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Ágúst H. Bjarnason á stóran þátt í sögu sálfræðinnar á Íslandi. 

Hann lærði heimspeki og sálfræði við Kaupmannahafnaháskóla og 

varð prófessor við Háskóla Íslands við stofnun hans. Þar kenndi 

hann sálfræði og skrifaði fyrstu íslensku kennslubókina í sálfræði. 

Hún kom út árið 1916 og heitir Almenn sálarfræði, til notkunar við 

sjálfsnám og nám í forspjallsvísindum. Með kennslubók sinni og 

sálfræðikennslu við Háskólann lagði hann grunninn að sálfræði á 

Íslandi. Í þessari ritgerð verður bókin skoðuð og borin saman við 

kennslubækur í sálfræði nú. Athugað verður hverjir höfðu áhrif á 

Ágúst og hverjar skoðanir hans voru.  

 

Ágúst H. Bjarnason 

Ágúst Hákonarson Bjarnason fæddist 20. ágúst árið 1875 á Bíldudal. Faðir hans 

dó þegar hann var tveggja ára og móðir hans fluttist þá með hann og systkini 

hans suður til Reykjavíkur og svo til Danmerkur. Ágúst átti fimm systkini sem öll 

fengu góða menntun og voru þjóðkunn fyrir störf sín (Broddi Jóhannesson, 

1952). Þau voru: Brynjólfur Hermann kaupmaður í Reykjavík, Ingibjörg 

skólastjóri Kvennaskólans í Reykjavík og fyrsta konan til að taka sæti á Alþingi, 

Lárus hæstaréttardómari og Þorleifur yfirkennari við Menntaskólann í Reykjavík. 

Systkinin rituðu sig öll Bjarnason (Ólafur Þ. Kristjánsson, 1958). 

Ágúst byrjaði ungur í skóla í Damörku og lauk stúdentsprófi í 

Kaupmannahöfn árið 1894. Hann stefndi á læknisfræðinám en eftir fyrsta árið 

við háskólann í Kaupmannahöfn, þar sem hann sótti meðal annars tíma hjá 

Harald Höffding í forspjallsvísindum, var hann mjög óráðinn með framhaldið. 

Heimspekin og sálfræðin sem hann lærði hjá Höffding heilluðu hann meira en 

læknisfræðin og hann endaði með því að skipta úr læknisfræði yfir í heimspeki. 

Höffding kenndi við heimspekideildina ásamt Kristian Kroman, Claudius Wilkens 

og Alfred Lehmann sem kenndi tilraunasálfræði. Ágúst leitaði töluvert til 

Höffdings á námstíma sínum og hann reyndist honum vel, hann sá m.a. til þess 

að Ágúst fengi styrk til að stunda námið (Jörgen L. Pind, 2006).  
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Með Ágústi í náminu var annar Íslendingur, Guðmundur Finnbogason. 

Það var nokkuð óvenjulegt þar sem mjög fáir voru í meistaranámi í heimspeki 

við skólann á þessum tíma. Guðmundur hafði byrjað tveimur árum á eftir Ágústi 

en var afkastamikill námsmaður og luku þeir báðir meistarprófinu á sama tíma 

með sálfræði sem aðalgrein og höfðu siðfræði, þekkingarfræði og 

heimspekisögu sem aukagreinar (Jörgen L. Pind, 2006). Á umsókn Ágústs til 

meistaraprófs tilgreinir hann 59 bækur sem hann las, auk þeirra las hann bækur 

eftir kennara sína Höffding, Kroman og Lehmann. Þetta voru bækur af lista yfir 

mun fleiri bækur sem nemar máttu velja úr. Guðmundur las álíka margar bækur 

fyrir sitt próf og voru þetta mikið til sömu bækurnar, a.m.k. sálfræðibækurnar. 

Ágúst las bækur eftir Spencer, Romanes, Bain og fleiri sem Guðmundur las ekki 

en á móti las Guðmundur bækur eftir Ebbinghaus, Huxley, Berkeley og o.fl. Á 

umsókn Ágústs má sjá að hann hefur m.a. haft áhuga á þróun og greind en 

bækur um tilfinningar eru áberandi á lista Guðmundar (Jörgen L. Pind, 2006; 

Rigsarkivet, 1900). Í meistaraprófinu þurftu þeir m.a. að skrifa ritgerð um efni 

sem kennarar þeirra völdu. Guðmundur skrifaði um kenningar og rannsóknir á 

eðli geðshræringa en Ágúst fékk það verkefni að skrifa um sálfræði Wundts. 

Þeim gekk báðum vel og útskrifuðust með meistarapróf í heimspeki árið 1901 

(Jörgen L. Pind, 2006).  

 

Doktorsritgerðin 

Eftir meistaraprófið höfðu þeir Guðmundur og Ágúst báðir áhuga á því að fá 

styrk úr nýstofnuðum sjóði Hannesar Árnasonar, til að stunda nám og rannsóknir 

í heimspeki, sem var til fjögurra ára. Sjóðnum var ætlað að efla heimspekileg 

vísindi á Íslandi (Guðmundur Finnbogason, 1912). Höffding reyndist Ágústi 

áfram vel og mælti með því að hann fengi styrkinn fremur en Guðmundur. Ágúst 

fékk Hannesarstyrkinn og á meðan hann naut hans við var hann í kjöraðstæðum 

til að vinna að doktorsritgerð, mun betur settur en margir samnemendur hans úr 

heimspekideildinni sem þurftu að vinna með náminu. En það var ekki auðvelt 

verk að skrifa doktorsritgerð og það tók sinn tíma fyrir Ágúst (Jörgen L. Pind, 

2006). 
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Doktorsritgerðin sem hann vann að undir leiðsögn Höffdings fjallaði um 

þróun meðvitundar, í náttúrunni og samfélaginu. Á meðan hann skrifaði fór hann 

víða og sat ólíka fyrirlestra. Fyrst um sinn bjó hann áfram í Kaupmannahöfn en 

fór svo til Zürich. Þar var hann í nokkra mánuði en fluttist þaðan til Strassborgar. 

Þriðja veturinn sem hann var á Hannesarstyrknum bjó hann í Berlín. Um jólin 

1903 skilaði Ágúst inn handritinu til yfirlestrar en fékk það til baka því hvorki 

Höffding og Lehmann voru ánægðir með það. Þeir sögðu að hann þyrfti að gera 

töluverðar breytingar áður en þeir gætu samþykkt handritið. Ágúst vann hörðum 

höndum að því að endurbæta það og skilaði handritinu aftur inn. En það dugði 

ekki til og ritgerðin var ekki samþykkt til varnar. Ágúst var þá búinn með þann 

tíma sem hann hafði til að skrifa. Eitt ár var eftir af Hannesarstyrknum en það 

var ætlað til þess að halda fyrirlestra fyrir almenning um það sem hann hafði 

lært. Sumarið 1904 fór hann því til Íslands og hélt fyrirlestra í Reykjavík um 

veturinn (Jörgen L. Pind, 2006). 

Þegar styrknum lauk fór Ágúst að kenna við Menntaskólann í Reykjavík 

og kenndi þar til ársins 1911. Bróðir hans, Þorleifur, kenndi einnig við skólann og 

varð seinna yfirkennari og rektor skólans. Ágúst var líka stundakennari við 

Verzlunarskólann á þessum tíma (Ólafur Þ. Kristjánsson, 1958). Samhliða 

kennslunni vann hann að nýrri doktorsritgerð. Hann snéri frá þeirri fyrstu og fór 

að skrifa um orsakalögmálið. Þetta efni var í anda ritgerðarinnar sem hann hafði 

skrifað um Wundt í meistaraprófinu. Árið 1908 skilaði hann inn nýju handriti til 

Höffdings en það fékk ekki góðar viðtökur. Verkið er gagnrýnt fyrir að vera of 

víðfeðmt, eins og fyrsta handritið. Ágúst gefst ekki upp og heldur áfram að skrifa 

meðfram kennslunni. Í þetta sinn skrifaði hann um franska heimspekinginn og 

rithöfundinn Jean-Marie Guyau sem hann hafði mikinn áhuga á og hafði 

upphaflega ætlað að skrifa doktorsritgerð um áður en hann fór að skrifa um 

meðvitundina. Hann skilar inn handritinu í lok ágústmánaðar 1911 og 

prófessorarnir Höffding, Kroman og Wilkens meta ritgerðina hæfa til 

doktorsvarnar en þó með nokkrum fyrirvara. Helst setja þeir út á það að Ágúst 

sé ekki nægilega gagnrýninn í umfjöllun sinni og að hann teygi lopann óþarflega 

mikið. En þeir segja þó að það sé ljóst að mikil vinna hafi farið í verkið og 

samþykkja ritgerðina. En það var ekki nóg því að Alfred Lehmann var ekki 

sammála þessu mati og sagði að ritgerðin væri „Ömurleg hrákasmíð“ (Jörgen L. 
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Pind, 2006: 315). Á þessum tíma var Íslendingur, Finnur Jónsson, deildarforseti 

við heimspekideildina og hann talaði máli Ágústs við Lehmann og á endanum 

fékk Ágúst að verja ritgerðina (Jörgen L. Pind, 2006). 

Haustið 1911 varði Ágúst doktorsritgerð sína um franska heimspekinginn 

Jean-Marie Guyau. Hann kepptist þar við Guðmund Finnbogason, sem einnig 

var á síðustu metrunum með sína doktorsritgerð, því að báðir höfðu þeir 

augastað á prófessorsstöðu við nýstofnaðan háskóla á Íslandi. Guðmundur hafði 

skrifað sína doktorsritgerð um samúðarskilninginn, þar sem hann setti fram 

nokkuð frumlega kenningu. Þeir vörðu ritgerðir sínar með stuttu millibili og gekk 

báðum vel (Jörgen L. Pind, 2006).  

Valtýr Guðmundsson (1912) skrifaði um ritgerð Ágústs í Eimreiðinni, hann 

segir verkið „að mörgu leyti hreinasta sælgæti“ (bls. 73) þar sem það sé svo 

gaman að kynnast hugmyndum Guyau. En það sé lítið af hugmyndum og 

vangaveltum frá Ágústi sjálfum. Það var einmitt það sem Höffding, Kroman og 

Wilkens höfðu sett út á. Valtýr nefnir að í raun sé verkið frekar eftir Guyau en 

Ágúst. Sigurður Guðmundsson (1912) skrifar einnig aðeins um ritgerð Ágústs í 

Skírni. Hann er hrifinn af verkum Guyau og hve bjartsýnn hann er á lífið. 

Sigurður segir ekki mikið um bókina en bendir fólki á að bók Ágústs auki ekki 

von manna á líf eftir dauðann. Hann skrifar mun lengri pistil um ritgerð 

Guðmundar Finnbogasonar og lofar hana. 

Rétt áður en Guðmundur og Ágúst vörðu ritgerðir sínar var ráðið í 

prófessorsstöðuna við Háskóla Íslands. Erfitt var að velja á milli þeirra þar sem 

þeir höfðu sömu menntun. Ágúst hafði einhverja reynslu af kennslu sem 

stundakennari en Guðmundur hafði einnig unnið að skólamálum. Björn M. Ólsen 

rektor skólans skrifaði lofsamleg meðmæli fyrir Ágúst, sem líklega höfðu einhver 

áhrif á embættisveitinguna. Rektor nefndi sérstaklega bókaflokkinn Saga 

mannsandans sem Ágúst hafði byrjað að gefa út árið 1905 upp úr 

Hannesarfyrirlestrum sínum. Björn taldi að þetta væru merkileg rit sem gætu 

frætt þjóðina um efni sem ekkert hafði verið skrifað um á íslensku. Ágúst fékk 

starfið og varð þar með eini kennarinn með doktorsgráðu við Háskólann fyrir 

utan rektorinn sjálfan (Guðmundur Hálfdánarson, Sigríður Matthíasdóttir og 

Magnús Guðmundsson, 2011). Ágúst var prófessor frá 1911 til 1945 og var 

einnig skipaður deildarforseti við heimspekideildina árið 1911. Hann sat alls í 13 
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ár í Háskólaráði og var rektor skólans 1917-1918 og 1928-1929 (Guðni Jónsson, 

1961). Það var alltaf svolítið stirt á milli þeirra Ágústs og Guðmundar, þeir sóttust 

eftir því sama þar sem aðeins annar gat haft betur og það hafði áhrif á samskipti 

þeirra. 

 

Almenn sálarfræði 

Ágúst var ráðinn sem prófessor við heimspekideildina en þar var kennd íslenska 

og heimspekileg forspjallsvísindi. Forspjallsvísindin voru eins konar forskóli því 

nær allir nemendur skólans þurftu að ljúka prófi í forspjallsvísindum áður en þeir 

gátu hafið nám við hinar deildir skólans. Þetta kerfi var tekið upp að danskri 

fyrirmynd. Ágúst sá um kennsluna í forspjallsvísindum og kennslugreinarnar þar 

voru almenn sálarfræði, rökfræði og annað hvort valdir kaflar úr heimspekisögu 

og almenn heimspeki eða undirstöðuatriði siðfræðinnar (Guðni Jónsson, 1961). 

Ágúst kenndi því mjög mörgum nemendum og hjá honum fengu þeir ákveðna 

grunnmenntun í sálfræði og heimspeki. 

Þegar Ágúst hóf störf við Háskóla Íslands árið 1911 var varla um 

íslenskar sálfræðibækur að ræða. Séra Bjarni Arngrímsson á Melum í 

Borgarfirði hafði þýtt Campe’s sálarfræði handa unglingum og börnum sem kom 

út árið 1800 og var það fyrsta ritið á íslensku sem fjallaði um sálfræði að 

einhverju leyti. Séra Hannes Árnason og séra Eiríkur Briem, kennarar við 

Prestaskólann, höfðu einnig gert sína tilraunina hvor en rit þeirra voru ekki gefin 

út (Ágúst H. Bjarnason, 1916). 

Ágústi fannst það því sitt verk sem kennara að skrifa bók um sálfræði á 

íslensku. Það tók hann fimm ár, meðfram kennslu í Háskólanum, að skrifa hana 

og notaði hann að mestu efni úr fyrirlestrum sínum við kennsluna. Almenn 

sálarfræði, til notkunar við sjálfsnám og nám í forspjallsvísindum kom út árið 

1916 (Ágúst H. Bjarnason, 1916). Þó að Ágúst nefni það ekki í formálanum var 

til ein önnur íslensk bók sem fjallar töluvert um sálfræði. Það var Hugur og 

heimur eftir Guðmund Finnbogason. Sú bók kom út árið 1912 og er safn af 

fyrirlestrum sem Guðmundur hélt í Reykjavík veturinn 1910-1911 á meðan hann 

var á Hannesarstyrknum. Þar fjallar Guðmundur m.a. um skynjun, rökhugsun, 

sálarlífið og doktorsritgerð sína um samúðarskilninginn (Guðmundur 
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Finnbogason, 1912). Það kemur þó kannski ekki á óvart að Ágúst nefni ekki 

þessa bók í formála sínum, þar sem hann telur upp bækur um sálfræði á 

íslensku, miðað við fyrri samskipti þeirra. 

Það var erfitt verk að frumsemja kennslubók í sálfræði á íslensku þar sem 

mikið af sálfræðihugtökum og fræðilegum orðum vantaði á íslensku, auk þess 

sem ekki var mikið af fræðibókum um efnið til á Íslandi til að byggja á (Ágúst H. 

Bjarnason, 1916). Ágúst þurfti því að búa til mikið af nýyrðum eða finna íslensk 

orð fyrir hin ýmsu fræðiorð sálfræðinnar. Mörg orðanna hafa fest í sessi og eru 

notuð enn í dag t.d. orðin alhæfa (generalisere), samhæfa (coordinere), 

ofskynjun (hallucination) og sígildur (klassisk) (Guðrún Kvaran, 2010). Aftast í 

bókinni var listi yfir nýyrðin og hjá mörgum þeirra stendur frá hverjum þau voru 

komin. Ágúst var mikill áhugamaður um íslensku og málfar strax á námsárum 

sínum. Hann og fleiri Íslendingar voru duglegir við að leiðrétta og reyna að 

hreinsa mál íslensku stúdentanna. Þeir söfnuðu m.a. íslenskum nýyrðum í 

orðabók og höfðu hana aðgengilega á fundum íslenskra stúdenta í 

Kaupmannahöfn svo menn gátu bætt við nýjum orðum (Jörgen L. Pind, 2006).  

Megin tilgangur sálfræðibókarinnar var að vera kennslubók í 

forspjallsvísindum við Háskóla Íslands en Ágúst vildi einnig að bókin væri 

aðgengileg og læsileg fyrir hinn almenna borgara til fróðleiks og sjálfsnáms 

(Ágúst H. Bjarnason, 1916). Það virðist hafa tekist hjá honum því í ritdómi 

Símonar Jóh. Ágústssonar (1938) um seinni útgáfu bókarinnar segir hann að sú 

fyrri hafi náð mikilli útbreiðslu og hafi ekki bara verið lesin af nemendum heldur 

einnig fróðleiksfúsum mönnum um allt land. 

Bókina tileinkar Ágúst kenniföður sínum og lærimeistara, Harald Höffding. 

Hann hafði mikil áhrif á hann og í formála bókarinnar nefnir hann fleiri 

fræðimenn sem hafa haft áhrif á hann og vinnslu bókarinnar. Þeir eru ásamt 

Höffding, Kristian Kroman, Alfred Lehmann, William James og John Dewey 

(Ágúst H. Bjarnason, 1916). Nánar verður fjallað um áhrif þeirra síðar í 

ritgerðinni.  
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Uppbygging og efni bókarinnnar 

Sálfræði er fjölbreytt fræðigrein og til þess að fá góðan skilning á henni þarf að 

skoða margar ólíkar greinar sem allar tengjast á endanum sálfræðinni. Í bókinni 

er því farið yfir vítt svið og fjallað um líffræði, sögu, uppruna og þróun lífs, orku 

og margt fleira (Ágúst H. Bjarnason, 1916).  

Bókin er 332 blaðsíður og skiptist í 26 kafla (sjá viðauka I). Ágúst byrjar á 

því að fjalla um ólíkar hugmyndir manna um sálina í gegnum aldirnar. Þar fer 

hann í hugmyndir helstu hugsuða á borð við Platón og Aristóteles, Descartes, 

Hume, Kant og fleiri. Í öðrum kafla er fjallað um aðferðir sálfræðinnar. Þar lýsir 

hann helstu aðferðum sem notaðar hafa verið í sálfræði, s.s. sjálfsathugun, 

athugun á dýrum og tilraunum. Þriðji kafli heitir Orka, líf og andi og þar fjallar 

Ágúst m.a. um orkukenninguna og rannsóknir á sviði hennar. Hann var einmitt 

sérlega hrifinn af þeirri kenningu. Hún byggir í stuttu máli á því að orka felist 

bæði í því andlega og líkamlega og sé því sameiginlegur eiginleiki sem geti skýrt 

tengsl sálar og líkama. Orka geti tekið á sig ýmsar myndir og því geti hún einnig 

komið fram sem einskonar lífs- og sálarorka. Á eftir orkukaflanum koma kaflar 

um þróunina. Ágúst var mikill áhugamaður um þróunarkenningar og því er mikið 

um þær fjallað í bókinni. Hann skrifar um þróun lífsins, þróun mænukerfis og 

þróun meðvitundar. Þar hefur hann eflaust getað notað efni úr drögum að fyrstu 

doktorsritgerðinni sem hann skrifaði um þróun meðvitundar. Tveir kaflar eru um 

sjálfveru og sálarlíf mannsins. Sérstakir kaflar eru um skynjun, samruna 

skynjana, minni, eftirtekt, ímynd og íhugun. Tilfinningarnar fá einnig sér kafla og 

á eftir þeim kafla er fjallað um ýmsar kenndir eða tilfinningar. Kenndir eru 

samkvæmt Ágústi „einstakar tilfinningar, er spretta af ástandi manns og viðhorfi 

þá og þá stundina“ (Ágúst H. Bjarnason, 1938: 400). Hann fjallar um 

skynkenndir, hugkenndir, vitkenndir, starfskenndir, persónukenndir, listkenndir 

og siðferðiskenndir. Í seinni útgáfunni flokkar Ágúst ekki kaflana í mismunandi 

kenndir eins og í fyrri útgáfunni. Síðustu kaflarnir fjalla svo um viljakenningar, 

viljann og hina siðferðislegu fullkomnun (Ágúst H. Bjarnason, 1916).  

Ágúst tengir efnið vel saman í bókinni og notar oft sögur og dæmi úr 

umhverfinu til skýringar. Það gerir bókina aðgengilega og skemmtilega aflestrar. 

Hann hefur prófað efnið á nemendum sínum í Háskólanum og veit hvað hrífur. 
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Guðmundur Finnbogason (1916) minnist einmitt á það í ritdómi sínum um 

bókina. Hann telur að Ágúst sé í góðri stöðu þar sem hann geti prófað efnið á 

nemendum sínum og séð hvað virkar. Það hafi hjálpað honum við framsetningu 

efnisins. Þess vegna sé það æskilegt að vísindamenn stundi kennslu. 

Guðmundur virðist enn sjá mikið eftir embættinu.  

 

Kennslubækur þá og nú 

Bókin er töluvert ólík kennslubókum í sálfræði nú til dags. Áherslur hafa breyst í 

greininni og því er ekki farið í alveg sama efni. Nú til dags er meiri umfjöllun um 

atferli, þroska, félagslega þætti og fleira sem Ágúst fjallar lítið um. Hann fjallar 

aftur á móti um trúar- og heimspekisöguna sem var undanfari þeirrar vísindalegu 

sálfræði sem við þekkjum nú, þróun mænukerfisins, ögun viljans og fleira sem 

lítið er fjallað um í kennslubókum nú. Meiri heimspeki er einnig í bók Ágústs 

(Ágúst H. Bjarnason, 1938; Gleitman, Reisberg, og Gross, 2007). Enda var 

sálfræðin þá nokkurs konar undirgrein heimspekinnar og Ágúst hefur viljað halda 

í heimspekina. Það er samt ekki bara efnið sem er breytt, heimildanotkun hefur 

breyst mikið. Nú til dags eru strangar reglur um meðhöndlun heimilda og hvernig 

eigi að vitna í annað efni. Eins er mun betri aðgangur að ólíkum heimildum. Það 

kemur því ekki á óvart að heimildaskrá Ágústs er frekar stutt, hún kæmist fyrir á 

einni blaðsíðu (Ágúst H. Bjarnason, 1916). Það er ólíkt heimildaskrám í 

sálfræðikennslubókum nú, t.d. er heimildaskráin í bók Gleitmans og félaga, 

Psychology, 57 þétt skrifaðar blaðsíður og telur u.þ.b. 2.600 heimildir (Gleitman 

o.fl., 2007). Í bók Ágústs eru 33 bækur í heimildaskránni, þar eru nokkrar eftir 

kennara hans en einnig eftir þekkta sálfræðinga og heimspekinga. Hann vísar 

þó í mun fleiri rit í bókinni en upplýsingar um þau eru í neðanmálsgreinum. Þar 

eru, auk sálfræðirita, ýmsar sögur sem hann notar til útskýringar, fyrri verk hans, 

líffræðibækur og fleira. Hann vísar í raun ekki mikið beint í þau rit sem eru í 

heimildaskránni. Heimildaskráin er því ekki listi yfir öll ritin sem hann vísar í 

heldur fremur listi yfir sálfræði og heimspekibækur fyrir lesandann ef hann hefur 

áhuga á frekari lestri. Enda segir Ágúst það í formála bókarinnar að listinn eigi 

að vera til leiðbeiningar fyrir þá sem vilja lesa meira og einnig eins konar 

viðurkenning til þeirra höfunda sem hann stendur í þakkarskuld við. Hann segir 
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að ef hann hefði vísað í þessar bækur í bókinni hefði verið vísun á annarri hverri 

blaðsíðu (Ágúst H. Bjarnason, 1916). Það lýsir kannski ágætlega muninum á 

heimildanotkun þá og nú. 

Í kennslubókum nú er mikið vitnað til heimilda og varnagli sleginn við 

öllum rannsóknarniðurstöðum. Mary M. Smyth (2001) hefur skoðað 

kennslubækur í sálfræði töluvert og borið saman við kennslubækur í líffræði. 

Hún segir að í þeim sé innbyrðis mjög ólík heimildanotkun. Lítið er af 

fullyrðingum í sálfræðinni sem teknar eru sem endanleg sannindi. Þegar 

rannsóknarniðurstöður eru settar fram er alltaf útskýrt hvernig rannsóknin var 

gerð svo fólk geti metið gæði hennar. Þetta er ekki gert í líffræðinni. Þar er 

náttúrunni og rannsóknarniðurstöðum lýst og sjaldan vitnað í heimildir eða 

rannsóknaraðferðir útskýrðar. Þessu er tekið sem sannleika og því þarf ekki að 

leita uppi heimildir til að kanna trúverðugleika fullyrðingarinnar. Smyth veltir því 

fyrir sér af hverju þetta sé svona, kannski af því sálfræðin sé ung grein og ekki 

sé búið að finna mikið af staðreyndum eða eru kannski engar staðreyndir í 

sálfræði? Sálfræðin leggur líka mjög mikla áherslu á að vera vísindagrein og 

gerir því miklar kröfur um vísindaleg vinnubrögð, kannski hefur það orðið til þess 

að menn þora ekki að setja neitt fram án þess að vísa í heimildir. Smyth telur að 

þetta sé ekki vegna skorts á staðreyndum í sálfræði, fremur vegna hefðarinnar í 

kringum heimildanotkun í greininni. 

Bók Ágústs líkist meira kennslubókum líffræði en sálfræði að þessu leyti. 

Það er að hluta til vegna þess að hann hafði ekki mikinn aðgang að bókum og 

heimildum til að vitna í. Áðurnefnd hefð um heimildanotkun var heldur ekki eins 

rík í sálfræðinni þá. Það sést ef skoðaðar eru aðrar kennslubækur í sálfræði frá 

þessum tíma, t.d. bók kennara hans, Höffdings (1882). Heimildanotkun hans er 

svipuð og Ágústs, þó er aðeins meira um tilvísanir hjá Höffding. Enda hafði hann 

betri aðgang að fræðibókum en Ágúst. William James (1890/1981) skrifaði 

kennslubók í sálfræði sem heitir The Principles of Psychology og kom út árið 

1890. Heimildanotkun í henni er meiri en hjá Ágústi. James vísar frekar mikið í 

aðrar heimildir enda er sú bók í tveimur bindum og langtum viðameiri.  

 Í bók Ágústs er farið í ýmis grundvallaratriði fyrir áframhaldandi nám, t.d. 

er ítarlega fjallað um nám og minni og hvernig best sé að læra og muna. Þar er 

einnig kennt hvernig best sé að viðhalda ástartilfinningunni, hversu mikilvægt 
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gott heimilislíf sé, gildi almennrar smekkvísi og háttprýði og margt fleira sem ekki 

á heima í kennslubókum í sálfræði nú. En það er kannski skiljanlegt að farið var 

í ýmis grundvallaratriði í þessari bók þar sem nær allir nemar háskólans lærðu 

hana sem grunn að sínu námi. Bókin var undirbúningur fyrir áframhaldandi nám 

og í raun lífið sjálft (Ágúst H. Bjarnason, 1916).  

 Ýmislegt er einnig í kennslubókum nú til dags sem Ágúst fjallar ekki um, 

t.d. er ekkert fjallað um viðhorf, áróður, menningarmun og annað sem tilheyrir 

félagssálfræði, enda var hún varla til þá. Það er þó meiri félagssálfræði í seinni 

útgáfunni en þeirri fyrri. Þar er t.d. umfjöllun um mismunandi hlutverk fólks í 

samfélaginu, samfélagsbreytingar og mismunandi gerðir manna, nokkurs konar 

staðalímyndir. Í kennslubókum nú er einnig farið betur í margt sem Ágúst fjallar 

mjög takmarkað um. Enda hefur þekking aukist, t.d. um málþroska, hugsun og 

ýmsa sjúkdóma (Ágúst H. Bjarnason, 1938; Gleitman o.fl., 2007).  

 Þegar bækur Ágústs eru skoðaðar sést að þær eru nokkuð ólíkar 

kennslubókum í dag. En það er kannski ekki endilega efnið sem er svona ólíkt 

þó svo að það hafi breyst eitthvað eins og áður sagði. Það er frekar munur á stíl. 

Ágúst segir í bókinni að það fyrsta sem menn verði að ákveða þegar þeir ætla 

að skrifa bók um almenna sálfræði sé hvort hún eigi að vera lýsandi (descriptiv) 

eða skýrandi (explicativ). Hann segir að sálfræðin sé nú aðallega lýsandi og í 

raun eins og náttúruvísindi, sálfræðin eigi að lýsa sálarlífinu rétt eins og 

náttúrufræðin lýsi náttúrunni. Lýsandi sálfræði segir frá án þess að útskýra 

tilgang, afleiðingar eða annað. Skýrandi sálfræði reynir hins vegar að finna 

skýringar á ýmsum fyrirbrigðum sálarlífsins og setja það í samhengi. Bók Ágústs 

er á köflum skýrandi en þó aðallega lýsandi. Hann lýsir oft hlutum eins og 

sögumaður fremur en að reyna að skýra eðli þeirra. Sálfræði nú til dags er meira 

skýrandi, t.d. er ekki nóg að vita hvernig fólk hegðar sér heldur viljum við vita af 

hverju. Þekking hefur líka aukist og því kannski ekki skrýtið að nánar sé skýrt frá 

eðli og orsökum fyrirbæra sálarlífsins í kennslubókum í dag. Bók Ágústs er líka 

að hluta til nokkurs konar lífsleiknibók en það er ekki hægt að segja um 

kennslubækur nú (Ágúst H. Bjarnason, 1916; Gleitman o.fl., 2007).  

 Málfar og viðhorf hafa einnig breyst, enda eru nær hundrað ár frá því að 

fyrri útgáfan kom út. Til dæmis má nefna að á bókinni sést að það hallaði á hlut 

kvenna í samfélaginu. Oft miðast lýsing á hegðun eða einkennum við karla og 
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gert er ráð fyrir því að lesandinn sé karl. Sem betur fer hefur þetta breyst og á 

ekki að sjást í kennslubókum nú til dags (Ágúst H. Bjarnason, 1916).  

 

Viðtökur bókarinnar 

Bók Ágústs var vel tekið og hún fékk góða dóma. Sigurður Nordal (1917) skrifaði 

ritdóm um bókina í Eimreiðina vorið 1917. Þar segir hann að hann hafi beðið 

hennar með eftirvæntingu og að hún hafi ekki valdið honum vonbrigðum. Hann 

hrósar málnotkun Ágústs og hve vel honum hefur tekist að finna íslensk orð. Nú 

sé komin grunnur að sálfræðilegu orðakerfi á íslensku. Honum finnst þó að hann 

hefði mátt vera óhræddari við að laga erlend orð að íslenskunni og mynda 

þannig nýjan stofn og nefnir orð sem hefðu mátt vera betri en einnig orð sem 

honum fannst hæfa vel. Honum finnst t.d. miðmögnun (koncentration) ekki 

fallegt orð og leggur til að orðið einbeiting verði notað í staðinn, sú þýðing er 

einmitt notuð í dag. Hann segir einnig að orðið kímni (humor) nái aðeins utanum 

hluta af merkingunni og telur ólíklegt að Höffding hefði samþykkt það. Ekkert 

íslenskt orð nái alveg merkingunni og því sé best að tala um húmor. En hann er 

hrifinn af nokkrum þýðingartilraunum Ágústs, orðunum eðlishneigð (disposition), 

huggrip (apperception) og mænukylfa (medulla oblongata). 

Sigurður nefnir ýmislegt sem hann er ekki sammála, t.d. þá fullyrðingu í 

bókinni að listin kæmi smám saman í stað trúarbragða. Ágúst segir að listin eigi 

að taka við af trúarbrögðunum og gefa okkur uppörvun og mynd af heiminum 

sem við getum trúað á og lifað eftir. Hann telur að ólíklegt sé að við fáum 

nokkurn tíma svar við leit okkar að tilgangi lífins og skýringar á tilveru okkar og 

því ættum við að snúa okkur að listinni frekar en trúnni (Ágúst H. Bjarnason, 

1916). Sigurður segir að sér finnist ólíklegt að listin hafi svörin. Hann telur einnig 

að Ágúst geri of mikið úr verksviði viljans og hefði viljað meiri umfjöllun um 

undirmeðvitundina. Sigurður er þó mjög ánægður með bókina og telur hana 

mikinn feng. Það sé augljóst að bókin sé hugsuð sem heild á íslensku en ekki 

aðeins samtíningur af erlendum heimildum og því sé gott að lesa hana, svo gott 

að hann hefði óskað að bókin væri helmingi lengri (Sigurður Nordal, 1917). 

Guðmundur Finnbogason (1916) skrifar einnig um bókina í Lögréttu stuttu 

eftir að hún kom út. Hann er mjög hrifinn af henni og hrósar Ágústi fyrir vel unnið 
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verk, það sé erfitt að skrifa almennt um sálarfræði og sérstaklega á íslensku. 

Málfar sé sérstaklega gott og nýyrðin flest mjög góð. Hann nefnir að bókin skýri 

sérstaklega vel þróun sálarlífs og að hún beri af mörgum erlendum 

kennslubókum í almennri sálarfræði á því sviði. Hann segist ekki ætla að fara út 

í þau atriði þar sem hann er ósammála Ágústi en er á heildina litið mjög 

ánægður með bókina og telur að hver meðalgreindur maður ætti að geta haft not 

af henni. Eftir lesturinn finnst honum að „höfundur hafi sóma af verkinu og gert 

bókmentum vorum gagn með því“ (Guðmundur Finnbogason, 1916: 174). Það 

gladdi Ágúst mikið að Guðmundur skyldi skrifa svo góðan dóm um bókina sína 

(Jörgen L. Pind, 2006). 

 

Önnur útgáfa 

Ágúst segir í formála bókar sinnar að þar sem sálfræðin sé svo ung og vaxi svo 

hratt geti bókin aldrei orðið annað en barn síns tíma (Ágúst H. Bjarnason, 1916). 

Eftir einhver ár fór hann því að vinna að nýrri útgáfu og árið 1938 gaf hann út 

nýja og endurbætta útgáfu af Almennri sálarfræði. Sú bók var 496 blaðsíður og 

hafði hann því bætt töluvert við hana frá fyrri útgáfu. Bókinni skiptir hann í 30 

kafla (sjá viðauka I). Fyrst fer hann í gegnum trúar- og heimspekihugmyndir 

manna. Honum finnst ómögulegt að sleppa þeim kafla þar sem engin trúar- og 

heimspekisaga sé til á íslensku. Sá kafli hefur líka lengst töluvert. Næst kemur 

umfjöllun um upphaf heims og upphaf og eðli meðvitundar. Þrír kaflar eru um 

þróun mannsins, þróun mænukerfisins og þróun meðvitundar (IV-VI). Þar segir 

hann frá þróunarkennningunni og þróunarsögunni frá upphafi. Af þessum köflum 

er síðasti kaflinn, um einkaþróun, arfgengi og kirtlavessun, nýr. Þar er farið í 

nýjustu rannsóknir á þessu sviði. Næst eru einnig nýir kaflar, um bernskulíf 

mannsins, hugtakið sálarorku og athygli (VII-X). Þá koma kaflar um vitsmunalíf 

og skynjanir (XI-XVIII). Af þeim er kaflinn um gáfnapróf nýr. Nokkrir kaflar eru 

um tilfinningar og geð (XIX-XXVI). Þar er einnig einn nýr kafli um meiri- og 

minnimáttarkennd. Að lokum eru þrír kaflar um viljann og hvatalíf manna (XXVII-

XXIX) þar eru kaflinn um sálkönnun og kaflinn um persónubrigði og 

persónuskipti nýir. Í annarri útgáfu sleppir hann kaflanum um aðferðir í sálfræði 

sem var í fyrri útgáfunni. Hann sleppir einnig kafla sem hét Hin siðferðilega 
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fullkomnun (XXVI) en þar fjallaði hann m.a. um muninn á skynsamlegri og 

siðferðilegri breytni, innri og ytri ábyrgð og siðgæði manns (Ágúst H. Bjarnason, 

1916, 1938).  

Önnur útgáfa líkist meira kennslubókum í sálfræði í dag, t.d. hefur 

bernskan verið tekin inn sem nú er stór undirgrein sálfræðinnar, þroskasálfræði. 

Einnig er kominn kafli um gáfnapróf en þau ásamt fleiri prófum eru nú mikið 

notuð í sálfræði og því er alltaf umfjöllun um þau í kennslubókum á okkar tímum 

(Ágúst H. Bjarnason, 1938). Bækurnar þróast því samhliða sálfræðinni. Í 

nýlegum inngangsbókum í sálfræði er þó alltaf kafli um aðferðir í sálfræði því 

mikil áhersla er lögð á rétta aðferðafræði og vönduð vinnubrögð við rannsóknir 

(Gleitman o.fl., 2007). Ágúst hefði að ósekju mátt hafa slíkan kafla með í annarri 

útgáfunni. Símon Jóh. Ágústsson (1938) gagnrýndi það einmitt í ritdómi sínum. 

Annað sem hann hefur tekið út úr fyrri útgáfunni en er nú alltaf í kennslubókum 

er heimildaskráin. Í annarri útgáfu er heimilda aðeins getið í neðanmálsgreinum, 

það er ekki listi aftast yfir þau rit sem hann studdist helst við. 

Neðanmálsgreinarnar eru þó fleiri en í fyrstu bókinni og auðveldara að finna 

hvaðan hann hafði hvað. Því mætti segja að þó svo að það sé engin 

heimildaskrá sé heimildanotkun betri en í fyrri bókinni. Þar vísaði Ágúst ekki í 

heimildir sem voru á listanum, sagði aðeins að hann hefði stuðst við þessar 

bækur en ekki hvað hann hafði úr hverri bók. Þó svo að heimildanotkun í annarri 

útgáfu sé ívið betri en í þeirri fyrri er hún alls ekki eins rækileg og í 

kennslubókum nú. Orðalistinn með íslenskum nýyrðum sem var í fyrri útgáfunni 

er ekki í þeirri seinni (Ágúst H. Bjarnason, 1916, 1938). 

 

Viðtökur annarrar útgáfu 

Seinni útgáfan fékk ekki síðri dóma en sú fyrri. Símon Jóh. Ágústsson sem 

seinna tók við kennslu í forspjallsvísindum af Ágústi skrifaði ritdóm um seinni 

útgáfu bókarinnar í Skírni árið 1938 (Guðni Jónsson, 1961). Hann segir að þetta 

sé í raun fremur ný bók en önnur útgáfa af þeirri eldri. Sálfræðin sem fræðigrein 

hafi vaxið mikið og tekið miklum breytingum. Viðfangsefnið sé fjölbreyttara og 

margt nýtt hafi bæst við í bókinni og annað sé endursamið (Símon Jóh. 

Ágústsson, 1938). Þetta er að mörgu leyti rétt hjá honum. Sumt af því sem 
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stendur í bókinni hafa seinni rannsóknir afsannað og nýjar rannsóknir og 

kenningar verið settar fram. Áherslur hafa breyst í greininni og þar með 

kennslubækur um greinina. En þó að hún sé að vissu leyti barn síns tíma er 

margt í henni sem stenst enn í dag, t.d. er yfirlit hans yfir sögu sálfræðinnar mjög 

gott og líkist umfjöllun í kennslubókum um sögu sálfræðinnar nú t.d. bók 

Thomas H. Leahey, A history of psychology. Einnig fjallar hann um rannsóknir 

sem í dag er enn vitnað til og teljast klassískar, t.d. rannsóknir Ebbinghaus á 

minninu og rannsóknir Fechners á styrkleika skynjana. Umfjöllun hans um 

líffræðina, uppbyggingu heilans og frumna, er einnig mjög svipuð því sem er í 

dag. En þarna er einnig ýmislegt sem nú er úrelt og á ekki lengur við. Þar má t.d. 

nefna að Ágúst segir í báðum útgáfum að líklegra sé að höfuðlitirnir í sjóninni 

séu svartur, rauður og gulur en ekki rauður, grænn og blár eins og kenning 

Young og Helmholtz segir. Ágúst nefnir litblindu máli sínu til stuðnings en seinni 

rannsóknir hafa sýnt að kenning Young og Helmholtz er rétt. Ekki er þó mikið í 

bókinni sem er beinlínis rangt, heldur frekar að áherslur hafi breyst (Ágúst H. 

Bjarnason, 1916; Gleitman o.fl., 2007).  

Símon segir að það sé ekki aðeins munur á efninu heldur sé framsetning 

og málfar einnig breytt. Það sé skýrara, þaulhugsaðra og gagnorðara. Bókin sé 

merki um hve miklum framförum heimspekileg hugsun og mál hafi tekið á Íslandi 

frá fyrri útgáfu. Það sé fyrst og fremst Ágústi að þakka. Símon er mjög ánægður 

með bókina og efast ekki um að hún verði eins vinsæl og fyrri útgáfan, þó að 

hún sé dýr (Símon Jóh. Ágústsson, 1938).  

 

Samanburður á fyrstu og annarri útgáfu 

Eins og Símon segir í ritdómi sínum um aðra útgáfuna er hún í raun ný bók en 

ekki endurgerð. Það hafa ekki bara bæst við nýir kaflar um rannsóknir og 

kenningar sem komið hafa fram á þeim 22 árum sem liðu frá því að fyrri bókin 

var gefin út, heldur er líka búið að endursemja marga kafla, sameina og fella út. 

Nær allir kaflarnir hafa breyst eitthvað. Ágúst hefur bætt miklu við og flestir 

kaflarnir hafa lengst. Hann hefur greinilega fylgst vel með nýjustu rannsóknum 

og straumum í sálfræðinni. Þó eru nokkrir undirkaflar sem haldast tiltölulega 

óbreyttir, þá helst í kaflanum um heimspekisöguna. Í nýju útgáfunni eru 34 
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myndir til skýringar, t.d. af heilanum og innkirtlakerfinu. Rúmlega helmingi færri 

myndir eru í fyrri útgáfunni (Ágúst H. Bjarnason, 1916, 1938). 

Sálfræðin hafði þróast á þeim tíma sem leið á milli útgáfanna. 

Atferlisstefnan kom sterkar fram, hagnýting jókst, hugmyndir Freuds urðu meira 

áberandi og fleira. Ágúst segir í formála annarrar útgáfu að hin nýja sálfræði 

leggi meiri áherslu á tilfinninga- og hvatalífið en áður var gert. Það sjáist helst 

hjá Englendingunum Shand og McDougall. Þeir hafi t.d. sýnt fram á að í hverri 

hvöt búi ákveðnar tilfinningar sem ýmist hvetji eða letji menn. Þær séu hinir 

eiginlegu sálar- eða lífskraftar. Ágúst er hrifinn af þessum hugmyndum og telur 

að þær renni enn betri stoðum undir orkukenninguna. Smám saman jókst 

áherslan í sálfræðinni á manninn sem félagsveru og félagssálfræði varð til, þar 

sem háttsemi og siðir mannins eru skoðaðir í því umhverfi sem hann er í hverju 

sinni. Enda er meiri félagssálfræði í seinni útgáfunni. Hann sleppir þó, eins og 

áður sagði, kaflanum um aðferðir í sálfræði sem er svolítið sérstakt því áherslan 

á réttar aðferðir við rannsóknir var að aukast og rannsóknir í sálfræði að verða 

formlegri (Ágúst H. Bjarnason, 1938).  

 Í ritdómi Símonar segir að í fyrri útgáfunni hafi verið stílgallar sumstaðar 

og jafnvel málalengingar, enda mikið verk að skrifa fyrstu íslensku 

sálfræðibókina og skiljanlegt að sjá ýmislegt að ritinu nú. En seinni útgáfan sé 

algjörlega laus við það, efnismeðferð og stíll sé betri og hrósar hann Ágústi 

mikið fyrir það (Símon Jóh. Ágústsson, 1938). Þetta er rétt, þó að fyrri útgáfan 

sé mjög góð þá er sú seinni enn betri. Ágúst auglýsti eftir því í fyrri útgáfunni að 

menn létu sig vita ef þeir fyndu stafsetningavillur eða eitthvað sem ekki væri rétt. 

Líklega hafa menn gert það því að mun minna er af villum í seinni bókinni. 

Nánar er farið í ýmislegt í seinni útgáfunni sem hefur komið fram eftir að fyrri 

útgáfan kom út. Það eru t.d. kenningar Freuds. Ágúst fer vel í gegnum 

hugmyndir Freuds og vísar í fleiri en eina bók í umfjöllun sinni. Honum finnast 

hugmyndir Freuds margar í grunninn góðar t.d. finnst honum að Freud hafi sýnt 

fram á að mismæli og ýmis mistök séu í raun merki um fyrir duldar hvatir. En 

Freud gangi þó stundum full langt, t.d. finnst honum draumakenning hans mjög 

ósennileg. Umfjöllunin um gáfnapróf er einnig alveg ný. Hagnýting var að aukast 

í sálfræði og menn vildu t.d. geta fundið út hvaða börn gætu illa lært svo að þau 

myndu ekki trufla nám hinna. Út frá því voru gerð próf til að meta greind fólks. 
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Þau urðu smám saman betri og áreiðanlegri og eru mun betri nú til dags en þau 

próf sem Ágúst lýsir (Ágúst H. Bjarnason, 1916, 1938).  

Þó margt nýtt hafi bæst við er grunnurinn samt sá sami. Kaflarnir hafa 

lengst og fengið ný nöfn en efnið er miklu leyti það sama. En þó er ljóst að hann 

hefur endurkoðað alla bókin. Seinni útgáfan er viðameiri og ítarlegar er farið í 

margt. Hún er fræðilegri og líkist meira kennslubókum á okkar tímum (Ágúst H. 

Bjarnason, 1916, 1938).  

 

Umfjöllun Ágústs um bernskuna 

Til að skoða þróunina í bókunum betur verður farið nánar í umfjöllun Ágústs um 

bernskuna í fyrri og seinni útgáfunni. Þroskasálfræði og uppeldisfræði eru fremur 

ungar greinar en þó höfðu menn eins og John Dewey skrifað um börn um 

aldamótin 1900, áður en Ágúst gaf út bækur sínar. Ágúst segir einmitt í formála 

fyrri útgáfunnar að hann hafi stuðst við verk Deweys og því áhugavert að skoða 

hvað hann segir um börn og þroska þeirra í bókum sínum. Á listanum aftast í 

fyrri útgáfunni nefnir hann bók Deweys, Psychology, og hefur því væntanlega 

stuðst mikið við hana. Þar er einnig bókin Mental development in the child and 

the race eftir J.M. Baldwin en ekki eru aðrar bækur sérstaklega um börn. Í fyrri 

útgáfunni eru ekki margar blaðsíður um þetta efni. Í kaflanum Sjálfvera 

mannsins og þróun hennar (VII.) eru þrír stuttir undirkaflar sem fjalla eitthvað um 

börn. Í einum þeirra veltir Ágúst því fyrir sér hvort dýr og óvitar hafi sjálfsvitund. 

Hann telur að allt bendi til þess að börn hafi meðvitund en ekki sjálfsvitund, þ.e. 

þau skynji umhverfið og hafi tilfinningar en séu ekki meðvituð um sig sem 

sjálfstæða veru. Erfitt sé að vita hvenær börn öðlist sjálfsvitund þar sem 

bernskan sé eins og árdegið, það birtir smám saman og áður en maður veit af er 

kominn dagur. Menn muni þó helst eftir sér þegar tilfinningar eru sterkar og segir 

hann í því sambandi sögu sem hann man af sér í æsku þegar hann, á fjórða ári, 

mætti nauti og varð stjarfur af hræðslu. Þá var hann meðvitaður um að hann 

væri í hættu og því líklegt að hann væri komin með einhverskonar sjálfsvitund á 

þeim tíma. Aðeins er farið í skynjun ungbarna, rannsóknir á henni voru ekki 

komnar langt en þó vissu menn ýmislegt með því að fylgjast með sínum eigin 

börnum (Ágúst H. Bjarnason, 1938). Lengi vel var lítill áhugi á athugunum og 
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rannsóknum á börnum, litið var á þau sem minni útgáfu af fullorðnu fólki. En við 

upphaf 20. aldar fór áhuginn að aukast og menn eins og Freud, Piaget og 

Watson tóku að skoða börn og hegðun þeirra (Santrock, 2007). Ágúst segir í 

undirkaflanum Barnið sem skynjandi vera frá því að nýfædd börn heyri illa og 

þefskyn þeirra sé lítið en þau sjái þó sennilega eitthvað þar sem sjáöldrin 

dragast sundur og saman í ljósi og dimmu. Í dag er vitað að ungbörn eru nærsýn 

þegar þau fæðast en sjónin lagast svo smám saman. Önnur skynfæri eru 

nokkuð þroskuð við fæðingu, þ.e. þau heyra, lykta, bragða og skynja snertingu 

(Gleitman o.fl., 2007; Ágúst H. Bjarnason, 1916). Skynjun þeirra er því betri en 

Ágúst lýsir. Í fyrri útgáfunni er líka stuttur undirkafli um hneigðir og skilning 

barna. Þar er sagt frá því hvernig börnin læra á umhverfið með því að herma, 

prófa sig áfram og fylgjast með. Í umfjölluninni um þróun hugsunar segir Ágúst 

einnig að hugmyndir barna séu óákveðnar og ógreinilegar í fyrstu. Þau alhæfi 

mikið en smám saman verði hugsun skýrari og nákvæmari (Ágúst H. Bjarnason, 

1916).  

Í seinni útgáfunni hefur Ágúst tekið þessa undirkafla út, bætt við nýju efni 

og myndað úr því sérstakan kafla sem heitir Bernska (VII.). Þar lýsir hann fyrst 

ungbörnum og því hvernig þau skynja umhverfið. Lýsingin er svipuð og í fyrri 

útgáfunni en þó aðeins ítarlegri. Einnig er sagt frá ósjálfráðum viðbrögðum 

ungbarna, þau kreppi tær og hnefa ef komið er við iljar og lófa. Þetta viðbragð 

hefur verið rannsakað og kallast í dag Babinski viðbragðið. Hann segir einnig frá 

því viðbragði barna að sjúga sé eitthvað sett upp í þau. Rannsóknir hafa einnig 

sýnt nokkur önnur viðbrögð sem eru meðfædd, t.d. það að barn snýr höfðinu að 

áreitinu ef það er strokið á kinninni og opnar munninn (rooting reflex). Þessi og 

fleiri viðbrögð hjá ungbörnum miða að því að vernda barnið og uppfylla 

frumþarfir þess. Þau hverfa eftir nokkra mánuði (Santrock, 2007).  

Í annarri útgáfu lýsir hann einnig málþroska barna, í hvaða röð börn læra 

orðin og orðflokkana. Sú lýsing líkist þeirri sem er í kennslubókum í dag þó að 

hún sé mun lengri og fræðilegri nú. Nú er einnig farið yfir fleiri svið þroskans, s.s. 

siðferðisþroska, þroska persónuleikans og þroska minnis sem Ágúst fjallar ekki 

um (Ágúst H. Bjarnason, 1938; Gleitman o.fl., 2007). Í bernskukaflanum vísar 

hann í Watson og segir að atferlissinnar telji að aðeins séu þrjár tegundir 

geðlætis eða tilfinninga hjá ungbörnum: hræðsla, reiði og geðfelldni. Menn hafa 



  

 22 

síðan séð að ungbörn sýna fleiri tilfinningar. Í kennslubókum í dag eru t.d. nefnd 

undrun, leiði og ógeðfeldni (Santrock, 2007).  

Í lok kaflans er fjallað um leik barna. Þar vísar hann í bók eftir Charlotte 

Bühler en hún hefur skipt leik í fjóra flokka; starfs-, sögu-, eftirhermu- og 

sköpunarleiki. Í kennslubók Gleitmans og félaga (2007) er ekki farið í flokkun 

leikja en í þroskasálfræðikennslubók John Santrocks er leikjum barna skipt í 

svipaða flokka, þó ekki alveg þá sömu. Þar hefur verið bætt við félagslegum 

leikjum þar sem þau leika með öðrum börnum enda hafa menn áttað sig á því 

að félagsleg samskipti skipta mjög miklu máli fyrir þroskann og leikur gegnir þar 

miklu hlutverki. Ágúst segir að börnin læri ýmislegt á leikjum en athyglisverðast 

finnst honum þó þegar leikir barna verði að ástríðu og þá sést oft vel eðli og 

upplag barnsins. Nú til dags er lögð mikil áhersla á leik og þroskagildi hans. 

Ágúst hefur greinilega áttað sig á mikilvægi leiksins enda er umfjöllunin um 

leikinn nokkuð stór hluti af bernskukaflanum. Í kaflanum Sjálfið og þróun þess 

(VIII.) í annarri útgáfu er líka dálítið fjallað um börn. Þar segir Ágúst frá því hve 

slæmt það sé að vera sífellt að segja barni að það sé heimskt eða óþekkt. Það 

hafi slæm áhrif á sjálfsmynd barnsins. Meiri áhersla er á sjálfsmyndina almennt í 

seinni útgáfunni og er sú þróun í samræmi við þróun í sálfræðinni almennt. 

Ágúst segir líka frá því hve mikilvægt er að börn hafi góðar fyrirmyndir og réttan 

aga (Ágúst H. Bjarnason 1938; Santrock, 2007). 

Það sést vel að það er ákveðin þróun í umfjölluninni um bernskuna á milli 

bókanna. Í fyrri bókinni er umfjöllunin nokkuð almenn og meira um ágiskanir um 

þroska barna. Ekki er vísað í nein rit eða fræðimenn. Þar er ekki farið djúpt í 

skynjun eða þroska barna. Hann nefnir dæmi um hvernig vitað sé að börn skynji, 

t.d. að þau finni muninn á hita og kulda því að þau gráti í kulda en brosi í hlýju. 

Hann nefnir líka dæmi úr sinni æsku. Umfjöllunin er því ekki fræðileg og mjög 

stutt. Hún er ekki samfelld eins og í annarri útgáfu heldur er minnst á börn og 

þroska þeirra á nokkrum stöðum í bókinni, oft aðeins í einni setningu (Ágúst H. 

Bjarnason, 1916). 

Í seinni útgáfunni segir Ágúst frá frásögnum fræðimanna af börnum sínum 

og flokkunum sem þeir hafa gert. Hann vísar í sex bækur sem fjalla um börn eða 

þroska þeirra og fer dýpra í efnið. Umfjöllunin er því fræðilegri og ýtarlegri. Sem 

dæmi má nefna sjónskynjunina, í fyrri útgáfunni er aðeins sagt að sjónin sé 



  

 23 

„sjálfsagt nokkur“ því sjáöldrin dragist sundur og saman (Ágúst H. Bjarnason, 

1916: 119) en í seinni útgáfunni er sagt frá því að sjón ungbarna þurfi að venjast 

umhverfinu, þau fæðist með getuna til að aðlaga augað eftir því hvort áreiti er 

nálægt eða langt í burtu, fyrst beinist augun óreglulega út um allt en á 2. - 5.viku 

fari þau að stara og geti fylgt hlutum eftir. Loks tekur hann dæmi af barni og 

sjónþroska þess. Þó svo að umfjöllunin í seinni útgáfunni sé fræðilegri er hún 

ekki eins fræðileg og í kennslubókum nú til dags. Nú er mikið til af rannsóknum 

og þekkingin á skynjun og þroska barna er orðin meiri (Ágúst H. Bjarnason, 

1938; Santrock, 2007).  

Ágúst (1938) vísar ekki í bók Guðmundar Finnbogasonar (1903) 

Lýðmentun, en í þeirri bók lagði Guðmundur grunninn að barnafræðslu á Íslandi. 

Bókin fjallar um fræðslu og þroska barna til að læra, eitthvað sem hefði vel átt 

heima í bernskukafla Ágústs. Í annarri útgáfu vísar hann nokkuð í athuganir sem 

fræðimenn t.d. Preyer og Stumpf, hafa gert á sínum eigin börnum. Rannsókir 

fræðimanna á börnum voru upphaflega óformlegar athuganir þeirra á börnum 

sínum eða annarra en smám saman urðu þær formlegri, t.d. rannsóknir Watsons 

og loks fóru menn að skoða börn kerfisbundið og prófa þau í hinum ýmsu 

verkefnum. Þannig fékkst meiri þekking á skynjun, hugsun og fleiri þáttum í lífi 

barna. Í dag er ekki nóg að vísa í hegðun eins barns heldur þarf vísindalega 

rannsókn. Um þær gilda strangar reglur og ákveðinn siðferðislegur rammi sem 

rannsakendur þurfa að fylgja (Santrock, 2007). 

Í þroskasálfræðinni hefur lengi verið deilt um samspil erfða og umhverfis í 

mótun einstaklingsins, hvort skipti meira máli erfðir eða umhverfi. Einnig hafa 

menn velt því fyrir sér hvort þroskinn sé samfelldur í gegnum alla barnæskuna 

eða hvort börn taki nokkra þroskakippi. Ágúst minnist aðeins á þetta og telur að 

við fæðumst öll með ákveðnar hneigðir sem síðan þroskast með aldrinum og að 

þroskinn sé samfelldur eins og þróunin (Ágúst H. Bjarnason, 1916, 1938).  

Hann fjallar líka um börn í seinni útgáfunni í kaflanum Heilbrigt og sjúklegt 

sálarlíf (XXVIII.) þar sem hann fer í kenningar Freuds. Hann segir frá dæmum af 

„vandræðabörnum“ sem fóru í sálkönnun til prests sem á að hafa fundið orsök 

hegðunarinnar í bernsku þeirra (Ágúst H. Bjarnason, 1938: 467). Ágúst 

gagnrýnir þá hugmynd Freuds að orsök bælingar sé alltaf kynferðislegs eðlis. En 

hann virðist þó vera hrifinn af því að finna orsök hegðunar með því að skoða 
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æsku viðkomandi. Nú til dags eru þessar aðferðir Freuds og fleiri sálkönnuða 

ekki hátt skrifaðar. Þótt vissulega megi oft rekja orsök hegðunar til einhvers í 

fortíð barnsins þá var þetta heldur mikil einföldun og alls ekki hægt að rekja allt 

til kynferðislegra hvata. Nú er einnig meiri vitneskja t.d. um kynferðisofbeldi 

gagnvart börnum. Börn sem segja frá því fá viðeigandi meðferð en ekki þær 

viðtökur sem stúlka fékk í dæmi sem Ágúst nefnir. Hún sagði frá því að maður 

hefði nauðgað sér og sæti um sig en sálkönnuðir sögðu að það væri bara 

ímyndun vegna þess að hún væri í raun ástfangin af honum og hefði bælt þær 

tilfinningar sem síðan kæmu fram í því að hún ásakaði hann (Ágúst H. 

Bjarnason, 1938).  

Heilt á litið er umfjöllun Ágústs um börn og þroska þeirra rétt en mjög 

takmörkuð. Umfjöllunin í seinni útgáfunni er meiri og fræðilegri en í þeirri fyrri og 

greinilegt að börn og þroski þeirra voru smám saman að verða stærri þáttur af 

sálfræðinni. Í öðrum sálfræðikennslubókum frá þessum tíma, t.d. bók Höffdings 

frá árinu 1882 er ekki sér umfjöllun um þroska barna. Í bók William James sem 

er frá 1890 er ekki sér kafli um börn en hann fjallar þó meira um þroska barna en 

Höffding, t.d. er farið yfir eðlishvatir barna í umfjölluninni um eðlishvatir 

(Höffding, 1882; James, 1890/1981). 

Nú til dags er þetta stórt fag innan sálfræðinnar og hefur mikið verið 

rannsakað. Þekking hefur aukist mikið og í almennum kennslubókum í sálfræði 

nú er alltaf fjallað töluvert um þroska barna (Gleitman o.fl., 2007). 

 

Aðferðir í sálfræði 

Kurt Danziger (1990) hefur skoðað sögu rannsókna í sálfræðinni og greint þrjár 

aðferðafræðilegar hefðir sem urðu til við lok 19.aldar: Leipzig-hefðina, hefð 

Galtons og klínísku hefðina. Leipzig-hefðin byggist á aðferðum sem Wilhelm 

Wundt og nemendur hans notuðu á rannsóknarstofu Wundts í Leipzig í 

Þýskalandi í lok 19. aldar þar sem þeir reyndu að rannsaka innri ferli hugans. 

Rannsakendur prófuðu hver annan og skiptust því á að vera rannsakandi og 

þátttakandi, leysa margvísleg verkefni og rekja samtímis það sem fór um huga 

þeirra. Á meðan þessi aðferð var notuð í Þýskalandi var klíníska aðferðin að 

byrja í Frakklandi. Þar var áhuginn ekki endilega á manneskjunni eins og í 
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Leipzig heldur einkennum eða sjúkdómi s.s. hysteríu (móðursýki). Einstaklingar 

með ákveðna sjúkdóma voru skoðaðir og út frá því voru dregnar ályktanir um 

sjúkdóminn og hvaða meðferð virkaði best. Niðurstöðurnar sýndu ekki endilega 

hvaða meðferð var best fyrir einstaklinginn heldur hvað var best fyrir flesta. 

Þriðja hefðin er kennd við Francis Galton. Hann mældi fjölda fólks til að 

rannsaka einstaklingsmun. Hann hafði áhuga á greind en síðan þá hefur 

aðferðin verið notuð til að skoða margt annað. Hann notaði tölfræði til að vinna 

úr niðurstöðunum og náði að mæla mjög marga með stöðluðum prófum. Þessi 

aðferð á það sameiginlegt með þeirri klínísku að áherslan er á eiginleika eða 

breytur í fari einstaklingsins ekki einstaklinginn sjálfan eins og í Leipzig-

aðferðinni. Klíníska aðferðin og aðferð Galtons eiga það einnig sameiginlegt að 

þær svöruðu ákveðinni eftirspurn í samfélaginu. Leipzig-aðferðin er ekki mikið 

notuð í dag (þó að einhverju leyti í skynjunarsálfræði) en hinar eru enn mikið 

notaðar (Lamiell, 1995). 

Alfred Lehmann, kennari Ágústs, hafði lært hjá Wundt í Leipzig og notaði 

aðferðirnar sem hann lærði þar í tilraunum sínum. Ágúst tók þátt í þessum 

tilraunum og hann og hinir nemendurnir skiptust á að prófa hver annan líkt og 

Wundt hafði gert með sínum nemendum (Jörgen L. Pind, 2006). Það má því 

segja að þetta hafi verið sú aðferð sem Ágúst lærði helst. Þessi aðferð er líka 

algengust í fyrri útgáfunni. Tilraunirnar sem hann lýsir og aðferðirnar við þær 

fara flestar eftir aðferðinni sem notuð var í Leipzig þar sem fáir eru rannsakaðir 

og reynt að rýna í innri ferli með því að fá þátttakendur til þess að lýsa 

hugrenningum sínum. Aðeins er þó minnst á aðferð Galtons. Í seinni útgáfunni 

er kafli um gáfnapróf og þar segir hann frá rannsóknum þar sem aðferð Galtons 

var notuð, t.d. rannsóknum Spearmans. Öðrum tilraunum er líka lýst sem 

byggjast á þessari aðferð. Meira er einnig um klínísku aðferðina en í fyrri 

útgáfunni, t.d. er sagt frá Pierre Janet og Sigmund Freud og hugmyndum þeirra, 

en þeir notuðu báðir þá aðferð (Ágúst H. Bjarnason, 1916, 1938).  

Þó að Ágúst hafi ekki gert tilraunir sjálfur taldi hann að þær væru mjög 

mikilvægar til að efla þekkingu. Hægt væri að læra margt af þeim og margar 

aðferðir væri hægt að nota. Hann lýsir þeim í fyrri útgáfunni í kafla sem fjallar 

sérstaklega um aðferðir sálfræðinnar. Þar lýsir hann m.a. sjálfsathugunum, 

dýraathugunum og tilraunum. Þegar hann lýsir því hvernig tilraun er gerð lýsir 
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hann Leipzig-aðferðinni (Ágúst H. Bjarnason, 1916). Í seinni útgáfunni er ekki 

sér kafli um aðferðir í sálfræði (Ágúst H. Bjarnason, 1938). 

 

Harald Höffding og Ágúst 

Eins og áður sagði tileinkaði Ágúst kennara sínum Harald Höffding fyrstu 

útgáfuna, „með alúðarfylstu þakklæti“ (Ágúst H. Bjarnason, 1916: titilsíða). Hann 

hafði mikið álit á Höffding og leitaði mikið til hans á námsárum sínum í 

Kaupmannahöfn og einnig seinna þegar hann var orðin prófessor. Ágúst skrifaði 

grein um Höffding í Almanak árið 1905 og þar sést vel hve hrifinn Ágúst var af 

honum. Ágúst lýsir Höffding að mörgu leyti líkt og honum sjálfum er lýst í 

minningargreinum. Þeim er báðum lýst sem mönnum sem höfðu bjarta sýn á 

lífið, lögðu áherslu á mikilvægi þess að menn gengju menntaveginn og höfðu 

áhuga á því að fræða fólk. Þeir báru báðir umhyggju fyrir náunganum og því 

sem var satt og gott (Ágúst H. Bjarnason, 1905; Broddi Jóhannesson, 1952). 

Það er kannski ekki skrýtið ef horft er til þess að Höffding var helsta fyrirmynd 

Ágústs. Höffding skrifaði mikið um siðfræði, sálfræði og heimspeki, líkt og Ágúst, 

m.a. mikið rit um heimspekisögu sem var þýtt á mörg tungumál og hlaut mikla 

útbreiðslu. Höffding skrifaði einnig kennslubók í sálfræði sem Ágúst lærði í námi 

sínu. Sú bók var lengi aðalkennslubókin í sálfræði víða um heim (Ágúst H. 

Bjarnason, 1905). Kennslubók Höffdings var líklega helsta fyrirmynd Ágústs 

þegar hann skrifaði sína bók. Bækur þeirra eru að mörgu leyti svipaðar. Ágúst 

segir sjálfur í grein sinni um Höffding að í kennslubók sinni hafi Höffding tekist 

að sameina fyrri tíma speki um andlegt eðli mannsins og nýja þekkingu sem 

menn hafi komist að með rannsóknum. Það tókst Ágústi einnig að gera. Hann 

nefnir líka að bók Höffdings sé „vart við alþýðu hæfi“ (Ágúst H. Bjarnason, 1905: 

29). Þar hefur Ágústi tekist betur til en lærimeistara sínum því að allir ritdómarar 

eru á einu máli um að almenningur geti haft bæði gagn og gaman af bók Ágústs 

(Guðmundur Finnbogason, 1916; Sigurður Nordal, 1917; Símon Jóh. Ágústson, 

1938). Ágúst notar mun fleiri millifyrirsagnir til að skipta köflunum upp og það 

gerir bókina aðgengilegri. Málfar Höffdings er einnig fræðilegra og hann notar 

ekki eins mikið af dæmisögum og Ágúst (Ágúst H. Bjarnason, 1916; Höffding, 

1882).  
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Í bók Höffdings er mikið fjallað um viljann, enda var það doktorsverkefni 

hans. Ágúst fjallar einnig töluvert um viljann, þó ekki eins mikið. Hann fjallar aftur 

á móti mikið um þróunarkenninguna sem Höffding fer ekki mikið í. Þannig má sjá 

á bókunum hvar áhugi höfundanna lá helst. Stærstur hluti bókar Höffdings fjallar 

um flokkun sálrænna fyrirbæra. Þeim er skipt í þrjá flokka: vitsmuni, tilfinningar 

og vilja. Þetta er algeng skipting, því að margir telja að það megi lýsa öllu 

sálarlífinu með þessum þremur þáttum (Höffding, 1882). Vitsmunir og skynjunin 

segja manni hvað gerist í kringum mann, tilfinningarnar hjálpa manni að meta 

það og viljinn segir manni hvernig eigi að bregðast við. Ágúst er einnig með 

þessa skiptingu en þó ekki eins skýra og Höffding. Á eftir köflum um þróunina og 

sálarlífið koma sex kaflar um skynjun og vitsmuni (IX-XIV) (sjá viðauka I). Þá 

koma átta kaflar um tilfinningar og ýmsar kenndir (XV-XXII). Loks eru fjórir kaflar 

um viljann (XXIII-XXVI) (Ágúst H. Bjarnason, 1916). Í annarri útgáfu má einnig 

sjá þessa skiptingu. Þar eru átta kaflar um skynjana- og vitsmunalíf manna (XI-

XVIII), níu kaflar um geðsmuni og tilfinningalíf (XIX-XXVI) og að lokum þrír kaflar 

um hvatalíf manna og viljahegðun (Ágúst H. Bjarnason, 1938). Kennslubók 

James er ekki með þessa þrískiptingu og er því nokkuð ólík bók Ágústs í 

uppbyggingu. Almenn sálarfræði Ágústs líkist bók Höffdings meira en bók 

James (1890/1981). 

Ágúst (1916) nefnir Höffding þó ekki oft í bókinni. Hann vísar í skilning 

hans þegar hann útskýrir sjálfveru fólks, þá fjallar Ágúst um dæmi af fólki með 

marga ólíka persónuleika. Þetta fólk hafi þó alltaf sömu sjálfveruna. Þetta sé allt 

frekar flókið en best sé að líta á þetta eins og Höffding geri, hann telur að 

sjálfveran hafi tvær hliðar, andlega starfandi veru sem tengi saman hluti og svo 

raunveruleg persónu, eins og hún birtist í raunveruleikanum. Í umfjöllun sinni um 

orkukenninguna segir Ágúst að margir séu í vafa um hvort hægt sé að tala um 

sérstaka tauga- eða sálarorku, en sumir merkir vísindamenn geri það þó, t.d. 

Harald Höffding. 

Höffding gerði sjálfur ekki tilraunir í sálfræði og taldi að þó að þær væru 

oft gagnlegar þá gætu þær aðeins náð yfir takmarkað svið sálfræðinnar. Hann 

vann aðallega að kennslu og vann úr rannsóknum og sjónarmiðum annarra. 

Hann setti þó fram eina hugmynd sem vakti athygli. Það var hugmyndin um 

milliliðalaus kennsl. Menn höfðu velt fyrir sér hvernig fólk getur borið kennsl á 
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hluti og töldu að vænting væri lykilatriði í því sambandi. Þegar við skynjum 

aðeins hluta af fyrirbæri kviknar ákveðin hugmynd um hvaða fyrirbæri þetta sé, 

hvað við væntum þess að sjá. Þegar við skynjum svo fyrirbærið allt berum við 

kennsl á það, því að við væntum þess að sjá það. Það væru því milliliðir í ferlinu, 

þ.e. hugmyndin. Höffding skoðaði þetta og taldi að oft væri þetta svona, en ekki 

alltaf. Hann hafði tekið eftir því að stundum gat maður borið kennsl á hlut án 

þess að vita hvernig, án milliliða. Þetta kallaði hann milliliðalaus kennsl (Jörgen 

L. Pind, 2006). Ágúst er með sér kafla þar sem hann fjallar um eftirtekt og 

kennsl. Þar fjallar um hvernig hugmyndir leiði til þess að við könnumst við hlut. 

Hann lýsir því vel hve nauðsynlegt minnið er í þessu samhengi. Ef við getum 

ekki munað neitt getum við ekki borið kennsl á neitt. En stundum virðumst við 

muna eitthvað án þess að vita eða muna hvar við lærðum það. Hann minnist 

ekkert á Höffding og þessi lýsing hans er í raun ekki alveg eins og kenningin. Því 

að kenning Höffdings gekk út á að vita ekki af hverju við könnumst við hlut og 

getum borið kennsl á hann en Ágúst lýsir því hvernig fólk viti ekki af hverju það 

kann eitthvað, t.d. segir hann dæmi af konu sem fór að tala annað tungumál 

sem hún vissi ekki að hún kunni. Þetta er ekki alveg það sama en vísar þó í 

grunninn í sömu hugmyndina, hugmynd sem Ágúst nefnir um að margir 

sálfræðingar séu á þeirri skoðun að við munum allt og að ekkert sé algjörlega 

gleymt. Það er samt nokkuð skrýtið að Ágúst skuli ekki segja skýrar frá kenningu 

Höffdings eða vísa í hann því þetta var hans helsta kenning og eins og fram 

hefur komið leit Ágúst mikið upp til Höffdings (Ágúst H. Bjarnason, 1916).  

Ágúst segir að Höffding hafi „leitt marga samtíðarmenn sína og samlanda 

út úr svartnætti örvæntingar og vantrúar á lífið og stappað í þá stálinu“ (Ágúst H. 

Bjarnason, 1905: 33). Ágúst hafði einmitt sjálfur reynslu af þessari góðvild 

Höffdings. Ágúst segir í bók sem hann skrifaði við andlát Höffdings að hann hafi 

ekki bara dáðst að bókum Höffdings heldur þroska hans í gegnum árin, frá 

trúuðum manni til vísindamanns, hans miklu og góðu þekkingu á nær öllu, hve 

vel hann studdi við unga vísindamenn og manngæsku hans (Ágúst H. 

Bjarnason, 1933). Höffding var upphaflega trúaður maður og tók guðfræðipróf 

en snerist frá trúnni og taldi hana vera óskhyggju manna. Mönnum væri annt um 

líf sitt og óskuðu sér því eilífs lífs og trú manna á Guð og hans æðri mátt gerði 

það að möguleika. Hann varð harður framhyggjumaður og vísindamaður (Ágúst 
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H. Bjarnason, 1905). Þegar verk Ágústs eru lesin sést að hann hefur ekki verið 

mikill trúmaður, honum er þó lýst sem trúmanni í minningargreinum (Broddi 

Johannesson 1952; Símon Jóh. Ágústsson, 1952). Hann var mjög hrifinn af 

þróunarkenningunni og aðhylltist hana í meginatriðum. Hann trúði að maðurinn 

tæki virkan þátt í þróuninni, með skynsemi og samvisku gætu menn stýrt 

þróuninni að einhverju leyti. Hann hafði þá trú að maðurinn gæti stefnt að meiri 

fullkomnun og farsæld. Þess vegna væri mikilvægt að gera það sem var gott og 

rétt. Hann lagði sitt lóð á vogaskálarnar í þessari baráttu með því að fræða bæði 

nemendur sína og aðra og hélt t.d. fleiri alþýðufyrirlestra en nokkur annar 

kennari við Háskólann (Símon Jóh. Ágústson, 1952). Þó að það sé ekki hægt að 

segja að Ágúst hafi verið mjög trúaður þá trúði hann því samt að við yrðum eitt 

með guði við dauðann. Hann líkir ferlinu við úða af fossi sem sameinast 

regnboganum. Líkt og vatnið breyti um mynd þannig geti sálarorka okkar breytt 

um mynd. Hann hafði því lagað orkukenninguna að trúnni. En margir óttuðust 

einmitt sálarorkuhugtakið vegna þess að þeim fannst sú kenning útiloka eilíft líf 

með guði (Broddi Jóhannesson, 1952; Símon Jóh. Ágústsson, 1952). Það er því 

margt líkt með þeim Ágústi og Höffding, líkindi eru með bókum þeirra og 

viðhorfum. Vísindin ögruðu trú þeirra og þar sem þeir lögðu báðir mikla áherslu á 

vísindin skapaði þetta vanda. Þó að Ágúst hafi ekki snúið eins eindregið frá 

trúnni og Höffding þá gerði hann það upp að vissu marki.  

 

Aðrir áhrifamenn 

Þó að Höffding hafi verið helsta fyrirmynd Ágústs höfðu aðrir fræðimenn einnig 

áhrif á hann, t.d. kennari hans Alfred Lehmann. Ágúst tók þátt í tilraunum hans 

þegar hann var í námi hjá honum og fjallar um þær í seinni útgáfunni. Þær 

gengu út á að reyna að mæla sálarorkuna. En samkvæmt orkukenningunni 

höfum við öll einhvers konar sálarorku og hún tengir saman sál og líkama. 

Tilraunirnar gerði hann á nemendum sínum, þar á meðal Ágústi. Hann lét þá 

toga í svonefndan aflmæli og á meðan þeir toguðu lét hann þá reikna í 

huganum. Á línuriti úr aflmælinum sást að það slaknaði töluvert á toginu á 

meðan sá sem togaði var að reikna í huganum en jókst svo aftur þegar hann var 

búinn að reikna. Lehmann mældi hve mikið þeir slökuðu á í toginu á meðan þeir 
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reiknuðu og taldi að það væri sú orka sem færi í hugarreikninginn (Ágúst H. 

Bjarnason, 1938). Þannig taldi Lehmann að hann hefði náð að mæla 

sálarorkuna. Út frá þessu bjó hann til formúlu þar sem hann taldi að visst magn 

líkamsorkunnar yrði að sálarorku sem færi í hugarreikninginn á meðan á toginu 

stæði. Hann bar niðurstöður sínar saman við tilraunir í eðlisfræði þar sem vatni 

er fyrst beint í eina pípu og síðan tvær og mælt hve mikið orkan minnkar. Hann 

áleit sálfræðitilraun sína vera álíka nákvæma og vísindalega en því miður er 

erfitt að sanna þetta og margt sem hægt er að setja út á. Hann gat í raun ekki 

sýnt fram á að orkan hefði farið í hugarreikninginn, kannski fór eitthvað af henni í 

hugarreikinginn en kannski ekkert. Dreifing athyglinnar frá toginu er einnig mjög 

líkleg skýring á minni togkrafti. Ágúst segir einnig frá rannsóknum Wilhelm Wirth 

á þessu. Hann lét fólk horfa á ákveðinn punkt á rúðuskiptum fleti og það átti að 

greina birtubrigði án þess að færa augun. Misjafnt var að hve stórum fleti 

athyglinni var beint. Wirth mældi svo greinihæfileika fólksins. Út frá 

niðurstöðunum taldi hann sig sjá að upphæð andlegu orkunnar sé alltaf sú 

sama. Það sama á við um rannsóknir hans og Lehmanns, erfitt er að sanna í 

hvað orkan fór (Ágúst H. Bjarnason, 1938). 

Ágúst vitnar ekki aftur í Lehmann en nefnir bækur hans aftast. Hann hefur 

því stuðst við þær og Lehmann hafði líklega töluverð áhrif á hann. Í bókinni vísar 

Ágúst ekkert í Kroman kennara sinn en segist þó hafa notast við bók hans við 

gerð bókarinnar. Erfitt er að átta sig á hvað hann fékk frá honum. Sá fræðimaður 

sem Ágúst vísar hvað oftast í er William James. Ágúst fjallar um kenningu hans 

um tilfinningar og í umfjöllun Ágústs um trúarupplifanir vísar hann í 

trúarlífsálfræðibók James. Hann fjallar líka m.a. um ráðleggingar James um að 

menn eigi að aga og þjálfa líkamann svo hann verði þjónn en ekki herra. Ágúst 

studdist að einhverju leyti við kennslubók James og því skiljanlegt að hann vitni 

mikið í hann (Ágúst H. Bjarnason, 1916).  

Í kaflanum Íhugun og vit (XIV.) í annarri útgáfu fjallar Ágúst um áhuga. 

Þar lýsir hann því hvernig hugurinn grípur eitthvað sem vekur áhuga hans og 

setur það í samhengi við annað sem við vitum, svokallað huggrip 

(apperception). Það sé svo miðstöð hugrenninga (apperceptionscentrum) sem 

beini okkur að viðfangsefninu eða vandanum sem við viljum leysa. Þessi 

kenning kemur frá Wundt þótt Ágúst segi það ekki og lýsi þessu eins og þetta sé 
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endanlegur sannleikur en ekki kenning. Ágúst vísar ekki beint í Wundt í bók sinni 

en bók hans Grundzüge der physiologischen psychologie er á listanum yfir þær 

bækur sem Ágúst studdist helst við (Ágúst H. Bjarnason, 1916).  

Á þeim tíma sem Ágúst er að skrifa doktorsritgerð sína og móta skoðanir 

sínar um lífið var franski heimspekingurinn Henri Bergson mjög vinsæll og 

Guðmundur Finnbogason sótti t.d. fyrirlestra hjá honum (Jörgen L. Pind, 2006). 

Sennilega hefur Ágúst kynnt sér hugmyndir Bergsons, a.m.k. eru ákveðin líkindi 

með þeim. Mörgum fannst erfitt að átta sig á því hvar Bergson stóð, menn sögðu 

að hann hefði Janusarandlit sem horfði í tvær áttir samtímis. Annarsvegar væri 

hann í raun dulhyggjumaður og hins vegar legði hann áherslu á vísindin og 

tilraunir. Þessi gagnrýni gæti einmitt líka átt við um Ágúst. Oft er erfitt að átta sig 

á því hvar Ágúst stóð. Eins og Bergson lagði hann áherslu á vísindin en hafði 

líka áhuga á andlegum efnum og hugmyndin um sálarorkuna er heldur ekki mjög 

vísindaleg. Bergson taldi að skynsemin væri tæki til að komast af, finna fæðu og 

skjól, og gegndi því mikilvægu hlutverki en ekki væri hægt að nota hana til að 

komast að innra eðli hluta eða tilgangi lífsins. Beita ætti skynseminni í vísindum 

til að læra á efnislega heiminn og auka þekkingu en vísindin væru takmörkuð 

eins og skynsemin. Vísindin gætu ekki svarað öllu og menn ættu að nota 

innsæið til að skilja það sem vísindin geta ekki skýrt (Gunnar Dal, 2006). Hann 

lagði því áherslu á vísindin upp að ákveðnu marki og það sama mætti segja um 

Ágúst. Nánar verður farið í þessar skoðanir Ágústs síðar í ritgerðinni.  

Bergson talaði einnig um einhverskonar lífafl sem hann kallaði „élan vital“. 

Það viðheldur þróuninni og er hið skapandi líf í tilverunni. Þetta lífsafl þróast í 

tvær áttir hjá manninum, skynsemina sem reynir að skilja efnislega heiminn og 

tilfinningar og innsæið sem reynir að skilja hina raunverulegu veröld (Gunnar 

Dal, 2006). Það er ekki alveg það sama og sú sálarorka sem Ágúst er svo hrifinn 

af en minnir þó á hana.  

Samkvæmt Bergson stjórnast maðurinn af tvenns konar siðferði, hinu 

opna og hinu lokaða. Lokaða siðalögmálið er lög, reglur, boð og bönn í 

samfélaginu. Hið opna er hins vegar innra líf mannsins og leiðarljós hans. 

Hugsjónir hans og innri rödd. Það skiptir meira máli en hið lokaða siðalögmál og 

það færir okkur nær æðstu mynd trúarinnar sem er nokkurskonar dulhyggja eða 

djúphyggja (Gunnar Dal, 2006). Í bók sinni lýsir Ágúst siðferðinu á svipaðan hátt. 
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Hann talar um innra og ytra siðgæði. Best sé að maðurinn hafi sterkt og gott 

innra siðgæði sem hann fari eftir. Ágúst leggur þó ekki eins mikla áherslu á trúna 

og Bergson. Þó að þessi skipting og lýsing á siðferðinu sé nokkuð svipuð er ekki 

víst að Ágúst hafi fengið hana frá Bergson enda er Bergson kannski ekki sá eini 

sem lýsir siðferðinu svona (Ágúst H. Bjarnason, 1916). Það eru því ákveðin 

líkindi með þeim og Ágúst vísar í hann í seinni útgáfunni í umfjöllun sinni um 

ofskynjanir. Þar nefnir hann dæmi um ofskynjun sem hann hefur úr fyrirlestri 

Bergsons (Ágúst H. Bjarnason, 1938).  

 

Samband sálar og líkama 

Eins og áður sagði nefnir Ágúst nokkra fræðimenn í formála fyrstu útgáfunnar 

sem hann segir vera sína helstu áhrifamenn. Það eru Harald Höffding, Kristian 

Kroman, Alfred Lehmann, William James og John Dewey. Hann tekur þó fram 

að skilningurinn sem fram komi í bókinni sé sinn og stangist oft á við það sem 

lærimeistarar hans segi og nefnir sérstaklega samband sálar og líkama (Ágúst 

H. Bjarnason, 1916). Það er því áhugavert að skoða það nánar hvaðan hann 

hefur sína skoðun á því. 

Menn hafa lengi velt fyrir sér sambandinu á milli líkama og sálar, hvernig 

eitthvað andlegt geti haft áhrif á eitthvað sem er efnislegt? Eða er kannski allt 

efnislegt? Eða allt andlegt? Þetta hefur verið einn helsti vandi sálfræðinnar og 

margar kenningar verið settar fram í von um að leysa þennan vanda. Ágúst fer í 

gegnum helstu kenningarnar á þessu sviði og lætur skoðun sína yfirleitt fylgja 

með. Hann segir að fjórar hugmyndir hafi helst verið skoðaðar í þessu 

sambandi: tvíhyggja Descartes, samsíðuhyggja Spinoza, efnishyggja og 

hughyggja. Descartes hélt því fram að sál og líkami væru algjörlega sjálfstæð og 

aðskilin en sálin gæti haft áhrif á líkamann í gegnum köngulkirtil í heila (nú 

kallast það heilaköngull). En Ágúst gagnrýnir þetta og segir það ekki skýra nógu 

vel samband sálar og líkama, nær óhugsandi sé að það sem er algjörlega 

óefnislegt geti haft áhrif á það efnislega, tvíhyggja Descartes sé „bláber 

hugarspuni“ (Ágúst H. Bjarnason, 1916: 11). Höffding er á sama máli í gagnrýni 

sinni á kenningu Descartes (Ágúst H. Bjarnason, 1933). Lehmann taldi kenningu 

Descartes skapa ákveðinn áhuga hjá mönnum en hún skapaði frekar vanda en 
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að leysa hann (Lehmann, 1902). Spinoza taldi að líta ætti á sál og líkama sem 

tvær hliðar á því sama, t.d. mætti ímynda sér ytra og innra borð kúlu. En þau 

hefðu ekki áhrif á hvort annað. Öll andleg fyrirbrigði hefðu samsvarandi líkamleg 

fyrirbrigði og öfugt. Ágúst er ekki mjög hrifinn af kenningunni og telur að það sé 

ólíklegt að öll líkamleg fyrirbrigði hafi samsvarandi andlega mynd, kenningin gefi 

auk þess ekki svar við því hvernig sambandi sálar og líkama sé háttað. Hann 

segir líka að ýmislegt bendi til þess að sál og líkami geti haft áhrif hvort á annað 

og því sé þetta ekki nógu góð kenning (Ágúst H. Bjarnason, 1916). Þessi 

kenning Spinoza var þó uppáhalds kenning Höffdings samkvæmt Ágústi, þó að 

hann hafi verið hrifinn af orkukenningunni (Ágúst H. Bjarnason, 1933). Það sést 

líka þegar kennslubók Höffdings er skoðuð. Hann lofar kenningu Spinoza eða 

Identiteshypotesen eins og hann kallar hana. Sál og líkami séu eins og tvö 

tungumál en hugsunin sé sú sama. Það sé mjög líklegt að samsvarandi 

fyrirbrigði séu í því líkamlega og andlega en hann viðurkennir þó að kenningin 

leysi ekki allan vandann. En þegar við viljum fá svar við því hvernig nákvæmlega 

samband sálar og líkama er þá séum við komin út fyrir þekkingu mannsins og 

enginn geti svarað því. Í kennslubók sinni fjallar hann mikið um samband sálar 

og líkama og vangaveltur manna um það. Hann segir að þar til menn finni 

sameiginlegan mælikvarða fyrir það andlega og líkamlega sé ekki hægt að finna 

svar. Við getum aðeins skoðað það sem sé mælanlegt og því getum við ekki 

fundið þetta samband nema við finnum þennan mælikvarða (Höffding, 1882). 

Hann hefur því gefist upp á því að finna hinn endanlega sannleika og velur það 

sem passar best þrátt fyrir að það leysi ekki vandann. Enda var hann mikill 

framhyggjumaður og þeir eru vantrúaðir á það að hægt sé að komast að innsta 

eðli hluta og voru ekki hrifinir af huglægum vangaveltum. Alfred Lehmann gerði 

tilraunir á þessu og reyndi að finna þennan mælikvarða. Hann taldi sig hafa 

fundið aðferð til að mæla sálarorkuna en eins og áður sagði var aðferðin 

umdeild. 

Ágúst nefnir einnig William James í formála bókar sinnar en James hafði 

mikið velt fyrir sér sambandi sálar og líkama og segir í bók sinni að hans 

skilningur sé sá að vitundin, sálin, sé mjög mikilvæg og hafnar efnishyggju sem 

vill útrýma vitundinni. Samkvæmt efnishyggju er maðurinn nokkurskonar vél og 

því sé engin vitund, sálin búi í heilastarfseminni. James telur að vitundin sé 
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óaðskiljanlegur hluti af hugsuninni. Allur heilinn þurfi að vinna saman til að geta 

starfað og vitundin sé einn hlekkur í því samstarfi. Þetta skýri þó ekki hvernig 

sambandi sálar og líkama er nákvæmlega háttað og James viðurkennir það, en 

það sé samt ekki víst að við munum nokkurn tímann fá svar við þeirri spurningu. 

Hann leggur til að heilastarfsemin verði skoðuð nánar og smættuð niður og telur 

að það geti hugsanlega gefið einhver svör. James hafnar því efnishyggju og vill 

einnig ákveðna smættun í sálfræðina (James, 1890/1981). Ágúst lítur öðruvísi á 

samband sálar og líkama en er þó sammála honum í því að hafna efnishyggju. 

Hann taldi að það þyrfti eitthvað meira en taugar og heilavefi til að knýja 

manninn áfram, það þyrfti einhverja sálarorku. Ágúst virðist vera sammála 

James um að smættun hjálpi okkur að skilja sálarlífið betur. Hann segir þó að 

menn megi ekki missa sjónar af heildinni, hún geti líka gefið upplýsingar. Best sé 

að nota báðar aðferðirnar, þ.e. sundurliða og smætta en einnig samtengja og 

skoða heildina (Ágúst H. Bjarnason, 1916). Hann var því ekki mjög afgerandi 

smættunarhyggjumaður. 

Að lokum er það svo hughyggja Berkeleys en Ágúst segir að hún sé 

nokkuð „hugvitsöm“ (Ágúst H. Bjarnason, 1938:31). Samkvæmt henni er engin 

efnislegur heimur til, heimurinn er bara í huga okkar. En Ágúst segir að það geti 

ekki staðist því skilyrði fyrir skynjun er að það sé eitthvað til að skynja, við 

skynjum og því hljóti að vera einhver efnisheimur til að skynja. Ágúst segir að 

engri af þessum fjórum kenningum takist að skýra vandann en það geti hans 

uppáhaldskenning, orkukenningin. Hún byggist á því að orka sé undirstaða alls 

og sé bæði í því andlega og líkamlega. Starfsorka í því líkamlega og 

einhverskonar lífs- og sálarorka í því andlega. Orka sé því sameiginlegur 

eiginleiki sem geti skýrt tengsl sálar og líkama. Orka geti tekið á sig ýmsar 

myndir og því gæti hún einnig komið fram sem þessi sálarorka. Margir átti sig 

ekki á því að sálarlífið er orkumikið starf og sterkar og oft óviðráðanlegar hvatir 

stýra lífverunni. Þessar hvatir eða sálarorka ræður mestu um framferði okkar, 

hún stýrir bæði líkamanum og því andlega (Ágúst H. Bjarnason, 1916). Wilhelm 

Ostwald setti þessa hugmynd fram í byrjun 20.aldar og hún vakti athygli á þeim 

tíma en lítið síðan þá, t.d. er varla minnst á þessa kenningu í bókum um sögu 

sálfræðinnar nú til dags (Leahey, 2004). Ágúst lítur svo á að þessi lífsorka sé 

eins og efnaorka og hann virðist vera hrifinn af því að kenningin færi sálfræðina 
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nær eðlis- og efnafræði. Sálfræðin hefur lengi reynt að vera vísindaleg og hann 

telur að þessi kenning auðveldi það. Líkt og eðlisfræðin byggi rannsóknir á 

lögmálum, m.a. um varðveislu orku, geti sálfræðin byggt sín vísindi á 

orkukenningunni. Sálfræðin ætti því að gera rannsóknir líkt og eðlisfræðin og 

nefnir hann tilraun kennara síns Alfred Lehmann sem dæmi, þar sem hann 

reyndi að mæla þessa sálarorku. Hann vísar einnig í mælingar Spearmans á 

greind. En Spearman hafði í mælingum sínum fundið almennan greindarstuðul 

og ýmsa sérstuðla. Spearman telur að þessi almenni greindarstuðull geti verið 

mælikvarði á sálarorku einstaklingsins en sérstuðlarnir mæli gerð og starf 

starffæranna. Þannig telur Ágúst að komin sé vísindaleg undirstaða í sálfræðinni 

sem hægt sé að byggja á (Ágúst H. Bjarnason, 1938). Þarna sést framhyggja í 

hugsun Ágústs, hann vill vísindalegar rannsóknir líkt og eðlisfræðin og líklega vill 

hann helst að sálfræðin finni sín lögmál líkt og eðlisfræðin.  

Höffding og Ágúst höfðu því ekki sömu skoðun á sambandi sálar og 

líkama. En Alfred Lehmann og tilraunir hans hafa greinilega haft áhrif á Ágúst. 

Lehmann var hrifinn af orkukenningunni og taldi að með henni hefði Ostwald 

komið fram með skýrustu og gagnlegustu lausnina á sambandi sálar og líkama 

(Lehmann, 1902). Ágúst virðist því hafa skoðun sína á þessu frá Lehmann.  

 

Skoðanir Ágústs 

Þegar Ágúst kom heim frá Kaupmannahöfn sumarið 1904 var samfélagið á 

Íslandi að breytast. Ný íslensk borgarastétt var að verða til og hún var að skapa 

sér tilverurétt og brjótast út úr gömlu fari. Áður hafði allt verið háð dönskum 

hagsmunum og menningu en nú var þessi nýja stétt að átta sig á því að hún 

hafði hagsmuna að gæta þótt hún gæti ekki algjörlega skilið við það gamla. Það 

var því ákveðið millibilsástand, þjóðin vildi aukið sjálfstæði en gat þó ekki 

sameinast í beinskeyttri þjóðernispólitík þar sem hún var enn of háð Danmörku. 

Þetta skapaði rými fyrir dulspeki þar sem hún var óháð flokkspólitík. Dulspekin 

var ákveðinn sameiningargrundvöllur og mikill áhugi skapaðist á 

sálarrannsóknum og spíritisma. Menn skrifðuðu greinar og uppúr 1920 voru þrjú 

félagasamtök starfandi í tengslum við dulspeki: Frímúrarareglan, 

Guðspekifélagið og Sálarrannsóknafélag Íslands (Pétur Pétursson, 2012). Ágúst 
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hafði áhuga á þessu og skrifaði greinar um þessi mál í blöðin og hélt t.d. 

fyrirlestur hjá Stúdentafélaginu um rannsókn dularfullra fyrirbæra. Hann hefur 

verið opnari en margir þróunarkenningarmenn sem afneituðu andlegum 

veruleika og töldu að þróunarkenningin gæti skýrt allt. Hann gerði þó kröfu um 

að menn legðu fram sannanir máli sínu til stuðnings og gagnrýndi t.d. Einar H. 

Kvaran fyrir skort á sönnunum í bók hans Trú og sannanir þar sem hann fjallaði 

um dulræn efni (Ágúst H. Bjarnason, 1921). Grunngildi dulspekinnnar: 

bræðralag, einstaklingsfrelsi og framþróun, féllu vel að hugmyndum Ágústs. 

Einstaklingsfrelsið fólst í því að fólk átti að hafa frelsi til að stunda eigin 

rannsóknir og sálin var frjáls að eilífu. Framþróun með áherslu á tækni og vísindi 

átti að skapa gott þjóðfélag og bræðralag með jafnréttishugsjón (Pétur 

Pétursson, 2012). Þetta er einmitt það sem Ágúst talaði fyrir. Það er gagnlegt að 

skoða hvað var í gangi á Íslandi þegar hann kom heim til að skilja betur skoðanir 

hans. Dulspekin sem var vinsæl á þessum tíma líkist líka að sumu leyti 

orkukenningunni sem Ágúst var svo hrifinn af. Þar er einhver óljós sálarorka 

sem stýrir öllu og dulspekin fjallar um hið dularfulla og óþekkta.  

Þegar sálfræðikennslubók Ágústs er skoðuð sést fljótlega að hann hefur 

verið mjög hrifinn af þróunarkenningunni. Hann var hrifnari af þróunar-

hugmyndum Herbert Spencers heldur en Charles Darwins þar sem náttúruval 

Darwins var tilgangs- og stefnulaust. Hugmyndir Spencers miðuðust við að 

þróunin hefði ákveðna stefnu með manninn í aðalhlutverki. Ágúst taldi að 

hugmyndir darwinista um sjálfkrafa breytileika lífveranna og stefnulaust 

náttúruval gætu ekki skýrt framþróun lífvera. Hann hafði í raun ekki mikla trú á 

kenningum Darwins, aðallega vegna þess að Ný-Darwinistar neituðu því að 

áunnir eiginleikar gætu erfst, en Ágúst taldi að enginn framþróun gæti átt sér 

stað ef áunnir eiginleikar gætu ekki erfst. Hann taldi að Lamarck hefði rétt fyrir 

sér í því að eiginleikar sem lífveran ávinnur sér í gegnum lífið geti erfst til næstu 

kynslóðar. Hann nefnir dæmi sem hann telur sanna að áunnir eiginleikar geti 

erfst, ef lífvera notar ekkert ákveðið líffæri hættir það að lokum að erfast. Þetta 

sýni þróunarsagan. Hann kallar þetta starfsþróun og segir það líklegastu 

skýringuna á þróuninni. Ágúst taldi að maðurinn tæki virkan þátt í þróuninni með 

skynsemi og samviskusemi. Hann var því Ný-Lamarkisti, þ.e. hann trúði á áunna 

eiginleika og að lífveran gæti haft einhver áhrif á þróunina. Þessi skoðun var 
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bjartsýnni og gaf manninum meiri tilgang en darwinismi (Ágúst H. Bjarnason, 

1916, 1938).  

Út frá hugmyndinni um að maðurinn gæti stjórnað þróuninni að einhverju 

leyti komu hugmyndir um kynbætur fram. Ágúst var nokkuð hrifinn af 

hugmyndum Galtons um þetta, en þær gengu út á að þeir sem eru hraustir og 

gáfaðir ættu að parast saman til að stuðla að fjölgun þeirra og eins ætti að reyna 

að koma í veg fyrir að „andlegir aumingjar, brjálað fólk og siðleysingjar nái að 

geta sér afkvæmi” (Ágúst H. Bjarnason, 1938: 167). Þetta voru skiljanlega mjög 

umdeildar kenningar og nú til dags eiga þær ekki marga stuðningsmenn. 

Fylgjendur kynbóta vildu sumir fara í róttækar aðgerðir eins og að banna með 

lögum að afbrotamenn, siðleysingjar o.fl. eignuðust börn en Ágúst taldi að þess 

væri ekki þörf hér, menn þyrftu bara að vanda makaval örlítið betur (Ágúst H. 

Bjarnason, 1938). Taka verður tillit til þess að á þessum tíma var ekki komið í 

ljós hversu hræðilegar afleiðingar þessi hugsunarháttur getur haft. Þetta var fyrir 

seinni heimsstyrjöldina og því voru afleiðingar nasisma og kynbótastefnu Hitlers 

ekki komnar fram. Menn litu því öðruvísi á kynbætur en gert er nú. Ágústi þóttu 

þær eðlilegur hluti af framförum. Þetta er líklega umdeildasta skoðun Ágústs en 

hún er ekki mjög áberandi í verkum hans, t.d. er ekki fjallað um þetta í fyrri 

útgáfunni. En framfarahyggja hans var hins vegar augljós. Það sást vel á 

verkum hans að hann vildi auka þekkingu og farsæld í landinu. Hann lagði sitt af 

mörkum til að auka framfarir og vísindi í íslensku samfélagi með kennslu og 

skrifum. Á fyrri hluta 20.aldar áttu sér stað miklar breytingar í samfélaginu, m.a. 

sjálfstæði Íslands, tvær heimsstyrjaldir, hernám Íslands og nútímavæðing 

samfélagsins með símasambandi við útlönd. Hann tók virkan þátt í umræðunni 

um þessar miklu breytingar. Ágúst H. Bjarnason var einn dyggasti 

stuðningsmaður framfarahyggjunnar á Íslandi að mati Steindórs J. Erlingssonar, 

hann hafi lengi talaði fyrir líffræðilegri framfarahyggju sinni bæði í Háskólanum 

og í skrifum sínum (Steindór J. Erlingsson, 1998). Kannski taldi hann að Ísland 

væri að einhverju leyti eftir á miðað við þau Evrópulönd sem hann hafði 

heimsótt. Á þessum tíma var líka mikil áhersla á framþróun og aukið sjálfstæði 

Íslands. Skoðanir hans féllu því vel að því sem var á dagskrá í samfélaginu þá.  

Margir misstu trúna á framfarahyggjunni og vísindunum eftir fyrri 

heimsstyrjöldina. Hörmungarnar í stríðinu urðu til þess að fólk hafði ekki lengur 
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þá bjartsýni á lífið sem fylgt hafði framfarahyggjunni og hugmyndum Spencers. 

Framfarirnar höfðu ekki leitt til góðs heldur átt þátt í mikilli eyðileggingu (Steindór 

J. Erlingsson, 1998). Ágúst virðist þó ekki hafa snúið frá þessum hugmyndum, 

a.m.k. er áfram lögð áhersla á gildi vísindanna í seinni útgáfunni og hann talar 

áfram fyrir framförum. 

Ingi Sigurðsson (1986) segir að Ágúst hafi aðhyllst pósitíviskar hugmyndir 

í anda Auguste Comte (framhyggja). Ágúst taldi að þróun mannsandans skiptist 

í þrjú stig líkt og Comte: trúar-, heimspeki- og vísindastig. Nú sé mannsandinn á 

þessu þriðja stigi reynsluvísinda. Ágúst segir að það sé eina leiðin sem sé 

„óyggjandi“ og að heimspekin þurfi að færa sig nær raunvísindunum ef hún ætlar 

að búa til áreiðanlega mynd af heiminum (Ágúst H. Bjarnason, 1906: 196). 

Ágúst var hrifinn af aðferðafræðinni og áherslunni á vísindin sem fylgdi 

framhyggjunni. Það stendur þó í báðum útgáfum af kennslubók Ágústs að 

vísindin eigi að finna lögmál heimsins. En það fer ekki alveg saman við 

framhyggjuna sem lítur svo á að ekki sé hægt að finna hin endanlega sannleika, 

vísindin eigi að búa til lögmál þar sem við getum aldrei komist að endanlegum 

sannleika. Orkukenningin sem Ágúst var svo hrifin af fellur heldur ekki vel að 

framhyggjunni. Þar er einhverri dulrænni orku lýst sem er hvorki hægt að sjá né 

mæla. Framhyggjumenn vilja forðast slíkar huglægar vangaveltur (Ágúst H. 

Bjarnason, 1916, 1938). Hann var því ekki eindreginn framhyggjumaður. Ágúst 

virðist hafa verið svolítið leitandi. Vísindin heilluðu hann en þau gerðu manninn 

að hálfgerðri vél, þar sem lítið pláss var fyrir mannsandann og siðferði. Hann 

reynir að sameina þetta en það er ekki einfalt og oft er erfitt að staðsetja hann, 

t.d. í trúmálum. Í bók Pétur Péturssonar (2011) um Harald Níelsson kemur þó 

fram að Ágúst hafi verið únítari en únitarar hafna þrenningarkenningunni og trúa 

því að Guð sé óskiptanleg eining. 

Í formála að annarri útgáfu Almennrar sálarfræði fer Ágúst yfir helstu 

stefnur sem þá voru uppi í sálfræðinni, m.a. atferlisstefnu. Hún hafði komið 

sterkt fram í sálfræðinni frá því að fyrri útgáfan kom út. Ágúst hefur ekki mikla trú 

á henni og segir að „engin hætta er á, að sálarfræðin lifi ekki þetta „andvana“ 

afkvæmi sitt“ (Ágúst H. Bjarnason, 1938: XV). Það má deila um það hvort hann 

hafði rétt fyrir sér með atferlisstefnuna eða hátternisstefnuna eins og hann kallar 

hana. Þótt sumir segi að hún sé dáin í dag þá hafði hún mikil áhrif á sálfræðina 
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og full mikið er að segja að hún hafi fæðst andvana. Hann nefnir líka aðra stefnu 

í sálfræði sem sé ný, hagnýta sálarfræði eða sáltækni. Hann telur að þessi nýja 

tegund sálfræðinnar tengist hinni almennu sálfræði ekki mikið, nema þá helst 

greindarprófunum. Hann er þó almennt hrifinn af hagnýtingu enda 

framfaramaður (Ágúst H. Bjarnason, 1938).  

 

Guðmundur Finnbogason 

Það var alltaf svolítið stirt á milli þeirra Ágústs og Guðmundar. Þeir voru báðir að 

keppa um sömu stöðurnar, bæði um Hannesarstyrkinn og prófessorsembættið. 

Það var því sífellt verið að bera þá saman, hvor væri betri. Þetta hafði áhrif á 

samband þeirra. Ágúst var valinn í bæði skiptin og það var erfitt fyrir Guðmund. 

Hann var sérstaklega ósáttur við að missa af embættinu við Háskólann og 

skrifaði grein um það í Ingólf þar sem hann gagnrýnir embættisveitinguna. Hann 

telur að skipa hefði átt nefnd til að meta hæfni þeirra eða að minnsta kosti tala 

við kennara þeirra í Kaupmannahöfn. Hann spyr á hverju veitingin hafi byggt, 

ritgerðunum, kennslu eða hentugleika? Hann virðist ekki óttast samanburð og 

nefnir að sínir Hannesarfyrirlestrar hafi verið tvöfalt betur sóttir. Hann bendir á að 

þó menn séu hrifnir af Sögu mannsandans eftir Ágúst og hafi jafnvel ráðið hann 

út á hana þá sé sú bók aðallega lofuð af mönnum sem hafa enga þekkingu á 

efninu. Þeir sem þekkingu hafa myndu seint telja það rit vera sérstaklega 

„vísindalegt“ (Guðmundur Finnbogason, 1911: 187). Guðmundur er harður og 

telur greinilega að hann hefði komið betur út ef gerður hefði verið hlutlaus 

samanburður. Ágústi sárnaði þetta, þar sem Guðmundur gaf í skyn að verk 

Ágústs væru síðri en hans eigin. Það kom þó ekki í veg fyrir að Ágúst mælti með 

Guðmundi í stöðu í hagnýtri sálfræði við Háskóla Íslands. Embættið var þó ekki 

stofnað strax en Guðmundur fékk styrk til rannsókna á þessu sviði í staðinn 

(Jörgen L. Pind, 2006). Árið 1917 stofnaði Alþingi prófessorsembætti í hagnýtri 

sálarfræði við Háskólann fyrir Guðmund og gegndi hann því embætti til ársins 

1924 þegar hann varð landsbókavörður. Fyrirlestrar Guðmundar við skólann 

voru mjög vinsælir og voru oft fjölsóttir af almenningi, ekki bara nemendum 

(Guðmundur Hálfdánarson o.fl., 2011). 



  

 40 

 Þó að Ágúst hafi fengið prófessorsstöðuna fékk doktorsritgerð 

Guðmundar mun meiri athygli og hrós. Þar skrifaði hann um samúðarskilninginn. 

Þar setur hann fram þá kenningu að fólk líki ósjálfrátt eftir sálarástandi, 

svipbrigðum og hegðun annarra og fái þannig skilning á sálarástandi annarra. 

Þetta var nokkuð frumleg kenning og vakti athygli fræðimanna (Jörgen L. Pind, 

2006). Það vekur því athygli að í kennslubók sinni vísar Ágúst ekki í Guðmund 

og doktorsritgerð hans. Hann fjallar þó töluvert um samúð og veltir því fyrir sér 

hvað orsaki hana. Hann telur að það sé öllum hollt að gráta og hlægja með 

öðrum og að samkennd geti víkkað sálina og hreinsað. Hann nefnir einnig 

samúðarskilning (Einfühlung), sem sé skilyrði fyrir allri sannri list. Ef hann er til 

staðar finnist manni eins og maður samlagist listaverkinu (Ágúst H. Bjarnason, 

1916). Þetta er að einhverju leyti sá samúðarskilningur sem Guðmundur fjallaði 

um í sinni ritgerð, en þó er honum ekkert lýst frekar eða minnst á kenningu 

Guðmundar. Það er sérstakt þar sem þetta er nokkuð merkileg kenning og verk 

hans fékk mikla útbreiðslu og lof. Í umfjölluninni um samúðina í seinni útgáfunni 

er heldur ekki minnst á Guðmund eða samúðarskilninginn. Þar er aðeins fjallað 

um muninn á samúð og andúð og mismunandi tilhneigingar fólks í því sambandi 

(Ágúst H. Bjarnason, 1938).  

 

Prófessor Ágúst 

Í Háskólanum kenndi Ágúst forspjallsvísindi en allir nemendur skólans byrjuðu á 

eins árs námi í forspjallsvísindum við heimspekideildina áður en þeir fóru í 

annað nám. Það voru því mjög margir sem lærðu sálfræði hjá Ágústi (Guðni 

Jónsson, 1961). Á meðan Ágúst var prófessor skrifaði hann töluvert og var virkur 

í ýmsum félögum og var meðal annars einn af stofnendum Vísindafélags 

Íslendinga árið 1918 og varð fyrsti forseti þess. Hann var einnig félagi í British 

society of pshychological research, British psychological society og Deutsche 

philos. Gesellschaft. Ágúst sat í mörgum nefndum, m.a. fyrstu 

Þingvallanefndinni, nefnd um skipun kennslumála og nefnd um úthlutun styrkja 

til skálda og rithöfunda. Á árunum 1915-1922 var hann ritstjóri og útgefandi 

tímaritsins Iðunnar, nýr flokkur og einnig tímaritsins Vöku frá 1927 til 1929 
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(ásamt öðrum). Ágúst skrifaði mikið, bæði greinar og bækur. Hann þýddi einnig 

töluvert af greinum, ljóðum og bókum (Ólafur Þ. Kristjánsson, 1958). 

Hann gaf meðal annars út ritröðina Yfirlit yfir sögu mannsandans, sem var 

í fimm bindum og var unnin upp úr fyrirlestrum sem hann hélt í Reykjavík á 

meðan hann var á Hannesarstyrknum. Sú ritröð varð töluvert vinsæl og til 

dæmis les söguhetjan í bók Halldórs Laxness Heiman ég fór hana og segir  

Ég hef einga bók lesið af annarri eins áfergju. Þessi bók um sögu 

mannsandans hefur átt sterkari þátt í því en nokkur lýðskóli að belgja 

upp úngmenni í sveitum með gríska goðafræði, búddhatrú, rómverja, 

Giordano Bruno og Descartes, svo maður veit nákvæmlega alt milli 

himins og jarðar, eða það vissi ég að minsta kosti (Halldór Kiljan 

Laxness, 1956: 13). 

Meðal annarra verka Ágústs eru Almenn rökfræði (1913) og Siðfræði (1924) 

sem bæði voru unnin upp úr kennslu hans við Háskóla Íslands, Um 

tilfinningalífið (1918), Vandamál mannlegs lífs I-II (1943 og 1945) og mörg fleiri. 

Hann skrifaði einnig og þýddi verk í líf-, efna- og eðlisfræði, m.a. Himingeiminn 

(1926), Heimsmynd vísindanna (1931) og Kjarnorku á komandi tímum (1947 e. 

David Dietz) (Ólafur Þ. Kristjánsson, 1958) 

Ágúst var virkur í uppbyggingu og mótun Háskólans. Sat hann m.a. í 

nefnd um byggingarmál Háskólans og haustið 1919 lagði hann til að stofnað yrði 

stúdentaráð við skólann eftir norrænni fyrirmynd þar sem nemendur gætu verið í 

samstarfi við kennarana um skólastarfið og nefndin myndi gæta að hagsmunum 

nemenda. Hann bauðst til þess að aðstoða við stofnun þess en hann hafði farið 

um sumarið á samnorrænt þing stúdentafélaga í Noregi og varð yfir sig hrifinn. 

Stúdentaráð Háskóla Íslands var stofnað ári seinna eða árið 1920 (Guðmundur 

Hálfdánarson o.fl., 2011). 

Um 1922 gerðu Ágúst og Guðmundur Finnbogason tilraun til þess að 

bjóða upp á sálfræðinám til meistaraprófs við Háskólann en enginn útskrifaðist 

þó úr því námi og féll það niður (Jörgen L. Pind, 2006). Ágúst lét sér ekki næga 

prófessorsstarfið og ritstörfin heldur tók hann þátt í stofnun Gagnfræðaskólans í 

Reykjavík og varð fyrsti skólastjóri hans árið 1928 og gegndi þeirri stöðu til 

ársins 1944 (Ólafur Þ. Kristjánsson, 1958). 
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Ágúst giftist Sigríði Jónsdóttur kennara (f. 18. apríl 1883), hún var dóttir 

Jóns Ólafssonar ritstjóra og Helgu Eiríksdóttur frá Karlsskála. Þau eignuðust 

fimm börn saman, Hákon (Bjarnason) skógræktarstjóra f. 1907, Helgu f. 1909, 

Jón Ólaf (Bjarnason) f. 1911, Maríu Ágústu f. 1912 og Harald (Bjarnason) 

rafvirkja f. 1922 (Ólafur Þ. Kristjánsson, 1958). 

 

Lokaorð 

Með kennslubók sinni í sálfræði lagði Ágúst grunninn að sálfræði á Íslandi. Hann 

segir í bókinni að það sé „listin mest og þrautin þyngst“ að búa til bók um 

almenna sálarfræði, ekki sé nóg að viða að sér heimildum heldur verði að setja 

þær saman í eina heild og mönnum takist það misjafnlega (Ágúst H. Bjarnason, 

1916: 23). Miðað við ritdóma og vinsældir bókanna hefur honum tekist það vel. 

Hann færði sálfræðina yfir á íslensku með þýðingum sínum og hafði óþrjótandi 

áhuga á því að fræða nemendur sína og almenning. Sálfræðin hefur breyst 

nokkuð síðan þá og því efnið ekki alveg það sama en margt af því sem stendur í 

bókinni er enn kennt. Seinni útgáfan er líkari kennslubókum í dag og því 

endurspeglast þróun sálfræðinnar í bókunum.  

Kennarar hans Höffding og Lehmann ásamt fleiri fræðimönnum höfðu 

áhrif á hann. Hann hafði mikinn áhuga á þróun lífsins og hans uppáhaldskenning 

var orkukenningin. Ágúst var virkur í uppbyggingu og mótun Háskóla Íslands og 

starfaði við hann í rúm 30 ár. Hann skrifað mikið og þegar verk hans eru skoðuð 

má sjá áhrif frá framhyggju og vísindahyggju. Hann var mikill 

framfarahyggjumaður og tók virkan þátt í umræðunni um þær miklu breytingar 

sem voru í samfélaginu á þessum tíma. Þegar horft er til þess hve mörgum hann 

kenndi bæði í Háskólanum og öðrum skólum, auk alþýðufyrirlestra, greinaskrifa 

og bóka, er ljóst að hann hafði mikil áhrif á menntalíf landsins. Enda segir Símon 

í útfararræðu Ágústs að hann hafi í nær hálfa öld verið „einn atkvæðamesti 

andlegur forystumaður þjóðar sinnar“ (Símon Jóh. Ágústsson, 1952: 9). Ágúst H. 

Bjarnason lést 22. september 1952 í Reykjavík, 77 ára að aldri (Ólafur Þ. 

Kristjánsson, 1958). 
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