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Ágrip 

Í desember 2014 fór af stað mikil umræða um kirkjuheimsóknir grunnskólabarna í 

Reykjavík á aðventunni og mátti greina mjög mismunandi viðhorf manna til 

málefnisins. Nokkuð fór að bera á tilvísunum í hefðina fyrir þessum heimsóknum, þar 

sem ýmist var talað um heimsóknirnar sem gamla og góða hefð, jólahefð eða hreint 

enga hefð.  

 

Markmið rannsóknarinnar er að komast að því hvort grundvöllur sé fyrir þeirri 

tilvísun í hefðina sem greina mátti í umræðunni um kirkjuheimsóknir 

grunnskólanema. Megin niðurstaða er fengin með megindlegri rannsóknaraðferð, þar 

sem spurningakannanir voru lagðar fyrir grunnskólastjórnendur og sóknarpresta í 

Reykjavík og þeim jafnframt gefinn kostur á að koma eigin athugasemdum á 

framfæri. Niðurstöður kannananna voru svo tengdar við fræðin og greiningu á 

umræðunni sem átt hafði sér stað í desember 2014. Er rannsóknaspurningin þessi: 

Er hefð fyrir skipulögðum kirkjuheimsóknum grunnskólanema í Reykjavík á 

aðventu? Ef svo, í hverju felst hefðin? 

 

Niðurstaða rannsóknarinnar leiddi í ljós að hefð er fyrir skipulögðum 

kirkjuheimsóknum grunnskólanema í Reykjavík á aðventu. Er hefðin þó ekki jafn 

gömul og víðtæk eins og einhverjir virtust halda. Þá ekki síst í ljósi þess að í mörgum 

grunnskólum borgarinnar hafa kirkjuheimsóknir grunnskólanema á aðventu verið 

lagðar af. Hefur hefð kirkjuheimsóknanna því orðið mun staðbundnari síðastliðin ár, 

þar sem hún einskorðast við einstaka grunnskóla fremur en grunnskólasamfélag 

Reykjavíkurborgar í heild. 

 

Lykilhugtök: Kirkjuheimsóknir, grunnskólanemar, skólastjórnendur, sóknarprestar, 

hefð, menning, mannréttindi 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA gráðu í heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði 

frá Háskólanum á Bifröst og er 12 ECTS einingar.  

 

Eftir að hafa byrjað nám í hagfræði, heimspeki og stjórnmálafræði við Háskólann á 

Bifröst, hefur áhugi minn á þeim umræðum sem eiga sér stað í þjóðfélaginu aukist til 

muna. Þá sér í lagi áhugi minn á að virða fyrir mér þeim fjölmörgu viðhorfum manna, 

sem oftar en ekki eru mjög misjöfn og með ýmsu sniði. Var umræðan um 

kirkjuheimsóknir grunnskólanema á aðventu, sem átti sér stað í desember 2014, þar 

engin undantekning. En á sama tíma og ég var að vesenast með viðfangsefni fyrir 

lokaverkefnið mitt, þá var eins og viðfangsefnið hafi fallið í fangið á mér þegar 

umræðan um þessar umdeildu kirkjuheimsóknir fór að eiga sér stað. Er ég því mjög 

þakklát fyrir tækifærið sem mér hlotnaðist til þess að takast á við þetta viðfangsefni.  

 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Magnúsi Sveini Helgasyni, fyrir að opna augun 

mín fyrir þessu viðfangsefni og fyrir góðar tillögur. Sérstakar þakkir fær Anna Ólöf 

Kristjánsdóttir fyrir að veita mér ómetanlega aðstoð við vinnslu verkefnisins. Önnu 

Rósu Guðmundsdóttur vil ég þakka fyrir yfirlestur og gagnlegar athugasemdir. Þá vil 

ég einnig nota tækifærið og þakka þeim skólastjórnendum og sóknarprestum í 

Reykjavík sem gáfu sér tíma til að svara spurningakönnununum fyrir mikilvægt 

framlag þeirra til rannsóknarinnar. 

 

Fjölskyldu minni vil ég þakka fyrir allan stuðning við vinnslu þessa lokaverkefnis. Vil 

ég þá sérstaklega þakka unnusta mínum, Sigfúsi Gunnlaugssyni, fyrir mikla aðstoð, 

og börnum mínum, þeim Huldu Líf og Ágústi Haraldi, fyrir einstaka þolinmæði. 
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1 Inngangur 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna hvaða hefð, ef einhver, sé fyrir 

kirkjuheimsóknum grunnskólanema í Reykjavík á aðventu. Rannsókn þessi nær 

einungis til presta og skólastjórnenda Reykjavíkur, en ekki til annarra hlutaðeigandi 

aðila eins og til dæmis kennara, foreldra og grunnskólanemenda. 

 

Í desember 2014 fór af stað mikil umræða um skipulagðar kirkjuheimsóknir 

grunnskólanema á aðventu. Umræðan kom til vegna ummæla Lífar Magneudóttur, 

formanns mannréttindaráðs Reykjavíkurborgar, sem hún birti í stöðuuppfærslu á 

Facebook-síðu sinni. Þar gagnrýndi hún fyrirhugaða kirkjuheimsókn Langholtsskóla í 

Langholtskirkju. Viðbrögðin, við ummælum Lífar, stóðu ekki á sér og mátti á 

umræðunni greina að skoðanir fólks til málefnisins eru oft mjög skiptar og sterkar. Þá 

höfðu einhverjir orð á því að skipulagðar kirkjuheimsóknir grunnskólanema á aðventu 

væru brot á mannréttindum þar sem á Íslandi ríkir trúfrelsi. Á hinn pólinn var orð haft 

á því að slíkar heimsóknir væru gömul hefð og jafnframt hluti af íslenskri menningu 

og menningararfleifð þjóðarinnar. 

 

Ekki er ætlun höfundar að greina hve réttar eða rangar skipulagðar kirkjuheimsóknir 

grunnskólanema á aðventu kunna að vera. Heldur er ætlun hans að reyna að varpa 

ljósi á það sem helst vakti áhuga hans í umræðunni, það er tilvísunin í hefðina. En 

margir virðast vera þeirrar skoðunar að kirkjuheimsóknir grunnskólanema á 

aðventunni séu hefð, gömul eða ný, og þykir höfundi því vert að kanna hvort þessi 

hefð sé yfir höfuð til og þá hver hún er. 

 

Rannsóknarspurningin sem höfundur leitast við að svara er þessi:  

„Er hefð fyrir skipulögðum kirkjuheimsóknum grunnskólanema í Reykjavík á 

aðventu? Ef svo, í hverju felst hefðin? 

1.1 Markmið 

Rétt eins og önnur samfélög, þá hefur íslenskt samfélag tekið miklum breytingum í 

gegnum árin. Með aukinni hnattvæðingu, fólksflutningum og samspili ólíkra 
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menningarheima, hafa árekstrar orðið þar sem deilt er um hvernig samfélagið skuli 

mótast og þróast, hvað sé réttlátt og ranglátt, og hvort hefðum og gildum einnar 

menningar stafi ógn af annarri menningu. Dæmi um slík deilumál er umræðan sem 

átti sér stað í desember 2014 um skipulagðar kirkjuheimsóknir grunnskólanema á 

aðventu. Markmið þessarar rannsóknar er að reyna að varpa ljósi á hvort í Reykjavík 

ríki hefð fyrir skipulögðum kirkjuheimsóknum grunnskólanema á aðventu og þá í 

hverju hefðin felst.  

1.2 Aðferðafræði 

Í rannsókn þessari er notast við frum- og eftirheimildir, þar sem frumheimildirnar eru 

þær heimildir sem til verða við vinnslu rannsóknarinnar og eftirheimildir þá úrvinnsla 

annarra heimilda sem höfundur hefur samviskusamlega safnað saman og skráð 

(Háskóli Íslands, e.d.). Notast var við ritaðar heimildir, einna helst í formi fræðibóka 

og rannsókna sem fengnar voru að láni frá bókasafni Háskólans á Bifröst og 

Landsbókasafni Íslands, til skilgreiningar og dýpkunar á hugtökum og efni 

rannsóknarinnar. Einnig var efni fengið af veraldarvefnum í formi fræðigreina, 

skýrslna og reglugerða, til að mynda af skemman.is, reykjavik.is og kirkjan.is, ásamt 

fréttagreinum og bloggfærslum. Þá var greining gerð á umræðu og kveikju 

viðfangsefnisins og spurningakannanir lagðar fyrir grunnskólastjórnendur og 

sóknarpresta í Reykjavík. Upplýsingar voru teknar saman og greindar eftir bestu getu. 

1.2.1 Rannsókn 

Megindlegi hluti rannsóknarinnar byggir á tveimur spurningakönnunum sem lagðar 

voru fyrir grunnskólastjórnendur, annars vegar, og sóknarpresta, hins vegar, í 

Reykjavík. Með spurningakönnununum vonast höfundur til að geta varpað ljósi á 

hvort raunveruleg hefð sé fyrir skipulögðum kirkjuheimsóknum grunnskólanema í 

Reykjavík. Kannanirnar voru sendar í gegnum netfang þar sem þýðið var allir 

sóknarprestar og grunnskólastjórnendur í Reykjavík. Listi yfir netföng þessara aðila 

var annars vegar fenginn hjá Þjóðkirkju Íslands, og hins vegar hjá Reykjavíkurborg. 

Þó spurningakönnunin hafi boðið upp á ákveðna svarmöguleika þá höfðu þátttakendur 

möguleika á að koma með sérstakar athugasemdir við hverja spurningu. Höfðu 

þátttakendur eina viku til að svara könnuninni. Niðurstöður rannsóknarinnar byggja á 

svarhlutfalli kannananna og svarhlutfalli niðurstaðna. 
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Fyrir gerð spurningakannana var greining gerð á umræðunni um skipulagðar 

kirkjuheimsóknir grunnskólanema á aðventu, sem áttu sér stað á vefmiðlum í 

desember 2014, og fullyrðingum sem fram komu í henni.  

 

1.3 Yfirlit ritgerðar 

Í fyrri hluta rannsóknarinnar er fjallað fræðilega um hefð, menningu og mannréttindi, 

ásamt því að gera grein fyrir trúarlífi Íslendinga. Í seinni hluta rannsóknarinnar er 

fjallað um þær rannsóknir sem höfundur framkvæmdi á viðfangsefninu. Gerð var 

greining á umræðunni um skipulagðar kirkjuheimsóknir grunnskólanema, sem átti sér 

stað í desember 2014, sem og spurningakönnun sem í lokin leiddu til niðurstöðu 

rannsóknarinnar. Í niðurstöðukafla greinagerðarinnar er meginniðurstaða 

rannsóknarinnar sett fram og kynnt. 
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2 Skilgreining á hugtökum 

Í þessum kafla verður farið yfir þau hugtök sem viðkoma viðfangsefninu og best geta 

varpað ljósi á hvort, og þá hvaða, hefð sé fyrir skipulögðum kirkjuheimsóknum 

grunnskólanema í Reykjavík á aðventu. Viðhorf manna til kirkjuheimsókna eru mjög 

misjöfn þar sem ekki eru allir sammála um tilgang þeirra. Í umræðunni um 

kirkjuheimsóknir hefur mikið borið á hugtökunum hefð, menning og mannréttindi, og 

ljóst að ekki eru allir sammála um merkingu þeirra og hvað þau fela í sér. Svo unnt sé 

að rannsaka og gera grein fyrir hvort hefð sé fyrir skipulögðum kirkjuheimsóknum 

grunnskólanema í Reykjavík á aðventu, er mikilvægt að skilgreina hugtakið hefð. Þá 

skipta hugtökin menning og mannréttindi einnig miklu máli þegar gera skal grein fyrir 

hvað getur falist í slíkri hefð.  

 

2.1 Hefð 

Eins og áður var komið inn á eru ekki allir sammála um hugtakið hefð og hvað það er 

sem getur talist til hefða. En hefð, samkvæmt íslenskri orðabók, merkir rótgróinn 

siður (Mörður Árnason, 2007, bls. 372), þar sem um er að ræða einhverja athöfn sem 

hefur verið endurtekin það oft að henni er tekið sem gefinni, eða einhverju sem 

„alltaf“ hefur verið gert. En hefðir geta allt í senn tíðkast hjá einum manni, innan 

fjölskyldu, hóps, samfélags eða þjóðar. Þjóðsagnfræðingurinn Henry Glassie, sem 

skrifað hefur um hefð, kom með þá skilgreiningu að hefð væri mótun framtíðarinnar 

þar sem fortíðin er höfð að leiðarljósi. Þá segir hann samband vera á milli forsögu (e. 

history) og hefðar, þar sem forsöguþættir eru dregnir inn í nútíðina og lagaðir að 

breyttum tímum og aðstæðum (Glassie, 2007, 176). En þrátt fyrir að vísun til fyrri 

atburða sé eitt höfuðeinkenna hefða, er ekki þar með sagt að þær séu alltaf eins, eða 

þær sömu. Því eins og með heiminn, og allt sem í honum er, þá þróast hefðirnar og 

taka breytingum.  

 

Tilurð hefða á sér oftar en ekki stað innan menninga þar sem megin tilgangur þeirra er 

að skilja á milli ólíkra hópa. En samkvæmt Glassie eru menning og hefð eins að því 

leyti að hvorutveggja er skapað af einstaklingum og ræður bygging þeirra á því um 
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hvaða hóp einstaklinga sé að ræða. Þar sem einstaklingar eru mismundandi, í 

mismunandi hópum og lifa í mismunandi umhverfi, hafa þeir með hefðum fundið leið 

til þess að samasama sig og skilja sig þannig frá öðrum hópum. Sköpun, breytingar og 

viðhald hefða er því allt undir mönnum komið og er viðhald þeirra því háð að þær eigi 

við innan þess hóps sem þær tilheyra.  (Glassie, 2003, bls. 180).  

 

En hversu oft ætli þurfi að endurtaka eitthvað til þess að skilgreina megi sem hefð? 

Hve margar kynslóðir þurfa að framkvæma og endurtaka sama hlutinn svo hægt sé að 

tala um hefð? Elliott Oring hefur, í grein sinni Thinking through tradition, sett fram 

skilgreiningu á því hvað það er sem gerir hefðir að hefðum. En hann segir að merking 

orðsins hefð (e. tradition) beri með sér að hreyfing eigi sér stað. Þannig sé hefð arfur 

sem færist með kynslóðum og vísar þannig bæði til ferilsins (e. process) og 

afurðarinnar (e. product) sjálfrar. Þá er það ekki einungis athöfnin (afurðin) sem gerir 

hefðina að hefð, heldur sé það ferlið allt sem leiðir til athafnarinnar og skapar þannig 

lokaniðurstöðuna, og þar með hefðina. Hefðir eru þá í raun ferli þar sem eitthvað er 

endurskapað í nýju umhverfi, en að reynsla fólks hafi mjög mikið um það að segja 

hvernig hefð er framkvæmd og jafnframt hvort og hvernig henni er viðhaldið. Þetta 

ferli hefur Oring nefnt „menningarlega endursköpun“ (e. cultural reproduction) þar 

sem menningarlegir þættir eru endurteknir aftur og aftur í gegnum flutning (Oring, 

2013, bls. 23-26). Umhverfið hefur þannig alltaf, rétt eins og einstaklingarnir, áhrif á 

hvernig hefðir þróast. Eigi hefðin ekki lengur við í því umhverfi sem hún er í, og 

henni ekki fundinn nýr farvegur, er næsta víst að hópurinn hafni henni alfarið. 
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Mynd 1- Framsetning höfundar með myndrænum hætti á hefð sem ferli 

 

Ágætis dæmi um hefð sem ferli, sem lýsir því sem á undan er talið, eru íslensku 

jólasveinarnir sem fyrst var getið í kvæðum og þjóðsögum fyrr á öldum. Þá var þeim 

lýst sem ófrýnilegum og illskeyttum börnum þeirra Grýlu og Leppalúða. Miklum 

sögum fór þó ekki að bera á þeim fyrr en Jóhannes úr Kötlum samdi kvæði um þá 

sveina, árið 1932. Þar var þeim lýst sem undarlegum hrekkjalómum sem áttu það til 

að bregða sér heim á bæina, hrekkja heimilisfólkið og stela frá þeim. Með árunum 

urðu þeir svo sífellt elskulegri og hófu að gefa börnum gjöf í skó, í glugga, sem svo 

var orðinn útbreiddur siður á Íslandi um miðja tuttugustu öld (Gróa Finnsdóttir og 

Árni Björnsson, 2005). Sú regla komst svo á þessa hefð að góðu börnin fengu gjöf í 

skóinn sinn, en þau óþekku fengu kartöflu. Þrettán dögum fyrir jól bregða því 

foreldrar íslenskra barna sér í hlutverk jólasveinanna þrettán sem svo, einn af öðrum, 

færa börnum gjöf í skóinn sinn. En það er nær það eina við þessa hefð sem er 

sameiginlegt hjá flestum Íslendingum. Því líkt og áður var bent á þá taka hefðir 

breytingum og geta verið misjafnar á milli manna og hópa, þó svo að í grunninn sé 

hún sú sama og sprottin frá sömu rótinni, eða forsögunni. Þá er til dæmis misjafnt 

milli manna, og ræðst þá oft á tíðum á efnahag foreldranna, hversu stórar og/eða dýrar 

gjafir eru gefnar í skóinn. Eins er misjafnt hvort börn fá kartöflu eða gjöf í skóinn 

þegar þau hafa verið óþekk. En eins vænt og mörgum finnst um þessa hefð, þá hefur 

hún oft á tíðum skapað vanlíðan á meðal barna, þar sem þau ekki skilja hvers vegna 
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„jólasveinarnir“ eiga það til að gera upp á milli þeirra. Hefur því, nú í seinni tíð, sá 

vani skapast að foreldrar eru minntir á að gæta hófs þegar kemur að því að gefa 

börnunum í skóinn sinn, með misjöfnum árangri þó. Það má því kannski velta því 

fyrir sér hvort, með aukinni áherslu á réttlæti, þessi hefð komi hugsanlega til með að 

taka einhverjum breytingum í framtíðinni eða jafnvel verða hafnað af samfélaginu og 

þar með útrýmt. Það verður tíminn þó að leiða ljós.  

 

2.2 Menning 

Menning er ekki einfalt hugtak og illmögulegt að gera grein fyrir því á einfaldan hátt. 

En samkvæmt íslenskri orðabók vísar menning til þroska mannlegra eiginleika 

mannsins, þjálfunar mannsins, þjálfunar hugans, verklegrar kunnátta, andlegs lífs og 

sameiginlegs arfs (Mörður Árnason, 2007, bls. 659). Menning vísar þá meðal annars 

til uppsafnaðrar þekkingar, reynslu, viðhorfa, gilda, stéttarskiptingar, trúarbragða, 

hlutverka, staðbundinna samskipta, efnislegra hluta og annarra eigna sem hópur fólks 

hefur aflað í gegnum kynslóðirnar, hvort sem er sem einstaklingar eða í hópum. Oftar 

en ekki er talað um menningu þegar lýsa skal siðum og venjum þjóða og/eða einstakra 

samfélagshópa og gera betur grein fyrir þeim einkennum sem greina þá að. Þá má 

segja að hugtakið menning sé oft gildishlaðið, þar sem það er notað til að lýsa 

einhverju sem er jákvætt og eftirsóknarvert eða neikvætt og óæskilegt í fari manna 

(Ólafur H. Jóhannsson, 2013, bls. 154). 

2.2.1 Fjölmenning 

Þegar talað er um fjölmenningu er verið að vísa til þess að saman sé komið fjölbreytt 

mannlíf á sama stað, þar sem ólíkt fólk með margvíslega menningu og ólíkan 

uppruna, þjóðernislegan eða trúarlegan, er saman komið og tillit tekið til allra hópa. 

Fjölmenningarsamfélög kallast þá þau samfélög þar sem fólk með margvíslega 

menningu og ólíkan uppruna, hvort heldur sem er þjóðernislegan eða trúarlegan, býr á 

sama landssvæði, hefur samskipti sín á milli og virðing borin fyrir ólíkum lífsháttum 

og gildum. Til þess að samfélag geti talist fjölmenningarlegt er nauðsynlegt að þessir 

ólíku hópar fólks hafi jafnan rétt og samskipti sín á milli (Guðrún Pétursdóttir, 2006). 
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Fjölmenning í vestrænum samfélögum er ekki ný af nálinni og bera mörg samfélög í 

dag orðið keim af öðrum menningum. Þá er íslenskt samfélag þar engin 

undantekning. Misjafnt er eftir samfélögum hversu sterkur þessi keimur er, en það 

gæti reynst mönnum erfitt að finna vestrænt samfélag með „hreina“ menningu, þ.e. 

menningu sem ekki hefur blandast annarri menningu að einhverju leyti. Frá ómunatíð 

hafa búferlaflutningar fylgt mannkyninu og má segja að með hnattvæðingunni, eða 

alþjóðavæðingunni, séu slíkir flutningar orðnir óhjákvæmilegur þáttur í 

nútímasamfélagi, þó að ástæður fyrir þeim séu misjafnar. Fólk hefur ýmist flutt til 

annarra landa til að setjast þar að, til lengri eða styttri tíma, eða þá að það fari sem 

farandverkamenn til þeirra landa sem atvinnu er að fá. Þar sem menning er stór hluti 

af okkar sjálfi og skilgreinir að stórum hluta hver við erum, tökum við hana, 

óumflýjanlega, með okkur hvert sem við flytjum. Þó svo að flestir reyni eftir fremsta 

megni að aðlagast nýrri menningu þá heldur fólk í þá þætti menningar sinnar sem það 

getur ekki hugsað sér að vera án. Þannig skiptir fólk, kannski, langsjaldnast út einni 

menningu fyrir aðra, heldur reynir að samþætta þessar tvær menningar, þ.e. sína eigin 

menningu og þá menningu sem ríkir í því samfélagi sem það nú býr í. 

 

Líta má á menningu sem síbreytilegt ferli, þar sem hún er ekki fastmótuð og þróast 

með tíðarandanum líkt og allt annað. Því má kannski ætla, þegar fram líða stundir, að 

þær menningar sem einstaklingur var áður búinn að samþætta, renni saman í eina 

menningu sem nú ríkir í því samfélagi sem hann býr í. Samþætting menninga getur 

gengið misvel, þá einna helst vegna þess hve ólíkar menningar geta verið. Þá eiga til 

að mynda einstaklingar í Vestur Evrópu mun auðveldar með að aðlagast menningu 

annarra vestrænna samfélaga, þar sem menningin er mjög lík, en þeir sem koma t.d. 

frá Austur Evrópu eða Asíu eiga mun erfiðar með að samþætta sína menningu 

vestrænni menningu þar sem þær eru mjög ólíkar. Þetta getur orðið til þess að 

vesturlandabúar finnist gildum og menningu samfélagsins vera ógnað þar sem skortur 

getur orðið á virðingu gagnvart menningu annarra en sinni eigin. 

 

2.3 Mannréttindi 

Samkvæmt íslenskri orðabók eru mannréttindi tiltekin grundvallarréttindi hverrar 

manneskju, óháð þjóðerni, kynþætti, kyni, trú og skoðunum (Mörður Árnason, 2007, 
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bls. 641). Mannréttindi eru þau grundvallaréttindi sem lýðræði hvílir á og njóta þau nú 

verndar í stjórnarskrám flestra lýðræðisþjóða. Þá vísa mannréttindi fyrst og fremst til 

ákveðinna frelsisréttinda einstaklinganna, þ.e. réttindi þeirra til lífs, frelsis og 

hamingjuleitar. Alla jafna er þrenns konar skilningur lagður í hugtakið mannréttindi. Í 

fyrsta lagi er um að ræða lagalegan skilning, þar sem um er að ræða réttindi sem 

skilgreind eru í réttindaskrám og alþjóðasamþykktum, eins og til dæmis 

mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna. Lagalega hugtakið á mannréttindum er 

einfaldast og jafnframt það sem oftast er vísað til þegar stjórnvöld eru gagnrýnd fyrir 

mannréttindabrot. Í öðru lagi er um að ræða pólitískan skilning, sem eru þau réttindi 

sem talið er æskilegt og mikilvægt að tryggja fólki, hvort sem þau eru nefnd í 

viðurkenndum yfirlýsingum og alþjóðasamþykktum eður ei. Í þriðja lagi er það 

siðferðilegur skilningur, sem eru þau réttindi sem allir menn hafa óháð því hvernig 

samfélagsgerð og aðstæðum þeirra er háttað (Mannréttindastofa Íslands, e.d.). 

 

Erfitt getur þó verið að gera sér grein fyrir hvað mannréttindi eru nákvæmlega, og 

hvað það er sem telst til mannréttinda, og má oftar en ekki heyra fólk fara út um víðan 

völl þar sem ótrúlegustu atriði eru talin sem „almenn“ og/eða „algild“ mannréttindi. 

Íslenski heimspekingurinn Atli Harðarson hefur tekist á við þessa klemmu og lagt til 

skilgreiningu á mannréttindum sem samþykkja má bæði sem almenn og algild. Þá 

segir hann mannréttindi í fyrsta lagi vera „réttur hvers manns til að vera ekki 

misþyrmt, rændur, kúgaður, niðurlægður eða myrtur“ og í öðru lagi þau réttindi sem 

þarf til að fyrrnefnd réttindi fólks séu tryggð (Atli Harðarson, 1998, bls. 274). Þá segir 

Atli að mikilvægt sé að hafa tvær staðreyndir í huga þegar leitað er að skilgreiningu á 

mannréttindum. Annarsvegar er það að lengst af hefur verið rætt um að mannréttindi 

séu ekki aðstæðubundin réttindi, heldur séu þau réttindi sem allir menn hafa undir 

öllum kringumstæðum. Þá sé sama hvað lögin segja, hver samfélagsgerðin er og 

hvaða hagsmunir séu í húfi, ákveðna hluti, eins og að pynta menn, nauðga þeim eða  á 

annan hátt misþyrma, megi bara ekki undir neinum kringumstæðum gera fólki. Hins 

vegar er um að ræða réttindi sem engan vegin geta verið algild en eru oft talin til 

mannréttinda. Má þar til dæmis nefna ýmis félagsréttindi sem eingöngu eiga við í 

mjög þróuðum samfélögum. Atli bendir réttilega á að staðreyndirnar tvær stangast á 

við hver aðra, þar sem mannréttindi geta varla allt í senn verið algild og 

aðstæðubundin. Hann telur því mikilvægt að aðeins fáein grundvallaratriði séu talin til 
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mannréttinda, þá sé sennilegra að þau séu algild. Mannréttindahugtakið gæti átt á 

hættu að missa marks ef reynt sé að teygja það yfir allt mögulegt og því minni líkur á  

að mannréttindi tilheyri öllum mönnum við allar aðstæður (Atli Harðarson, 1998, bls. 

272-273). Samkvæmt Mannréttindastofu Íslands eru mikilvægustu einkenni 

mannréttinda: 

 Þau eru alþjóðleg og algild. 
 Þau beina athyglinni að meðfæddri mannlegri reisn og jafnræði allra 

einstaklinga. 
 Þau eru jöfn, óskiptanleg og samtengd. 
 Það er ekki hægt að gera undantekningar á mannréttindum og það er ekki 

hægt að taka þau í burtu frá einstaklingum eða hópum. 
 Þau  leggja til skyldur, sérstaklega á ríki. 
 Þau eru tryggð alþjóðlega. 
 Þau eru lögvernduð. 
 Þau vernda einstaklinga og upp að vissu marki, hópa (Mannréttindastofa 

Íslands, e.d.). 

 

2.3.1 Mannréttindaákvæði íslensku stjórnarskrárinnar 

Mannréttindaákvæði íslensku stjórnarskrárinnar er að finna í VI. og VII. kafla hennar 

og hafa mörg þeirra réttinda sem þar eru talin verið stjórnarskrárvarin frá því 

stjórnarskráin var sett, árið 1874. Á þeim tíma var mannréttindaákvæðum 

stjórnarskrárinnar gert að setja ríkisvaldinu eða handhöfum þess viss takmörk, til að 

vernda einstaklingana og tryggja þeim öryggi gagnvart ríkisvaldinu sjálfu (Ólafur 

Jóhannesson, 1978, bls. 420). Þá byggðu mannréttindi á þeirri hugmynd að þau væru 

meðfædd réttindi og ríkinu því óheimilt að skerða frelsi eintaklinganna nema að 

þröngum skilyrðum uppfylltum. Breytingar hafa orðið á inntaki mannréttinda, á síðari 

tímum, og einkennast ekki lengur af togstreitu ríkis og þegna, heldur er þeim nú gert 

að leggja auknar skyldur á ríkið til að tryggja borgurnum ákveðin lífsgæði. Árið 1995 

voru gagngerar breytingar gerðar á mannréttindaákvæðum íslensku stjórnarskrárinnar 

og ný ákvæði sett inn sem byggð voru á alþjóðlegum mannréttindasamningum sem 

gerðir hafa verið eftir 1950 (Björg Thorarensen o.fl., 2009, bls. 76). Hér á eftir verða 

talin þau mannréttindarákvæði stjórnarskrárinnar sem best gætu átt við þegar litið er 

til þeirra samskipta skóla og kirkju sem skipulagðar kirkjuheimsóknir 

grunnskólanema á aðventu fela í sér. 
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2.3.1.1 Trúfrelsi 

Fullt trúfrelsi var ekki lögleitt hér á landi fyrr en íslenska stjórnarskráin var fyrst sett 

árið 1874, en trúfrelsi er verndað í 63. og 64. gr. stjórnarskrárinnar. Í trúfrelsi felst 

fyrst og fremst að hverjum og einum sé heimilt að iðka þau trúarbrögð sem hann 

sjálfur vill, hvort sem hann er einn eða í samfélagi með öðrum, eða láta öll trúarbrögð 

afskiptalaus (Ólafur Jóhannesson, 1978, bls. 421). Frelsi manna til þess að iðka trú 

sína er þó þeim takmörkunum háð að þau mega ekki brjóta á réttindum annarra, 

almennu siðgæði og allsherjarreglu (Björg Thorarensen o.fl., 2009, bls. 78).  

2.3.1.2 Friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu 

Friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu er vernduð í 71. gr. stjórnarskrárinnar. Með 

verndun á friðhelgi fjölskyldunnar er stefnt að því að tryggja rétt hennar til þess að 

vera saman, að foreldrar fái að fara sameiginlega með forsjá barna sinna og búa 

saman, og síðast en ekki síst, rétt foreldranna til að annast uppeldi barna sinna án 

afskipta frá stjórnvöldum eða öðrum (Björg Thorarensen, 2009, bls. 87). 

2.3.1.3 Velferð barna 

Í 76. gr. stjórnarskrárinnar eru ýmis félagsleg réttindi vernduð að auki réttur til 

menntunar og áskilnaður um sérstakar verndarráðstafanir yfir börn. Í lokamálsgrein 

greinarinnar er kveðið á um að í lögum skuli börnum tryggð sú vernd og ummönnun 

sem velferð þeirra krefst. Þá er lykilatriði að hagsmunir barns og það sem því er fyrir 

bestu séu ávallt hafðir að leiðarljósi þegar kemur að ákvörðunum um málefni þeirra 

(Björg Thorarensen, 2009, bls. 96-97). 
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3 Trúarlíf Íslendinga 

Ekki hafa margar íslenskar kannanir verið gerðar á trúarlífi Íslendinga í gegnum árin. 

En þær rannsóknir sem gerðar hafa verið gefa ágætis upplýsingar um marga þætti 

þess, eins og trúarafstöðu og kirkjusókn Íslendinga. Árið 1990 var birt mjög ítarleg 

trúarlífskönnun á vegum Guðfræðistofnunar Háskóla Íslands, og lögð hafði verið fyrir 

árið 1986, sem Björn Björnsson og Pétur Pétursson unnu. Markmið könnunarinnar var 

að skoða ýmis svið trúarlífs Íslendinga, sem og afstöðu þeirra bæði til trúar og 

kirkjunnar. Spurningarlistar voru sendir með pósti til 1000 manna úrtaks á aldrinum 

18-75 ára og af þeim svöruðu 731 manns, eða 74,8%. Árið 2004 var svo aftur gerð 

könnun á trúarlífi Íslendinga, sem unnin var af IMG Gallup fyrir Biskupsstofu, 

Guðfræðideild Háskóla Íslands og Kirkjugarða Reykjavíkur, þar sem markmiðið var 

að kanna trúarlíf Íslendinga og þróun frá fyrri könnunum. Um var að ræða 

símakönnun með 1500 manna úrtak á aldrinum 13-75 ára og fjöldi svarenda 862 

manns, eða 60,4%. 

 

Könnun Björns Björnssonar og Péturs Péturssonar (1990) sýnir að 92% Íslendinga 

tilheyrðu þjóðkirkjunni árið 1986. En samkvæmt tölum Hagstofu Íslands hefur 

meðalfjöldi þjóðkirkjunnar farið dvínandi í gegnum árin. Árið 1998 voru meðlimir 

þjóðkirkjunnar 89,9%, en þann 1. desember 2010 voru 79,1% einstaklinga með 

íslenskan ríkisborgararétt skráðir í þjóðkirkjuna. Hafði meðlimum fækkað um 10,8% 

frá árinu 1998. Þessi þróun er mjög hröð því 1. janúar 2011 var talan komin niður í 

77,8% þjóðarinnar og árið 2014 niður í 75% (Hagstofa Íslands, e.d.).  
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Mynd 2 – Meðlimir þjóðkirkjunnar 

 

Í könnun þeirra Björns og Péturs var trúarafstaða fólks á þann hátt að 31,9% sögðust 

vera trúaðir og játuðu kristna trú, 42% sögðust vera trúaðir á sinn eigin persónulega 

hátt og 5,5% sögðust ekki vera trúaðir. 9% þátttakenda sagðist ekki geta svarað því 

hvort þeir væru trúaðir eður ei. Algengast var því að fólk sagðist trúa á sinn eigin 

persónulega hátt. Skilgreining þátttakenda á trú sinni var á þá leið að 39,7% töldu guð 

hljóta að vera til, því annars hefði lífið engan tilgang, 36,7% töldu að til væri 

kærleiksríkur guð sem við getum beðið til, og 16,7% voru þeirrar skoðunar að guð 

hafi skapað heiminn og að hann stýrir honum. Þá voru 16,5% þeirrar skoðunar að ekki 

væri til neinn annar guð en sá sem manneskjan sjálf hefur búið til, 13,1% töldu að við 

hefðum enga vissu fyrir því að guð sé til og 13,4% gátu ekki skilgreint guð. Konur 

svöruðu því frekar til, en karlar, að þær væru trúaðar. Þá taldi yngra fólk frekar en 

eldra fólk að engin vissa væri fyrir tilvist guðs og að það gæti ekki svarað (Björn 

Björnsson og Pétur Pétursson, 1990, bls. 11-13 og 26-27). 

 

Í könnun IMG Gallup (2004) var trúarafstaða fólks á þann hátt að 69,3% svarenda 

töldu sig vera trúaða, 19,1% taldi sig ekki vera trúaða og 11,6% sögðust ekki geta sagt 

um það hvort þeir væru trúaðir eða ekki. Af þeim sem töldu sig vera trúaða, játuðu 

76,3% kristna trú, 22,4% sögðust trúa á sinn persónulega hátt, 0,2% sagðist játa aðra 

trú en kristna og 1,2% taldi enga af valmöguleikunum eiga við trúarafstöðu sína. 

Skilgreining þátttakenda á trú sinni var á þá leið að 39,4% þeirra töldu að til væri 

kærleiksríkur guð sem við getum beðið til, 26,2% töldu að ekki væri til annar guð en 
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sá sem manneskjan sjálf hefur búið til, 19,7% töldu að við hefðum enga vissu fyrir því 

að guð sé til og 19,2% taldi guð hljóta að vera til, því annars hefði lífið engan tilgang. 

Þá voru 9,4% þeirrar skoðunar að guð hafi skapað heiminn og stýrir honum og 9,7% 

þátttakenda töldu ekkert að framantöldu lýsa skoðun sinni. 

 

Augljósan mun má greina á svörum við spurningunni um guð, samanborið við 

könnunina árið 1986, sem ber vott um að trú landsmanna hafi farið dvínandi. Báðar 

kannanir, þeirra Björns Björnssonar og Péturs Péturssonar (1990) og IMG Gallup 

(2004), bera þess merki að Íslendingar eru frekar trúuð þjóð, en þó kemur fram í 

könnun IMG Gallup að trú landsmanna hafi farið dvínandi um 17,5% á þeim 18 árum 

sem liðu á milli kannana (frá árinu 1986 til ársins 2004).  

 

Við spurningum um kirkjusókn þátttakenda kom í ljós að mörgum fannst 

guðsþjónustan ekki höfða til sín og að fáir sækja kirkju, þrátt fyrir að margir teldu sig 

eiga samleið með þjóðkirkjunni. Í könnun Björns Björnssonar og Péturs Péturssonar 

(1990) sögðust einungis 2,3% þátttakenda mæta í kirkju einu sinni í viku eða oftar, 

7,5% sögðust fara um það bil einu sinni í mánuði og 34,5% sögðust mæta til kirkju á 

jólum, páskum eða öðrum helgidögum. Þá sögðust 12,9% fara einu sinni á ári, 16,7% 

sjaldnar en einu sinni á ári og 23,9% sagðist aldrei fara í kirkju, eða því sem næst. Í 

könnun IMG Gallup (2004) sögðust 43% aldrei fara í kirkju, 15,9% sagðist fara einu 

sinni á ári, 17,4% sagðist fara tvisvar til þrisvar sinnum á ári, 13,8% sagðist fara 

fjórum til ellefu sinnum á ári og 10% sagðist fara mánaðarlega eða oftar í kirkju. 

 

Athyglisvert er að sjá að hlutfall þeirra sem segist aldrei fara í kirkju jókst um 18,7 

prósentustig , eða úr 24,3% í 43%, á þeim 18 árum sem liðu á milli kannana, sem 

virðist bera þess merki að kirkjusókn fari minnkandi. Þó ber að geta þess að í könnun 

þeirra Björns og Péturs (1990) sagðist 34,5% þátttakenda fara í kirkju á jólum, 

páskum eða öðrum helgidögum, en sá valmöguleiki var ekki hafður með í könnuninni 

árið 2004. Capacent Gallup (2015) birti hins vegar niðurstöður úr netkönnun, sem 

gerð var dagana 17. desember 2014 til 4. janúar 2015, þar sem ýmsir þættir er snúa að 

jólahaldi Íslendinga voru kannaðir. Þátttökuhlutfall var 59,7% af 1.447 manna úrtaki 

18 ára og eldri af öllu landinu, valdir af handahófi úr viðhorfahópi Capacent Gallup. 

Þar sögðust 32% svarenda árið 2014 fara í kirkju fyrir eða um jólin, samanborið við 
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34% svarenda árið 2010, sem gefur til kynna að hlutfall þeirra sem fara í kirkju á 

jólum, páskum eða öðrum helgidögum hefur ekki breyst mikið frá árinu 1986. 
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4 Greining á umræðunni 

Í desember 2014 fór af stað mikil umræða um skipulagðar kirkjuheimsóknir 

grunnskólanema á aðventu. Umræðan kom til vegna ummæla Lífar Magneudóttur, 

formanns mannréttindaráðs Reykjavíkurborgar, sem hún birti í stöðuuppfærslu á 

Facebook-síðu sinni. En þar gagnrýndi hún fyrirhugaða kirkjuheimsókn 

Langholtsskóla í Langholtskirkju þar sem hún sagði það vera „… algerlega ólíðandi 

að skólar hafi milligöngu um trúarinnrætingu barna. Skólar eru fræðslu og 

menntastofnanir og hafa ekkert með trúboð að gera. Opinberar stofnanir eiga að gæta 

hvers kyns hlutleysis. Hvað er það sem forsvarsmenn leik- og grunnskóla skilja ekki í 

þeim efnum?“ (Mbl.is, 2014). Aðspurð um ummæli sín sagði Líf að markmið 

kirkjuheimsóknanna væri að börnin hlýði á hugvekju prests og væri það skýrt brot á 

reglum borgarinnar, um samskipti leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila 

Reykjavíkurborgar við trúar- og lífsskoðunarfélög, þar sem trúarinnræting á ekki að 

eiga sér stað á skólatíma. Benti hún á að skólinn eigi að vera hlutlaus stofnun og 

eingöngu að hafa tengsl við trúfélög á forsendum fræðslunnar. Þá séu prestar aldrei 

hlutlaus aðili þar sem starf þeirra sé að boða trú. Eins yrði að gæta jafnræðis í fræðslu 

um hin ýmsu trúarbrögð og trúleysi. Þetta sagði Líf sérstaklega vera mikilvægt í ljósi 

þess hve hröð þróun Reykjavíkurborgar hefur verið undanfarin ár og þeirrar 

fjölmenningar sem þar nú er (Lára Halla Sigurðardóttir, 2014; Rúv, 2014a ). 

 

Ekki stóð á viðbrögðum við ummælum Lífar og kepptust fréttamiðlar við að birta 

ummæli og fullyrðingar manna sem átt höfðu sér stað allt í senn í fjölmiðlum, á 

samfélagsmiðlum, í borgarstjórn og á Alþingi. Var umræðan með ýmsu sniði og mátti 

greina mikla reiði þar sem mikið bar á ásökunum um árásir á kristna trú, hefðir,  

menningu og menningararf þjóðarinnar. Einnig bar töluvert á tali um mannréttindi, í 

umræðunni, hvort sem menn væru fylgjandi eða á móti kirkjuheimsóknum. Mest fór 

þó að bera á pólitískum hártogunum og flokkadráttum, þar sem ýmist var reynt að 

gera lítið úr málefninu og/eða þeim sem um málefnið sig tjáðu. Hér á eftir verður 

reynt að gera grein fyrir helstu þáttum sem einkenndu umræðuna um 

kirkjuheimsóknir grunnskólanna í Reykjavík, sem átti sér stað í desember 2014. Þar 

sem markmið rannsóknarinnar er að gera grein fyrir hvort hefð sé fyrir skipulögðum 
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kirkjuheimsóknum grunnskólanema í Reykjavík á aðventu, verður sérstök grein gerð 

fyrir vísun í hefðina sem átti sér stað í umræðunum. 

 

4.1 Vísun í hefðina 

Hreiðar Sigtryggsson, skólastjóri Langholtsskóla, sagði í samtali við mbl.is að hann 

teldi heimsóknina vera í fullu samræmi við reglur um samskipti leikskóla, grunnskóla 

og frístundaheimila Reykjavíkurborgar við trúar- og lífsskoðunarfélög. Þá benti hann 

á að áralöng hefð væri fyrir heimsóknum skólans í kirkju á aðventunni og stæði þeim 

börnum sem ekki fara í heimsókn í kirkjuna til boða að njóta skemmtilegrar stundar í 

skólanum sem skipulögð er af kennurum. Líf Magneudóttir talaði um að nauðsynlegt 

væri að kanna hvort vilji væri til þess að gera almenna úttekt á þessu málefni og 

jafnframt hvað þeim börnum sem kjósa að fara ekki í kirkjuheimsókn standi annað til 

boða. Ekki væri börnum bjóðandi að skilja þau eftir án þess að nokkuð væri skipulagt 

fyrir þau. Eins sagði hún það mikilvægt að börnum sé gefið val þegar kemur að 

kirkjuheimsóknum í stað þess að segja að kirkjan sé normið, ekki síst ef 

kirkjuheimsóknir grunnskóla á að vera hefð (Lára Halla Sigurðardóttir, 2014).  

 

Hildur Sverrisdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, tjáði sig um málið á síðu 

flokksins þar sem hún hafnaði því að kirkjuheimsóknir grunnskólanema á aðventunni 

brjóti gegn reglum borgarinnar um samskipti skóla og trúfélaga. Sagði Hildur að í 

reglum borgarinnar, um samskipti leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila 

Reykjavíkurborgar við trúar- og lífsskoðunarfélög, segir að heimsóknir í tilbeiðsluhús 

á skólatíma séu undir handleiðslu kennara og liður í fræðslu um trúarbrögð í samræmi 

við aðalnámskrá. Þá segði í viðmiðum menntamálaráðuneytisins að kirkjuheimsóknir 

í tengslum við stórhátíðir kristninnar teljist hluti af fræðslu um trúarhátíðir og 

menningarlega arfleifð þjóðarinnar. Hildur sagði Líf Magneudóttur, formann 

mannréttindaráðs, vera að ráðast að góðri og gamalli jólahefð. Kristið jólahald ætti sér 

þúsund ára sögu á Íslandi og væri óaðskiljanlegur hluti af íslenskri menningu. Benti 

Hildur á að hingað til hafi foreldrar getað valið um það hvort börn þeirra fari með í 

kirkjuferðir skóla. Virtist hún þó vera sammála Líf um að huga þyrfti að því hvað 

þeim börnum sem ekki færu með í kirkjuheimsókn stæði annað til boða, eða að 

valkosturinn sem í boði væri þyrfti að vera bæði skemmtilegur og metnaðarfullur. Þá 
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sagði Hildur valfrelsi vera af hinu góða, en á móti hafi verið bent á það að með því 

gæti einhverjum fundist hann vera útundan. Ljóst væri því að vanda þurfi 

framkvæmdina þegar kæmi að kirkjuheimsóknum, en að gagnrýni Lífar um samskipti 

kirkju og skóla væru ekki rök fyrir að hætta kirkjuferðum (Hildur Sverrisdóttir, 2014). 

 

Eins og greina má á því sem fram kemur hér að ofan, var misjafnt með hvaða sniði 

vísunin í hefðina var í umræðunum um kirkjuheimsóknir grunnskólanema. Skólastjóri 

Langholtsskóla, Hreiðar Sigtryggsson, talaði um að áralöng hefð væri fyrir 

heimsóknum skólans í kirkju á aðventunni, sem vísar til þess að um hefð viðkomandi 

skóla sé að ræða. Líf Magneudóttir, formaður mannréttindaráðs, lagði, í ummælum 

sínum, áherslu á mikilvægi þess að úttekt verði gerð á þessu málefni og að ef þetta 

eigi að vera hefðin þá verði að sjá til þess að þeim börnum sem kjósa að fara ekki í 

kirkjuheimsókn, þ.e. að fylgja ekki þessari hefð, standi annað til boða. Þá talaði 

Hildur Sverrisdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, um að kirkjuheimsóknir 

grunnskólanna væru góð og gömul jólahefð, sem og að kristið jólahald ætti sér 

þúsund ára sögu á Íslandi og væri óaðskiljanlegur hluti af íslenskri menningu.  

 

Eftirtektarvert er að öll minntust þau á að ekki vildu öll börn fara með í 

kirkjuheimsóknir, hverjar svo sem ástæður fyrir því kunni að vera. Má þá velta því 

fyrir sér hvernig eitthvað getur verið álitið hefð, hvort sem er hefð innan ákveðins 

skóla eða öllum grunnskólum Reykjavíkurborgar, ef ekki allir nemendur vilja tileinka 

sér hefðina. Því rétt eins og segir í kafla 2.1 um hefð, hér að ofan, þá er 

megintilgangur hefða sá að skilja á milli ólíkra hópa og að bygging þeirra velti á því 

um hvaða hóp einstaklinga sé að ræða. Í þessu tilfelli er verið að vísa til þess hóps 

sem grunnskólanemar skipa. Þá eru það mismunandi einstaklingar, sem tilheyra 

mismunandi hópum og lifa í mismunandi umhverfi, sem hafa fundið leið til þess að 

samsama sig og skilja sig þannig frá öðrum hópum. Þar sem ekki virðast allir 

grunnskólanemar vera tilbúnir til þess að tileinka sér og/eða viðhalda þeirri hefð sem 

kirkjuheimsóknir eru af mörgum álitnar vera, er útlit fyrir að hún eigi ekki lengur við í 

því umhverfi sem hún er í, þ.e. grunnskólaumhverfinu.   

 

Í kjölfar fullyrðinga um hefð fyrir kirkjuheimsóknum, sem átt hafði sér stað bæði í 

fjölmiðlum, á samfélagsmiðlum og í borgarstjórn, sendi Reykjavík vikublað 
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sóknarprestum og skólastjórnendum í Reykjavík fyrirspurn um hversu löng hefð sé 

fyrir kirkjuheimsóknum skóla á aðventunni. En samkvæmt blaðinu töldu bæði 

sóknarprestarnir og skólastjórnendurnir, sem svöruðu fyrirspurninni, að ekki væri 

löng hefð fyrir kirkjuheimsóknum grunnskólanema á aðventunni. Sögðu margir 

skólastjórnendanna að síðustu ár hafi slíkar heimsóknir verið lagðar af og var þá 

gjarnan vísað í nýlegar reglur borgarinnar um samskipti skóla og kirkju í því 

sambandi. Þá hafi þessar heimsóknir, alla jafna, ekki farið að eiga sér stað fyrr en fyrir 

um það bil tveimur áratugum síðan, eða á tíunda áratug síðustu aldar. Samkvæmt 

Reykjavík vikublaði sögðust flestir prestanna fá skólabörn í heimsókn í kirkjur sínar í 

skipulögðum skólaferðum. Almennt töldu prestarnir ekki vera löng hefð fyrir slíkum 

heimsóknum og nefndu margir 15-20 ár, jafnvel skemur hjá sumum. Þó voru einnig 

dæmi um að kirkjuheimsóknir skóla á aðventu hafi staðið um lengri tíma, eða frá 

árinu 1980 í Seljakirkju og í 43 ár í Bústaðarsókn (Reykjavík vikublað, 2014).   

 

Líkt og getið er til í kaflanum um hefð hér að ofan, er hefð arfur sem færist með 

kynslóðum. Hefð vísar þá til hreyfingar sem á sér stað, eða ákveðins ferils sem leiðir 

til endursköpunar í nýju umhverfi og þar með lokaniðurstöðunnar. Þá eru það reynsla 

fólks og umhverfi sem hafa mikið um það að segja hvort og hvernig hefðinni er 

viðhaldið og hvernig bæði ferlið sjálft og athöfnin verða, sem skapa hefðina. Þar sem 

kirkjuheimsóknir fóru alla jafna ekki að eiga sér stað fyrr en á tíunda áratug síðustu 

aldar, er ekki að ræða um hefð sem færst hefur með mörgum kynslóðum, en 

einhverjum kynslóðum þó, allavega í þeirri mynd sem hún er í dag. Sé aftur á móti 

litið lengra til baka, eða til þess tíma þegar fermingafræðsla átti sér oft stað innan 

veggja skólanna og prestar sáu jafnvel um kennslu í kristinfræði í skólum landsins, 

má sjá að samskipti kirkju og skóla eru ekki nýtilkomin. Því má hugsanlega færa rök 

fyrir því að um ákveðið ferli sé að ræða sem hefur tekið breytingum, í breyttu 

umhverfi. Þannig hafi endurtekningar haldið áfram að eiga sér stað með endursköpun 

í nýju umhverfi og hefðinni fundinn nýr farvegur. En umhverfið heldur áfram að 

breytast og mennirnir með, því er spurning hvort enn verði reynt að finna hefðinni, ef 

um hefð er að ræða, nýjan farveg eða hvort henni verði á endanum alfarið hafnað. 

Ljóst er að nú þegar hafa einhverjir grunnskólar, og þar með hópar þess umhverfis, 

hafnað meintri hefð þar sem kirkjuheimsóknir hafa verið lagðar af síðustu ár. 
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4.2 Menning, fjölmenning og menningararfur 

Þó borið hafi á beinum vísunum í hefðina í umræðunni um kirkjuheimsóknir 

grunnskólanema á aðventu, var margt annað sem einnig mátti greina í umræðunni. 

Mátti til að mynda greina vísanir í íslenska menningu og menningararf þjóðarinnar. Í 

því sambandi hafði Agnes M. Sigurðardóttir, biskup Íslands, orð á því að ásamt því að 

vera hluti af fræðslu, þá væru kirkjuheimsóknir hluti af menningararfi þjóðarinnar. 

Sagði Agnes að í kirkjuferðunum læri börn sem ekki hafa fæðst á Íslandi, og/eða eiga 

foreldra sem ekki hafa fæðst hér á landi, hvað það er að vera Íslendingur og að búa á 

Íslandi, þar sem lög og reglur eru miðaðar við kristin gildi. Agnes benti hins vegar á 

að þó svo að flestum gangi vel að lifa í sátt og samlyndi, þ.e. hinn kristni meirihluti 

þjóðar og fólk af öðrum trúarbrögðum, þá hafi hún orðið vör við fordóma sem stafa af 

þekkingarskorti og hræðslu við að eitthvað allt annað búi í huga þeirra sem ekki eru 

kristnir (Rúv, 2014b). 

 

Líkt og Líf Magneudóttir hafði áður bent á, þá hefur þróun Reykjavíkurborgar verið 

hröð síðustu ár og skartar borgin nú fjölbreyttu mannlífi þar sem ólíkt fólk með ólíkan 

uppruna, þjóðernislegan eða trúarlegan, og margvíslega menningu er saman komið. 

Þó virðast ekki allir vera sáttir við vísan í fjölmenningarsamfélag, þegar rætt er um 

íslenskt samfélag, og mátti jafnvel greina ákveðna fordóma í þeim efnum í 

umræðunni um kirkjuheimsóknir grunnskólanema. Má þar taka sem dæmi ummæli 

tveggja bloggara sem, í bloggfærslum sínum, mótmæla því að við séum 

fjölmenningarsamfélag. Annar þeirra gerði svo á þeim forsendum að hér á landi hafi 

ekki farið fram frjálsar almennar kosningar, þar sem þjóðin hefur samþykkt að 

fjölmenningarsamfélag verði upptekið (Rúnar Kristjánsson, 2014). En hinn 

bloggarinn komst svo að orði: „Við erum Íslendingar. Við erum íslensk þjóð með 

ýmsa minnihlutahópa innanborðs sem fráleitt geta krafist fullkomins jafnréttis fyrir 

sína sérvisku og siði þar sem þeir eru ekki íslenskir siðir eða venjur.“ (Halldór 

Jónsson, 2014) virðist því vera sem þarna eigi sér stað ákveðnir fordómar gagnvart 

fjölmenningarsamfélagi sem mögulega geta stafað af þekkingarskorti og hræðslu, líkt 

og Agnes hafði orð á. 

 

Þrátt fyrir að flestir reyni eftir fremsta megni að aðlagast nýrri menningu, rétt eins og 

getið er í kafla 2.2.1 um fjölmenningu, þá heldur fólk í þá þætti menningar sinnar sem 
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það getur ekki hugsað sér að vera án. Vegna þessa getur verið að einhverjum finnist 

sínum eigin gildum og menningu vera ógnað, ekki síst ef til staðar er skortur á 

virðingu gagnvart annnarri menningu en sinni eigin. En svo hægt sé að tala um 

fjölmenningarsamfélag er nauðstynlegt að þessir mismunandi hópar fólks, með ólíkar 

menningar, njóti jafnréttis og hafi samskipti sín á milli. En það gera þessir hópar t.d. 

innan skólanna, á vinnumarkaðnum og því í samfélaginu öllum. Því er illmögulegt að 

segja að fjölmenning eigi sér ekki stað á Íslandi og enn síður að við séum ekki 

fjölmenningarsamfélag. Menning er ekki fastmótuð, heldur síbreytilegt ferli sem  

þróast með tíðarandanum líkt og allt annað. Þá ekki síður vegna aukinnar 

hnattvæðingar og fólksflutninga landa á milli. Þannig hefur íslensk menning tekið 

breytingum og heldur áfram að gera, óháð öðrum menningum. 

 

4.3 Mannréttindi og samræmi við reglur Reykjavíkurborgar 

Deilur áttu sér stað í umræðunni um  hvort heimsóknirnar væru í samræmi við nýlegar 

reglur borgarinnar um samskipti leikskóla, grunnskóla og frístundarheimila 

Reykjavíkurborgar við trúar- og lífsskoðunarfélög. Líf Magneudóttir hafði orð á því 

að vafasamt væri að heill skóli færi í kirkjuheimsókn á aðventunni til þess að hlusta á 

hugvekju prests, þar sem í þeim felist trúboð og innræting barna, sem á ekki að eiga 

sér stað á skólatíma og því skýrt brot á reglum borgarinnar (Lára Halla Sigurðardóttir, 

2014). En þá segir í reglum borgarinnar að „Heimsóknir á helgi- og samkomustaði 

trúar- og lífsskoðunarfélaga á skólatíma grunnskóla skulu eiga sér stað undir 

handleiðslu kennara sem liður í fræðslu um trú og lífsskoðanir, samkvæmt gildandi 

lögum og aðalnámskrá“ (Reykjavíkurborg, 2013). Því talaði Líf um að ef slíkar 

heimsóknir ættu að eiga sér stað þá yrði að gæta jafnræðis í þeim efnum, þar sem ekki 

væri verið að hylla undir ein trúarbrögð frekar en önnur, og jafnframt að 

heimsóknirnar væru á forsendum fræðslunnar. Þá sagðist hún velta því fyrir sér hvort 

kirkjuheimsóknir grunnskólanema öll tíu árin, sem þau eru í grunnskóla, geti talist 

liður í fræðslu (Lára Halla Sigðurðardóttir, 2014) sem þær eiga, samkvæmt reglum 

borgarinnar, að vera. 

 

Í kafla 24.1 í aðalnámskrá grunnskólanna segir að „Hver fræðigrein innan 

samfélagsgreinanna gegnir ákveðnu hlutverki, til þess að gildi og markmið greinanna 
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náist í heild. […] Trúarbragðafræði er ætlað að auka skilning á ríkjandi trúarbrögðum 

og ólíkum trúarhefðum með umburðarlyndi og víðsýni að leiðarljósi“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013).  Þá segir enn fremur í fyrrgreindum reglum 

Reykjavíkurborgar að „Hlutverk skóla borgarinnar er að fræða nemendur um ólík 

trúarbrögð og lífsskoðanir samkvæmt gildandi aðalnámskrá og námsefni. Eftir 

fremsta megni skal forðast að nemendur og foreldrar séu settir í þá aðstöðu að þurfa 

gera grein fyrir lífsskoðunum sínum“ (Reykjavíkurborg, 2013). En eins og greina 

mátti á umræðunni þá getur verið vandasamt að koma í veg fyrir að þær aðstæður 

skapist að börnum finnist þau þurfa á einhvern hátt gera grein fyrir lífsskoðunum 

sínum og/eða foreldra sinna, þegar kemur að kirkjuheimsóknunum. Þá hafði móðir 

grunnskóladrengs orð á því á Facebook-síðu sinni, að sonur hennar hafi orðið fyrir 

aðkasti af hálfu samnemenda sinna vegna ákvörðunar sinnar um að fara ekki í 

kirkjuheimsókn með skólanum. En drengurinn hafði komið sár og dapur heim úr 

skólanum því bekkjabræður hans voru að gera grín að því að hann skyldi ekki trúa á 

guð (Erla Karlsdóttir, 2014). 

 

Jóhanna Harðardóttir goði hjá Ásatrúarfélaginu sagði, í grein sem hún skrifaði á Vísi, 

að á aðventunni liði ekki sá dagur að ekki væri haft samand við hana vegna 

kirkjuheimsókna grunnskólanna og þess vanda sem þær skapa innan fjölskylda. Þá sé 

með heimsóknunum verið að reka fleyg á milli vinahópa þar sem ekki allir foreldrar 

eru tilbúnir, vegna lífsskoðana sinna, að leyfa börnum sínum að fara í 

kirkjuheimsóknirnar. Sagðist hún hafa tekið eftir því að með hverju árinu versni 

ástandið, reiðin vaxi og sársaukinn með, þar sem allt frá særandi stríðni og upp í 

svæsið einelti á sér stað meðal krakkanna. Þá sagði Jóhanna það vera illmannlega gert 

að bjóða upp á kirkjuferðir í skólum og að kristið fólk vilji með þeim þröngva 

grunnskólabörnum, sem standa utan þjóðkirkjunnar, til að lúta innrætingu sinni 

(Jóhanna Harðardóttir, 2014). Brynjar Níelsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, 

sagði í grein sem hann skrifaði á Pressunni að það væri miklu nær því að vera 

mannréttindabrot að yfirvöld banni skólum að fara í kirkjuferðir með þau börn sem 

það vilja (Brynjar Níelsson, 2014). 

 

Ef við rifjum nú upp skilgreiningu Atla Harðarsonar á mannréttindum, sem 

samþykkja má bæði sem almenna og algilda, þá eru mannréttindi þau réttindi sem 
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hver maður þarf til að réttur hans til að vera ekki misþyrmt, rændur, kúgaður, 

niðurlægður eða myrtur sé tryggður. Eigi þessi atriði ekki við þegar kemur að 

kirkjuheimsóknunum, er varla hægt að vísa í mannréttindi í þeim efnum. Skapi 

kirkjuheimsóknirnar hins vegar þær aðstæður að barn, sem vegna trúar- og/eða 

lífsskoðana sinna eigin eða foreldra sinna fer ekki með í heimsóknirnar (sbr. 63. og 

64. gr. stjórnarskrárinnar um trúfrelsi), verður fyrir aðkasti og/eða einelti, er um að 

ræða niðurlægingu sem leiðir af því að hagsmunir þess hafa ekki verið hafðir að 

leiðarljósi í ákvörðunum um málefni þess (sbr. 76. gr. stjórnarskráinnar um velferð 

barna). Í þeim efnum verður skólinn að bregðast við og koma í veg fyrir að þessar 

aðstæður geti skapast, því eins og segir í 71. gr. stjórnarskrárinnar um friðhelgi 

einkalífs, heimilis og fjölskyldu, þá eiga foreldrar rétt á að annast uppeldi barna sinna 

án afskipta frá stjórnvöldum eða öðrum, í þessu tilfelli skólum.  

 

4.4 Pólitískt þrætuepli 

Þegar litið er yfir umræðuna um kirkjuheimsóknir grunnskólanema í Reykjavík á 

aðventu, sem átti sér stað í desember 2014, má greina að ekki leið á löngu þar til bera 

fór á flokkspólitískum aðdróttunum og útlit fyrir að kirkjuheimsóknirnar væru orðnar 

pólitískt þrætuepli. En Dr. Sigríður Guðmarsdóttir, sóknarprestur í 

Grafarholtsprestakalli, lýsti áhyggjum sínum af þróun umræðunnar, á blogg-síðu 

sinni, þar sem hún sagði hana hvassa og inn í hana hefðu blandast pólitískar hræringar 

og flokkadrættir til hægri og vinstri. Það hafi leitt til ákveðinnar stöðnunar á  

umræðunni og hún því föst í einhverju hjólfari sem leitt gæti af sér ónæmi fyrir 

veigamiklum spurningum er viðkoma málefninu (Sigríður Guðmarsdóttir, 2014).  

 

Til að mynda gerði forsætisráðherra Íslands, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, tilraun 

til að gera grín að málefninu, á Facebook-síðu sinni, þar sem hann hæddist að 

mannréttindaráði Reykjavíkurborgar (Erla Karlsdóttir, 2014). Viðbrögð Lífar 

Magneudóttur við þeim ummælum forsætisráðherra voru að þau væru útúrsnúningur 

og að háð væri ekki til þess að bæta málefnalega umræðu á Íslandi. Tók hún þá einnig 

fram að forsætisráðherra ætti að gæta orða sinna og einbeita sér að vinnu sinni, en 

ríkisstjórninni og hennar forystu væri ekki viðbjargandi. Þá spurði hún hvort til of 

mikils væri mælst að grunnskólar séu hlutlaus stofnun (Atli Þór Fanndal, 2014a). 
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Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, sagði vinstriflokkana í 

borgarstjórn hafa amast yfir kirkjuheimsóknum grunnskólanema um árabil og að þetta 

hafi ekki verið neitt vandamál fyrr en þeir komust til valda. Líkti hann gagnrýni Lífar 

á kirkjuheimsóknirnar við gagnrýni sem hann hafi fengið frá foreldrum yfir 

heimsóknum rithöfunda í skóla því þær væru pólitísk innræting, en honum ekki dottið 

í hug að bregðast við þeirri gagnrýni. Nefndi hann líka þá umdeilandlegu innrætingu 

að grunnskólabörnum væri kennt að flokka og endurvinna. Allt væru þetta málefni 

sem ómögulega allir gætu verið sammála um (Atli Þór Fanndal, 2014b). 

 

Halldór Halldórsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins, sagði flokkinn hafa sett málið á 

oddinn í borgarstjórn, en sagðist þó vera ósammála Líf og ekki skilja þetta upphlaup 

sem ætti sér stað á aðventunni (Erla Karlsdóttir, 2014). Málflutningur Halldórs lagðist 

illa í Sigríði Ingibjörgu Ingadóttur, þingmann Samfylkingar, sem tjáði sig á Facebook-

síðu sinni um málið, og sagði það vera „Djöfulsins teboðshræsni“ að á sama tíma og 

menntamálaráðherra Sjálfsstæðisflokksins stæði fyrir því sem hún kallaði 

miskunnarlausan niðurskurð á RÚV, skattahækkun á bækur og heftu aðgengi að 

framhaldsskólamenntun, væru flokkssystkin hans niðursokkin í umræður um 

mikilvægi kirkjuheimsókna grunnskólanema á aðventunni (Eyjan.is, 2014a). 

Ásmundur Friðriksson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, tók ummælum Sigríðar 

Ingibjörgu ekki vel og fannst særandi að vera kallaður teboðshræsnari fyrir það að 

ræða um góð gildi lífsins og kristna trú, sem honum eru hugleikin. Benti hann á að 

framganga þingmanna sem tala í þessum tón, væri lítillækkandi fyrir vinnustað þeirra 

og illa séð af landsmönnum sem vill að virðing sé borin fyrir Alþingi (Eyjan, 2014b). 

Áslaug Friðriksdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, tók í sama streng og Halldór 

og kallaði umræðuna óþarfa upphlaup af hálfu Lífar Magneudóttur. Sagðist hún ekki 

skilja árás af hálfu formanns mannréttindaráðs á skólastjórnendur Langholtsskóla 

vegna kirkjuheimsókna nemenda. Þó benti hún á að umræðan ætti að vera málefnaleg 

og yfirveguð (Atli Þór Fanndal, 2014a).  

 

Greina má að umræðan var kominn í ákveðinn farveg sem erfitt gat verið að átta sig 

almennilega á og um hvað hún snerist í raun og veru. Þá velti Dr. Sigríður 

Guðmarsdóttir því fyrir sér hvort ekki væri hægt að ræða kirkjuheimsóknirnar án þess 

að blanda pólitík við umræðuefnið og halda umræðunni um samstarf skóla og kirkju á 
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þeim nótum sem á einhvern hátt skila okkur áfram (Sigríður Guðmarsdóttir, 2014). En 

umræðan öll sem skapaðist um kirkjuheimsóknir grunnskólanema á aðventu, og þá 

kannski ekki síst vegna þess hve umdeilanleg hún var og skoðanir manna misjafnar, 

hlýtur að vera merki þess að fólk lætur sig þetta málefni varða og því kannski ærin 

ástæða til að ræða það vel og vandlega, málefnalega og af yfirvegun, svo mögulega 

fáist niðurstaða sem flestir geta látið sig við una.  
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5 Kirkjuheimsóknir grunnskólanema á aðventu 

Við vinnslu rannsóknarinnar voru útbúnar tvær spurningakannanir er sneru að 

skipulögðum kirkjuheimsóknum grunnskólanema í Reykjavík á aðventu. Var önnur 

könnunin lögð fyrir skólastjórnendur í öllum 36 grunnskólum Reykjavíkurborgar og 

hin könnunin fyrir sóknarpresta í öllum 17 kirkjusóknum Reykjavíkur. Ákveðið var 

að leggja könnun bæði fyrir grunnskólaskólastjórnendur og sóknarpresta 

Reykjavíkurborgar, því þannig áleit höfundur að nálgast mætti þær upplýsingar sem 

skorið gætu úr um hvort hefð sé fyrir skipulögðum kirkjuheimsóknum 

grunnskólanema í Reykjavík á aðventu. Eins var áhugavert að sjá hvort greina mætti 

einhvern mun á svörum skólastjórnendanna, annars vegar, og prestanna hins vegar.  

 

Með könnununum fengust bæði tölulegar upplýsingar, sem höfundur taldi sig þurfa, 

og upplýsingar um persónulegt viðhorf hlutaðeigandi aðila sem reynslu hafa af 

kirkjuheimsóknum grunnskólanema, þ.e. skólastjórnenda og sóknarpresta. 22 

skólastjórnendur af 36 (11 konur og 11 karlar) svöruðu könnuninni sem þeir fengu 

senda til sín, sem gerir svarhlutfall 61,1%, og svöruðu 14 sóknarprestar af 17 (2 konur 

og 12 karlar) könnuninni sem þeir fengu senda, sem gerir svarhlutfall 82,35%. Má 

þessi svörun teljast nokkuð góð miðað við fjölda þeirra sem fengu könnun senda til 

sín. Mun höfundur þá notast við tölugildi, við greiningu á niðurstöðum kannananna, 

þar sem hann telur það betur lýsandi fyrir jafn lítið úrtak og um ræðir. 

 

Örlítill munur var á uppsetningu kannananna tveggja, þar sem könnunin fyrir 

skólastjórnendurna var miðuð við grunnskólann og könnunin fyrir prestana var miðuð 

við kirkjusóknina, þó svo að í báðum könnunum hafi spurningarnar snúið að 

kirkjuheimsóknum grunnskólanema á aðventu. Í upphafi beggja kannananna var spurt 

um kyn og aldur þátttakenda. Var það gert svo mögulegt væri að sjá hvort greina 

mætti einhvern mun á svörum eftir kyni eða aldri. Ekki var þó að sjá neinn afgerandi 

mun á milli kynja eða kynslóða í svörum við könnununum, hvorki í svörum 

skólastjórnendanna eða prestanna, nema við einni spurningu í könnun 

skólastjórnenda. Mögulegt er að engan mun sé að greina á milli svara kynjanna í 

könnun prestanna þar sem svo fáar konur eru sóknarprestar í Reykjavík. 
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Voru skólastjórnendurnir spurðir að því hvort farið væri í skipulagðar 

kirkjuheimsóknir frá skóla þeirra og ef svo væri, hve lengi slíkar heimsóknir hafi 

tíðkast hjá skólanum, hvaða bekkir skólans fari í ferðirnar og hvort allir nemendur 

bekkjanna, sem í heimsóknirnar fara, fari alltaf með. Sóknarprestarnir voru spurðir að 

því hvort skipulagðar kirkjuheimsóknir væru farnar í þeirra kirkjusókn og ef svo, hve 

lengi slíka heimsóknir í þeirra kirkjusókn hafi tíðkast og hve margar heimsóknirnar 

eru, um það bil, á ári hverju. Þá var í báðum könnunum spurt að því hvort 

kirkjuheimsóknirnar hafi einhvern tímann skapað einhver vandamál. Með þessum 

spurningum, bæði til skólastjórnendanna og prestanna, var ætlunin að komast að því 

hvort kirkjuheimsóknir grunnskólanema í Reykjavík á aðventu geti, á einhvern hátt, 

talist hefð. Næst komu spurningar um persónulegar skoðanir, bæði skólastjórnenda og 

presta, sem áttu að aðstoða við að varpa ljósi á hvað gæti falist í slíkri hefð. Var þá 

spurt hvort viðkomandi áliti skipulagðar kirkjuheimsóknir grunnskólanema í 

Reykjavík á aðventu vera hefð,  hluti af íslenskri menningu, sjálfsögð mannréttindi og 

hvort viðkomandi áliti kirkjuheimsóknirnar vara í samræmi við reglur 

Reykjavíkurborgar um samskipti leikskóla, grunnskóla, og frístundaheimila við trúar- 

og lífsskoðunarfélög. 

 

5.1 Grunnskólar og kirkjusóknir í Reykjavík 

Skólastjórnendurnir voru spurðir að því hvort farið væri í skipulagðar 

kirkjuheimsóknir með nemendur skólans á aðventu. En ein forsenda þess að 

kirkjuheimsóknir grunnskólanema í Reykjavík á aðventu geti talist hefð, er sú að 

slíkar heimsóknir séu farnar frá grunnskólum borgarinnar. Eigi þessar heimsóknir sér 

ekki stað í Reykjavík á aðventu, geta þær varla talist hefð. Þá var sú mynd, gefin í 

umræðunum sem áttu sér stað í desember 2014, að kirkjuheimsóknir væru farnar frá 

öllum skólum borgarinnar og ættu sér undantekningarlaust stað. Ekki síst þegar bera 

fór á vísunum í hefðina fyrir heimsóknunum. Því er kannski ekki úr vegi að kanna hve 

algengar kirkjuheimsóknirnar eru og þá hvort þær séu algildar hjá grunnskólum 

Reykjavíkurborgar, sem og í kirkjusóknum Reykjavíkur. 
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Mynd 3 - Tíðkast skipulagðar kirkjuheimsóknir grunnskólanema í þinni kirkjusókn/ þínum skóla á 

aðventu? 

 

10 af 22 skólastjórnendum svöruðu spurningunni játandi, þ.e. að farið væri í 

kirkjuheimsóknir með nemendur skólans á aðventu, en 12 af 22 sem svöruðu 

könnuninni svöruðu spurningunni neitandi. Eru því færri grunnskólar sem fara í 

kirkjuheimsóknir á aðventu en þeir sem ekki gera það, þó munurinn sé ekki afgerandi. 

Af þeim 12 sem svöruðu spurningunni neitandi, sögðu 7 að slíkar heimsóknir hafi 

áður tíðkast hjá skólanum sínum en geri það ekki lengur, 3 svöruðu því að aldrei hafi 

verið farnar slíkar ferðir frá skólanum þeirra, en 2 sögðust ekki vita hvort slíkar 

heimsóknir hafi nokkurn tímann tíðkast í þeirra skóla. Bendir þetta til þess að 

kirkjuheimsóknum grunnskóla borgarinnar á aðventu hafi farið fækkandi, en hafa þó 

aldrei verið algjörlega undantekningarlausar þó meiri hluti grunnskóla borgarinnar 

hafi á einhverjum tímapunkti farið í slíkar ferðir með nemendur skólanna. 
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Mynd 4 - Tíðkast skipulagðar kirkjuheimsóknir með nemendur skólans á aðventu? 

 

Athyglisvert var að sjá að fleiri konur en karlar svöruðu því til að ekki væri farið í 

kirkjuheimsóknir frá grunnskólanum þeirra, eða 8 af 11 konum, og fleiri karlar en 

konur svöruðu því að farið væri í kirkjuheimsóknir frá grunnskólanum þeirra, eða 7 af 

11 körlum. Var þetta eina spurningin sem greina mátti einhvern áberandi mun á 

svörum milli kynjanna.  

 

 

Mynd 5 - Er farið í skipulagðar kirkjuheimsóknir með nemendur skólans á aðventu? Samanburður svara 

karla og kvenna 

Í könnun sóknarprestanna voru þeir spurðir að því hvort skipulagðar kirkjuheimsóknir 

grunnskólanema tíðkist í þeirra kirkjusókn á aðventu. En það hlýtur að vera eitt 

grundvallaratriða, svo að kirkjuheimsóknir grunnskólanema í Reykjavík á aðventu 
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getir talist hefð, að kirkjusóknir borgarinnar taki á móti grunnskólanemum sem koma 

í skipulagðri heimsókn á aðventu. Niðurstöðurnar voru nokkuð afgerandi þar sem 12 

af 14 sóknarprestum svöruðu því að skipulagðar kirkjuheimsóknir grunnskólanema á 

aðventu tíðkuðust í þeirra kirkjusókn. Þá svöruðu 2 af 14 prestum spurningunni 

neitandi, þar sem annar svaraði að heimsóknir grunnskólanema í kirkjusókn sína hafa 

tíðkast áður fyrr, en geri það ekki lengur, og hinn kom með athugasemd og sagði að af 

og til hafi afmarkaðir hópar, árgangar, komið í slíkar heimsóknir. Samkvæmt þessum 

niðurstöðum má draga þá ályktun að kirkjusóknir í Reykjavík taki almennt á móti 

grunnskólabörnum borgarinnar sem koma í skipulagða kirkjuheimsókn á aðventu. 

 

 

Mynd 6 - Tíðkast skipulagðar kirkjuheimsóknir grunnskólanema í þinni kirkjusókn á aðventu? 

 

Þeir 12 sóknarprestar sem svarað höfðu spurningunni játandi, um hvort skipulagðar 

kirkjuheimsóknir grunnskólanema tíðkuðust í þeirra kirkjusókn á aðventu, voru síðan 

spurðir að því hve lengi þessar heimsóknir hafi tíðkast í þeirra kirkjusókn og hve 

margar, um það bil, heimsóknirnar væru yfir aðventuna. Flestir sóknarprestanna, eða 

5 af 12, sögðust fá 4-6 heimsóknir yfir aðventuna. 4 sögðust fá 1-3 heimsóknir, 2  

sögðust fá 10 heimsóknir eða fleiri yfir aðventuna og 1 sagði heimsóknirnar vera um 

7-9 talsins.  

  

Bæði skólastjórnendurnir og sóknarprestarnir, sem svarað höfðu spurningunum 

játandi um hvort skipulagðar kirkjuheimsóknir grunnskólanema tíðkuðust í 

viðkomandi skóla, annars vegar, og kirkjusókn hins vegar, voru spurðir að því hve 
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lengi þessar heimsóknir hafi tíðkast í þeirra grunnskóla eða kirkjusókn. Svörin voru 

svolítið dreifð, bæði meðal skólastjórnendanna og sóknarprestanna, en af þeim 22 sem 

spurningin náði til sögðu 6 þeirra kirkjuheimsóknirnar hafa tíðkast í 16-22 ár. 5 af 22 

sögðu heimsóknirnar hafa tíðkast í 31 ár eða lengur, 3 sögðu þær hafa tíðkast í 21-25 

ár, tveir svöruðu 11-15 ár og einn 26-30 ár. Þá sögðust 5 af þessum 22 ekki vita hve 

lengi heimsóknirnar hafa tíðkast. Miðað við þessar niðurstöður hafa kirkjuheimsóknir 

grunnskólanema, í Reykjavík á aðventu, að meðaltali tíðkast í 21-25 ár.  

 

 

Mynd 7 - Hvað hafa kirkjuheimsóknir grunnskólanema tíðkast lengi í skólanum/kirkjusókninni? 

 

5.2 Þátttaka nemenda  

Svo unnt væri að greina hve víðtæka hefð væri um að ræða voru skólastjórnendurnir, 

sem áður höfðu greint frá því að farið væri í skipulagðar kirkjuheimsóknir með 

nemendur skólans á aðventu, spurðir að því hvaða bekkir skólans það væru sem færu í 

þessar kirkjuheimsóknir. En eins og bent var á í kaflanum um hefð þá geta hefðir 

tíðkast víða, ekki síst inna ákveðinna hópa og/eða samfélaga. Því er ekki fráleitt að 

hefð geti skapast innan grunnskólasamfélagsins alls, grunnskólasamfélagsins í 

Reykjavík og/eða hjá þeim hópum sem hver skóli eða bekkur myndar. Vert er að 

minna á að um er að ræða svör frá 10 skólastjórnendum af þeim 22 sem tóku þátt í 

könnuninni.  
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Algengasta svarið var að allir bekkir skólans færu í þessar kirkjuferðir, þ.e. 1.-10. 

bekkur, eða 4 af 10 svörum. 3 af 10 sögðu 1.-7. bekk fara í kirkjuheimsókn á aðventu, 

1 af 10 sagði 1.-4. bekkur, 1 sagði 1.-6. bekkur og 1 sagði 1.-8. bekk fara í 

kirkjuheimsókn á aðventu. Ljóst er því að í öllum tilvikum fara yngstu nemendur 

skólanna í kirkjuheimsókn á aðventu, þ.e. 1.-4. bekkur, en mismunandi er á milli 

skóla hvort og þá hvaða bekkir eldri nemendanna fara í skipulagða kirkjuheimsókn á 

aðventu. Er því öruggt að segja að ekki er í öllum tilvikum um alla nemendur eða 

bekki grunnskólanna að ræða þegar kemur að því að fara í þessar ferðir. Þá voru 

skólastjórnendurnir einnig spurðir að því hvort allir nemendur viðkomandi bekkja 

færu með í kirkjuheimsóknirnar. 7 af 10  sögðu að oftast færu allir nemendur 

viðkomandi bekkja með í ferðirnar og sagði 1 af 10 að alltaf færu allir nemendur með. 

Tveir skólastjórnendur, þ.e. 2 af 10,  komu með athugasemd, þar sem annar tók fram 

að kirkjuheimsóknirnar væru valfrjálsar og hinn sagði, „einn nemandi fór ekki og er 

það í fyrsta skipti sem það gerist. Þessi nemandi á íslenska foreldra“.  

 

Í báðum könnunum voru þeir skólastjórnendur og sóknarprestar sem áður höfðu 

svarað því að kirkjuheimsóknir grunnskólanema á aðventu tíðkuðust í þeirra skóla og 

kirkjusókn, spurðir að því hvort heimsóknirnar skapi einhvern tímann einhver 

vandamál, s.s vanlíðan nemanda, óánægju foreldra/nemanda eða eitthvað þess háttar. 

4 skólastjórnendur af 9 sögðu að stundum hafi heimsóknirnar skapað einhver 

vandamál, enginn prestur hakaði við þann möguleika en einn prestur kom með 

athugasemd sem segir: „óánægja er of sterkt til orða tekið, kvartanir eru taldar á 

fingrum beggja handa“. 2 skólastjórnendur komu með athugasemd þar sem segir: 

„fengum eina athugasemd í ár“ (þ.e. árið 2014) og, „Örsjaldan hafa einn eða tveir 

foreldrar gert athugasemd. Nemendur sem þess óska eru í skólanum við önnur 

verkefni“. 3 skólastjórnendur af 9 og 8 prestar af 12 sögðu heimsóknirnar aldrei skapa 

nein vandamál. Glögglega má sjá að skólastjórnendur verða mun frekar varir við þau 

vandamál sem kunna að fylgja kirkjuheimsóknum grunnskólanema á aðventu, þó ekki 

virðist vera mikið um þau. 
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Mynd 8 – Spurning til sóknarpresta: Skapa skipulagðar kirkjuheimsóknir grunnskóla í þína kirkjusókn 

einhvern tíman einhverja óánægju? 

Spurning til skólastjórnenda: Hafa skipulagðar kirkjuheimsóknir skólans á aðventu skapað einhver 

vandamál, s.s. vanlíðan nemanda, óánægju foreldra/nemanda eða eitthvað þess háttar? 

 

5.3 Kirkjuheimsóknir og hefðin 

Þegar gera á grein fyrir því hvort einhver athöfn sé hefð er best að spyrja þá sem, á 

einn eða annan hátt, koma að viðkomandi athöfn hvort þeir sjálfir álíti athöfnina vera 

hefð. Því voru bæði skólastjórnendurnir og sóknarprestarnir spurðir að því hvort þeir 

teldu hefð vera fyrir skipulögðum kirkjuheimsóknum grunnskólanema í Reykjavík á 

aðventu. Prestarnir svöruðu flestir spurningunni játandi, eða 12 af 14, sem gefur til 

kynna að sóknarprestar í Reykjavík eru almennt á þeirri skoðun að kirkjuferðirnar séu 

hefð. Einn svaraði spurningunni neitandi og annar sagði: „Búið að vera í nokkuð 

mörg ár, ekki kunnugt um hvenær þær hófust“. Niðurstöður við svörum 

skólastjórnendanna voru ekki alveg eins afgerandi þar sem 5 af 22, svöruðu annað 

hvort ekki spurningunni eða sögðust ekki vita hvort kirkjuheimsóknirnar væru hefð. 

13 af 22 skólastjórnendum sögðust hins vegar telja kirkjuheimsóknirnar vera hefð. 

Þrír skólastjórnendur svöruðu spurningunni neitandi og var áhugavert að sjá að það 

voru allt karlar og kirkjuheimsóknum á aðventu með nemendur þeirra skóla hefur 

verið hætt.  Eins var áhugavert að sjá að prestarnir virtust frekar tilbúnir til þess að 

svara þessari spurningu. 
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Mynd 9 - Telur þú hefð vera fyrir skipulögðum kirkjuheimsóknum grunnskólanema í Reykjavík á aðventu? 

 

5.4 Kirkjuheimsóknir og íslensk menning 

Eins og greint var frá í kaflanum um hefð á tilurð hefða sér oftar en ekki stað innan 

menninga þar sem megintilgangur þeirra er að skilja á milli ólíkra hópa. Þá ræður 

bygging bæði hefða og menninga á því um hvaða hóp einstaklinga er að ræða. 

Skólastjórnendurnir voru spurðir að því hvort skólinn þeirra væri fjölmenningarskóli, 

þar sem saman er komið ólíkt fólk með margvíslega menningu og ólíkan uppruna, og 

virðing borin fyrir ólíkum lífsháttum og gildum. Allir svöruðu þeir spurningunni 

játandi, eða 21 af þeim 21 sem svöruðu spurningunni. En líkt og getið var í kaflanum 

um menningu þá er menning ekki fastmótuð heldur breytist hún, líkt og allt annað, 

með tíðarandanum.  

  

Reynist kirkjuferðir vera hefð er um að gera að kanna hvar tilurð hennar átti sér stað, í 

það minnsta hvort tilurð hennar gæti hafa átt sér stað í íslenskri menningu. Þá voru 

skólastjórnendur og sóknarprestar spurðir að því hvort þeir telji skipulagðar 

kirkjuheimsóknir grunnskólanema í Reykjavík vera hluti af íslenskri menningu. En 

ásamt því að greina niðurstöður við þeirri spurningu, er forvitnilegt að sjá hvort greina 

megi samaband á milli svara við spurningunni og svara við spurningunni um 

kirkjuferðir sem hefð. 7 skólastjórnendur af 22 sögðust telja kirkjuheimsóknirnar vera 

hluta af íslenskri menningu og höfðu 6 af þeim sagðst álíta heimsóknirnar vera hefð. 7 

skólastjórnendur sögðust ekki telja kirkjuheimsóknirnar vera hluta af íslenskri 
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menningu og hafði 1 þeirra sagðst  telja heimsóknirnar vera hefð. Þó greina megi visst 

samband á milli svara skólastjórnendanna við spurningunum tveimur, eru fleiri sem 

telja kirkjuheimsóknir vera hefð en hluta af íslenskri menningu. Algjört samband 

mátti greina á milli svara sóknarprestanna, þar sem 12 af 14 sögðust telja 

kirkjuheimsóknirnar vera hluta af íslenskri menningu, sömu 12 og sögðust telja 

heimsóknirnar vera hefð.  

 

Mynd 10 - Telur þú skipulagðar kirkjuheimsóknir grunnskólanema í Reykjavík á aðventu vera hluti af 

íslenskri menningu? 

5.5 Kirkjuheimsóknir og mannréttindi 

Vegna þeirra misjöfnu viðhorfa sem birtust í umræðunni er varðaði mannréttindi í 

tengslum við kirkjuheimsóknir grunnskólanema, ákvað höfundur að kanna viðhorf 

grunnskólastjórnenda og sóknarpresta til þess efnis. Voru þeir þá spurðir að því hvort 

þeir teldu skipulagðar kirkjuheimsóknir grunnskólanema í Reykjavík á aðventu vera 

sjálfsögð mannréttindi og/eða brot á mannréttindum. En eins og greint var frá í 

kaflanum um mannréttindi á fólk það til að fara út um víðan völl og telja hin ýmsu, og 

jafnvel ótrúlegustu, atriði sem bæði almenn- og sjálfsögð mannréttindi. Þetta, líkt og 

Atli Harðarson hafði bent á, ber að varast svo mannréttindahugtakið missi ekki marks. 

Því þó svo að eitthvað geti, undir einhverjum kringumstæðum, verið álitið óréttlátt 

eða ósanngjarnt, er ekki þar með sagt að viðkomandi gjörningur varði almenn réttindi 

mannanna. Sumt getur virkað vel og jafnvel verið nauðsynlegt við ákveðnar 

kringumstæður, en svo ekki við aðrar kringumstæður. Því getur, um sumar athafnir, 

verið vafasamt að tala um mannréttindi og nauðsynlegt að íhuga hvort um er að ræða 
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eitthvað sem algjörlega á að vera almennt, algilt og sjálfsagt, þá í öllum tilvikum og 

án undantekninga. 

 

Af þeim 20 skólastjórnendum sem svöruðu spurningunni um hvort þeir álitu 

skipulagðar kirkjuheimsóknir grunnskólanema í Reykjavík á aðventu vera sjálfsögð 

mannréttindi, sögðust 5 þeirra telja svo vera. Hins vegar svöruðu 11 skólastjórnendur 

af 20 spurningunni neitandi, þ.e. að þeir teldu þessar heimsóknir ekki vera sjálfsögð 

mannréttindi. Fjórir skólastjórnendanna komu með athugasemd þar sem einn sagði 

kirkjuheimsóknirnar ekkert frekar vera sjálfsögð mannréttindi. Annar sagði: „Við 

viljum að nemendur okkar taki þátt í þeim vettvangsferðum sem skólinn býður upp á“ 

og sá þriðji sagði: „Slíkar heimsóknir eru eðlilegur þáttur í skólastarfinu hvað snertir 

nám og menningarstarf“. Fannst höfundi svör þessara þriggja skólastjórnenda 

áhugaverð í ljósi þess að ekkert þeirra getur talist lýsandi fyrir viðhorf þeirra til 

kirkjuheimsókna sem sjálfsögð mannréttindi, og benda til þess að þeir annað hvort 

ekki vilja eða treysta sér til að taka afstöðu, eða þá að þeim finnist 

mannréttindahugtakið ekki eiga við í þessum efnum. Þriðji skólastjórnandinn sem 

kom með athugasemd svaraði beint út: „Hefur ekkert með mannréttindi að gera“, sem 

lýsir viðhorfi hans algjörlega.  

 

 

Mynd 11 - Telur þú skipulagðar kirkjuheimsóknir grunnskólanema í Reykjavík á aðventu vera sjálfsögð 

mannréttindi? 

 

23% 

50% 

23% 

Skólastjórnendur 

Já

Nei

Annað/ekki svarað



 

 

37 

Mikinn mun mátti greina á svörum skólastjórnendanna, annars vegar, og 

sóknarprestanna, hins vegar, við spurningunni um hvort þeir teldu skipulagðar 

kirkjuheimsóknir grunnskólanema í Reykjavík á aðventu vera sjálfsögð mannréttindi. 

En 8 prestar af þeim 13 sem svöruðu spurningunni sögðust telja svo vera og 2 af 13 

svöruðu spurningunni neitandi. 3 prestar af 13 komu með athugasemdir sem vöktu 

áhuga höfundar í ljósi þess sem höfundur greindi áður frá, þ.e. að 

mannréttindahugtakið eigi ekki endilega alltaf við og getur verið vafasamt að grípa til. 

En svör þessara presta voru í fyrsta lagi: „Fara varlega að ræða um mannréttindi í 

þessum efnum“ og í öðru lagi: „Ekki nota mannréttindi sem slagorð!“. Í þriðja og 

síðasta lagi: „Mér finnst orðið mannréttindi ekki eiga við hér því að um sjálfsagðan 

part af fræðsluskyldu skóla á íslenskri menningu og trúarhefð er að ræða. Hana ætti að 

veita óháð trú þeirra sem þiggja fræðsluna. Það er mikilvægt fyrir öll börn óháð 

lífsskoðunum foreldra að þekkja helstu tákn og siði menningarinnar. Tákn og siði sem 

eru sýnileg í listum, tónlist og raun menningunni allri. Það gerir þau læs á menningu 

sína óháð lífsskoðunum foreldranna. Vel má spyrja hvers vegna ekki er gefinn kostur 

á því fyrir foreldra að biðjast undan fræðslu um huldufólk eða jólasveina, en engum 

myndi detta það í hug!“. 

 

 

Mynd 12 - Telur þú skipulagðar kirkjuheimsóknir grunnskólanema í Reykjavík á aðventu vera sjálfsögð 

mannréttindi? 

 

Miðað við svörun við þessari spurningu þá virðast sóknarprestarnir frekar telja 

kirkjuheimsóknirnar vera sjálfsögð mannréttindi. Þá var viðhorf prestanna mun 
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greinilegra þar sem þeir virtust síður smeykir við að skýra frá skoðunum sínum og 

svör þeirra afdráttarlausari. Þrátt fyrir að vel megi vera að mannréttindahugtakið eigi 

ekki við þegar rætt er um kirkjuferðir grunnskólanema á aðventu, má spyrja sig að því 

hvort gerlegt sé að bera saman fræðslu um þjóðtrú, sbr. huldufólk og jólasveinar, og 

fræðslu um kristna trú og trúarbrögð yfir höfuð. Þegar svör skólastjórnendanna og 

sóknarprestanna voru tekin saman, var skiptingin algjörlega jöfn milli þeirra sem 

sögðust telja kirkjuheimsóknirnar sjálfsögð mannréttindi og þeirra sem ekki töldu þær 

sjálfsögð mannréttindi, eða 13 á móti 33 í báðum tilvikum. Þegar bæði 

skólastjórnendurnir og prestarnir voru spurðir, hvort þeir teldu skipulagðar 

kirkjuheimsóknir grunnskólanema í Reykjavík á aðventu á einhvern hátt vera 

mannréttindabrot, sögðu nær allir nei, eða 31 af 32. Einn skólastjórnandi kom með 

athugasemd þar sem hann sagði: „Við berum virðingu fyrir öllum trúarbrögðum og 

viljum að nemendur kynnist sem flestum þeirra“.  

 

Að lokum voru bæði skólastjórnendurnir og prestarnir spurðir að því hvort þeir teldu 

skipulagðar kirkjuheimsóknir grunnskólanema í Reykjavík á aðventu, vera í samræmi 

við reglur um samskipti leikskóla, grunnskóla og frístundarheimila í Reykjavíkurborg 

við trúar- og lífsskoðunarfélög. En eins sjá má í greiningunni á umræðunni hér að 

ofan eru skiptar skoðanir um það hvort kirkjuheimsóknirnar séu í samræmi við þessar 

reglur borgarinnar eður ei. Af þeim 18 skólastjórnendum sem svöruðu spurningunni 

sögðust 9, eða helmingurinn, telja heimsóknirnar í samræmi við reglurnar, en 5 af 

þessum 18 töldu þær ekki vera í samræmi við reglurnar. 4 skólastjórnendur komu með 

athugasemd þar sem þeir sögðu: a) „Heimsóknin er skipulögð af skólanum og sem 

hluti af fræðslu og undir stjórn kennara og það samræmist reglum“, b) „Það er hægt 

að skipuleggja þær með þeim hætti“, c) „Já þar sem skólinn skipuleggur þetta og er 

hluti af jólaundibúningi skólans“, og d) „Alltaf verið að breyta túlkun“. Svör 

prestanna, sem svöruðu spurningunni, voru fremur einsleit þar sem 11 af 13 sögðu já.  
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Mynd 13 - Telur þú skipulagðar kirkjuheimsóknir grunnskólanema í Reykjavík á aðventu vera í samræmi 

við reglur um samskipti leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila Reykjavíkurborgar við trúar- og 

lífsskoðunarfélög? 
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Samantekt og niðurstaða 

Margt bendir til þess að hefð sé fyrir skipulögðum kirkjuheimsóknum 

grunnskólanema í Reykjavík á aðventu. Í kaflanum um hefð var greint frá því að hefð 

vísar til ákveðins ferils þar sem ólíkir hópar hafa fundið sameiginlegan hljómgrunn og 

þannig leið til þess að skilja sig frá öðrum hópum. Forsöguþættir eru þá dregnir inn í 

nútíðina, lagaðir að breyttu umhverfi og aðstæðum, sem svo eru endurteknir og færast 

þannig með kynslóðum. Hefðir eru þá ekki endilega alltaf eins, þar sem þær þróast og 

taka breytingum. Þá eru það reynsla fólks og umhverfi sem hafa mikið um það að 

segja hvort og hvernig hefðum er viðhaldið og hvernig bæði ferlið sjálft og athöfnin 

verða, sem skapa hefðina. Hefðir geta tíðkast víða, ekki síst innan ákveðinna hópa 

og/eða samfélaga, og veltur bygging þeirra á því um hvaða hóp er að ræða. Því er ekki 

fráleitt að hefð geti skapast innan grunnskólasamfélagsins alls, 

grunnskólasamfélagsins í Reykjavík og/eða hjá þeim hópum sem hver skóli eða 

bekkur myndar.  

 

Ein forsenda þess að kirkjuheimsóknir grunnskólanema í Reykjavík á aðventu geti 

talist hefð er sú að slíkar heimsóknir séu farnar frá grunnskólum borgarinnar, sem og 

að kirkjusóknir í Reykjavík taki á móti grunnskólanemum sem koma í skipulagða 

heimsókn á aðventu. Samkvæmt niðurstöðum kannananna má draga þá ályktun að 

kirkjusóknir í Reykjavík taki almennt á móti grunnskólabörnum borgarinnar sem 

koma í skipulagða heimsókn á aðventu. Niðurstöður kannananna benda þó líka til 

þess að kirkjuheimsóknir hafi áður fyrr tíðkast í fleiri grunnskólum en gera í dag, þar 

sem slíkar heimsóknir hafa verið lagðar af í þó nokkrum skólum borgarinnar. 

Kirkjuheimsóknir grunnskólanema hafa þó aldrei verið algjörlega 

undantekningarlausar þó svo að niðurstöður kannananna gefi til kynna að flestir 

grunnskólar borgarinnar hafi á einhverjum tímapunkti farið í slíkar ferðir með 

nemendur skólanna.  

 

Í þeim skólum þar sem enn tíðkast að fara í skipulagða kirkjuheimsókn með 

nemendur skólans á aðventu, fara yngstu nemendur skólanna í öllum tilvikum í 

heimsóknirnar, þ.e. 1.-4. bekkur. En mismunandi er á milli skóla hvort, og þá hvaða, 
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bekkir eldri nemendanna fara í þessar heimsóknir. Er því öruggt að segja að ekki er í 

öllum tilvikum um alla nemendur eða bekki grunnskólanna að ræða þegar kemur að 

því að fara í þessar ferðir. Eins og greint hefur verið frá, þá eru ekki öll börn sem vilja 

fara í kirkjuheimsóknir, hverjar sem ástæður fyrir því kunna að vera. Niðurstöður 

kannananna gefa þó til kynna að oftast fari allir nemendur, þeirra bekkja sem í 

ferðirnar fara, með í ferðirnar. Það er þó öruggt að segja að ekki er í öllum tilvikum 

um alla nemendur eða bekki grunnskólanna að ræða þegar kemur að því að fara í 

þessar ferðir.  

 

Flestir prestanna voru á þeirri skoðun að hefð sé fyrir kirkjuheimsóknum 

grunnskólanema í Reykjavík á aðventu. Þá sagði rúmlega helmingur 

skólastjórnendanna að þeir teldu hefð vera fyrir kirkjuheimsóknunum. Samkvæmt 

svörum presta og skólastjórnenda í Reykjavík við fyrirspurnum Reykjavík vikublað 

töldu þeir almennt ekki vera löng hefð fyrir kirkjuheimsóknunum, eða um tveir 

áratugir. Stemmir það við niðurstöður kannananna, sem benda til að kirkjuheimsóknir 

grunnskólanema í Reykjavík á aðventu hafi að meðaltali tíðkast í 21-25 ár. Er þá 

illmögulega hægt að segja að um sé að ræða hefð sem færst hefur með mörgum 

kynslóðum, í þeirri mynd sem hún er í dag. Þó má vel vera að um hefð sé að ræða sem 

átti upptök sín í fyrri samskiptum kirkju og skóla, sem tíðkuðust á árum áður. 

Tæplega helmingur skólastjórnenda sögðust telja kirkjuheimsóknirnar vera hluta af 

íslenskri menningu og flestir sóknarprestanna. En menning er ekki fastmótuð heldur 

breytist með tíðarandanum, líkt og allt annað. Þá er til að mynda ekki að greina að 

kirkjuheimsóknir grunnskólanema á aðventu séu tilkomnar vegna kirkjusækni 

Íslendinga út frá því að þriðjungur Íslendinga sækja kirkju á hátíðisdögum.  

 

Eins og greint var frá í kaflanum um mannréttindi á fólk það til að fara út um víðan 

völl og telja hin ýmsu atriði sem almenn- og sjálfsögð mannréttindi. En líkt og Atli 

Harðarson benti á ber að varast þetta svo mannréttindahugtakið missi ekki marks. 

Miðað við niðurstöðu kannananna virðast sóknarprestarnir frekar telja 

kirkjuheimsóknir grunnskólanema í Reykjavík á aðventu vera sjálfsögð mannréttindi, 

en þeir voru mun skýrari í svörum en skólastjórnendurnir og virtust síður smeykir við 

að skýra frá skoðunum sínum og voru svör þeirra afdráttarlausari. Tæplega fjórðungur 

prestanna benti til að mynda á að þeim fyndist mannréttindahugtakið varla eiga við í 
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þessum efnum og að vafasamt gæti verið að grípa til þess. Enginn virtist vera þeirrar 

skoðunar að kirkjuheimsóknir séu á einhvern hátt mannréttindabrot. Flestir prestanna 

sögðust telja heimsóknirnar í samræmi við nýlegar reglur borgarinnar, sem og flestir 

skólastjórnendanna eða í það minnsta að mögulegt sé að skipuleggja þær með þeim 

hætti. 

5.6 Svar við rannsóknarspurningunni 

Markmið rannsóknarinnar var að komast að því hvort grundvöllur sé fyrir tilvísun í 

hefðina sem greina mátti í umræðunni um kirkjuheimsóknir grunnskólanema á 

aðventu, sem fram fór í desember 2014. Með þeim rannsóknaraðferðum sem notaðar 

voru var leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

„Er hefð fyrir skipulögðum kirkjuheimsóknum grunnskólanema í Reykjavík á 

aðventu? Ef svo, í hverju felst hefðin? 

Rannsóknin leiddi í ljós að hefð er fyrir skipulögðum kirkjuheimsóknum 

grunnskólanema í Reykjavík á aðventu. Átti hefðin sér áður stað innan 

grunnskólasamfélags Reykjavíkur en breyting á umhverfi hefur leitt til þess að 

ákveðnir hópar, grunnskólar, hafa hafnað hefðinni og heimsóknirnar lagðar af. Nær 

helmingur grunnskóla og flestar kirkjusóknir Reykjavíkurborgar, viðhalda þó 

hefðinni. En vegna utanaðkomandi þátta, frekari breytingu á umhverfi og reynslu 

manna er ekki spurning um hvort, heldur hvenær, hefðinni verði fundinn nýr farvegur 

eða henni alfarið hafnað. 
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6 Lokaorð 

Það kom höfundi á óvart að þrátt fyrir að kirkjuheimsóknir grunnskólanema í 

Reykjavík á aðventu hafi almennt ekki tíðkast lengur en í um tvo áratugi, og margir 

grunnskólar hafi hætt þessum kirkjuferðum, þá sé engu að síður um hefð 

kirkjuheimsókna að ræða, í Reykjavík. Út frá þessu væri áhugavert að kanna hvort 

sama sé að segja um landsbyggðina, og þá jafnvel hvort munur sé á milli þéttbýla og 

dreifbýla, eða hvort þessar kirkjuheimsóknir eigi sér einungis stað í Reykjavík. 

 

Rannsóknin leiddi í ljós að síðustu ár hafi kirkjuheimsóknir verið lagðar af í þó 

nokkrum skólum borgarinnar, og hefðin því tekið breytingum þar sem hún tíðkast hjá 

færri hópum en áður. Því gæti verið áhugavert að taka út stöðuna aftur síðar, eftir 

nokkur ár, og sjá hvort frekari breytingar hafi orðið, hvort hefðin sé enn til staðar eða 

hvort henni hafi verið alfarið hafnað af samfélaginu. Einnig gæti verið áhugavert að 

gera úttekt á því hvers eðlis kirkjuheimsóknir grunnskólanema í Reykjavík á aðventu 

eru, og þá hvort ástæða sé að óttast það að trúarinnræting eigi sér stað í þessum 

ferðum.  

 

Forvitnilegt verður þó að sjá hvort málið verði tekið aftur upp á næstu aðventu og 

umræða hafin á ný um kirkjuheimsóknirnar, eða hvort umræðurnar í desember 2014 

hafi haft einhver áhrif og niðurstaða fengist í málinu. En umræðan leiddi bersýnilega í 

ljós að fólk lætur sig þetta málefni varða og því nauðsynlegt að finna lausn á málinu, 

sem flestir geta sætt sig við. Því varla viljum við endurtaka leikinn á hverri aðventu, 

einmitt þegar helst ætti að bera á gleði, frið og kærleik. 
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8 Lagaskrá 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 
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9 Viðaukar 

9.1 Spurningakönnun til sóknarpresta 

 

1. Kyn? 

 

Kvk 2 14.3% 

Kk 12 85.7% 

2. Aldur? 

 

20-30 ára 0 0% 

31-40 ára 2 14.3% 

41-50 ára 3 21.4% 

51-60 ára 4 28.6% 

61 árs + 5 35.7% 

3. Tíðkast skipulagðar kirkjuheimsóknir grunnskóla í þinni kirkjusókn á aðventu? 
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Já 11 78.6% 

Nei 2 14.3% 

Veit ekki 0 0% 

Other 1 7.1% 

4. Ef já við spurningu 3. Hvað hafa skipulagðar kirkjuheimsóknir grunnskóla á aðventu tíðkast lengi í 

þinni kirkjusókn? 

 

1-5 ár 0 0% 

6-10 ár 0 0% 

11-15 ár 1 7.1% 

16-20 ár 3 21.4% 

21-25 ár 1 7.1% 

26-30 ár 1 7.1% 

31 ár + 3 21.4% 

Veit ekki 3 21.4% 

Other 0 0% 

5. Ef já við spurningu 3. Hve margar eru skipulagðar kirkjuheimsóknir grunnskóla, um það bil, í þína 

kirkjusókn yfir aðventuna? 

 

1-3 4 28.6% 

4-6 5 35.7% 

7-9 1 7.1% 

10+ 2 14.3% 

Veit ekki 0 0% 

Other 0 0% 

6. Skapa skipulagðar kirkjuheimsóknir grunnskóla í þína kirkjusókn einhvern tíman einhverja óánægju? 
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Já, alltaf 0 0% 

Já, stundum 0 0% 

Nei, aldrei 8 57.1% 

Veit ekki 4 28.6% 

Other 1 7.1% 

7. Ef nei við spurningu 3. Hafa skipulagðar kirkjuheimsóknir grunnskólanema á aðventu einhvern tíman 

tíðkast í þinni kirkjusókn? 

 

Já, en ekki lengur 1 7.1% 

Nei, aldrei 0 0% 

Veit ekki 0 0% 

Other 1 7.1% 

8. Telur þú hefð vera fyrir skipulögðum kirkjuheimsóknum grunnskólanema í Reykjavík á aðventu? 

 

Já 12 85.7% 

Nei 1 7.1% 

Veit ekki 0 0% 

Other 1 7.1% 
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9. Telur þú skipulagðar kirkjuheimsóknir grunnskólanema í Reykjavík á aðventu vera hluti af íslenskri 

menningu? 

 

Já 12 85.7% 

Nei 0 0% 

Veit ekki 1 7.1% 

Other 0 0% 

10. Telur þú skipulagðar kirkjuheimsóknir grunnskólanema í Reykjavík á aðventu vera sjálfsögð 

mannréttindi? 

 

Já 8 57.1% 

Nei 2 14.3% 

Veit ekki 0 0% 

Other 3 21.4% 

11. Telur þú skipulagðar kirkjuheimsóknir grunnskólanema í Reykjavík á aðventu vera brot á 

mannréttindum? 

 

Já 0 0% 

Nei 13 92.9% 
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Veit ekki 0 0% 

Other 0 0% 

12. Telur þú skipulagðar kirkjuheimsóknir grunnskólanema í Reykjavík á aðventu vera í samræmi við 

reglur um samskipti leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila Reykjavíkurborgar við trúar- og 

lífsskoðunarfélög? 

 

Já 11 78.6% 

Nei 1 7.1% 

Veit ekki 1 7.1% 

Other 0 0% 

Number of daily responses 

 

 

 

9.2 Spurningakönnun til skólastjórnenda 

 

1. Kyn 

 

Kvk 11 50% 
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Kk 11 50% 

2. Aldur 

 

20-30 ára 0 0% 

31-40 ára 0 0% 

41-50 ára 2 9.1% 

51-60 ára 14 63.6% 

61 árs + 6 27.3% 

3. Er skólinn þinn fjölmenningarskóli, þar sem saman eru komnir nemendur og/eða starfsmenn frá 

ólíkum menningarheimum? 

 

Já 21 95.5% 

Nei 0 0% 

Veit ekki 0 0% 

Other 0 0% 

4. Er farið í skipulagðar kirkjuheimsóknir með nemendur skólans á aðventu? 

 

Já 10 45.5% 

Nei 11 50% 
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Já, stundum 0 0% 

Veit ekki 0 0% 

Other 1 4.5% 

5. Ef já við spurningu 4. Hvaða bekkir fara í skipulagða kirkjuheimsókn á aðventu? Vinsamlega merktu 

við allt sem við á. 

 

1. bekkur 11 50% 

2. bekkur 11 50% 

3. bekkur 11 50% 

4. bekkur 11 50% 

5. bekkur 10 45.5% 

6. bekkur 10 45.5% 

7. bekkur 9 40.9% 

8. bekkur 5 22.7% 

9. bekkur 4 18.2% 

10. bekkur 4 18.2% 

Veit ekki 0 0% 

Other 0 0% 

6. Ef já við spurningu 4. Hvað hafa skipulagðar kirkjuheimsóknir á aðventu tíðkast lengi í skólanum? 

 

1-5 ár 0 0% 

6-10 ár 0 0% 

11-15 ár 1 4.5% 

16-20 ár 3 13.6% 

21-25 ár 2 9.1% 

26-30 ár 0 0% 

31 ár + 2 9.1% 

Veit ekki 2 9.1% 

Other 0 0% 

7. Ef já við spurningu 4. Fara allir nemendur viðkomandi bekkjar með í skipulagða kirkjuheimsókn á 

aðventu? 

 

Já, alltaf 1 4.5% 
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Já, oftast 7 31.8% 

já, stundum 0 0% 

Nei, aldrei 0 0% 

Veit ekki 0 0% 

Other 2 9.1% 

8. Ef já við spurningu 4. Hafa skipulagðar kirkjuheimsóknir skólans á aðventu skapað einhver vandamál, 

s.s. vanlíðan nemanda, óánægju foreldra/nemanda eða eitthvað þess háttar? 

 

Já, alltaf 0 0% 

Já, oftast 0 0% 

Já, stundum 4 18.2% 

Nei, aldrei 3 13.6% 

Veit ekki 0 0% 

Other 2 9.1% 

9. Ef nei við spurningu 4. Hafa skipulagðar kirkjuheimsóknir á aðventu einhvern tíman tíðkast hjá 

skólanum þínum? 

 

Já, en ekki lengur 7 31.8% 

Nei, aldrei 3 13.6% 

Veit ekki 2 9.1% 

Other 0 0% 

10. Telur þú hefð vera fyrir skipulögðum kirkjuheimsóknum grunnskólanema í Reykjavík á aðventu? 

 

Já 13 59.1% 
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Nei 3 13.6% 

Veit ekki 4 18.2% 

Other 0 0% 

11. Telur þú skipulagðar kirkjuheimsóknir grunnskólanema í Reykjavík á aðventu vera hluti af íslenskri 

menningu? 

 

Já 9 40.9% 

Nei 7 31.8% 

Veit ekki 5 22.7% 

Other 0 0% 

12. Telur þú skipulagðar kirkjuheimsóknir grunnskólanema í Reykjavík á aðventu vera sjálfsögð 

mannréttindi? 

 

Já 5 22.7% 

Nei 11 50% 

Veit ekki 1 4.5% 

Other 4 18.2% 

13. Telur þú skipulagðar kirkjuheimsóknir grunnskólanema í Reykjavík á aðventu vera brot á 

mannréttindum? 
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Já 0 0% 

Nei 18 81.8% 

Veit ekki 0 0% 

Other 1 4.5% 

14. Telur þú skipulagðar kirkjuheimsóknir grunnskólanema í Reykjavík á aðventu vera í samræmi við 

reglur um samskipti leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila Reykjavíkurborgar við trúar- og 

lífsskoðunarfélög? 

 

Já 9 40.9% 

Nei 5 22.7% 

Veit ekki 3 13.6% 

Other 4 18.2% 

Number of daily responses 

 

 



 

 

60 

 

 

 

 

 


