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Formáli 

„Ritual is one of the oldest forms of human activity we know.“
1
 

 

Ég hef oft hugsað út í það núna síðari ár, þegar vinir og vandamenn hafa verið að 

eignast börn, af hverju foreldrar eru að skíra börn sín þrátt fyrir neikvæðar skoðanir 

þeirra á kirkjunni. Kveikjan að BA-verkefninu mínu kom þegar vinkona mín sagði 

að hvorki hún né sambýlismaður hennar væru trúhneigt fólk en ætluðu engu að 

síður að skíra frumburð sinn í kirkju. Þegar ég fór að spyrja nánar út í það þá var 

svarið einfaldlega: „Þetta er hefðin“. Hefðin í hennar huga er að öll börn eru skírð, 

þeim gefið nafn í leiðinni og flest eru í skírnarkjól. 

Þar sem kaffistofur heimspekinema og guðfræðideildar eru hlið við hlið þá 

rekumst við oft hvert á  annað, og stundum myndast áhugaverðar samræður um ólík 

málefni og skoðanir. Í ljósi þess þá langaði mig til að kanna hvort  guðfræði- og 

trúarbragðafræðinemar væru í raun, trúaðri og fastheldnari á hefðir heldur en 

grannar þeirra í næstu stofu. Því tók þetta verkefni þessa stefnu; Að bera saman 

þessar tvær deildir og kanna viðhorf foreldra til skírnar og trúar. Það er kannski bara 

mýta eftir allt saman að allir heimspekinemar séu anarkistar og allir guðfræðinemar 

verði að gerast prestar. Niðurstöðurnar reyndust að minnsta kosti öðruvísi en ég 

bjóst við.  

Þetta BA-verkefni var erfið en áhugaverð fæðing og vil ég kærlega þakka 

öllum viðmælendum mínum fyrir fróðleg og skemmtileg samtöl, foreldrum mínum 

fyrir mikla þolinmæði í sumar og síðast en ekki síst AME og HHB fyrir endalausar 

vangaveltur og hjálp, og nokkur spörk í rassinn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Grimes 2000,  s.13. 
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1.0 Inngangur 
„to give a name is to give life“

2
  

Að öðlast nafn er mikilvægt fyrir manneskju. Nafnið er helsta kennileiti 

einstaklinga og ef til vill það dýrmætasta sem við eigum.
3
 Flestir lifandi hlutir hafa 

nafn og gefum við t.d. gæludýrum okkar nafn. Sumir gefa dauðum hlutum, sem 

þeim þykir vænt um, nafn til að ljá hlutnum meiri karakter, má þar nefna bíla og 

tuskudýr. 

Í þessu BA-verkefni mun ég skoða hvaða leiðir er hægt að fara þegar 

kornabörn fá nafn hér á landi. Ég tók viðtöl við sex einstaklinga sem allir eru 

foreldrar, þrír guðfræði- og trúarbragðafræðinemar og þrír heimspekinemar. Tveir 

af þessum viðmælendum mínum voru hafðir í forkönnun sem var liður í 

undirbúningsferlinu. Einnig tók ég viðtöl við þrjá forstöðumenn og talsmenn 

Ásatrúarfélagsins, Siðmenntar og Hvítasunnuhreyfingarinnar og tvo presta innan 

þjóðkirkjunnar. Þau viðtöl voru tekin til að sýna það ferli sem á sér stað þegar 

nafngjafir fara fram með aðstoð þeirra.      

 Verkefnið byggi ég á þeirri afstöðu sem foreldrar innan hugvísindasviðs hafa 

til barnaskírnar og nafngjafaathafna. Eftir að hafa lesið könnun þeirra Björns 

Björnssonar og Péturs Péturssonar um Trúarlíf Íslendinga
4
 fannst mér vert að kanna 

einnig hvaða hug þessir nemendur bera til bæna, trúar og sunnudagsskóla. Þá rakst 

ég á grein í Tímariti Máls og menningar
5
 þar sem gerð var skoðanakönnun á hvað 

Íslendingar teldu til dyggða í dag. Fannst mér það áhugavert í ljósi þess að nokkrir 

viðmælendur minna höfðu orð á hinum kristnu gildum og dyggðum í uppeldi barna 

sinna. Rannsókninni er ætlað að dýpka skilning fræðasamfélagsins á afstöðu 

foreldra innan hugvísindasviðs til skírnar og trúar. Kannað var á hvaða grundvelli 

þessir foreldrar ákveða að skíra börn sín, eða af hverju þátttakendur vildu ekki skíra 

börn sín og hversu mikilvægt það er þeim. Hvaða aðrar leiðir er kosið að fara og 

hvað stendur foreldrum til boða. Eru foreldrar í dag að kenna börnum sínum bænir? 

Burt séð frá því hvort börnin séu skírð eður ei. Ég velti einnig fyrir mér hvort 

foreldrar viti ??  ekki að barnaskírnin er innganga í kristna trú. Að kirkjan ætlast þá 

til þess að barnið sé alið upp í kristinni trú og henni viðhaldið með bænum og 

                                                           
2
 Grainger 1988, s.50.  

3
 Grainger 1988, s.49. 

4
 Björn Björnsson og Pétur Pétursson 1990. 

5
 Tímarit Máls og menningar, Dyggðirnar sjö að fornu og nýju, 2000. 
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kirkjusókn, og vert að taka hér fram fram að um 80% þjóðarinnar
6
 eru innan 

þjóðkirkjunnar.
7
       

 Spurningalistinn
8
 sem lagður var fyrir nemendur var ekki langur, spurningar 

um skírn, bænir, sunnudagsskóla og trúarafstöðu var meginuppistaðan. Nauðsynlegt 

var að fá trúarlegan bakgrunn þeirra og hver afstaða þeirra er síðan í dag í  þeim 

efnum. Það sama var upp á teningnum þegar viðtölin við presta og forstöðumenn 

safnaða átti í hlut, spurningum
9
 beint til þeirra var í átt að samskiptum þeirra við 

foreldra með ungabörn og þýðingu athafnarinnar. Rannsóknarspurningunni sem 

leitast er við að svara í þessu rannsóknarverkefni er; Hvert er viðhorf guðfræði og 

trúarbragðarfræðinema og heimspekinema til skírnar og nafngifta? Einnig verður 

kannað hvort það er einhver merkjanlegur munur á viðhorfum  þeirra foreldra sem 

stunda nám í guðfræði og trúarbragðafræði og þeirra sem eru í heimspeki. Eins 

verður athugað hvort einhvern mun megi finna á afstöðu kynja. Þessir nemendur, 

viðmælendur mínir, eru flestir á svipuðum aldri,
10

 mislangt komnir í námi og 

bakgrunnur misjafn. 

Í byrjun verður stuttlega fjallað  um niðurstöður úr Trúarlíf Íslendinga
11

, 

Dyggðirnar sjö að fornu og nýju
12

 og tölfræði frá Þjóðskrá Íslands. Að því loknu 

skrifa ég um  aðferðafræðina sem ég notaði í þessari rannsókn. Í kafla tvö eru 

nokkur hugtök útskýrð sem koma fyrir í ritgerðinni, rýnt er yfir bakgrunn 

skírnarinnar og kannað hvað fræðimenn hafa sagt og skoðað í gegnum tíðina þegar 

innvígsluathafnir eru framkvæmdar; af hverju og til hvers? Þar verða nefndir mann- 

og þjóðfræðingurinn Arnold van Gennep, fræðimaðurinn Mircea Eliade og 

prófessorinn Ronald L. Grimes. Í þriðja kaflanum er fjallað stuttlega um þá  

viðmælendur sem tóku þátt í rannsókninni og þar á eftir viðtöl við presta hjá 

þjóðkirkjunni, talsmann Siðmenntar og forstöðumenn hjá Ásatrúarfélaginu og 

Hvítasunnukirkjunni. Í næsta kafla þar á eftir eru viðtöl nemenda greind. Fimmti og 

lokakaflinn í þessu BA- verkefni inniheldur samanburð á kynum og deildum og 

lokaorðin. 

                                                           
6
 Hagstofa Íslands, Mannfjöldi eftir trúfélögum 1998-2012, skoðað 25. mars 2012 . 

7
 Aðsókn í kirkjur er ekki nálgæt þeirri prósentutölu.  

8
 Sjá viðauka 1. 

9
 Sjá viðauka 2. 

10
 Á aldrinum 25-34 ára. 

11
 Björn Björnsson og Pétur Pétursson, 1990. 

12
 Tímarit Máls og menningar, 2000. 
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1.1 Mannskilningur, gildi og dyggðir. 
Það er undir foreldrum komið hvort þeir ásetja sér að hafa áhrif á trúar- og 

lífsviðhorf barna sinna, en hvort heldur sem er þá eru þeir fyrirmynd barnanna.
13

 Í 

könnuninni Trúarlíf Íslendinga
14

 kemur fram að 20,3% svarenda sögðust reyna að 

hafa trúarleg áhrif á börn sín en 38,8% vildu að börnin tækju sjálf ákvörðun um 

þessi mál. 37,3% sögðu hins vegar að þau ræddu um trúmál við börn sín en án þess 

að hafa einhver persónuleg áhrif á þau.
15

 Þessi könnun byggist meðal annars á því 

hvernig trúarlíf og trúarhugmyndir einstaklinga tengjast ýmsum þáttum 

samfélagsins.
16

 Flestir viðmælendur mínir ræða lítið um trúmál við börn sín, þeir 

leyfa þeim að hafa frjálsar skoðanir og leyfa skólanum að sjá um þessa fræðslu. 

 Í tölum Hagstofu Íslands frá fyrsta ársfjórðungi 2012 kemur fram að 

þjóðkirkjan er að missa sóknarbörn á meðan fjöldinn eykst innan fríkirkna og 

annarra trúfélaga. Mesta aukningin er hjá þeim sem kjósa að vera utan trúfélaga.
17

 Í 

rannsókninni minni kom fram að ein manneskjan er trúlaus, tveir eru 

efahyggjumenn, einn kýs að trúa á sinn hátt og tveir játa kristna trú og eru í 

þjóðkirkjunni. Móðirin er einn helsti áhrifavaldur í trúarlífi þeirra sem tóku þátt í 

könnuninni Trúarlíf Íslendinga,
18

 en hjá viðmælendum mínum komu áhrifavaldar úr 

ýmsum áttum; frá móður, samfélaginu í kring, vinum og kunningjum, systkinum, 

bókum og ein sagði m.a.s. hvergi.    

 Einn af heimspekinemunum vitnaði í „Gullnu regluna“
19

 þegar talið vék 

að uppeldi og kristnum gildum. Hægt er að tala um dyggðir í þessum efnum; visku, 

hugrekki, sjálfstjórn og réttlæti. Kristnir menn tala einnig um trú, von og kærleik. 

Þessar sjö dyggðir má einnig kalla sammannleg gildi. Ef litið er á niðurstöðu 

könnunar Tímarit Máls og menningar
20

 þá hafa dyggðirnar breyst eilítið og eru 

hinar sjö nútímadyggðir; heiðarleiki, hreinskilni, jákvæðni, traust, dugnaður, heilsa 

og fjölskyldu- og vináttutengsl.
21

 Nútímadyggðirnar eru ekki svo ólíkar þeim gömlu 

því flétta má þeim saman, „Nýju dyggðirnar mynda eins og þær gömlu gerðu góðan 

                                                           
13

 Sigurður Pálsson 2001, s. 136 
14

 Björn Björnsson og Pétur Pétursson 1990. 
15

 Björn Björnsson og Pétur Pétursson 1990, s. 79. 
16

 Björn Björnsson og Pétur Pétursson 1990, s. 48 
17

 Þjóðskrá Íslands, Breytingar á trúfélagsaðild, skoðað 15. apríl 2012. 
18

 Björn Björnsson og Pétur Pétursson 1990, s.53. 
19

 Allt sem þér viljið að aðrir menn gjöri yður, það skuluð þér og þeim gjöra. Biblían, Matt 7.12 
20

 Tímarit Máls og menningar, 2000, Dyggðirnar sjö að fornu og nýju. 
21

 Þórunn Valdimarsdóttir 2000, s.18. 
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skjöld heilbrigðum mönnum gegn óhamingju lífsins. Nýi dyggðakransinn er ekki 

nýr og firrtur, heldur gamall og hefur aðlagast nútímanum furðu vel!“
22

  

 Siðmennt og Ásatrúarfélagið fara ekki inn á trúarskoðanir foreldra við 

nafngjafarathöfnina eða  uppeldisaðferðir þeirra. Félögin biðja þó foreldrana að ala 

barn sitt upp í réttvísi og á siðferðislegan hátt. Þjóðkirkjan og 

Hvítasunnusöfnuðurinn óska þess að foreldrarnir ali barn sitt upp í trú.  

1.2 Aðferðafræði 
Í fyrstu ákvað ég að tala við foreldra sem ég þekki innan Hugvísindadeildar Háskóla 

Íslands, í ljósi þess að ég var að vinna að forkönnun. Eftir að hafa tekið ákvörðun 

um að framkvæma rannsóknina á fræðilegri forsendum sendi ég netpóst til allra 

nemenda sem skráðir eru í heimspeki- og guðfræðideild. Þátttakendur voru valdir út 

frá þeim sem svöruðu fyrst, tvær konur og tveir karlmenn en ég var búin að tala við 

tvo karlmenn í forkönnuninni.
23

 Viðtöl, sú eigindlega rannsókn
24

 sem var beitt, 

hentaði betur en megindleg rannsókn þar sem ætlunin var að fá dýpri sýn á afstöðu 

hugvísindanema til barnaskírnar og nafngjafaathafna.  

 Áríðandi var að viðtölin færu fram þar sem lítil hætta væri á truflun og því 

valdi ég stofuna heima hjá mér sem viðtalsstað. Ég vildi að viðmælendum mínum 

liði vel
25

 og væru afslappaðir að ræða hlutina, og færu dýpra í skilning sinn á 

skírninni og trúnni. Öll viðtölin sem tekin voru við nemendur fóru fram á heimili 

mínu fyrir utan eitt, en það fór fram í háskólabyggingunni Gimli. Spurningalistinn 

var hafður sem beinagrind til að skrá niður helstu punkta og auðvelda samanburð, 

því er um að ræða hálf-stöðluð djúpviðtöl
26

 (e.in-depth interview) sem gefur kost á 

opnari svörum. Allir fengu tækifæri til þess að tjá sig út frá eigin brjósti og koma 

með sín sjónarmið. Sami háttur var hafður á þegar rætt var við presta og fulltrúa 

lífsskoðunarfélaganna, en þau viðtöl fóru oftast fram á skrifstofu viðkomandi. 

                                                           
22

 Þórunn Valdimarsdóttir 2000, s.18. 
23

 Viðmælendur mínir áttu upphaflega að vera átta, en erfitt var að finna konur til að taka þátt. 
Þegar byrjað var að vinna úr þeim viðtölum sem tekin höfðu verið, kom í ljós að til þess að geta 
greint frá öllu sem þá varð að minnka nemenda úrtakið niður í sex.  
24

 Lictman 2006, s. 8-9, 15. 
25

 Lictman 2006, s.12. 
26

 Lictman 2006, s. 119-121. 
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2.0 Hugtök og fræðimenn 

Ýmis hugtök eiga eftir að koma fram sem lesendur geta átt erfitt með að skilja og 

því verða þau helstu útskýrð sem mögulega gætu valdið einhverjum heilabrotum. 

Trúarbrögð fá einstaklinginn til að trúa á æðri máttarvöld sem fær hann til 

að framkvæma tilteknar athafnir og helgisiði. Þau geta haft áhrif á atferli mannsins 

og hvaða skilning hann leggur í tilveruna í heild sinni, gildismat hans og athafnir. 

Trúleysi er þegar einstaklingur tekur þá afstöðu að engin guð sé til.
27

 Trúfrelsið eru 

þau „mannréttindi sem felast í því að hverjum og einum er heimilt, hvort heldur 

einn eða með öðrum, að iðka þau trúarbrögð sem sannfæring hans býður eða láta öll 

trúarbrögð afskiptalaus.“
28

        

 Afhelgun trúarbragða er þegar „trúarbrögð eða trú almennt hafa ekki lengur 

þá þýðingu fyrir fólk né það hlutverk í samfélaginu sem áður var raunin.“
29

 Þetta er 

algengt í vestrænum heimi þar sem efnishyggjan er farin að ná yfirhöndinni. Því 

getur verið að „trúin sé fólki einskis virði og trúarbrögðin þjóni engu hlutverki 

lengur í vestrænu samfélagi.“
30

 Húmanisti hefur hugvísindi og röksemd að 

leiðarljósi og oftast nær hafnar hann tilvist guðs.
31

 Trú sem stofnun (e. 

postive/objective religion) er trúarlegt valdakerfi; kirkjur, prestar, trúarhátíðir og 

guðfræði sem styðst við helgirit svo eitthvað sem nefnt. Huglæg trú (e. private 

religion) er einstaklingsmiðuð trú og án umbúða. Hún er tilfinning og sannfæring og 

getur tekið á sig ýmsar myndir og er persónuleg milli einstaklingsins og guðs.
32

 

2.1 Bakgrunnur orðsins skírn (e. baptism) 
Orðið skírn kemur úr grísku og þýðir að sökkva eða þvo og er tengt þeirri helgun (e. 

rite) sem hlaust af því að dýfa í vatn. Hreinsunareiginleiki vatns hefur þekkst frá 

örófi alda og það notað í helgiathöfnum frá tímum siðmenningarinnar í  

Austurlöndum nær.
33

  

Skírnarferlið er sambærilegt mörgum helgiathöfnum (e. ritual) sem má finna 

í öðrum trúarbrögðum en kristni. Það sem mestu skiptir þegar horft er á hlutverk 

skírnarinnar og tilgang helgiathafnarinnar er tákn skírnarinnar og sálfræðilegur 

                                                           
27

 Íslenska Alfræðiorðabókin P-Ö 1992, s.245.  
28

 Íslenska Alfræðiorðabókin P-Ö 1992, s.245. 
29

 Jón Ásgeir Sigurvinsson, 2008. 
30

 Jón Ásgeir Sigurvinsson, 2008. 
31

 http://dictionary.reference.com/browse/Humanism?s=t, skoðað 11. maí 2012. 
32

 Gunnar Dal 1990, s.9. 
33

 Meslin 1987, s.59.  

http://dictionary.reference.com/browse/Humanism?s=t
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þáttur hennar. Þessi helgiathöfn er sérstaklega tengd einhvers konar innvígslu í 

trúarlegum tilgangi.
34

         

Það viðhelst bæði í heiðnum sið og í kristni að ausa vatni yfir kornabörn. 

„[Í] kristnum sið er skírn talin tákna hreinsun sálar frekar en líkama og þar með 

fyrstu vörn gegn erfðasyndinni.“
35

 Ýmsar sögur eru til um heilagleika vatnsins; 

Jesús helgaði öll vötn er hann var skírður í ánni Jórdan og Drottinn sveif yfir 

vötnunum við upphaf sköpunarinnar.
36

 Menn gátu því skírt með snjó, munnvatni 

(hrákaskírn) og jafnvel í víni.
37

 Skírnin er enn í dag tákn um hreinsun og 

endurfæðingu, og því mörgum mikilvægt að börn séu skírð.
38

 

2.2 Innvígsluathafnir og fræðimenn 
Mann- og þjóðfræðingurinn Arnold van Gennep var einn þeirra fyrstu til að tala um 

hugtakið Rites of passage, en það eru vígsluathafnir, bæði veraldlegar og andlegar 

athafnir, einnig kallað helgiathafnir. Van Gennep var fyrstur til að koma með 

kenningu um hvernig helgisiðir væru uppbyggðir og áhrif þeirra á samfélög. Hann 

líkti vígsluathöfnum við millibilsástand á milli tveggja þröskulda þar sem 

einstaklingurinn væri hvorki hér né þar, eða í einhvers konar einskis manns landi.
39

 

Van Gennep talaði um að hvert samfélag væri myndað af mismunandi stigum 

á lífsleiðinni. Til að komast yfir á næsta stig þá þarf að yfirstíga vissan þröskuld 

sem oftar en ekki felur í sér einhvers konar athafnir, sem geta þó verið misstórar en 

byggjast á gildum sem teljast heilög.
40

 Að fæðast og að eignast barn eru hvort 

tveggja atburðir sem falla undir heilagt svið.  

Van Gennep fjallaði ítarlega um helgi- og vígslusiði eða svokallaða 

breytingasiði. Breytingarnar geta orðið til langframa eða bara tímabundið, en ferlið 

er svipað. Hann aðgreinir breytingarnar í þrjú tímabil, þar sem eitt skeið tekur við af 

öðru. Tímabil aðskilnaðar (e. rites of separation), þar sem einstaklingur er aðskilinn 

frá samfélaginu eða því félagslega umhverfi sem hann var í. Tímabilið getur staðið 

fyrir ákveðna áfanga í lífi okkar, líkt og þegar nemar útskrifast. Umbreytingarstigið 

(e. transition rites) er þegar umskiptingin á sér stað. Þetta er millibilsástand þar sem 

staldrað er við áður en næsta skref er tekið, hér getur t.d. verið átt við meðgöngu. 

                                                           
34

 Meslin 1987, s.59. 
35

Árni Björnsson 1996, s.112. 
36

 Árni Björnsson 1996, s.117. 
37

 Árni Björnsson 1996, s.118-119. 
38

 Árni Björnsson 1996, s.127. 
39

 Grimes 2000, s.6. 
40

 Gennep 1960, s.2-3. 
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Umbreytingartímabilið er visst þröskuldsástand áður en þriðja og síðasta tímabilið 

hefst, sem er innlimun, (e. incorporation). Þá er búið að samþykkja einstaklinginn í 

aðra stöðu í samfélaginu en hann var í áður. Við innlimun er einstaklingur tekinn 

inn í nýjan hóp, nafngjöf er hér gott dæmi þar sem barnið er tekið formlega inn í 

samfélagið.
41

 Mörg skeið lífshlaups okkar eru mörkuð af helgisiðum og er innvígsla 

einn af þeim siðum. Van Gennep útskýrir það á þessa leið:  

„The life of an individual in any society is a series of passages from one age to 

another and from one occupation to another. Wherever there are fine distinctions 

among age or occupational groups, progression from one group to the next is 

accompanied by special acts, like those which make up apprenticeship in our trades. 

Among semicivilizized peoples such acts are enveloped in ceremonies, since to the 

semi-civilized mind no act is entirely free of the sacred.“
42

   

 

Innvígsluaðferðirnar geta verið margs konar. Mircea Eliade sagði að slíkar vígslur 

væru opinberun á því heilaga og gerði okkur mannleg.
43

  Samkvæmt Eliade þá eru 

börn ekki jafn mannleg (e. humanity) ef þau ganga ekki í gegnum einhvers konar 

vígsluathöfn. Enn fremur hafa vígsluathafnir breyst í gegnum tíðina og hafa þróast í 

ólíkar áttir. Þær voru ígrundaðri og meiri helgi (e. ritual) í kringum þær.
44

  

Helgisiðir geta verið veraldlegir og náð um regluverkið og hið stofnanalega 

samfélag.
45

 Þeim fylgja oft skilaboð sem á að fylgja einstaklingum í framtíðinni og 

á sama tíma er verið að samþykkja hann innan hópsins, sbr. skírn og gifting. 

Algengt er að ljóð, blessun eða einhvers konar upplestur komi við sögu 

vígsluathafna, þar sem kraftur orðanna kemst vel til skila.
46

 Ekkert er meitlað í stein 

þegar kemur að því rými sem trúarathafnir fara fram í. Að minnsta kosti ekki fyrir 

trúaða einstaklinga heldur er það upplifunin sjálf og umhverfið sem gildir.
47

 Enda 

sögðu viðmælendur mínir sem ekki höfðu skírt börn sín að umhverfið sem þau 

höfðu búið til með sínum nánustu til að fagna nafni barnsins, hefði verið það sem 

þau vildu. Það má finna vissa helgun í atburðum hjá þessum einstaklingum sem 

vilja ekkert með trú hafa. Eitthvað sem lifir í minningu þeirra eða hefur 

                                                           
41

 Gennep 1960, s.10-11. 
42

 Van Gennep 2000, s.2-3. 
43

 Grimes 2000, s.100. 
44

 Grimes 2000, s.101. 
45

 Gennep 1960, s.2. 
46

 Grimes 2000, s. 80. 
47

 Eliade 1959, s.20. 
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tilfinningalegt gildi fyrir þá og þeir gera sér kannski ekki gera grein fyrir að með því 

eru þeir að helga atburðinn.
48

  

Eliade sagði að innvígslur væru áberandi í lífi mannsins, sérstaklega hjá þeim 

trúaða og þær hafa áhrif á tilvist hans.
49

 Þar koma guðir, mýtur, forfeður og hetjur 

við sögu og gefa innvígslunni heilaga mynd. Hjá þeim sem eru trúlausir hafa 

innvígsluathafnir ekki lengur neitt samneyti við trú, en mynstrið sem fylgir þeim 

athöfnum sýnir annað.
50

 Sá sem tilgreinir sig sem trúlausan (e. nonreligious, 

irreligious) getur þó ekki losnað undan fortíð sinni og forfeðrum þar sem hann er 

komin frá þeim, það leynist alltaf í undirmeðvitundinni.
51

 Hann reynir engu að síður 

að hafna þeim og vera hreinn (e. pure state). Einstaklingur sem hefur algjörlega 

hafnað öllu heilögu (e. desacralized) í nútímasamfélagi er vandfundinn því flestir 

nota helgun á einhvern hátt þótt þeir geri sér ekki grein fyrir því. Hér getur verið um 

að ræða hjátrú, tabú eða mýtu sem er í felum. Nýársheit og að skjóta upp flugeldum 

flokkast undir helgisið. Það sama á við þegar börn fæðast.
52

 Það er ekki fyrr en eftir 

að viss athöfn (e. rite) hefur farið fram strax eftir fæðinguna að barnið er komið með 

stöðu innan samfélagsins.
53

 Hér getur verið átt við þegar foreldrar hafa samband við 

nákomna til að láta vita af fæðingunni, segja frá kyni barnsins, skráningu á 

fæðingarvottorð, finna nafn og þess háttar.     

 Ronald L. Grimes er prófessor  í trúarbrögðum og helgisiðum. Margir hafa 

leitað ráða hjá honum um hvernig hægt sé að framkvæma helgisiðaathöfn án þess 

að hún sé gildishlaðin trúarlegum táknum, þó hún hafi kannski viðgengist í öðrum 

samfélögum.
54

 Hann sagði “You can´t make sence of rites outside their cultural and 

historical milieu, and, therefore, you shouldn´t go around scissoring out parts of a 

rite for your own private use. Rites belong in their home cultures.“
55

 Við tileinkum 

okkur hluti sem við finnum í bókum, bíómyndum og allt í kringum okkur og 

blöndum því ef til vill saman ólíkri menningu. Við búum til okkar eigin helgisiði og 

ímyndum okkar hvernig helgisiðir annarra menningarheima eru. Slíkir helgisiðir 

geta þótt ógnandi gagnvart rótgrónum trúarhópum þar sem helgisiðir eru fast- 

                                                           
48

 Eliade 1959, s.186. 
49

 Eliade 1959, s.187. 
50

 Eliade 1959, s.187-188. 
51

 Eliade 1959, s.209. 
52

 Eliade 1959, s.204-205. 
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 Grimes 2000,  s.3. 
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skorðaðir.
56

 Í dag hjálpa helgisiðirnir við tengingu og samhæfingu lífsgilda í sífellt 

fjölmenningarlegri heimi.
57

  

3.0 Skírn, blessun og nafngjöf 
Ég talaði við tvo presta innan þjóðkirkjunnar, Jakob Ágúst Hjálmarsson, sem 

starfaði sem prestur í 35 ár og Guðbjörgu Jóhannesdóttur, sem er búin að vera í 

hempu síðan 1998. Þau höfðu mjög svipað viðhorf og sögu að segja um þá hluti 

sem snúa að skírninni. Siðmennt er eitt þeirra lífskoðunarfélaga sem hefur verið 

með nafngjafarathafnir sl. 3 ár og skv. umsjónarmanni athafnastjóranna, Svani 

Sigurbjörnssyni, fer þeim fjölgandi sem kjósa að hafa veraldlega athöfn þegar 

kemur að því að gefa barni nafn. Ásatrúarfélagið hefur verið með nafngiftir nánast 

frá stofnun
58

, og sagði Hilmar Örn Hilmarson allsherjargoði, að langmesta fjölgunin 

væri í nafngiftunum af öllum athöfnum sem þeir hafa upp á að bjóða. Innan 

Hvítasunnusafnaðarins var rætt við Vörð Leví Traustason. Þar fá börnin blessun ef 

þess er óskað en ekki er framkvæmd skírn á ungabörnum. Það er lögð mikil áhersla 

á að einstaklingar taki sjálfir ákvörðun um að skírast.     

 Þegar farnar eru nýjar leiðir í vígsluathöfnum þá finnst mörgum  þær vera í 

mótsögn við sjálfar sig. Mörgum finnst að helgiathafnir eigi að vera rótgrónar en 

ekki uppfundnar,
59

 t.d. eldra fólki sem hefur alist upp við að börn séu skírð en þurfa 

allt í einu að mæta í nafngjafarathafnir.  

3.1 Ólíkar leiðir 
Þeir nemendur sem ég ræddi við eru ekki af ólíku meiði en hafa valið mismunandi 

leiðir í sambandi við nafngjöf barna sinna.  

Guðmundur á þrjú börn með tveimur konum, giftur með fjögur börn á 

heimilinu. Tvö af börnum hans eru skírð og eitt blessað. Guðmundur hlaut 

niðurdýfingarskírn innan þjóðkirkjunnar nýlega og er skráður í hana í dag, en er 

uppalinn á meðal aðventista. Hann er búinn með tvö ár í guðfræði og 

trúarbragðafræðideild og kennir börnunum sínum bænir. 

Guðjón er giftur tveggja barna faðir, hann er óvirkur alkóhólisti sem missti 

trúna um stund en vinnur í dag innan kirkjunnar og fer reglulega með bænir með 

                                                           
56

 Grimes 2000, s.3-4. 
57

 Grimes 2000, s.13. 
58

 Ástrúarfélagið var stofnað 1973. 
59

Grimes 2000,  s.11. 
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börnunum sínum sem eru skírð. Guðjón er búinn með fyrsta árið í guðfræði og 

trúarbragðafræðideild. Guðrún er búin með fjögur ár í guðfræði og 

trúarbragðafræðideild. Hún er ekki skráð í þjóðkirkjuna en er þó skírð. Guðrún er 

einstæð móðir, með eitt barn á leikskólaaldri sem ekki er skírt, en haldin var 

nafnaveisla. Móðir Guðrúnar er sá áhrifavaldur sem hún nefnir í sambandi við trú 

sína (trúleysi) og að Guðrún sjálf hafi aðeins verið skírð hefðarinnar vegna. 

Heiðrún er rúmlega þrítug, skírð en ekki skráð í þjóðkirkjuna. Hún á eitt 

barn, er ófrísk að öðru og er búin með fyrsta árið í heimspekideild. Heiðrún er í 

sambúð og eru börnin hennar ekki samfeðra en eldra barn hennar er 12 ára. Hún 

ætlar sér ekki að skíra það barn sem hún ber nú undir belti og trúir frekar á hið innra 

heldur en kristni.  

Helgi á eina unga dóttur sem ekki er skírð. Engin athöfn var haldin þegar 

dóttirin fæddist og fengu allir nákomnir textaskeyti með nafni hennar þegar hún 

fæddist. Helgi hefur lokið BA-prófi í heimspeki og er nú að ná sér í kennararéttindi. 

Hann skráði sig úr þjóðkirkjunni fyrir nokkrum árum, er í sambúð og kona hans er 

trúuð. Helgi er ekki jafnharður í trúleysi sínu núna. Hann var það áður fyrr þegar 

hann var mikið í sveit hjá ömmu sinni og afa á yngri árum og talar um þau sem 

ofsatrúarfólk. 

Heimir hefur lokið BA-prófi í heimspeki og áhrifavaldar hans í trúnni koma 

frá 12 spora samtökum. Hann er giftur og eru þrjú börn á heimilinu og er hann faðir 

tveggja þeirra. Heimir er elstur viðmælanda minna,
60

 er ekki í þjóðkirkjunni og 

finnst ekki rétt að sækja kirkju einstöku sinnum og því fer hann með bænir heima 

fyrir. Hann álítur skírnina vera yfirborðskennda en öll börn hans eru skírð fyrir 

tilstilli konu hans.
61

  

Þessir sex námsmenn eiga samtals tíu börn og af þeim eru átta skírð. Tvö 

börn fengu nöfn sín við fæðingu en nöfn annarra voru ekki gerð opinber fyrr en 

viðeigandi athöfn átti sér stað. Séra Guðbjörg leggur áherslu á að setja ekki sama 

sem merki á milli skírnar og nafngjafar og það gerði heldur enginn viðmælenda 

minna.  

Innan þeirra safnaða og félaga þar sem ég tók viðtöl, setur enginn skilyrði 

fyrir því að foreldrar séu skráðir í viðkomandi söfnuð eða félag sem þau geta  leitað 
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 Heimir er sá eini í aldurshópnum 35-44 ára. 
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 Þessi nöfn eru dulnefni og eru nemendurinir aðgreindir efir deild með dulnöfnum sínum. 
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til með börnin sín. Ekki er heldur skylda að barnið eigi guðforeldra eða verndara.
62

 

Innan þjóðkirkjunnar er þó gerð krafa um að hafa votta við skírn, ef ske kynni að 

kirkjubækur glatist.  

3.2 Þjóðkirkjan 
„[H]eimildir með rætur fyrir kristni greina frá því að börn væru vatni ausin um leið 

og þeim var gefið nafn. Það virðist upphaflega liður í að þrífa nýfætt barn.“
63

  

Í skírnarsamtalinu á milli foreldra og presta koma fram væntingar og hefðir 

foreldranna og hvaða hlutverk þau hafa gagnvart barninu „[Það er] mikilvægt að 

tala um lífið ... Hvernig líður mömmunni, ekki bara staðreyndarfræðsla heldur líka 

að búa til tengingu og búa til andrúmsloft þar sem fólk finnur hvar það er statt. Sem 

par eru foreldar að búa til nýjar hefðir, sem innihalda brot úr þeirra fjölskyldu.“
64

  

Séra Guðbjörg sagði ennfremur að tilgangurinn með skírnarsamtalinu sé „til 

að ræða um tilgang og eðli skírnarinnar, tala um táknin, kjólinn, vatnið og kertið 

og hlutverk skírnarvottanna [...] Hvernig trúin reynist barninu í lífinu.“
65

 Séra 

Jakob segist reyna „að fá þau til að tala um viðhorf sitt í sambandi við það sem þau 

eru að gera við barn sitt [...] reyni að fara nærri þeim og þeirra persónulegu 

viðhorfum [...] Ég tala líka mikið um kærleikann.“
66

 Bæði Guðbjörg og Jakob tala 

um hvaða þýðingu skírnin hefur fyrir foreldrana og barnið sjálft í framtíðinni.  

Það er mikil samvinna á milli fjölskyldunnar og prestsins. Skírnin er alltaf 

heilög stund og „fólk ber virðingu fyrir helgi athafnarinnar, fólk upplifir alltaf 

heilaga stund. Hversu mikið sem fólk lætur sem það skipti ekki máli.“
67

 Aðspurð um 

hvort þau hafi orðið vör við utanaðkomandi þrýstingi frá foreldrum segir Jakob að  

það hafi komið fyrir að foreldrar væru nokkuð daufir og hann geri sér grein fyrir að 

slíkt gerist þar sem það er mikið félagslegt aðhald sem hefur skapast. Guðbjörg 

segir þetta eiga helst við hjá ungu fólki. Með skírninni þá eru foreldrar „að tengja 

sig aftur í samband við það sem þau voru áður.“
68

 Þó að foreldrarnir segist vera 

trúlausir þá eru þau samt með einhverja trúarinnlifun, samanber kristin gildi. Jakob 

segir að foreldrum beri að ala barn sitt upp í kristinni trú „segi það einu sinni, 

tvisvar og jafnvel þrisvar að forsenda skírnarinnar sé að þau taki á sig skyldur ... 
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 Siðmennt talar um verndara barns í stað guðforeldris. 
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[Það eru] ómissandi forsendur.“
69

 Jakob segir að skírnin fái foreldra til að „fara að 

hugsa öðruvísi um trúmál, verður þeim tilefni til að hugsa um trú sína ... 

Sérstaklega með skírn fyrsta barns.“
70

 Stundum kemur móðirin ein og er það vegna 

þess að faðirinn á ekki heimangengt. Þá passar Jakob sig á því að heyra í föðurnum 

fyrir skírn, til að heyra hans álit, enda þarf samþykki beggja foreldra á 

skírnarvottorðið. Mæðurnar eiga það til að vera áhugasamari um skírnina heldur en 

feðurnir. Jakob telur það vera vegna þess að móðirin hafi verið undirbúin frá móður 

sinni og tengdamóður og jafnvel ömmu, „það er engin að atast í pabbanum út af 

þessu.“
71

  

Foreldrarnir velta fyrir sér gildi trúarinnar og hafa sterkar skoðanir á 

mikilvægi skírnarinnar. Því finnst Guðbjörgu mikilvægt að tala um trú en ekki 

kirkju, „Það er fjölskyldan sem á skírnina, en ekki kirkjan ... Umgjörð skírnar 

kemur mikið frá foreldrunum og fjölskyldunni sem gerir þetta að fjölskylduathöfn en 

ekki kirkjuathöfn í þeim skilningi.“ Tákn umbreytast og öðlast nýja merkingu með 

tímanum. Skírnarkjóllinn er t.d. í eigu fjölskyldunnar og það er hún sem ákveður að 

umbreyta táknum. Mikilvægt er að mæta öllum slíkum breytingum með virðingu. 

Oft fylgja skírninni miklar hefðir og venjur sem flokkast undir trú og fjölskylduna; 

Skálin, kjóllinn, kertið, vatnið og hver segir nafnið. „Hefðin er í stanslausri mótun“ 

segir Guðbjörg „Mér finnst í raun og veru að við séum að mætast á miðri leið. Ég 

kem með hefðir kirkjunnar og þau koma með hefðir fjölskyldunnar og saman rímum 

við þau tákn sem koma fram og snúa að merkingu skírnarinnar.“
72

 Guðbjörg og 

Jakob tala um samfélagslegt aðhald og hefðir þegar kemur að skírninni 

„veisluhöldin eru samhjálp.“
73

 Fjölskyldan er með opinberum hætti að lýsa því yfir 

að allir standa með þessu barni.  

3.3 Siðmennt 

Það geta allir komið til Siðmenntar og beðið um athöfn hjá þeim, svo framarlega 

sem það fer ekkert trúarlegt fram, hvorki í söngvum né í orði. “Ef það er mjög trúuð 

amma sem hefur mikla þörf fyrir að koma með trúarlegan boðskap inn þá má það 

með stuttri tölu og viðkomandi gerir það sjálfur, það er ekki athafnastjórans að fara 
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með slíkt.“
74

 Þessi staða hefur ekki oft komið upp og viðurkennir Svanur að þau 

héldu að það yrði meira um slíkar óskir.  

Það fyrsta sem foreldrar þurfa að gera sér grein fyrir þegar þeir biðja um 

athöfn hjá Siðmennt er að það fer ekkert trúarlegt fram í athöfninni. Hún er 

heimspekileg, byggir á húmanisma og siðferðislegum sjónarmiðum. Enginn 

flokkur, trú, lífsskoðanir eða annað sem er þrungið einhverri merkingu er haft með í 

athöfninni. Athafnaþjónusta Siðmenntar er ekki vel þekkt en þessi leið hentar fólki 

sem vill veraldlega athöfn, það er ekkert fast í athöfnunum og allt mjög frjálslegt. 

Oftast eru foreldrarnir trúlausir og hafa annað hvort aðhyllst sömu eða 

svipaða lífsskoðun og Siðmennt. Sumir hafa ekki myndað sér neinar nákvæmar 

hugmyndir, en aðrir skíra vegna þrýstings frá ættingjum.  Foreldrum líður ekki vel 

með að fá prestþjónustu þar sem hún felur í sér vissa hræsni vegna hefðar, ættingjar 

þrýsta á að barnið verði skírt. „[Fólk hugsar;] Ég er ekki trúaður og vil ekki láta 

barnið mitt fá trúaða blessun og setja trú upp á það, þannig hugsanir ganga á það 

... og finnst því það réttast að hafa samband við Siðmennt... Skerpir oft afstöðu 

foreldranna.“
75

  

Siðmennt býður foreldrum upp á ýmsa möguleika varðandi athöfnina, þar 

má nefna tónlist, kertaathöfn, blómaathöfn og annað sem foreldrum er frjálst að 

velja eða hafna. Rós eða kerti tákna umönnun barnsins og textinn sem er lesinn er 

heimspekileg hugvekju í húmanískum anda, þar er talað um lífsgildi, frelsi, aðhald 

og börn. Stundum er vitnað í barnabókmenntir eins og Lísu í Undralandi, textinn 

verður þó að tengjast heimspeki. Hugvekjan minnir foreldra á að þau hafi 

ákveðnum skyldum að gegna gagnvart barninu, lífi og þroska þess, t.d. er fjallað um 

nauðsyn þess að benda barninu á farsæla valkosti í lífinu og efla með því 

dómgreind, uppfræða og leiðbeina. „Gildin í hugvekjunni eru sammannleg og erfitt 

að einhver gæti móðgast út í það sem þar er sagt, nema sá sem er mikið trúaður og 

honum þætti það hálf ónýtt ef ekkert trúarlegt kæmi fram, en það hefur ekki komið 

fram ennþá.“
76

  Umburðarlyndi er mikilvægt og „það fer ekkert fram í athöfninni 

sem er gagnrýni á trú eða lífsskoðunarfélög.“
77

 

Svanur segir að yfirleitt velti foreldar ekki fyrir sér gildum, en þau  taki þó 

hugvekjuna til sín. „Nafngjöf er með hefðbundnum ramma, sem er mjög einfaldur 
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hjá Siðmennt þar sem enginn upplestur er eða symbolík eða krúsídúllur, blessanir 

eða slíkt. Einfalt í uppbyggingu, persónulegt, auðskiljanlegt og náið og með opið 

fyrir allskyns valmöguleika ... Það er hægt að gera athöfnina sérstaka á margan 

hátt, með skreytingu, söng eða annað. Það sem helgar meðalið er að það er verið 

að fagna barni; hlýleiki, virðuleiki, og hátíðleiki þjóna þessum markmiðum. 

[Nafngiftin] verður að hafa tengsl og tilgang ... Það sem einkennir nafngjafir er að 

það fer engin játning fram eða innganga í félag hvorki í Siðmennt né annað 

lífsskoðunarfélag ... Það á að virða rétt barna til að móta sína lífsskoðun smátt og 

smátt saman og svo við 16 ára aldur þá geta þau tekið ákvörðun um hvar þau vilja 

vera. Tilgangur athafnarinnar er fyrst og fremst að það sé formlega verið að fagna 

barninu. Þetta er fyrsti stóri viðburðurinn í kringum barnið og það er haldin 

hátíðleg athöfn með fjölskyldu og vinum [til að] að fagna nafngjöf barnsins. Eins og 

hefur verið gert í 1.000 ár. Virðingarfull, falleg og kannski húmorísk athöfn með 

fjölskyldu og  vinum. [Við] erum ekki að finna upp hjólið í þessum efnum.“
78

 Það er 

ekkert því til fyrirstöðu að efni athafnarinnar sé blanda ólíkra lífsskoðana, 

veraldlegra sem trúarlegra, allt eftir því sem foreldrarnir samþykkja. Í einhverjum 

tilvikum hafa börn verið í skírnarkjólum vegna hefðarinnar. Þó þetta heiti 

skírnarkjóll þá eru foreldrar ekki endilega að tengja kjólinn við trú, enda engin 

trúartákn á slíkum kjólum.  

3.4 Ásatrúarfélagið  
Það er eðlismunur á þeirri athöfn sem á sér stað hjá ásatrúarmönnum og kristnum 

þegar kemur að nafngift barna. Innan Ásatrúarfélagsins á sér vissulega stað athöfn 

sem inniheldur skál með vatni, þó er ekki talað um skírn í þeirri merkingu sem 

kristnir menn ganga út frá og lítið um trúarinntak. Goðarnir reyna ekki að leggja 

neinum lífsreglurnar í tengslum við þessa athöfn, það ber að virða þá athöfn sem á 

sér stað og ekki er hægt að óska eftir nafngift þar sem ekki er minnst á guðina eða 

náttúruna. Þegar vatnið er vígt er kallað á Þór, verndara mannkyns, og Frigg til að 

vígja nafnið. „Það er eina beina tengingin við guðina, álfa og vætti ... [Athöfnin er] 

meira tengd náttúrunni og umhverfinu heldur en guði og gyðjum... helgun staðar og 

stundar.“
79

 Börnin eru stundum íklædd skírnarkjól vegna þess að það er hefð fyrir 

því að börnum sé gefið nafn í slíkum kjólum, óháð kristinni trú en barnið er þó oft í 
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hefðbundnum fötum og enginn háttur er hafður á að barnið sé í víkingafötum. 

 Hilmar Örn heldur því fram að nafngjöfin sé upphafið að framtíðinni. Nafn 

einstaklings er sterkt hugtak sem felur í sér ákveðna hæfileika og eiginleika í hugum 

Íslendinga. Þetta eru ekki bara orð, heldur innihald. Nafngiftarathöfn er heilög stund 

þar sem hún felur í sér upphafið og er þrungin merkingu fyrir alla viðstadda. 

Foreldrar velta fyrir sér trúarlegum gildum og eru heimspekilega þenkjandi á 

þessum stundum. Það er stórmál að gefa barninu nafn, enda er það ekki afturkvæmt 

og hefur yfirleitt mjög sterka tilfinningalega samsvörun, æðri og trúarlegri 

merkingu. Má þar nefna hugleiðingar um að fólki hafi fundist þetta vera „svo rétt“
80

 

og fundið sig í stærra samhengi þegar það svo ákveður að gefa barni sínu nafn með 

þessum hætti.   

Tákn eru sterk í nafngjafarathöfninni og texti úr Völuspá er notaður sem 

andlegt veganesti barnsins. Þá er bent á hvernig hið nýfædda barn er „framhald 

hinnar eilífu hringrásar lífsins.“
81

 Einnig er „[á] táknrænan hátt ... barninu gefin 

næring t.d. mjólk eða hunang sem veraldlegt veganesti. Þannig taka foreldrar eða 

aðrir virkan þátt í nafngjöfinni“
82

 og það er litið á þetta sem visst fyrirheit fyrir 

barnið. Tákn Yggdrasils er einnig viðhaft sem „tengsl við hið stóra samhengi“
83

 

þ.e.a.s. ættartréð.  

Við knésetningu er horft í gamla siði og faðirinn látinn halda á barninu undir 

athöfninni. Þetta er vísun í að faðirinn gengst við barninu. Goðarnir hafa sagt 

foreldrum frá þessari gömlu hefð, en það er algjörlega undir þeim sjálfum komið 

hvað þeir vilja gera. Stundum eru flutt ljóð eða sungnir söngvar. Oft fara ættingjar 

með erindi, ljóð, bænir eða annað, en það er engin sérstök uppbygging. Athöfnin er 

látlaus og reynt að hafa hana eins fallega og mögulegt er. „Ákvörðun um 

nafngiftarathöfnin er aldrei út í bláinn ... Foreldrarnir hafa ákveðið að nafngiftin 

hafi eitthvert inntak“.
84

 Foreldrar vilja oftast nær hafa marga í kringum sig. Það 

heyrir til undantekninga að fólk vilji halda þessu út af fyrir sig. Foreldarnir eru mjög 

meðvitaðir um hvað þeir eru að gera og hefur Hilmar Örn ekki orðið var við að þeir 

hafi verið undir þrýstingi frá einhverjum öðrum þegar þeir koma.  
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3.5 Hvítasunnusöfnuðurinn 
Innan safnaðarins er ekki litið svo á að ungabörn þurfi skírn þar sem þau eru hrein 

og hafa ekki syndgað. „Með börnin þá blessum við þau. Færum barnið fram fyrir 

guð í kirkjunni og við biðjum fyrir því. Við spyrjum hvað barnið á að heita, þetta er 

ekki skírn heldur nafngjöf og barnið er blessað.“
85

 Þannig eru börnin í kirkjunni þar 

til þau eru tilbúin að taka skírn og  fræðslu um leið. Börnin tilheyra guðs ríki. 

„Jóhannes skírði iðrunarskírnina. Ómálga börn hafa það ekki því skírum við þá 

sem eru komnir til vits og ára ... Við teljum að börnin séu hrein en eru fædd með 

syndugt eðli, það eru allir en börnin eru hrein og lýtalaus, hafa allt í sér til að 

syndga en hafa ekki syndgað. Hvað er þá verið að hreinsa af börnunum?“
86

   

Flestir foreldrar innan safnaðarins láta blessa barnið á einhverjum 

tímapunkti, en aukist hefur að fólk sem tilheyrir ekki Hvítasunnukirkjunni vilji fá 

blessun fyrir barn sitt og „við biðjum að foreldrarnir ali það upp í trú og líferni þess 

sé þannig.“
87

 Flestir eru með það á hreinu út á hvað hefðir safnaðarins ganga og 

vilja að barnið sitt velji sjálft hvort það skírist inn í söfnuðinn þegar það hefur aldur 

og þroska til að taka þá ákvörðun. 

Stundum er aðeins annað foreldrið tengt kirkjunni og þá hefur blessunin 

verið valin til að leysa ágreining sem skapast hefur. „Ósætti á milli foreldra er meiri 

í þá átt að skíra barnið heldur en að láta blessa það. Þá eru þetta meiri hefðir 

heldur en fordómar. Barnið verður ekki skírt og þá verður hristingur innan 

fjölskyldunnar. [Það eru] allskonar fordómar gagnvart því. Margir hafa komið á 

eftir sem hafa verið með fordóma því þeir vissu ekki hvað þetta var og núna skilja 

þau þetta og vita hvað þetta er.“
88

  

Fólk er samankomið til þess að fagna barninu. Sögð eru nokkur orð og sá 

siður hefur viðgengist að gefa hvíta rós. Rósin er táknræn minning um að hvíti 

liturinn er hreinn. Vörður fer með blessun sem kemur ávallt frá brjóstinu. „Blessun 

barna er laus við allar hefðir og venjur, nema þær hefðir sem foreldrar kjósa að 

halda í.“
89

 Margir notast við skírnarkjólinn, „sem er skemmtilegur siður innan 

fjölskyldunnar.“
90
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4.0 Samanburður nemenda 
Ég paraði viðmælendur mína saman með því að velja einn frá hvorri deild. 

Guðmundur og Helgi sem tóku þátt í forkönnuninni voru raktir saman. Þær Guðrún 

og Heiðrún og að síðustu Guðjón og Heimir. Viðhorf þessara foreldra til skírnar og 

athafnar var ekki alltaf eins, eins og við var að búast, en þau höfðu heldur ekki 

ólíkar skoðanir þrátt fyrir að vera mistrúrækin.  

Hjá Guðrúnu og Heiðrúnu snérust bæði viðtölin mikið um hefðina og því 

sem viðkemur henni. Hvort það væri við hæfi að nota skírnarkjól við 

nafngjafarathöfn en ekki skírn, hvert sé mikilvægi bæna og hver taki í raun 

ákvörðun um með hvaða hætti barn fær nafn. Heimir og Guðjón eru á ólíkum aldri, 

en eiga það sameiginlegt að lesnar voru með þeim bænir þegar þeir voru börn. Þeir 

eru báðir óvirkir alkóhólistar, en öfugt við Heimi sækir Guðjón reglulega fundi. Á 

meðal allra karlmannanna sem tekin voru viðtöl við voru gildin mikið rædd. Hvort 

börnin alast upp eftir kristnum gildum eða því sem kallast sammannleg gildi með 

vísun í áðurnefndar  dyggðir. 

4.1 Guðmundur og Helgi - Forkönnun 
Guðmundur og Helgi fengu svipað trúaruppeldi og lesnar voru með þeim bænir sem 

börn. Helgi tók þá ákvörðun að þegar hann eignaðist barn að hvorki skíra það né 

blessa og ekki var haldin nein nafnaveisla. Erum lítið veislufólk ... fannst engin 

tilgangur í því í raun og veru. Að vera ekki að hafa einhverja óþarfa athöfn, að 

halda frekar upp á afmæli heldur en nafngiftina ... Þegar hún fæddist var búið að 

ákveða nafnið svo við fylltum bara út blaðið. Engin veisla eða nafngjafarathöfn. 

Nafnið var ekki gert opinbert fyrr en barnið fæddist því að við vissum ekki kynið ... 

vorum búin að tala um það í sameiningu að skíra ekki og heldur leyfa því að ráða 

þegar barnatrúin væri að koma og velja sjálft. Að finna sjálft hvað það vill.“ Nafnið 

fylgdi textaskeyti sem allir fengu þegar daman fæddist; nafn, stærð, þyngd og 

fæðingartími. Helgi er ekki haldinn neinni trú en viðurkennir samt að hafa farið úr 

trúleysingja yfir í meiri efasemdarmann eða gnostíka.
91

 Það tengir hann við lát 
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bróður síns fyrir tveimur árum, að hann hafi farið að velta fyrir sér hvað sé meira til 

heldur en þetta líf sem við lifum í dag.   

4.1.1 Trú og gildi 
Helgi á eitt stúlkubarn sem er fjórtán mánaða og taldi hann hana vera of unga til að 

vera að fræða hana um trúarbrögð, en sagði að um leið og maki hans myndi lesa 

bænir með barninu eða fara með það í sunnudagsskóla myndi hann kenna því að 

trúin á sjálfan sig sé stærri en ytra afl og tengsl við það sem er innra með manni sé 

mikilvægt, sem og tengslin við náttúruna. Burt séð frá öllum trúarbrögðum.   

Helgi er þeirrar skoðunar að sé einhver innri kraftur, en ætlar ekki  að kenna 

barninu sínu bænir. Hann setur ekki sama sem merki á milli kristinna gilda og þeirra 

gilda sem ríkja í samfélaginu. Það sé hægt að kenna virðingu og samúð og 

samfélagsleg gildi án þess að setja kristinn merkimiða á það. „[Mér f]innst ekki rétt 

að ég sé að skíra barnið inn í kirkju þegar það hefur svo enga löngun til að vera í. 

Ég hef svo óbilandi trú á því að ef Guð skyldi vera til þá fyrirgefur hann barninu 

mínu fávisku. Ég veit að við búum í mjög kristnu samfélagi. Ég mun kenna barninu 

mínu samúð og umhyggju en þarf ekki að lita það með einhverri trú finnst mér [...] 

kristin gildi finnst mér vera sammannleg gildi, ættu ekki að vera lituð trú heldur 

ættu að spretta innra með okkur [...] og vonandi mun ég ekki smita barnið  mitt af 

minni eigin fávisku.“ Helgi sagðist geta hugsað sér að kynna sér betur ásatrúna í 

framtíðinni og jafnvel blessa barn sitt hjá þeim ef til þess kemur. Maki hans er 

trúuð, en henni fannst ekki þurfa neina athöfn þegar þau eignuðust barnið sitt. 

„Mamman er sko meðvituð um sína trú. Hún fær alveg að vera með hana þrátt fyrir 

mína fordóma um trú.“ Það var enginn ágreiningur um þessi mál og ef barnið vill 

skírast þegar það eldist þá mun hann ekki setja sig gegn því, ef barnsmóðir hefði 

viljað skíra barnið hefði hann gefið sig. Barnaskírnin skipti Helga ekki miklu, að 

það þurfi að setja rétt og rangt undir hin kristnu gildi, þó að þau flokkist meira sem 

samfélagsleg gildi.  

Þegar Helgi var að alast upp vöknuðu ýmsar spurningar í sambandi við trú. 

Þegar hann fór að leita svara við þessum vangaveltum í fermingarfræðslu fannst 

honum heldur fátt um svör og tók þá ákvörðun að fermast ekki. „Ætlaði að skrá mig 

úr þjóðkirkjunni þegar ég var átján en nennti aldrei að ná í pappírana og svo loks 

gerði ég það fyrir 3-4 árum.“ Annar stór þáttur í afstöðu Helga til trúmála í dag er 

að ættingjar hans eru „ofstækisfólk“ eins og hann kallar þau og með sífelldan áróður. 
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Það hafi gert hann fráhverfari trúnni. Lestur bóka sem teljast til vísindaskáldskapar 

og eiturlyfjaneysla fékk hann einnig til að tengjast við sinn innri mann og íhuga 

hlutina og lífið.  

Guðmundur fór einnig inn á hin kristnu gildi og sagði að „þessi kristnu gildi 

eru þannig að annað hvort vill fólk trúa eða ekki, en [að] tileinka sér þessu kristnu 

gildi þá kemur þú út sem dyggðugur maður held ég ... þannig að mér finnst mjög 

mikilvægt að börnin mín séu alin upp í kristnum gildum allavega ... og þau tileinki 

sér að þau séu kristin gildi þá virkar það bara jákvætt held ég.“  

4.1.2. Utanaðkomandi áhrif og valið  
Bæði Helgi og Guðmundur setja ekki sama sem merki á milli barnaskírnar og 

nafngiftar. Þó Guðmundur hafi ekki gert nöfn barna sinna opinber fyrr en við 

skírnina/blessunina tengdi hann það við hefðina að hafa haldið nöfnunum leyndum. 

Eitt barna hans var þó nefnt strax við fæðingu þar sem ákveðið hafði verið að nefna 

barnið í höfuðið á langafa sínum sem féll frá stuttu fyrir fæðingu barnsins.  

 Guðmundur og Helgi voru sammála um að ákvörðunin um skírnina hefði 

ekki verið neitt vandamál. Á heimili Guðmundar voru börnin aðeins skírð vegna 

þess að kona hans vildi það. Það væri hefð fyrir barnaskírn í hennar fjölskyldu og 

henni skyldi haldið áfram. „Hmm sko fyrra barnið var hennar ákvörðun og ég gaf 

eftir... það var áður en ég fór að hugsa um trúmál ... henni fannst þetta vera 

grundvallaratriði, líklega út af því að hún var skírð og hennar barn sem hún átti 

fyrir. Ég reyndi að ræða það en gafst upp á því, hún var mjög hörð á þessu ... einu 

rökin mín voru af því bara.“ Elsta barn Guðmundar, sem hann á ekki með núverandi 

maka, var blessað en ekki skírt og stráknum gefið það vald að ákveða síðar meir 

hvort hann vildi skírast eða ekki. „[M]ér finnst ég svolítið vera að grípa í 

hendurnar á barninu ... mín skoðun er að það eigi að vera með ungbarnablessun og 

færa skírnina þar til fólk er fært um að taka ákvarðanir sjálft ... jú ég er trúaður og 

það hefur sjálfsagt einhverja þýðingu. Ef það er til eitthvað gott afl þá vinnur það 

sjálfsagt með.“ Guðmundur varð faðir ungur. „Það voru vissulega áhrif með fyrsta 

barnið ... hugsaði með mér að það væri ekki ómaksins virði að skíra hann því þá 

hefði mamma verið fúl, því hún er hard-core aðventisti og ofsatrúarmanneskja ... 

gerði þetta að mestu leyti til að sleppa við tuð, læt það ekkert fara í taugarnar á 

mér lengur.“ Þegar ákvörðun um barnablessunina var tekin með næsta barn segist 

Guðmundur hafa verið frekur við barnsmóður sína „það var svo sem engin 
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mótstaða. Það skipti hana engu máli.“ Guðmundur er mjög ánægður með þá 

ákvörðun í dag að hafa ekki skírt barnið. Guðmundur skírðist sjálfur þegar hann var 

þrítugur og þykir mjög vænt um sína skírn í dag. Hann segist hafa fundið fyrir Guði 

í hjartanu, þó að það hafi ekki verið neinn yfirnáttúrulegur kraftur heldur bara viss 

upplifun og vellíðan sem átti sér stað á þessari stundu.  

Guðmundur var alinn upp í strangri trú og  má segja að hann hafi farið í 

uppreisn, fyrir nokkrum árum skráði hann sig síðan í þjóðkirkjuna. Honum fannst 

þó minna mál að skrá sig í þjóðkirkjuna heldur en að taka þá ákvörðun að skírast, sú 

ákvörðun tók aðeins lengri tíma og meiri staðfestu. „Mig langaði til að vera hluti af 

þjóðkirkjunni sem ég var ekki áður ... og svo meira við hæfi þar sem ég er og hef 

verið að taka þátt í fermingarfræðslu ... og fannst það meira við hæfi að vera 

skírður sjálfur.“  

4.2 Guðrún og Heiðrún 

4.2.1. Bænir og trúleysi 
Guðrún er alin upp í trúleysi og er það enn í dag. Í hennar augum er trú aðeins 

kærleikur og trúarbrögð mikilvæg fyrir marga og oftast á jákvæðan hátt. Hún lærði 

ekki bænir þegar hún var barn og í raun þá lærði hún ekki Faðir vorið fyrr en hún 

var á fjórða ári í guðfræði og trúarbragðafræði. Það kemur því kannski ekki á óvart 

að Guðrún fer ekki með bænir með dóttur sinni, „Ég myndi ekki íhuga að kenna 

henni bænir, kannski í listrænum gjörningi en ekki sem bæn.“ Þar sem hvorki 

Guðrún né barnsfaðir hennar eru í þjóðkirkjunni þurfti engar málamiðlanir eftir að 

stúlkubarnið kom í heiminn og móðirin „trúir ekki á skírn.“ Tengdafjölskylda 

hennar var þó eilítið hissa á að ekki hafi verið skírt heldur einungis haldin 

nafnaveisla. „Ég ákvað að hafa pínulitla nafnaveislu þegar hún var tveggja vikna ... 

Ég sagði frá því hvernig nafnið hafði komið upp ... við stóðum tvö saman og 

sögðum frá því hvernig nafnið hafði verið valið. Á vissan hátt já þá var þetta 

athöfn.“ Nafnaveislan fór fram heima hjá unga parinu og þó  nafnið hafi einungis 

verið tekið upp úr nafnabók fundu foreldrarnir mikla tengingu við einn ákveðinn 

bókstaf, sem réð ferðinni á nafni barnsins.  

Dóttir Heiðrúnar var skírð á sínum tíma. "Þetta var bara svona sem maður 

gerði bara, þetta var ekki einu sinni spurning. Eiga barn og skíra og bara svona... 

þú veist, hluti af venju. Ég trúði því ekkert að maður [sé] farsælli fyrir vikið.“ 
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Heiðrún sjálf er bæði skírð og fermd og henni voru kenndar bænir sem barn. „Já sko 

ef ég hugsa út í Faðirvorið þá skildi ég það aldrei, bara einhver þula sem ég man 

ekki eftir að hafa fundið einhverja vernd í.“ Heiðrúnu finnst bænir ekki skipta neinu 

máli, „...að hafa samræður um lífið og hana sjálfa er miklu mikilvægari heldur en 

að vera að reyna fá hana til að horfa til einhvers annars heldur en þess sem er hér 

og nú og svoleiðis.“ Heiðrún sagði sig úr þjóðkirkjunni fyrir einhverjum árum því 

að fjölskylda þáverandi kærasta var „í tengslum við annan söfnuð og þá færu 

peningarnir þangað.“ Heiðrún sagði aftur á móti að hún ætlaði ekki að skíra það 

barn sem hún bæri nú undir belti. Hún ætlaði að hafa nafnaveislu en viðurkenndi að 

hún væri að hugsa um að hafa barnið í skírnarkjólnum sem dóttir hennar og hún 

sjálf, ásamt fleirum í ættinni, voru skírðir í. Hún var ekki alveg ákveðin með þetta 

en vissi þó að henni fyndist hún vera hræsnari ef hún myndi halda á barninu undir 

skírn þar sem prestur myndi fara með orðin „ég skíri þig í nafni Guðs, föður...myndi 

bara fá kjánahroll. Ég skíri í nafni... í nafni hvers? Ég gæti það bara ekki.“ Maki 

hennar er á sama máli. Ef í ljós kæmi að maki hennar vildi skíra þá myndi hún láta 

það eftir honum þar sem þetta skipti hana nánast engu máli, „vígða vatnið og 

athöfn, ef það myndi láta honum líða betur þá myndi ég gera það, veit að enginn 

skaði myndi hljótast af því.“  

Hún hefur verið að velta mikið fyrir sér hvernig hún eigi að fara að með 

ófædda barnið, „maður vill samt hafa veislu, ekki athöfnina eða skírnina sjálfa. 

Fagna því að barnið sé komið  með nafn, þarf ég þá ekki að setja barnið í kjól líka? 

Hefðirnar sko maður er alveg sko bara fastur svolítið í því.. mér finnst skemmtilegt 

að hugsa svolítið um þetta. Skíra eða ekki skíra, búin að skíra og ætla ekki að 

skírna.. en já það verður nafnaveisla og er ég ekki búin að taka neinar ákvarðanir 

um það, kannski kjóllinn, taka mynd og svona..“ Segir hún að lokum.  

Guðrún sagði að hún myndi gera allt eins í dag ef hún eignaðist annað barn. 

Hennar viðhorf hefur ekki breyst til þessara mála og aðspurð hvort hún gæti hugsað 

sér að leita til Siðmenntar í sambandi við nafnaathöfnina svaraði hún á þá leið 

„Nei… en ef pabbinn krefst þess þá skiptir það mig ekki máli“ og bætir við „Mér 

finnst Siðmennt mjög mikilvægt fyrir samfélagið.“ Hennar afstaða til trúar hefur svo 

gott sem haldist óbreytt frá því hún var barn. Hún hefur mikinn áhuga á 

trúarbrögðum, enda í slíku námi. Hún sækir stundum messuhald og hefur reynt að 

fá dóttur sína með, en sú litla hefur ekki viljað það. Guðrún sér ekki tilgang í að 

neyða hana með sér.    
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4.2.2. Hefðir og venjur 

Heiðrún kenndi dóttur sinni bænir á sínum tíma þó að henni hafi ekki fundist það 

mikilvægt. Hún taldi að þar væru komin áhrif frá umhverfinu. „Að þetta væri bara 

eitthvað sem væri gert, að kenna börnunum bænir og Faðirvorið... eitthvað sem 

aðrir gerðu við börnin sín og að ég ætti að gera slíkt hið sama.“ Það virðist hafa 

verið minni þrýstingur gagnvart sunnudagsskólanum og man hún ekki hvort að 

dóttirin hafi farið.   

Trú Heiðrúnar í dag kemur mikið frá fólkinu í kringum hana og þeim sem 

hún hefur kynnst og hitt á lífsleiðinni. Hana þyrstir að fræðast meira til að vera „á 

með eða móti.“ Heiðrún heillaðist af heimspekinni þar sem hún reynir á hugsun, 

nemendur eru ekki mataðir og fá „að móta sínar eigin hugmyndir.“ Eins talaði hún 

um „trú á hið innra frekar en á hið kristna,“ þó að hún tali um hina innri trú tekur 

hún fram að það séu „engir trúleysingjar til... það er falskt öryggi.“ Guðrún vildi 

ekki tala um  trúarhugmyndir sínar en er jákvæð gagnvart trúarbrögðum. Móðir 

hennar talaði mikið um að öll trúarbrögð væru kærleikur og „keypti fyrir mig allar 

bækur um trúarbrögð og skipaði mér að fara í fermingarfræðslu.“ 

Guðrún hafði orð á því að „hefð þarf að vera hefð út af einhverju, ekki bara 

hefðarinnar vegna ... mér finnst nauðsynlegt að fólk skíri ekki bara börn sín bara út 

af því að allir aðrir eru að gera það, heldur út af því að það vill gera það ... það vill 

gefa barninu sínu nafn fyrir framan aðra en ekki endilega útaf því að það vill bara 

halda partý ... Við ræddum þessa hluti mikið á meðgöngunni og honum fannst það 

hálf kjánalegt að sleppa því en svo tók hann bara rökum ... sagði að mér fyndist 

þetta asnaleg athöfn fyrir þá sem ekki trúa ... mér þætti vænt um að sleppa því, taldi 

það ekki vera mikilvægt.“  

4.2.3. Kjóll og klæði 
Skírnarkjólinn má án vafa líta á sem tákn hefðar þó svo að það fylgi honum einnig 

að hann sé „tákn um trúarþroska, að síðar mun barnið finn leið til guðs.“
92

  

Heiðrún var á báðum áttum þegar hún var spurð hvort hún myndi láta ófætt 

barn sitt vera í skírnarkjól daginn sem því yrði gefið nafn. Hún gat hugsað sér það, 

en var að velta fyrir sér tengingunni við kristna trú sem fyllti hana óvissu. Hún 

virtist tengja kjólinn meira við hefðina þar sem hann er í eigu fjölskyldunnar. 

Heiðrún ræddi um tákn kjólsins í því sambandi að barnið sem í honum væri ætti að 
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vaxa í trúnni, kærleikanum og voninni eftir skírnina samkvæmt kristnum gildum. 

Heiðrún minntist á tákn kirkjunnar og „hvort skírnarskálin og vígða vatnið eru ekki 

sterkari tákn í samband við þá skírnina“. Er hún að tala um þá hreinsunarathöfn 

sem kristin skírn hefur og minnkar hlutverk skírnarkjólsins.  

Skírnarkjóllinn er ekki alltaf notaður, dóttir Guðrúnar var klædd  

gallabuxum og blómamunstraðri hippamussu. Auðvitað getur verið skemmtilegur 

siður innan fjölskyldunnar að notast við skírnarkjól sem hefur gengið á milli ætta í 

margar kynslóðir og nöfn barnanna kannski saumuð í hann. Líkt og Heiðrún sagði 

„taka mynd og svona“. 

4.3 Guðjón og Heimir 

4.3.1.Trúin  
Heimir skráði sig úr þjóðkirkjunni þegar hann var 16 eða 17 ára „ég ákvað að byrja 

að trúa á sjálfan mig ... sá eftir að hafa látið ferma mig, var ekki skírður sem barn 

og var skírður viku fyrir fermingu, seinna meir fór ég að sjá eftir því að hafa gert 

þetta og það hefði verið annarlegt ... þá fannst mér það besta sem ég hefði geta gert 

var að skrá mig úr þjóðkirkjunni þar sem ég gat ekki affermt mig.“ Hann telur sig 

standa utan trúarbragða og leggur meiri áherslu á hið sammannlega.  

Guðjón sagði að sú ákvörðun að skíra börnin sín hefði verið „sjálfsagt þar 

sem við [konan mín og ég] störfum bæði innan kirkjunnar.“ Hjá Heimi var sú 

ákvörðun að skíra börnin meiri „málamiðlun“. Heimir vildi í fyrstu ekki skíra þar 

sem hann var ekki í þjóðkirkjunni og hann hélt fyrst að hann gæti ekki skírt börn sín 

þar sem hann var ekki í þjóðkirkjunni og fannst það viss hræsni að gera svo. Konan 

hans fór fram á það vegna trúar, en hann heldur hins vegar að það hafi verið 

„hefðarinnar vegna. ... annar aðilinn setti fram ósk um að fá ósk og hinn samþykkti 

það. Óskin kom fram hefðarinnar vegna. Hún skilgreinir sig sem trúaða ... en hún 

stundar ekki kirkju, hún stundar ekki bænahald. Er það hægt?“  

4.3.2.Málamiðlanir og skírnin 

Þegar fyrsta barn Heimis og konu hans var nýkomið í heiminn voru þau að flytja 

inn saman og taka þurfti mikið af sameiginlegum ákvörðunum. Heimir vildi meðal 

annars fá að ráða hvaða símanúmer yrði fyrir valinu á nýja heimilinu. „Það eru 

aðrir hlutir sem skipta meira máli“ heldur en hvort að barn hans yrði skírt eða ekki 

og notar orðið „yfirborðskennt“ í því sambandi. Hann talar um að ,,við getum gert 
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mistök when ever ... aldur skiptir ekki máli“ og er þá að vísa í sjálfan sig þar sem 

hann var ekki skírður fyrr en rétt fyrir fermingu en sá síðan eftir því.„Hún kemur frá 

bakgrunni þar sem það er þetta sem fólk gerir og hún hafði hugsað sér að þetta var 

það sem hún vildi gera. Það var sterk krafa í fyrra skiptið og það kom ekkert annað 

til greina en að giftast í kirkju .... ekki kappsmál. Svo lengi sem þetta má og ég þarf 

ekki að vera í þjóðkirkjunni þá er það ekkert mál að skíra börnin.“  

Heimir leggur þá þýðingu í skírnina „að verða hluti af heild ... menningu.“  Í 

spurningunni um hvort hann teldi einhverja vernd vera í skírninni var hann frekar 

óákveðinn, en tók síðan þá afstöðu að svo væri ekki „þótt eflaust séu einhverjir sem 

finnst það.“ Heimir lét það eftir að skíra börnin og vildi hafa meira vægi á 

nöfnunum á börnunum í staðinn. Hann vildi nefna eftir föðurbróður sínum og bar 

nafnið undir konuna sína án þess að segja hvaðan nafnið væri komið, því hún vildi 

ekki nefna í höfuðið á neinum og hún samþykkti nafnið. Það var ekki mikið um 

málamiðlanir þegar seinna barnið var skírt. Þar sem eldra barnið hafði verið skírt 

þótti sjálfsagt mál að skíra það yngsta, yngra ?? og fékk Heimir aftur mikið vægi í 

ákvörðun um nafnaval á barninu í það skiptið.     

Guðjón hins vegar telur að það sé „einhver andi yfir barninu sem hlýst með 

skírninni“ og finnst hún því skipta máli. Yngri strákur Guðjóns var skírður í kirkju 

þar sem aðeins nánustu ættingjar og vinir voru viðstaddir, en sá eldri var skírður í 

barnamessu. Þeim fannst gaman að prófa hvoru tveggja. Annars vegar að hafa þetta 

lítið og persónulegt og síðan að deila augnablikinu með víðari hóp. 

4.3.3. Bænir og ekki kristin gildi  
Guðjón „missti trúna um stund... varð fyrir skipsbroti í lífinu ... [og honum] veittist 

styrk[ur] aftur í trúnni... ef ég hefði ekki fundið trúna aftur þá væri ég líklegast í 

ræsinu núna.“  Því leggur hann nokkuð mikla áherslu á að börn sín læri bænir, hann 

talar um persónulega reynslu og að bænirnar veiti „visst haldreipi.“ Hann leggur þó 

ekki áherslu á að þau fari í sunnudagsskóla og setur meira púður í bænahaldið 

heima fyrir. Börn Heimis hafa ekki sóst eftir því að fara í sunnudagsskólann. Í 

sambandi við bænirnar segir Heimir „já ég fer með bænir... fór með bænir í stofunni 

á hverjum morgni, var ekkert að fela það og yngsta stelpan sá þetta ... og vildi vera 

með og fannst þetta gaman.. já – ég veit það ekki hvort mér finnst það mikilvægt að 

læra eins og Faði vorið en nei. Ef mér fyndist það mikilvægt hefði ég kennt þeim 

það sjálfur – sem ég gerði ekki.“ 
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„[S]kírnin hefur þá þýðingu að hún tengist kristnum gildum en það þarf 

ekkert nauðsynlega að vera skírn til að innræta þessi gildi í þau.“ segir Heimir, um 

hvort væri réttara að tala um kristin gildi eða þá hin samfélagslegu gildi í uppeldi 

barnanna. „Ég tel mig vera að gera það og mér finnst ég ekki gera það neitt í nafni 

þjóðkirkjunnar.“ Heimir vísar í kristin gildi meðan aðrir vísa í þau sem 

sammannleg. Guðjón talar um skírn barna sinna sem „réttur vegur“ og leggur upp 

úr því að tala um samfélagsleg gildi sem kristin gildi. 

5.0 Niðurstöður í nemendaviðtölum og lokaorð 

5.1 Munur á kynjum  
Ég velti fyrir mér hvort það væri móðirin sem á lokaorðið þegar kemur að skírn 

barnanna. Í könnuninni Trúarlíf Íslendinga kom fram að það er móðirin sem „er 

þungamiðja fjölskyldunnar þegar um er að ræða trúaráhrif á börn ... Þær hafa mun 

meiri áhrif á trú barna sinna en nokkur annar aðili. Yngri mæður biðja sjaldnar 

með börnum sínum“
93

 Eftir að hafa talað við alla viðmælendur mína hef uppgötvað 

að trúarupplifun kvennanna tveggja í æsku sé að miklu leyti komin frá móðurinni 

eða ömmunni. Séra Jakob sagði einmitt að mæður fengju tilsögn frá kvennleggnum 

þegar kemur að uppeldi barnanna og fylgja þá gjarnan hefðir með, sem eru þá skírn 

eða bænir. Þrátt fyrir þessi áhrif voru konurnar ekki einráðar um ákvörðun 

nafngiftar barna sinna.  

Karlmennirnir álitu að það væri vegna hefðarinnar en ekki trúar sem börnin 

þeirra voru skírð, en töldu það bara gott og blessað. Þeir Guðmundur, Helgi og 

Heimir höfðu ekki mikla skoðun á barnaskírninni sjálfri, nema að þeim fannst hún 

ekki skipta máli. Þeir töldu hana vera barn síns tíma. Það yrði ekki mikið 

ágreiningsmál ef maki þeirra væri á annarri skoðun en þeir, þeir myndu láta undan 

þar sem þetta er þeim ekki hjartans mál. 

Heimir er sá eini af viðmælendunum sem upplifði málamiðlun þegar kom að 

því að velja nafngjafarathöfn. Þau sem ekki vildu skíra börn sín sögðu að þau gætu 

hugsað sér það ef það væri ósk makans og að það skipti í raun ekki miklu máli hvort 

börn þeirra væru skírð eða ekki. Guðrún og Heiðrún voru vissar í sinni ákvörðun 

um val á athöfn. Guðrún fékk engin haldbær rök frá barnsföður sínum af hverju 

barn þeirra ætti að vera skírt og Heiðrún var viss um að hún ætlaði ekki að skíra 
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ófædda barnið. Guðmundur og Heimir vildu ekki skíra en gátu ekki fært nein rök 

fyrir því þannig að barnsmæðurnar fengu að ráða að lokum. 

5.2. Munur á deildum 
Miklar umræður voru á milli mín og allra heimspekinemanna. Það voru ekki jafn 

miklar umræður á meðal guðfræði- og trúarbragðafræðinemanna. Afstaða þeirra til 

trúarbragða og trúar almennt voru nokkuð einfaldar. Þau höfðu ekki mikið til 

málanna að leggja í þeim efnum, heldur var líklegra að þættir sem hafðir voru fyrir 

þeim í uppeldinu hafi haft áhrif. Heimspekinemarnir voru aðeins ígrundaðri í 

þessum efnum og töluðu meðal annars um „alheimskraft“, „falskt öryggi“ og 

„connection við hið innra“.  

Allir viðmælendur mínir báru jákvæða afstöðu til trúarbragða. Sumir 

minntust á að „meðan þau leiða gott af sér er það jákvætt“ og að þau „væru 

mikilvæg fyrir marga. Oftast á jákvæðan hátt“. Heiðrún sagði „Ekki þannig trú í 

þeim skilningi, Jesú Kristur og Guð og þannig trú ... heldur meira svona trú á sjálfa 

mig ... eða svona sko svona treysta innsæinu. Mér finnst trú alltaf vera það sem er 

innra með þér, ég hugsa sko þannig að trúin á eigið innsæi og að treysta á sjálfan 

sig. Innsæi mitt, ekki guðstrúin og allt það heldur  allt hitt sem er svona allt annað 

og miklu meira, og ekki eins takmarkað eða svona já þú veist.“ 

Litlu máli skipti í hvorri deildinni foreldrarnir eru hvort að börn þeirra væru 

skírð eða ekki. Enginn merkjanlegur munur er á deildunum þegar kemur að 

nafngjafaathöfnum eða trú. Guðmundur og Guðjón eru þeir einu sem eru skráðir í 

þjóðkirkjuna og það er jafnt hlutfall á milli þeirra sem hafa ákveðið að skíra börn 

sín. Guðmundur, Guðrún og Helgi skírðu ekki frumburði sína. Þó viðmælendur hafi 

ekki viljað skíra börnin sín lutu þau vilja maka síns, „skírnin gerir þeim ekkert 

slæmt.“ Áhersla þeirra var meiri á hið sammannlega heldur en kristni. Það má segja 

að Guðjón hafi verið sá eini sem kennir börnunum sínum kristin gildi í þeim 

skilningi.  

Ef horft er yfir nafnavalið á börnum viðmælendanna er áhugavert að sjá að 

flest börnin voru nefnd í höfuðið á einhverjum. Af tíu börnum voru sjö nefnd í 

höfuðið á ættingjum. Af þeim þremur börnum sem ekki voru nefnd í höfuðið á 

neinum var eitt barn heimspekinema og hin tvö voru börn mismunandi 

guðfræðinema. Ræturnar við fortíðina og þá sem okkur skiptir máli koma sterkt 

fram í nafngiftinni sem og tengingin við nafnið, líkt og Hilmar Örn talaði um.  
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5.3 Lokaorð 

Að gefa nafn án einhvers athafnastjóra, líkt og Guðrún og Helgi gerðu, er hægt að 

líta á sem óhefðbundið. Í samfélagi í dag þar sem allt er síbreytilegt þá telst það 

kannski ekki svo óhefðbundið eftir allt saman. Foreldrar eru að gera sér grein fyrir 

því að möguleikarnir eru fleiri en hin stofnanalega umgjörð. Fjölskylda og vinir 

skapa oftar en ekki stóran sess í þessum málefnum og í dag eru margar leiðir til að 

gefa barni nafn eða að bjóða það velkomið í heiminn. Þeir eldri eða þeir trúaðri eiga 

stundum erfiðara með að taka þessum nýju háttum. Líklega munu alltaf vera 

einhverjir sem vilja halda í hefðir sama hvernig málum er háttað sbr. að skíra, nota 

skírnarkjól, velja guðforeldra eða stærð nafngjafaveislunnar. Undantekningarlaust 

þá buðu allir viðmælendur mínir, að Helga undanskildum, nánustu ættingjum og 

nokkrum velvöldum vinum sínum til þess fagnaðar sem haldinn var þegar barn 

þeirra fékk nafn sitt. Þetta er innvíglusathöfnin sem van Gennep ræddi um. Að fá 

nýjan einstakling viðurkenndan inn í samfélagið. Einhverjir kjósa að hafa stóra 

veislu til að fagna fæðingu og nafni nýs einstaklings. Þá eru aðrir sem vilja hafa það 

rólegt heima með nýja barninu og bjóða fólki að koma og kíkja í heimsókn en 

geyma veisluna þar til barnið á afmæli, eins og Helgi hafði í huga að gera. Guðjón 

hafði bæði litla athöfn sem og stóra þegar hann skírði syni sína og fannst ekki mikill 

munur þar á.  

Að ala barn sitt upp samkvæmt kristnum gildum eða á þann hátt sem kallast 

sammannlegur er eitthvað sem allir vonast til að foreldrar geri. Með tímanum þróast 

hlutirnir og valið fer að snúast um að halda í það sem gott er. Þjóðkirkjan og 

Hvítasunnukirkjan tala um að ala barn upp í trúrækni en Ásatrúarfélagið og 

Siðmennt tala um á réttan og dyggðugan hátt.  

Við vinnslu verkefnisins gerði ég mér grein fyrir því hvað hefðin er sterkt 

afl, en á sama tíma hversu óhrædd við erum í dag að brjóta hefðina. Eða hvort lesa 

megi þannig í niðurstöðurnar að trú menntaðra sé að hverfa eða hefðin að dofna. 

Eins held ég að fólk þekki ekki nógu mikið til annarra nafngjafaathafna og það 

heldur að þær séu ómerkilegri en skírn, sbr. orð Varðars Levís, Svans og Hilmars 

Arnars um að fólk hafi vikið sér að þeim öllum eftir athöfnina og líst yfir ánægju 

sinni og fegurðinni sem fylgdi.  

Forvitnilegt var að sjá hve lítill munur var á milli deilda og kynja. Meirihluti 

þeirra foreldra sem ég ræddi við, vilja lúta vilja maka síns þar sem að skírnin skiptir 

ekki máli. Það verður að viðurkennast að ég bjóst við meiri mun á milli deildanna 
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en hugsanlega væri hægt að gera aðra rannsókn til að kanna viðhorf fleiri foreldra 

innan hinna ýmsu sviða háskólasamfélagsins. Ég komst að því að mörgum finnst 

þetta mjög áhugavert verkefni sem ég var að vinna að og því ætti ekkert að vera því 

til fyrirstöðu að skoða hvort hefðirnar séu að hrynja í raun og veru og kirkjan 

sömuleiðis. Burt séð frá því þá er líklega langt þangað til að helgisiðir verði lagðir 

af þar sem að einstaklingurinn er sífellt að ganga í gegnum ýmsar breytingar og 

innvígslur.  
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Viðauki 1 

Könnun á viðhorfi til skírnar innan Guðfræði- og trúarbragðafræðideildar og 

heimspekideildar –  Vor 2012. 

Ég heiti Anna Katrín Guðmundsdóttir og er að gera BA verkefni í Guðfræði- og 
trúarbragðafræði. Verkefnið mitt snýst um að kanna viðhorf nemenda í guðfræði og 
heimspeki til barnaskírnar, trúar og bæna. Markmið mitt með þessari viðtalskönnun er að 
kanna af hverju foreldrar kjósa að skíra, eða skíra ekki börn sín. Hvaða merkingu, ef 
einhverja, hefur skírnin í augum foreldra í dag? Eins er farið inn á bænir og hvort foreldrar 
eða aðrir kenna börnunum bænir, burt séð frá því hvort barn þeirra sé skírt eður ei. 

 

1. Ertu skírð/-ur 

i. Já 

ii. Nei 

2. Finnst þér skírn og nafngift vera það sama? 

i. Já 

ii. Nei 

3. Ertu skráð/-ur í þjóðkirkjuna? 

i. Já 

ii. Nei 

4. Voru lesnar með þér bænir sem barn 

i. Já  

ii. Nei  

iii. Stundum 

5. Hver var það sem kenndi þér bænirnar 

i. Móðir 

ii. Faðir 

iii. Afi 

iv. Amma 

v. Annar____________________________ 

6. Fjöldi barna á heimilinu ____________________ 

1. Eru börnin þín skírð? 

1. Já   
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1. Var nafn/nöfn barnsins þíns/barnanna þinna gert 
opinbert fyrir skírn 

2. Hvar fór athöfnin fram? 

3. Hverjir voru viðstaddir skírnina? 

4. Hvernig var tekin ákvörðun um að skíra? 

5. Hvaða þýðingu hefur skírn barna þinna fyrir þig? 

6. Hver er afstaða þín til þess að barnið sé nú í  
kristnum söfnuði og kirkjan ætlast til þess að það 
sé alið upp í kristinni trú.? 

7. Telur þú vera einhverja vernd í skírninni, að það sé 
einhver sem vaki yfir barninu? 

2. Nei 

1. Með hvaða hætti var barnið nefnt? 

2. Var einhver athöfn? – Hvernig og hvar? 

a. Var nafnið gert opinbert fyrir athöfnina? 

3. Hverjir voru viðstaddir nafngiftina?  

4. Hvernig var tekin ákvörðun um að nefna barnið? 

5. Hvaða þýðingu hefur þessi leið fyrir þig? 

3. Hluti af þeim _____af______ 

1. Á hvaða aldri eru börnin sem eru skírð? 

a. Hvar fór athöfnin fram?  

b. Hvað réð mestum úrslitum um af hverju 
barnið þitt/ börnin voru skírð? 

c. Hvernig var tekin ákvörðun um að skíra? 

d. Hvaða þýðingu hefur skírn barna þinna 
fyrir þig? 

4. Á hvaða aldri eru börnin sem eru ekki skírð 

7. Hvernig var tekin ákvörðun um að skíra? 

i. Voru einhver áhrif frá fjölskyldunni á það hvort barnið/börnin voru skírð? 

ii. Hvaðan er nafn barnsins/barnanna komið? 

8. Er einhver sem kennir barninu/börnunum þínum bænir? 

i. Já 
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1. Hver / hverjir fara með bænir með barninu/börnunum? 

2. Hversu mikilvægt finnst þér að börnin þín læri bænirnar? 

3. Fara börnin þín í Sunnudagsskóla 

a. Hversu reglulega fer barnið/börnin í 
Sunnudagaskólann? 

b. Fóru öll börnin þín í Sunnudagaskóla? 

1. Ef nei – hversu mörg fóru 

2. Ef nei – hversu mörg fóru ekki 

ii. Nei 

1. Hversu miklu máli skiptir það fyrir þig? 

2. Hefur eitthvert af börnunum þínum farið í Sunnudagaskóla? 

a. Ef já – hversu mörg fóru í 
Sunnudagaskóla? 

b. Ef já -  fóru þau reglulega? 

c. Ef nei – skiptir það einhverju máli? 

9. Öðlaðist þú meiri trú eftir að þú eignaðir barn/börn? 

10. Hver er afstaða þín til trúarbragða almennt?  

11. Hvaðan koma áhrifavaldar í þeirri trú sem þú hefur – ef hún er til staðar?  

12. Hvar ertu alin upp? 

i. Í þéttbýli 

ii. Í dreifbýli 

iii. Í sveit 

iv. Annað___________________________________________ 

13. Kyn 

i. Kvk 

ii. Kk 

14. Aldur 

i. 18-24 

ii. 25-34 

iii. 35-44 

iv. 45-59 
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v. 60-76 

15. Deild 

i. Guðfræði og trúarbragðafræðideild 

ii. Heimspekideild 

16. Nám 

i. Hve langt ertu komin í námi 

1. BA 

2. MA 

3. Annað_____________________________________ 

17. Hjúskaparstaða 

i. Einhleyp/-ur 

ii. Í sambandi 

iii. Í sambúð 

iv. Gift/ur 

v. Fráskilin/n 

vi. Ekkja/ekkill 

18. Hefur þú einhverjar spurningar eða athugasemdir í tengslum við rannsóknina? 

Þá vil ég þakka þér kærlega fyrir upplýsandi og skemmtilegt spjall.  

Vona að þú eigir góðan dag. 
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Viðauki 2 

1. Hver er undirbúningurinn fyrir skírnina/nafngiftina/blessunina? 

2. Hvað spyrja foreldrar um þegar þeir koma hingað? 

3. Eru foreldrar með sérstakar óskir þegar þeir mæta, ef svo hverjar eru 

þær? 

4. Hafa foreldrar kynnt sér málið áður en þeir koma? (á sérstaklega við ef 

um fyrsta barn er að ræða) 

5. Hvað segið þið þeim? sbr. Skírnarsamtal 

6. Hver er munur á barnaskírn og fullorðinsskírn? 

7. Hvað er skírn/blessun/nafngjöf? Hver er þýðingin? 

8. Eiga foreldrar einhverjum skyldum að gegna gagnvart barninu eftir að 

það hefur hlotið skírn/blessun/nafngift hjá viðkomandi félagi/söfnuði? 

9. Þurfa báðir foreldar að vera skráðir inn í viðkomandi félag/söfnuð til að 

barn þeirra geti hlotið viðeigandi skírn/blessun/nafngift? 

10. Er nauðsynlegt að vera með votta viðstadda við 

skírnina/blessunina/nafngiftina? 

11. Verður þú oft var/vör við að skírn/blessun/nafngjöf veki foreldra til 

umhugsunar eða uppjgörs varðandi trúmál? 

12. Eru foreldrar að velta fyrir sér gildi trúar fyrir fjölskylduna og þjóðfélagið 

í heild þegar rætt er um skírn? 

13. Verður þú  var/vör við að foreldrar láti undan þrýstingi utanaðkomandi 

(sbr. frá ömmu og afa barnsins) varðandi skírn/blessun/nafngjöf barns 

síns. 

14. Eru allar skírnir/blessanir/nafngiftir hefðbundin rútina. 
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þjóðarinnar
94

 eru innan þjóðkirkjunnar.
95

      

  Spurningalistinn
96

 sem lagður var fyrir nemendur var ekki langur, 

spurningar um skírn, bænir, sunnudagsskóla og trúarafstöðu var meginuppistaða 

hans. Nauðsynlegt var að ná fram trúarlegum bakgrunni þeirra og  afstöðu þeirra  í 

dag gagnvart trúmálum.  Það sama var uppi á teningnum þegar kom að viðtölum við 

presta og forstöðumenn safnaða með þeirri undantekningu þó að spurningar
97

 til 

þeirra beindust fremur að samskiptum þeirra við foreldra með ungabörn og þýðingu 

skírnarathafnarinnar. Rannsóknarspurningin sem leitast er við að svara í þessu 

verkefni eða ritgerð?? er; Hvert er viðhorf guðfræði- og trúarbragðafræðinema og 

heimspekinema til skírnar og nafngiftar? Kannað verður hvort einhver 

merkjanlegur munur sé á viðhorfum foreldra sem stunda nám í guðfræði- og 

trúarbragðafræði og þeirra sem eru í heimspeki. Þá verður einnig skoðað hvort  

merki megi mun  á viðhorfum kynja til ofangreindra athafna.  

Þeir  nemendur sem tóku þátt í þessari rannsókn eru komnir misjafnlega langt í 

námi og  aldur þeirra  og bakgrunnur  er misjafn.???   Í byrjun verður 

fjallað stuttlega um niðurstöður úr Trúarlíf Íslendinga
98

, Gildismat Íslendinga
99

 og 

tölfræði frá Þjóðskrá Íslands. Að því loknu fjalla ég um aðferðafræði 

rannsóknarinnar  Í kafla tvö eru útskýrð hugtök sem eiga eftir að koma upp í 

ritgerðinni, rýnt yfir bakgrunn skírnarinnar og kannað hvað fræðimenn hafa sagt og 

skoðað í gegnum tíðina þegar innvígsluathafnir eru framkvæmdar; af hverju og til 

hvers. Þar verða teknir fyrir mann- og þjóðfræðingurinn Arnold van Gennep, 

fræðimaðurinn Mircea Eliade og prófessorinn Ronald L. Grimes.  Í þriðja kaflanum 

er farið stutt yfir þá viðmælendur sem tóku þátt í rannsókninni og síðan koma 

samtöl við Þjóðkirkjuna, Siðmennt, Ásatrúarfélagið og Hvítasunnukirkjuna. Í næsta 

kafla þar á eftir verða viðtöl nemenda greind og samanburður gerður á kynum og 

deild. Fimmti kaflinn í þessu BA verkefni inniheldur lokaorðin.  
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