltalín á að niðurstöður fyrri kannana og könnunin frá 2000 sýni að þrátt fyrir að um 90% 

barna fermist þá komi í ljós að að allt að helmingur svarenda telji sig trúa á persónulegan hátt og í 
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könnuninni frá 2000 segist aðeins 21,5% vera kristinnar trúar. Af þessu megi álykta að 

fermingarundirbúningur skili takmörkuðum árangri og standi ekki undir markmiðum sínum. 

Þegar spurt var um ástæðu fermingar kom fram að 46,8% nefna hefð í því sambandi (Torfi K. 

Stefánsson Hjaltalín, 2007, bls. 157-158). 

Í rannsókn Morgunblaðsins á fermingu frá 1997 kemur fram 68,3% telji sig hafa lært mikið 

en 7,2% lítið. Þá eru 42,8% sem fannst fræðslan skemmtileg en 16,8% sögðu hana leiðinlega 

(Torfi K. Stefánsson Hjaltalín 2007, bls. 158). 

Í rannsókn þeirra Gunnars Finnbogasonar og Gunnars J. Gunnarssonar frá  2002-2003 tóku 

þeir viðtöl við 24 nemendur í 9. bekk grunnskóla og ræddu um trú og trúariðkun. Viðtölin sýndu 

að trú er þáttur í tilvistartúlkun og sjálfsmynd margra, meirihlutinn tjáði þá skoðun að trú hefði 

áhrif á líf þeirra. Það gat þó verið með ólíkum hætti. Sumir töldu trú hafa áhrif á breytni, aðrir að 

trúin gæfi von, aðrir tengdu það trúariðkun t.d. að fara í kirkju. Um þriðjungur taldi trú hafa lítil 

sem engin áhrif á líf sitt. Þegar litið er til guðsmyndar unglinganna taldi helmingur Guð vera 

góðan anda, miskunnsaman og hjálpsaman. Um þriðjungur hefur óljósar hugmyndir um Guð, 

efast um hann eða hafnar honum. Stúlkur áttu skýrari mynd af Guði og gekk betur að lýsa henni. 

Þegar spurt var um bæn taldi mikill meirihluti bænina hafa eitthvert gildi, við nánari athugun kom 

þó fram að meirihluti taldi áhrifin felast í einhverskonar sálrænum áhrifum, að það sé gott að 

biðja. Skoðanir á gildi kirkju voru breytilegar og virtust falla helst að því að í kirkjnni væri gott 

að fá hjálp í ýmsum vanda. En ofarlega í huga flestra þegar rætt var um kirkjuna voru þær 

kirkjulegu athafnir sem hún stendur fyrir, skírn, ferming, hjónavígsla, útför  (Gunnar 

Finnbogason og Gunnar J. Gunnarsson, 2006, bls 52-54). 

2.5. Gagnrýni á ferminguna 

Hér mun ég ræða ýmis þau atriði er við fyrstu sýn virðast ekki eiga svo marg sameiginlegt en við 

nánari skoðun má þó flokka sem nokkurskonar gagnrýni á ferminguna með einhverjum hætti.  

Þetta eru þættir sem beina spjótum að fermingunni sjálfri sem kristinni athöfn og þar ber hæst 

gagnrýni trúleysingja. Beinist sú gagnrýni að fermingarsiðum svo sem veislum gjöfum og 

þvíumlíku og svo má nefna atriði er finna að framkvæmd fermingarfræðslunnar, það er skipulagi 

kirkjunnar eða skipulagsleysi e.t.v. á þessu sviði. 

Nokkur umræða á sér stað þegar líður nær fermingum á vorin og kaupmenn taka að senda 

væntanlegum fermingarbörnum auglýsingabæklinga sína. Árviss eru líka svonefnd 
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fermingartilboð þar sem ýmis vara er lækkuð til að ganga í augu þeirra sem hyggjast gefa 

fermingarbarni einhverja gjöf í tilefni fermingar. Umræðan snýr að tengslum fermingargjafa og 

fermingar. Þar koma upp þau viðhorf að börn fermist helst vegna gjafanna og að hinn trúarlegi 

þáttur sé víkjandi. Sumir gagnrýna gjafastandið og vilja það burt meðan aðrir telja gjafir litlu 

skipta þegar kemur að fermingum. Einnig er umræða um veisluhaldið en ljóst er að 

fermingarveisla er stórviðburður í íslensku samfélagi í dag. 

 Sumir gagnrýna ferminguna vegna þess að fjölskyldur leggi of mikið á sig við veisluhöld, að 

steypa sér jafnvel í óhóflegar skuldir við að laga og prýða heimilin fyrir veislurnar og því verði 

bölið jafnvel á stundum blessuninni meira. Þá hefur orðið umræða um hvenær skuli ferma. Hér 

áður var siður til sveita að ferma í byrjun sumars en síðar tóku páskar við sem vinsæll tími 

einkum í þéttbýli þar sem þá væri fólk í löngu fríi og nægur tími gæfist til að halda miklar veislur 

og fá gesti jafnvel langt að. Þá hafa fermingar færst af sunnudögum yfir á laugardaga. Samþykktir 

eru frá prestastefnum, sem eru árleg þing presta um málefni kirkju og kristni, að stefna beri að því 

að ferma ekki á páskum. Röksemdin gegn fermingum um páska er að slíkt leiði til að helgihald 

mestu hátíðar kristninnar, páskarnir, hverfi í skugga  ferminganna. Önnur gagnrýni varðandi 

fermingar snýr að inntaki athafnarinnar og því að ferming sé byggð á guðstrú. Bryndís 

Reynisdóttir lagði í lokaritgerð sinni í þjóðfræði frá árinu 1998 áherslu á ferminguna sem sið, þar 

er rík hefð með fatnað, veislur og gjafir og studdist hún við gögn frá þjóðháttadeild 

Þjóðminjasafns Íslands, viðtöl og kannarnir. Hún greinir frá hugmyndum A. Van Ganneps en þar 

er rætt um að manneskjan öðlist kraft eða helgi á tímamótum lífs síns, á lífshátíðum s.s. fermingu. 

Tala megi um tvennskonar hlutverk slíkra hátíða, menntunarleið og réttindagjafa. Tala megi hér 

um kveðjuathöfn þar sem bernskan er kvödd, vígsluathöfn inn í samfélag fullorðinna og um leið 

er athöfnin ákveðin prófraun (e. rite of transition)  (Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, 2007, bls. 156). 

Samtökin Siðmennt, en þau eru félag siðrænna húmanista á Íslandi og voru stofnuð árið 1990, 

hafa gagnrýnt ferminguna í kirkjulegu samhengi en hafa um leið tekið upp ígildi fermingar með 

svonefndri borgaralegri fermingu þar sem flestir þættir hefðbundinnar fermingar fá rúm. Þar er 

fræðsla, siðaboðskapur og að lokum vígsluathöfn sem ber með sér ákveðna manndómsvígslu 

Siðmennt skilgreinir sig sem málsvara manngildisstefnu  svonefnds húmanisma og frjálsrar 

hugsunar, óháð trúarsetningum (Siðmennt, e.d.). Þá má og nefna að vefsvæðið vantrú.is hefur 

verið vettvangur þeirra skrifa sem hvað mest ganga út á að andmæla ýmsum kennisetningum 

kirkjunnar og að halda fram kröfu um aðskilnað ríkis og kirkju hér á landi og hefur þar komið 
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fram gagnrýni á ferminguna.  

Með borgaralegri fermingu hefur komið fram valkostur sem er á margan hátt sambærilegur 

hinni kristnu fermingu hvað varðar undirbúning og athöfn að öðru leyti en því að undirbúningur 

og athöfnin sem slík hafa enga guðlega skírskotun. Um hina borgaralega fermingu segir á 

heimasíðu Siðmenntar:  

Íslenska orðið ferming er þýðing á latneska orðinu “confirmare” sem merkir m.a. að 

styðja og styrkja. Ungmenni sem fermast borgaralega eru einmitt studd í því að vera 

heilsteyptir og ábyrgir borgarar í lýðræðislegu samfélagi en megintilgangur 

borgaralegrar fermingar er að efla heilbrigð og farsæl viðhorf unglinga til lífsins og 

kenna þeim að bera virðingu fyrir manninum, menningu hans og umhverfi. 

(Siðmennt, e.d.). 

 

Kirkjan hefur andmælt notkun Siðmenntar á hugtakinu ferming þar sem hugtakið hafi sérstaka 

skírskotun til kirkjulegs atburðar og því sé notkun þess í samhengi Siðmenntar óeðlileg. Þessu 

andmæla talsmenn Siðmenntar og einn úr þeirra röðum Gísli Gunnarsson, sagnfræðingur, segir 

um þetta að þegar kaþólskur siður hafi verið aflagður og lútherskur innleiddur hafi fermingin 

verið aflögð, prestar hafi ráðið hvenær börn gengju til altaris fyrsta sinni. Á átjándu öld hafi nýir 

trúarstraumar borist hingað til lands með áherslu á almennan lestur Biblíunnar, konungstilskipun 

hafi hljóðað svo að prestar skyldu sjá til að allir yrðu læsir og ferming hafi þar fengið hlutverk 

sem einskonar fullnaðarpróf. En Gísli segir um það: 

Konungur skipaði að allir skyldu gangast undir þetta próf, sem var kallað ferming 

og það sem meira var: Enginn var talinn vera nógu þroskaður til að meðtaka hitt 

sakramentið, altarisgönguna, nema hann eða hún væri fermdur/fermd. Þetta gerðist 

á árunum 1736-1745. Þannig hófst fermingin í lútersku kirkjunni. Hún er ekki 

sakramenti, hún var fullnaðarpróf en hvað er hún nú? Það stjórnar ekki lengur 

nokkur einvaldskonungur á Íslandi og kirkjan er ekki einvöld og þess vegna geta 

allir sem eru skírðir á lúterskan hátt gengið til altaris (á lúterskan hátt) hvort sem 

þeir eru fermdir eða ekki. Að ganga til altaris er að staðfesta skírnina. Þetta geta 

allir prestar staðfest. 

Guðfræðiskýring lúterskra presta á kirkjulegri fermingu í dag er eitthvað á þessa 

leið: Þetta er góður, gamall kristinn siður. Þá læra börnin kristna trú og þau 

tengjast kirkjunni. Í flestum löndum mótmælenda nú á dögum er ferming á 

undanhaldi. En ekki á Íslandi. Hvers vegna? Vafalaust ræður vanafesta hér miklu. 

Kannske eitthvað fleira? Sjá má af öllu að það er ekki svo langt bil milli lúterskrar 

og borgaralegrar fermingar. Í hvorugu tilfellinu er um nokkuð sakramenti (heilaga 

skuldbindingu) að ræða. Það er því á ýmsan hátt eðlilegt að nota orðið borgaraleg 

ferming um sérstaka athöfn við lok námskeiðs þar sem aðallega var fjallað um 

ýmis viðfangsefni þess stóra máls að hverfa frá barnæsku og verða fullorðin. 

Annars staðar á Norðurlöndum er þessi háttur hafður á og þannig hefur “borgerlig 
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konfirmation” tíðkast í Danmörku síðan árið 1914. (Gísli Gunnarsson, 1999). 

 

Röksemd Gísla er hér að ferming kirkjunnar byggi ekki á guðfræðilegum forsendum þar sem 

lúthersk kirkja hafi hafnað henni sem sakramenti við siðbót og seinni tíma ferming sé lítið annað 

en konungleg tilskipun sem eigi meira skylt þá við alþýðufræðslu en guðfræði kirkjunnar. Ef 

ferming er ekki sakramenti sé í raun lítill munur á fermingu kirkjunnar og borgaralegri fermingu 

Siðmenntar hvortveggja sé einskonar manndómsvígsla sem hafi í för með sér ákveðna fræðslu.  

Einn sá þáttur við fermingarundirbúning sem hlotið hefur nokkra gagnrýni er aldur 

fermingarbarna en þar telja þeir sem gagnrýna núverandi siðvenju slæma að ferma börn á 14. ári 

og jafnvel sem undantekningu börn sem eru á 13. ári og eru þá aðeins 12 ára. Í þessu sambandi 

hafa gagnrýnendur en þeir koma nær eingöngu úr röðum Siðmenntar einkum vitnað til gamallar 

lagatilskipunar frá 1759.  

Það skal vera aðalregla, að prestar megi eigi taka börn til fermingar, þau er 

fermast eiga, fyrr en þau eru orðin fullra 14 eða 15 ára, með því að börn, sem 

yngri eru, kunna sjaldan að meta rétt, eða hafa hugsun á að færa sér í nyt það er 

kennarar þeirra leiða þeim fyrir sjónir og brýna fyrir þeim, og skynja eigi, hve 

þýðingarmikill sáttmáli sá er, er þau í fermingunni endurnýja og staðfesta. 

(Tilskipun um ferminguna. 25. maí 1759). 

 

Seinni tíma lög og reglugerðir eru hér rétthærri en þessi lagatexti að mati kirkjunnar og er þar að 

finna heimild til að hafa fermingaraldurinn svo sem raun er á. Hér er það aldurinn sem er 

umdeildur og vilja gagnrýnendur úr röðum Siðmenntar að kirkjan haldi sig við 14 árin eða hafi 

fermingarfræðsluna jafnvel síðar. Þá kemur fram sú gagnrýni að ferming kirkjunnar snúist meira 

um hefð en sjálfstæða ákvörðun, að meirihluti barna fylgi straumi félagahópsins. Vefsvæðið 

vantrú.is hefur eins og áður sagði verið vettvangur þeirra sem gagnrýna kirkjuna og þar segir t.d 

Raunin er sú að fermingarbörnin vita örugglega líka afar lítið um kristni, það er að 

segja gagnrýni á kristni. Ekki læra þau um gagnrýni í biblíusögunum í 

kristinfræðinni í grunnskólanum. Ekki læra þau um gagnrýni í trúboðsstarfsemi 

Þjóðkirkjunnar, hvort sem það eru heimsóknir í leikskóla eða fermingarfræðsla. 

Fermingarbörn eru almennt ekki tilbúin til þess að taka sjálfstæða og upplýsta 

ákvörðun varðandi fermingarnar og ef Þjóðkirkjan vill að fermingin snúist virkilega 

um sjálfstæða ákvörðun þá ætti hún annað hvort að hækka fermingaraldurinn eða 

segja krökkunum frá gagnrýni á kristindóminn.En auðvitað mun Þjóðkirkjan ekki 

gera þetta, því að fermingin snýst ekki um að taka upplýsta ákvörðun. Fermingin er 

bara fínt tækifæri fyrir kirkjuna til þess að nota félagsþrýsting til þess að boða trúna 

sína áður en krakkarnir verða nógu þroskaðir til þess að sjá hversu fjarstæðukennd 

og heimskuleg kristin trú er.  (Hjalti Rúnar Ómarsson,  2006). 
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Það er ekki aðeins aldurinn sem er gagnrýndur heldur telja talsmenn Siðmenntar að kirkjan láti 

undir höfðuð leggjast að kynna boðskap sinn með hlutlausum hætti. Það er að segja á trúnni bæði 

kost og löst en það verður þó að teljast einkennileg krafa til kristins boðskapar að hann tali gegn 

sjálfum sér. Þegar litið er til þess hvaða ástæður börn gefi fyrir því að fermast ekki á vegum 

kirkju en fermast með borgaralegri fermingu kemur eftirfarandi fram.  

Ég hef ávallt spurt þátttakendurna á fermingarnámskeiðunum fyrir ástæðu þess að 

velja borgaralega fermingu. Ástæðurnar eru margar og mismunandi. Sumir treysta 

sér ekki til að strengja trúarheit að svo stöddu, aðrir tilheyra trúfélögum þar sem 

ekki er fermt og enn aðrir segjast ekki trúa á guð. Svo er ávallt ákveðinn fjöldi sem 

tilheyrir þjóðkirkjunni en telja fermingarnámskeið Siðmenntar höfða meira til sín en 

kirkjuleg fermingarnámskeið. Það er því óhætt að fullyrða að með borgarlegri 

fermingu sé lagður ákveðinn grunnur að fjölmenningarlegu samfélagi á Íslandi. 

(Jóhann Björnsson, 2001). 

 

Af öðrum aðilum sem gagnrýnt hafa stöðu fermingarmála innan kirkjunnar ber að nefna sr. Torfa 

K. Hjaltalín Stefánsson en hann segir að víða séu brotalamir í fermingarstörfunum og árangur 

þeirra sé engan veginn í samræmi við þá stöðu er kirkjan hafi í samfélaginu. Gengur hann það 

langt að fullyrða að kirkjan hafi slegið slöku við á öllum sviðum fermingarstarfanna og eigi það 

ekki hvað síst við um guðfræði kirkjunnar. Hann tekur dæmi í því sambandi þar sem segir á vef 

kirkjunnar: „Ferming þýðir staðfesting. Í fermingunni staðfestir barnið skuldbindingu foreldra og 

guðfeðgina í skírnarathöfninni. Það fer með trúarjátninguna, vinnur fermingarheit og þiggur 

fyrirbæn og blessun“. Þetta stenst ekki að mati sr. Torfa sem segir: „er hefðin hins vegar sú að 

skilgreina ferminguna sem staðfestingu kirkjunnar á að hið skírða fermingarbarn hafi öðlast næga 

þekkingu til að geta talist meðlimur kirkjunnar. Fram á 18. öld var það kirkjan sem staðfesti en 

ekki fermingarbarnið“ (Torfi K. Stefánsson Hjaltalín 2007, bls. 173). Hann telur ennfremur að 

börn á núverandi fermingaraldri í íslensku kirkjunni hafi takmarkaðan þroska til að fara með 

einhverja persónubundna játningu ennfremur finnur hann að því hve prestar haldi á loft 

hugmyndinni um fermingu sem staðfestingu og sem undirbúning altarisgöngu á meðan áherslur 

svo sem að börnin tilheyri trúarsamfélagi né áhersla á eftirfylgd við Krist fái of lítið vægi (Torfi 

Hjaltalín Stefánsson, 1988, bls. 27).  

     Að áliti sr. Torfa hefur orðið nokkur áherslubreyting innan kirkjunnar hin síðari ár hvað varðar 

skilgreiningu fermingar og ráði þar nú skilningur sem felur í sér höfnun á fermingunni sem 

staðfestingu en inn sé komin huglæg skilgreining sem byggi á að í fermingu staðfesti ungmenni 
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vilja sinn til að lifa kristilegu lífi og því að staðfesta skírnina eða að kirkjan staðfesti er verulegur 

munur að mati sr. Torfa (Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, 2007, bls. 174). 

Sr Guðmundur Óli Ólafsson segir um þetta:  

Þótt prestar hafi lengi rætt um ferminguna hér á landi, virðist guðfræði fermingarinnar 

mörgum leikum og lærðum næsta óljós. Þannig heyrist enn rætt um staðfesting 

skírnarinnar, eins og þar sé allt af mannsins hálfu eða fermingarbarnsins. Við slíku þarf að 

vara, en jafnframt er höfuðnauðsyn að reyna með öllum ráðum að gera ljóst, að ferming er 

fyrirbæn með handayfirlagningu og þá um leið staðfesting þeirrar vígslu til almennrar 

prestsþjónustu í söfnuðinum, sem hver maður hlýtur í skírn sinni. (Guðmundur  Óli 

Ólafsson, 1988, bls. 17). 

 

Þá bendir sr. Torfi á að innan skólakerfisins hafi áhersla verið lögð á mat í tengslum við nám en á 

námsmat hafi verið minnst í fermingarnámskránni 1999 en því hafi hins vegar ekki verið fylgt 

eftir (Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, 2007, bls. 175). Þá segir sr. Torfi:  

Þá er mikilvægt að hafa í huga hina slöku kristindómsþekkingu í nútímasamfélagi við 

gerð nýrrar námskrár. Þessa slæmu stöðu má rekja til þess tíma þegar  

kristindómsfræðslan í skólum og fermingarfræðslan voru skildar að og mjög var dregið úr 

þeirri fyrrnefndu, þ.e. í kringum 1930. Kirkjan brást ekki við sem neinu nemur við þeirri 

breyttu stöðu heldur lét eins og skólinn sæi áfram um þekkingarhlið fræðslunnar en lagði 

sjálf einhliða áherslu á trúboðið. Afleiðingin varð sú sama og þegar 

utanaðbókarlærdómurinn var sem ákafastur. Fermingin hélt áfram að vera hefð sem náði 

ekki til ungmennanna nema hvað gjafirnar varðaði. Fermingin var og er enn fyrst og 

fremst vígsla til fullorðinsáranna, „rite of passage“.  Áhugi á kristni og kirkju er hverfandi 

og þekking á inntaki kristindómsins átakanlega lítil. (Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, 2007, 

bls. 176). 

 

Sannarlega beinskeytt gagnrýni er varðar skilgreiningu kirkjunnar sem víki frá hefðinni og 

framkvæmd fermingafræðslu síðustu áratugi sem ekki hafi fylgt þeirri þörf er skapaðist með 

minna hlutverki skóla í kristinfræðikennslu. Þá nefnir sr. Torfi að könnun sem gerð var meðal 

fermingarfræðara (presta) frá 1980 sýndi litið samræmi í fræðslumálum fermingarundirbúnings 

og væru þar ýmsar brotalamir. Eða svo vitnað sé til skrifa hans:  

Könnun þessi sýndi að víða var pottur brotinn. Full þörf virtist á endurskoðun 

námskrárinnar þar sem ekki var farið eftir henni að hluta til. Auk þess sýndi hún að þörf 

var á meira eftirliti með fræðslunni þar sem prestarnir virtust hafa sína hentisemi með 

hvar, hve mikið og hvernig væri kennt.   (Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, 2007, bls. 122). 

 

Þegar rætt er um niðurstöður kannana á trúarlífi hér á landi hefur sr. Torfi Hjaltalín bent á að 

hugmyndir fólks um Guð séu óeðlilega mikið á reiki, svo tala megi þar um sláandi niðurstöðu 

fyrir kirkjuna (Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, 2007, bls. 159). 
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Sr. Guðmundur Óli Ólafsson gagnrýndi áherslur fermingarfræðslu í erindi sínu á prestastefnu 

1988 og þar telur hann að kirkjan hafi vanrækt áherslu á messuna og daglega guðrækni sem séu 

hvað mikilvægustu þættirnir í arfi kirkjunnar. Hann nefnir sérstaklega að gagnrýnivert sé þegar 

prestar fari með stóra hópa fermingarbarna í útilegur og taki börnin ófermd án undirbúnings til 

altaris, fjarri fjölskyldum og söfnuði (Guðmundur Óli Ólafsson, 1988, bls. 16). Hér er án efa 

orðum beint gegn þeim er haldið hafa stór fermingarnámskeið í Skálholti og má lesa úr orðum sr. 

Guðmundar að hann vill árétta mikilvægi þess að fermingarbörnin tengist helgihaldi safnaðar og 

safnaðarlífi og verði þar virkir þátttakendur ásamt fjölskyldu sinni og að dagleg bænagjörð verði 

hluti af trúarlíf barnanna.  

Sr. Hjörtur Magni Jóhannsson segir um ferminguna í framsöguerindi á Prestastefnu 1988.  

„og stundum læðist að mér sú hugsun að eins og fermingarstörfin eru nú framkvæmd víðast hvar, 

eru þau engu líkari en þau séu útskrift úr kirkjunni, sem er þá bein andhverfa þess sem þau ættu 

að vera, þ.e.a.s. til að efla tengslin við trúarsamfélagið og staðfesting skírnarheitis að lokinni 

ítarlegri fræðslu.“ Telur hann mikilvægt að auka hlutdeild safnaðarins í fermingaruppfræðslunni 

og að fræðslunni komi fleiri en prestarnir einir, þar væru sérstakir fermingarfræðarar mikilvægir, 

fjölga ætti samverustundum og jafnvel að láta fermingarundirbúning taka tvö ár í staðinn fyrir 

einn vetur eins og venja er (Hjörtur Magni Jóhannesson, 1988, bls.  18-19).  

Ýmis sú gagnrýni á ferminguna sem ég hef hér getið er ekki ný af nálinni, þannig segist sr. 

Árelíusi Níelsyni árið 1970 þegar hann getur þeirrar gagnrýni:  

Sums staðar og þar á meðal hér á Íslandi mætir fermingin töluverðri gagnrýni þótt flestir 

eða nær allir hafi hana um hönd, þá er hún helst talin höfða til hagnaðar fyrir prestana, 

hégómlegra gjafa og veglegra veilsuhalda fyrir unglinginn. Og þannig spilli hún fremur en 

bæti siðamat æskulýðsins. (Árelíus Níelsson, 1970. bls. 420). 

 

Hér hef ég nefnt ýmis sjónarmið sem varða ferminguna og flokka má sem gagnrýni á ríkjandi siði 

og venjur í því sambandi sem og á inntak og framkvæmd fermingarfræðslunnar af hálfu 

kirkjunnar.  
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3. Um rannsóknina 

Í þessum þriðja hluta ritgerðarinnar sem ber yfirskriftina Um rannsóknina fjalla ég um ýmsar 

forsendur og aðferðafræði rannsóknarinnar og hef ég valið að hafa þá umfjöllun í þremur 

afmörkuðum  undirköflum. Í fyrsta kaflanum ræði ég  um markmið og gildi rannsóknarinnar.  Í 

öðrum kaflanum um framkvæmd hennar og þá aðferðafræði sem ég hef lagt upp með og 

mikilvægt er að geta um. Síðan ræði ég í þriðja undirkaflanum um siðferðilega þætti 

rannsóknarinnar og um réttmæti og áreiðanleika hennar.  

3.1. Um markmið og gildi rannsóknar 

Markmiðið og tilgangur með þessari meistaraprófsritgerð og rannsókn er fyrst og fremst að 

rannsaka og greina inntak og framkvæmd fermingarfræðslunnar innan kirkjunnar í 

Eyjafjarðarprófastsdæmi. Þegar ég ræði um hugtakið inntak sé ég standa á bak við það atriði eins 

og hugmyndafræði fermingar, bæði guðfræðilega talað og þá hefð er slík fræðsla kirkjunnar 

byggir á og sú sýn sem prestar hafa á ferminguna. Þá fellur einnig kennsluefnið að nokkru  undir 

inntak og sömuleiðis trúfræði, siðfræði og helgihald. Framkvæmdin felur í sér skipulag 

fermingarfræðslunnar líkt og  hvar á fræðslan sér stað, hvernig eru hópar samsettir  í fræðslunni, 

hver er umgjörðin, hverjir koma að fræðslu og hvaða kennsluhættir eru notaðir svo nokkuð sé 

nefnt. Á milli þáttanna inntaks og framkvæmdar er þó að sönnu ákveðin skörun því þessir þættir 

eru í samspili og mynda það sem við getum kallað fermingarfræðslu í Eyjafjarðarprófastsdæmi.  

Þá vildi ég greina áherslur presta, áherslur í nálgun viðfangsefna og  kennsluefni, 

kennsluaðferðir og skipulag kennslu og tímalengd og staðsetningu fræðslu og ýmsa aðra 

áhersluþætti sem ætla má að skipti máli í þessu samhengi. Hér tel ég mikilvægt að greina hvort 

mismunur sé á inntaki og framkvæmd á milli einstakra presta eða safnaða. En ef slíkur munur 

væri til staðar sem ég geri reyndar fyrirfram ráð fyrir að sé þá vil ég sjá í hverju hann væri fólginn 

og hvort sjá mætti mjög breytileg viðhorf til fermingarfræðslunnar sem afleiðingar eða jafnvel 

sem forsendur í því sambandi.  Ég flokka viðhorf presta til fermingarfræðslu undir það sem kalla 

má inntak. En þar sé ég sýn þeirra sem mikilvægt atriði og skoðanir þeirra á því  hvað 

fermingarfræðsla ætti að snúast um, guðfræði og séráherslur t.a.m.  

Ég hafði fyrirfram ákveðna vitneskju um að fermingarfræðsla er byggð upp með ólíkum 

hætti, bæði hvað varðar inntak og eins framkvæmd eða skipulag. Þennan mun vildi ég fá fram í 

rannsókninni með áþreifanlegum hætti. Þá vissi ég einnig að kennsluefni er breytilegt þar sem 
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sumir eru að kenna ákveðnar kennslubækur ætlaðar til fermingarfræðslu á meðan aðrir hafa 

samið sitt eigið efni. Mikilvægt var að kanna hvaða þörf er fyrir nýtt efni og hversvegna sumir 

prestar hafa samið sérefni. Er þar t.d. að baki ólík sýn á inntak fræðslunnar? Kann það að vera af 

því að það vanti gott fermingarfræðsluefni? Sumir prestar hafa verið að prófa sig áfram með að 

hafa fermingarfræðslu á námskeiðsformi t.d. nokkra daga í sumarbúðum að hausti á meðan aðrir 

leggja áherslu á að hitta fermingarbörn einu sinni í viku bróðurpart vetrar.  

Ég vildi einnig rannsaka hvaða þættir fermingarbörn telji að hafi orðið til þess að þau komu í 

fermingarfræðslu. Er það gert vegna vana eða siðvenju, er kannski verið að fylgja hópnum? 

Hvaða fyrirmyndir eru í trúarlegu tilliti í lífi þeirra og hver voru tildrög þess að þeirra mati að þau 

sækja fermingarfræðslu? Hér eru mikilvægar forsendur sem snúa að trúarlegu uppeldi og 

trúarmótun sem ég taldi  rétt að kanna. Þessar forsendur vil ég flokka sem inntak 

fermingarfræðslu hjá fermingarbörnunum. Einnig taldi ég mikilvægt að skoða hvort 

fermingarbörn telji að fermingarfræðslan hafi haft eða muni hafa áhrif til eflingar á trú þeirra eða 

hafi í för með sér einhverjar breytingar á trúar- eða lífsafstöðu. Þá vildi ég leitast við að kanna 

líðan fermingarbarna í fræðslunni, hvernig þeim líkaði fræðslan og einnig hvaða tengsl þau telja 

sig hafa komist í við kirkjuna og prestinn. Þá vildi ég leitast við að sjá hvaða trúarhugmyndir eru 

uppi t.d. hvað varðar sýn þeirra á hugmyndir Biblíunnar um Guð. Hvort Guðshugmyndin hafi 

orðið skýrari í vitund með fermingarfræðslunni og eins hvaða hugmyndir séu uppi um einstakar 

áherslur i fermingarfræðslunni. Á að auka vægi siðfræði t.d. eða kenna meira um almenna 

lífsleikni o.s.frv.  Skyldi umræða um fjölmenningu, kennsla í ólíkum trúarbrögðum t.d. hafa haft 

eitthvað slíkt í för með sér að mati fermingarbarna? Hvernig upplifa þau kristin gildi í samspili 

við aðra þætti í umhverfi sínu? Töldu fermingarbörnin t.d. að fræðslan hafi afgerandi áhrif á 

mótun og eflingu trúar þeirra og er fræðslan til þess fallin að birta jákvæða mynd af kirkjunni og 

starfi hennar? Ég vildi greina hvers vegna börn komi til fermingarfræðslu og hversu sú fræðsla 

hefur staðið undir þeim væntingum sem til hennar voru gerðar í upphafi. Hvaða augum líta 

fermingarbörn á prestinn, er hann ímynd trúarinnar eða aðeins embættismaður að gera skyldu 

sína?  

Þá taldi ég vert að skoða hugmyndir bæði presta og fermingarbarna hvað varðar tengsl, 

fermingar annars vegar og fermingargjafa og veisluhalda hins vegar. Einnig aldur barna í 

fræðslunni, tímasetningar athafna að vori og þá einnig ýmislegt er snýr að viðfangsefnum 

fermingarfræðslunnar. Hvað með efni og efnistök fræðslunnar og er komið inn á nægilega marga 
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þætti er lúta að bæði trúarlegu lífi sem og atriði sem tengjast mannlífinu almennt, mannhelgi, 

mikilvægi tilfinninga o.s.frv. Á fermingarfræðsla að vera víðtækur undirbúningur undir lífið og 

þá að einhverju leyti í anda einhverskonar lífsleikni eða ber henni að miða að öðrum og þrengri 

markmiðum sem lúta þá fyrst og fremst að trúarlegri þekkingu og eflingu bæna og trúarlífs? 

Ljóst er að kirkjan hefur litið á fermingarundirbúning sem mikilvægan þátt í starfi sínu og 

boðun í gegnum aldirnar. Þekking á hvernig tiltekst með slíka fræðslu hlýtur að vera kirkjunni 

mikilvæg en allnokkrum fjármunum og starfskröftum og tíma er varið til fermingarfræðslunnar ár 

hvert þar sem um er að ræða stóran þátt í starfi presta. Ýmis umræða og gagnrýni sem fram hefur 

komið að undanförnu kallar einnig á að fermingarfræðsla verði skoðuð með fræðilegri úttekt. Þá 

má og nefna að þróun í nágrannalöndum hefur oft verið aðeins á undan því sem verður svo hér á 

okkar eylandi. Meðal nágranna okkar á  Norðurlöndunum hefur dregið nokkuð úr fjölda þeirra 

sem sækja fermingarfræðslu og því er mikilvægt að átta sig á hvort einhver einkenni slíkrar 

þróunar eða breytinga sé að greina hér á landi. Þá er mikilvægt fyrir kirkjuna að gera sér grein 

fyrir hvernig starfshættir hennar í fermingarfræðslu eru og hvaða augum þeir sem njóta 

fræðslunnar líta þá.  

Rannsóknin felur í sér greiningu á inntaki og framkvæmd fermingarfræðslu og því hvernig 

inntak og framkvæmd samþættist og birtist í veruleika kirkjunnar í Eyjafjarðarprófastsdæmi. 

Grunn rannsóknarspurningin sem lagt er upp með er: Hvernig er fermingarfræðslu í 

Eyjafjarðarprófastsdæmi háttað? Til að varpa ljósi á það hef ég talið nauðsynlegt að leitast við að 

greina sýn annars vegar presta og hins vegar fermingarbarna í þessu efni. Undirspurningar eru 

síðan: Hver er sýn presta á ferminguna? Hver er sýn fermingarbarna á ferminguna? Hvert er 

inntak fermingar? Hvert er form fermingarinnar?  

3.2. Um framkvæmd rannsóknar og aðferðafræði 

Til að fá mynd af viðfangsefninu fermingarfræðsla var nauðsynlegt að fá upplýsingar frá þeim 

aðilum sem fræðslunni stýra, það er prestum og taldi ég árangursríkast og skilvirkast að safna 

þeim upplýsingum með viðtölum. Því varð eigindleg rannsóknaraðferð þar fyrir valinu. Þá var 

ekki síður mikilvægt til að fá mynd af fermingarfræðslunni að fá upplýsingar frá 

fermingarbörnunum. Þar valdi ég að gera megindlega könnun einfaldlega vegna þess að mig 

langaði að ná til sem flestra barna og kanna nokkur grundvallarviðhorf þeirra til fermingar. Mjög 

mikilvægt var í mínum huga að gæta þess að því að viðmælandinn endurspegli þýðið eða viðfang 
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rannsóknarinnar og sé traustur viðmælandi og sé í sannleika að lýsa eigin reynsluheimi. Þýðið í 

rannókninni er þægindaúrtak og nær yfir presta í söfnuðum í Eyjafjarðarprófastsdæmi  sem ég tók 

viðtöl við í eigindlega hluta rannsóknarinnar og öll þau fermingarbörn á svæðinu sem taka þátt í 

hinni megindlegu spurningakönnun. Hið markaða viðfang rannsóknarinnar  eða þáttakendur 

rannsóknarinnar er fermingarárgangurinn í Eyjafjarðarprófastsdæmi og prestarnir sem þar starfa 

veturinn 2008-2009.  Um er að ræða 270 fermingarbörn í sjö prestaköllum þar sem starfa tíu 

prestar. Hér er því um að ræða rannsókn sem nær til heildar þýðisins og að því leyti er rannsóknin 

að birta heildarsýn þessa hóps á rannsóknarspurningar mínar. Hvort síðan má heimfæra þá sýn er 

rannsóknin birtir á stærri hóp, t.d. önnur prófastsdæmi eða landið í heild er síðan spurning sem ég 

vík að hér í umræðukafla síðar.  

Bent hefur verið á að í eigindlegum rannsóknum verði oft ákveðin þróun í rannsóknarferlinu 

eftir því sem málum vindur fram, hugtök skýrast og þá um leið myndin af rannsóknarviðfanginu. 

En hér kann að verða nokkur óvissa um hvaða fræði og kenninga er þörf þegar kemur að því að 

byggja undir niðurstöður rannsóknar og kalla til samtals við þær niðurstöður (Rúnar Sigþórsson, 

2005, bls. 2). Þetta atriði fann ég glögglega og tel að ég hafi í síðari viðtölum lagt eyrun við 

ákveðnum atriðum jafnvel sem hljómuðu kunnuglega frá samtölum við fyrri viðmælendur en ég 

tel að ég hafi þó leitast við að gæta hlutleysis og fræðilegrar hlustunar framar öðru.  

Ég ákvað í byrjun að huga sérstaklega að ýmsum almennum atriðum er snerta form og 

framkvæmd kennslu en hafa meginhluta viðtalsins opinn þar sem ég spurði um inntak fermingar 

og sýn presta á fermingarfræðsluna. Sem starfandi prestur innan íslensku þjóðkirkjunnar hef ég 

átt fjölda samtala við fólk um ýmis efni og þar hef ég lært að hlusta á viðmælendur mína. Hef ég 

einkum nýtt þá reynslu þegar kom að viðtölunum í rannsókninni en ég hafði ekki fyrirfram 

mótaða mynd af einhverri einni aðferð við útfærslu og úrvinnslu viðtalanna aðra en eigin reynslu 

og brjóstvit. En að auki má geta um þá þekkingu sem ég hef haft kynni af  í þeirri  

rannsóknaraðferð sem kennd er við Vancouver-skólann í gegnum nám í eigindlegri aðferðafræði 

við Háskólann á Akureyri. Innan Vancouver skólans býr öðru fremur að baki sú fræðasýn að hver 

og einn sjái heiminn og túlki hann á eigin forsendum sem litast af reynslu hvers og eins. 

Mikilvægt sé því að rannsakandinn eigi samtal við einstaklinga sem hafa reynslu  af fyrirbærinu  

sem er til rannsóknar og birtir viðtalið öðru fremur þá reynslu og við það myndast dýrmætar 

upplýsingar um rannsóknarefnið. Að því loknu hefst síðan ákveðið greiningarferli þar sem 

rannsakandi tekur til við að greina orðræðu samtalsins og draga þar fram helstu þættina til að fá 
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fram heildstæðar niðurstöður er taka yfir það sem fram hefur komið hjá viðmælanda (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003, bls. 249−250). Hér er ljóst að prestarnir hafa reynslu og þekkingu af 

fermingarfræðslu og ekki síður skoðun á málefnum fermingarinnar.  

Eigindlega aðferðin felur í sér að viðtöl voru tekin upp á stafrænt upptökutæki þeim eytt eftir 

að hafa verið rituð vandlega niður, nöfnum er breytt sem og ýmsum þáttum sem nauðsynlegir eru 

til að vernda viðmælendur,hér læt ég til dæmis alla viðmælendur vera karlkyns í viðtölunum en 

viðmælendur voru af báðum kynjum 3 karlar og 5 konur. Ég lagði upp með að nota opin viðtöl 

við presta til að leitast við að svara rannsóknarspurningunni valdi að taka eitt viðtal við hvern 

prest og varð niðurstaðan átta viðtöl. Ástæður þess að viðtölin urðu átta en ekki tíu eins og fjöldi 

presta í þýðinu er að ég var einn hinna tíu presta og einn  prestur var í leyfi er viðtölin voru tekin. 

Þegar kom að greiningu viðtala fann ég að nokkur vandi var á höndum að greina meginmál 

viðmælandans, greina kjarnann frá hisminu svo gripið sé til kunnuglegrar líkingar.  Hér leitaðist 

ég við að staldra við hugtök sem koma oft fyrir, tiltekin þemu og ýmislegt sem telja verður kjarna 

málsins hjá viðmælanda. Slík vinna krefst þolinmæði og að farið sé aftur og aftur yfir 

rannsóknargögnin, bæði að lesa hið niðurskráða viðtal og eins að hlusta á viðtalið aftur og aftur. 

Þar er margt sem þarf að líta til, s.s. orðin og það sem sagt er, blæbrigði raddar sem tjáir áherslur, 

geðshræringu og jafnvel þagnir. Að staldra við og hlusta eru einhver mikilvægustu atriðin hér.   

 Í óstöðluðum viðtölum er viðtalsrammi ekki í föstum skorðum fyrir utan eina 

aðalrannsóknarspurningu. Síðan bætast við spurningar eftir því sem viðtalið þróast (Guðrún 

Pálmadóttir, 2003, bls.454). Að sjálfsögðu hafði  ég í huga að koma að þeim þáttum sem ég hef 

nefnt að ég vildi rannsaka og leitaðist við að spyrja um þá þætti þegar kostur var í viðtölunum en 

mikilvægt er að láta viðmælandann tala og tjá sig um sína eigin upplifun. Talað er um „mettun“ 

(saturation) í rannsóknum þegar nýir hlutir hætta að koma fram í viðtölum við viðmælendur en til 

að svo verði þarf fleiri viðtöl bæði við þennan eina viðmælanda og eins við fleiri viðmælendur en 

ekki mun vera óalgengt að miða við a.m.k tíu samræður og fimm til fimmtán manns (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003, bls. 249).  Taldi ég eitt viðtal nægja við presta þar sem um var að ræða mjög 

góða viðmælendur sem gjörþekktu viðfangsefnið og að auki var efnið ekki viðkvæmt eða 

tilfinningalega erfitt þannig að ég teldi að ástæða væri til að fara í frekari viðtöl til að fá fram 

eitthvað nýtt sjónarhorn. 

Í megindlegri spurningalistakönnun verður engu hnikað til eftirá. Þar er allt eins og meitlað í 

stein þegar könnunin hefur á annað borð verið lögð fyrir þýðið.  Mikilvægt er því að vanda til 
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spurninganna og að þær séu stuttar og auðskiljanlegar fyrir svarendur um leið og þær séu 

verðugar sem rannóknarefni og veiti svör við þeim kjarnaspurningum sem rannsóknin beinist að.  

Í megindlegum þætti rannsóknarinnar var einn spurningalisti sem lagður var fyrir 

fermingarbörn í mars  við lok fræðslu. Ég velti upp þeim möguleika að hafa könnun við upphaf 

fermingarfræðslu og aftur við lok fermingarfræðslu en hvarf frá þeirri hugmynd vegna þess að 

það hefðii aukið vinnumagnið verulega og hefði að mínu mati ekki skilað svo miklum 

upplýsingum í sjálfu sér hvað varðar rannsóknarspurninguna. Það að rannsaka sýn 

fermingarbarna í byrjun og við lok fermingarfræðslu og bera saman er efni í aðra  rannsókn. 

Helstu kostir þess að vera með spurningakönnun eru að þar má safna fjölbreytilegum 

upplýsingum á skömmum tíma. Þá hefur það einnig styrkt slíkar kannanir að þær eru réttmætar í 

þeim skilningi að sterk tengsl eru milli þess sem fólk segist gera og þess sem það gerir. Helstu 

vandkvæðin við spurningalista snúa að því að spyrja réttu spurninganna þannig að áreiðanlegt 

mælitæki verði til í þeim tilgangi að mæla það sem áætlanir gera ráð fyrir. Spurningar þurfa að 

vera einfaldar og auðskildar, valmöguleikar sömuleiðis einfaldir skýrir og framsetning og 

uppsetning spurningalista með þeim hætti að auðvelt sé fyrir svarendur að svara. Þá er sjálfsagt 

að forprófa spurningalista áður en hann er notaður sem rannsóknartæki (Þorlákur Karlsson. 2003, 

bls. 332−333). Spurningakönnun fylgir hér í viðauka. Spurningalistinn var forprófaður  í 

nóvember 2008 á einum bekk  í Glerárprestakalli og spurningar yfirfarnar og endurskoðaðar áður 

en könnunin var lögð fyrir allan fermingarbarnahópinn vorið 2009.  

Ég bað presta að kynna  könnunina meðal foreldra og fermingarbarna í upphafi fræðslu á 

þeim samverum og foreldrafundum sem venja var að hafa þar í byrjun fermingarstarfa. En þar var 

óskað eftir að þeir foreldrar sem vildu ekki að börn þeirra tækju þátt í könnuninni létu 

viðkomandi prest vita. Spurningalistarnir  í megindlega þætti rannsóknar  voru  ekki 

persónugreinanlegir og þeim var eytt að úrvinnslu lokinni og var þátttakendum gerð grein fyrir 

því í upphafi. 

3.3. Um siðfræði, réttmæti og áreiðanleika 

Hugtakið trúverðugleiki er eitt mikilvægasta atriði í öllum rannsóknum en það hugtak vísar til 

þess að rannsóknin byggi á almennum fræðilegum reglum og gætt hafi verið þeirra þátta sem 

flokkast til vandaðra fræðilegra vinnubragða. Þannig þarf sá er hyggst nýta sér rannsóknina á 

einhvern hátt að geta treyst því að hún byggi á slíkum fræðagrunni að hún sé traust og áreiðanleg 
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innan sinna marka. Til að skapa trúverðuleika þarf að vísa til þeirra aðferða í rannsókn sem kalla 

má faglegar og þar er afar mikilvægt að sýnt sé fram á að aðferðir séu endurtakanlegar og 

samræmdar, þannig að líklegt sé að annar rannsakandi geti gerti samskonar rannsókn og fengið 

sömu eða mjög líkar niðurstöður. Hér skiptir hvað mestu máli að rannsakandi sé hlutlægur 

greinandi á þeim gögnum sem fram koma við rannsókn og að þær forsendur sem gefnar eru við 

upphaf rannsóknar og aðferðafræðin sé sama marki brennd það er hlutlaus og ígrunduð, byggð á 

almennt viðurkenndum fræðilegum forsendum.  Þessi atriði hef ég leitast við að hafa í heiðri við 

rannsóknarvinnuna. 

Einn af mikilvægustu þáttum rannsóknar er að huga að hinum siðferðilegu þáttum. En til þess 

að rannsókn geti talist standa undir nafni þarf að taka í senn mið af siðferðilegum þáttum sem og 

aðferðafræðilegum. Um hina siðferðilegu þætti er það að segja að hvað mikilvægust er krafan um 

skaðleysi gagnvart þátttakendum í rannsókn. Að gæta að því að valda ekki viðmælanda þjáningu 

eða skaða með einhverju móti og því ber að sýna aðgát og fyllstu nærgætni í viðtölum (Sigurður 

Kristinsson, 2003, bls. 163−165).  Hvað varðar þessa rannsókn þá kemur hún inn á trúarlíf sem er 

meðal þess er flokka má sem innstu tilfinningar mannlegs lífs en hvað varðar prestana að þá eru 

þeir að lýsa sýn sinni á viðfangsefnið og því lítil hætta á að valda sárindum eða þjáningum. Hvað 

fermingarbörnin snertir að þá bíður spurningalistaformið hreinlega uppá að spurningum sé 

hreinlega sleppt eða jafnvel könnuninni sem slíkri og hún er að auki nafnlaus svo enginn fær 

tengt saman einstakling og svör. Hættan þar er og hverfandi lítil hvað varðar þjáningu og miska. 

Að sönnu er því afar mikilvægt að vernda persónulega hagsmuni viðmælandans þannig að 

viðtalið eða svör spurningalistans megi ekki rekja til viðkomandi því á stundum er um að ræða 

viðkvæmar persónulegar upplýsingar eða sára reynslu sem viðkomandi vill e.t.v ekki bera á torg 

fyrir alþýðu manna og gildir það ekki hvað síst um trúmál sem koma við innstu kviku mannlegs 

lífs. Hér gildir að sýna hverri manneskju virðingu og um leið umhyggju. Viðtölin númeraði ég frá 

1-8 og réði þar tilviljun númeraröð. Viðtölin voru tekin á tímabilinu frá apríl fram í júníbyrjun 

2009 en þá var fermingarfræðslu yfirleitt að mestu lokið og fermingum einnig eða þær framundan 

á vordögum eða fyrri hluta sumars. Spurningalistarnir voru lagðir fyrir fermingarbörnin í 

marsmánuði 2009  en hvað varðar gagnvirk áhrif viðtala og spurningalista þá tel ég að þau séu 

vart til staðar eða í það minnsta óveruleg. Ég tel með öðrum orðum að vitneskja presta um 

spurningalistana hafi ekki haft áhrif sem neinu nemur á viðtölin og fermingarbörnin vissu ekki 

um viðtöl við presta svo þar eru áhrif engin.  
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Fjöldi lista sem skilaði sér úr könnuninni er alls 230, þar af eru strákarnir 105 talsins eða 46%  

svarenda og stúlkurnar 125 eða 54%.  Ég hafði reiknað út að markhópurinn teldi 270 börn svo 

svörunin hér er um 85,2%. 

Hvað aðferðafræði varðar er mikilvægt að byggt sé á vönduðum fræðilegum vinnubrögðum: 

Hugtökin  réttmæti og áreiðanleiki eru lykilhugtök í rannsóknum sem þessari. Þessi hugtök fela  í 

sér að rannsóknarefnið sé verðugt viðfangsefni og hafi einhvern tilgang almennt og yfirleitt og 

um leið að í rannsóknarferlinu séu ekki ágallar sem skekkt geti niðurstöður rannsóknarinnar. 

Þannig ber rannsóknin að hafa samfellu milli gagna og greiningar og niðurstaðan þarf að vera 

ígrunduð og rökstudd af þeim gögnum sem fyrir liggja. (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Eitt af 

þeim atriðum sem ég er meðvitaður um er að ég sem rannsóknaraðili er starfandi prestur á því 

svæði sem rannsóknin tekur yfir það er í Eyjafjarðarprófastsdæmi. Hvað varðar viðtöl við presta 

þá var ég að taka viðtöl við aðila sem ég þekki nokkuð vel og voru allt samstarfsmenn mínir þó 

samstarfið hafi verið misnáið. Við suma þeirra eru tengslin fremur lítil en ég tel þó ekki að þessi 

staða trufli viðtölin sem neinu nam. Ekki var um að ræða neina valdastöðu viðmælenda gagnvart 

rannsakanda.  

Hvað megindlega spurningalistann varðar tel ég að starf mitt og staða sem prestur hafi lítil 

sem engin áhrif á niðurstöður þar sem ég mun leggja áherslu á að svör hvers og eins verði 

algjörlega ógreinanleg og því ekki möguleiki að skoða hvað hver og einn segir. Listarnir eru allir 

eins og órekjanlegir til svarenda. Eftir að börnin höfðu svarað var listunum skilað í kassa sem 

tryggði að viðkomandi prestur eða fermingarfræðari gat ekki skoðað einstök svör og þá varð 

blöndun listanna í kassa til að ekki er unnt að finna  einstaka svarendur eða tengsl þeirra við prest.   

Bent hefur verið á fjóra þætti sem ógnað geti  hvað varðar réttmæti og áreiðanleika en það er: 

Að rannsakanda vanti fyllri og heildstæðari mynd af því sem verið er að rannsaka, þetta gerist 

þegar tekin eru of fá viðtöl eða að viðmælendur eru of fáir. Að viðmælendur séu of líkir og gefi 

þar af leiðandi ekki sanna og rétta mynd af rannsóknarviðfanginu. Að rannsakandi hafi ekki 

haldið nægri fjarlægð frá viðmælanda sínum og geti því ekki gagnrýnt á það efni sem er til 

umfjöllunar á réttan hátt. (Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 261).  

Hvað varðar rannsóknina alla þá er hún tilkynningaskyld til Persónuverndar en ekki 

leyfisskyld þar á bæ þar sem prestar teljast ekki viðkvæmur hópur og ekki er verið að leita eftir 

viðkvæmum persónuupplýingum hvorki hjá þeim né fermingarbörnum. Hins vegar taldi ég 

nauðsynlegt að ræða við prófast og presta og biðja um leyfi þeirra, það ræddi ég á sameiginlegum 
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fundi presta í september 2008 og var erindi mínu vel tekið. Einnig taldi ég sjálfgefið að láta 

foreldra fermingarbarna vita og bað presta um að annast það atriði og kynna væntanlega rannsókn 

á foreldrafundum er voru framundan. Leyfi fékk ég hjá prófasti Eyjafjarðarprófastsdæmis og 

leitaði leyfa hjá þeim prestum sem í prófastsdæminu starfa og rannsóknin var kynnt foreldrum 

fermingarbarna eins og ég gat um áður. Viðtölum við presta hefur nú verið eytt sem og listum 

með svörum fermingarbarna.  
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4. Helstu niðurstöður 

Hér mun ég greina frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar og ræði fyrst um skipulag fræðslunnar 

í kafla 4.1. Ég greini síðan frá helstu niðurstöðunum úr viðtölunum við presta í kafla 4.2. Þá hef 

ég leitast við að greina inntak fermingar samkvæmt prestum og kemur sú greining í kafla 4.3. Þar 

næst set ég fram  niðurstöður spurningalistanna sem fermingarbörn svöruðu í kafla 4.4. og greini 

síðan á sama hátt inntak fermingar samkvæmt fermingarbörnum og kemur sú greining í kafla 4.5. 

4.1. Framkvæmd og skipulag fræðslu samkvæmt prestum og 

fermingarbörnum 

Ég lagði upp með rannsóknarspurninguna: Hvernig er fermingarfræðslu háttað? Eftirfarandi er 

lýsing á höfuðdráttum skipulagsins veturinn 2008-2009 og byggir á upplýsingum frá prestum og 

fermingarbörnum þar um.. 

     Fermingarfræðsla er að jafnaði að hefjast þegar grunnskólastarf er hafið og fylgi skólastarfi 

nokkuð til páska í það minnsta og jafnvel fram í maí. Í þéttbýlinu er fræðslan  í 

safnaðarheimilum. En í sveitunum er fræðslan í skólum eða kirkju. Fræðsluferðir eða 

fermingarferðalög er nokkuð sem flestir prestanna hafa með einhverjum hætti. Lengsta ferðalagið 

er fermingarskólinn í Akureyrarkirkju sem er nokkrir sólarhringar á Kirkjumiðstöðinni við 

Vestmannsvatn í Aðaldal. Aðrir láta sér yfirleitt nægja dagsferðir þar sem farið er á sögustaði svo 

sem að Hólum í Hjaltadal eða í kirkjuheimsóknir í aðrar sóknir.  

     Skipulag fermingarfræðslu er nokkuð ólíkt milli prestakalla. Sammerkt er þó í öllum 

prestaköllunum átta í Eyjafjarðarprófastsdæmi að eingöngu prestar sóknanna sjá um fræðslu hver 

í sinni sókn. Fermingarfræðsla hjá flestum viðmælendum er að hefjast í september sumir í byrjun 

mánaðar en aðrir í lok og í einu tilviki í byrjun október. Í einu prestakalli höfðu börnin farið í 

svokallaðar fermingarbúðir i ágústmánuði. Fermingarfræðslan varir að jafnaði allan veturinn fram 

að páskum eða framyfir þá. Fermingartíminn er einnig nokkuð breytilegur í kringum páska eða 

eftir þá er helsta venjan á Akureyri en einnig er fermt um hvítasunnu og á  sumardaginn fyrsta 

sama á við um stærri þéttbýlisstaði eins og Dalvík og Ólafsfjörð en í sveitunum er vorið vinsælt 

og fermt þá fyrri hluta júnímánaðar þó fermingar megi ekki rekast þar á annir búverkanna.  

     Stærð fermingarárganga  er afar misjöfn frá því að vera 120-140 börn í söfnuðunum tveimur á 

Akureyri yfir í að vera 5-15 í minnstu söfnuðum. Á Akureyri eru bekkir skólanna látnir ráða 
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hópum, tveir bekkir saman í Akureyrarkirkju en einn bekkur í einu í Glerárkirkju, hópum er síðan 

skipt í tvennt milli tveggja presta í fræðslu. Í Glerárkirkju er skipt í hópa eftir kynjum í 

Akureyrarkirkju er bekkur látinn halda sér.  Í minni sóknunum þarf iðulega ekki að skipta hópum 

en þó eru dæmi um slíka skiptingu þar sem skipt var eftir kynjum. Sé litið til svara 

fermingarbarna kom fram að 3,4% gefa upp að hópurinn þeirra hafi verið undir 7, samkvæmt 

þeim eru 1,7%, í hóp sem telur 7-11  og 10,4% í hópi er telur 12-17  og 18-22 manna hóp eru 

28,2% en mestur fjöldi eða 43,9% segist vera í hóp sem telji fleiri en 22.  

     Í Eyjafjarðarprófastsdæmi eru prestaköllin afar ólík að stærð, frá nokkrum hundruðum 

sóknarbarna upp í 9000 sóknarbörn. Í minnstu prestaköllunum eru fermingarbörnin eðlilega fá og 

hópurinn því lítill 3-7 börn eða jafnvel ekkert einstök ár. Athygli vekur þó að prestar í stærri 

prestaköllunum velja að hafa stóra hópa en 43,9% fermingarbarna gáfu upp að þau væru í hópi 

sem teldi 22 eða fleiri. Kann hér að ráða að prestar í stóru sóknunum velji að láta 

bekkjarfyrirkomulag skólans ráða að nokkru hópaskiptingu en bekkir á Akureyri eru að jafnaði af 

þessari stærð. Þá kann að ráða hér að erfitt sé að finna tíma eftir skólatíma til fermingarfræðslu og 

þegar vikulegur frídagur presta er mánudagur eins og jafnan er og föstudagurinn óhentugur vegna 

ferðalaga fjölskyldna gjarnan um helgar og helgarfræðsla og ekki raunhæf af sömu ástæðum. Þá 

eru aðeins þrír vikudagar í boði, þriðjudagur, miðvikudagur og fimmtudagur og iðulega er á þeim 

dögum ýmislegt annað í boði svo sem listnám og íþróttir.  Niðurstaðan verður því gjarnan 

fermingarfræðsla um leið og skóladegi lýkur og þá er tími fyrir íþróttir og annað seinna að 

deginum.  

     Þegar spurt er um hversu oft fermingarfræðslan sé í mánuði segir 27,8% einu sinni. Tvisvar 

segja 15,6%, þrisvar 1,7% og stærsti hópurinn merkir við að fræðslan sé fjórum sinnum eða 51%, 

þá segjast 3,9% vera oftar en fjögur skipti í mánuði í fermingarfræðslu. Hér er nokkur breytileiki 

í skipulagi fermingarfræðslunnar annars vegar ein kennslustund eða svo eftir skóla einu sinni í 

viku eða þá lengri samvera sjaldnar. En þetta kemur inn á það sem sagt var um fermingarskóla 

síðsumars þeir sem hittast sjaldnar að vetri hafa alla jafna lokið lengra fermingarnámskeiði 

síðsumars.  

     Mjög var breytilegt hvort um eiginlegt próf var að ræða í lok fræðslu eða vinnubók og dæmi 

voru um hvorugt. Hinsvegar voru nánast allir með svipaðar áherslur hvað varðar 

utanbókarlærdóm en þar er hin eldri áhersla á að læra sálma utanað horfin en áhersla á valda 

ritningarstaði og trúarjátningu  er enn mikilvæg að mati presta og þar eru prestar yfirleitt að láta 
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börnin læra sömu hluti. 

4.2. Helstu niðurstöður viðtala við presta 

Í þessum kafla mun ég greina frá helstu niðurstöðum viðtalanna sem ég tók við prestana 8.  Ég 

hef valið að flokka niðurstöðurnar í ákveðin efnisþemu og setja hvert þema í eigin undirkafla hér 

í niðurstöðukafla. Hér koma því alls 13 undirkaflar með þessum höfuðniðurstöðum úr 

viðtölunum.  

4.2.1. Forsendur fermingar. 

Hjá prestum kom berlega fram að breytilegt er milli árganga og eins innan árganga hversu vel 

einstaklingar eru búnir undir fræðsluna. Grunnskólakennarar hafa hér mikið að segja en einnig 

heimilin að mati presta. Hjá prestum kom fram að skírnin felur í sér kröfu til heimilis, til foreldra 

þá og guðfeðgina að uppfræða barn um kristna trú, kenna bænir og vekja til trúar. Það er í senn 

krafa kirkju og gömul venja sem mörg heimili rækja vel en önnur miður. Skóli hefur einnig verið 

mikilvægur en samkvæmt bæði grunnskólalögum og aðalnámskrá skal skólinn miðla kristnum 

lífsgildum. Hjá prestum kom fram almennar áhyggjur af stöðu kristinfræðikennslu og að sú 

námsgrein sé nú á hröðu undanhaldi í skólum landsins.  

 

Ég hef fundið mikinn mun á milli hópa. Þar ræður kennarinn finnst mér. Sumir 

kennarar hafa lagt alúð við að kenna kristinfræði, krakkar frá þeim eru í sérflokki, 

það er ekki spurning. (Viðtal 7). 

 

Heimilið er svo mikilvægt í að miðla trú, það er þar sem það skeður fyrst og fremst. 

(Viðatal 8). 

 

Samkvæmt prestunum er fermingarfræðslan öllum opin og mikilvægt að geta þess að allir fái að 

vera með þegar fermingarfræðsla hefst að hausti. Það er alltaf eitthvað um að óskírðir komi til 

fermingarfræðslu og hljóti þá skírn fyrir fermingarathöfn en skírn er forsenda fermingar. Mikil 

breidd í hópunum skapar ákveðin vandamál einnig þar sem námsefnið þarf að hæfa hópnum 

fremur en einstaklingunum. Sterk áhersla er á meðal presta að leitast við að taka eftir hverjum 

einstaklingi og virðist mér sú áhersla enn meira áberandi í minni sóknunum þar sem eru minni 

hópar og  þar skapast meiri nánd milli prests og fermingarbarns.  

4.2.2. Námskrá 

Þegar spurt er um námskrá fermingarfræðslu kemur fram að allir prestar kannast við að hafa lesið 
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hana en mér virðist sem hún sé þó ekki í notkun sem stöðugt viðmið. Námskráin virðist vera 

meira eitthvað sem prestar kannast við og hafa einhvern tíma lesið en er ekki notuð alla jafna með 

virkum hætti.  

Ég horfði á hana svolítið fyrst. Aðallega svona með hvað í hverju ég ætti að koma til 

skila og hérna hvaða markmiði maður átti svona að ná.  (Viðtal 3). 

 

Prestar eru örugglega eitthvað að nota námskrá, en mér heyrist að fermingarfræðsla 

sé ofsalega misjöfn eftir kirkjum, eftir prestum. Mér finnst mjög margir vera að 

vinna með eigið efni, svona já, það sé ekki mjög markvisst í heildina. (Viðtal 4). 

 

Nei, ég er ekki að fylgja námskrá en ég hef lesið hana, ég veit hverjar aðaláherslur 

eru.  (Viðtal 5). 

  

Ég viðurkenni alveg að ég hef ekki skoðað hana í mörg ár. Ég kíkti á hana fyrir 

einhverjum árum í einhverju dugnaðarkasti en nú er þetta svo allt fast í einhverjum 

vana að ég hef þetta bara eins ár eftir ár.  (Viðtal 6). 

 

Ég leit yfir námskrána en nei, ég er ekki bundinn af henni, fylgi meira minni eigin 

tilfinningu og reynslu, ég nota það sem mér finnst virka. (Viðtal 7). 

 

Litil áhersla hér á námskrá tel ég að stafi af veikri yfirstjórn í málefnum fermingar þar sem 

prestar hafa meira og minna sjálfdæmi um hvernig þeir útfæra fermingarstörfin í sínum sóknum. 

Það er klárlega ekki eftirlit af hálfu kirkjunnar, hvorki prófasts, biskups eða biskupsstofu og í 

viðtölum kom líka fram að sóknarnefndir eru líka nánast ekkert að blanda sér í málefni fermingar. 

Niðurstaðan verður að það er presturinn sem ákvarðar og framkvæmir en er auðvitað bundinn þar 

ákveðnum hefðum og siðvenjum og svo liggja að baki misjafnlega ljósar hugmyndir um námskrá 

og samþykktir prestastefna um fermingar.  

4.2.3. Námsefni 
Nokkur breytileiki er þegar kemur að kennsluefni fermingarfræðslunnar og nánast engir tveir að 

nota það sama. Efnið er allt frá að vera hin gamla hefðbundna fermingarfræðslubók Líf með Jesú 

og síðan nýrri bækur líkt og Í stuttu máli sagt og hin sögulega bók Bókin um Jesú og síðan yfir í 

efni sem prestar sjálfir hafa útbúið og staðfært og tengist þá jafnvel aðstæðum á hverjum stað, 

kirkjugluggum, kirkjugarði ofl. Þessa áherslu á að nota efni úr eigin nærumhverfi tel ég afar 

áhugaverða og hér verður til heilmikil efnisgerð sem ég tel að auðveldi fermingarbörnum að 

tengjast sinni kirkju og kirkjuhefð. Hér má greina hugmyndaauðgi meðal presta og athyglisverða 

nýsköpun. Áberandi var að þeir prestar er höfðu verið lengur í starfi höfðu prófað margvíslegt 
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efni gegnum árin án þess þó að finna eitthvað sem væri algjörlega fullnægjandi.  En hjá prestum 

kom fram fremur almenn óánægja með kennsluefni fermingarfræðslunnar, það væri gamalt og 

úrelt og þar vantaði meiri fjölbreytileika. 

...ég var með Líf með Jesú svo var ég einhvernvegin sjálfur orðinn þreyttur á henni 

mér fannst hún ekkert að þeirra málfari mér fannst hún einhvernveginn svo alltof 

fjarlæg þeim og mér fannst hún alls ekki nógu  góð kennslufræðileg en það vantar 

margt efni í Bókina um Jesú... (Viðtal 3.) 

 

Ég verð að segja að mér finnst vanta góða fermingarfræðslubók. Þær bækur sem ég 

hef kynnst eru annað hvort allt of mikið mas og orðaflaumur í predikunarstíl eða þá 

yfir í að vera hreinar Biblíusögur. Það vantar hreinlega textabók á mannamáli sem 

hægt er að lesa án þess að upplifunin verði að þetta sér svona hrútleiðinlegt. (Viðtal 

6)  

 

Það vantar gott efni, engin spurning. Efnið er úrelt og gamaldags og þarf að 

endurnýja. Þess vegna fylgi ég ekki neinni sérstakri bók heldur safna saman ýmsu 

sem ég nota. (Viðtal 7). 

 

Viðmælendur eru sammála um að heildstætt efni vanti til fermingarfræðslunnar og virðist mega 

ætla að prestar noti þær bækur sem til eru frekar sem svona kjölfestu en fari ekki ítarlega í efnið. 

Sumt af efninu hefur ekki reynst sem skyldi og dæmi þar um er íslenska fermingarkverið 

Samferða. Þó má nefna að skoðanir voru skiptar um það fermingarkver, því einn prestur var 

ánægður með Samferða og taldi það dæmi um vel heppnað námsefni. Hér kom fram almenn 

gagnrýni bæði á uppsetningu bóka, orðalag og áherslur sem og gagnrýni á guðfræði og viðhorf 

einstakra bóka einnig. Helst var ánægja með Líf með Jesú þó svo að bókin væri orðin gömul og 

um margt úrelt. Almenn niðurstaða er að lítið sé að gerast í námsefnisgerð innan kirkju til 

fermingarfræðslu og þar þurfi að bæta úr brýnni þörf.  

Ég var með Samferða en fannst það alltof mikið bara, kjaftæði, orðasalat og mas. Ég 

segi um Líf með Jesú að hún er gölluð en hún er það besta sem er til á íslensku í dag, 

á meðan ekki kemur betra efni en Líf með Jesú þá nota ég það. (Viðtal 2). 

 

 

Ja ég held að ef að Líf með Jesú yrði færð nær nútímanum þá myndi hún virka vel, 

það eru mjög góðar kennsluleiðbeiningar með henni. Ég var einhverntímann búinn 

að skoða hefti eftir sr. Pál á Berþórshvoli en mér líkaði það ekki það var svo 

einstrengingslegt. (Viðtal 5). 

 

Prestar koma með sitt eigið efni ekki bara úr hefð og sögu kirkju og kirkjugarðs heldur einng úr 

samtímaumræðu og huga að því að bregðast við þörf og umræðu samfélags hverju sinni. Það er 
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mikilvægt að mati presta að umræða eigi sér stað um það sem er að gerast í samtíðinni. Þá er 

mikilvægt að fjalla um tilfinningar og helgun mannlífsins.  

Það var heilmikil umræða fyrir viku síðan um dauðann, en þá missti einn drengurinn 

afa sinn og þá var farið í sorgarferlið og umræðu. Ég kannski bara „spontant“ nota 

það sem til er..   .....Ég er meira að bregðast við þörf hverju sinni.  (Viðtal 1).  

 

Mér finnst sko efnið  reyndar vera ágætis umræðugrundvöllur, en ef við  værum 

bara að fara í efni kaflans og svara þessum spurningum þá myndum við rista mjög 

grunnt. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við sem fermingarfræðarar gerum 

okkur grein fyrir að við eigum að nota efni þessara kafla til þess að tala um okkar 

eigin reynslu. (Viðtal 2). 

 

Ég ræði mjög mikið um tilfinningar við þau og sorgina og allt mögulegt. Ég 

náttúrulega þekki aðstæður þessara barna,- forréttindi. Veit hverjir hafa misst ömmu 

sína, hverjir hafa gengið í gegnum einhverja... hvað eru mörg sem hafa farið í 

jarðarfarir og ýmislegt svona. (Viðtal 2).  

 

Ég reyni að tala um það sem er að gerast, eitthvað sem er í fréttunum, nota tengingar 

við samtíðina, bara  reyni að fá umræðuna í gang.  (Viðtal 8). 

 

Hér eru margvísleg efni sem komið er inná en dæmi þar um er sorg og missir, kynlíf og hjónaband, 

glæpir og refsingar, siðferðileg álitamál svo sem fóstureyðingar, líknardráp, heiðarleiki, fátækt o.fl. 

Prestum finnst það mikilvægt að nota efni sem er í umræðunni á hverjum tíma. Þannig má greina 

tvennskonar notkun á nærumhverfi fermingarbarns annars vegar sagan og hefðin í kirkju og 

samfélagi og svo hins vegar nútíðin í fjölmiðlum, samfélaginu og jafnvel innan fjölskyldunnar. Hér  

kom berlega fram hversu víðfeðm og fjölþætt fermingarfræðsla er og á að vera að mati  presta.  

4.2.4. Kennsluaðferðir 

Þegar spurt var um kennslutæki eins og tölvur, skjávarpa o.þ.h. kom fram að notkun á slíku er 

nánast engin í fermingarfræðslu. Fræðsluaðferðir byggja á þeim kennsluháttum helst að prestur 

tali um efnið og flytji semsé framsögu og leitist síðan við að skapa umræður eða að lesa fyrir 

börnin texta og láta þau sjálf lesa og ræða um hann. Umræðuþátturinn er talinn mikilvægur af 

öllum prestum og ánægja þeirra á meðal þegar vel tekst til með umræðu. Má lýsa aðferðum 

almennt þannig að prestur lesi yfir efnið, eða börnin og svo sé reynt að hafa umræðu um það.  

Segjum svo að við séum að taka fyrir trúarjátninguna eða ritninguna að þá er 

diskússjón, ég kref þau um diskússjónina og þeirra hugmyndir og umræða um þeirra 

viðhorf til þessa og hins, það er oftast nær mjög fín umræða þegar þetta er (Viðtal 

1). 
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Það er presturinn sem talar langoftast og þetta er svolítið erfitt form að mörgu leyti 

því presturinn er bara með einræðu og svo spyr hann spurningar. ... hefur þetta líka 

verið með þessu formi að prestur talar en svo eru líka verkefni, þau leysa ákveðnar 

þrautir (Viðtal 4). 

Hér kom einnig fram greinilegur áhugi hjá prestum að brjóta upp form fermingarfræðslunnar en 

þá vantar kennsluleiðbeiningar og þjálfun til að vinna að fræðslunni með ferskari hætti. Jafnvel 

þó að berlega komi fram að prestar séu hugmyndaríkir hvað það varðar að finna viðfang í 

fermingarfræðslu og það atriði setji óneitanlega mark sitt á kennsluaðferðir.  Helgihaldið hins 

vegar býður upp á ýmsa fjölbreytni og verklega þátttöku fermingarbarna að mati presta og verður 

til að fermingarfræðslan verði ekki bara einhliða bóknám með bóknámskennsluaðferðum. Í 

helgihaldi eru prestar á heimavelli og telja sig vel í stakk búna að virkja fermingarbörnin til áhuga 

og þátttöku.  

4.2.5. Staða fermingar 

Það viðhorf kom mjög greinilega fram í viðtölunum að fermingin sé ákaflega sterk hefð þar sem 

um 90% barna fermist og að það sé jafnvel enn sterkari hefð en skírnin þar sem fleiri fermast en 

eru skírðir barnaskírn ár hvert. Hin sterka hefð byggir á samfélagslegum þáttum svo sem stöðu 

kirkju innan stjórnskipunar og tengslum skóla og kirkju gegnum aldir og þeirri heimilisguðrækni 

sem hefð var fyrir. Þannig minna margir prestar á yfir 1000 ára hefð kristni meðal Íslendinga er 

skapi hina ríku hefð fermingar sem sé í senn kirkjuleg hefð en um leið fjölskylduhátíð sem sé 

mikilvægur áfangi einstaklings á þroskabrautinni til fullorðinsáranna.  

En fram á þennan dag hafa þau verið mjög föst í því að það verður fermt, það verður 

fermt, það er bara partur af samfélaginu, þau fermast eins og þeirrar langfeðgar og 

allir hinir, það er hefð. Ég held að þetta sé dálítið mikið hefð (Viðtal 1).  

 

Já ferminginn er rosalegur vani í íslensku samfélagi, við erum að ferma fleiri börn 

en við erum að skíra, ... þá skírði ég alltaf eitthvað af fermingarbörnunum á hverju 

einasta ári. Vegna þess að þau völdu að fermast með kunningjunum þó að 

foreldrarnir hafi valið það að þau yrðu ekki skírð. Það er ríkari hefð fyrir fermingu 

þannig en skírn (Viðtal 2).  

 

Hún er náttúrulega, já þetta er svo mikil hefð hjá okkur.  Ég held auðvitað að margir 

séu að fermast af því að allir aðrir eru að gera það, fylgja hópnum (Viðtal 4).  

 

Ég veit ekki hvernig verður en úti á landi er þetta öðruvísi það er ekki þessi sama 

fjölmenning. Börnin fermast yfirleitt öll, ég man eftir tveimur börnum hin síðari ár 

sem ekki fermdust, ég kalla það svo þetta borgaralega. (Viðtal 5). 
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En þá má víkja að stöðu fermingar í náinni framtíð. Hér kemur fram ótti hjá prestum við að 

fermingin muni láta undan síga en það sé þróun annarsstaðar og þá einkum á Norðurlöndunum 

sem komi til vegna almennrar afhelgunar samfélagsins. Í stuttu máli liggur hér að baki sú sýn að 

aukin velmegun skapi minni þörf fyrir trú og kristni.  Hér kom og  fram hjá mörgum prestum að 

auk afhelgunar samfélagsins sem sé hið stærra samhengi þá sé sótt er að fermingunni úr ýmsum 

áttum öðrum áttum. Þar ber hvað hæst borgaralega fermingu en þó næsta fá börn úr Eyjafirði velji 

þá leið að mati presta þá hafi þeir á tilfinnigunni að borgaraleg ferming eigi auknum vinsældum 

að fagna á höfuðborgarsvæðinu og sú þróun muni síðan berast út á landsbyggðina.  Þá kom fram í 

máli presta að íslenska kirkjan eigi mjög undir högg að sækja hin síðari árin vegna ýmissa 

vandamála er þar hafi komið upp. Þar vegur þyngst ásakanir kvenna á hendur Ólafi Skúlasyni 

biskupi vegna kynferðislegar áreitni og síðar ásakanir á hendur kirkjustjórn vegna aðgerðarleysis 

í því samhengi. Öll sú mikla umræða og átök hafi grafið undan kirkjunni og þau áhrif muni koma 

fyrr eða síðar fram í fermingarstörfunum. Það er því mat prestanna að nokkur ógn steðji að stöðu 

fermingar í samfélaginu og líklegt sé að hlutfall fermdra fari lækkandi.  

Ég held að hún gæti verið á undanhaldi, ef maður skoðar Norðurlönd og þróun þar 

þá er hún á undanhaldi bæði skírn og ferming. (Viðtal 4). 

 

Ég óttast að það muni fækka í fermingarhópnum, það er sko þróunin úti í heimi. 

Við megum ekki tala niður ferminguna og við verðum að vanda okkur meira. Hafa 

þetta markvissara og kirkjan þarf að kynna þetta starf betur svo það verði 

eftirsóknarvert. Ekki bara vani sem flestir fylgja, venjur breytast og sérstaklega 

þegar þær hafa týnt merkingu sinni, það er þetta sem ég óttast kannski mest. 

(Viðtal 6). 

 

Það fækkar náttúrulega í þjóðkirkjunni út af þessu biskupsmáli, það leiðir af sér 

fyrr eða síðar fækkun fermingarbarna, en hér á úti á landi er þessi þróun þó 

hægari, þetta tekur lengri tíma, en auðvitað er það óhjákvæmilegt að fækki hjá 

okkur, það er bara tíðarandinn og þessi gríðarlega neikvæða og langvarandi 

umræða um kirkjuna. Við þurfum að bæta gæðin, efla okkur í 

fermingarstörfunum.(Viðtal 7). 

 

Hvað er til ráða að mati presta til að bæta stöðu fermingar? Þar eru svör presta aukin samvinna og 

samstarf, bæta fræðsluna með betra skipulagi og leggja beri meiri áherslu á fermingarfræðsluna, 

bæði af hálfu presta, safnaðar og kirkjustjórnar. Fleiri komi að fræðslu en prestar einir, opna fyrir 

nýjungar og nútímalega kennsluhætti. Það má greina á svörum presta að þeir telji  að 

fermingarstörfin hafi verið í höndum presta og og þar hafi þeir haft mikið sjálfdæmi um alla hluti 
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og aðrir lagt lítið til málanna. Það er mjög mikilvægt að bjóða upp á góða fræðslu, ekki endilega 

mikilvægt að það fermist allir. Menn mættu og vera meira samstíga. Að kirkjan sé opnari fyrir 

nýjungum. Þau viðhorf komu fram að prestar þurfi að vera opnari fyrir nýjungum. Tillögur komu 

fram um öðruvísi fermingarfræðslu fyrir nokkrum árum en því var hafnað. Prestar hafa verið of 

íhaldsamir í að breyta fermingarfræðslunni. Kirkjan þarf að átta sig á að krakkar eru þroskaðri í 

dag en áður, þau hafa meiri aðgang að allskonar hlutum, meiri vitneskju um lífið en áður og 

fermingarfræðslan þurfi að taka mið af því. 

 

Hér þarf að samræma fræðsluna betur og ég held að söfnuðurinn ætti að koma hér 

að meira og eins kirkjustjórnin. Þetta má ekki vera bar einskonar einkaskóli 

prestanna bara eftir þeirra höfði og vera algjörlega háður áhuga þeirra eða jafnvel 

áhuga eða getuleysi til að ná til barnanna á þessum viðkvæma aldri. Við sem 

kirkja verðum að taka okkur tak hér.  (Viðtal 6).  

 

Við þurfum að bæta gæðin, vera meir samtaka og líka ekki síst vera í takt við það 

sem er að gerast. Það vantar betra efni. Skýrari markmið og satt að segja bara 

meiri kraft í fermingarstörfin okkar. (Viðtal 7). 

 

Fermingarfræðslan hefur bara verið mál prestanna, þeir ákveða hvernig þeir vilja 

hafa þetta og því verður útkoman svo ólík. (Viðtal 8). 

 

Þá komu fram þau viðhorf að í gegnum fermingarstarfið skapist iðulega mikil tengsl milli prests 

og fermingarbarna þar sem sem presturinn er fulltúi kirkjunnar og verði það til að tengja börnin 

kirkjunni með beinum hætti þegar vel tekst til. Þeir prestar sem hafa starfað lengur gátu um 

langvarandi tengsl þar sem fermingarbörnin síðar koma og biðja viðkomandi um skírn og svo 

hjónavígslu og þannig komist á tengslasamband þar sem viðkomandi prestur verður einskonar 

heimilisprestur jafnvel þó einstaklingarnir hafi flutt úr sókninni eða presturinn skipt um 

prestakall. Tengslin eru til staðar áfram oft á tíðum og þannig verður til náin tenging 

fermingarbarns og prests sem varir lengi. Að þau eigi jákvæða minningu frá fermingarstörfunum 

öllum, svo þau geti ætíð leitað huggunar í kirkjunni og í trúnni því í hugum fermingarbarna 

verður þetta allt svo samtengt. Þessi áhersla á persónulegu tengslin var enn sterkari hjá þeim 

prestum sem höfðu minni hópa og er það eðlilegt, þar verður meiri nánd hreinlega og samskiptin 

persónulegri alla jafna en í hóp þar sem prestur er einn og hefur 30 fermingarbörn fyrir framan 

sig.  

...og þetta eru dýrmæt tengsl við kirkjuna í gegnum prestinn. (Viðtal 1). 
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Þetta er frábært tækifæri fyrir kirkjuna að kynna starf sitt. En þetta veltur því miður 

of mikið á hverjum einstökum presti. Ef presturinn nær ekki til barnanna er hætt við 

að mynd þeirra af kirkju skaðist. Á sama hátt skapar jákvæð mynd af presti og góð 

samskipti grunn að frekari tengslum barnanna við kirkjuna síðar þegar þau koma of 

vilja gifta sig, skíra börn eða leita aðstoðar vegna þess fjölmarga sem kemur uppá í 

lífinu. Þetta eru sko svo mikilvæg tengsl það er ekki spurning. (Viðtal 6). 

 

Að vera með þessum krökkum einn vetur er sko ekki smá dýrmætt, hér skapast 

einstök tengsl. Ég kem alltaf til að þekkja þessa krakka og þau mig og svo koma þau 

með börnin sín og biðja um skírn. (Viðtal 8). 

 

Hvað varðar forsendu fermingar kemur fram að prestar líta svo á að fermingin byggi á játningu 

fermingarbarnsins frammi fyrir Guði á fermingardegi. Forsendan er trú og játning, það að leitast 

við að gera Jesú að leiðtoga lífsins eins og það er orðað í fermingarheiti og gripu margir prestar 

til þeirrar skilgreiningar á forsendu fermingar.  

Ég hef alltaf litið svo á að skírn sé skilyrðislaus en síðan er það að þegar barnið 

hefur tekið á móti þessari náð skilyrðislaust þá komi að þeim tímapunkti í lífinu að 

það sé spurt vilt þú hafa þennan Jesú Krist sem tók þig að sér í skírninni sem 

leiðtoga lífsins og ég tala um þetta í fermingarræðunni. Að nú sé þetta þeirra val, 

þau geti valið það, þau geti að vísu ekki tekið skírnina til baka, ég segi það við þau, 

en þau geti valið það að fylgja Jesú Kristi ekki, það sé þeirra val. (Viðtal 2). 

 

Það er alveg klárt í mínum huga að játningin er mikilvæg, barnið velur að vilja 

fylgja Kristi. Það ákveður að gera hann að leiðtoga lífsins. Skírnarsáttmálinn gildir 

auðvitað fyrir allt lífið en hann en styrktur og staðfestur enn frekar í fermingunni. 

Um spurninguna hvort það sé barnið eða kirkjan sem staðfestir þá er það í mínum 

huga bæði þar sem trúin byggir á persónulegri játningu sem leiðir til samfélags sem 

við köllum kirkju. (Viðtal 6). 

 

Ferming er staðfesting barns á að það vilji vera í kirkjunni og vilji til að gera hann 

að leiðtoga lífsins. Hér þarf barnið að vita hvað það er að vera kristinn og með þá 

vitneskju getur barnið tekið upplýsta ákvörðun um hvort það vilji fermast. Aðeins þá 

er hægt að ákveða hvort þessi ferming sé eitthvað sem viðkomandi vill. (Viðtal 8). 

 

Mér virðist af viðtölunum að eyfirskir prestar séu frekar inni á þeirri skilgreiningu fermingar að 

hún byggi á játningu fermingarbarnsins frammi fyrir altari. Hér sé kjarni fermingarinnar 

yfirlýsingin um að gera Jesú að leiðtoga og því minni áhersla á staðfestingu kirkjunnar á blessun 

og skírnarnáð einstaklingsins. Hér velti ég fyrir mér áhrifum frá helgisiðabókinni þar sem formið 

gerir ráð fyrir spurningunni um það hvort viðkomandi vilji gera Jesú Krist að leiðtoga lífsins. Í 

norsku kirkjunni er þessi spurning ekki í helgisiðabókinni og ekki þessi áhersla á játningu og 

eftirfylgd sem verður afar miðlæg í svörum eyfirsku prestanna.  
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4.2.6. Mikilvægi og markmið 
Þegar vikið er að mikilvægi og markmiðum fermingar kemur sterkt fram hve prestar álíta 

fermingarundirbúninginn mikilvægan og þar sé um að ræða dýrmætt tækifæri sem kirkjan hafi til 

að miðla kristinni kenningu og boða kristin lífsgildi. Hlutverk prestins er  að fræða um hver Jesús 

var og hvaða erindi  Guð á við heiminn. Svo er það  mjög mikilvægt að mati prestanna að efla 

bænalífið að fá fermingarbörnin til að tala við Guð og leita til hans með allt. Að mati prestanna er 

nokkuð sterk áhersla á að hápunktur fermingarstarfanna sé  athöfnin sem slík, - ferming þar sem 

einstaklingur játast Guði með persónulegum hætti. Hér greini ég sterklega sömu áherslu og 

kemur fram í sálmi sr. Sigurbjörns Einarssonar nr 367 í sálmabók en þar segir í 4 versi: Já þinn 

vil ég vera, vígja þér mitt hjarta, láta ljós þitt bjarta leiða, blessa mig (Sálmabók,1997, sálmur 

367). Markmiðin eru að boða trú og virkja trúarlíf, kenna um Guð og Jesú og kirkjuna. Svo 

fermingarbarnið geti játast Jesú á fermingardeginum. Hjá prestunum  kom fram sterk áhersla á að 

fermingarbarnið vígir hjarta sitt  Guði og fylgir ljósinu hans, frelsaranaum Jesú Kristi.   

Þá finnst mér tilgangur fermingarstarfanna fyrst og fremst vera að boða trú, fyrst og 

fremst. Ef maður getur sagt gera börnin trúuð. Samt segi ég alltaf við þau ég get ekki 

gert ykkur trúuð, þið verðið að rækta ykkar trú og síðan verður heilagur andi 

vonandi til þess að trúin kvikni í hjörtum ykkar og það er fyrst og fremst það sem ég 

vil miðla. Ég vil miðla minni trú til þeirra. (Viðtal 2). 

 

Mér finnst að fermingarfræðslan eigi að miða að því að vekja hjá krökkunum, 

löngun og þrá eftir Guði, eftir trú og ég held að það takist ekkert alltaf. Mér finnst 

hún ekki nógu markviss, þessi fermingarfræðsla, ég myndi vilja koma að meira efni 

svona siðferðislega. Þau eru náttúrulega á tímamótum á þessum aldri. Oft finnst mér 

þetta svolítið þurrt ég myndi vilja tengja þetta við lífið meira. (Viðtal 4). 

 

Að fá börnin til að hugsa og þora að tjá sig. Á þessum aldri eru þau svo viðkvæm 

fyrir að tjá skoðanir sínar og á þessum aldri eru þau kannski með aðrar skoðanir en 

presturinn, mikilvægt er að kenna þeim að allar skoðanir eiga rétt á sér og við 

þurfum að ræða allar skoðanir, þó við séum ekki alltaf sammála. Þannig er það að 

þau geti farið með það vegarnesti út í lífið að þau geti tjáð sig og skipst á skoðunum 

án þess að óttast að þeirra skoðun sé ekki rétt. (Viðtal 5).  

 

Nýjar áherslur hafi komið með starfi fermingarstarfanefndar kirkjunnar, áhersla minnkaði á 

utanaðbókarlærdóm en meira lagt upp úr trúarlegri innlifun og reynsluheimi barnsins. Hér kemur 

til meiri áhersla á tilfinningar og innlifunarþátt sem prestar telja að hafi haft lítið vægi hér áður og 

fyrr í fermingarfræðslu. Það má því grein ákveðna þróun og breytingar innan fermingarfræðslu 

hin síðari ár að mati presta.  
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...vegna fermingarstarfanefndar sem í raun gerði fyrstu drögin að þessari námskrá 

fermingarinnar og þá var þessi kúvending í okkar starfi að leggja áherslu á 

reynsluheim barnsins. Og ég hef alltaf lagt mikla áherslu í mínum störfum þó ég sé 

ekki að lesa hana dags daglega. Þannig að við mætum barninu þar sem það er statt. 

(Viðtal 2). 

 

það sem mér finnst meiri áhersla lögð á að þau upplifi það sem jákvæða reynslu að 

mæta í fermingarfræðsluna og að fermast. Meiri áhersla á góða mynd af kirkjunni. 

(Viðtal 4). 

 

Ég man eftir því í gamla daga að maður lærði sálmana, en hafði ekki hugmynd um 

innihaldið. Utanað læra þau ákveðna ritningartexta, og það er próf og líka vinnubók.  

(Viðtal 5).  

Einnig kemur fram hve fermingarfræðslan sé yfirgripsmikil í umfjöllun og segja má jafnvel að 

henni virðist fátt óviðkomandi að mati presta. Allt er þar undir, Biblían, trúarjátningar, siðfræði 

og lífsleikni ásamt því að vekja til trúar, efla bænalíf og helgihald o.sfrv.  

...hún er  ofboðslega mikilvæg, þó það væri ekki nema fyrir það að í gegnum huga 

þeirra renni hugtök, sálmar, umræða um sálma, umræða um ritningarstaði, umræða 

um Krist um Guð og lífið og tilveruna. Þegar ég segi lífið og tilveruna, þá er ekkert 

undanskilið. (Viðtal 1). 

 

... og ég reyni svona miklu meira að fá þau til að hugsa um hvernig við erum í dag 

að fara eftir því sem boðorðin kenna okkur og Jesús sagði okkur um kærleikann. Ég 

held að það sé einhvernveginn miklu betra veganesti fyrir þau heldur endilega en að 

þau séu læra einhverjar biblíusögur utanað. (Viðtal 2). 

 

Og ég tala við þau um allt mögulegt sem er að gerast, bæði í þjóðfélaginu, að gerast 

í lífinu og ýmislegt, hvernig við getum nýtt okkur trúna í okkar daglega lífi, það 

finnst mér vera mestum vert. (Viðtal 3).  

 

... fermingarfræðslan tekur sko yfir allt, henni er eiginlega ekkert mannlegt 

óviðkomandi. (Viðtal 6). 

 

Þegar kemur að því að greina markmið fermingarfræðslu kemur berlega fram í viðtölunum að sýn 

presta er lík að mörgu leyti en um leið líka ákaflega ólík. Má greina þar sterkar áherslur á 

þekkingarleg atriði á meðan aðrir leggja meira uppúr innlifunarþættinum. Höfuðmarkmiðin eru 

þó skýr og greinileg eins og ég hef áður vikið að en síðan koma nokkuð ólíkar útfærslur eða leiðir 

að markmiðunum. Hér erum við til dæmis að tala um að hjá sumum er ekki bænastund í 

fræðslusamverunum á meðan aðrir leggja áherslu á sameigninlegar bænastundir, en hér er ég ekki 

að ræða um messurnar á sunnudögum þar er lítill áherslumunur. Allir prestar gera kröfu um 

þátttöku í sunnudagsmessunum. En hér er greinilega líka munur milli presta hversu uppteknir þeir 
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voru eða sögulegri þekkingu, hjá sumum er hún skilyrði á meðan aðrir töldu vel hægt að komast 

til trúar án þess að lesa svo og svo mikið í biblíusögunum.  

Legg áherslu á bæði sögulega þekkingu og trúarlega innlifun, mér finnst sorglegt 

þegar þau kunna ekkert, þau vita ekki hver var lærsiveinn númer eitt, aldrei gripið 

niður í Biblíuna. (Viðtal 1). 

 

...ég hef farið með þeim í svona íhugunarstundir, og tekið svona innlifun og það. 

Það er mjög sterk áhersla á það en ekki svo mjög á Biblíuna. (Viðtal 2).  

 

Ég vil sjá áherslu á Biblíusögurnar gömlu og svo siðfræði og það sem í dag er kallað 

lífsleikni, þetta hagnýta bara í allri sinni mynd og fjölbreytileika. (Viðtal 6). 

 

Hjá mér er það trúarjátning, Faðir vor, Litla Biblían, tvöfalda kærleiksboðorðið, 

gullna reglan  og boðorðin. Síðan er nóg að þekkja til ólíkra sálma, ég læt ekki læra 

sálma utanað.  (Viðtal 8) 

 

Hefð er fyrir því að láta fermingarbörn læra utanað ritningarvers, sálma, játningar og bænir og er 

áhersla presta í þessum efnum mjög breytileg allt frá því að leggja áherslu á nokkuð mörg slík 

atriði yfir í að hafa nánast engar kröfur um utanaðbókarlærdóm. 

4.2.7. Kristinfræðikennsla í skólum 
Hjá prestum koma fram miklar áhyggjuar af stöðu kristinfræðikennslu og upplifa þeir að sú 

kennsla sé á miklu undanhaldi. Skólanum beri að fylgja námskrá en víða sé pottur brotinn í þeim 

efnum og áhersla á kristinfræði fari þverrandi þó séu undantekningar og þetta velti mikið á 

kennara og skólastjórnendum. Þverrandi áhersla í kristinfræði í skólum krefjist þess að kirkjan 

láti þau mál meira til sín taka, efla þurfi trúarfræðslu með margvíslegu móti og þar mætti kirkjan 

standa sig betur. Kom fram að víða er öflugt barna og æskulýðsstarf í kirkjum en það sem vanti 

sé að ná til fjöldans til að fylla í þær eyður sem verða í trúarfræðslu þjóðarinnar þegar skólinn 

dregur sig út úr því hlutverki meira og minna.  

Mér fannst reyndar alltaf einfaldast að kenna gömlu Biblíusögurnar, þær voru 

einfaldar. Nú er kristinfræðslukennsla í skólum svonna hipsum happs, en það var 

ekki þannig þegar ég byrjaði. Þá kenndi ég t.d. kristinfræði. Nú heitir þetta allt 

samfélagsfræði eða eitthvað. (Viðtal 5). 

 

Berlega kom fram hve uppteknir unglingar eru í nútímanum og hvað það sé hreinlega mikið álag 

á þeim í mörgu tilliti og að prestar upplifi að gerðar séu til þeirra miklar kröfur í mörgu tilliti. 

Fermingarfræðslan á í mikilli samkeppni um tíma fermingarbarnanna. Eftir skóladag eru afar fáar 

stundir sem fermingarbörn hafa og sá tími er ásetinn. Helgarnar eru gjarnan uppteknar vegna 
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keppnisferðalaga í íþróttum eða að fjölskyldan ferðast saman um helgar. Erfitt er því að finna 

fræðslunni stað. Það sama eigi líka við um kirkjuna, fólk í dag sé upptekið af mörgu og hafi á 

tíðum lítinn tíma fyrir andlegu málin.  

Það er líka þessi möguleiki og þessi tækifæri sem við höfum þó ennþá að kristnin, 

kristindómurinn, að Kristur nái til þessa aldurhóps sem náttúrulega undir svo miklu 

álagi, sem hefur versnað í seinni tíð...   ...mér finnst í seinni tíð ég vera í svo 

ofsalegri samkeppni við annan góðan gróanda í samfélaginu, menn tala um 

forvarnarstarfið í þessu sambandi, íþróttir, en það er svo mikið um að vera hjá 

börnunum. (Viðtal 1). 

 

Það er keppni um börnin, ég spurði einu sinni hóp hvað þau væru að gera eftir skóla 

það voru nánast allir að æfa íþróttir fleiri skipti í viku eða í tónlist, það er lítill tími 

maður, þau eru bara upptekin og oft útkeyrð í mörgu. Það er álag á þessum krökkum 

í dag. (Viðtal 7).  

 

4.2.8. Viðhorf fermingarbarna að mati presta 
Þegar kemur að viðhorfum barna nú og fyrr kom fram að fermingarbörnin í dag séu opnari og 

viðbúin að taka meiri þátt í umræðum og séu óhræddari við að lýsa sínum skoðunum. Þá kom 

fram að prestar telja almennt að fermingarbörnum líði vel í fermingarfræðslu þó þeir séu 

meðvitaðir um að ekki séu allir þar endilega af einskærum trúarlegum áhuga.  

...munurinn á krökkunum núna og áður er að þau eru mun opnari fyrir þeirra eigin 

hugmyndum og hvernig þetta lítur út fyrir þeim heldur en var áður, það er ekki eins 

og var þau sögðu það sem þau héldu að þú vildir heyra, þau mótmæla hástöfum og 

það eru oft líflegar umræður. (Viðtal 1). 

 

Já, til dæmis í gær þá vorum við að pæla í brunanum í Ástralíu og hérna... hvernig 

sú líðan væri og það er betra að ræða það sem er í fjarska, það sem er í fjarlægðinni 

en til dæmis það sem er heima afþví að það verður mjög persónulegt og hægt að 

draga fram  að þú sagðir þetta og þetta. En þau fá að ræða sína upplifun eins og að 

missa afa sinn eða amma þeirra sé veik. Þá geta þau svolíðið tengt það núinu. Og 

þau eru ótrúlega dugleg við að spyrja líka og svara þessvegna ef maður er nokkuð 

lúnkinn við að ná upp umræðum þá svara þau hvort öðru. (Viðtal 3.) 

 

Krakkarnir eru opnir í dag og ófeimin að ræða allt. Ef umræða kemst í gang á annað 

borð þá fer allt á fulla ferð og jafnvel erfitt að stoppa, það vantar ekki.  En ég veit 

auðvitað og hef fundið að það eru ekkert allir neitt gríðarlega áhugasamir. Sumir eru 

jú hér meira af vana og fylgja hópnum og þá reynir maður bara að láta  þeim líða vel 

og vekja áhuga þeirra þar er áskorunin kannski mest held ég. (Viðtal 8).  

 

Í viðtölum kom fram að sá hópur hefur örlítið stækkað sem ekki lætur fermast þó hann sé reyndar 

hverfandi lítill í samanburði við heildarfjöldann.  
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Af xxx börnum núna fermast tvö börn ekki annað er í ásatrúarsöfnuði en 

viðkomandi tekur þátt í fermingartímum, tekur þátt í umræðunni. Ég veit ekki 

hvaðan á mig stendur veðrið. Hún veit ekki hvervegna hún er þeirrar trúar. Svo er 

önnur stúlka sem var fjölmörg sumur á Ástjörn, ég á í erfiðleikum með hana því hún 

er svo bókstafstrúar. (Viðtal 1). 

 

Það koma nánast allir í bekknum, aðeins erlendu börnin og þau sem eru í öðrum 

kikjudeildum koma ekki. (Viðtal 6). 

 

Hér fannst mér ég á stundum greina svolítið vanmat presta á trú eða trúhneigð fermingarbarna og 

þar held ég að umræða og gagnrýni á ferminguna gegnum tíðina hafi haft sitt að segja. Þessi áhersla 

á að þetta sé fyrst og fremst hefð, eða áherslan á gjafir og annað í þá veru hefur haft sín áhrif hér tel 

ég.  

4.2.9. Viðhorf foreldra samkvæmt prestum  
Hvað viðhorf foreldra varðar kom fram að prestar telja að foreldrar séu almennt mjög jákvæðir 

gagnvart fermingu barna sinna en hvað varðar  þátttöku foreldra í fermingarstarfi kom fram að 

greina má þar áramun og sumir töldu að foreldrar væru ekki eins áhugasamir og virkir í 

fermingarundirbúningi barna sinna og áður var. Almennt finnst mér ég þó greina hér að prestar 

hefðu óskað eftir meiri virkni foreldra í fermingarstörfunum almennt, þetta verður svolítið eins og 

einkamál fermingarbarnsins jafnvel þar sem foreldrar leggja ekki svo mikið til málanna. Það held 

ég að sé reyndar í takt við ýmsar áherslur síðari ára er ganga í þá átt að allir skuli velja sjálfir, 

upplifa sjálfir og finna út úr hlutunum á eigin forsendum án atbeina annarra. Það er svo mikill ótti 

við eitthvað sem heitir leiðbeining sem fær fljótt á sig neikvæða stimpilinn innræting.  

...að foreldrarnir núna eru ekki eins áhugasöm um þetta ferli barna sinna, 

ferminguna, eins og þau voru áður. Ég finn mun, það er ekki eins mikil þátttaka og 

þau eru ekki eins dugleg að koma með börnin  sín í messurnar eins og áður var. 

(Viðtal 1).  

 

... og maður finnur oft að umræður heima fyrir ganga mikið út á veislurnar og fötin. 

Ég held að foreldrarnir séu oft ekki mikið að spá í hvað börnin eru að læra. (Viðtal 

4). 

 

... mörg af þessum fermingarbörnum eru munaðarlaus, þú sérð ekki foreldrana með 

þeim í kirkjunni. (Viðtal 5). 

 

Foreldrarnir eru nú frekar lítið virkir því miður.  (Viðtal 6). 
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Það er stór foreldrafundur um miðjan vetur, þar sem ég fer yfir skipulagið og efnið 

og svona þetta helsta. Það er svona kannski 60-70% foreldra sem koma og yfirleitt 

eru engar umræður um neitt nema fermingardagana, það er nú bara þannig. (Viðtal 

6). 

 

Þá kom fram að allir prestar eru með foreldrafundi að hausti og sumir bæði haust og vor. 

Samskipti við foreldra eru helst í tengslum við helgihald kirkjunnar en prestar ætlast til almennt 

að foreldrar fylgi börnum sínum í helgihaldi en þar finnst prestum yfirleitt vanta á að foreldrar 

komi með fermingarbörnum í messur og helgihald. 

4.2.10. Samstarf 
Fermingarfræðsla fór fram í safnaðarheimilinu í langflestum tilvikum en þó í 

dreifbýlisprestaköllum í skólanum þar sem nær ómögulegt væri með tilliti til kostnaðar og tíma 

að hafa það með öðrum hætti. Að vera í skóla hafði bæði kosti og galla, kostirnir eru 

regluumgjörð skólastarfs og tengsl prests við skólann og á þetta einkum við í dreifbýli en gallinn 

væri að lítil aðgreining yrði í huga barna á skóla og kirkju. Fram kom að í dreifbýli er samstarfið 

mikið við skólann og tengslin mjög góð. Í þéttbýlinu er samstarf við skóla lítið en tengslin engu 

að síður góð að mati presta.  

 

...vandamál að þau sitja í sömu skólastofunni og þau eru með í áttunda bekk. Þau eru 

í skólanum, og einhvern veginn hefur mér aldrei tekist að komast algjörlega út úr 

því. (Viðtal 1). 

 

Ég hitti þau vikulega og er í mjög góðu samstarfi við skólann það er mjög erfitt að 

fara með þau úr skólanum annað. Reynsla mín fyrstu tvö þrjú árin var að þá bara 

mættu þau ekki í kirkju eftir skóla. Þetta er í skólanum nema einstaka tímar í kirkju 

um messuform, liturgíu, kirkjuliti tákn kirkjunnar og jafnvel fræðslu í 

kirkjugarðinum. (Viðtal 5) 

 

Samstarf við skólann er ágætt en ég reyni að tengja fræðsluna sem minnst skólanum 

vegn umræðunnar frá Siðmennt, ég reyni að stilla öllu þannig upp að ég þurfi ekki 

að koma í skólann, ég nenni ekki að fá á mig þessa siðmenntarfugla. (Viðtal 6). 

 

Samstarf við skóla er ágætt, en krakkarnir koma í kirkjuna til fræðslu, ég vil hafa 

fræðsluna þar. Það er mikilvægt að undirstrika að við erum í kirkjunni. (Viðtal 7).  

 

Það að hafa fá börn í fermingarfræðslu telja prestar vera mikinn kost því þar skapist persónuleg 

tengsl og auðveldara sé að höfða til barnanna og skapa umræður. En áður hefur komið fram að í 

stærri prestaköllum eru hópar stórir svo athygli vekur hvers vegna prestar hafi svo stóra hópa 
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þegar þeir eru almennt á einu máli um kosti minni hópa og þeirrar nándar er þar skapast.  

...og það eru náttúrulega forréttindi að vera með svona fáa krakka. Alveg dásamlegt 

og þurfa aldrei að fara yfir efnið nema einu sinni. Hugsaðu þegar maður var að fara í 

sjötta skipti í sömu vikunni yfir Líf með Jesú, hugsaðu þér hvað maður hlýtur að 

hafa verið leiðinlegur. (Viðtal 2).  

 

Ég hugsa með mér að við höfum haldið þessu, við höfum ekki breytt neinu, eigum 

við ekki halda áfram á sömu leið og hafa ekki svo miklar áhyggjur af þeim sem ekki 

koma í kirkju þegar fermingunum lýkur. (Viðtal 2). 

 

Það er stór munur að hafa mörg fermingarbörn eða fá, að fara yfir sama efnið 

mörgum sinnum er mjög þreytandi fyrir prestinn og ég held að gæði fræðslunnar 

dali mikið þegar prestur er einn með marga hópa í stóru prestaköllunum. (Viðtal 6). 

 

Þá kom fram að prestar eru einir í fræðslunni og engir aðrir koma þar að og að samstarf milli 

presta í aðskildum prestaköllum um ferminguna sé ekkert. Þetta er staða sem prestar segjast 

sjálfir ekki vera alltof ánægðir með. Að eigin sögn óska þeir eftir meira samstarfi við aðra presta, 

kirkjustjórn og eigin söfnuð um fermingarstörfin. Hér kom fram hjá sumum þeirra að hér væri 

vettvangur fyrir djákna og þá ekki síður sjálfboðaliða en hefðin innan kirkjunnar væri mjög 

takmörkuð þegar kæmi að sjálfboðaliðastarfi að minnsta kosti hin síðari ár. Hér kalla prestar eftir 

meiri miðstýringu og samstillingu á kröftum og virðist sem verkstjórn sé takmörkuð eða engin frá 

kirkjustjórn, prófasti og  biskupum.  

 

Samstarf mitt við aðra presta er ekki neitt hreint út sagt, og þannig er þetta víðast 

held ég. Við erum ekki að vinna nóg saman í kirkjunni í þessum efnum og reyndar 

víðar. Fræðslan er nánast eins og einkaskóli prestanna. (Viðtal 6).  

 

Ég er einn með fræðsluna, það koma þar engir að og í raun þá er enginn sem spyr 

hvað ég sé að gera eða hefur skoðun á því. Það finnst mér alla vega. (Viðtal 7). 

 

4.2.11. Fermingaraldur 
Prestar eru almennt ánægðir með núverandi fermingaraldur og vilja helst ekki undir neinum 

kringumstæðum hrófla við honum.  

..og þegar við erum að tala um að börnin séu ung, þá finnst mér þau alls ekki of ung 

vegna þess að það er alltaf að færast neðar og neðar að börnin eru að lenda í 

allskonar veseni. Og mér finnst vera mjög mikilvægt að leggja þarna grunninn og að 

þau viti að það er í raun þeirra val hvaða braut þau velji sér í lífinu og þau hafa bara 

rosalega mikið um það að segja sjálf. Reyna að gera þau svolítið ábyrg fyrir sínu 

eigin lífi. (Viðtal 2). 
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Ef við ætlum að breyta einhverju þá verði það helst með því að hækka aldurinn og 

þá mun eitthvað fækka en þeir sem koma koma af meiningu. Mér finnst oft vanta 

þennan skilning, að þau séu nógu gömul til að koma. Ég sé það skila sér í 

markvissara starfi fyrir kirkjuna. Svo sjáum við þessi ungmenni ekki fyrr en síðar 

við giftingu þeirra eða skírn barna þeirra. Þetta á ekki að vera útskrift úr kirkjunni, 

þú ert að koma inn og staðfesta að þú viljir vera þar. (Viðtal 5). 

 

Ég held við ættum ekki að hreyfa við þessu að sinni með aldurinn, að minnsta kosti, 

það getur verið varhugavert. (Viðtal 6). 

 

Nei ég vil ekki breyta aldrinum, hvers vegna að hreyfa við einhverju sem hefur 

áunnið sér hefð og er fast í sessi? Við gætum stefnt hér öllu í voða beinlínis. (Viðtal 

7).  

 

Hækkun fermingaraldurs yrði til að færri kæmu að mati presta almennt og þá glataðist tækifærið að 

ná til fjöldans en ávinningurinn gæti þó verið áhugasamari einstaklingar. Kom fram hjá nokkrum 

prestum að það kynni hugsanlega að felast í því ávinningur en rökin að ná til allra voru þó sterkust 

að mati þeirra.  

4.2.12. Helgihald 
Í öllum sóknum var krafa um að börnin tækju þátt í helgihaldi sunnudagsins fermingarveturinn, 

þó var breytilegt hvernig það var útfært. Um helmingur var með bókina Kirkjulykilinn og áttu þá 

börnin að vinna verkefni þar tengd messuhaldi og var þá formlega krafa um mætingu í ákveðinn 

messufjölda yfir veturinn aðrir höfðu mætingarblöð og enn aðrir lögðu að börnum að koma í 

messur án þess að um formlega skráningu væri að ræða. Í um helmingi sóknanna var það regla að 

hefja fermingarfræðslutímana á helgistund.  

Ég vildi leggja þar meiri áherslu en er á, ... mér finnst að þegar maður kemur í kirkju 

að kirkjan verður ekki trúverðug ef það er ekki verið að biðja í kirkjunni. Mér finnst 

það vanta. Ég myndi vilja hafa bænastund alltaf. Ég finn að þegar það hefur náðst 

þannig stemming að hefur verið beðið að þá gerist eitthvað hjá börnunum. Það gerist 

svo mikið með því að börnin eru vakin. Að þau sjá að aðrir eru að gera, þau læra að 

biðja, læra að taka þátt. Bara að þessi áhugi sé vakinn verður til að þau leita svara 

seinna meir. (Viðtal 4). 

 

Helgistundirnar eru afar mikilvægar finnst mér, hlusta á tónlist, kveikja á kertum, 

vera í kyrrð, það er mikilvægt að kunna að vera í kyrrð, það er nefnilega svo mikill 

órói í umhverfinu. Að kynnast tilbeiðslu í kyrrð það er mikilvægt segi ég, já ekki 

spurning. (Viðtal 7). 
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4.2.13. Vandamál  

Að mati presta ganga fermingarstörfin allvel en það geta komið upp vandamál, þeir séu einir 

jafnvel með stóra hópa sem huga þurfi vel að. Þetta eru agavandamál, átök og jafnvel  einelti en 

það heyri þó fremur undantekninga.   

Ég hef upplifað agavandamál, erfiða einstaklinga sem ætluðu allt að drepa. Ég benti 

á að fermingarfræðsla væri ekki skylda, hér þyrfti enginn að vera sem ekki vildi það, 

að þetta væri sko val. Ég hef þurft að tala við foreldra vegna þessa og flytja 

einstaklinga til úr hóp. (Viðtal 6). 

 

Það hafa komið upp slæm atvik, stríðni og einelti en það er þá eitthvað sem er í 

gangi í skólanum. Ég hef reynt að taka á því eins og ég hef getað.  Ég passa held ég 

líka það vel að krakkarnir séu ekki eftirlitslaus fyrir og eftir fræðsluna í kirkjunni, 

því þá er mín reynsla að ýmislegt getur gerst. (Viðtal 7). 

 

 

Fram kom að samfélagsaðstæður og ekki síst heimilisaðstæður hafi mikið að segja um líðan 

barna, hegðun þeirra og framkomu. Prestar hafi nokkra sérstöðu þar sem þeir eru sálusorgarar 

margra og komi að ýmsum alvarlegum atvikum er hendi í lífi fólks eins og t.d. dauðsföllum eða 

skilnaðarmálum. Þeir hafi þekkingu á heimilisaðstæðum margra af sínum sóknarbörnum og hafi 

því iðulega bakgrunnsupplýsingar um fermingarbörnin. Huga þarf vel að öllum og gæta þess að 

fermingarbörnin séu ekki eftirlitslaus þá geti ýmislegt komið uppá. Ekki er því aðeins um að ræða 

fræðsluhlutverk í fermingarfræðslunni heldur gæsluhlutverk einnig bæði fyrir og eftir fræðsluna 

og í fermingarferðalögunum.  

4.3. Inntak fermingar samkvæmt prestum 

Inntak fermingar að mati presta byggir á fræðslukröfu Krists eins og hún birtist í 

kristniboðskipuninni í 28. kafla Matteusarguðspjalls. Þar sem talað eru um að gera allar þjóðir að 

lærisveinum, skíra og kenna og halda boðorð Krists. Mikilvægt er að þeirra mati að kenna, virkja 

og vekja trú. Sterk áhersla er á að fermingin sé játning fermingarbarns um að gera Jesú að 

leiðtoga lífsins, það sé verið að vígja Guði hjarta sitt. Ferming byggir á aldagamalli fræðslukröfu 

kirkjunnar og gamalli hefð og  er sterk hefð í samfélaginu og stendur traustum fótum en blikur 

sjást á lofti í þeim efnum.  

     Fermingarfræðslan er afar mikilvæg fyrir fermingarbörnin sem undirbúningur undir lífið og 

fermingarfræðslan er ekki síður mikilvæg fyrir kirkjuna sem vettvangur boðunar fagnaðarerindis 
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Jesú Krists. Um leið og greina má sterkar áherslur á þekkingaratriði svo sem sögu Jesú Krists, 

kenningu hans og dæmisögur, ásamt með þróun kirkjunnar, trúarjátningar hennar og helstu 

kenningum, þá má líka greina sterka áherslu á trúarlega þáttinn, bæn og innlifun. Þetta þarf að 

fylgjast nokkuð að telja prestarnir og er höfuðmarkmið fermingarfræðslu að þeirra mati. 

Mikilvægt er að börnum líði vel, skapa þannig góð tengsl. Þá er afar mikilvægt að mati presta að 

vekja til trúar á lifandi frelsara. Hins vegar er áherslumunur þegar kemur að þeirri leið sem velja 

ber og þar sýnist e.t.v. sitt hverjum, sumir sjá hér mikilvægi góðrar biblíuþekkingar og um 

kenningar kirkju á meðan aðrir telja að réttara sé að beina sjónum beint að upplifunarþættinum og 

leggja meiri áherslu á það sem við getum kallað hina góðu og gömlu barnatrú. Trú á góðan 

kærleiksríkan Guð og Jesú og englaher er vaka yfir og gæta okkar undir yfir og allt um kring. 

      Ólíkar áherslur koma glögglega fram í fræðslunni hjá prestum, bæði á námsefnisvali og 

uppbyggingu samverustunda og þá eins vali á kennsluaðferðum. Í þekkingar áherslu hópnum 

væri lagt meira uppúr að lesa texta og ræða hann, þar verður prestur meira eins og fyrirlesari sem 

leitast við að fá nemandann til að hlusta og fylgjast með, skapa jafnvel umræður. Í þeim hópi þar 

sem áherslan hvílir meira á upplifum gætum við séð fyrir okkur hópinn sitjandi í hring framan við 

altarið í kirkjunni, ljúfir gítartónar berast, dauf birta kertaljósanna skapar stemmingu, presturinn 

les ritningartexta eða íhugunarorð, allt miðar að því að skapa trúarlegan móttækileika, eins konar 

innlifun. Hinn hópurinn leggur þyngri áherslu á þekkingu að lesa um Jesú, Guð og kirkjuna. Að 

mati presta líður börnum vel í fermingarfræðslu og þeir eru fremur sáttir við ytra skipulag og 

flesta innri þætti en þar vantar helst á aukið samstarf, meiri þátttöku safnaðar og skýrari 

sameiginleg markmið. Í höfuðatriðum má greina hjá prestum almenna sátt varðandi stöðu 

fermingar og núverandi framkvæmd en berlega kemur og fram ákveðinn ótti eða óvissa í þeim 

efnum þegar horft er til framtíðar. Að mati presta á kirkjan undir högg að sækja í samfélaginu 

almennt og fyrr eða síðar kemur það fram í fermingarstörfunum.   

 

4.4. Niðurstöður spurningalistakönnunar fermingarbarna  

Í þessum kafla mun ég birta niðurstöður úr spurningalistakönnuninni meðal fermingarbarna og hef 

útbúið töflur þar sem ég hef reiknað svörin út frá prósentum með einum aukastaf til að auðvelda 

samanburð. Að auki mun ég leitast við að túlka niðurstöðurnar eins og þær birtust í svörum 

fermingarbarnanna og ræða um þær á eftir hverri töflu.  
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Tafla 1.   

Spurning 4. Hversu sammála ertu eftirtöldum staðhæfingum um fermingarfræðslu?  

Merktu í einn reit í hverri línu. 

 

Mjög 

ósammála 

Fremur 

ósammála   

Hvorki 

né 

Fremur 

sammála  

Mjög 

sammála       

a) Fermingarfræðsla er mjög 

mikilvægur undirbúningur 

fyrir lífið. 

 

4% 6% 16% 44%      30% 

b)  Ég veit hvaða markmið eru 

með fermingarfræðslunni 
3% 4,8% 10,2% 45,4%   36.6% 

c) Mér finnst ég hafa góða 

þekkingu og undirbúning 

fyrir fermingarfræðsluna 

3,6% 6% 12,3%  49,1% 29% 

d) Fermingarfræðsla er bara 

fyrir þá sem trúa á Guð. 
10,6% 15,7% 18,5%     31%   24,1% 

e) Ég læri margt sem ég vissi 

ekki áður um kristna trú í 

fermingarfræðslunni. 

4,4% 2,6% 9,8%   43,2% 40% 

 

Svör fermingarbarna eru nokkuð afdráttarlaus í lið 4.a  þegar fullyrt er að fermingarfræðslan sé 

mikilvægur undirbúningur fyrir lífið. Alls 74% eru því fremur sammála eða mjög sammála. 

Aðeins 10% ósammála og 16% hlutlaus. Segja má því hér að fermingarbörnin almennt telji 

fermingarfræðslu gefa mikilvægan undirbúning undir lífið.  

     Í lið 4.b. er kannað hvort markmið fermingarfræðslu séu skýr og kemur það mjög sterkt fram 

að 82,1% fermingarbarna telja sig þekkja markmiðin. Þessi niðurstaða bendir til að markmið 

fermingarfræðslu séu nokkuð ljós og vel kynnt fermingarbörnum. Aðeins 3% eru mjög ósammála 

og 4,8% fremur ósammála því að þekkja markmiðin og er það fremur lágt hlutfall þó spyrja megi 

hvort ekki beri að gera þá kröfu að allir sem gangi í fermingarfræðslu skuli hafa þekkingu á 

markmiðum fræðslunnar.  

     Í lið 4.c. er vikið að grunnþekkingu og undirbúnings fermingarbarna og má ráða af svörum 

þeirra að hún sé nokkuð góð, hér ber e.t.v. að líta til kristindómskennslu í grunnskóla og fræðslu 
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innan heimilis eða á vegum kirkjunnar, sunnudagaskólum barnastarfi o.sv.fr.v. alls segja 78,1% 

að þau séu fremur eða mjög sammála að þau hafi góða þekkingu og undirbúning. Hér er það hins 

vegar svo að kirkjan gerir ekki þekkingu eða undirbúning áður en fermingarfræðsla hefst að 

formlegu skilyrði. Hins vegar heldur kirkjan að foreldrum og skírnarforeldrum mikilvægi þess að 

börnin séu frædd um kristna trú og hljóti þar með kristilegt trúaruppeldi og þar er krafa 

kirkjunnar nokkuð ákveðin og sterk.  

     Í lið 4.d. er fullyrt að fermingarfræðslan sé bara fyrir þá er trúa á Guð. Hér verður mikil 

dreifing á svörum, hátt hlutfall er hlutlaust eða 18,5% á meðan þeir sem eru mjög og fremur 

ósammála fullyrðingunni eru 26,3% en fremur og mjög sammála eru 55,1%. Það er því meirihluti 

fermingarbarna sem telur að fræðslan sé bara fyrir þá sem trúa. Frá sjónarhóli presta er fræðslan 

öllum opin sem slík það er að segja að allir sem vilja fá að koma til fermingarfræðslunnar. En af 

kirkjunnar hálfu er forsenda fermingarathafnar skírn og trúarjátning fermingarbarns. Hér má velta 

upp spurningu um hversu sterk áhersla kirkjunnar er á að fræðslan sé ætluð öllum, kann að vera 

að sá boðskapur komist til skila og endurspeglist i þeim 26,3% sem ætla má að telji trúarlega 

afstöðu ekki skipta máli hvað varðar þátttöku í fermingarfræðslunni. Hér væri áhugavert að vita 

með hvaða hætti fermingarbörnum er boðið til fermingarfræðslunnar að hausti. Ef öllum er sent 

bréf óháð trúfélagi og þeim boðið til fræðslu þá skapast vissulega sú sýn að fræðslan sé öllum 

opin.  

     Í lið 4 e er fullyrðingin um að fermingarbarnið læri margt nýtt um kristna trú og þar eru 83% 

fremur sammála eða mjög sammála á meðan þeir sem telja sig væntanlega læra lítið nýtt eru 7% 

óákveðnir eru 9,8% það má því segja að um 17% telji sig læra lítið sem ekkert eða eru óviss um 

hvort þau læri nokkuð og má sannarlega hafa áhyggur af þeim hóp. Áhugavert er að skoða þessa 

spurningu út frá spurningu 9.b. en ég vík að þeim samanburði undir þeim lið.  
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Tafla 2.  

Spurning 5: Hvaða áherslur telur þú að fermingarfæðslan eigi einkum að hafa? 

Merktu í einn reit í hverri línu. 

 

Mjög 

ósammála 

Fremur 

ósammála   

Hvorki 

né 

Fremur 

sammála  

Mjög 

sammála       

a) Fermingarfræðsla á að leggja 

mikla áherslu á tilfinningar, t.d. 

læra að þekkja eigin tilfinningar 

og tilfinningar annarra. 

 

9,3% 14,7% 36,4% 22,3% 17,3% 

b)  Í fermingarfræðslu á að kenna um  

      forvarnir gegn vímuefnum. 
25,6% 22% 30,4%  13,2%  8,8% 

c) Í fermingarfræðslu á að leggja mikla 

áherslu á bætt samskipti, vináttu og 

virðingu gagnvart öðru fólki. 

4% 6,3% 19,7%  43,5% 26,5% 

d) Í fermingarfræðslu er rétt að 

kenna um umhverfismál og 

náttúruvernd. 

21% 23,4% 35% 13%   7,6% 

e)     Fermingarfræðsla á að kenna um 

heiðarleika, hófsemi, virðingu, 

ábyrgð og kurteisi o.þ.h. 

3,1% 4,4% 13,3% 41,8% 37,4% 

 

Í spurningu 5 koma fram fullyrðingar um hvað beri að kenna í fermingarfræðslu annað en það 

sem fellur beint undir trúarlega þekkingu á Guði og Jesú, við gætum kallað þessi atriði einu nafni 

lífsleikni. Hér er því um að ræða það sem kalla má inntak fermingarfræðslunnar og viðhorf 

fermingarbarna til þess.  

     Í lið 5.a. er kannað viðhorf til tilfinninga með þeirri fullyrðingu að leggja beri áherslu á 

tilfinningar, þekkja sínar tilfinningar og annarra. Hér vekur fyrst og síðast athygli hinn stóri 

hlutlausi hópur 36,4 sem velur hvorki né. Fleiri eru þó fylgjandi eða 39,6% að leggja áherslu á 

tilfinningar en þeir sem ætla má að séu því mótfallnir eru nokkuð færri eða 24%. Hér má segja að 

fermingarbörn telji áherslu á tilfinningar ekki svo ýkja mikilvæga í fermingarfræðslunni og má 

sjá þess stað síðar í þessari könnun hvað fær meira fylgi hjá fermingarbörnunum en þar má nefna 

bætt samskipti í lið 5.c. og dyggðirnar í 5.e.   

     Í lið 5.b. er spurt um viðhorf til fræðslu um forvarnir gegn fíkniefnum innan 

fermingarfræðslunnar. Kemur hér fram að 45,6% telja það ekki eiga heima innan 

fermingarfræðslunnar og stór hópur er óákveðinn eða 30,4% það er því yfirgnæfandi meirihluti 
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sem er hér annaðhvort óákveðinn eða ósammála að kennt sé um forvarnir gegn fíkniefnum innan 

fermingarfræðslu. Aðeins 8,8% eru því mjög sammála og 13,2% fremur sammála. Má af þessu 

ráða að fermingarbörnin hafi nokkuð ákveðnar og mótaðar skoðanir á því er beri að kenna og 

kannski ekki síður hvað eigi ekki að kenna innan fermingarfræðslunnar.  

     Liður 5.c. kannar viðhorfið til þess að fjalla um samskipti, vináttu og virðingu og þar eru mjög 

fáir sem eru ósammála slíkum áherslum eða samtals 10,3% sem eru því fremur eða mjög 

ósammála. Nokkuð stór hópur eða 19,7% er óákveðinn á meðan yfirgnæfandi meirihluti er 

fremur eða mjög sammála slíkum áherslum, samtals 70%. Niðurstaðan hér er lík og í 5.e. það er 

að dyggðir og góð samskipti eiga heima í fermingarfræðslu að mati fermingarbarna.  

     Í lið 5.d er kannað viðhorf til fræðslu um umhverfisvernd og náttúruvernd. Þar eru 44,4% 

ýmist mjög ósammála eða fremur ósammála að leggja beri áherslu á umhverfis- og náttúruvernd. 

Stór hópur eða 35% er hlutlaus og þeir er eru sammála slíkum áherslum eru aðeins 20,6%.  En 

segja má að niðurstaðan líkist lið 5.b. hvað varðar forvarnir gegn fíkniefnum, þetta tvennt á ekki 

heima innan fermingarfræðslu að mati meginþorra fermingarbarna.  

     Í lið 5.e er sagt að í fermingarfræðslu beri að leggja áherslu á ýmsar dyggðir svo sem 

heiðarleika, hófsemi, virðingu, ábyrgð og kurteisi. Þar eru aðeins 7,5% ósammála sem er mjög 

lítill hópur, óákveðnir eru fáir einnig eða 13,3% á meðan allur meginþorrinn er sammála, fremur 

sammála 41,8% og mjög sammála 37,4% samtals 79,2% sem sýnir á afgerandi hátt það álit 

fermingarbarna að það beri að fjalla um þessa þætti. Líkist þessi niðurstaða því er fram kom í lið 

5.c um samskipti vináttu og virðingu. Þessar dyggðir eiga því greinilega uppá pallborðið sem 

inntak er beri að fjalla um innan fermingarfræðslunnar.  

Tafla 3.  

Spurning 6:  Hversu sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

Merktu í einn reit í hverri línu. 

 

Mjög 

ósammála 

Fremur 

ósam-

mála   

Hvorki 

né 

Fremur 

sam-

mála  

Mjög 

sammála       

a) Ég gæti vel hugsað mér að láta ferma mig í 

borgaralegri fermingu þar sem ekki er talað um Guð. 47% 23,9% 16,5% 7,4% 5,2% 

      b)  Fermingarfræðslan verður til þess að ég bið oftar bænir. 
           11% 19,7% 36,7% 22,5%  10,1% 

c)   Trú mín verður ábyggilega meiri eftir  

      fermingarfræðsluna. 5,7% 5,7% 27,2% 37,7%  23,7% 
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Hér geri ég ráð fyrir að allir viti nokkuð hvað borgaraleg ferming er en svo mikið hefur verið um 

hana rætt á opinberum vettvangi að enginn  ætti að velkjast í vafa um hvað hún stendur fyrir. Hér 

er afgerandi stór hópur eða 47% sem er mjög ósammála því að geta hugsað sér að fermast í 

borgaralegri fermingu og 23,9 eru fremur ósammála svo í heildina eru þetta 70,9% sem ekki 

hefðu hug á borgaralegri fermingu. Sú tala kemur ekki á óvart með tilliti til að spurt er í þeim 

hópi er valið hefur kirkjulega fermingu en ekki borgaralega. Hópur óákveðinna er nokkuð stór og 

má ætla að einhverjir þar gætu hugsað sér borgaralega fermingu sem og þeir sem velja kostinn 

fremur sammála 7,4% og mjög sammála 5,2%. Það eru því a.m.k. 12,6% sem gætu hugsað sér 

borgaralega fermingu en vel að merkja þessir aðilar hafa valið kirkjuna en ætla má að það val hafi 

ekki skipt svo ýkja miklu máli e.t.v.   

      Í lið 6.b. er fullyrt að fermingarfræðslan verði til að ég biðji oftar bænir, hér er lang stærsti 

hópurinn óviss eða 36,7% og álíka hópar sem velja ósammála og sammála þannig að hér skiptir í 

tvö horn með viðhorfin, um 30% telja að fræðslan hafi aukið bænahald  og sama prósenta telur 

svo ekki vera. Miðað við áherslu kristninnar á bænahald þá má segja að þegar um 30% telja 

fræðsluna hafa aukið þátttöku í bænagjörð þannig að viðkomandi biðji oftar þá sé þetta e.t.v. 

fremur lítill árangur. 

     Í lið 6.c. er fullyrt að trúin verði meiri með fermingarfræðslunni og þar er stærsti hópurinn 

fremur sammála eða 37,7% og mjög sammála 23,7% samtals því 61,4% sem telja að trú þeirra 

muni aukast eftir fermingarfræðsluna. Hér eru því augljóslega miklar væntingar sem 

fermingarbörnin gera til fermingarfræðslunnar. Óvissi hópurinn er einnig nokkuð stór eða 27,2% 

en þeir sem telja að trúin muni ekki aukast eru óverulegur hluti eða alls 11,4% og það fremur lágt 

hlutfall. Ef við berum saman lið b og c þá er athyglisvert að nærri 60% telja að trú þeirra muni 

aukast eftir fermingu en aðeins rúmlega 30% telja að fermingin verði til að þau biðji oftar bænir. 

Hér á sama við hvað varðar ósammála hópinn í báðum þessum liðum það er lítil andstaða við 

fullyrðinguna um að trúin muni aukast eftir fermingu eða um 10% en um þrjátíu prósent eru 

ósammála að fermingin verði til að þau biðji oftar bænir. Það er eins og hér sé ekki sterk tenging 

á milli bænar og trúar í huga fermingarbarna. Með öðrum orðum trúin getur aukist með fermingu 

og gerir það líklega að mati fermingarbarna en bænahald og tíðni bæna eykst ekki í sama 

hlutfalli.  
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Tafla 4. 

Spurning 7.a. Hver af eftirtöldum hefur haft mest áhrif á að efla trú þína? 

Settu einn tölustaf í hvern reit og númeraðu eftir mikilvægi frá 1-3. 

Þegar horft er til niðurstaðna hér þá eru útkoman eftirfarandi: 

    Velja 1  Velja 2  Velja 3   Samtals 123 

Mamma   30.8%  29,1%  12,5%  28,5% 

Pabbi   16,9%  31,2%  22,9%  14,5% 

Amma    10,6%  13,5%  11,8%  12,8% 

Afi      2,6%  5,6%  9,7%  5,6% 

Systkini     3,0%  0,0%  11,8%  4,9% 

Kennari     1,0%  4,3%  4,2%  2.2% 

Prestur    33,1%  9,9%  20,8%  27% 

Vinir     2,0%  6,4%  6,3%  4,5% 

 

Hér kemur fram að móðir og prestur eru mestu  áhrifavaldar á trú fermingarbarnanna og skilur 

þar lítið í milli. Þegar horft er til þeirra sem gefa 1 sæti þá er presturinn litlu ofar en móðir  með 

33,1% á móti 30,8% hjá móðurinni en þegar horft er til hinna sem velja áhrifavald 2 þá er 

móðirin þar með 29,1% á móti 9,9 sem velja prest númer 2. Þegar öll svör eru lögð saman þeir er 

velja 1,2, og 3 þá fær móðirin 28,5% eða einu og hálfu prósentustigi meira en presturinn sem fær 

27%. Þessi sterka áhrifastaða móðurinnar kemur ekki á óvart og er í samræmi við ýmsar fyrri 

kannanir um sama efni. Þegar spurt var um helstu trúarmótunaraðila í könnun þeirra Péturs og 

Björns frá 1986 var móðirin langhelsti mótunaraðili trúar í lífi fólks, því næst afi og  amma og 

síðan prestur og loks faðir.  Hér er ákveðið samræmi en þó er frávik sem  kemur nokkuð á óvart 

en það er hve staða prestsins er sterk og afgerandi hér, nánast við hlið móðurinnar sem 

áhrifavaldur um trúarlega mótun. Pabbinn er í þriðja sæti þegar horft er til heildarinnar en í fyrsta 

sæti þegar horft er til þeirra sem velja hann sem áhrifavald númer 2 og sama gildir um val á 

áhrifavaldi 3 þá er pabbinn í fyrsta sæti. Það eru þessir þrír aðilar sem eru höfuð áhrifavaldar í  að 

efla trú fermingarbarna. Þar næst kemur amman með 12,8% af heild í þriðja sæti af þeim sem 

velja hana sem áhrifavald 2 á eftir móður og föður.  

  Aðrir aðilar hafa mjög lítið vægi og liggja þessum fjórum aðilum langt að baki. Afinn kemst þó 

hæst í 9,7 sem mótunaraðili 3 en þar liggur hann að baki systkinum sem fá 11,8% sem 

mótunaraðili 3. Vinir hafa litlu minna vægi en systkini og  fá ríflega 6% sem mótunaraðili 3 sem 
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gerir 4,5% í heildina og næst neðsta sæti af þessum aðilum. Þessi lága prósenta hjá vinum og 

félagahóp kom einnig fram í könnun Péturs og Björns sem fyrr var vikið að.  

     Minnst áhrif hefur kennari  eða 2,2% af heildinni og er í tveimur atriðum af þremur í neðsta 

sæti. Heildarröðin verður því þessi, mest áhrif móðir, prestur, pabbi, amma. Minni áhrif eða 

óveruleg: afi, systkini, vinir og kennari.  Hér er nefnt hin sterku áhrif prestsins sem kemur nokkuð 

á óvart. Viðbúið var að nærfjölskyldan hefði sterk mótunaráhrif. Hins vegar kemur hér líka á 

óvart hversu hverfandi lítil áhrif vinahópsins eru og að mati fermingarbarna skipta þau áhrif litlu. 

Þá er slándi hver kennari er lítill áhrifavaldur. Skýring hér á kann að vera minnkandi vægi á 

kristindómsfræðslu í skólum og umræða um trúarlegt hlutleysi skóla. Kann það að leiða til að 

kennari gætir þess að opinbera ekki trúarlega afstöðu í nokkru og leitast við að viðhafa  hlutleysi í 

þeim efnum.   

 

Tafla 5.  

Spurning  7.b:. Hver af eftirtöldum hefur haft mest áhrif á að þú ætlar að láta ferma þig?   

Settu einn tölustaf í hvern reit og númeraðu eftir mikilvægi frá 1-3.  

 

 Þegar horft er til niðurstaðna hér þá eru útkoman eftirfarandi: 

    Velja 1  Velja 2  Velja 3   Samtals 123 

 

Mamma    42,0%                29,5%                      6,7%                   30,6%                     

Pabbi                20,5%                44,6%                    14,8%                   24,8%                         

Amma    11,0%                11,4%                    20,7%                   13,5%                                     

Afi       2,7%                  3,8%                      4,4%                     3,4%                          

Systkini     6,0%                  3,0%                     15,5%                    7,6%                                     

Kennari      0,7%                  0,7%                       2,2%                    1,0%                                         

Prestur                 11,4%                  4,6%                      20,1%                  11,8%    

Vinir     5,7%                  2,4%                      15,6%                    7,3%              

 

Hér er spurt um helstu áhrifavaldana á þá ákvörðun að láta fermast. Hér er það móðirin sem fær 

langmest vægi 42% setja hana í fyrsta sæti og af  heildarsvörum þeirra sem velja í 1. 2. Og þriðja 

sæti þá fær móðirin 30,6%. Pabbinn er langvinsælastur  sem áhrifavaldur 2 með 44,6% svara og 

24,8% i heildina. Þar næst er amman með hæsta prósentu sem þriðji áhrifavaldur eða 20,7% og 

13,5% í heildina, í fjórða sæti kemur svo presturinn sem fær næstflest stig á eftir ömmunni sem 

áhrifavaldur 3 eða 20,1% og 11,8 stig í heildina.  Þá koma systkini með 7,6% í heildina og eru 

ámóta sterkur mótunaraðili og vinirnir sem fá 7,3% í heildina. Athygli vekur að prósentan fyrir 

systkinin annars vegar og vini hins vegar fylgjast nokkuð að bæði sem  fyrsti, annar og þriðji 



78 

 

áhrifavaldur.   

Minnst eru áhrif kennarans eða aðeins 1% af heildarfjölda svara. Þessi niðurstaða hér er um 

margt mjög lík þeirri í spurningu 7.a. þar sem kannað var með helstu mótunaraðila trúarinnar. Þar 

sem hér er móðirin í fyrsta sæti en þar var prestur númer 2 en hér fellur hann niður í fjórða sæti á 

eftir pabba og ömmu sem koma sterkar inn.  Afinn fellur einnig í áhrifum hér frá því sem var í 

spurningu 7.a. úr 5,65% í heildina í 3,4% hér. Systkini og vinir hafa hér hins vegar aukið vægi 

hvað varðar þá ákvörðun að fermast rúmlega 7% hvor hópur um sig en þegar spurt var um áhrif 

þeirra á trúarlega mótun var svarið tæp 5% hjá hvorum hóp um sig. Kennarinn er sem fyrr 

algjörlega áhrifalaus, bæði á trúarlega mótun og ekki síður á þá ákvörðun að fermast.  

 

Tafla 6.  

Spurning 8:  Ef þú ættir að gefa þér einkunn sem lýsti hversu trúuð/trúaður þú ert núna   

hvar myndir þú þá merkja? 

Merktu x í einn reit.  

 

Eink.    1           2  3   4         5          6     7   8     9          10 

                        3,2%     0,5%     2,3%     3,6%    5%      7,7%    22,3%   18,6%   21,4%    15,4% 

 

Hér vekur hvað helst athygli hversu háa einkunn fermingarbörn gefa sjálfum sér eða 77,7% sem 

gefur sjálfum sér einkunnina 7 eða hærra. Ef við alhæfum út frá þeirri vanalegu notkun 

einkunnaskalans að allt undir 5 jafngildi falleinkunn að þá eru það aðeins 9,6% sem gefa sér slíka 

einkunn. Það má því ætla út frá þessari einkunnagjöf að ferminagarbörnin hafi þá sjálfsmynd að 

þau séu almennt og yfirleitt trúuð. En sú niðurstaða kemur nokkuð á óvart að mínu mati en 

grundavallast á þeirri staðreynd hér hve fermingarbörnin gefa sjálfum sér háa einkunn.  
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Tafla 7.  

Spurning 9:  Hversu sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

  Merktu í einn reit í hverri línu. 

A 

Mjög 

ósammála 

Fremur 

ósammála   Hvorki né 

Fremur 

sammála  

Mjög 

sammála       

a) Fermingarfræðsla tekur of mikinn tíma frá öðru sem ég 

þarf að sinna eins og skóla, íþróttum og félagsslífi. 
25% 22,8% 25,5% 17,8% 8,9% 

b) Fermingarfræðsla gerir takmarkað gagn í að fræða um 

trú. 
11% 7,4% 40,6% 29% 12% 

c) Ég er mjög sátt/sáttur við skipulagið sem er á þeirri 

fermingarfræðslu sem ég hef verið í.  
3,6% 8,1% 19;7% 34% 34,6% 

d) Að fara í messu er mikilvægur þáttur í 

fermingarfræðslunni. 
5,5% 5,8% 20,6% 38,4%  29,7% 

Í spurningu 9.a. er sjónum beint að hvort fermingarbörn upplifi fræðsluna sem tímaeyðslu er taki 

dýrmætan tíma frá öðru svo sem skóla, íþróttum eða félagslífi. Hér er fjórðungur sem er hlutlaus í 

afstöðu og 17,8% fremur sammála og 8,9% mjög sammála að hún geri það eða samtals 26,7% 

segja má því að um helmingur fermingarbarna sé óviss í afstöðu sinni eða telji að of mikill tími 

fari frá öðrum verkefnum. Hér kann að liggja að baki að eftir langan skóladag taki við heimanám 

og síðan nám í listum eða íþróttir sem allt sé í harðri samkeppni um takmarkaðan og dýrmætan 

tíma fermingarbarnanna. Hins vegar ber einnig að líta til þess helmings sem er ósammála að 

fermingarfræðslan taki of mikinn tíma frá öðru. Sá hópur er væntanlega sáttur við þann tíma sem 

varið er í fermingarstörfin. 

Í lið 6.b. er fullyrt að fermingarfræðslan geri takmarkað gagn í að fræða um trú. En að fræða 

um trú hefur verið höfuðmarkmið fermingarfræðslu gegnum aldirnar. Hér vekur mesta athygli 

hinn stóri hópur sem velur hvorki né eða 40,6 og er þá óviss um gagnsemi fermingarfræðslu í að 

uppfræða um trú. Hópurinn sem er sammála fullyrðingunni um að fræðslan geri takmarkað gagn 

er einnig gríðarlega stór 29% fremur sammála og 12 mjög sammála. Þetta er því nokkur 

áfellisdómur yfir fermingarfræðslunni þar sem 41% fermingarbarna eru sammála að fræðslan geri 

takmarkað gagn í að fræða um trú, aðeins 18,4% eru þessu fremur eða mjög ósammála. Í 

spurningu 4.e. sögðust 83% vera sammála því að þau lærðu margt um kristna trú í 

fermingarfræðslunni, svo hér má greina nokkuð misræmi í svörum.  
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     Í lið 9.c. er spurt um skipulagið og þar er afgerandi stór hópur 64,6% sem ætla má að sé sáttur 

við núverandi skipulag fermingarfræðslunnar, hlutlausir 19,7 og svo þeir er ekki eru allskostar 

sáttir 8,1% og þeir sem vænta má að séu mjög ósáttir 3,6% en það er lágt hlutfall. Segja má því 

að fermingarbörnin séu almennt og yfirleitt fremur sátt við skipulag fermingarfræðslunnar.   

Í lið 9.d. er kannað viðhorf til messuhalds. Kemur fram að mjög lítill hópur telur messusókn 

ekki mikilvægan þátt í fermingarfræðslunni samtals 11,3%, hlutlausir eru 20,6% en 38,4% eru 

fremur sammála að messusókn sé mikilvæg og 29,7% er mjög sammála mikilvægi messusóknar. 

Það eru því 68,1%. sem líta á messur sem mikilvægan þátt fermingarfræðslu og kemur það ekki á 

óvart þar sem flestallir prestar óska efir þátttöku fermingarbarna í messum. Hér held ég að 

niðurstaðan litist af sterkri kröfu presta um þátttöku í messum sem leiðir til að fermingarbörnin 

sjá það sem órjúfanlegan þátt fermingarstarfanna.  

 

Tafla 8.  

Spurning 10. Ef þú ættir að gefa fermingarfræðslunni einkunn, hvar myndir þú þá merkja? 

Merktu x í einn reit. 

 

                    1           2      3        4        5         6          7           8              9            10  

               1,3%                  0              3,1%        1,3%      10,7%     9,3%    23,6%    23,6%       15,1%      12% 

 

Hér má segja að fermingarfræðslan fái nokkuð háa einkunn hjá fermingarbörnum. Ef við hugum 

að þeim fjölda sem gefur einkunn undir fimm það er falleinkunn þá er það aðeins 5,7% af 

heildinni og það er afar lágt hlutfall.  Ef við lítum á einkunnina 7 og hærra þá eru 74,3% 

fermingarbarna sem gefa þær tölur það er 7-10.  Má því segja að fermingarbörnin séu ánægð með 

fermingarfræðsluna og kemur það heim og saman við lið 9.c. þar sem 64,6% eru ánægð með 

skipulag fermingarfræðslu.  Hins vegar má hér benda á lið 9.b. þar sem 41% samþykktu að 

fermingarfræðslan gerði takmarkað gagn í að fræða um trú.   

     En þessi tæp 75% samkvæmt minni könnun sem gefa einkunnina 7 eða meira gefa tilefni til að 

alhæfa að fermingarbörn séu almennt nokkuð ánægð með fermingarfræðsluna í 

Eyjafjarðarprófastsdæmi. Spurningin er mjög opin það er afskaplega margt sem slík einkunnagjöf 

felur í sér, það getur verið ánægja með skipulag, elskulegir prestar, skemmtileg og gagnleg 

fræðsla, skemmtilegt og gefandi fermingarferðalag og fleira í þeim dúr. Hér tel ég þó líklegt að 
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fermingarbörnin þegar þau eiga að gefa einkunn þá hugi þau helst að því hversu skemmtileg 

fræðslan hefur verið og leggi þar mest vægi á upplifunina sem slíka en séu ekki svo mjög bundin 

af inntaki eða gagnsemi fræðslunnar í trúarlegu tilliti. Hér mega prestar nokkuð vel við una með 

viðhorf fermingarbarnanna og sýnir þessi niðurstaða jákvæða heildarsýn fermingarbarna til 

fermingarfræðslunnar.  

 

 

Tafla 9.  

Spurning 11: Hvaða fullyrðing telur þú að lýsi best því efni sem í boði er í 

fermingarfræðslunni? 

Merktu í einn reit í hverri línu. 

A 

Mjög 

ósammála 

Fremur 

ósammála   Hvorki né 

Fremur 

sammála  

Mjög 

sammála       

a) Námsefnið í fermingarfræðslunni hefur 

vakið áhuga minn.  
4,9% 11,5% 39,4% 31,8% 12,4% 

b) Ég held að námskröfurnar í fermingar-   

fræðslunni séu mjög sanngjarnar. 
1,8% 4,5% 27% 47,3% 19,4% 

c) Verkefnavinna er of lítil í  

fermingarfræðslu. 
21% 17,9% 37,7% 13% 10,4% 

 

Þegar spurt er um námsefnið í lið 11.a. þá ber fyrst að staldra við þann stóra hóp sem velur hvorki 

né og þar með hlutlausa afstöðu til spurningarinnar, hefur ekki skoðun eða vill ekki láta hana uppi 

þetta eru alls 39,4% og er það hátt hlutfall. Má þó jafnvel ætla að efnið hafi ekki vakið áhuga 

þessa hóps án þess þó að hópurinn hafi kannski nokkuð við efnið að athuga. Þeir sem eru mjög 

sammála að efnið hafi vakið áhuga þeirra eru aðeins 12,4% og fremur sammála eru 31,8%.  

Fremur ósammála eru 11,5% og þá þeir sem eru ósáttastir við efnið eða telja það minnst 

áhugavekjandi eru 4,9%. Má spyrja hvor ásættanlegt sé að boðið sé upp á efni sem aðeins 44,2 

telja áhugavekjandi og þar af aðeins 12,4% sem eru mjög sammála að námsefnið hafi vakið 

áhuga þeirra. Almennt má því segja að efnið sem í boði er þyki ekki sérlega áhugavekjandi og 

kemur það heim og saman við það sem prestum finnst í viðtölum hér að framan. Það vantar með 

öðrum orðum betra efni til fermingarfræðslu.   

     Í lið 11.b. er vikið að námskröfunum og eru 47,3% fremur sammála að þær séu mjög 

sanngjarnar og 19,4% mjög sammála, samtals er því 66,7% sammála að námskröfurnar séu mjög 

sanngjarnar. 27% eru hlutlaus og þau eru fremur ósammála að þær séu sanngjarnar 4,5% og mjög 
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ósammála 1,8%. Segja má því að námskröfur séu mjög sanngjarnar að mati meginþorra 

fermingarbarnanna. Hér ber að hafa í huga að fæstir ef nokkrir prestar hafa próf, svo 

námskröfurnar eru lítið annað en krafa um þokkalega mætingu og þátttöku í fermingarstörfunum.  

     Liður 11.c. kemur inn á námskröfur einnig, hér er spurt um verkefnavinnu. Hér er afar stór 

hópur hlutlaus eða 37,7%, þeir sem eru mjög ósammála að verkefnavinna sé of lítil eru 21% og 

fremur ósammála að hún sé of lítil 17,9%, af því má ætla að þessi samtals 38,9% telji 

verkefnavinnu hæfilega eða að minnsta kosti ekki of litla. Þeir sem eru fremur sammála að 

verkefnavinnan sé of lítil eru 13% og 10,4% eru mjög sammála í þessu efni og vilja því 

væntanlega auka verkefnavinnu og þar með námskröfur. Það eru því alls 23,4% sem telja 

verkefnavinnu of litla en þegar spurt var um námskröfurnar í lið 11.b. voru einungis 6,3% 

ósammála að þær séu ósanngjarnar. Verkefnavinna almennt er ekki mikil miðað við það er 

prestar segja í viðtölum, stöku skriflega verkefni en mest umræður og einnig þátttaka í helgihaldi 

sem byggir þá á framsögn, upplestri eða þvíumlíku. Vil ég út frá þessu áætla að raunin sé sú að 

kröfurnar til fermingarbarna séu ekki svo miklar eða jafnvel í minna lagi úr því fermingarbörnin 

telja þær fremur litlar.   

 

Tafla 10.  

Spurning 12. Hvað finnst þér um eftirfarandi viðhorf?    

Merktu x í einn reit í hverri línu. 

 

A 

Mjög 

ósammála 

Fremur 

ósammála   Hvorki né 

Fremur 

sammála  

Mjög 

sammála       

a) Prestarnir eru mjög  jákvæðir og góðir í 

samskiptum.   

 

  2,6% 5,3% 13,2% 35% 43,9% 

b) Fermingarferðalagið var það 

skemmtilegasta við fermingarfræðsluna. 
4,5% 1% 20,3% 22,3% 51,9% 

 

Í lið 12.a. er spurt um samskiptin við presta og stærstur hópur er mjög sammála að þeir séu 

jákvæðir og góðir í samskiptum, fremur sammála eru 35% svo segja má að 78,9% upplifi 

prestana jákvæða og góða í samskiptum. Óvissi hópurinn er 13,2% og þeir sem eru fremur 

ósammála að prestarnir séu liprir í samkiptum eru 5,3% og mjög ósammála eru 2,6% svo það er 

óverulegur fjöldi sem ekki upplifir jákvæð samskipti. Allmennt upplifa því fermingarbörnin 



83 

 

prestana sem mjög jákvæða og góða í samskiptum.  

     Liður 12.b. Flestir en þó ekki alveg allir fara í fermingarferðalag og skýrir það að einhverju 

leiti 20,3% sem velja hvorki né  valkostinn. Meirihlutinn 51,9% er mjög sammála að 

fermingarferðalagið hafi verið það skemmtilegasta við fermingarfræðsluna og mjög sammála eru 

22,3% ósammála fullyrðingunni eru aðeins 5,5% svo segja má að all flestum fermingarbörnum 

hafi líkað fermingarferðalagið og talið það skemmtilegasta þátt fermingarfræðslunnar. 

Fermingarferðalögin eru afar ólík að gerð og samsetningu samkvæmt prestunum. Allt frá því að 

vera dags skoðunarferð á Hóla í Hjaltadal með viðbótarfræðslu á kirkjumiðstöðinni á Löngumýri 

og yfir í nokkurra daga fræðslubúðir í Kirkjumiðstöðinni á Vestmannsvatni í Aðaldal. Almennt 

líkar þó krökkunum þessar ferðir og virðist í raun litlu skipta hvert farið er. Í viðtölum við presta 

kom fram að mesta sportið var að fá að gista og vera saman og höfðu prestar mjög jákvæða mynd 

af fermingarferðalögunum sem skemmtilegum viðburðum í fermingarstörfum og koma svör 

fermingarbarna sjálfra heim og saman við það. Fermingarferðalag er stór og mikil upplifun sem 

stendur uppúr minningunni frá fermingarfræðsludögunum. Nú voru þessi fermingarferðalög mjög 

breytileg, sumir gistu nokkrar nætur en aðrir fóru dagsferðir en sammerkt er að fermingarbörnin 

telja þessar ferðir til þess sem skemmtilegast var við fermingarfræðsluna.  

  

Tafla 11.  

Spurning  13. Hvað af eftirtöldu telur þú að hafi verið mikilvægast í fermingarfræðslunni? 

 Gefðu einkunn frá 1-3 (einn er best) 
 

Val    1   2   3  Samtals 123 

Fræðsla um Jesú  35,0%   28,3%   11,1%   27,3% 

Messur    11,3%   23,2%   26,7%   18,2% 

Æskulýðsstarf        6,8%     4,3%     8,1%     6,5% 

Lesa í Biblíunni     2,6%     2,9%     8,9%     4,3% 

Bænir og helgistundir  12,0%   14,5%   25,9%   16,1% 

Umræður um trúna   32,3%   26,8%   19,3%   27,6% 

 

Hér fá fræðsla um Jesú og umræður um trúna lang mest vægi og nánast alveg sama vægi um 27% 
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Þar næst koma messur, bænir og helgistundir.  Það sem minnst vægi fær er æskulýðsstarfið og að 

lesa í Biblíunni. Það hversu neðarlega Biblían lendir er umhugsunarefni en sem höfuðritið og 

grunnur kristindóms er athygli vert að hún fær afar lítið vægi innan fermingarfræðslunnar að mati 

fermingarbarna. Ljóst er hér að áhersla á messur er ekki kannski ýkja mikil eða 11,3% sem velja 

þær sem fyrsta val en þó ber að halda til haga að messurnar fá mest fylgi sem þriðja 

áhersluatriðið þar velja 26,7% messur sem það er mikilvægast sé í fermingarfræðslunni.  

     Þegar könnuð var þátttaka fermingarbarna í helgihaldi og starfi í söfnuði á níunda áratugnum 

hér á landi kom fram að hún virtist meiri í fámennari söfnuðum en í stærri söfnuðum þéttbýlis þar 

sem hópar eru stórir og aðeins lítill hluti barna fær virkt hlutverk innan safnaðarstarfs svo sem í 

helgihaldi eða barnastarfi, þá hefur það einnig komið fram að sveitaprestar hafi verið ánægðari 

með mætingu fermingarbarna í athafnir en þéttbýlisprestar (Pétur Pétursson, 1993a). Fámennar 

sveitasóknir eru til staðar í Eyjafjarðarprófastsdæmi en úrtakið var einfaldlega of lítið að mínu 

mati til að ætla að alhæfa þar eitthvað í þessu efni auk þess sem mér sýndist í fljótu bragði ekki 

vera munur á afstöðunni milli fámennra hópa fermingarbarna og fjölmennra.  Þessi áhersla sem 

messurnar fá hér tel ég að helgist að miklu leiti af þeirri áherslu sem kom fram hjá prestum að 

þátttaka í helgihaldi væri hluti fermingarundirbúningsins. Fermingarbörnin fá því þau skilaboð að 

messurnar tilheyri fræðslunni með beinum hætti en það verður til að þau líta á það sem einskonar 

viðbót við fræðsluna og því kemur messan sem þriðji valkostur öðru fremur. Notkun á 

Kirkjulyklinum (Litlu messubókinni) er hér mikilvægt áhald tel ég til að tryggja þessa þátttöku. 

En í þeirri bók eru verkefni sem ætlast er til að unnin séu í messu og eins þarf prestur eða 

kirkjuvörður að kvitta fyrir þátttöku barna í messunni, sýna þarf síðan presti messubókina með 

reglulegu millibili.  Nefnt var lítið vægi Biblíunnar en sama má og segja um æskulýðsstarfið sem 

fær lítið vægi hér. Í sumum sóknum er formlegt æskulýðsstarf hreinlega ekki til staðar en í öðrum 

er það nokkuð þróttmikið og hjá enn öðrum sóknum á það undir högg að sækja. Með 

æskulýðsstarfi er hér átt við fundi og samverur ætlaðar unglingum og gjarnan er beint að 

fermingarbörnum og þeim boðin þátttaka með afgerandi hætti og jafnvel sterk hvatning þar um. 

Æskulýðsstarfið hefur þó sjaldnast verið tilgreint sem hluti fermingarfræðslunnar en fremur í 

huga presta og safnaðar hugsað sem viðbót og ítarefni ef svo má segja.  
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Tafla 12.  

Spurning 14: Hversu sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

Merktu x í einn reit í hverri línu. 
 

 

Mjög 

ósam-

mála 

Frem

ur 

ósam

mála   

Hvorki 

né 

Fremur 

sammála  

Mjög 

sam-

mála       

a) Fermingarfræðslan hefur gert mig trúaðri. 4,7% 3,3% 36,2% 35,2% 20,6% 

b) Kirkjan skiptir mig meira máli eftir að ég fór að 

taka þátt í fermingarfræðslu.  
5,6% 4,7% 32,4% 40,8% 16,5% 

c) Fermingarfræðslan minnkar fordóma mína. 7% 3,3% 36,2% 33,3% 20,2% 

Hér lýsir stærsti hópurinn 36,2% yfir hlutleysi gagnvart þeirri fullyrðingu að fermingarfræðslan 

hafi gert viðkomandi trúaðri. Þetta er mjög stór hópur þegar haft er í huga það markmið 

fermingarfræðslunnar að vekja og virkja til  trúar en hér lýsir þriðjungur fermingarbarna hlutleysi 

til þess höfuðmarkmiðs fermingarfræðslu. Þetta kann þó að vera spurning sem erfitt er að svara 

því erfitt er að mæla trú með beinum hætti. Næst stærsti hópurinn er fremur sammála 

fullyrðingunni eða 35,2% og mjög sammála eru 20,6% það eru því 55,8% fermingarbarna sem 

telja fermingarfræðsluna hafa styrkt trú sína og frá sjónarhóli kirkjunnar hlýtur það að teljast 

ágætur árangur. Sá fjöldi sem er ósammála fullyrðingunni er einnig óverulegur en aðeins 4,7% 

eru fremur ósammála og 5,6% síðan mjög ósammála það eru því ekki nema 10,3% sem telja 

fermingarfræðsluna hafa styrkt trú sína og það má einnig kallast mjög vel viðunandi fyrir 

markmið presta og kirkju.     

      Í lið 14.b. er fullyrt að kirkjan hafi skipt meira máli eftir þátttöku í fermingarfræðslunni.  

Fremur sammála því eru 40,8% sem er afar stórt hlutfall og 16,5% mjög sammála fullyrðingunni, 

því eru 57,3% sem segja að kirkjan skipti meira máli eftir fermingarfræðsluna.  Hlutlausir eru 

32,4% sem er litlu minna en það hlutfall hlautlausra í lið 14.b. hvað það varðar að verða trúaðri 

efir fermingarfræðslu.  Þá telja 10,3% að fermingarfræðslan hafi litlu breytt með viðhorf til 

kirkjunnar.  

     Hvað fordómana varðar í lið 14.c. er stærsti hópurinn eða 36,2% hlutlaus í afstöðu sinni. 

53,5%  telja þó að þátttaka í fermingarfræðslu hafi minnkað  eigin fordóma á meðan 10,3% telja 

að fermingarfræðslan hafi ekki haft þau áhrif.  
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Tafla 13.  

Spurning  15:  Oft er talað um að unglingar fermist vegna fermingargjafanna.  

Hversu mikið samhengi telur þú að sé  milli fermingar og fermingargjafa? 

Merktu aðeins í einn reit.  
 

Mikið  

Fremur 

mikið     Hvorki né 

Fremur 

lítið Mjög lítið  Ekkert 

9,6% 17,7% 32,7% 18,6% 9,6% 11,8% 

 
 

Mikil umræða á sér iðulega stað um tengsl fermingar og fermingargjafa og skiptast viðhorf mjög 

í tvö horn. Hér er það sama uppi á teningnum, viðhorfin skiptast algjörlega í andstæðar fylkingar. 

9,6% segja mikið samhengi milli gjafa og fermingar og 17,7% fremur mikið samtals því 27,3%. 

Þeir sem sjá ekkert samhengi eru 11,8%, mjög lítið eru 9,6% og fremur lítið 18,6% samtals er 

þetta um 40% sem telur samhengið óverulegt eða ekkert. Segja má því að meirihluti þeirra sem 

afstöðu taki geri lítið úr þessu samhengi. Vekur þó undrun sá stóri hópur sem velur svarið hvorki 

né en það eru alls 32,7% sem ekki hafa skoðun eða vilja ekki gefa upp afstöðu sína í þessu annars 

svo oft umdeilda og margrædda viðfangsefni. Vikið hefur verið fyrr í þessu verki að gagnrýni á 

fermingargjafirnar og hve sú umræða blossar upp á hverju vori. Samkvæmt fermingarbörnunum 

sjálfum þá eru gjafirnar ekki svo ýkja mikilvægar í þessu samhengi og sá hópur mjög lítill sem 

telur samhengi fermingar og gjafa mjög mikið. Ljóst er þó að samkvæmt fermingarbörnunum er 

samhengið eitthvað en freistandi er að ætla að gjafirnar séu ekki jafn afgerandi þáttur í 

fermingarákvörðuninni og sumir gagnrýnendur fermingar og fermingargjafa vilja vera láta.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 

 

Tafla 14.  

Spurning 16:  Merktu x við það sem þér finnst eiga við þig.  

(Má merkja við eitt eða fleiri atriði). 

 

Ég trúi 

á föður 

son og 

heilagan 

anda. 

Ég trúi 

að allt sé 

ákveðið 

af Guði 

fyrirfram  

Ég 

trúi á 

minn 

hátt 

Ég trúi 

að 

maður 

geti 

stjórnað 

eigin 

lífi og 

það 

komi 

Guði 

ekki 

við. 

Ég trúi að 

það sé 

hægt að 

nálgast 

Guð með 

mörgum 

leiðum t.d. 

í gegnum 

önnur 

trúarbrögð.  

Ég trúi 

að Jesús 

hafi 

verið 

bæði 

Guð og 

maður. 

35%   9% 22,1%    8,1%    8,4% 
            

17,4% 

 
        
 

Hér trónir á toppi með heil 35% hinn gamalgróni þrenningarlærdómur kristinnar kirkju sem 

játaður er í hinni postullegu trúarjátningu og signingunni í nafni Guðs föður, sonar og heilags 

anda.  Þetta er sú skilgreining er kirkjan heldur á lofti sem kjarnajátningu kristninnar.  

     Í öðru sæti hér með 22,1% er sú um margt íslenska hefð, kannski alþjóðleg líka að velja sér 

sína eigin trúarlærdóma. Trúa því sem ég vil burtséð frá kenningum kirkjunnar t.a.m.  Þá má og 

segja að hver maður hafi trú með sínum hætti, án þess þó nauðsynlega að falla utan hins kristna 

ramma, þannig getur það að trúa á minn hátt falið í sér kristni og það sem fellur utan hennar 

einnig. Kristin kirkja amast þó frekar við þessari játningu þar sem hún er beinlinis of opin fyrir 

því sem ekki er kristið.  

      Í þriðja sæti hér með 17,4%  kemur sú kristna kjarnajátning að Jesús hafi verið bæði Guð og 

maður. Þetta er kenning kirkjunnar og boðskapur gegnum aldirnar og hafa fermingarbörnin 

tileinkað sér þessa höfuðjátningu.  

     Mjótt er á mununum milli hinna þriggja viðhorfa sem hér var val um. Forlagatrúin að allt sé 

ákveðið af Guði fyrirfram fær hér 9% vægi og þar næst með 8,4% kemur viðhorfið að unnt sé að 

nálgast Guð gegnum margar leiðir m.a. gegnum önnur trúarbrögð, þessa leið útilokar kristin 

kirkja með öllu svo þetta viðhorf er í andstöðu við það sem kennt er í fermingarfræðslunni. Að 

stjórna lífinu án Guðs fékk fæst stigin hér eða 8,1% sem merktu við þann möguleika. Þetta er 

sömuleiðis viðhorf sem ekki hugnast hinni kristnu kenningu.   
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Tafla 15.  

Spurning  17: Hvað finnst þér um eftirfarandi fullyrðingar? 

 Merktu í einn reit í hverri línu. 
 

 

Mjög 

ósammála 

Fremur 

ósammála   

Hvorki 

né 

Fremur 

sammála  

Mjög 

sammála       

a) Ég myndi hvetja aðra til að 

fara í fermingarfræðslu.  

 

5,4% 5% 27,1% 29,4% 33% 

b)   Ég tel líklegt að ég muni taka 

þátt í kirkjulegu starfi eftir  

ferminguna, fara í messur eða 

vera í æskulýðsstarfi.  

10,5% 14,5% 37,8% 22,7% 14,5% 

c)  Í fermingarfræðslunni líður mér 

oftast vel. 
2,2% 7,4% 20,5% 34,5% 35,4% 

 d)  Foreldrar mínir hafa áhuga á 

því sem ér er að gera í 

fermingarfræðslunni. 

4,2% 7,4% 27,8% 30,6% 30% 

 

         
Í lið 17.a. kemur fram að meginþorri fermingarbarna myndi hvetja aðra til að fara í 

fermingarfræðslu, þeir sem lýsa sig  mjög sammála að hvetja aðra til slíks eru 33% og fremur 

sammála eru 29,4%, samtals eru því 62,4% sammála því að hvetja aðra til að fara í 

fermingarfræðslu. Þetta getum við einnig skoðað í ljósi einkunnagjafar fermingarbarnanna á 

fermingarfræðslunni en í spurningu 10 kom fram að 74% gáfu fermingarfræðslunni einkuninna 7 

eða hærra og yfir 64% voru ánægð með skipulag fræðslunnar. Hér er klárlega samhengi með 

almenna ánægju fermingarbarna með fermingarfræðsluna og þess að þau eru langflest tilbúin að 

mæla með henni við aðra.  Það er aðeins 10,5% sem ekki myndi mæla með fermingarfræðslunni 

við aðra og það verður að teljast lágt hlutfall og styrkir að ég tel fullyrðinguna hér að framan enn 

frekar.  

Í lið 17.b. er fjallað um framtíðarhorfur á kirkjulegu starfi, þar eru 37,2% sem telja að þau 

muni taka þátt í kirkjulegu starfi eftir fermingu. Hlutlausi hópurinn er stór 37,8% en athyglisvert 

er að um fjórðungur reiknar síður með að taka þátt í kirkjulegu starfi eftir fermingu. Þessi 

niðurstaða er athyglisverð í ljósi þess sem sagt var hér að framan um almenna ánægju 

fermingarbarna með fræðsluna og þess fjölda sem hafði væntingar um að trú þeirra myndi 

styrkjast eftir fermingu.   
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     Liður 17.c. beinir sjónum að líðan fermingarbarna og þar eru 35,5% sem segjast vera mjög 

sammála að í fermingarfræðslu líði þeim oftast vel og 34,5% eru fremur sammála fullyrðingunni. 

20,5% eru hlutlaus. Fremur ósammála eru 7,4% og 2,2% mjög ósammála að þeim líði oftast vel í 

fræðslunni. Segja má að öllum meginþorra fermingarbarna líði vel í fermingarfræðslunni eða 

69,9%. 

     Liður 17. d. kemur inn á viðhorf foreldra til fermingar. Þar segjast 30,6% fremur sammála að 

foreldrar hafi áhuga á því sem þau eru að gera í fermingarfræðslunni, 30% mjög sammála. 

Hlutlausir 27,8% en þau er lýsa sig ósammála að foreldrarnir hafi áhuga á fermingarstörfunum 

eru í heildina 11,4%. Má því segja að áhugi foreldra sé til staðar að mati meginþorra 

fermingarbarna.   

 

4.5. Inntak fermingar samkvæmt fermingarbörnum 

Fermingarbörnin telja sig almennt trúuð og má ekki vanmeta þátt trúarinnar í þeirri ákvörðun að 

þau fermast. Móðirin og prestur þá faðir og amma eru helstu mótunaraðilar trúarinnar að mati 

fermingarbarna. En um þá ákvörðun að fermast má segja að hefð ráði nokkru en trúin er samt 

sem áður sterkasti áhrifavaldurinn að þeirra mati. Foreldrar ásamt ömmu og afa og prestinum 

hafa mest áhrif á þá ákvörðun barnsins að fermast.  

     Fermingarbörnin telja sig almennt þekkja markmið fermingarfræðslunnar. Að mati 

fermingarbarna er fermingin mikilvægur undirbúningur fyrir lífið en sá undirbúningur skal vera 

afmarkaðri heldur en sýn prestanna segir til um og snýr meira að Guði og fræðslu um Jesú.   

Fræðsla um föður son og heilagan anda er kjarninn að mati fermingarbarna en aðrir þættir svo 

sem heiðarleiki, hófsemi, virðing og ábyrgð eru þættir sem fermingarfræðslan á að kenna um. 

Messur og helgihald eru einnig  nokkuð mikilvægir þættir að mati þeirra.  Forvarnir gegn 

vímuefnum, umhverfis- og náttúruvernd er efni sem fermingarbörn telja að tilheyri tæpast 

fermingarfræðslu. Um samhengi fermingargjafa og fermingar er nokkur óvissa stærsti hópurinn 

hlutlaus og nokkuð færri er telja þau tengsl  til staðar en þeir er telja þau litlu eða engu máli 

skipta. Fermingarferðalagið er að jafnaði það skemmtilegasta við fermingarfræðsluna sem heild 

segja langflest fermingarbörn.  Almennt eru fermingarbörnin ánægð með fermingarfræðsluna og 

gefa henni góða einkunn og geta mælt með henni við aðra. 
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5. Umræða 

Í umræðukafla þeim sem hér fer hef ég valið að greina umræðuna niður í þrjá undirkafla. Í fyrsta 

lagi mun ég ræða um stöðu fermingar og mikilvægi bæði út frá sýn presta og fermingarbarna og 

eigin áliti. Í öðru lagi ræði ég um markmið og árangur fermingarfræðslunnar út frá greiningu á 

niðurstöðunum úr rannsókn minni. Í þriðja og síðasta lagi kemur umræðukafli sem ég ræði um 

ferminguna og trúarlegt uppeldi en þar ræði ég um samspil kirkju og heimilis um trúarlegt 

uppeldi. 

5.1. Staða fermingar og mikilvægi 

Í upphafi var lagt upp með spurninguna: Hvernig er  fermingarfræðslu í Eyjafjarðarprófastsdæmi 

háttað? Undirspurningar voru síðan: Hver er sýn presta á ferminguna? Hver er sýn fermingarbarna 

á ferminguna? Hvert er inntak fermingar? Hvert er form fermingarinnar? Þessu öllu hef ég leitast 

við að svara í allnokkru máli hér að framan.   

Að mínu áliti eru höfðuðniðurstöður þessarar rannsóknar að prestar og fermingarbörn eru 

almennt ánægð með stöðu fermingar og tala má þar um trausta og vel grundvallaða hefð í 

samfélaginu sem er ætlað að veita góðan undirbúning undir lífið. Skilgreining presta á hvað undir 

þann undirbúning fellur er mun opnari en skilgreining fermingarbarnanna. Hjá prestum kom 

greinilega fram að staða fermingar er ákaflega sterk og byggir á gamalli hefð en þó sjá þeir blikur 

á lofti er ógna þeirri stöðu. Óttast prestar að hlutfall fermdra ungmenna muni minnka á næstu 

árum og áratugum, það sé í takt við þróun erlendis og þá muni óvægin gagnrýni á íslensku 

kirkjuna vegna málefna hennar hafa áhrif til lengri tíma litið. Ef ekki er hugað betur að innihaldi 

fermingar kann hún að tapa merkingu sinni og þegar það gerist leggst siðurinn af. Í ljósi þess og 

hversu sterk staða fermingar er ennþá vilja prestar ekki hrófla við því skipulagi og kerfi sem er 

við lýði nú og alls ekki hrófla við aldri fermingarbarna. Allar breytingar þar hafa í för með sér 

umrót sem grafa kynni undan stöðu fermingar í dag að mati presta. Þá tel ég að prestar kunni 

jafnvel að vanmeta trú fermingarbarnanna en sé litið til þeirrar einkunnar sem fermingarbörn gefa 

trú sinni þá skilgreina þau sig sem mjög trúuð almennt. Hef ég á tilfinningunni að prestar hafi 

ekki alveg þá sýn en sannarlega er erfitt að átta sig á trúarlegri afstöðu unglinga.   

Í könnun meðal presta frá 1987 sem áður var getið en þar var spurt um mikilvægustu atriði 

fermingarfræðslu og kom þar fram að markmiðin „að vekja og efla trú“ og „að kenna þeim 
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grundvallaratriði kristinnar trúar“ voru markmið sem flestir settu í fyrsta sæti eða um 80% 

svarenda. Að auki var mikilvægt „að gera börnin að virkum þátttakendum í söfnuðinum“ Þessi 

atriði eru í samhljómi við könnun meðal presta í Uppsalastifti í Svíþjóð frá 1976 og sömu atriði 

voru einnig sett fram sem mikilvæg í nefndaráliti prestastefnu frá 1965 (Pétur Pétursson, 1993a). 

Mikilvægast er að mati presta í könnun minni að kenna, virkja og vekja trú. Þá er áherslan 

sterk hjá eyfirsku prestunum á játninguna á fermingardegi. Þetta eru  höfuðmarkmið en svo má 

segja að ekkert sé fræðslunni óviðkomandi og mjög sterk áhersla er á að tengja Biblíu og trú 

saman við samtíð og málefni hennar. Fermingarbörn sjá undirbúninginn meira afmarkaðri og 

tengdan Biblíu, Guði og Jesú. Hjá prestum kom ákveðið fram að ferming er játning barns á veru í 

kirkjunni og staðfesting kirkjunnar á skírnarnáð, það er þeirri náð Guðs sem að kristnum skilningi 

er veitt barni við inngöngu í kirkjuna í skírn. Að gera Jesú að leiðtoga lífsins er hugtak sem lýsir 

nokkuð vel hugmynd presta um inntak fermingar. Þessa áherslu gagnrýndi sr. Torfi Hjaltalín 

(2007) hér að framan. En ég tel að þessi áhersla komi gegnum helgisiðabókina frá 1981 og 

fermingarathöfnina þar sem fermingin nær ákveðnu hámarki er barnið gengur fram fyrir altarið í 

fermingarmessunni og fer með játningu sína. Þar lýkur  í raun ferlinu með handayfirlagningu og 

bæn. Ferli sem hófst með fermingarundirbúningi í september. Hér er sannarlega hápunktur 

fermingarinnar en hér má velta upp hvort sá skilningur að kirkjan staðfesti og Guð veiti anda sinn 

hverfi nokkuð í skugga játningarinnar. En slíkt tel ég að geti verið raunin. Hér vil ég minna á hve 

játning fermingarbarnsins var miðlæg í guðfræði heittrúarstefnunnar á 18. öld  og að þessi játning 

hvarf um hríð með helgisiðabókinni 1910 en er til staðar í núverandi helgisiðabók  frá 1981 og 

verður til að skapa mikla áherslu meðal prestanna sem rannsóknin náði til á þetta atriði sem er 

nokkuð í anda hreintrúarstefnunnar. Þessi játning er t.d. ekki í núverandi helgisiðabók norsku 

kirkjunnar við fermingu, þar er gert ráð fyrir handaryfirlagningu og bæn fyrir fermingarbarninu.  

Fermingarfræðslan er samkvæmt prestum afar dýrmætt tækifæri fyrir kirkjuna að miðla 

kristinni kenningu og boða kristin lífsgildi og þar finna þeir til eigin ábyrgðar. Svonefnd 

Kirkjufræðslunefnd lét gera könnun á fermingarstörfum árið 1980 og kom þá fram að 28% presta 

svöruðu að mæting í messur væri skylda en 70% gengust við að hvatning væri í þá veru fremur 

en skylda. Þá töldu 65% presta mætingu barna góða í messur (Pétur Pétursson, 1993a). Tel ég að 

könnun mín leiði í ljós nokkuð sterka áherslu á messur sem hluta af undirbúningi 

fermingarfræðslunnar. Hér vísa ég einnig í spurningu 13 en þar kemur fram að messur fá flest stig 

sem þriðja mikilvægasta atriði fermingarfræðslu og eins um eftirfylgni presta varðandi mætingar 
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í messur m.a. með notkun á Kirkjulyklinum. Það er því sterk áhersla á messurnar meðal eyfirskra 

presta, messur eru skylda og það er krafa sem fermingarbörn kannast við og samþykkja.   

Ég tel að ég hafi greint að prestar finni til ákveðinnar einsemdar einyrkjans og að þeir vildu 

hafa meira samstarf við aðra. Hér held ég að felist ákveðin ógn í fermingarstörfunum er snýr að 

prestum. Þar sem prestar starfa gjarnan einir innan sinna sókna að fermingarstörfum þá má segja 

að ákveðin hætta sé á einangrun þeirra og þeir upplifi einsemd í starfi sem eykur og   stórum 

hættuna á að viðkomandi þreytist og ofkeyri sig, brenni út eins og það er kallað. Einnig má hér 

nefna að prestar töldu sig varla hafa nægjanlegan undirbúning til kennslustarfa eða þekkingu á 

kennslufræðum almennt. Ljóst er að prestsstarfið í heild er afar fjölbreytilegt og takmarkaður 

undirbúningur og vanmáttarkennd á einu stóru sviði preststarfans eins og fermingarundirbúningur 

er, kann og að hafa afgerandi áhrif á líðan presta og starfsgleði þeirra.  

Fermingarfræðslan er mjög yfirgripsmikil að mínu áliti eins og hún er í dag í 

Eyjafjarðarprófastsdæmi og kemur inna á margt í mannlegu lífi. Það er einnig ljóslega 

tilgangurinn að mati presta en fermingarbörnin deila þó ekki þeirri skoðun. Um leið og 

fermingarbörnin telja sig þekkja markmið fermingarfræðslunnar þá  hafa þau mun þrengri sýn en 

prestar á það sem á að kenna um.  Að mati fermingarbarna ber ekki að leggja mikla áherslu á 

tilfinningar í fermingarfræðslunni, þar skora aðrir þættir hærra. Fræðsla um skaðsemi og forvarnir 

gegn vímuefnum er ekki verkefni fermingarfræðslu að mati meginþorra fermingarbarnanna. 

Umhverfis- og náttúruvernd á og ekki heima í fermingarfræðslunni að mati fermingarbarna. 

Meginþorri þeirra er hins vegar  samþykkur að leggja áherslu á bætt samskipti, vináttu og 

virðingu innan fermingarfræðslu. Heiðarleiki, hófsemi, virðing og ábyrgð eru þættir sem 

fermingarfræðslan á að kenna um. Fræðsla um Jesú og umræður um trúna eru afgerandi 

mikilvægir þættir í fermingarfræðslu þar næst messur. Hér sjá prestar aftur sköpun Guðs sem 

afgerandi þátt sem geri að fermingarfræðsla láti sig allt mannlegt varða.  

Viðhorf fermingarbarna víkur því nokkuð frá hugmyndum prestanna sem sjá 

fermingarfræðslu sem yfirgripsmikið hugtak er taki yfir nær allan undirbúning undir lífið. Þannig 

má kannski greina hjá prestum meiri áherslu á fermingarfræðsluna sem almenna manndómsvígslu 

unglingsáranna þar sem komið er inn á flest svið mannlegs lífs. Þó fermingarbörnin hafi þrengri 

skilning á efnistökum fermingar tel ég þó að hjá þeim gæti hins sama skilnings og hjá prestum að 

fermingin marki ákveðin þáttaskil í lífshlaupi einstaklingsins, - manndómsvígsla að nokkru leyti. 

Það byggi ég m.a. á því að mikill meirihluti fermingarbarnanna telur fermingarfræðslu 
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mikilvægan undirbúning fyrir lífið og því eru prestar sammála sem og samfélagið í heild sé 

vitnað til þess er áður kom fram um hina sterku hefð fermingar í samfélaginu.  

     Langflest fermingarbörn telja sig hafa góða þekkingu og undirbúning fyrir fræðsluna. 

Fermingarbörnin eru óviss í afstöðu þegar kemur að þeirri fullyrðingu að fermingarfræðslan sé 

bara fyrir þá sem trúa á Guð. Stærsti hópurinn 35% samsamar sig trúnni á föður, son og heilagan 

anda, næststærsti hópurinn 22,1% segist trúa á sinn hátt á meðan 17,4% samsama sig játningunni 

að Jesú hafi verið bæði Guð og maður. Önnur viðhorf sem telja mé ekki kristin fá lítið vægi. 

Þegar fermingarbörnin gefa trú sinni einkunn má ráða að þau séu mjög trúuð, tæplega 78% með 7 

í einkunn eða hærra. Fermingarbörnin eru óviss í samspili fermingar og fermingargjafa en um 

27% telja þar samspil á meðan rúm 32% eru óviss en meginþorrin um 40% telur samspilið lítið 

sem ekkert. Þetta sýnir að sú gangrýni á ferminguna að gjafirnar séu höfuðinntak hennar á við 

takmörkuð rök að styðjast. Fermingar grundvallast ekki á gjöfum að mati fermingarbarna í 

Eyjafirði.  

     Fermingarárgangarnir eru nokkuð  breytilegir og undirbúningur þeirra misjafn að mati 

prestanna, svo þeir eru ekki alveg sammála fermingarbörnunum í þessu efni þar sem þau töldu sig 

allvel undirbúin. Hvað veldur þessu mati presta, kann að vera af ýmsum toga spunnið. Komið 

hefur fram að áhugasamur kennari sem hefur haft sama bekk nokkra vetur og  hefur lagt rækt við 

kristinfræðikennslu skilar af sér hópi sem hefur góða þekkingu í þessum efnum. Að sama skapi 

hefur lítil áhersla innan skóla á kristinfræði einnig leitt til að sumir hafa litla kristinfræði 

þekkingu. Kristinfræðikennslu í skólum hefur hrakað almennt að mati presta og en prestar voru 

gjarnan við kennslu hér áður og fyrr inni í skólunum og höfðu sjálfir með höndum 

kristindómskennslu. Nú er þessu öðruvísi farið og næsta fátítt að prestar starfi í skólum að auki 

hefur það heyrst að almennir kennarar veigri sér gjarnan við að annast kristindómskennslu. Finnst 

efnið of persónulegt þar sem það gangi inn á hið persónulega trúarsvið er snýr að innri afstöðu 

einstaklinga. Erfitt sé að halda þar hlutleysi og beinlínis léttara og þægilegra að kenna önnur fög 

þar sem afstaða og lífskoðun kennarans blandast ekki inn í fagið (Sigurður Pálsson, 2008).   Hér 

tel ég rétt að halda á lofti hversu lítið vægi kennari hefur á trú fermingarbarna og þá ákvörðun að 

fermast, samkvæmt rannsókn minni en kennarinn er þar nánast áhrifalaus. Þarf kirkjan e.t.v. ekki 

að hafa áhyggjur hér af hnignandi áherslum á kristinfræði í skólum? Er þessu hlutverki kannski 

betur sinnt af fjölskyldunni og kirkjunni sjálfri? Hér kann þó að vera að kirkjan sé enn að 

uppskera þar sem foreldrar fermingarbarnanna hafa væntanlega fengið haldgóða 
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kristinfræðikennslu, jafnvel frá hendi prestanna sjálfra fyrr á árum. Það megi því  ætla að  lengri 

tíma taki að merkja áhrif minnkandi vægi kristinfræði í skólunum og þau áhrif kom ekki fram 

fyrr en eftir tvær kynslóðir eða svo,  en það mun tíminn leiða í ljós.  

       Samkvæmt prestunum kom  þó fram að samstarf við skóla er gott en er þó fremur lítið 

yfirleitt þar sem fermingarfræðslan fer fram innan veggja kirkjunnar og utan skólatíma og 

skólahúss. 

        Heimilin koma inn í myndina hvað undirbúning barna varðar. Þar er mjög breytilegt hversu 

mikil áhersla hefur verið á kirkju og kristni. Sumar fjölskyldur hafa verið virkar innan kirkjulífs 

t.d. með þátttöku barna í sunnudagaskóla- eða æskulýðsstarfi sóknanna. Prestar telja foreldra 

almennt fremur jákvæða í garð fermingarfræðslu en einnig kom fram að þeir hefðu óskað eftir 

meiri virkni foreldra í messusókn og fermingarstörfum almennt. Viðhorf presta hér er nokkuð 

tvíbent. Annars vegar helgast það af almennri stöðu fermingar þar sem um allflest börn fermast 

en það bendir til að foreldrar séu jákvæðir gagnvart fermingu og fermingarhefðinni því  ólíklegt 

er að margir fermist í trássi við vilja foreldranna. Hins vegar er hér á ferð nokkuð sem þekkt er í 

íslensku kirkjulífi að meginþorri fólks er ekki virkur í safnaðarlífi en mjög margir koma til kirkju 

við ákveðin tilefni, á hátíðum, í útfarir, í skírnir og fermingar. Kirkjan er til staðar fyrir fólk sem 

kemur þegar það þarf og vill. Hins vegar má svo greina ákveðin vonbrigði meðal presta gagnvart 

því að foreldrarnir séu ekki nægjanlega virkir í þátttöku í safnaðarlífinu. Það að foreldrar komi 

akandi með börn til messu og skili þeim af sér og fari sjálf heim er nokkuð þekkt meðal presta. 

Sú gjörð er ekki til merkis um andstöðu við fermingu heldur er það túlkað fremur sem ákveðið 

tómlæti eða jafnvel fremur spurning um forgangsröðun foreldranna.    

      Samskipti fara fram gegnum foreldrafundi, viðtöl, samverur í kirkjunni og messur.  Um 60% 

fermingarbarna telja að foreldrar hafi áhuga fyrir því sem fermingarbörnin eru að gera í 

fræðslunni en um 28% eru óviss um afstöðu foreldra. Allir prestar hafa foreldrafundi og telja þá 

mikilvæga til að tengjast fjölskyldum fermingarbarna og til að miðla upplýsingum.  

       Prestar kannast við námskrá fermingarfræðslunnar en eru almennt ekki að nota hana eða taka 

mið af henni. Þessi niðurstaða kom mér í sjálfu sér ekki á óvart því þetta hafði ég einhvern veginn 

á tilfinningunni og er í samræmi við það er kom fram í könnun frá 1980 meðal presta og er og í 

samræmi við gagnrýni sr. Torfa Hjaltalín (2007) er talar um að prestar hafi jafnvel sína hentisemi 

í fræðslunni. Hvers vegna námskráin fær ekki það rúm sem henni ber er erfitt að fjölyrða um.  Ég 

hef þó grun um að þetta tengist vöntun á góðu fermingarfræðsluefni sem þá væri sniðið í senn að 
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námskármarkmiðum og samtímaþörf og aðstæðum. Hér kann og að vera að námsmarkmiðin þyki 

of almenn og jafnvel að einhverju leyti úr takt við samtíma og þörfina á fræðslu á akri 

fermingarstarfanna. Þó kom fram hjá prestum að nýjar áherslur komu hin síðari ár í 

fermingarfræðslu með minni áherslu á utanbókarlærdóm og  meira var  lagt upp úr trúarlegri 

innlifun. Sumir prestar voru uppteknir af að mæta barninu þar sem það er og höfðu lagt á það 

markvissar áherslur að skapa góða mynd af kirkjunni og prestinum til að byggja upp tengsl og 

samskipti til lengri tíma. Hér virðist mér liggja að baki sterkust áherslan á að vekja til trúar sem er 

eitt af höfuðmarkmiðum fermingarfræðslu. Vekja í gegnum bæn fremur en þekkingu eða lærdóm. 

Hér er á ferð trúarleg áhersla sem þó ein og sér er ekki nægjanleg að hefðbundnum skilningi því 

nauðsynlegt er í kristindómnum að þekkja þann Guð sem bænum er beint að. Þegar ég segi hér að 

þekkja þá sé ég að baki grundvallarþekkingu á Biblíunni, kristnum trúarjátningum og 

kenningarlærdómum.   

Áherslan á það sem kalla má forvarnir eða lífsleikni er nokkuð annarrar gerðar. Sú áhersla er 

nokkuð sterk hjá prestum en hún kemur á eftir þekkingunni á Guði og Jesú og grundvallandi 

guðfræðilegum þáttum. Áherslan á forvarnir og lífsleikni byggir að mati presta á hinni 

samfélagslegu ábyrgð manna gagnvart Guði  og mönnum. Hér er að baki sýn á mannhelgi og 

manninn sem sköpun í Guðs mynd og þá sem helgan þátt í sköpunarverkinu.  Hér liggur að mínu 

áliti nokkuð örugglega hin tvöfalda kærleikskrafa Krists til grundvallar, það er að elska Guð og  

elska náungann eins og sjálfan sig. Þetta með náungann og okkur sjálf er nokkuð víðfeðmt og þar 

kemur hegðun og breytni mannlegs lífs inn í myndina.  

5.2. Árangur og markmið fermingar 

All flest fermingarbörn telja sig hafa lært margt nýtt um kristna trú en svo kemur líka fram að um 

40% telja fermingarfræðslu gera takmarkað gagn í að fræða um trú og 40% eru óviss um afstöðu 

sína til þess hvort hún geri gagn. Hér er því nokkur óvissa um árangur að mati fermingarbarna og 

beinlínis mótsögn milli svara þeirra í könnuninni. Þó má nefna hér hversu háa einkunn þau gáfu 

trú sinni og þá kann að vera lítið sem unnt er að bæta við í aukinni trú. Aðrir þættir svara gefa 

vísbendingar um talsverðan árangur að mati fermingarbarna en 55% þeirra telja að fræðslan hafi 

gert þau trúaðri. Um 57% segja að mikilvægi kirkjunnar hafa aukist eftir fermingarfræðsluna og 

um helmingur fermingarbarna telur fordóma hafa minnkað við fermingarfræðsluna. Í rannsókn 

Morgunblaðsins á fermingu frá 1997 kemur fram 68,3% telji sig hafa lært mikið en 7,2% lítið 
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(Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, 2007). Hér er því ákveðin samsvörun í þá veru eða töluverður 

meirihluti telur fermingarfræðslu skila árangri í þekkingu og í að auka mikilvægi trúarinnar og 

kirkjunnar.  

Könnun meðal framhaldsskólanema frá árinu 2000 sem áður var getið um og var könnun á 

viðhorfum til fermingarfræðslu, trúar og trúariðkunar leiddi m.a. í ljós að kirkjan næði ekki þeim 

markmiðum er hún setti sér um trúaruppeldi. Fermingin væri frekar hefð í hugum fólks en að 

forsendur kirkjunnar kæmust að. Sem inngönguathöfn til safnaðarlífs næði fermingin ekki 

tilgangi sínum. Þrátt fyrir að um 90% barna fermist þá komi í ljós að  allt að helmingur svarenda 

telji sig trúa á persónulegan hátt og í könnuninni frá 2000 segist aðeins 21,5% vera kristinnar 

trúar. Af þessu megi álykta að fermingarundirbúningur skili takmörkuðum árangri og standi ekki 

undir markmiðum sínum. Þegar spurt var um ástæðu fermingar kom fram að 46,8% nefna hefð í 

því sambandi (Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, 2007). Þegar litið er til hvernig þetta kemur heim og 

saman við mína könnun þá er ljóst að hefðin er rík, það var sterk áhersla á hefð hjá prestum og 

einnig nokkuð sterk áhersla hjá fermingarbörnum. Í minni könnun er líka sterk áhersla á trú og 

trúarlegan áhuga fermingarbarna samkvæmt þeim sjálfum. Hér kom fram i minni könnun mun 

sterkari trúarleg áhersla en var í könnuninni meðal framhaldsskólanemanna. Hér kann að ráða að 

um framhaldskóla aldur dvíni trúarleg áhersla og hvorutveggja sé rétt það er lítill trú meðal 

framhalds skólanema en sterk trúaráhersla hjá fermingarbörnum.  

Ég gat hér að framan rannsóknar frá 1993 þar sem spurt var hvort væri skemmtilegra 

fermingarfræðsla eða kristinfræði í skóla, þá var niðurstaðan afgerandi fermingarfræðslu í vil 

46% en aðeins 8% völdu kristinfræði. (Pétur Pétursson, 1993b).  Í rannsókn Morgunblaðsins á 

fermingu frá 1997 kemur fram að 42,8% fannst fræðslan skemmtileg en 16,8% sögðu hana 

leiðinglega. (Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, 2007). Þetta er enn meira afgerandi í minni könnun 

þar sem fermingarbörnin gefa fræðslunni háa einkunn og lesa má út úr könnuninni að þau eru 

ánægð með fermingarfræðsluna sem slíka. 

Í könnun minni kom fram að fermingarfræðslan virðist ekki auka að neinu verulegu marki 

bænir og bænahald. En það svar vekur nokkra undrun þar sem  mikill meirihluti telur trú sína 

muni aukast eftir fermingu og sýnir það miklar væntingar fermingarbarna til 

fermingarathafnarinnar. Skýring hér á kann að vera að fermingarbörnin hafi verið virk í bæn áður 

en fræðsla hófst og fræðslan litlu breytt þar um, barnatrúin hafi verið virk og bænalíf ekki aukist 

með fræðslu.  Nær helmingur er ósammála að  fermingarfræðslan taki of mikinn tíma frá öðum 
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verkefnum en rúmlega fjórðungur telur svo vera. Fermingarferðalagið var gjarnan það besta við 

fermingarfræðsluna. Í könnun Björn Björnssonar og Péturs Péturssonar, frá 1990, kom fram 

þegar spurt var um trúarleg áhrif fermingar að tæplega helmingur svarenda sagði að fermingin 

hefði haft trúarleg áhrif á líf þeirra.  En um 39% sögðu hins vegar trúarleg áhrif engin.  Þar var 

spurt eftir ferminguna. En í könnun minni er spurt fyrir fermingar þannig að þessi atriði eru ekki 

beint samanburðarhæf sem slík en gefa þó mynd af væntingum og þá kannski raunverulegri 

upplifun þessa þáttar í tilfelli könnunar Péturs og Björns. Í könnun meðal fermingarbarna frá 

1993 var spurt: „Heldur þú að það breyti fólki ef það fermist?“  Um 17% töldu að fólk yrði 

trúaðra og færi oftar í kirkju og 37% töldu að það yrði trúaðara almennt en um 28% töldu að 

fermingin myndi litlu breyta í þessum efnum (Pétur Pétursson, 1993). Það er  ljóst úr könnun 

minni að fermingarbörn hafa töluverðar væntingar til fermingar hvað varðar styrkingu trúarinnar. 

Kannski meiri væntingar en tilefni er til samanber rannsóknir á síðari stigum eftir fermingu, en í 

það minnsta eru væntingarnar töluverðar.  Það má því ætla út frá þessari einkunnagjöf að 

fermingarbörnin hafi þá sjálfsmynd að þau séu almennt og yfirleitt trúuð.  Kemur það svo sem 

heim og saman við ýmislegt sem áður hefur verið rætt og ritað um trúarlíf Íslendinga en kannanir 

hér um hafa almennt gefið þá mynd að Íslendingar séu trúuð þjóð. Eitt sinn var talað um að 

Íslendingar væru trúaðasta þjóð í heimi. Niðurstaðan úr könnun Guðfræðistofnunar frá 1987 gaf 

þá niðurstöðu að 91,5% svarenda höfðu lært bænir í bernsku og i könnun Gallup frá 2004 var 

hlutfallið aðeins lægra eða 86,4% (Pétur Pétursson, 1993a).  Ætla má að trúfræðsla standi hér á 

landi á nokkuð gömlum og traustum merg þar sem ein kynslóð kennir annarri bænir og miðli 

áfram trúariðkun sem skili sér í að Íslendingar telji sig almennt trúaða. Niðurstaða mín gefur 

kannski ekki tilefni til stórra alhæfinga í þessu efni en bendir í þá átt að fermingarbörnin telji sig 

almennt trúuð.  

Að sönnu er erfitt að mæla árangur fermingarstarfanna en ljóst af viðtölum við prestana að 

þeir eru ekki allskostar ánægðir með sumt í framkvæmd fermingar í dag. Það er greinanlega 

ánægja með hátt hlutfall fermdra og heildar rammann sem slíkan utan um fermingarstörfin en 

ljóst að aukna samræmingu og samhæfingu vantar að mati presta sem og betra kennsluefni. Það 

var afgerandi í viðtölum hve mikil breidd er í kennsluefni, ýmislegt frá prestum sjálfum er notað í 

bland við útgefið efni. Útgefið efni þykir gamaldags og það vantar nýtt og gott kennsluefni og 

það er ein af stóru niðurstöðum þessarar rannsóknar. Það vantar gott efni. Námsefni í 

fermingarfræðslunni vekur takmarkaðan áhuga að mati fermingarbarna. Almenn ánægja er með 
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námskröfur í fermingarfræðslunni og verkefnavinna er hæfileg að mati fermingarbarna sú 

niðurstaða kann að benda til að verkefnavinna sé e.t.v. í minna lagi.  

Kennsluaðferðir presta eru fremur gamaldags, yfirleitt framsögn, lítið um tölvur, skjávarpa 

eða margmiðlunarefni. Prestar leggja þó gjarnan áherslu á að skapa umræður og er það rík hefð 

innan fermingarfræðslu. Kemur þetta reyndar ágætlega heim og saman við það sem sagt var um 

efnisvöntunina, nýtt vel útbúið efni myndi og leiða til fjölbreytilegri kennsluhátta. Hér má vel 

greina ákveðna stöðnun í fermingarfræðslunni, þar sem ekki hefur verið lagt mikið upp úr því hin 

síðari ár að skrifa efni og gefa út til fermingarstarfa.  Námskráin hefur ekki heldur verið í þróun 

og endurmótun sem neinu nemur og veldur það því að þessir þætti sitja nokkuð fastir í sama 

farinu ár eftir ár.  Að mati presta er mikilvægt að efla fermingarfræðslu með markvissum hætti, 

auka samstarf og samvinnu. Samræma námsefni og bæta það. Samræma fræðsluna um allt land 

og fleiri ættu að koma hér að, söfnuðir ættu að vera virkari í fermingarfræðslunni. Það er skýr 

vilji presta að fleiri en þeir komi að fermingarfræðslu. Hér hefur þó verið einn vandi en það eru 

hin svonefndu aukaverk presta. Prestar fá greitt fræðslugjald frá hverju fermingarbarni og hefur 

það verið drjúg launauppbót í stærri prestaköllum þar sem fjöldi fermingarbarna er verulegur en 

hér er og um að ræða mikið vinnuframlag í kennslu.    

Krafa frá prestum um þátttöku fermingarbarna í messum og helgihaldi er skýr og 

afdráttarlaus. Helgihald er stór þáttur í starfi kirkjunnar og til að undirbúningur einstaklings sé 

fullnægjandi á hinu trúarlega sviði er mikilvægt að kynnast kirkjulegu starfi. 

Sunnudagsguðsþjónustan hefur um aldir verið hápunktur í helgun hins daglega lífs hins kristna 

einstaklings og því ber þessi áhersla að vera sterk í fræðslu trúnema.  Messur eru mikilvægur 

þáttur fermingarfræðslu að dómi langflestra fermingarbarna. 

5.3. Fermingin og trúarlegt uppeldi 

Af kirkjunnar hálfu er fermingarfræðslan hluti af hinu trúarlega uppeldi. Fermingarfræðdlan er 

tilboð til einstaklinga um að öðlast frekari fræðslu um kristna trú.  Grunnábyrgð hins trúarlega 

uppeldis er hjá foreldrum og fárráðamönnum en einnig hjá stofnunum samfélagsins þó segja megi 

að nokkuð hafi dregið úr þeim áhrifum hin síðari ár hvað varðar stofnanir samfélgsins en þar á ég 

einkum við skóla.  Mikilvægt er að þetta fræðdlutilboð höfði til fermingarbarnanna, því hér er 

ekki aðeins verið að kynna kirkju og Krist heldur leggja grunn að sambandi sem ætlað er að vara 

ævina á enda. Sem betur fer fyrir kirkjuna fær fermingarfræðslan góða dóma hjá 
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fermingarbörnum. Tæp 75% gefa henni 7 eða hærra.  

Ég hef ræt um hina sterku hefð fermingar sem kom berlega fram bæði hjá prestum og 

fermingarbörnum og það er ekki neinum vafa undirorpið að fermingin stendur nú sterkum fótum. 

Hátt hlutfall foreldra ber börn sín til skírnar þó hlutfallið fari reyndar aðeins niður á við. Hefðin 

er að börnin koma í fermingarfræðslu að hausti  og fermast að vori. Helstu mótunaraðilar 

trúarinnar eru uppalendurnir sem næst barninu standa móðir og faðir, þá amma og afi og síðan 

prestur og þá aðrir í fjölskyldunni. Þess hefð er rík í íslensku samfélagi enn í dag.  

Í könnun Péturs Péturssonar frá 1993 kom fram að að 58% fermingarbarna sögðust hafa ráðið 

mestu um þá ákvörðun sjálf að fermast. (Pétur Pétursson, 1993a). Sama má segja um niðurstöður 

úr sænskri viðtalskönnun við 35 unglinga sem flestir höfðu ákveðið að fermast kom fram að 

margir unglinganna sögðust hafa látið ferma sig að eigin ósk. Ekki virtist um að ræða bein ytri 

áhrif og ekki höfðu átt sér stað nein trúarleg átök. Var þetta túlkað með þeim hætti að mikilvægi 

fermingarinnar væri ekki tiltakanlega mikið hjá þeim og jafnvel heldur ekki hjá aðstandendum 

þeirra, þar sem viðhorfið „þú ræður þessu sjálf(ur)“ hafi verið ríkjandi öðru fremur (Björn 

Björnsson og Pétur Pétursson, 1990).  

Þann möguleika hefði ég kannski betur haft hér til í minni könnun svona til samanburðar. En 

sé vitnað aftur i fyrrnefnda könnun Péturs frá 1993  í þá komu foreldrar næst sem áhrifavaldar en 

síður vinirnir og er það í samræmi við það sem mín könnun leiðir í ljós. Vinir og félagar virðast 

hafa óveruleg áhrif á val barnsins um fermingu eða ekki fermingu.  

Fermingarbörn í dag eru opnari og óhræddari við umræður og ófeimnari við að lýsa eigin 

skoðunum að mati presta. Vandamál koma upp svo sem agavandi, stríðni eða einelti og við því er 

brugðist og telja prestar að fermingarbörnum líði almennt vel í fermingarfræðslunni. Prestar 

þykja almennt jákvæðir og góðir í samskiptum um 60% myndu hvetja aðra til að fara í 

fermingarfræðslu  að mati fermingarbarna. Langflestum fermingarbörnum hefur liðið vel í 

fermingarfræðslunni og  borgaraleg ferming er ekki fýsilegur kostur að mati meginþorra 

fermingarbarna. 

Helstu trúarlegu mótunaraðilar eru sem fyrr segir móðir og prestur, því næst faðir, amma og 

afi. Systkini og vinir hafi lítil áhrif og kennari nær engin.  Helstu áhrifavaldar um að börnin 

ákveða að láta ferma sig eru móðir og þá pabbi, þarnæst amma og í fjórða sæti prestur, minna 

vægi hafa systkin, vinir, og svo afi en lang minnst og næstum engin áhrif hefur kennarinn í 

þessum efnum. Hér má velta upp þeirri spurningu hvort lítil áhrif kennarans séu ekki í beinu 
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samhengi við minna vægi kristinfræðikennslu í skólum. Það tel ég reyndar vera og minnist þar 

skóladaga minna úr barnaskóla þar sem ætíð var sunginn sálmur að morgni og veruleg rækt var 

lögð við kristinfræðikennslu auk þess sem kennarinn var persónulega kristinn og lagði ríka 

áherslu á að vitna um trú sína. Þetta hafði áhrif á mig og veit svo var um fleiri samnemendur 

mína.  Hef ég heyrt fleiri vitna um slíkt, fólk á mínum aldri (46 ára) og eldra, sem á slíkar 

minningar úr íslensku skólastarfi þar sem rík áhersla var lögð á kristinfræði  innan skólans. Hvað 

þetta þýðir hins vegar fyrir kirkju og kristni framtíðar er erfitt að fjölyrða um. En ætla má að 

eitthvað verði að fylla það rúm er skólinn hafði með kristinfræðikennslu sinni og þar er kirkjunni 

nærtækast viðfangið. Hér kann kirkjunni að farast vel úr hendi en ég þekki dæmin frá Noregi þar 

sem viðlíka þróun varð innan skólans. Kirkjan tók sjálf yfir hlutverkið að fræða og kenna 

kristinfræði með auknum krafti en þar kom reyndar til aukin fjárframlög frá ríkisvaldi til að 

kirkjan gæti sinnt því verki svo vel sé. Hér má og minna á að um lengstan aldur hefur kirkjan haft 

sjálf á hendi fræðslu í kristnum fræðum og sá tími er slíkt var á hendi skólans á Íslandi  næsta 

skammur í sögulegu samhengi. Segja má því  að horfið sé til fyrri tíma í því efni að kirkjan taki 

við kristinfræði úr hendi skólanna.  

Kirkjan hefur talið sig hafa ríka skyldu hvað varðar trúarlegt uppeldi. Krafan um skírn er 

grundvölluð á orðum Jesú Krists og fræðsla í tengslum við skírn á sér langa hefð. Með siðbót 

Lúthers jókst áhersla á trúarlega fræðslu unglingsáranna og fermingin varð einskonar 

endapunktur á skírnaruppfræðslunni sem lauk með staðfestingu skírnarheits í sérstakri 

fermingarathöfn. Nefndi ég í upphafi þróunina á Norðurlöndunum þar sem ferming hefur verið á 

undanhaldi og að nokkru leyti má sjá vísbendingar um slíka þróun hér. Sú breyting virðist þó 

ganga hægar fram á landsbyggðinni en í þéttbýlinu á Reykjavíkursvæðinu.  

Gagnrýni hefur komið fram á ferminguna einkum frá samtökunum Siðmennt en auk þess 

hefur breytt samfélagsgerð þar sem fyrrnefnd fjölmenning ræður ríkjum og að einhverju leyti 

minni áhersla á trúmál í samfélaginu birt þann veruleika að blikur séu á lofti hvað varðar 

fermingarfræðslu kirkjunnar.  

Gerðar hafa verið kannanir á trúarlífi Íslendinga en ítarlegar úttektir  á fermingarstörfum 

Þjóðkirkjunnar hafa ekki verið gerðar að neinu marki. Það er því að minni hyggju mikilvægt að 

skoða þennan þátt kirkjustarfs sem kirkjan vill halda á lofti gjarnan í umræðunni t.d. um 

aðskilnað ríkis og kirkju. Það er sú staðreynd að um 90% landsmanna hafa þegið skírn og gengið 

til fermingarfræðslu allt fram til þessa. Ef þróunin hins vegar er sú að þeim fækkar sem tilheyra 
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kirkjunni mun og hlutfall þeirra sem fermast lækka og allt mun það verða til að auka á kröfuna 

um aðskilnað ríkis og kirkju og þar með afnám þjóðkirkjuhugtaksins.  

 



102 

 

6. Lokaorð 

Að rannsaka trú og trúarlega mótun hefur margvíslegt gildi. Má þar nefna að megin þorri fólks í 

heiminum hvarvetna er trúarlega mótað og segja má að trúin sé eitt af stóru málum samtímans en 

það vitna ýmisleg trúarleg átök og árekstrar víða um heim sem og sá mikli fjöldi er rækir trú sína 

í sátt við umhverfi sitt. Hin svonefnda fjölmenning er veruleiki þar sem ólíkir hópar með 

breytilega trúarsýn og lífsafstöðu þurfa að lifa saman í einni menningu eða jafnvel fjölmörgum 

menningarlögum sem renna saman í það sem nefnt er fjölmenning. Þá má nefna að trúin felur í 

sér grundvallandi lífsafstöðu hjá einstaklingum og ákveðna mótun lífsgilda og þar með talið 

siðferðisgilda og slík gildi eru breytileg en þau hafa áhrif á margt í mannlegri hegðun og breytni. 

Af framansögðu má því ráða að trú sé mjög mikilvægt fyrirbæri í mannlegri tilvist. Það hlýtur því 

að vera gagnlegt að rannsaka hvernig mótun og miðlun trúar eigi sér stað til einstaklingsins og 

allt sem viðkemur trú og trúarlegu uppeldi er því verðugt sem rannsóknarefni því það kemur inn á 

marga þætti í mannlegri tilvist svo sem samskipti og hegðun. 

Notagildi rannsóknarinnar er einkum fyrir kirkju og þá sem vilja stuðla að trúarlegu uppeldi 

og þurfa að skilja hvernig sú mótun eigi sér stað og hvaða sýn fermingarbörn og prestar hafi á 

fræðsluna. Ég tel og að mikilvægt væri fyrir okkar þekkingarsamfélag að vinna fleiri slíkar 

rannsóknir á boðun og fræðslu kirkjunnar. Ekki síst þar sem kirkjan hefur verið og er allnokkur 

mótunaraðili í samfélaginu hvað varðar lífssýn, lífsgildi og menningu. En slíkar rannsóknir eru of 

viðamiklar til að geta orðið hluti af þessu verkefni um fermingarstörfin í 

Eyjafjarðarprófastsdæmi. Verðug rannsóknarverkefni í framtíðinni sem gætu tengst minni 

rannsókn til að fá fyllri mynd af stöðu fermingar á landsvísu væru rannsóknir meðal 

fermingarbarna í öðrum prófastsdæmum. Þá væri verðugt að mínu mati að gera rannsóknir á 

námskeiðahaldi og öðru starfi sem snýr að fræðslustarfi kirkjunnar og á boðun  presta í gegnum 

predikun og kennslustörf. En það er að ég tel mikilvægt til að fá frekari heildarsýn á menntamál 

kirkjunnar og boðun hennar. Þá væri líka ekki úr vegi að greina hvernig kristinfræðikennslu sé 

háttað í skólum en þar virðast vissulega blikur á lofti ef marka má nokkra umræðu í fjölmiðlum 

um það efni og aðkomu kirkjunnar í því efni. En minna má á að nokkur blaðaskrif urðu veturinn 

2006 til 2007 um hina svonefndu vinaleið í skólum sem kirkjan setti fram sem kristna sálgæslu 

eða samtöl sem nemendur gætu átt við presta eða djákna. Gagnrýnendur töldu að þar væri aðeins 

á ferð trúboð innan skóla sem væri ekki í anda umburðarlyndis eða þess að mæta svonefndri 
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fjölmenningu með opnum örmum.  

Ég tel að mikilvægt væri að fá fram viðhorf kennara til kristinfræðikennslu og ekki þá síður 

viðhorf foreldra til slíkrar kennslu en það verður þó ekki verkefni þessarar rannsóknar. Þá er 

einnig stór og verðug spurning hvort greina megi einhverjar vísbendingar um að kristin guðstrú 

verði ekki með jafn miklum hætti mótandi í uppeldi og menntun barna og ungmenna á komandi 

tímum og áður var þegar náið samspil var milli kirkju og menntunar. Sú fjölmenning sem sprettur 

af hinum margvíslegu áhrifum sem koma með opnari samskiptum þjóða og menningarhluta mun 

hafa í för með sér ýmsar breytingar sem kalla á nýjar áherslur í skólamálum. Þar er t.d. krafan um 

almenna trúarbragðafræðslu í stað hefðbundinnar kristinfræðikennslu ofarlega á blaði. Kann svo 

að fara að öll kristinfræðikennsla flytjist þá yfir til kirkjunnar sjálfrar en slíkt mun hafa í för með 

sér allnokkra endurskoðun á fermingarfræðslu sem ég tel að hafi hingað til byggt að miklu á 

þeirri forsendu að öll börn hafi fengið nokkuð ítarlega fræðslu um kristna trú í grunnskóla. En að 

spá í framtíðina er að sönnu ekki auðvelt í heimi sem tekur jafn miklum og hröðum breytingum 

og nú er raunin og eins og áður sagði eru þessi rannsóknarefni efniviður í margar rannsóknir en 

ég get þeirra hér sem möguleika í frekari rannsóknarvinnu.   

Aukinn fjöldi rannsókna sem taka til margra þátta svo sem uppeldis, menntunar, kirkjustarfs 

og samfélagsins eru til þess fallnar að gefa í þessum efnum ákveðnar vísbendingar. Þeir aðilar 

sem vilja gera sig gildandi á einhvern hátt í samfélaginu og þróun þess þurfa því að þekkja og 

greina samtíð sína. Gildi minnar meistaraprófsrannsóknar tel ég að felist í því að hún leiði í ljós 

hvernig fermingarfræðslu er háttað og hvaða viðhorf bæði þeir sem fræðsluna annast, prestarnir, 

hafa til hennar og einnig komi fram viðhorf þeirra fermingarbarna sem fræðslunnar njóta. Ég hef 

talið mikilvægt að lýsa því hvernig þessir aðilar upplifa núverandi ástand og um leið að fá fram 

viðhorf þeirra til þess hvernig fermingarfræðslu ætti að vera háttað. Þar tel ég að afar merkilegt sé 

að greina hvort slík sýn fari saman hjá prestum og fermingarbörnunum.  

Þessi atriði sem ég hef rakið hér og umræða þeim tengd eru þess valdandi að ég tel vert að 

rannsaka viðhorfin til fermingar meðal fermingarbarna og fræðara þeirra. Ég hef leitast við að 

rekja helstu markmið meistaraprófsrannsóknar þar sem ég var að skoða, inntak og framkvæmd 

fermingarfræðslu í Eyjafjarðarprófastsdæmi og gat þess að rannsókninni var ætlað að varpa ljósi 

á hvernig þeirri fræðslustarfsemi er háttað. Ég hef rakið hversu menntun og kennsla var í nánu 

samhengi kristinnar kirkju og segja má þar að úr jarðvegi kirkjustarfs eigi nútíma skólastarf rætur 

sínar. Fermingarfræðsla er ein þeirra meginstoða formlegrar fræðslu og menntunar sem með réttu 
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mætti flokka sem skólastarf og  er enn í dag innan veggja kirkjunnar. Flest önnur menntun hefur 

færst til hins opinbera eða í einkaskóla sem lúta opinberum námsmarkmiðum að miklu leyti. 

Kirkjan hefur hins vegar sjálfdæmi um sín námsmarkmið innan þeirra marka að þau lúti reglum 

kristilegrar hefðar, Biblíu, trúarjátningum og almennri kristinni kenningu. Mikilvægt var að mínu 

mati að greina hvernig slík markmið birtast. Af framansögðu taldi ég mjög spennandi að vinna að 

þessari rannsókn á fermingarfræðslu og tengja það menntunarfræði því innan þess fræðasviðs á 

fermingarfræðslan vel heima að mínu áliti.  
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Fylgiskjal 1           

 

Skráningarblað vegna rannsóknar á fermingarfræðslustarfi presta 

Nafn prests:                                                   

 

1. Hvar fer fræðsla fram? 

 

__________________________________________________________________________ 

2. Hvenær hefst fræðsla og hvenær lýkur henni? 

 

__________________________________________________________________________ 

3. Hvert er áætlað kennslumagn eða fræðslustundafjöldi? 

 

__________________________________________________________________________ 

4. Hvaða bækur eru notaðar? 

 

__________________________________________________________________________ 

5. Er krafa um vinnubók, verkefni eða próf? Hvað af þessu? 

 

__________________________________________________________________________ 

6. Er krafa um þátttöku í safnaðarstarfi? (messur eða barnastarf). 

 

__________________________________________________________________________ 

7. Hvernig er samskiptum við foreldra háttað? (Foreldrafundir/samverur t.d.) 

 

__________________________________________________________________________ 

8. Er áhersla á að læra utanað sálma, játningar eða ritningarvers? Hvað þá? 

 

__________________________________________________________________________ 
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9. Er farið í fermingarferðalag og þá hversu marga tíma er kennt þar? 

 

__________________________________________________________________________ 

10. Hversu mörg börn eru í fræðslunni og hve margir hópar? 

 

__________________________________________________________________________ 

11. Hver er meðalfjöldi fermingarbarna í hverjum hóp og hvað ræður hópaskiptingu? 

 

__________________________________________________________________________ 

12. Koma aðrir að fræðslunni en prestar? Hverjir þá? 

 

__________________________________________________________________________ 

13. Er verið að nota tölvutækni, t.d. tölvutæk verkefni og eða skjávarpa í fræðslunni? 

 

__________________________________________________________________________ 

14. Eru helgistundir eða bænastundir í fermingarfræðslutímunum? 

 

__________________________________________________________________________ 

15. Hver eru samskipti þín við skólann vegna fermingarfræðslu? (mikil/lítil/engin) 

 

__________________________________________________________________________ 

       

                              Fermingarfræðsla í Eyjafjarðarprófastsdæmi rannsókn vorið 2009 



Fylgiskjal 2 

 

 

 

 

Til þín sem ert í fermingarfræðslu. 

 

Með því að svara þessum spurningum tekur þú þátt í rannsókn sem nær til allra fermingarbarna í 

Eyjafirði. Rannsóknin er hluti af meistarprófsverkefni sem ég er að vinna að við Háskólann á Akureyri. 

Með því að svara spurningunum hjálpar þú til við að upplýsa hvernig fermingarfræðslu er háttað og 

hvaða viðhorf fermingarbörn hafa til fermingarfræðslunnar í  Eyjafirði.  

Þegar þú hefur svarað spurningalistanum væri best að skila honum í merktan kassa. Listarnir verða ekki 

persónugreinalegir sem þýðir að enginn veit hvernig þú svaraðir og spurningalistarnir verða eyðilagðir 

þegar búið er að vinna úr þeim upplýsingar.   Þakka þér kærlega fyrir að taka þátt!    

      Arnaldur Bárðarson 

 

1. Ertu strákur eða stelpa? 

 strákur 

 stelpa 

 

2. Hver er fjöldinn sem er með þér í fermingarfæðslu? 

 Færri en 7 

 7-11 

 12-17 

 18-22 

 22 eða fleiri 

 

3. Hvað ferðu oft í fermingarfræðslu í mánuði? 

Einu sinni Tvisvar sinnum       Þrisvar sinnum     Fjórum sinnum 
 

  Oftar en 4 skipti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Könnun á fermingarfæðslu og viðhorfum 

fermingarbarna 

2009 

 

 



2 

 

4. Hversu sammála ertu eftirtöldum staðhæfingum um fermingrfræðslu? Merktu í einn reit í hverri línu. 

 
Mjög 

ósammála 
Fremur 

ósammála   Hvorki né 
Fremur 

sammála  Mjög sammála       

a) Fermingarfræðsla er mjög mikilvægur 
undirbúningur fyrir lífið. 

 

     

b)  Ég veit hvaða markmið eru með 

fermingarfræðslunni 
     

c) Mér finnst ég hafa góða þekkingu og 

undirbúning fyrir fermingarfræðsluna 
     

d) Fermingarfræðsla er bara fyrir þá sem trúa á 

Guð. 
     

e) Ég læri margt sem ég vissi ekki áður um 

kristna trú í fermingarfræðslunni. 
     

5.  Hvaða áherslur telur þú að fermingarfæðslan eigi einkum að hafa? 
 Merktu í einn reit í hverri línu. 

 Mjög ósammála 
Fremur 

ósammála   Hvorki né 
Fremur 

sammála  Mjög sammála       

a) Fermingarfræðsla á að leggja mikla áherslu á 
tilfinningar, t.d. læra að þekkja eigin tilfinningar og 
tilfinningar annarra. 

 

     

b) Í fermingarfræðslu á að kenna um  

      forvarnir gegn vímuefnum. 
     

c) Í fermingarfræðslu á að leggja mikla áherslu á bætt 

samskipti, vináttu og virðingu gagnvart öðru fólki. 
     

d) Í fermingarfræðslu er rétt að kenna um 
umhverfismál og náttúruvernd. 

     

e) Fermingarfræðsla á að kenna um heiðarleika, 
hófsemi, virðingu, ábyrgð og kurteisi o.þ.h. 
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6. Hversu sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? Merktu í einn reit í hverri línu. 

 
Mjög 

ósammála 
Fremur 

ósammála   Hvorki né 
Fremur 

sammála  
Mjög 

sammála       

a) Ég gæti vel hugsað mér að láta ferma mig í borgaralegri 

fermingu þar sem ekki er talað um Guð. 
     

      b)  Fermingarfræðslan verður til þess að ég bið oftar bænir. 

 

      

c) Trú mín verður ábyggilega meiri eftir fermingarfræðsluna.       

7.a  Hver af eftirtöldum hefur haft mest áhrif á að efla trú þína? 

    Settu einn tölustaf í hvern reit og númeraðu eftir mikilvægi frá 1-3. 

Mamma Pabbi 

              

   Amma  Afi Systkini Kennari Prestur Vinir 

          

7.      7.b. Hver er af eftirtöldum hefur haft mest áhrif á að þú ætlar að láta ferma þig? 

 Se        Settu einn tölustaf í hvern reit og númeraðu eftir mikilvægi frá 1-3. 

Mamma Pabbi 

              

   Amma  Afi Systkini Kennari Prestur Vinir 

          
 

       

8.  Ef þú ættir að gefa þér einkunn sem lýsti hversu trúuð/trúaður þú ert núna  hvar myndir þú þá merkja? 
  Merktu x í einn reit.  

1 2 

              

     3   4    5       6 7 

              

                    

     8 9  10    
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9. Hversu sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

 Merktu í einn reit í hverri línu. 

A 
Mjög 

ósammála 
Fremur 

ósammála   Hvorki né 
Fremur 

sammála  
Mjög 

sammála       

a) Fermingarfræðsla tekur of mikinn tíma frá öðru sem ég 

þarf að sinna eins og skóla, íþróttum og félagsslífi. 
     

b) Fermingarfærðsla gerir takmarkað gagn í að fræða um 

trú. 
     

c) Ég er mjög sátt/sáttur við skipulagið sem er á þeirri 

fermingarfræðslu sem ég hef verið í.  
      

d) Að fara í messu er mikilvægur þáttur í 

fermingarfræðslunni. 
      

10.Ef þú ættir að gefa fermingarfræðslunni einkunn, hvar myndir þú þá merkja? 

 Merktu x í einn reit. 

1 2 

              

     3   4    5       6 7 

              

                    

     8 9  10    

               

 

11. Hvaða fullyrðing telur þú að lýsi best því efni sem í boði er í fermingarfræðslunni? 

 Merktu í einn reit í hverri línu. 

A 
Mjög 

ósammála 
Fremur 

ósammála   Hvorki né 
Fremur 

sammála  
Mjög 

sammála       

a) Námsefnið í fermingarfræðslunni hefur 
vakið áhuga minn.  

     

b) Ég held að námskröfurnar í fermingar-   

fræðslunni séu mjög sanngjarnar. 
     

c) Verkefnavinna er of lítil lítil í 

fermingarfræðslu. 
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12. Hvað finnst þér um eftirfarandi viðhorf?   Merktu x í einn reit í hverri línu. 

A 
Mjög 

ósammála 
Fremur 

ósammála   Hvorki né 
Fremur 

sammála  
Mjög 

sammála       

a) Prestarnir eru mjög jákvæðir og góðir í 
samskiptum.   

 

     

b) Fermingarferðalagið var það 

skemmtilegasta við fermingarfræðsluna. 
     

 

 

13. Hvað af eftirtöldu telur þú að hafi verið mikilvægast í fermingarfræðslunni? 
 Gefðu einkunn frá 1-3 (einn er best) 

 

Fræðsla um Jesú Messur  Æskulýðsstarf Lesa í Bibliunni 
Bænir og 
helgihald 

Umræður um 
trúna 

      

14. Hversu sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 
 Merktu x í einn reit í hverri línu. 

 

A 
Mjög 

ósammála 
Fremur 

ósammála   Hvorki né 
Fremur 

sammála  
Mjög 

sammála       

a) Fermingarfræðslan hefur gert mig trúaðri.      

b) Kirkjan skiptir mig meira máli eftir að ég fór að taka 

þátt í fermingarfræðslu.  
     

c) Fermingarfræðslan minnkar fordóma mína.      
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15. Oft er talað um að unglingar fermist vegna fermingargjafanna. Hversu mikið samhengi telur þú að sé  milli 

fermingar og fermingargjafa? 
 Merktu aðeins í einn reit.  

 

Mikið  Fremur mikið     Hvorki né Fremur lítið Mjög lítið  Ekkert 

      

         

16. Merktu x við það sem þér finnst eiga við þig. (má merkja við eitt eða fleiri atriði). 
 

Ég trúi á 
föður son og 

heilagan 
anda. 

Ég trúi að allt 
sé ákveðið af 
Guði fyrirfram  

Ég trúi á minn 
hátt 

Ég trúi að maður 
geti stjórnað eigin 

lífi og það komi 
Guði ekki við. 

Ég trúi að það 
sé hægt að 
nálgast Guð 
með mörgum 
leiðum t.d. í 

gegnum önnur 
trúarbrögð.  

Ég trúi að 
Jesús hafi 
verið bæði 

Guð og 
maður. 

                     

       

 

17. Hvað finnst þér um eftirfarandi fullyrðingar? 

 Merktu í einn reit í hverri línu. 

 Mjög ósammála 
Fremur 

ósammála   Hvorki né 
Fremur 

sammála  Mjög sammála       

a) Ég myndi hvetja aðra til að fara í fermingarfræðslu.  

 
     

b)   Ég tel líklegt að ég muni taka þátt í kirkjulegu starfi 

eftir  ferminguna, fara í messur eða vera í 

æskulýðsstarfi.  

     

c)  Í fermingarfræðslunni líður mér oftast vel.      

 d)  Foreldrar mínir hafa áhuga á því sem ér er að gera 

í fermingarfræðslunni. 
     

 

        Takk fyrir þátttökuna! 

 


