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Ágrip
Umfjöllunin sem hér fer á eftir hefst á yfirferð yfir sögu fermingar evangelísk-Lúthersku 

kirkjunnar. Litið er stuttlega til kenninga Lúthers og siðbótarmanna um ferminguna og 

þaðan farið yfir í sögu kristilegrar fermingar hér á landi. Einnig er saga húmanista á 

Vesturlöndum skoðuð og rakin tildrög þess að stofnað var til borgaralegrar fermingar 

hér á landi sem leiddi til stofnunar fyrsta húmanistafélags á Íslandi. Þá er vikið að 

fermingarstörfunum sjálfum og markmiðslýsingar fermingarstarfanna skoðuð hjá bæði 

kirkjunni og Siðmennt. Einnig er skoðað hvernig þessi markmið eru í framkvæmd, 

þegar litið er til siðfræðikennslu hvors hóps fyrir sig. Með hjálp heimspekinnar er bent á 

þau ólíku gildi sem höfð eru að leiðarljósi hjá hvorum hóp fyrir sig. Dregið er fram 

hvaða áhrif hvort starf fyrir sig á að hafa á ungmennin. Hjá kirkjunni er lögð áhersla á 

kennslu í kristnum fræðum og boðun í anda vakningar og virkjunar sem eiga að leiða til 

þátttöku í starfi kirkjunnar. Hjá Siðmennt er lögð áhersla á að ungmennin temji sér 

gagnrýna hugsun. 

Í niðurstöðunum er bent á þann mun sem gildin miðla til ungmennanna. Einnig er bent  á 

að þessi ólíku gildi gera það að verkum að námskeiðin eru að fást við afar ólíkar 

áherslur þar sem borgaraleg ferming er nokkurskonar manndómsvígsla með áherslu á 

borgaralegar skyldur en kirkjuleg ferming er trúarlegt nám sem miðlar trúarlegum 

gildum. Sú hefð sem hefur ríkt hér á landi þegar kemur að fermingum fær því enn að 

vera stór þáttur í lífi ungmenna með tilkomu þess vals sem borgaraleg ferming hefur 

fært okkur.
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1. Inngangur
Hér á landi hefur fermingin markað ákveðin tímamót í lífi ungmenna. Fermingin 

tengist kristinni trú og var það því hlutverk þjóðkirkjunnar að sinna þeirri fræðslu 

sem þar fór fram. Fyrr á öldum var fermingin bundin í lög og var því öllum 

mönnum skylt að fermast. Þrátt fyrir að sú skylda hafi verið afnumin kjósa enn 

flest ungmenni að fermast og því er sterk hefð í kring um ferminguna. Í lok 20. 

aldar kom fram á sjónarsviðið nýr valkostur á þessu sviði; borgaraleg ferming. 

Samfélagið bjó yfir meiri fjölmenningu á þessum tíma en áður og skapaðist því 

möguleiki fyrir fleiri ungmenni að taka þátt í hinni sér-íslensku hefð. Sá hópur 

sem stóð að fyrstu borgaralegu fermingunni stofnaði í framhaldi fyrstu samtök 

húmanista hér á landi; Siðmennt. Íslendingar fengu því á sama tíma nýjan valkost 

í fermingu og fyrstu samtök húmanista. Það má velta því fyrir sér hvort það hafi 

verið of stór biti fyrir Íslendinga, þar sem umræðan hefur fyrst og fremst beinst að 

því hvort ferming sé réttnefni fyrir borgaralega fermingu og hvort trúleysi leiði af 

sér siðleysi fyrir ungmennin.

Í þessari ritgerð verður leitast við að greina þann mun sem er á fermingarstörfum 

þjóðkirkjunnar og Siðmenntar og hvaða gildum þau miðla til ungmennanna. 

Stuðst verður við heimspekilegt orðalag og aðferðir þegar kemur að þessum 

greinarmun, og skoðaðar m.a. rannsóknir og kenningar heimspekinnar þegar 

kemur að siðfræðikennslu fyrir grunnskóla. Einnig verður litið til þess inn á hvaða 

brautir ungmennunum er beint í fermingarstörfunum. Fyrst verður þó litið til sögu 

og þróun fermingar bæði hjá þjóðkirkjunni og Siðmennt.
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2. Kirkjan og evangelísk-lúthersk trú
Þegar fermingar nú á dögum eru skoðaðar er óhjákvæmilegt að líta til kirkjusögunnar og 

þess þegar mótmælendur klufu sig frá hinni almennu kirkju og véfengdu ýmsa helgisiði 

hennar. Sagan er yfirgripsmikil og snýst um mörg átakamál, bæði stór og smá, og því 

verður hér farið mjög hratt yfir sögu, en þó reynt að ná einhverri hugmynd um fermingu 

og mótun hennar innan evangelísk-lútherskrar kirkju nú til dags.

  Ferminguna er í raun unnt að rekja langt aftur, svo langt að tengja mætti hana við 

manndómsvígslur í frumstæðum samfélögum. Ferming innan kaþólsku kirkjunnar 

tengist inngöngusakramentunum og því sakramenti sem allar kristnar kirkjur 

viðurkenna; skírninni.1

 Skírn er sú athöfn sem sameinar kristna menn og er aðalsakrament þeirra. Skírnin 

hefur alltaf verið sú athöfn sem trúaður maður tekur þátt í, til að skilgreina að hann 

gangist við kristinni trú og með skírninni gengur viðkomandi inn í samfélag Krists. Í 

frumkristni létu menn skírast og fengu svo fræðslu um trúna og eftir þá fræðslu fór fram 

önnur athöfn þar sem viðkomandi var smurður. Með smurningunni var gert krossmark 

með olíu á enni hans sem táknaði gjöf heilags anda. Var hann þar með fullgildur innan 

kristins samfélags og mátti því taka þátt í kvöldmáltíðarsakramentinu.2

 Þegar kristin trú var gerð að ríkistrú í Rómaveldi um 375 varð það algengara að 

kornabörn væru borin til skírnar og myndaðist því bil milli þessara tveggja athafna.3 

Þetta bil reyndist erfitt að brúa og tóku kristnir hópar ólíka afstöðu til barnaskírnar.  

Innan kaþólsku kirkjunnar var sú leið farin að foreldrar og guðforeldrar tóku á sig þá 

ábyrgð að ala barnið upp í kristinni trú. Síðar á lífsleiðinni skyldi barnið staðfesta trú 

sína og var skírnin þá fullnustuð með gjöf heilags anda. Skírn og ferming eru því hin 

raunverulegu inngöngusakrament inn í kirkjuna.4  

 Kaþólska kirkjan hafði mótað ákveðnar hefðir innan trúarinnar og ein af þeim var gjöf 

heilags anda til hinna trúuðu. Athöfnin nefndist ferming eða biskupun. Þeir sem fermdu 

voru biskupar, því að þeir einir gátu gefið heilagan anda, þar sem þeir voru í beinni línu 

frá postulunum sem stofnuðu kirkjuna. Gjöf heilags anda átti að styrkja og efla hinn 

4

1 Cathharina Broomé, Kaþólskur siður (Reykjavík: Þorlákssjóður, 1995), 111.

2 Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, Ferming í fjórar aldir (Reykjavík: Flateyjarútgáfan, 2007), 11.

3 Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, Ferming í fjórara aldir, 13.

4 Cathharina Broomé, Kaþólskur siður (Reykjavík: Þorlákssjóður, 1995), 114.



trúaða til að verjast illum öflum og freistingum. Engrar sérstakrar fræðslu var þó 

krafist.5 Ferming varð ekki sakrament innan kaþólsku kirkjunnar fyrr en árið 14396.

 Þegar munkurinn Marteinn Lúther (1483-1546) gerði uppreisn gegn kaþólsku 

kirkjunni gagnrýndi hann að mestu þær hefðir sem kirkjan lét  viðgangast og það 

valdboð sem hún hafði. Hann hafnaði þeirri hugmynd kaþólsku kirkjunnar að hægt væri 

að ávinna sér náð Guðs með því að þylja upp bænir, lifa skírlífi eða með því að kaupa 

aflátsbréf. Að hans mati fengist náð Guðs með því einu að trúa á Guð.

 Lúther samþykkti aðeins tvö sakramenti, skírn og kvöldmáltíðina. Með því að taka 

skírn var einstaklingurinn orðinn meðlimur og þátttakandi í kristnu samfélagi. Til að 

byrja með taldi Lúther ferminguna hluta af frumkirkjulegri hefð en síðar kemur fram í 

ritum hans að hann hafnar fermingunni sem sakramenti.7  Hann gagnrýndi m.a. að 

fermingin væri helgisiður sem þjónaði sem skrautfjöður fyrir biskupsembættið. Skírnin 

ein væri nóg sem aðgangur að kristnu samfélagi og ekki þyrfti að koma til 

handayfirlagning biskupa. Sem siðbótarmaður hafði Lúther hins vegar ekkert á móti 

fræðslunni, taldi hana fremur nauðsynlega. Honum blöskraði hversu illa almenningur 

var að sér í kristnum fræðum. Í stað fermingarathafnar kaþólskra skyldi fara fram 

fræðsla sem lyki með prófi. Játning trúnemans skipti máli, það að játast kristinni trú og 

náð Guðs. Í framhaldi gaf Lúther út Fræðin minni 8sem var leiðsögubók trúnemans. 

Með fræðslunni taldi hann að hægt væri að styrkja ungt fólk í trúnni sem stæði frammi 

fyrir freistingu og synd. Það sem skipti máli var uppfræðslan og yfirheyrsla um inntak 

trúarinnar, öðrum orðum katekisminn.9

 Á tíma Lúthers og siðbótarmanna liggja aðaláherslurnar á hreinni kirkju og þekkingu. 

Þó að ferming sé ekki samþykkt sem sakramenti þá vilja þeir að hinn trúaði 

einstaklingur þekki trúna. Þeir sem neita að læra fræðin geti ekki talist kristnir og skuli 

því ekki viðurkenndir sem meðlimir kirkjunnar og fá ekki aðgang að 

5

5 Námskrá fermingarstarfanna, María Ágústsdóttir tók saman, (Fræðslu og þjónustudeild kirkjunnar, 1999),14. 
Framveigis verður vísað til Námskrár fermingarstarfanna með því að vísa í titil og blaðsíðutal.
Einnig Bjarni Sigurðsson, „Ferming í fjórar aldir. Upptök fermingar og fræðsluskyldu,“ Ritröð 
Guðfræðistofnunar 6 (1991): 11.

6 Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, Ferming í fjórar aldir (Reykjavík: Flateyjarútgáfan, 2007), 11. 
Einnig Bjarni Sigurðsson, „Ferming í fjórar aldir. Upptök fermingar og fræðsluskyldu“, Ritröð 
Guðfræðistofnunar 6 (1991): 11.

7 Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, Ferming í fjórar aldir, 11-12.

8 Fræðin minni voru gefin út á spjöldum á árunum 1528-1529, spjöldin átti að hengja upp á heimilum og í 
skólum. Vorið 1529 komu út Fræðin meiri en þau voru ætluð kennendum. Spjöldin voru gefin út í bók 
„Fræðunum minni, sem ætluð voru þeim fáfróðu. Torfi Hjaltalín. Ferming í fjórar aldir, 15. 
Der kleine Katechismus (fræðin minni). Bjarni Sigurðsson, „Ferming í fjórar aldir. Upptök fermingar og 
fræðsluskyldu,“ Ritröð Guðfræðistofnunar 6 (1991): 11.

9 Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, Ferming í fjórar aldir, 12-13.



kvöldmáltíðarsakramentinu. Ferming var því ekki til sem athöfn til að byrja með 

„heldur [...] sem yfirheyrsla í trúarlærdóminum og sem opinber trúarjátning.“10 

 Siðbótarmenn og Lúther koma því með ákveðna virkni inn í trúarlíf einstaklingsins. 

Ekki er nóg að vera trúaður og tilheyra kirkjunni, einstaklingurinn verður að þekkja trú 

sína svo að breytni hans verði út frá trúnni og í samræmi við það kirkjulega samfélag 

sem hann tilheyrir. Breytni og lifnaður á að vera í takt við trúna. 

 Vegna náinna tengsla Íslands og Dannmerkur bárust straumar siðbótar óvenju snemma 

til landsins. Kaþólsk trú hafði verið ríkjandi á Íslandi frá kristnitöku árið 1000 en með 

siðbótinni snerust Íslendingar til lútherskunnar. Íslenskir prestar sem námu fræðin í 

Danmörku fluttu heim með sér stefnu siðbótarmanna. 

 Fyrsti lútherski biskup á Íslandi var Gissur Einarsson (c 1512-1548).11  Hann lagði 

mikla áherslu á uppfræðslu og er talinn hafa komið með fyrsta íslenska katekismann til 

landsins.12  Áherslan var á að almenningur þekkti trúna svo hann væri hæfur til 

altarissamfélagsins. Þessi áhersla á að almenningur kunni katekismann fær frekara 

brautargengi með kirkjuskipan frá Kristjáni III. frá árinu 1537, þar sem segir „börnin og 

ungmennin [skulu svo] vel uppfrædd að megi vera í Christo sem í Christo eru skírð“.13 

Öll sóknarbörn áttu að kunna skil á trúnni og í guðþjónustum var miðað að því að kenna 

barnalærdóminn. Prestar könnuðu skilning og þekkingu sóknarbarna á trúnni og ef 

presturinn mat það svo að einstaklingur væri ekki nægilega vel að sér, þurfti hann að 

gangast undir einkakennslu. Fólk þurfti því að fá aflausn hjá presti sínum til að fá að 

taka þátt í altarissakramenntinu. „Þannig hefur aflausnin gegnt hlutverki fermingarinnar 

sem aðgönguskilyrði að kvöldmáltíðarsakramentinu á fyrstu áratugum siðbótarinnar.“14 

Allt benti til þess að kristna ætti Íslendinga fljótt  og örugglega. Konunglegar tilskipanir 

um uppfræðslu almennings voru tíðar og segja má að kirkjan hafi fengið það hlutverk að 

takast á við fræðslustarf. Í einu af þessum opnu bréfum frá 1635 er „öllum kirkjunnar 

þjónum skipað að láta öll börn á Íslandi læra Fræði Lúthers utan bókar og yfirheyra þau 

í þeim“.15

6

10 Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, Ferming í fjórar aldir, 17.

11 Gissur Einarsson. c1512-1548. Biskup 1540-1548. Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, Ferming í fjórar aldir, 19.

12 Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, Ferming í fjórar aldir, 19. Einnig Bjarni Sigurðsson, „Ferming í fjórar aldir. 
Upptök fermingar og fræðsluskyldu,“ Ritröð Guðfræðistofnunar 6(1991): 12.

13 Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, Ferming í fjórar aldir, 20.

14 Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, Ferming í fjórar aldir, 21. 

15 Bjarni Sigurðsson, „Ferming í fjórar aldir. Upptök fermingar og fræðsluskyldu,“ Ritröð Guðfræðistofnunar 6 
(1991): 16.



 Guðbrandur Þorláksson Hólabiskup  (1571-1627)16 lagði mikið upp úr uppfræðslunni 

og átti frumkvæði af bókaútgáfu og talið er að á árunum 1575-1625 hafi hann gefið út 

um 100 titla.17  Árið 1596 gaf hann út bækling þar sem hann fjallar um upptöku 

fermingarinnar. Hann lagði áherslu á fræðin eins og áður hafði verið gert  auk þess sem 

hann gerði ráð fyrir fermingarathöfn. Í bæklingnum sem kallaðist Sú rétta confirmatio, 

var enn frekari ítrekun á trúfræðslu landans. Fermingarfræðslan sjálf átti samkvæmt 

Guðbrandi að „verða til þess að vekja og styrkja fólk almennt til sannrar guðhræðslu, 

góðrar ögunar og guðlegrar siðsemdar“.18 Guðbrandur var því frumkvöðull þegar kom 

að fermingum á Íslandi.  

 Árið 1741 komu hingað til lands Ludvig Harboe og Jón Þorkelsson með konungsbréf 

frá Kristjáni IV. Í bréfinu var farið fram á fermingar- og uppfræðsluskyldu ungdómsins.

„Barna confirmation og innvígsla svo og þeirra opinbert examen og yfirheyrsla 
skal vera almenn regla og fullkomin skylda, sem öll börn í söfnuðinum, engu 
fráskildu, af hverju helzt  standi og virðugleika þau eru, skulu óbrigðanlega til 
skyldast, svo að  ekkert manngreiningarálit  orsaki hina minnstu misklíð í 
samkundunni“,19

Í kjölfarið fylgdi fjöldi konungsbréfa um framkvæmd ferminganna, húsvitjanir presta á 

fræðslutímanum og hvaða námsefni skyldi kennt. Mikið var lagt upp úr 

heimilisvitjunum presta og djákna til að kanna kunnáttu barnanna í kristnum fræðum. 

Þar að auki lagði konungur áherslu á að börnum yrði kennt  að lesa þannig að þau gætu 

lært fræðin og prestum var gert að kanna lestrargetu barnanna. Í tilskipun um húsvitjanir 

frá 1746 er prestum og djáknum gert skylt að kenna börnum fræðin og lestur á bók. Ef 

bókakostur var enginn á heimilinu var „ [...] sérhver húsfaðir [...] skyldugur til að kaupa 

þá bók sem honum verður af prestinum rekommanderuð og ráðlögð [...]“20 Eins og fram 

kom í konungsbréfinu áttu allir að vera þessarar fræðslu aðnjótandi. Þau börn sem ekki 

áttu forráðamenn eða þar sem fátækt var mikil voru ekki látin sitja eftir, heldur voru 

efnameiri menn innan sveitanna látnir bera ábyrgð á því að þessir einstaklingar fengju 

7

16 Fæddur c 1541-1542. Dáinn 1627. Hólabiskup 1571-1627.

17 Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, Ferming í fjórar aldir, 29.

18 Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, Ferming í fjórar aldir, 31. Einnig Bjarni Sigurðsson, „Ferming í fjórar aldir. 
Upptök fermingar og fræðsluskyldu,“ Ritröð Guðfræðistofnunar 6 (1991): 14. „Þa Yferheyrslan þesse er nu vte 
þa sk(al) Prestur amin(n)a Börnen/ ad blijfa stadfastlega j Trunne/ j Bæna akallenu og Hlydnen(n)e/ og ödrum 
Dygdum“.

19 Bjarni Sigurðsson, „Ferming í fjórar aldir. Upptök fermingar og fræðsluskyldu,“ Ritröð Guðfræðistofnunar 6 
(1991): 17.

20 Sama heimild,  20-21.



að uppfræðast og fermast.21 Hlutverk fermingarinnar var þó fólgið í fleiri mikilvægum 

þáttum en þeim að efla trú landans og koma að þekkingunni. Prestum var skylt að halda 

manntalsbók, þar sem m.a. var skráð hvort einstaklingar væru læsir og hvernig þeir 

væru að sér í fræðunum.22  Fermingin hafði því ekki eingöngu trúarlegt  og 

þekkingarfræðilegt gildi. Í könnun sinni Hann varðveiti þig bendir Pétur Pétursson á að 

fermingin hafi þarna í raun haft fjórþætt hlutverk, trúarlegt, uppeldislegt, félagslegt og 

stjórnsýslulegt.23  Hið stjórnsýslulega hlutverk kemur bersýnilega í ljós þegar fjöldi 

konungsbréfa og tilskipana um uppfræðslu og ögun almennings er skoðuð. Þegar 

einstaklingur var fermdur fékk hann fermingarskírteini sem var mikilvægt plagg fyrir 

margar sakir. Ekki var hægt að skipta um sókn án þess að sýna fram á að viðkomandi 

væri fermdur og þurftu menn því að framvísa fermingarskírteini sínu. Þau skilyrði giltu 

að ef gefa átti saman fólk þurftu báðir einstaklingar að framvísa fermingarskírteini og 

þar að auki var óheimilt að gefa fólk saman án þess að annað þeirra kynni að lesa.24 

Þegar sótt var um vinnu gat vinnuveitandi farið fram á að sjá skírteinið til að ganga úr 

skugga um að viðkomandi einstaklingur þekkti kristna trú og siðgæði. Að sama skapi 

gaf skírteinið til kynna að viðkomandi væri læs. Á ákveðnum tíma bólusettu prestar við 

kúabólu og gilti því fermingarskírteinið einnig sem heilsufarsvottorð.25 Kirkjan var því 

hið sýnilega stjórnvald samfélagsins. Hún hélt uppi lögum og reglum sem bárust frá 

konungi, sá um menntun landans og kristilegt og siðferðilegt uppeldi. Árið 1874 voru 

Íslendingar lausir undan stjórn Danakonungs og fengu afhenta stjórnarskrá. Hún kvað á 

um trúfrelsi fyrir Íslendinga.26 En þó að trúfrelsi væri nefnt í stjórnarskránni sem og að 

kennurum fjölgaði á þessum tíma, fór nánast öll fræðsla ungmenna fram undir tilsögn 

presta og námsefnið var enn þá í þeirra höndum. Árið 1880 voru skrift og reikningur 
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21 Bjarni Sigurðsson, „Ferming í fjórar aldir. Upptök fermingar og fræðsluskyldu,“ Ritröð Guðfræðistofnunar 6 
(1991): 22.

22 Sama heimild,  21.

23 Pétur Pétursson, „Hann varðveiti þig: Könnun á fermingarstörfum og viðhorfum fermingarfræðara.“ (Unnið á 
vegum fermingarstarfanefndar þjóðkirkjunnar), 40.  

24 Þorsteinn Helgason, Í fullorðinna tölu (Reykjavík: Námsgagnastofnun, 2000), 24. „Svo var því ákvæði bætt 
við að ekki mæti gefa fólk saman i hjónaband nema a.m.k. annað hjónanna kynni að lesa.“

25 Bjarni Sigurðsson, „Ferming í fjórar aldir. Upptök fermingar og fræðsluskyldu,“ Ritröð Guðfræðistofnunar 6
(1991): 29. „Fyrrum var það ein af embættisskyldum sóknarpresta að bólusetja við kúabólu.. […] ekki megi 
ferma barn nema það sanni fyrir presti með vottorði að það hafi verið bólusett við kúabólu..“ Einnig Þórunn 
Valdimarsdóttir og Pétur Pétursson, Kristni á íslandi IV. Til móts við nútímann (Reykjavík: Alþingi, 2000), 94.

26 Sigurður Pálsson, „Kirkja og skóli á 20. öld: Staða og þróun kennslu í kristnum fræðum og trúarbragðafræðum 
á Íslandi með samanburði við Danmörku, Noreg og Svíþjóð“ (Rannsóknarverkefni lagt fram til fullnaðar Ph.D.-
gráðu í menntunarfræði við Kennaraháskóla Íslands), 67. Hér eftir verður vísað til ritgerðar Sigurðar með því að 
vísa til höfundar, titils ritgerðarinnar og blaðsíðutals.



gerð að skyldufögum auk lesturs og kristindóms. Einstaklingur þurfti grunnþekkingu í 

öllum þessum fögum til að fá að fermast.27 

 Árið 1907 voru sett lög um fræðslu barna og með því færðist alþýðufræðslan af 

höndum kirkjunnar yfir til veraldlegra yfirvalda.28 Þessari yfirfærslu fylgdu vangaveltur 

um hver aðkoma kirkjunnar ætti að vera að menntamálum, til að mynda hvort 

skólayfirvöld ættu að ráða inntaki fræðslunnar eða kirkjuyfirvöld, hvort prestar ættu að 

hafa eftirlit eða annast kristindómsfræðslu skólans og hver tengsl fræðslunnar við 

ferminguna ættu að vera. Þó virtist  það vera óumdeilanlegt að kristindómsfræðsla væri 

sjálfsögð innan skólans.29 Í bók Guðmundar Finnbogasonar (1873-1944), Lýðmenntun, 

þar sem hann fjallar um uppeldis- og menntamál þjóðarinnar til framtíðar, tekur hann 

fram að í kristinfræðslu læri börn bæði um trúmál og siðgæði. Það uppeldisfræðilega 

starf sé mikilvægt innan skólans.30 Guðmundur samdi svo fyrir landstjórnina Frumvarp 

til laga um fræðslu barna með ástæðum og athugasemdum sem lagt var fyrir Alþingi 

1905.31 Í frumvarpinu segir að öll börn sem komin eru á 14. ár eigi að hafa lært nokkur 

atriði biblíusögunnar og um líf og kenningu Krists. Guðmundur leggur til í athugasemd 

sem fylgir greininni (og gengur þannig þvert á það sem hann segir í Lýðmenntun) að 

heimili og prestar eigi að sjá um kverakennsluna auk þess sem hann spyr hvort ekki sé 

kominn tími til að endurskoða löggjöf um ferminguna.32 Landstjórnin breytti þessari 

grein Guðmundar þegar frumvarpið var lagt fram til Alþingis og var hún þá orðin á þann 

veg að „Hvert barn, sem er fullra 14 ára, á að hafa lært í kristnum fræðum það, sem 

heimtað er eða heimtað kann að vera, að börn kunni í þeirri grein til fermingar“.33 Þau 

rök sem fylgdu voru að það væri óheppilegt að skipta menntun milli skóla og heimila og 

þar að auki tilheyri svo að segja öll börn hér á landi hinni evangelísk-lúthersku kirkju. 

Þó er það tekið fram að þau börn sem eru ekki skráð í þjóðkirkjuna séu ekki skyldug til 

að taka þátt í kristindómskennslunni. 34
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27 Sigurður Pálsson, „Kirkja og skóli á 20. öld“, 68.   

28 Sigurður Pálsson, „Kirkja og skóli á 20. öld“, 71.

29 Sigurður Pálsson, „Kirkja og skóli á 20. öld“, 71.

30 Sigurður Pálsson, „Kirkja og skóli á 20. öld“, 74.

31 Sigurður Pálsson, „Kirkja og skóli á 20. öld“, 76.

32 Sigurður Pálsson, „Kirkja og skóli á 20. öld“, 76.

33 Sigurður Pálsson, „Kirkja og skóli á 20. öld“, 76-77.

34 Sigurður Pálsson, „Kirkja og skóli á 20. öld“, 76-77.



 Þingmennirnir Guðmundur Björnsson (1864-1937) landlæknir og Jón Jónsson 

(1855-1912) vildu að ákvæði um kristindómsfræðsluna yrði felld úr frumvarpinu. 

Guðmundur rökstuddi skoðun sína á eftirfarandi hátt:

... vjer lítum svo á, sem þetta ákvæði frumv. leggi harðan fjötur á 
skoðanafrelsi manna og trúfrelsi - fjötur, sem þar að  auki að  okkar hyggju, 
fer á bága við stjórnarskrána.
 Ekkert frelsi er jafn dýrmætt og það að vera frjáls að hverskonar 
lífskoðun eða trúarskoðun. Fullt trúarfrelsi höfum vjer ekki hjer á landi; 
menn eru á ýmsan hátt hlekkjaðir við þjóðkirkjuna og hennar trú, en vjer 
höfum þó að undanförnu fremur færzt  í frelsisáttina; þannig hefur verið  leyft 
borgaralegt  hjónaband og ýmis höpt leyst af utanþjóðkirkjumönnum. Sú 
skoðun er meir og meir að ryðja sjer til rúms, að kirkjuna beri að skilja frá 
ríkinu, að ríkið  eigi ekki að styðja ein trúarbrögð  öðrum fremur, að trúfrelsi 
manna eigi að vera fullt og óskert í alla staði.35

Þessi ræða Guðmundar hafði greinilega ekki sterk áhrif því að frumvarpið var lagt fram 

nánast óbreytt og samþykkt sem lög frá Alþingi 22. nóvember 1907. Þó að 

stjórnarskráin hafi getið um trúfrelsi Íslendinga voru eldri lög um að öll börn ættu að 

fermast ekki tekin úr gildi fyrr en með lögum um trúfélög nr. 18/1975.36  Þegar 

fræðslulögin voru gefin út  losnaði að miklu leyti um fræðsluskyldu presta, en þó ekki að 

öllu leyti. Það var nánast regla að prestar voru kosnir í skóla- og fræðslunefndir.37 Lögin 

voru að einhverju leyti óskýr þegar kom að kristinfræðikennslu. Enn var skylda að 

fermast og þurftu börnin því að læra fræðin, en óljóst var hver ætti að kenna þau og 

hvert námsefnið ætti að vera. Kirkjan hafði því enn mikið um það að segja hvaða 

námsefni var í boði og það virtist hafið yfir alla gagnrýni að kristin trú væri hluti af 

námi barnanna. Trúin var talin hafa uppeldisfræðilegt gildi fyrir æsku landsins, kenna 

góða siði og vera siðbætandi. Deilur þær sem vörðuðu trúfræðslu í skólum snérust því 

fyrst og fremst um aðferðir og inntak kennslunnar og verkaskiptingu kennara og 

presta.38 Biblíusögur urðu til að mynda skyldunámsgrein með námskrá skólanna frá 

árinu 1929.39 Kirkjan var virk innan skólastarfs og menntastefnu langt fram eftir öldinni. 

Í kjölfarið á lagasetningu um grunnskólann árið 1974 tók aðild kirkjunnar að 

menntamálum landans breytingum og fjarlægðin jókst milli skóla og kirkju. 
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35 Sigurður Pálsson, „Kirkja og skóli á 20. öld“, 78.

36 Sigurður Pálsson, „Kirkja og skóli á 20. öld“, 78.

37 Þórunn Valdimarsdóttir og Pétur Pétursson, Kristni á íslandi IV. Til móts við nútímann (Reykjavík: Alþingi, 
2000), 224.

38 Sigurður Pálsson, „Kirkja og skóli á 20. öld“, 104.

39 Sigurður Pálsson, „Kirkja og skóli á 20. öld“, 103.



Grunnskólanefnd vann að frumvarpi til laga um grunnskólana á árunum 1971-1974 og á 

þeim tíma var tekist á um þau kristnu gildi og siðfræði sem skólinn átti að miðla til 

barnanna. Kirkjan sá að á þessum tíma var líklegt að skólinn myndi stíga stærra skref frá 

kirkjunni og fór því að móta frekar sína eigin menntastefnu fyrir fermingarfræðsluna. 

Kirkjufræðslunefnd var skipuð af kirkjuráði 1978 og gerði sú nefnd könnun á 

fermingarstörfum. Nefndin lagði til að skipuð yrði sérstök fastanefnd sem hefði umsjón 

með fermingarstörfunum.40 Nefndin fékk síðar til liðs við sig dr. Pétur Pétursson sem 

gerði könnun á fermingarstörfum og rannsakaði einnig viðhorf fermingarfræðara. 

Rannsókn hans kom út árið 1988 undir heitinu Hann varðveiti þig. Pétur lagði m.a. 

áherslu á gerð námskrár fyrir fermingarstörfin og sama áhersla var lögð á prestastefnu 

Íslands sama ár. Tilraunanámskrá var gefin út á vegum fræðsludeildar þjóðkirkjunnar 

árið 1989. Þó að hún hafi aðeins verið samþykkt til tveggja ára liðu tíu ár þar til 

núgildandi námskrá kom út.41

3. Húmanismi í mótun 
Svo lengi sem maðurinn hefur velt fyrir sér spurningum um tilvist sína og framtíð hafa 

húmanísk gildi verið til staðar. Því má segja að húmanismi hafi verið til frá örófi alda. Í 

grunninn er hann mannúðarstefna, en með tímanum hefur húmanisminn tekið 

breytingum og öll þróun vestrænnar mannkynssögu hefur haft áhrif þar á. Segja má að 

mestu vaxtarkippir stefnunnar hafi átt sér stað á tíma endurreisnar og upplýsingar, þegar 

maðurinn áttaði sig á mætti skynseminnar til að bæta líf sitt. Tíðarandi hverrar aldar 

hefur skerpt áherslur stefnunnar og frelsi manneskjunnar, sem stefnan leggur mikla 

áherslu á, hefur aukist. En það er nauðsynlegt að líta örlítið betur á þessa stefnu til að 

skilja hana til hlítar.

 Húmanísk gildi hafa tengsl við sjálfræði mannsins (e. autonomy), rökhugsun/skynsemi 

(e. reason) og framfarir. Fylgismenn stefnunnar hafa barist  gegn ósnertanlegu kennivaldi 

og lögmálum sem hafin eru yfir gagnrýni. Þessi barátta er talin hefjast  á tíma 

endurreisnarinnar (14. til 16. öld), þegar gömul grísk rit komu fram í dagsljósið með 

heimspekilegum og öðrum lærðum textum. Tími upplýsingarinnar þar sem menntun og 

vísindi voru í hávegum höfð gaf húmanismanum byr undir báða vængi. Rætt var um 

sjálfræði mannsins, lýðræði og þekkingu sem gaf möguleika á betra lífi. Efahyggja var 

einkennandi fyrir tíma upplýsingarinnar og beindust efasemdir manna gegn kenningum 
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40 Pétur Pétursson, „Hann varðveiti þig: Könnun á fermingarstörfum og viðhorfum fermingarfræðara.“ (Unnið á 
vegum fermingarstarfanefndar þjóðkirkjunnar), 5.

41 Námskrá fermingarstarfanna, 11-12.  



kristinnar kirkju. Trúarhreyfingar tóku að myndast sem höfnuðu þrenningunni, 

hugmyndum um himnaríki og helvíti, syndugu mannkyni og svo mætti lengi telja. 

Þessar trúarhreyfingar byggðu hugmyndir sínar á heimi sem væri goðmagnaður en án 

hins harða herra (deistar)42, hreyfingar sem trúðu að allir yrðu hólpnir eftir dauðann 

(alheimsfriðarsinnar)43 og trúarhópar sem töldu mannlega skynsemi hafa meira vægi en 

yfirskilvitleg hugtök og kenningar kirkjunnar (unitarar)44.

 Kenning Auguste Comte (1798-1857) um pósitívisma kom fram á sjónarsviðið á 

árunum 1830-1842. Kenning hans kallaðist The Law of Three Stages þar sem hann 

greinir þroskaferil samfélagsins í þrjú þrep. Hið fyrsta einkennist af átrúnaði mannanna 

á guðlegt almætti/vald sem er hafið yfir alla gagnrýni. Á næsta þrepi, sem kallaðist 

frumspekistig, áttar maðurinn sig á að mannkynið hefur ákveðin réttindi sem ber að 

virða ekki síður en lögmál trúarinnar. Guðlegt vald víkur því fyrir mannlegu valdi, þar 

sem ákveðnir einstaklingar fá aukin völd. Lokastigið, hið pósitíva skeið, er vísindalegt 

stig. Þar er einstaklingsrétturinn yfirsterkari lögum eða reglum eins manns og ekkert 

æðra yfirvald er þar að finna. Sérhvert samfélag þarf að fara í gegnum fyrsta og annað 

stig til að ná því að komast á þriðja stigið.45 Þarna talar Comte um ákveðið frelsi undan 

kennivaldi og veröld þar sem sköpunargáfa og hugsun einstaklingsins fær að flæða frjáls 

í heiminum. Þannig skapar einstaklingurinn sér það umhverfi og samfélag sem hann kýs 

að lifa í. Engar hömlur frá kreddum eða kenningum, lög eða reglur ríkisvalds stöðva 

sköpun og hugsun einstaklingsins. Kenning Comte er talin vera eitt af mikilvægustu 

söguspekikerfum 19. aldar og hafði þar að auki mikil áhrif í félagsfræði og heimspeki 

þessa tíma.46 Hugmyndin er kannski útópísk en hafði áhrif á aðra hópa fríþenkjara.

 Stuttu eftir að kenning Comtes kom fram á sjónarsviðið, eða árið 1853, var 

Humanistic Religious Association stofnað í London.47 Þetta var lýðræðisleg hreyfing 

þar sem bæði kynin höfðu jafnan rétt og lögð var áhersla á þekkingu á vísindum, 

heimspeki og listum. Orðið veraldlegur (e. secular) var síðan kynnt til sögunnar af 
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menning, 1998), 160.

45 Ingi Sigurðsson, Erlendir straumar og íslenzk viðhorf, áhrif fjölþjóðlegra hugmyndastefna á Íslendinga 
1830-1918 (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2006), 279.
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enska skynsemishyggjumanninum G.J. Holyoke (1817-1906), til að skilgreina 

húmanismann sem tekst á við þennan heim og hafnaði trú á æðri máttarvöld.48

 Árið 1876 stofnaði Felix Adler (1851-1933) The New York Society for Ethical Culture. 

Adler var þýskættaður gyðingur sem hafði lagt stund á heimspeki. Framtíðarsýn hans 

fyrir gyðingdóminn var sú að meiri áhersla yrði lögð á siðfræði. Hugmyndin fékk lítinn 

hljómgrunn. Félag hans var fyrsta siðræna húmanistafélagið. Síðar mynduðu nokkur 

siðræn húmanistafélög í Bandaríkjunum American Ethical Union.49

 Það er kannski ekki að undra að Bandaríkin hafi verið hálfgerð vagga 

húmanistafélaga, þrátt  fyrir að húmanistar hafi reynt að skjóta rótum í Evrópu. Ítök 

trúarbragða voru minnst í Bandaríkjunum þar sem kirkjan hafði ekki haft  sama tækifæri 

til að festa sig í sessi og voru Bandaríkin því sem ferskur jarðvegur fyrir hreyfingar á 

borð við þessar.    

 Charles Francis Potter (1885-1962) er mikilvægt nafn í sögu húmanista. Hann stofnaði 

The First Humanist Society of New York. Félagið átti ekki að hafa neitt klerkaembætti, 

engar bænir, kreddur né skírn. Hann lagði áherslu á endurreisn innan samfélagsins og 

málefni eins og afnám dauðarefsingar og réttindi kvenna voru honum hugleikin.50 

Félagið var fyrirmynd annarra húmanistasamtaka og hafði mikil áhrif á þróun 

húmanismans almennt. Potter gaf út bókina „Humanism: A New Religion“ (1930) ásamt 

eiginkonu sinni. Í hans augum var húmanismi ný  tegund trúarbragða, en þó án þess að 

vera trú á eitthvað yfirnáttúrulegt.

 Árið 1933 stóð Potter ásamt fleiri mönnum að útgáfu fyrstu yfirlýsingar húmanista, 

Humanist manifesto. Í henni var bent á að trúarbrögð heimsins væru ekki í takt  við 

nútímann og næðu ekki að uppfylla væntingar manna sem lifðu á þessum tíma. Áherslur 

mannsins hefðu breyst með tækni og vísindum og breyttum efnahag. Maðurinn ætti að 

leggja áherslu á að lifa hamingjusamlega innan þessa heims, hér og nú, en ekki beina 

sjónum sínum að því sem tekur við eftir dauðann. Húmanísk viðhorf voru engu að síður 

trúarbrögð í þeirra augum (Religious Humanism). Þeir töldu þó að aðgreining milli hins 

heilaga (e. sacred) og þess veraldlega (e. secular) mætti ekki lengur viðgangast. Trú 

þeirra var á þennan heim en ekki aðra. Þeir trúðu því ekki að heimurinn væri skapaður 

af æðri veru sem hægt væri að beina bænum sínum að til þess að bæta líf sitt. Í stað 

bæna lagði húmanistinn áherslu á að sýna trúarlegar tilfiningar sínar í verki, með bættu 

13

48 Svanur Sigurbjörnsson, „Siðmennt og húmanismi (manngildisstefna),“ Trúarbrögð og útfararsiðir, uppruni og 
inntak, ritstj. Þórsteinn Ragnarsson, Sigurjón Jónasson og Guttormur Helgi Jóhannesson (Reykjavík: 
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma, 2008) 173.

49 Felix Adler: http://www.bsec.org/reference/ethicalculture/history/felix.html 

50 Charles Francis Potter: http://www25.uua.org/uuhs/duub/articles/charlesfrancispotter.html

http://www.bsec.org/reference/ethicalculture/history/felix.html
http://www.bsec.org/reference/ethicalculture/history/felix.html
http://www25.uua.org/uuhs/duub/articles/charlesfrancispotter.html
http://www25.uua.org/uuhs/duub/articles/charlesfrancispotter.html


persónulegu lífi og með því að virkja félagstengsl sín. Húmanismi snýst um mannlega 

upplifun, tilfiningar og markmið, þannig að allt sem maðurinn gerir og upplifir (vinna, 

vinátta, ást og heimspeki) bætir líf hans. Eins og kemur síðan fram í fimmtándu og 

síðustu grein yfirlýsingarinnar er áhersla þeirra á lífið og bætt lífsskilyrði fyrir alla en 

ekki bara fáa útvalda.51 Stuttu síðar, eða árið 1941, voru samtökin American Humanist 

Association stofnuð í Bandaríkjunum, með það að markmiði að sameina sem flesta 

húmanista. Árið 1973 var gefin út ný  og bætt yfirlýsing, Humanist  manifesto II. 

Áherslur hinnar nýju yfirlýsingar voru á mannréttindi og valfrelsi einstaklingsins, auk 

þess sem skynsemi mannsins var tekin fram yfir kreddur kirkjunnar.52  Með tilkomu 

nýrra og endurbættrar útgáfu Humanist manifesto breytist stefnan frá því að vera 

trúarlegur húmanismi í það að vera veraldlegur og siðferðislegur húmanismi. Árið 2003 

setti nefnd á vegum American Humanist Association saman Humanist Manifesto III. 

Þetta er í raun stutt skjal með sex atriðum þar sem tekin eru fram viðhorf húmanista til 

lífsins. Meginatriðin eru þau að manneskjan er ábyrg fyrir lífi sínu og þeim heimi sem 

hún lifir í.53 

 International Humanist and Ethical Union (IHEU) var stofnað í Hollandi árið 1952. 

Samtökin voru regnhlífarsamtök félaga sem byggðu á svipaðri hugmyndafræði og 

húmanistar, s.s félög efahyggjufólks, fríþenkjara, skynsemishyggjufólks og 

guðleysingja.54 Þau gerðu grein fyrir grundvallaratriðum húmanisma í stefnuyfirlýsingu 

sinni sem kölluð var Amsterdam-yfirlýsingin og var hún samþykkt á fyrsta heimsþingi 

húmanista í Amsterdam árið 1952. Sú yfirlýsing var endurskoðuð og samþykkt á 

fimmtugasta afmælisári heimsþings árið 2002 og kallast Amsterdam-yfirlýsingin 2002. 

Hún var svo samþykkt af stjórnarþingi IHEU og er því hin opinbera stefnulýsing 

húmanista um heim allan.55

 Í stefnuyfirlýsingunni eru grundvallaratriðum húmanisma gerð skil í sjö greinum. Þar 

er lögð áhersla á að húmanismi sé siðræn stefna sem gerir ráð fyrir því að 
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siðferðiskennd manna sé meðfæddur eiginleiki og því mönnum eðlislægt að sýna öðrum 

og umhverfi sínu umhyggju og virðingu. Húmanismi er vitsmunalegur og mælt er með 

notkun vísindalegrar aðferðar og frjálsra rannsókna á vandamálum tengdum velferð 

mannsins, sem verða þó að vera í fullu samræmi við siðferðileg verðmæti hans. 

Húmanisminn styður lýðræði og mannréttindi og fer fram á að persónulegt frelsi haldist 

í hendur við samfélagslega ábyrgð. Húmanisminn er svar við þeirri útbreiddu kröfu að 

eiga valkost við kreddukennda trú. Hann er lífsskoðun sem hefur að markmiði að ná 

sínu besta fram með siðrænum og skapandi lífsmáta og listræn sköpun og ímyndunarafl 

eru í hávegum höfð.56

 Þó að trúarleg gagnrýni og hópar yfirlýstra trúleysingja væru að verða til úti í hinum 

stóra heimi, kvað við annan tón hér á Íslandi. Trúfrelsi komst á hér á landi með tilkomu 

nýrrar stjórnarskrár árið 1874 og hafði landinn þá fyrst möguleika á að taka afstöðu til 

trúar án afskipta stjórnvalda. Í framhaldi af hinu nýfengna trúfrelsi skapaðist umræða 

um borgaraleg réttindi í anda frjálslyndisstefnunnar (e. liberalism). Lykilhugtak 

frjálslyndisstefnunnar er frelsi og áhersla var á takmörkuðum ríkisafskiptum af 

efnahagslífi, atvinnufrelsi og frjálsa milliríkjaverslun auk borgaralegra réttinda.57 

Umræðan um frjálslyndi hér heima einkenndist af áhyggjum af of miklu frjálsræði 

borgaranna og að einhver þörf væri á kennivaldi.58 T.d. þurfti konungsúrskurð til þegar 

utanþjóðkirkjufólk leitaði réttar síns vegna hjónavígslu. Fyrsta borgaralega hjónavígslan 

fór fram árið 1876. Lög voru sett  um utanþjóðkirkjufólk árið 1886 en í þeim var gerður 

greinarmunur á viðurkenndum trúflokkum og trúarhópum sem ekki voru viðurkenndir 

sem kirkjudeild eins og t.d. mormónar. Þeir sem tilheyrðu trúarhópi sem var ekki 

viðurkenndur þurftu því að greiða gjöld til prests og kirkju sinnar sóknar.59 Breytingar á 

trúmálum landans voru sennilega róttækastar innan kristilegra hópa fremur en að fólk 

hafi verið að breyta um trú eða afneita henni. Má þá helst nefna innreið frjálslyndu 

guðfræðinnar sem ruddi sér til rúms á Íslandi á tveimur seinustu áratugum 19. aldar. 

Frjálslynda guðfræðin samræmdist tíðaranda og þeirri frjálslyndisstefnu sem sveif yfir 

vötnunum á þessum tíma. Frjálslyndir guðfræðingar vildu rannsaka Biblíuna út frá 
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sögulegum og bókmenntalegum forsendum60  auk þess sem þeir vildu laga 

kristindóminn að vísindahyggju samtímans.61  Samræming skynsemi og trúar fór að 

ryðja sér rúms meðal Íslendinga, en skapaði á sama tíma miklar deilur innan 

kirkjunnar.62 Þrátt fyrir deilur og gagnrýni innan kirkjunnar leiddi það yfirleitt ekki til 

trúleysis. Það má sjá á manntali þar sem aðeins þrír menn gáfu ekki upp neina trú árið 

1880, tólf manns árið 1890 og um aldarmótin 1900 gáfu rúmlega sextíu ekki upp  neina 

trú.63  

 Þær stefnur sem höfðu mótandi áhrif á húmanista erlendis fengu takmarkaða umræðu 

hér heima. Einn helsti talsmaður pósitívisma hér á landi á þessum tíma var Ágúst H. 

Bjarnason (1875-1952). Hann var fyrsti prófessorinn í heimspeki við Háskóla Íslands og 

höfundur verksins Yfirlit yfir sögu mannsandans sem var vinsæl meðal almennings.64 

Þar kom pósitívisminn vel fram auk þess sem hann gerði Darwinshyggju góð skil. Ingi 

Sigurðsson segir i riti sínu Erlendir straumar og íslenzk viðhorf að erfitt sé að alhæfa 

hvaða áhrif pósitívismi hafi haft á Íslendinga þar sem takmörkuð umræða hafi verið í riti 

um heimspekileg málefni á þessum tíma65, auk þess sem erfitt sé að sjá dæmi þess að 

lífsskoðun fólks hafi breyst mikið vegna kynna af þróunarkenningu Darwins66. 

Raunsæisstefnan í bókmenntum virðist hafa haft meiri áhrif á Íslendinga en þær tvær 

fyrnefndu. Raunsæisstefnan inniheldur raunsæi og náttúruhyggju þar sem 

raunveruleikinn fær að njóta sín, félagsleg vandamál og skuggahliðar mannlífsins fá 

umfjöllun. Skáldsögur sem komu út á þessum tíma sem voru býsna harðorðar í garð 

kristindómsins og kirkjunnar voru m.a. Bréf til Láru eftir Þórberg Þórðarsson 

(1888-1974) sem kom út árið 1924 og Alþýðubókin eftir Halldór Kiljan Laxness 

(1902-1998) sem kom út árið 1929.67 Aðrar bækur sem gagnrýndu kirkju og kristna trú 

á mun opinskárri hátt voru t.d. Andlegt sjálfstæði. Sígild trúargagnrýni eftir Robert G. 
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Ingersoll sem kom út árið 1927 í þýðingu Pjeturs G. Guðmundssonar (1879-1947) og 

Blekking eða þekking eftir Niels Dungal (1897-1965) sem kom út árið 1948.

 Á pólitískum vettvangi fóru fram umræður um trúmál landans og hina nýfengnu 

trúfrelsislöggjöf. Eins og kom fram í kaflanum að ofan lögðust alþingismennirnir 

Guðmundur Björnsson og Jón Jónsson gegn því að kristindómsfræðsla væri hluti af 

námstefnu hinna nýstofnuðu grunnskóla. Vísuðu þeir til laga um trúfrelsi sem nýlega 

hafði fengist. Guðmundur benti jafnframt á það að hann hefði ekkert á móti kirkjunni né 

kristindómi, en trúmál væru persónuleg og ættu því ekki heima innan stofnunar sem 

grunnskólans. Þeir tveir lögðu einnig til aðskilnað ríkis og kirkju og fengu litlar 

undirtektir.68  Kommúnistaflokkur Íslands var stofnaður árið 1930 í kjölfar 

heimskreppunnar 1929, en áhrifa hennar var farið að gæta hér á landi strax ári seinna. 

Atvinnuleysi jókst hér á landi og bilið milli þjóðfélagshópa varð greinilegra. Bylting 

verkalýðsins og jöfnuður voru markmið kommúnista og auðvaldið átti enga samleið 

með þeim. Hin íslenska þjóðkirkja var álitin hluti af þessu auðvaldi þar sem prestar 

höfðu stöðu embættismanna auk þess sem allmargir prestar áttu sæti á þingi.69  Í 

stefnuyfirlýsingu sinni tóku kommúnistar fram að flokkurinn berðist fyrir afnámi 

trúarbragðafræðslu í skólum auk þess sem þeir kröfðust aðskilnaðar ríkis og kirkju.70 Á 

þessum tíma var starf skóla og kirkju mjög náið og samkvæmt grunskólalögum átti 

skólinn að kenna kristinfræði. Kvenfélög og prestar deildu hart á kommúnista á þessum 

tíma. M.a. var samþykkt svohljóðandi ályktun á Landsþingi kvenna árið 1932: 

Kvenfjelagasamband Íslands skorar á barnakennara og skólastjóra sem ekki 
geta aðhylst  kristindómsfræðslu í kennslustarfi sínu, að hafa ekki 
barnakennslu og barnauppeldi fyrir aðra að lífsstarfi sínu.71

Sigurður Einarsson (1898-1967) lét  af embætti sem prestur í Flateyjarprestakalli árið 

1928 vegna pólitískrar afstöðu sinnar. Eftir að hann gerðist sósíalisti fór hann að efast 

um uppeldishlutverk kristinnar trúar. Hann lagði til að efnt yrði til borgaralegrar 

fermingar og að skólinn sæi um undirbúningsfræðslu. Grunnuppistaðan í fræðslunni átti 
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að vera félagsfræði og siðfræði.72  Þó að nú væru komnir fram á sjónarsviðið 

stjórnmálaflokkar sem aðhylltust vinstristefnu þá var stéttabaráttan meginviðfangsefni 

þeirra. Trúmál skipuðu sess innan stefnunnar en voru ekki aðalatriði flokksins. Á 

þessum tíma jókst tjáningarfrelsi landans sem gat nú tjáð sig um trúarleg málefni, en að 

sama skapi höfðu yfirvöld enn töluvert  tak á fólkinu. Sem dæmi má nefna mál Brynjólfs 

Bjarnasonar sem var einn aðalleiðtogi ungra kommúnista. Hann var dæmdur í 30 daga 

skilorðsbundið fangelsi árið 1925 fyrir guðlast, sem varðaði við landslög. Brotið fólst í 

því að Brynjólfur hafði í ritdómi sínum um bók Þórbergs Þórðarssonar, Bréf til Láru 

nefnt Guð bæði harðstjóra og óþokka.73  Umræður í anda húmanískra gilda fóru 

mestmegnis fram á pólitískum vettvangi á 20 öldinni. Kommúnistar, anarkistar og aðrir 

flokkar sem tengdust marx-lenínisma voru yfirlýstir trúleysingjar og taldir 

varhugaverðir m.a. fyrir þær sakir. Opinber félagasamtök sem höfðu trúleysi og 

húmanisma að meginviðfangsefni sínu voru aldrei stofnuð hér á landi. Það átti þó eftir 

að breytast á níunda áratug síðustu aldar.

3.1  Siðmennt

Þann 26. maí 1988 birtist blaðagrein eftir konu að nafni Hope Knútsson, þar sem hún 

greinir frá nýjum valkosti; borgaralegri fermingu. Hún auglýsir enn fremur að fyrsta 

borgaralega fermingin muni fara fram vorið 1989 og þeim sem hafi áhuga sé velkomið 

að slást í hópinn. Í greininni segir Hope frá trúarafstöðu sinni, að hún hafi verið 

meðlimur í The Ethical Culture Society í New York. Sú húmaníska heimshreyfing hafi 

framkvæmt helstu helgiathafnir í lífi fólks á borgaralegan hátt. Hún tekur það jafnframt 

fram að hún hafi ekkert á móti þjóðkirkjunni, en að hún sakni þess að hafa val. Hún 

vekur einnig athygli á því í greininni að henni finnist eitthvað bogið við viðhorf 

íslenskra ungmenna til fermingar, þar sem allt  virðist ganga út á veisluna og gjafir, en 

minnst út á trúna. Hún nefnir einnig mikilvægi þess að gefa fermingaraldurinn frjálsan. 

Og áfram heldur Hope í greininni:

Ég vil opna þetta tækifæri fyrir fleiri unglinga á aldrinum allt  frá 11 ára upp í 
jafnvel 18-19 sem hafa áhuga á þessum kosti. Yfirleitt er haldið stutt 
námskeið  um siðfræði sem hjálpar krökkum til að átta sig á jákvæðum 
viðhorfum um mannleg gildi í lífinu. Víðast  í Noregi hafa bæjarfélög lagt  til 
húsnæði undir borgaralega fermingu og sinfóníuhljómsveit, t.d. í Osló, leikur 
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endurgjaldslaust  við þessa athöfn. Ég hvet fólk, sem finnst  þetta vera 
eitthvað sem vantar á Íslandi og vill taka þátt í undirbúningi þess, 
vinsamlegast til að hafa samband við  mig svo að við getum byrjað í haust  að 
undirbúa þetta.74 

Kveikjuna að þessari grein og athöfn borgaralegrar fermingar fékk Hope eftir að hafa 

lesið blaðagrein Ara Trausta Guðmundssonar árið 1988, þar sem hann velti því fyrir sér 

hvort einhver grundvöllur væri fyrir því að stofna húmanísk samtök hér á landi. Í 

greininni minntist hann á Human-Etisk Forbund (HEF), sem eru húmanísk samtök í 

Noregi, sem staðið hafa að borgaralegum athöfnum. Í framhaldinu velti Ari Trausti upp 

þeirri hugmynd að borgaraleg ferming yrði til sem valkostur hér á landi. Hope hafði í 

kjölfarið samband við HEF og fékk upplýsingar um fermingarfræðslu þeirra, auk þess 

sem hún fór ásamt fjölskyldu sinni á málþing húmanista (International Humanist and 

Ethical Union’s World Humanist  Congress, Buffalo, New York) síðla sama ár.75  Í 

september kom Steinar Nilsen, forseti Human Etisk forbund, til landsins og hélt 

fyrirlestur á opnum fundi í Gerðubergi sem Hope og Einar Knútsson efndu til um 

borgaralegar athafnir. Veturinn 1988 kom áhugafólk um borgaralega fermingu saman og 

í framhaldi var stofnuð framkvæmdarnefnd borgaralegrar fermingar sem sjá átti um 

námskeið sem fara átti fram í tengslum við ferminguna. Námskeiðið hófst í janúar 1989, 

16 ungmenni á aldrinum 14-17 ára voru skráð, stjórnendurnir voru tveir og fyrirlesarar 

tíu. Fundirnir urðu alls tíu og umræðuefni voru m.a. siðfræði, réttindi barna og unglinga, 

saga barna og unglinga, umhverfismál, jafnréttismál og kynfræðsla.76 Fyrsta borgaralega 

fermingin á Íslandi var svo haldin 9. apríl 1989 í Norræna húsinu. Svavar Gestsson, 

þáverandi menntamálaráðherra, hélt ræðu við athöfnina. Í framhaldi var haldinn fundur 

um áframhaldandi starf og stofnuð var stefnuskrárnefnd fyrir samtök húmanista á 

Íslandi.77  Í janúar 1990 hófst  annað námskeið fyrir borgaralega fermingu þar sem 

þátttakendur voru 13 talsins. Í febrúar 1990 var stofnfundur haldinn í Gerðubergi þar 

sem stefnuskrá og lög voru samþykkt.78 Fullt heiti félagsins fyrstu árin var Siðmennt - 

félag um borgaralegar athafnir. Fyrsta borgaralega fermingin sýndi fram á að væri 

grundvöllur væri hér á landi fyrir nýrri hreyfingu sem gæfi möguleika á vali þegar 
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kemur að nafngjöf, fermingum, giftingum og útförum. Á þessum sviðum hafði kirkjan 

verið nánast einráð og fólk virtist ekki gera sér grein fyrir öðrum möguleikum.  

 Fyrstu árin beindi félagið athygli sinni að því að koma á borgaralegum athöfnum. 

Lögð var áhersla á að viðhalda og kynna borgaralega fermingu en auk þess var sjónum 

félagsins beint að borgaralegri útför og nafngjöf. Manngildisstefnan var þó ávallt í 

brennidepli þó að borgaralegar athafnir hafi fengið mesta umræðu úti í samfélaginu. Það 

þótti orka tvímælis að þessi nýja tegund athafna fengið nafnið „ferming“ og vafðist það 

ekki síður fyrir kirkjunnar mönnum en almenningi. Skrifaðar voru ótal blaðagreinar á 

þessum tíma þar sem félagsmenn reyndu að koma hugmyndafræði húmanismans á 

framfæri, en almenningur og kirkjan beindu sjónum sínum fyrst og fremst  að 

athöfnunum. Sú hefð sem hafði skapast fyrir kristilegri fermingu var svo sterk og 

almenn að fólk hafði ekki velt fyrir sér að annað kæmi til greina. 13-14 ára aldurinn 

hafði verið kallaður „fermingaraldurinn“ og alþekkt að þá kæmust börn í fullorðinna 

manna tölu. Í huga almennings tengdist orðið „ferming“ kirkjunni órjúfanlegum 

böndum. Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, deildarstjóri fræðsludeildar þjóðkirkjunnar, 

hvatti til þess að annað orð en ferming væri notað um borgaralega fermingu og benti á 

að engin ferming væri án skírnar.79  Séra Ragnar Fjalar Lárusson skrifaði einnig 

harðorðar greinar þar sem hann sagði meðal annars að ferming tengist því að gangast 

við trúnni og gæti ekki flokkast undir útskrift af námskeiði.80 Á einum stað segir hann: 

Það er einhver útlendingur hér „á þessari litlu eyju“  að nafni Hope Knútsson, 
titlaður sem samhæfingarstjóri borgaralegrar fermingar á Íslandi. Þessi 
samhæfingarstjóri vill kenna okkur Íslendingum nýja siði og jafnframt breyta 
hugtökum í móðurmáli okkar. 

Hope átti fullt í fangi með að svara fyrir athöfnina. Það var ekki bara tekist á um að 

þessi borgaralega athöfn væri kölluð ferming heldur einnig hvers vegna sú hefð sem hér 

væri komin á fengi ekki að standa óáreitt. Hope benti á að orðið ferming væri svo 

gildishlaðið að fólk virtist ekki komast út fyrir umræðu um hugtakið sjálft. Það væri 

ekki verið að stela þessu orði frá þjóðkirkjunni. Confirm er að staðfesta.81 Hún benti enn 

fremur á að fólk ætti rétt  á að marka tímamót í lífi ungmenna þó að þau væru ekki trúuð. 

Við borgaralega fermingu væru ungmennin tekin formlega inn í samfélag fullorðinna 

þar sem þau hétu því að vera ábyrgir borgarar. Borgaraleg ferming væri staðfesting á 
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þeirri ákvörðun að vera siðferðilega þroskuð manneskja. Börnin sværu engan eið eða 

færu með loforð af nokkru tagi, markmiðið væri að auka viðsýni þeirra og gera þau að 

siðferðislega sterkum einstaklingum. Að sjálfsögðu heyrðust einnig jákvæðar raddir um 

þessa nýju tegund athafna. Björgvin Brynjólfsson sagði í blaðaskrifum sínum um 

borgaralega fermingu, að hún væri aldamótagjöf til þjóðarinnar.82

 Væntanlega hefur vafist fyrir almenningi til hvers athöfnin var gerð. Trúleysi og 

guðleysi hafði ekki verið umræðuefni sem almenningur fékkst við. Langstærstur hluti 

þjóðarinnar var skráður í þjóðkirkjuna en einhver hluti var þó skráður í fríkirkjur eða 

aðra kristilega hópa.83 

 Árið 1993 voru Samtök um aðskilnað ríkis og kirkju stofnuð (SARK). Það félag 

styrkti stöðu Siðmenntar töluvert  á þessum tíma. Það tengist  Siðmennt ekki beint að 

öðru leyti en því að þar sameinast hópur fólks um það sjónarmið að íslenska þjóðkirkjan 

eigi ekki að vera á framfærslu ríkisins.84  Athyglinni er beint  að 62. grein 

stjórnarskrárinnar þar sem kveðið er á um að evangelísk-lúthersk kirkja eigi að vera 

þjóðkirkja Íslendinga og skuli ríkið því varðveita hana og styrkja. Hópurinn telur þessa 

grein brjóta gegn 63. og 64. grein stjórnarskrár um trúfrelsi og mannréttindi þar sem 

ekki megi mismuna fólki eftir trú. Meðlimir SARK eru bæði skráðir í þjóðkirkju og 

önnur eða engin trúarsamfélög.   

 Siðmennt hélt áfram að sinna borgaralegri fermingu og var hún smátt og smátt 

viðurkennd af samfélaginu. Hope vakti þó athygli á því í blaðagrein árið 1993 að 

fermingarblað hafi verið gefið út þar sem rætt var um ferminguna og þau tímamót sem 

hún hefði í för með sér, en þar var ekki minnst á borgaralega fermingu þrátt fyrir að hún 

hafi verið framkvæmd í 5 ár.85 Fyrsta fermingarathöfnin fór fram í Norræna húsinu en 

var síðan flutt í Hafnarborg þar sem hún fór fram næstu árin. Á árunum 1989 til 1994 

fermdust 104 ungmenni borgaralega og gestafjöldinn við athafnirnar var 1220.86 

Nauðsynlegt var því að finna athöfnunum nýjan stað. Hann var fundinn í Ráðhúsi 

Reykjavíkur og fór athöfnin þar fram á árunum 1995-1997. Borgaraleg ferming varð um 

tíma að pólitísku ágreiningsmáli innan borgarinnar þar sem Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 

hélt ræðu við fyrstu athöfnina, en það þótti orka tvímælis og Sjálfstæðismenn settu sig 
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upp á móti því að ráðhúsið væri notað.87Deilur spruttu upp innan borgarráðs í framhaldi 

og tekist var á um hvort ráðhúsið væri vettvangur fyrir slíkar athafnir.

 Árið 2005 gerði Siðmennt breytingar þar sem félagið skilgreindi sig sem húmanískt 

félag og breytti lögum sínum og ný stefna var samþykkt með tengsl við Amsterdam-

yfirlýsinguna 2002. Félagið fékk nýtt nafn: Siðmennt - félag siðrænna húmanista á 

Íslandi.88  Þó að megináhersla hafi enn verið á borgaralega fermingu og veraldlegar 

athafnir fékk húmanisminn meiri athygli og gildi stefnunnar styrkti stöðu Siðmenntar. 

Stefnan var viðurkenndari meðal landans og fleiri höfðu á þessm tíma kynnt sér hana. 

Árið 2008 skilgreindi félagið sig svo upp á nýtt, þá sem lífsskoðunarfélag.89 Slík félög 

standa vörð um gildi sem einstaklingurinn telur að skipti meginmáli í lífi sínu, eins og 

siðferði. Þau geta bæði verið trúfélög eða trúlaus. Siðmennt lítur á sig sem veraldlegt 

lífsskoðunarfélag á meðan kirkjan er trúarlegt lífsskoðunarfélag. Siðmennt sækist nú 

eftir að skrá sig opinberlega sem lífsskoðunarfélag. Með því gæti það þegið sóknargjöld, 

á sama hátt og lengi hefur tíðkast hjá trúfélögum. Þrátt fyrir langa baráttu hefur það enn 

ekki gengið eftir.

Félagið heldur úti heimasíðu – http://sidmennt.is. Þar skilgreinir félagið stefnu sína 

varðandi borgaralega fermingu og nafngjöf. Talsmenn félagsins segjast yfirleitt kalla 

athafnirnar „veraldlegar“ eða „húmanískar“ en heitið „borgaraleg ferming“ fái að standa 

meðal annars vegna sögulegrar tengingar. Einnig er það gegn stefnu félagsins að ungt 

fólk (undir 16 ára) sé skráð í félagasamtök eða trúarhópa. Því þurfi þau ungmenni sem 

kjósi að fermast borgaralega ekki að vera meðlimir í Siðmennt heldur geti þau komið úr 

hvaða hópi sem er innan samfélagsins. Dæmi séu um að unglingar skráðir í þjóðkirkjuna 

fermist hjá þeim. Sama gildi um nafngjöf. Börn eigi ekki að vera skráð í félagið eða 

önnur félög. Það sé ákvörðun sem einstaklingurinn taki seinna á lífsleiðinni þegar hann 

hefur til þess þroska og vilja. Að öðru leyti séu athafnir kallaðar veraldlegar eða 

húmanískar þegar rætt er um útför eða giftingu.90  

4. Markmið fermingarstarfanna

Þrátt fyrir að fermingarskyldan hafi verið afnumin úr lögum fyrir meira en þremur 

áratugum síðan velja nánast öll íslensk ungmenni að fermast. Hefðin sem myndast 
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hefur í samfélagi okkar um ferminguna er mjög sterk og sést það best á þeim 

orðatiltækjum sem notuð eru. Þegar ungmenni eru á 13. og 14. ári er talað um að 

þau séu á fermingaraldri. Umræða nærsamfélagsins snýst um að nú sé kominn sá 

tími þar sem einstaklingurinn kemst í fullorðinna manna tölu; sú manndómsvígsla 

er fermingin. Flestum er það ljóst að fermingarfræðsla kirkjunnar felur í sér boðun 

kristinnar trúar og siðgæðis. Fræðslan hefur því verið talin miðla mikilvægum 

gildum til ungmennanna. Því hefur vafist fyrir fólki hvers konar fræðsla fari fram í 

borgaralegri fermingarfræðslu og hvaða gildum sé þar miðlað. Með því að skoða 

markmið fermingarstarfanna sjást hinar ólíku áherslur glögglega. 

 Á síðustu árum hafa kirkjufræðslunefnd og fermingarstarfanefnd haldið utan um 

það nám sem fer fram í fermingarfræðslu kirkjunnar. Gildandi námskrá kirkjunnar 

er frá árinu 1999. Námskráin er veigamikið plagg þar sem útlistað er markmiðum, 

inntaki, umgjörð fermingarstarfanna og leiðir í fermingarstörfunum. Þar segir að 

meginmarkmið sé „[...] að vekja og efla með ungmennunum trú á Drottin Jesúm 

Krist; kenna þeim grundvallaratriði kristinnar trúar; virkja þau í starfi 

safnaðarins“.91 Hér koma fram meginmarkmið í kristilegri fermingu, þ.e. að vekja, 

kenna og virkja. Þessi sömu markmið voru einnig leiðandi í eldri námskránni frá 

1989. 

 Kennslan, sem er einn þáttur innan markmiðanna, byggir að mestu á Fræðum 

Lúthers minni, sem hafa verið helsti leiðarvísir fermingarfræðaranna í aldanna rás. 

Nú þegar almenn fræðsluskylda er úr höndum presta og meiri aðskilnaður hefur 

orðið milli kirkju og skóla, sitja prestar eftir með þá kristilegu fræðslu sem eitt 

sinn var partur af skólastarfi. Börnin koma misvel að sér í kristinni trú til 

fermingarstarfanna og er kennsla í kristnum fræðum því stærsti þáttur kristilegrar 

fermingar. Lögð er áhersla á að börnin læri að þekkja nokkur grunnatriði eins og 

Faðirvorið, boðorðin tíu, trúarjátninguna, tvöfalda kærleiksboðorðið og gullnu 

regluna. Einnig er áhersla lögð á að börnin þekki kirkjuna og allt  það sem henni 

tengist, að þau kunni að signa sig og kunni að nota bænina. Inn í þessa þekkingu 

þarf svo sagan sjálf að fléttast. Þegar kemur að námsbókum sem nota skal við 

kennslu, segir í námskrá að Heilög ritning sé grundvöllur allrar skírnarfræðslu92 

og því er talið æskilegt að börnin hafi Biblíuna undir höndum í fræðslunni. Að 

öðru leyti eigi annað kennsluefni að taka mið af þeirri grunnsýn og játningu sem 

Fræðin minni byggi á. Skálholtsútgáfa hefur gefið út efni sem prestar geta notað 
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sér til stuðnings í þessari fræðslu. Þetta eru bækur eins og Líf með Jesú, Í stuttu 

máli sagt, Bókin um Jesú og Kirkjulykill, Messubók fyrir fermingarbörn. Misjafnt 

er hvaða námsefni prestar kjósa að nota og sumir hafa hannað sitt eigið námsefni. 

Fermingarnámskeiðinu lýkur svo með prófi í þekkingarfræðihluta námskeiðsins.

 Með vakningu og virkjun er átt við að vekja með ungmennunum lifandi trú og 

virkja þau innan safnaðarins. Í markmiðslýsingu námskrárinnar er lögð áhersla á 

að fermingarstörf kirkjunnar eiga að höfða til unglinga og reynsluheims þeirra, 

skilnings og þekkingar. Áætlað er að ná þessu markmiði með fjölbreyttri fræðslu, 

helgihaldi og þátttöku í safnaðarstarfi.93  Námskráin gefur einnig dæmi um 

undirmarkmið sem gefa til kynna hvaða árangur eigi að hafa náðst að 

fermingarfræðslunni lokinni. Þar segir m.a. að fermingarbarnið eigi að líta á sjálft 

sig sem hluta af söfnuðnum, vera þátttakandi í æskulýðsstarfi safnaðarins og að 

fermingarbarnið hafi fengið jákvæða reynslu af helgihaldi og guðþjónustulífi.94 

Fermingarfræðslan er því einungis upphafsskref í átt að framtíðarstarfi innan 

kirkjunnar.

 Á heimasíðu Siðmenntar segir í kynningu fyrir borgaralega fermingu að 

ungmenni sem fermast borgaralega séu „[...] studd í því að vera heilsteyptir og 

ábyrgir borgarar í lýðræðislegu samfélagi en megintilgangur borgaralegrar 

fermingar er að efla heilbrigð og farsæl viðhorf unglinga til lífsins og kenna þeim 

að bera virðingu fyrir manninum, menningu hans og umhverfi“.95 Einnig er þar 

greint frá að borgaraleg ferming sé valkostur sem standi öllum unglingum til boða. 

Í nánari markmiðslýsingu neðar á síðunni er tekið fram að unnið sé með 

lífsviðhorf, bæði viðhorf til sjálf síns og annarra, að kynnt séu ákveðin réttindi og 

skyldur innan samfélagsins, s.s. almenn mannréttindi, réttindi barna og reglur um 

útivist. Að ungmennin nái að sjá sig sem hluta af heild; sem hluta af þjóð, 

mannkyni, lífríki jarðar o.s.frv. Eitt  af meginmarkmiðunum er að efla gagnrýnin 

hugsun. Samskipti og þekking á sjálfum sér skipta einnig miklu máli þar sem farið 

er í samskipti við vini og fjölskyldu, sem og það að þekkja hvatir sínar og þrár, 

læra að treysta á eigin dómgreind og læra á eigin tilfinningar, gleði og sorg og það 

að mæta áföllum í lífinu. Undirbúningsnámskeið borgaralegrar fermingar er 12 

kennslustundir. Hver þeirra er 80 mínútur og hefjast námskeiðin í byrjun janúar. 

Þar sem námskeiðin fara fram í Reykjavík er boðið upp á helgarnámskeið fyrir 
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börn utan af landi auk þess sem börn sem eru búsett erlendis geta notast við 

fjarnám. Þó er tekið fram að ef eftirspurn er mikil úti á landi er hægt að setja upp 

námskeið þar.96 

 Námsefnið sem farið er í er t.d. gagnrýnin hugsun, að búa í auglýsinga- og 

neyslusamfélagi, siðfræði, fjölmenningarleg færni, samskipti unglinga og 

fullorðinna, það að efast, dularfullar gátur tilverunnar, hamingjan og tilgangur 

lífsins, að bera virðingu fyrir umhverfi sínu, sjálfsmynd og samskipti kynjanna, að 

verða fyrir sorg og áföllum, skaðsemi áfengis og vímuefna og að rökræða í stað 

þess að rífast. Í lokin er stund þar sem foreldrum eða forráðamönnum er boðið og 

þeir fá að kynnast því sem gert hefur verið á námskeiðinu.97 

 Kennsluaðferðirnar eru að mestu fólgnar í stuttum fyrirlestrum, umræðum og 

hópavinnu.98 Ekki er próf að loknu námskeiði heldur er lagt mikið upp úr því að 

börnin temji sér ákveðinn hugsunarhátt sem samanstendur af gagnrýnni hugsun og 

rökræðu. Jóhann Björnsson, kennari og heimspekingur, hefur umsjón með 

fermingarnámskeiðum Siðmenntar og hefur kennt á þeim frá árinu 1997. Einnig 

hefur tíðkast að 1-3 gestakennarar komi á hvert námskeið og taki fyrir ákveðið 

námsefni.99  Siðmennt hefur sent fermingarbörnum kynningarbækling og boðið 

þeim á kynningarfund árið sem þau eiga að fermast. 

 Áherslur fermingarstarfa þessa hópa eru annars vegar trúarlegs eðlis og hins 

vegar viðhorf til lífsins og samfélagsins þar sem gagnrýnin hugsun er höfð að 

leiðarljósi. Til þess að skilja betur þessar ólíku áherslur er áhugavert að líta til þess 

hluta sem bæði fermingarnámskeiðin taka fyrir og skiptir miklu máli í fræðslunni 

allri; siðfræðinnar.

5. Siðfræði 
Þegar samskipti og lífsgæði eru til umræðu er siðfræðin ávallt undirliggjandi. 

Siðfræði er fræðigrein innan heimspekinnar, sem miðlar fjöldamörgum 

kenningum sem skoða siðferðilega breytni manna og leiðir að farsælu lífi. Bæði 

kirkjan og Siðmennt taka fyrir hamingju einstaklingsins og farsæld, auk þess sem 

þar sem umræða um samskipti og breytni fela í sér siðfræðilegar vangaveltur. 
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Fermingarnámskeiðin leita þó til ólíkra kenninga innan siðfræðinnar þegar 

siðfræðin og samskipti manna eru tekin til skoðunar. Nú verður því litið til þeirrar 

siðfræði sem fermingrnámskeiðin hafa að leiðarljósi og í framhaldi litið til 

heimspekinnar og hvað hún segir um þau gildi sem siðfræðikennsla getur falið í 

sér fyrir einstaklinginn.

5.1 Kirkjan og siðfræðin

Í markmiðskafla námskrár fermingarstarfa kirkjunnar segir m.a. að þegar 

fermingarstarfi lýkur eigi fermingarbarnið að „geta fengist við siðferðileg 

vandamál í ljósi kristinnar trúar“.100Undir liðnum inntak fermingastarfanna er 

aftur vikið að siðfræðinni og sagt: „Um leið og ungmenni læra um boðorðin tíu og 

tvöfalda kærleiksboðorðið eiga þau að tileinka sér þá afstöðu og breytni, sem þar 

er boðuð“.101  Líf og starf Jesú er leiðarljós hins kristna manns þegar kemur að 

breytni, en þar að auki skipta boðorðin tíu og tvöfalda kærleiksboðorðið miklu 

máli. Tvöfalda kærleiksboðorðið segir: „Og þú skalt elska Drottinn, Guð þinn, af 

öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum og öllum mætti þínum“. Þar að 

auki segir boðorðið „Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig“. (Matt.

22.37-38)

 En kristin siðfræði öðlast ekki merkingu fyrir ungmennunum nema þau þekki til 

lífs Jesú. Hann boðaði ekki engöngu orð Guðs heldur var hann fyrirmynd og 

boðberi kristins siðgæðis. Dæmisögur eins og sagan af miskunnsama 

Samverjanum (Lúk.10.25-37) og sagan um syndugu konuna sem átti að grýta 

(Jóh.8.1-11) sýna fram á þann náungakærleik og umhyggju sem Jesú boðaði. 

Sögurnar kenna að maðurinn á að mæta náunga sínum sem jafningja og koma 

honum til hjálpar. Boðorðin tíu sem Guð færði mannkyninu eru því ekki eingöngu 

bönn og lögmál sem á að hlýða í blindni. Þau eru einnig boð sem vísa til breytni 

okkar gagnvart náunganum. Það á ekki eingöngu að fylgja lögmálinu og varast 

bönnin, á borð við að fremja ekki morð eða stela. Kristinn maður á jafnhliða því 

að sjá til þess að samferðamenn hans verði ekki fyrir ofbeldi og að hjálpa 

náunganum þegar hann verður fyrir misgjörðum. Jafnvel þó að boðorðunum sé 

fylgt í blindni, þá er maður ekki betri en aðrir, eins og kemur fram í Rómverjabréfi 

3:20: „Enginn maður réttlætist fyrir Guði með verkum í hlýðni við lögmálið en 
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lögmálið kennir hvað er synd“. Með græðgi, öfund og upphafningu á eigin ágæti 

brýtur maðurinn gegn lögmálinu sem Guð boðar honum um ást til Guðs og 

náungans. Með broti sínu hefur maðurinn gerst syndugur. Syndin fær nánari 

skýringu í fermingarkverinu Líf með Jesú. Þar segir:

Orðið „synd“  er rótskylt  orðinu „sundur“. Það  merkir að það sem átti að 
vera heilt  er rofið í sundur. Merking orðsins synd er það sem skilur mann 
frá Guði. Synd er að fjarlægjast Guð. Það gerist þegar líf okkar einkennist 
af sjálfselsku og kærleiksleysi, þegar við elskum hvorki Guð né 
náungann. Samfélagið við  Guð sundrast, og samfélag okkar og samskipti 
við  annað fólk. Fyrirgefning syndanna fjarlægir það sem skilur okkur frá 
Guði, það sem sundrar og rýfur tengslin við Guð. Við getum ekki gert það 
sjálf. En Guð elskar okkur og vill eiga samfélag við okkur. Þess vegna gaf 
hann okkur Jesú Krist. [...] Þjáning Jesú og dauði á krossinum gerir þessa 
fyrirgefningu og björgun mögulega. Það er með  því að trúa á hann að við 
björgumst, hljótum fyrirgefningu, eignumst lífið. Þessi fyrirgefning og 
björgun kallast líka frelsun og hjálpræði, að verða hólpinn, bjargað.102

Með því að tileinka líf sitt Jesú Kristi getur maður öðlast náð Guðs og 

fyrirgefningu syndanna. Í framhaldi af þessum texta er gerð grein fyrir því 

hverning einstaklingurinn getur fengið fyrirgefninguna staðfesta. Annars vegar er 

það með almennum skriftum sem fara fram í messu þar sem presturinn fer með 

orð sem kallast aflausn þar sem hann boðar þeim sem iðrast fyrirgefningu 

syndanna. Hins vegar er hægt að fá að skrifta í einrúmi hjá presti þar sem hann 

leggur hönd á höfuð viðkomandi og boðar fyrirgefningu syndanna í nafni Guðs 

föður, sonar og heilags anda.103 Í fermingarkverinu Í stuttu máli sagt er vikið að 

fyrirgefningunni og talað um hana sem nýtt upphaf. 

Guð kemur til okkar í Jesú Kristi og býður okkur fylgd – býður okkur 
nýtt  líf sem byggir á fyrirgefningu: Maðurinn er tekinn í sátt  við Guð 
vegna Jesú Krists. [...]Fyrirgefningin verður grundvöllur lífsins og 
kærleikur Guðs opnar mönnum leið til góðra verka.104

Boðorðin eru kynnt í fermingarkverunum sem lífsreglur eða leikreglur. Í bókinni 

Líf með Jesú er boðorðunum lýst sem lífsreglum eða umferðarreglum og segir 

„Lífið er eins og þung umferð“ þar sem möguleikar eru á bæði samvinnu og 

árekstrum. Þar er undirstrikað að „Umferðin í lífinu á sér sínar reglur. Það eru 
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boðorð Guðs“.105 Í bókinni Í stuttu máli sagt er boðorðunum lýst sem leikreglum 

og ungmennin beðin um að ímynda sér fótboltaleik þar sem ekki er farið eftir 

neinum reglum. Velt  er upp þeirri spurningu hvort sá leikur muni fara friðsamlega 

fram og hvort leikmenn gætu verið sammála um leikreglur. Í framhaldi er skrifað: 

Taktu bara eftir því hvernig fótboltamenn haga sér stundum þegar 
dómarinn sér ekki til...Þeir myndu ekki hegða sér betur ef engar reglur 
væru og enginn dómari. Það yrði öngþveiti á vellinum og fótboltinn 
ruddalegur.
Guð lét  Móse fá boðorðin tíu svo að Ísraelsmenn gætu lifað í sátt og 
samlyndi. [...] Guð gaf þeim ekki boðorðin til að gera þeim lífið leitt 
heldur til að vernda líf þeirra.106

Þó er bent á í bókinni Líf með Jesú að enginn geti haldið öll boðorðin, þau eru eins 

og segir í bókinni umferðarreglur í lífinu. Hið mikilvægasta eru ekki reglurnar 

heldur persónan Jesú Kristur sem leggur áherslu á fyrirgefningu syndanna sem 

stendur öllum til boða.107 Þeir sem breyta rétt og af heilum hug lýsa sem ljós í 

myrkri. Og Guð sér hvað býr í huga hvers og eins, líka þeirra sem segjast ástunda 

rétta breytni en gera það ekki.108 Guð færði okkur lögmálið en það nægir ekki eitt 

og sér, náungarkærleikur og hjartalag skipta máli. Kærleikurinn til Guðs og 

náungans er það sem fyllir lögmálið og hjálpar mönnum að breyta rétt. Með því að 

trúa á Guð og gera Jesú að fyrirmynd í lífi sínu hefur maðurinn öðlast möguleika á 

fyrirgefningu synda sinna. 

 Lögmálið og siðfræðin sem því fylgir kemur því að utan eða ofan og er eins og 

skilyrt skylduboð. Með því að tileinka sér lögmálið og aga undir það hvatir og 

langanir verður breytnin sjálfsögð og eðlileg. Öll breytni verður því í takt við trú 

mannsins. 

5.2 Borgaraleg ferming og siðfræðin

Húmanistar líta svo á að siðfræðin komi að innan en ekki að ofan. Siðferði þeirra 

byggir á skynsemi og dómgreind mannsins til að vega og meta aðstæður og 

umhverfi sitt. Það að lifa í samfélagi við aðra krefst þess að maður sýni náunga 

sínum og umhverfi þá virðingu sem maður sjálfur ætlast til að fá. Sú virðing er allt 
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frá því að vera virðing fyrir sjálfum sér, fjölskyldu og vinum upp í virðingu fyrir 

öllu lífi og umhverfi. Maðurinn er félagsvera í eðli sínu og sækir í félagsleg 

samskipti og á sama tíma leitar hver einstaklingur eftir ákveðnum gæðum sem 

mætti kalla lífshamingju. Eins og segir í Amsterdamyfirlýsingunni 2002 þá er 

Húmanisminn siðrænn: 

Hann staðfestir manngildi, sæmd og sjálfsákvörðunarrétt hvers 
einstaklings og rétt  hverrar mannveru til að njóta alls þess frelsis sem 
brýtur ekki í bága við rétt annarra. Húmanistar hafa skyldu til að sýna 
mannkyninu umhyggju, þ.m.t. framtíðarkynslóðum. Húmanistar trúa 
því að siðferðiskenndin sé meðfæddur innri eiginleiki mannlegrar 
náttúru sem byggir á skilningi og tillitsemi gagnvart  öðrum og þarf 
ekki ytri staðfestingu.109

Siðfræði húmanista tekur mið af ýmsum heimspekistefnum og það sem einkennir 

þær er að skynsemi mannsins er í fyrirrúmi. Til að mynda líta húmanistar til 

dygðarsiðfræði Forn-Grikkja sem veltu fyrir sér hvaða persónueiginleikar 

einkenna góða menn.110 Að mati Forn-Grikkja valdi góður maður dygðugt líf og 

breytni hans miðaðist við skynsamlega breytni. Aristóteles hélt því fram að dygð 

væri meðallag tveggja lasta sem greina frá of miklu eða of litlu. Sem dæmi má 

taka hugrekki sem er dygð sem liggur á milli tveggja lasta; hugleysis og 

fífldirfsku.111 Þennan milliveg verður hver einstaklingur að reikna út fyrir sjálfan 

sig því að hann er ekki hægt að kenna eins og vísindi. Menn verða að nota 

dómgreind sína og meta aðstæður hverju sinni auk þess sem siðferðileg breytni 

má aldrei verða vélræn því að það er vanmat á margbreytileika aðstæðna.112 

 Tilvistarstefnuna, eða existensíalismann, má tengja við siðfræði húmanismans. Í 

tilvistastefnunni skiptir persónuleg reynsla og ákvörðun mannsins meginmáli en 

ekki ákveðið eðli mannsins eða áskapaðir þættir. Jean-Paul Sartre (1905-1980) 

sem var einn þekktasti heimspekingur innan þessarar stefnu lagði áherslu á að 

maðurinn væri sjálfur ábyrgur fyrir eigin lífi. Þó að aðstæður einstaklings séu 

slæmar, s.s. vegna fátækar eða fötlunar, er það val mannsins hvort hann lætur 

takmarkanir sínar hamla sér eða ekki. Maðurinn er frjáls til að móta sitt  eigið líf, 
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en ætti ekki að láta ytri aðstæður stjórna lífi sínu. Hvað breytni varðar taldi Sartre 

að maðurinn kýs ekki einungis ákveðna breytni fyrir sjálfan sig, heldur er hann að 

segja að slík hegðun sé öðrum til eftirbreytni. Breytni manns á að vera öðrum til 

fyrirmyndar því að heimur þar sem allir höguðu sér illa væri væntanlega lítt 

fýsilegur. Það sem ég geri hefur áhrif á aðra og heiminn. Frelsið er mikilvægt fyrir 

mig og það er líka mikilvægt fyrir aðra, ég hlýt  því að vilja uppræta þá þætti sem 

hindra frelsið og er ég því ábyrg sem manneskja að hegða mér þannig að frelsið sé 

til staðar fyrir mig jafnt  og aðra. Val mannsins um lífstíl er á hans ábyrgð.113 

Hugmyndafræði nytjastefnunar má líka finna í siðrænum húmanisma. Í 

nytjastefnunni eiga menn að leitast við að auka á hamingju og draga úr böli sem 

flestra enda sé hamingja allra jafngild. Því eykst siðferðilegt gildi athafna í réttu 

hlutfalli við fjölda þeirra sem njóta góðs af henni.114

 Í markmiðslýsingu borgaralegrar fermingar má finna sterka tilvísun í siðferðileg 

málefni og siðferðilega breytni. Lögð er áhersla á að ungmennin læri að treysta á 

eigin dómgreind og beri ábyrgð á lífi sínu og taki ábyrga afstöðu. Að þau læri að 

þekkja hvatir sínar og þrár og að virkja þær í stað þess að láta þær stjórna sér. 

Lögð er áhersla á að ungmennin þjálfist í samskiptum við félaga sína og 

fjölskyldu og að standa við orð sín og hvetja aðra til þess sama. Einnig að 

ungmennin læri að líta á sjálfa sig sem hluta af heild, í nærsamfélaginu og sem 

heimsborgara.115  Í fermingarfræðslu borgaralegrar fermingar er leitast við að 

höfða til skynsemi ungmennanna þegar siðferðileg breytni er til umræðu. Almenn 

mannréttindi eru ofarlega á baugi og leitast er við að benda þeim á að það sé 

munur á mannréttindum annars vegar og þægindum hins vegar. Kennslustundirnar 

ganga að mestu út á samræður kennara við nemendur þar sem allir fá tækifæri til 

að tjá sig. Rökræðan ræður för og nemendur velta hlutunum fyrir sér með það í 

huga að setja þá í samhengi við fleira en bara það sem er til umræðu. Kennarinn 

leiðir nemendur áfram í rökræðunni, hjálpar þeim að rökstyðja mál sitt og býður 

upp á annars konar sjónarhorn ef hægt er. Spurningum í anda tilvistarstefnunar, 

t.d. „Hvað ef allir gerðu eins og ég?“ er varpað fram í siðferðilegum álitamálum. 

Horft er á vandann út frá öðru sjónarhorni og velt fyrir sér hvort óheiðarleg 

framkoma sé ekki skammgóður vermir sem gæti mögulega endað með því að 

koma manni illa. Hvaða afleiðingar hefði það fyrir samfélagið ef allir hegðuðu sér 
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óheiðarlega eða á þann veg sem gagnast aðeins þeim sjálfum? Klípusögur sem 

tengjast lífi og aðstæðum nemenda eru einnig notaðar til að skoða siðferðileg 

álitamál. Nefna má dæmi um klípusögu sem lögð var fram í fermingarfræðslutíma 

hjá borgaralegri fermingu. Þar var spurt hvort það væri í lagi að fá sér eitt  eða 

fleiri vínber úti í búð án þess að greiða fyrir. Ungmennin höfðu öll sterka skoðun á 

þessu máli og vitnuðu í fastar reglur sem þau vissu í raun ekki hvaðan komu. 

Sumir sögðu að það væri í lagi að fá sér eitt vínber en sumir sögðu fjögur. 

Kennarinn spurði þá hvort þau ættu ekki að fara í vettvangsferð í kjörbúð og allir 

20 nemendurnir fengju sér fjögur vínber þar sem ekki þyrfti að greiða fyrir það. 

Það gátu ungmennin samt ekki sætt sig við. Með því að skoða afmarkaða hegðun 

sem ekki var talin hafa nein stórkostleg áhrif og færa slíkar aðstæður yfir í stærra 

samhengi sáu þau að slík hegðun gekk ekki upp. Aðstæður voru skoðaðar frá öðru 

sjónarhorni og athugað hvaða afleiðingar gjörðin hefði á aðra, t.d. manninn sem á 

búðina. Ef allir hegðuðu sér á þann hátt sem hentaði þeim væri þá möguleiki á 

hamingju og réttlæti fyrir hina?116  Klípusögu færa ungmennin þannig nær 

vandanum sem tekist er á við og auðveldar þeim að setja sig í spor þess sem sagan 

á við. Þar sem rökræður ungmennanna eru inntak hvers tíma, er hver kennslustund 

einstök. Ungmennin þroska með sér hæfileikann að taka þátt í rökræðum og leggja 

fram eigin rök til að gera betur grein fyrir afstöðu sinni. Leitast er við að eigin 

dómgreind sé beitt en auk þess að almenn mannréttindi séu virt. 

5.3 Heimspekin og siðfræðikennsla

Heimspekingar hér á landi hafa velt fyrir sér siðfræðikennslu í skólum og er því 

ekki úr vegi að líta til þeirrar umræðu þegar siðfræði fermingarfræðslunnar er 

skoðuð. 

 5.3.1 Lífsgildi eða leikreglur

Í bókinni Hvers er siðfræðin megnug? sem kom út á vegum Siðfræðistofnunar 

árið 1999 velta nokkrir heimspekingar fyrir sér þeim aðferðum sem nota má í 

siðfræðikennslu í grunskólum landsins. 

     Í grein sinni „Tilgátur um muninn á trú og siðfræði“ fjallar Magnús Diðrik 

Baldursson um þann greinarmun sem siðfræðikennsla hefur þegar kennt er út frá 
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trú annars vegar og nútímalegri siðfræði hins vegar.117 Annars vegar er notast við 

tilgangsfræði, þ.e. að gefa börnunum ákveðna hugmynd um tilgang, og hins vegar 

við „skynsamlega orðræðu um gott líf og rétta breytni í víðasta skilningi“.118 Hann 

bendir á að trúin hefur svör á reiðum höndum við frumspekilegum spurningum, 

eins og „Hver er tilgangur lífsins?“, „Hver skapaði heiminn?“, „Hvers vegna 

þurfum við að þjást?“ og svo framvegis. Trúin fæst þannig við „hin hinstu rök“. 

Siðfræðin hefur aftur á móti ekki svör við slíkum spurningum. Viðfangsefni 

siðfræðinnar er „hið (siðferðilega) góða“, hvernig ber okkur að haga lífi okkar, 

samskiptum okkar á milli o.s.frv. Þó að trúin geri þetta vissulega líka hefur hún 

líka svör við frumspekilegum spurningum og gefur því ákveðinn tilgang og 

traustan lífsgrundvöll. Hinn trúaði getur því túlkað líf sitt  á þann veg að það sé 

byggt á traustum grunni og líf hans sé háð æðra máttarvaldi sem sé yfirsterkara 

tilvist mannsins. Siðfræðin skapar í raun enga merkingu eða tilgang, en hún leitast 

við að ná sáttum milli ólíkra hugmynda um merkingu og tilgang og heldur að sér 

höndum þegar kemur að frumspekilegum vangaveltum. Þar sem siðfræðin er 

stöðugt að endurskoða sjálfa sig, meta þær breytingar sem verða í menningunni og 

heiminum öllum, má frekar segja að hún fáist við „hin næsthinstu rök“. Þó að 

samfélagið geti verið sammála um ýmsa siðferðilega hegðun er samt ekkert 

almennt siðgæði sem byggt er á traustum grundvelli, þar sem aðstæður eru sífellt 

að breytast og þróast. Hinn trúlausi verður að treysta á dómgreind sína, aðstæður 

og umhverfi og leitar ekki til æðra máttarvalds. Þó að trúin hafi vissulega orðið 

siðferðilegri í tímans rás liggur allur grundvallarskilningur hins trúaða á trúnni. 

Trúarleg sannfæring byggist ekki aðeins á siðferðilegu eða röklegu 
innsæi, heldur felur hún í sér stökk frá skynsemi til trúar“. Þess vegna 
getur trúin verið leiðarljós jafnvel þar sem skynsemina þrýtur. Trúarleg 
sannfæring getur verið hvetjandi og athafnir sem sprottnar eru af henni 
eru ekki aðeins að vissu leyti óháðar gagnrýnni hugsun, heldur geta þær 
hafið sig yfir hana. Jafnvel þó að samviskan hafi úrslitavaldið þá er inntak 
samviskunnar ákvarðað af trúarlegri hefð og reynslu.119 

Þarna bendir Magnús á að trúin geti aðeins verið leiðsögn og leiðarljós á þeim 

forsendum að henni sé trúað. Það er eitt að þekkja trúna og reglur hennar, en ef 
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forsendum hennar er ekki trúað veitir hún í raun enga leiðsögn. Trúin vísar aðeins 

veginn ef hún er bindandi. Það að halda að ungmenni breyti í takt við það sem þau 

trúa ekki er fásinna. Í þeim tilfellum er betra að breyta eftir siðfræðinni sem hefur 

„hin næsthinstu rök“. Siðfræðilegar forsendur sem fást við aðstæður og umhverfi 

hverju sinni verða ákjósanlegri en krafan um að víkja ekki frá algildum og 

altækum trúarsetningum. Í fjölhyggju nútímans hlýtur því að vera betra að leysa 

vandamál út frá siðfræðinni en að rembast við að nota gefin gildi sem krefjast þess 

að það sé trúað á ákveðið kerfi sem maður getur ekki sætt  sig við. Við þær 

aðstæður hlýtur að myndast togstreita og ójafnvægi sem leiðir til vanlíðunar. Því 

er þessi skortur á „hinstu rökum“ í raun styrkur siðfræðinnar að takast á við 

siðferðileg vandamál.

 Sigríður Þorgeirsdóttir heimspekingur fjallar í grein sinni „Siðfræðikennsla í 

skólum“ um siðfræðikennslu sem fer fram á hlutlausum vettvangi innan 

skólanna.120 Mikilvægt sé í þeirri fjölmenningu sem einkennir samfélag okkar í 

dag að gengið sé út  frá hlutleysi t.d. í trúarmálum. Siðfræðileg umræða felur í sér 

mikinn mun eftir því sem málefnin eru skoðuð út frá trú eða heimspeki. Hún 

bendir á greinarmun á siðfræðikennslu sem hún kallar annars vegar lífsgildastefnu 

og hins vegar sjálfræðisstefnu. Lífsgildastefnan er siðfræði þar sem fyrir fram 

ákveðnum gildum er miðlað, eins og t.d. boðorðunum tíu í kristinni trú. 

Sjálfræðisstefnan felur í sér það markmið að efla siðvit nemenda. Þannig örvast 

siðferðileg næmni barnanna, þau þroska siðferðilegt  sjálfræði og einnig 

siðgæðisvitund sína.121 

 Siðferðilegt sjálfræði (autonomi) þarf kannski frekari skýringar við. Sigríður 

skilgreinir það á eftrifarandi hátt í grein sinni:

Siðferðilegt  sjálfræði merkir hæfni einstaklinga til að íhuga sjálfir 
réttmæti siðferðilegra gilda í stað þess að lúta sjálfkrafa gildismati 
annarra. Sjálfræði krefst  næmis einstaklinga til að skilja og meta 
aðstæður, geta sett sig í spor annarra, geta fundið til samlíðunar með 
öðrum og að lokum að velja í ljósi rökstuddra siðferðisviðmiða. 
Siðadómar sem taka einungis mið af manni sjálfum eru ekki 
raunverulegir siðadómar. Maðurinn hefur skyldur gagnvart sjálfum 
sér, en enginn er eyland.122
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Þar sem siðfræðikennsla í skólum eigi að vera hlutlaus en eigi jafnframt að stuðla 

að því að barnið geti leitað í sína eigin dómgreind þegar kemur að lausn 

siðferðilegs vanda nefnir Sigríður til sögunnar kenningu Lawrence Kohlbergs 

(1927-1987) sem kallast samvirknikenningin. Kohlberg skoðaði ferli 

siðgæðisþroskans og taldi hann að siðvitund barna þroskist ekki á ákjósanlegan 

hátt sé farið eingöngu eftir boðum og bönnum. Valdboðun leiði frekar til þess að 

siðgæðisvitund þeirra tefjist  og örvi ekki siðferðisþroska barnsins. Við 

siðgæðisþroskann þarf barnið fremur að upplifa samvirkni innri og ytri þátta og 

leggja skilning í atvikin. Í kennslustundum eru tekin fyrir siðferðileg álitamál og 

þau rædd í þaula. Kennaranum beri að varast að taka afstöðu, fremur á hann að 

hjálpa nemendum að komast að rökstuddri niðurstöðu í máli sínu. Hann er því 

sem leiðsögumaður barnanna í siðferðilegri umræðu. Sigríður segir ennfremur: 

„Með þessum hætti er börnunum liðsinnt við að „dýpka og víkka þau hugsunar-

form“ sem þau ráða þegar yfir svo hæfni þeirra til að leysa siðferðileg vandamál 

aukist“.123 Sigríður bendir þó jafnframt á að umræðan snúist á engan hátt um það 

að einhver hafi rétt fyrir sér og að rökrembur nái yfirhöndinni, heldur um það að 

velta fyrir sér haldbærustu rökunum. Í kennslunni ber að notast við 

samræðuaðferð sem tekur bæði mið af athöfnum og reynslu nemendanna.124

 Sigríður bendir á að kristin siðfræði gangi út frá tilteknu hugmyndakerfi. Innan 

þess hugmyndakerfis eru forsendur sem kristnir menn geta notað sér í rökfærslum 

sínum. Út frá kristilegum grunnforsendum geta kristnir menn stutt siðferðileg 

málefni og aðrar rökfærslur sínar með þessum forsendum. Þær forsendur sem 

maður gefur sér í heimspekilegri siðfræði geta ekki stuðst við sömu forsendur og 

kristinn maður nýtir sér. Þar eru rökin vegin og metin og sannfæringu er náð með 

skynsamlegum rökum og réttmæti eða óréttmæti þeirrar afstöðu sem viðkomandi 

gefur sér. Sigríður heldur því ekki fram að kristið siðferði sé byggt á rökleysu, 

heldur að réttlæting kristilegra siðferðisgilda sé trúarlegs eðlis. Heimspekileg 

siðfræði getur einungis sýnt fram á réttmæti tiltekinna siðferðisgilda með vísun til 

skynsemisraka. Hún nefnir í framhaldi þá afstöðu sem einstaklingur tekur til 

fóstureyðinga. „Ef sá sem er andvígur rétti til fóstureyðinga beitir heimspekilegum 

rökum vísar hann til réttar fóstursins til lífs. Til að réttlæta sömu afstöðu vísar sá 
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sem færir kristileg rök fyrir máli sínu til trúar á helgi lífsins“.125 Sá sem samþykkir 

ekki trúna og þær grunnforsendur sem þar eru gefnar, getur ekki nýtt  sér 

forsenduna „helgi lífsins“ í sinni rökfærslu. Hann kemst jafnvel að sömu 

niðurstöðu og sá kristni, en forsendan sem hann gefur sér byggir ekki á trúarlegri 

kenningu heldur fremur á skynseminni. 

 Sú siðfræðikennsla sem Sigríður og Magnús ræða um í greinum sínum miðla 

kenningum sjálfræðistefnunnar. Talsmenn lífsgildastefnunnar telja hins vegar að 

miðla þurfi ákveðnum grundvallargildum í siðfræðikennslu barna, líkt og kirkjan 

gerir í siðfræðikennslu sinni þegar börnin eru frædd um boðorðin tíu. Bent er á 

það í námskrá fermingarstarfa kirkjunnar að á þessum aldri hafi mörg barnanna 

aukinn þroska til rökræðu og sjái þversagnir í umræðum sem skapast. Sú 

bókstafstrú sem einkenni oft trú barna sé nú að víkja fyrir vangaveltum og 

gagnrýni. Því er talið nauðsynlegt  á þessum tíma að kenna unglingnum að sjá 

trúna í öðru ljósi, sem sameinandi og siðvenjubundna, þannig að þau staðnæmist 

ekki í landi efans.126

 Þær hugmyndir sem Magnús og Sigríður nefna í tillögu sinni að siðfræðikennslu 

taka að vissu leyti mið af tilvistastefnunni (existensialisma) sem nefnd var í 

kaflanum um borgaralega fermingu. Þeir sem taka þátt í umræðum 

siðfræðikennslunnar eru ekki bundnir af fyrirframgefnum lögmálum né 

eðlishyggju um manninn, heldur ríkir frelsi í umræðunni þar sem hægt er að skoða 

siðferðileg álitamál og reynt er að finna lausn sem leiðir ekki eingöngu til 

farsældar fyrir einstaklinginn heldur fyrir sem flesta. Sá grundvöllur sem 

siðferðileg samræða fer fram af er því ekki bundinn af lífsgildum minni hópa eða 

einstaklinga. Til að skýra betur þennan mun sem byggir á lífsgildum annars vegar 

og siðfræðilegri umræðu hins vegar er vert að líta til Vilhjálms Árnassonar 

heimspekings og greinar hans „Hvers er siðfræðin megnug?“127 Vilhjálmur leggur 

svipaðar áherslur og Magnús og Sigríður, þ.e. að benda á að siðfræðin boði ekkert 

lífsgildi, heldur sé gagnleg þegar komast á að samkomulagi um siðareglur innan 

samfélags. Vilhjálmur gerir greinarmun á lífsgildum og leikreglum í siðferðilegri 

heimspeki. Leikreglur fela í sér „siðferðilega nauðsyn; og réttmætt er að gera þá 
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kröfu að öllum beri að fylgja þeim“.128  Hann segir að menn geti mótað 

sanngjarnar leikreglur innan samfélagsins og geti til þess notast við siðferðilegar 

samræður. Leikreglurnar þurfa því að vera samþykktar af öllum og tekur 

Vilhjálmur það fram að „[s]líkt samþykki myndi aldrei nást um lífsgildi, sem betur 

fer verð ég að segja“.129 Lífsgildin „tengjast lífsháttum einstaklinga og siðvenjum 

menningarhópa“.130  Þau geta því ekki tengst siðferðilegri rökræðu. Siðferðileg 

rökræða hafi í raun engin loka svör og geti því ekki staðið sem lífsgildi. Eins og 

Magnús Diðrik bendir á í grein sinni fæst siðfræðin við „hin næsthinstu rök“ og 

þau geta ekki verið „gildi“ fyrir manneskjuna og þá á hann við gildi sem menn 

geta lifað lífi sínu í samræmi við. Leikreglurnar standa vörð um einstaklinginn og 

lífsgildi hans. Með þessu hefur Vilhjálmur gert grein fyrir þeim aðstæðum sem 

þarf þegar siðfræðilegar samræður eiga sér stað, þ.e. opinber vettvangur og 

óbundin af lögmálum minni hópa og einstaklinga. Sá vettvangur þarf undir engum 

tilfellum að vera litaður af afstæðishyggju eða tilgangsleysi, heldur fremur 

jákvæður og opinn fyrir ólíkum tillögum og vangaveltum. Hann er ennfremur 

menningarlegur og siðferðilegur og síðast en ekki síst ábyrgur (í anda 

tilvistarstefnunnar) þar sem manneskjan er að móta ramma sem stendur vörð um 

lífsgildin. Vilhjálmur tekur einnig fram að þegar kemur að heimspekilegri siðfræði 

þá er það ekki hlutverk hennar að koma með eitthvað ákveðið loka svar við 

samræðunum, heldur fremur að skapa skilyrði til þess að hún geti átt sér stað. 

Viðfangsefni siðfræðilegrar rökræðu,[...] er því ekki að semja siðareglur 
heldur að  meta réttmæti þeirra. Gildi raunverulegra leikreglna er metið í 
ljósi þess hvort  þær standist  rök eða hvort  þær helgist af einni saman hefð 
eða valdboði. Samræðusiðfræðingurinn kveður því ekki einn upp þennan 
úrskurð í krafti kennivalds, heldur greinir þær og metur í ljósi þess hvort 
hlutaðeigandi myndu sjálfir samþykkja þær í frjálsri rökræðu. Það  er 
siðfræðinnar að meta, í samvinnu við aðrar greinar, hvort  raunverulegar 
samræðuaðstæður fullnægi skilyrðum sanngjarnar rökræðu, jafnframt  því 
að skýra skilyrði hennar og þau hugtök sem hana varða. Í þessu atriði 
sker samræðusiðfræðin sig frá gervallri einræðuhefð siðfræðinnar: það er 
ekki sett  fram efnisleg niðurstaða rökstudd af kenningu um rétt  eða 
rangt.131
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Samræðusiðfræðin hefur því ekki það hlutverk að miðla gildum. Hún forðast 

lögmál í anda trúarsetninga og eðlishyggju, en stendur jafnframt vörð um 

lífsgildin og möguleika manna til farsæls lífs.

5.3.2 Grunngildin varin

Í formála bókarinnar Börn og trú, eftir Sigurð Pálsson, er lögð áhersla á að hún sé 

ekki handbók um trúarlegt uppeldi, en höfundurinn telur að hún geti verið gagnleg 

fyrir foreldra, kennara, presta og æskulýðsleiðtoga til aukins skilnings á trúarlegri 

uppeldismótun, trúarlífi og trúarþroska barna.132  Ákveðinn kafli er tileinkaður 

siðfræðinni þar sem varpað er fram spurningum eins og „Hvernig tileinkar 

einstaklingurinn sér siðferðilega breytni?“ og „Hvað mótar samviskuna?“ Kenning 

Kohlbergs, sem á að stuðla að siðferðilegum þroska og sjálfstæði einstaklings, fær 

umfjöllun í kaflanum og samræðuaðferðin eða klípusagan er útskýrð. Í framhaldi 

er svo bent á veikleika kenningarinnar:  

Með  þessari ofuráherslu á rökvísi og skynsemi má segja að áherslan 
hafi færst  frá mikilvægi samviskunnar og mótunar hennar og á 
vitsmuni og rökvísi mannsins sem hinn æðsta dómara. Enda þótt  þessi 
aðferð  geti án efa vakið áhuga á siðferðilegum álitamálum, eflt 
siðferðilega dómgreind og þjálfað siðferðilega hugsun og rökvísi er 
afstöðuleysið jafnframt helsti veikleiki hennar og kenningarinnar sem 
hún byggir á. Veikleiki í kenningu þeirra beggja, Piagets og Kolbergs, 
liggur í því að þeir vanmeta mikilvægi menningarþátta og 
siðagilda“.133

Helsti veikleiki kenningarinnar er að hans mati afstöðuleysi auk vanmats á 

mikilvægi menningarþátta og siðagilda. Sigríður Þorgeirsdóttir ræðir í grein sinni 

um þær ádeilur sem lífsgildastefnan hefur haft á sjálfræðisstefnuna. Þeir sem 

aðhyllast lífsgildastefnuna telja að þar sem ákveðin lífsgildi séu ekki boðuð í 

siðfræðikennslu sjálfræðisstefnunnar ali hún á afstæðishyggju og sé þar af 

leiðandi „dæmd til að hanga í lausu lofti“.134  Tilvitnunin um samræðuaðferðina 

heldur áfram í bókinni Börn og trú: 
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132 Sigurður Pálsson, Börn og trú af sjónarhóli sálfræði, uppeldisfræði og guðfræði (Reykjavík: 
Skálholtsútgáfan, 2001), 7.

133 Sigurður Pálsson, Börn og trú, 121.

134 Sigríður Þorgeirsdóttir, „Siðfræðikennsla í skólum,“ Hvers er siðfræðin megnug? ritstj. Jón Á. Kalmansson 
(Siðfræðistofnun háskólaútgáfan, 1999), 80.



Uppalandinn getur ekki eingöngu verið í hlutverki þess sem leitast  við 
að stuðla að tilteknum þroska, honum ber einnig að miðla gildum og 
viðmiðum. Það verður því að teljast  skylda uppalandans að fá barninu 
stað að standa á í siðferðilegum efnum. Afstöðuleysi getur stuðlað að 
rótleysi og rótleysið er jarðvegur fyrir ósjálfstæði. Sá sem ekki veit 
hvar hann stendur, veit heldur ekki hvert hann er að fara.135 

Svo við höldum okkur við grein Sigríðar þá bendir hún á að fjölskylda og 

uppeldisstofnanir séu sífellt að setja börnum boð og bönn. Í siðfræðikennslunni 

séu þau sett í víðara samhengi. Með henni sé verið að efla siðferðilegt sjálfræði og 

megináhersla kennslunnar sé að þjálfa gagnrýna og ígrundaða afstöðu til þess sem 

fjallað er um.136  Hún leggur jafnframt til að sammælst verði um 

„lágmarkssamnefnara siðferðisins“ sem flestir geti samþykkt. Eins og t.d. íslensku 

stjórnarskrána eða mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna. Með því að 

ræða saman um málefni og réttmæti þeirra og gildi innan samfélagsins er stuðlað 

að lýðræðislegri umræðu. 

Siðfræðikennsla sem hefur sjálfræði að  leiðarljósi hangir því ekki í 
lausu lofti, eins og lífsgildasinnar óttast, heldur miðlar hún með 
óbeinum hætti hugsjónum lýðræðissamfélagsins og réttarríkisins um 
réttlæti, samstöðu, frelsi og umburðarlyndi. Siðfræðin gefur 
nemendum tækifæri til þess að velta fyrir sér hvers konar manneskjur 
þeir vilja vera og vekur þá til umhugsunar um hvað siðferðis- og 
lífsgildi þeir vilja hafa að leiðarljósi.137 

Vilhjálmur sýnir með kenningu sinni um leikreglur og lífsgildi, að mikilvægustu 

grunngildin sem liggja mannlegu samlífi til grundvallar, eins og frelsi, réttlæti og 

jafnrétti séu varin af leikreglunum. Þessi grunngildi eru gildi sem allir menn 

viðurkenna sem forsendur þess að hver manneskja geti mótað sitt eigið líf og valið 

sér lífsgildi sem hún hyggist fylgja. Hann leggur áherslu á að vandinn snúist ekki 

um hvort  að velja á milli leikreglna og lífsgilda til grundvallar siðfræðilegri 

umræðu heldur um hvaða reglur séu nauðsynlegar til að verja grunngildin sem 

leiða til þess að einstaklingar geti lifað farsælu lífi.138
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 Magnús Diðrik segir einnig í grein sinni að siðfræðin þurfi að tengjast ákveðnum 

skilmálum eða forsendum sem fólk sammælist um, eins og t.d. stjórnarskrá og 

almennum mannréttindum. Þær forsendur sem valdar eru til að nota í siðfræðilegri 

umræðu verði að miða að hlutleysi gagnvart ólíkum trúar- og siðferðiskoðunum.

Siðfræðikennsla sem virðir ofangreind takmörk og röklegar forsendur 
siðferðisins – og vitaskuld einnig takmörk skóla og náms – hlýtur að 
vera einkar vel í stakk búin til þess að glíma við  vanda siðferðilegrar 
fjölhyggju. Slík kennsla fæst einmitt við  hagnýtar spurningar úr 
hversdagslífinu og getur aukið umburðarlyndi og gagnkvæman 
skilning á ólíkum lífsháttum, án þess að rata í afstæðishyggju eða flýja 
á náðir forræðishyggju. En siðfræðikennslan getur vissulega ekki 
komið  til móts við  þörf almennings fyrir skýrar vísbendingar um 
tilgang og lífsgildi, sem oft  er haldið á lofti á opinberum vettvangi, 
nema með takmörkuðum og óbeinum hætti.“139 

Bæði hjá Sigríði og Magnúsi er bent á nauðsyn þess að til grundvallar liggi 

ákveðið fyrirframgefið kerfi sem er í anda íslensku stjórnarskrárinnar eða 

mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Vilhjálmur leggur áherslu á að 

ákveðin grunngildi séu varin svo að einstaklingar eigi möguleika á farsælu lífi. Út 

frá slíkum grunnsáttmála sem lagður er fram er hægt að rökræða um 

siðferðisviðmiðanir sem bæði algild eða afstæð. Slíka rökræðu telja þau vera 

nauðsynlega í þeirri fjölmenningu sem við lifum í. Magnús bendir einnig á að með 

spurningum úr hversdagslífinu geta ungmennin tekist á við það lýðræðis- og 

fjölmenningarsamfélag sem þau lifa við í dag. Þessar forsendur leiða til þess að 

samræðusiðfræðin sem þau tala fyrir tekur bæði á menningarþáttum og ákveðnum 

siðagildum.

 Svo að vitnað sé aftur í bókina Börn og trú, í kafla þar sem er fjallað um trú og 

siðgæði, er því andmælt að samræðuaðferðin geti stuðlað að siðferðilegu 

sjálfræði. 

Þessu skal andmælt  hér, með tilvísun í það  sem áður hefur verið sagt 
um tileinkun og innhverfingu siðagilda. Engar rannsóknir hafa enda 
leitt í ljós að þeir sem þjálfaðir eru í röklegri samræðu um mannlega 
breytni og geti fært  gild rök fyrir afstöðu sinni, breyta með ábyrgari 
hætti en aðrir þegar þeir standa sjálfir frammi fyrir siðferðilegri 
ákvörðun.140 
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Höfundur ítrekar að ekki sé til neitt hlutleysi í siðferðilegu uppeldi. Hann leggur 

áherslu á að „grundvöllur siðferðilegrar breytni á sér fyrst og fremst rætur í 

tilteknu lífsviðhorfi“.141 Með því hefur barnið tileinkað sér ákveðna breytni út frá 

lífsviðhorfum og samviskan hefur þann þroska að bera að greina á milli ytri 

skipana eða að fylgja eigin sannfæringu. Ég mun víkja nánar að samviskunni 

síðar, en fyrst ber að líta til þess sem sagt er um ábyrga breytni. Magnús Diðrik 

gerir grein fyrir því að þó að sameiginlega „rétt“ siðferðileg breytni sé til staðar er 

ekkert endilega víst að hún leiði beint til þeirrar réttu breytni. Það sama á við um 

trúarlega siðfræði, sá sem ekki trúir eða hefur tekið stökkið til trúar er alls ekki 

líklegur til að notast  við kristilegt siðferði í breytni sinni þó að hann þekki til þess. 

Það gildir því á báðum stöðum að það að þekkja siðferðilega samþykkt gildi, ber 

ekki sjálfkrafa í sér að breyti sé eftir þeim. Það er líklegra að gripið sé til 

næsthinstu rakanna. Það leiðir til þess að manneskjan er sáttari við sjálfa sig, 

fremur en að hún breyti eftir fyrir fram settu lögmáli sem hún getur ekki fylgt í 

eigin hjarta þó hún þekki reglurnar.

5.3.3 Samviskan 

Samviskan fær þónokkra umfjöllun í bókinni Börn og trú. Hún er rædd út frá 

heimspekinni, guðfræðinni og sálarfræðinni. Fjallað er um samviskuna í víðu 

samhengi, að hún geti verið byggð á skynsemi en einnig að hún geti verið skaðleg. 

Sú afstaða er tekin að „[h]eilbrigð og vakandi samviska er ávöxtur uppeldis þar 

sem viðmiðaramminn er ljós og víður, þar sem reglur og viðmið eru virt og þar 

sem stefnt er að sjálfræði einstaklingsins“.142 Samviska mannsins skiptir miklu 

máli í kristnu siðgæði þar sem maðurinn stendur á milli Guðs og náungans. Á 

siðaskiptatímum breiddust út kenningar sem töldu að samviskan væri rödd Guðs í 

brjósti mannsins og þar með óskeikul.143 Samviskan er útsmogið fyrirbæri og 

gáfur hennar ofmetnar í vissum tilfellum. Á ákveðnum tíma litu heimspekingar á 

samviskuna sem meðfæddan dómara sem kvæði upp  dóma og væri leiðbeinandi 

fyrir breytni manna. Ekki eru þó allir sammála því að samviskan sé gott tæki sem 
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notast vel í siðferðilegri breytni. Í grein sinni „Samviskan“ fer Atli Harðarson í 

gegnum sögu samviskunnar og skoðar hvaða lögmálum hún lýtur. Hann bendir á 

að samviskan geti hagað sér eins og siðgæðisvörður, dómari og jafnvel stundum 

sem lögsögumaður sem gefur yfirlýsingar um hvað má og hvað má ekki. Atli sýnir 

fram á að samviskan er tvíþætt; annars vegar geðshræring og hins vegar 

vitsmunabundin. Til að skilgreina betur þessa tvíþættu skiptingu samviskunnar 

tekur Atli dæmi af húsfreyju sem má að læknisráði ekki lengur sinna húsverkum 

vegna veikinda. Sú staðreynd að hún geti ekki lengur sinnt húsverkunum, verður 

til þess að henni finnst  hún vera að bregðast skyldum sínum og hún fær 

samviskubit. Þrátt fyrir það að hún hafi myndað sér rökstudda skoðun, sem hún 

telur vera rétta, þess efnis að vinna ekki erfið húsverk, fær hún samviskubit. 

Samviskan er að draga hana frá skynsamlegri ákvörðun. Með þessu dæmi sýnir 

Atli fram á að ekki sé samband milli samvisku og skoðunar, þar sem skoðanir eru 

eitthvað sem við teljum vera rétt. Samkvæmt dæminu virðist því líka vera þannig 

farið að fólk getur haft skoðanir sem það telur rangar. Slíkar skoðanir geta haft 

áhrif á bæði hegðun fólks og tilfinningalíf og virðast þær oft  tengdar gömlum 

skoðunum. Sem dæmi nefnir Atli fólk sem álítur jafnrétti mikilvægt, en á sama 

tíma sættir það sig illa við að konur hafi of mikil völd. Hægt er að kalla þannig 

skoðanir „viðhorf“. Viðhorf manns getur því verið í andstöðu við það sem 

maðurinn telur skynsamlegt. Það hlýtur að vera lágmarks krafa ef maður ætlar að 

taka mark á samviskunni að hún sé ekki andstæð þeim skoðunum sem maður telur 

vera réttar. Ef litið er til samviskunnar sem dómara er það ljóst  að hún getur fellt 

ranga dóma. Ef samviskan er siðgæðisvörður getur hún verið þröngsýn og 

fordómafull. En hvernig virkar hún sem lögsögumaður? Ef samviskan segir mér 

að X sé rangt þá meinar fólk yfirleitt  að X sé rangt. Ef maður gerir X þá brýtur 

maður af sér; breytir gegn betri vitund. Hann telur því að samviskan sé tvíþætt; 

annars vegar geðshræring eins og í sögunni um húsfreyjuna og hins vegar betri 

vitund sem er nátengd skoðunum mannsins – því sem hann telur satt og rétt. 

Þannig er hægt að sjá samband milli samvisku og skoðunar, sem er nauðsynleg 

forsenda þess að hægt sé að taka mark á samvisku. Samviska sem geðshræring er 

því ekki mjög áreiðanleg heimild um rétt og rangt. Samviska sem betri vitund er 

hins vegar bundin vitsmununum og hefur ekki sömu tengsl við tilfiningalífið. 

Þannig er hún betur til þess fallin að knýja fram rétta breytni. Vandi manna er sá 

að til eru fordómar og heimska sem verða til vandræða þegar kemur að því að 

fella siðferðisdóma og vafasamt að treysta á samviskuna sem dómara. Atli segir: 
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Þegar upp kemur vafi eða ágreiningur um hvað sé rétt  og hvað sé 
rangt  ættu menn því ekki að reiða sig um of á samvisku sína eða 
tilfinningu. Þá er betra að fara að rökum og treysta á niðurstöður 
rannsókna og gagnrýni“.144 

Þorsteinn Gylfason tekur enn sterkar til orða en Atli þegar samviskan er til 

umræðu. „Ég held aðeins einu fram um samvizkuna, [...] Þetta eina er að samvizka 

manns getur auðveldlega leitt hann til verstu verka“.145  Í framhaldi nefnir hann 

sögulegt dæmi stutt traustum heimildum um Heinrich Himmler, foringja þýsku 

SS-sveitanna. Þar heldur Himmler ræðu yfir herforingjum sínum þar sem hann 

hvatti þá til að líta fram hjá hörmungum stríðsins. Endamarkmiðið væri mun æðra 

og tengdis föðurlandinu, því ætti samviska þeirra að liggja hjá þýskalandi. 

Þorsteinn segir í framhaldi af þessu dæmi: 

Ef heimspekingum tekst  einhvern tíma að réttlæta siðferðið með því 
að styðja það  skynsamlegum rökum þá verður það ekki með því að 
þeir vísi til mannlegrar samvizku. Og minnumst  þess að það verður 
heldur ekki gert  með því að höfða til góðs hjartalags eða mannlegrar 
samúðar.146 

Sigríður Þorgerisdóttir bendir á í grein sinn um samræðuaðferð Kohlbergs að það 

sé ekki í verkahring kennara að stuðla að tilfinningahlið siðvitundar nemandans, 

sá þáttur er á höndum foreldra í uppeldinu. Siðferðileg umræða höfðar til slíkra 

kennda en á ekki að kenna þær. Sem dæmi nefnir Sigríður að það sé „eitt að kenna 

barni sínu dygð á borð við samviskusemi, en annað að meta hvenær þessi dygð er 

í þágu góðs málstaðar“.147 Hún tekur svipað dæmi og Þorsteinn og nefnir það að 

fólk geti verið samviskusamt í starfi en á sama tíma verið samviskulaust, eins og 

t.d. margir starfsmenn í fangabúðum nasista. Sjálfræðið er mikilvægt í slíkum 

aðstæðum þar sem manneskja sem býr yfir sjálfræði hafi þann hæfileika að nota 
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sína eigin skynsemi og dómgreind og taka í framhaldi sjálfstæða ákvörðun. 

Sjálfræðið veitir því þá hæfni að neita þátttöku.148

5.3.4 Fermingarstörfin út frá siðfræðinni

Nokkuð ljóst er að borgaraleg ferming styðst við samræðuaðferð siðfræðinnar á 

fermingarnámskeiðum sínum. Einnig að samræðusiðfræðin hefur hvorki það 

hlutverk að miðla lífsgildum né stuðla að uppeldi samviskunnar. Slíkt uppeldi er í 

höndum foreldra. Samræðusiðfræðin krefst einnig jafnréttis og réttlætis fyrir alla 

innan samfélagsins og stendur vörð um lífsgildin. Kirkjan leggur aftur á móti 

áherslu á að sinna lífsgildum einstaklingsins þar sem fyrirmynd hins kristna 

manns er Jesú Kristur og líf hans og störf. Lífsgildin eru einnig mjög mikilvæg í 

lífi einstaklingsins en að sama skapi er ekki vænlegt að láta slík gildi móta 

leikreglurnar innan samfélagsins í þeirri fjölmenningu sem við búum við í dag. Sú 

aðferð að kynna boðorðin sem umferðarreglur eða leikreglur í fótboltaleik í 

fermingarkverum kirkjunnar yrði því harðlega mótmælt af þeim sem aðhyllast 

samræðuaðferð siðfræðinnar. Menn eiga að geta sameinast í leik og starfi án þess 

að vegið sé að lífsgildum einstaklinga.

 Markmið fermingarnámskeiðanna er að hafa áhrif á líf ungmennanna og styrkja 

þau á leið sinni til fullorðinsára. Í tveim næstu köflum verður skoðað inn á hvaða 

brautir hugsun ungmennanna er beint í fræðslunni.

 

6. Borgaraleg ferming: Rökræðusamfélagið 
Í fyrstu kennslustund á námskeiði fyrir borgaralega fermingu er tekin fyrir 

gagnrýnin hugsun. Ástæðan er sú að nær allt námsefni sem tekið er fyrir á 

námskeiðinu er lagt til grundvallar þess að ungmennin tileinki sér slíka hugsun. 

 Gagnrýnin hugsun krefst þess að við stöldrum aðeins við í því hraða 

neyslusamfélagi sem við búum í og ígrundum skoðanir okkar og endurskoðum 

eldri skoðanir ef ástæða er til. Með því að þekkja skoðanir sínar og geta gert grein 

fyrir þeim öðlast  manneskjan betri skilning á sjálfum sér. Í framhaldi verður 

auðveldara að setja sér raunhæf markmið í lífinu. Í námsgögnum sem höfð eru til 

hliðsjónar í kennslunni er sagt um gagnrýna hugsun:

Gagnrýnin hugsun er fyrst og fremst sú viðleitni að staldra við og 
fallast  ekki [á] neina skoðun, fullyrðingu, trú né hvatningu án þess að 
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ígrunda hvað búi að baki. Til þess að svo megi takast er mikilvægt að 
láta langanir og tilfinningar ekki hlaupa með  sig í gönur heldur velta 
því fyrir sér hvaða forsendur og rök búi að baki og spyrja sig jafnframt 
að því hvort forsendurnar séu gildar og rökin góð.149

Í framhaldi eru dæmi um spurningar sem sá gagnrýni spyr, eins og „Hvernig 

veistu?“,  „Hvaða ástæðu hefur þú fyrir því sem þú segir?“, „Hefurðu sannanir?“, 

„Hver eru rökin?“, „Hvaða afleiðingar hefur það í för með sér?“ o.s.frv. Með 

gagnrýninni hugsun er leitast við að benda ungmennunum á að í samfélagi okkar 

streyma til okkar upplýsingar úr öllum áttum, s.s. fréttir, auglýsingar, skoðanir 

annarra og fleira. Í mörgum tilfellum er verið að reyna að hafa áhrif á skoðanir 

okkar og líf og því ber okkur að spyrja um gildi þessara upplýsinga. Jóhann 

Björnsson, sem hefur yfirumsjón með fermingarfræðslu Siðmenntar, hefur starfað 

sem heimspekikennari við Réttarholtsskóla. Eitt af þeim efnum sem Jóhann tekur 

ávallt fyrir í heimspekikennslu sinni er gagnrýnin hugsun og heimspekilegar 

rökræður.150

Klárlega hefur mátt sjá að nemendur hafa aldrei fyrr kynnst 
heimspekilegum rökræðum á skólagöngu sinni. Þeim hefur verið sagt, 
skipað og gert  að gera eitthvað  eða hafa einhverjar skoðanir, en 
sjaldan hafa þeir fengið fullt frelsi til að  hafa eigin skoðanir og færa 
rök fyrir þeim. Í huga margra þeirra er það kennarinn sem spyr til þess 
að athuga hvort þeir geti fundið „rétta“ svarið. Þegar þeir hafa áttað 
sig á því að heimspekikennarinn hefur ekki „rétta“  svarið heldur er í 
einlægni sinni að biðja þá um að  láta í ljós sjálfstæðar skoðanir sem 
tekið er mark á þá verða þeir óneitanlega nokkuð ánægðir með sig.151

Gagnrýna hugsun er almennt ekki að finna innan námskrár grunnskólans. Hún er 

þó mikilvægt veganesti fyrir unglinga í dag á tímum internets og margmiðlunar. 

Það að vita og þekkja eigin skoðanir skiptir mjög miklu máli fyrir ungt fólk sem er 

að mótast. 

6.1 Heimspekin og gagnrýnin hugsun

Gagnrýnin hugsun hefur alltaf verið veigamikill hluti af því að stunda heimspeki 

með börnum. Hreinn Pálsson segir í grein sinni „Samræður og siðferðikennsla“:
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Markmið þess að ástunda heimspekilega hugsun með börnunum er að 
þjálfa gagnrýna og skapandi hugsun í anda umhyggju. 
Barnaheimspeki er, eins og heimspeki yfirleitt, eltingaleikur við 
hugsjónir. Gagnrýnin hugsun leitar hins sanna, skapandi hugsun hins 
fagra og umhyggjan hins góða. Heimspekingar hafa hvorki einkarétt  á 
þessum hugsjónum né á leiðum til þeirra.152 

Þegar líður á námskeið borgaralegrar fermingar eru einnig tekin fyrir siðfræði, 

hamingjan og tilgangur lífsins (farsæld) og það að rökræða í stað þess að rífast 

(rökræðan). Í þessum málefnum er nauðsynlegt að hafa grundvallarskilning á 

gagnrýninni hugsun. Hreinn Pálsson bendir t.d. á mikilvægi þess að hafa þjálfun í 

gagnrýninni hugsun þegar siðferðileg álitamál eru til umræðu:

Hvað gerir nemandi, sem hefur annars vegar notið fræðslu um vináttu 
og hins vegar um afstöðu Frelsarans til fátæktar, þegar fátækur vinur 
hans slær hann um lán til kaupa á landa eða dópi? Hér blasir við 
mikilvægi þess að nemendur hafi notið þjálfunar í gagnrýninni hugsun 
til að auknar líkur séu á skynsamlegri ákvörðun“.153 

Skoðanir okkar eiga að skipta okkur mestu máli og því þarf að leggja sig fram við 

að færa rök fyrir þeim á sama tíma og við erum reiðubúin að endurskoða þær. 

Einnig skiptir hér máli að börnin fái ekki að halda sig við eintómar 

geðþóttaákvarðanir heldur læri að setja fram rök máli sínu til stuðnings og geri 

sömu kröfur til annarra. Með gagnrýninni hugsun skoðar maður hug sinn og veltir 

fyrir sér eigin hugmyndum, rétt eins og maður ætti í samræðu við sjálfan sig. 

 Páll Skúlason lýsir gagnrýninni hugsun í bók sinni Pælingar, á eftirfarandi hátt:

Gagnrýnin er sú hugsun sem fellst  ekki á neina skoðun eða fullyrðingu 
nema hún hafi fyrst rannsakað  hvað í henni felst  og fundið 
fullnægjandi rök fyrir henni. Með  öðrum orðum: gagnrýnin hugsun 
leitar að nýjum og betri rökum fyrir skoðunum sínum og hugmyndum 
og er þar af leiðandi sífellt að endurskoða þær.154

Páll bendir á að í daglegu lífi hafi fólk yfirleitt takmarkaðan áhuga á vangaveltum 

og spurningum en hafi þeim mun meiri áhuga á svörunum. Upplýsingaöflunin er 

aukaatriði á meðan svörin sjálf eru aðalatriðið. Þetta sýnir að almennt er 
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takmarkaður áhugi á gagnrýninni hugsun. En Páll bendir jafnframt á mikilvægi 

þess að fólk leggi rækt við hugmyndir sínar og skoðanir og forsendur þeirra:

Skoðanir og hugmyndir gegna því hagnýta hlutverki að hjálpa 
mönnum til að skipuleggja líf sitt, skýra ætlanir sínar og hrinda 
áformum sínum í framkvæmd. Gagnrýnin hugsun kemur hér fram sem 
tæki til þess að fága og endurmóta þau verkfæri sem menn þurfa 
öðrum fremur á að halda í lífsbaráttunni, nefnilega hugmyndir og 
skoðanir á öllu milli himins og jarðar. Án þeirra væru menn í beinum 
tengslum við aðstæður sem á þá verka og yrðu að  bregðast við  þeim 
án þess að fá nokkru ráðið um viðbrögð sín. Menn væru þá algerlega 
bundnir ákveðnu umhverfi líkt og dýrin.155 

Fólki ber því að hlúa að skoðunum sínum og hugmyndum. Þegar fólk myndar sér 

skoðun er rökræðan og gagnrýnin hugsun það sem styrkir heildar 

hugmyndarkeðjuna. Ef hugmyndakeðjan á að vera traust, er nauðsynlegt að þekkja 

hvern hlekk og ástæðu þess að sá hlekkur er í keðjunni. Að öðru leyti eru 

skoðanirnar eingöngu tilviljunarkenndar og þess vegna í andstæðu við aðrar 

skoðanir sem liggja á víð og dreif í huga manns. Páll bendir á að „[h]ugsanir eru 

meðal viðkvæmustu vera í þessum heimi og þær lifa einungis og dafna í þeim sem 

lætur sér annt um þær.“156En hvað er það að vera gagnrýnin manneskja? Þessu 

reynir Ólafur Páll Jónsson að svara í grein sinni „Gagnrýnar manneskjur“.157 Það 

eitt að hafa skoðun færir okkur ekki þekkingu. Þekkingu öðlast  maður ekki nema 

að íhuga hlutina. Ólafur Páll bendir á að:

Sá sem býr yfir þekkingu hefur ekki einungis skoðun, heldur hefur 
hann rök fyrir skoðun sinni. Hann hefur rannsakað málið, krufið það, 
og gert  upp hug sinn á grundvelli þessarar rannsóknar. Sá sem 
einungis býr yfir skoðun hefur ekki farið í slíka rannsókn. Slík 
rannsóknarvinna – og tilhneigingin til að ástunda slíka rannsókn 
fremur en að sætta sig við einberar skoðanir – er gjarnan talin kjarninn 
í gagnrýninni hugsun.158

En Ólafur Páll bendir jafnframt á að gagnrýnin hugsun hefur ekki mikinn tilgang 

þegar maður situr einn og íhugar án þess að taka þátt í lífinu. Hinn íhugandi maður 

þarf að standa upp og taka sér eitthvað fyrir hendur. Að mati Ólafs Páls þá verður 
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gagnrýnin manneskja að breyta í samræmi við hugsanir sínar. Maðurinn má ekki 

bara vera hugsandi vera heldur þarf hann að nota hugsun sína í að skapa eitthvað. 

Hugsunin á þannig að úthverfast í verki. Gagnrýnin manneskja er siðferðisvera, að 

því leyti að hún skoðar hug sinn. Hugsunar- og gagnrýnisleysi getur leitt af sér 

mikið böl. Umhverfi okkar kallar á athafnir fremur en íhugun og þegar gleymist 

að nota gagnrýna hugsun getur það haft í för með sér kæruleysi og ábyrgðaleysi 

samanber fjöldamorð nasista á gyðingum. Það einkennir einnig hina gagnrýnu 

manneskju að hún er félagsvera og leggur sitt fram til samfélagsins. Af þessu 

tilefni bendir Ólafur Páll á að þeir sem lagt hafa stund á heimspeki með börnum 

hafa lagt mikla áherslu á samspil einstaklingsins og samfélagsins í gagnrýnu og 

skapandi starfi. Þar hefur hugmyndin um rannsóknarsamfélag verið áberandi.

Samfélagið  sem slíkt  verður eins konar framlenging eða útvíkkun á 
hinum gagnrýnu hæfileikum einstaklinganna um leið  og það leggur til 
hlutlægt viðmið um rétt og rangt, gott og vont. Í leit  að réttlætingu 
fyrir skoðunum þurfa einstaklingar ekki að reiða sig á sína eigin 
gagnrýnu hæfileika heldur hafa þeir aðgang að gagnrýnum hæfileikum 
allra í hópnum, þeir hafa líka aðgang að ólíkum sjónarmiðum – 
ólíkum bakgrunni, ólíkum gildum, margvíslegu hugmyndaflugi – og 
því er sá efniviður sem hin gagnrýna rannsókn byggir á mun ríkulegri 
en einræn rannsókn hugsuðarins.159

 
Þetta rannsóknarsamfélag sem Ólafur Páll lýsir hér er mjög líkt því samfélagi sem 

Sigríður Þorgeirsdóttir, Magnús Diðrik og Vilhjálmur Árnason lýstu í kaflanum 

um siðfræðina hér að ofan. Lögð eru hlutlæg viðmið, eins og stjórnarskrá, til 

grundvallar og umræður miðast  við að verða ekki of einstaklingsbundnar eða 

huglægar. Og Ólafur Páll heldur áfram lýsingu sinni á rannsóknarsamfélaginu:

Þannig er samfélagið ekki einungis öflugra sem rannsóknartæki en 
hugur hvers og eins, það veitir líka hugarheimi og hugmyndaflugi 
hvers og eins ríkulega andlega næringu – það veitir fjölbreyttari 
efnivið  til að  vinna úr. Og loks er minni hætta á að hugtökin um rétt 
og rangt tapi hlutlægri vídd sinni og standi fyrir einstaklingsbundna 
smekksdóma, af þeirri einföldu ástæðu að það er enginn einn smekkur 
sem er gefinn.

Hin gagnrýna manneskja er því virk innan rannsóknarsamfélagsins. Innan þess 

skiptir rökræðan meira máli en samræða. Síðast en ekki síst er gagnrýnin 

manneskja skynjunarvera. Það að skynja umhverfi sitt gerir manneskjuna virka 
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innan þessa heims og mótar á sama tíma umhyggju og ást til umhverfisins. Ólafur 

Páll dregur þetta að lokum saman:

Gagnrýnin er sú manneskja sem býr yfir (i) gagnrýnu hugferði, þ.e. 
hún íhugar eigin skoðanir, bæði inntak þeirra og forsendur sem þær 
byggja á, (ii) skynsamlegum sköpunarmætti, þ.e. hún breytir í 
samræmi við hugsanir sínar, hugsunin úthverfist  í verki, og þessu til 
viðbótar þá (iii) beinist  gagnrýni hennar og sköpunarmáttur að henni 
sjálfri sem siðferðilegri veru ekki síður en ytri viðfangsefnum, (iv) 
hún er fær um að taka virkan þátt í gagnrýnu rökræðusamfélagi – 
rannsóknarsamfélagi og (v) hún ber ríkulegt  skynbragð á umhverfi 
sitt.160

Rökræðusamfélagið er því ríkjandi í kennslu fyrir borgaralega fermingu. Lagt er 

upp með að ungmennin temji sér almennt hina gagnrýnu hugsun þegar kemur að 

allri umræðu og skoðanamyndun.

6.2 Útskrift fermingarnámskeiðsins

Hjá borgaralegri fermingu er þess ekki krafist að námskeiðinu ljúki með prófi. 

Jóhann Björnsson fjallar um heimspekinám með börnum í grein sinni „Að spilla 

æskunni“. Í starfi sínu sem heimspekikennari hefur hann rekið sig á það að þegar 

próf eru notuð sem mælikvarði á það hvernig börnin standa sig í heimspekinámi, 

verður minna um heimspekilega umræðu og meira um vangaveltur um próf. Hann 

ákvað því að hætta að leggja fyrir þau próf og í kjölfarið tók nemendahópurinn 

breytingum þegar sá streituvaldur var frá. Fleiri tóku þátt og gátu stundað námið á 

sínum forsendum. Jóhann bendir á að börn kljáist við ólíka námsörðugleika. Sum 

eiga erfitt  með lestur eða skrift, önnur eiga erfitt með að taka próf. Sá þáttur einn 

getur haft áhrif á hvernig þeim líður í tímum og hvort þau upplifi sig sem 

þátttakendur í því starfi sem fer fram innan skólastofunnar. Í heimspekitímunum er 

ekkert próf og ekkert heimanám, eingöngu kemur fram á námsmati þeirra að þau 

hafi setið heimspekinámskeið.161 Jóhann notar sömu aðferðir í fermingarfræðslu 

borgaralegrar fermingar. Samveran og umræðurnar eru það sem skiptir máli. Í 

borgaralegri fermingu er ekki verið að mæla hvað börnin hafa lært eða hvort þau 

kunni ákveðnar aðferðir eftir námskeiðið. Þeim er einungis veittur aðgangur að 

verkfærum sem nota má þegar kemur út í samfélagið.
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 Hjá borgaralegri fermingu standa foreldrar að athöfninni sjálfri ásamt 

Siðmennt.162 Með fermingarnámskeiði borgaralegrar fermingar er ekki verið að 

fara fram á lífstíðarloforð líkt og gert er í kristilegri fermingu, því er athöfnin ekki 

aðalatriðið eða nauðsynlegur lokapunktur. Ungmennin velja sjálf hvort þau vilja 

taka þátt í athöfninni sem fer fram í lok námskeiðs. Í athöfninni er fenginn 

gestafyrirlesari en að öðru leyti byggir athöfnin á dagskrá sem ungmennin sjálf 

hafa sett saman. Í lok athafnar fá börnin afhent skírteini sem er staðfesting á því að 

þau hafi gengið í gegnum fermingarfræðslu Siðmenntar. Þar er ritað:

Það er von okkar, að þú munir færa þér í nyt þá fræðslu og leiðsögn, 
sem þú hefur fengið, og verðir víðsýnn og heilsteyptur maður. Vertu 
velkomin(n) í hóp hinna fullorðnu með þeirri ábyrgð sem því fylgir.163 

7. Kirkjan: Samfélag kristinna manna
Það er annars konar samfélag sem kynnt er fyrir börnunum í kristilegu 

fermingarstarfi. Börnin eru kynnt fyrir samfélagi kristinna manna; Kirkjunni

og lagt er upp úr því að eftir fermingu séu þau fullgildir og virkir einstaklingar 

innan hennar. Því er ekki aðeins miðað að því að kenna þeim að fóta sig innan 

hins almenna samfélags heldur eru þau nú orðnir meðlimir mun sérhæfðara 

samfélags sem er kirkjan. Hér er það vakningin og virkjunin sem getið er í 

námskrár fermingarfræðslunnar sem skiptir máli. Því er stór hluti fræðslunnar sem 

snýr að því að kenna ungmennunum um starfsemi kirkjunnar og hvað sé þar að 

sækja, eins og samlíf með öðrum kristnum einstaklingum sem hafa sömu lífsgildi 

að leiðarsljósi. Í fermingarfræðslu kirkjunnar fá ungmennin að kynnast 

helgihaldinu og í sumum sóknum tíðkast það að ungmennin fái ennfremur að 

aðstoða við messuhald. Kirkjulykill – messubók fyrir fermingarbörn er ein af þeim 

námsbókum sem skýrir fyrir ungmennunum þær reglur sem gilda í 

guðþjónustunni auk þess sem hún útskýrir umhverfið í kirkjunni, táknin og litina 

og þýðingu þeirra.164 Í messunni kynnast ungmennin enn frekar sögunni með því 

að hlusta á prestinn, taka þátt  í sálmasöng og læra hvernig á að nýta sér bænina. 

Stór hluti af því að vera í samfélagi við Guð er bænin. Hvatt er til þess að hvert 
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163 Borgarskjalasafn Reykjavíkur, einkaskjalasafn nr. 158, „Siðmennt,”  askja 1, mappa 7, „Ónotuð 
viðurkenningarskjöl um borgaralega fermingu 1989”. 

164 Kirkjulykill - Messubók fyrir fermingarbörn, ritstj Halla Jónsdóttir, Edda Möller, Hreinn S. Hákonarson og 
Halldór Reynisson. Skálholtsútgáfan 2006, 3.
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fermingarnámskeið hefjist  með samveru þar sem presturinn leiðir börnin í bæn. 

Þau læra þannig um mátt bænarinnar og það að eiga vin í Jesú sem þau geta rætt 

við. Lagt er upp úr því að börnin biðji sem oftast.165 Eins og Vilhjálmur Árnason 

orðar svo vel: „því að mál trúarinnar er þögnin, samtal sálarinnar við sjálfa sig og 

guðdóminn“.166

 Mikið er lagt upp  úr því að ungmennin taki trúna með sér út í lífið og noti þá 

þekkingu og trúartilfinningu sem leiðbeinandi um breytni og almenna hegðun. Þau 

kynnast því hvernig kirkjan starfar úti í samfélaginu og þau eru hvött til að taka 

þátt í kristniboði og hjálparstarfi.

 Virkni og vakningarhluti fermingarfræðslunnar er því mjög mikilvægur. 

Ungmennin eru kölluð til samfélags kirkjunnar þar sem hún verður 

samferðamaður þeirra í gegnum allt lífið og tekur þátt í öllum stærstu atburðum 

lífs þeirra. 

 Torfi K. Stefánsson Hjaltalín veltir fyrir sér í MA-ritgerð sinni um fermingarstörf 

þjóðirkjunnar, hvort kirkjan nái settum markmiðum í fermingarfræðslunni.167  Í 

ritgerð sinni gerði Torfi könnun meðal fermingarbarna sem fermdust árið 2008. 

Þar spyr hann um ástæðu þess að barnið hafi valið að fermast. Merihluti barnanna 

segist fermast af trúarlegum ástæðum (124 af 151), fáir nefna hefð (10 af 151) og 

gjafir (22 af 151).168 Hann lítur einnig til könnunar sem gerð var árið 2000 um 

trúarlíf Íslendinga, þar sem framhaldskólanemar (16 og 18 ára) voru spurðir um 

trúarafstöðu. Af 284 nemendum sem spurðir voru höfðu 92,3% þeirra fermst, þó 

sögðust aðeins 21,5% spurðra vera kristinnar trúar. Einnig var spurt hvort 

fermingarundirbúningurinn hafi haft  áhrif á trúarafstöðu þeirra. Þar sögðust 64,1% 

að hann hefði ekki haft nein áhrif. Í sömu könnun var spurt  um ástæðu þess að 

viðkomandi fermdist og þar svara 46,8% að þau hefðu fermst vegna hefðar, 26,8 

sögðust hafa fermst vegna trúar sinnar.169 „Niðurstaða könnunarinnar var m.a. sú 

að kirkjan næði ekki þeim markmiðum sem hún setti sér um trúaruppeldi. 

Fermingin væri frekar hefð í hugum fólks en að forsendur kirkjunnar væru þar 
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165 Kirkjulykill - Messubók fyrir fermingarbörn, ritstj Halla Jónsdóttir, Edda Möller, Hreinn S. Hákonarson og 
Halldór Reynisson. Skálholtsútgáfan 2006, 35.

166 Vilhjálmur Árnason, „Hvers er siðfræðin megnug?,“ Hvers er siðfræðin megnug? ritstj. Jón Á. Kalmansson 
(Siðfræðistofnun háskólaútgáfan, 1999), 167.

167 Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, „Fermingarstörf þjóðkirkjunnar: Námsefnis- og námskrárgerð.“ (MA-ritgerð, 
Félagsvísindasvið Háskóla Íslands), 152. Hér eftir verður vísað í MA-ritgerð Torfa með því að vísa til höfundar, 
titils og blaðsíðutals.

168 Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, „Fermingarstörf þjóðkirkjunnar,“ 146.

169 Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, „Fermingarstörf þjóðkirkjunnar,“ 152-153.   



ráðandi“.170  Torfi tekur fram að einhverrar skekkju gæti í báðum könnunum. 

Aldurinn og sterk afstaða fólks á eldri árum unglingsaldursins geti verið 

kaldhæðin og neikvæð á meðan yngri börn eru mun jákvæðari. Torfi túlkar það 

svo að helmingur ungmenna fermist  í raun af einhverjum öðrum ástæðum en 

trúarlegum, þó svo að þau láti annað í veðri vaka á meðan á fræðslunni stendur.171 

Þar sem fermingin hefur verið nánast undantekningarlaust fastur punktur í lífi 

ungmenna í gegnum tíðina, hlýtur maður að spyrja sig hvers vegna boðskapurinn 

ber ekki árangur sem skyldi. Guðfræðingar sem hafa tjáð sig um þessi mál, eins og 

t.d. Pétur Pétursson, Torfi Hjaltalín og Sigurður Pálsson, nefna námsefnið og 

framsetningu þess, kennsluaðferðir og jafnvel áhrif verslunar og viðskipta á 

ferminguna. 

7.1 Heimspekin skoðar trúarafstöðu Íslendinga

Ef litið er til heimspekinnar þá hefur Páll Skúlason fjallar þónokkuð um trúmál í 

bók sinni Pælingar. Honum er hugleikið hvort Íslendingar líti á sig sem kristna og 

hvort Íslendingar taki yfirleitt afstöðu í trúarlegum efnum.

 Páll ræðir um trúarlega hughyggju og trúarlega hluthyggju þegar rökum fyrir 

trúnni er beitt. Trúarleg hughyggja er einkennandi fyrir það að rökin fyrir trúnni 

eru persónuleg, byggð á persónulegri reynslu eða upplifun og eru því öðrum oft 

illskiljanleg.172 Þegar notast er við trúarlega hluthyggju í rökum fyrir trúnni telja 

menn „trúna vera trú á opinberun Guðs í Jesú Kristi og einu gildu rökin fyrir henni 

vera boðskap Krists“.173 Ef maður á að skilja áhrifamátt kristninnar verður maður 

fyrst að spyrja um merkingu og gildi þess boðskapar sem hún er reyst á og hún 

flytur. Það er ekki ólíklegt að trúaður maður hafi myndað sér bæði huglæg og 

hlutlæg rök. Trúin er ávallt tengd tilfinningum manna og þeim áhrifamætti sem 

boðskapurinn hefur á þær. Páll skilgreinir hvað það er að vera kristinn maður: 

„[S]á einn sé réttilega kallaður kristinn maður sem tekur mið af fordæmi Jesú 

Krists og skoðar lífið og tilveruna sífellt í ljósi helgisögunnar um hann.“174 Sá 

hinn sami hlýtur að sækja kirkju þar sem trúarlífið nær ekki að þroskast nema í því 

samfélagi sem kirkjan býður upp á og þar sem menn geta deilt sannfæringu sinni 
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170 Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, „Fermingarstörf þjóðkirkjunnar,“ 153.

171 Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, „Fermingarstörf þjóðkirkjunnar,“ 153.

172 Páll Skúlason, Pælingar, 233.

173 Páll Skúlason, Pælingar, 236.

174 Páll Skúlason, Pælingar, 261.



með öðrum. Páll lýsir nauðsyn þess að trú einstaklingsins þurfi athvarf innan 

samfélags við aðra sem aðhyllast sömu trúarskoðanir: 

Trú er hin huglægu viðbrögð einstaklinga við boðskapnum, trúarbrögð 
eru hins vegar heild trúarsetninga, helgisiða og reglna af ýmsu tagi 
sem spretta af hinum huglægu viðbrögðum. Þessir tveir þættir eru 
samofnir því að trúin, sem huglægt andsvar eingöngu, á sér enga festu, 
heldur öðlast  hana í lífi hins trúaða, siðum hans og framkomu. 
Hlutverk trúarsetninga og helgisiða er einmitt  að veita trúnni 
varanleika í líferni einstaklingsins og um leið að  tryggja samheldni 
trúaðra og vera grundvöllur að trúarsamfélagi þeirra.175 

Páll bendir á það í pælingum sínum að Íslendingum sé tamt frá fornu fari að gera 

skarpan greinarmun á kirkjunni og kristinni trú.176  Þeir vanrækja kirkjurnar en 

telja sig samt kristinnar trúar. Sú staðreynd að kristindómurinn sé sjálfsagður og 

eðlilegur þáttur í þjóðlífi Íslendinga veldur því að Íslendingar vanrækja 

trúarviðhorf sín. Þeir velta ekki fyir sér hvað felst í því að vera kristinnar trúar og 

þeir eru sjaldan knúnir til að taka afstöðu í trúarlegum efnum. Hvorki af innri þörf 

né ytri nauðsyn.177  Einnig telja margir Íslendingar kirkjuna gegna 

þjónustuhlutverki. Prestar eru kallaðir til þegar þarf að skíra, ferma, gifta, jarða 

o.s.frv. Páll segir:

Þótt  í því sé fólgin nokkur þversögn má e.t.v. með sanni segja að 
sökum raunverulegrar stöðu sinnar sem þjónustustofnun hylji kirkjan 
fremur en birti þann boðskap sem hún þó flytur. Það kann því að 
reynast  ógerlegt að átta sig á því hvort, og þá í hvaða skilningi, 
Íslendingar eru kristnir eða trúa á krist.178

Litið var á íslenskt samfélag sem kristið samfélag allt frá siðskiptum. Þrátt fyrir 

lög um trúfrelsi sem voru sett um aldamót 19. aldar viðhélst sú staðhæfing að 

íslenskt samfélag væri kristið samfélag. Fyrir þær sakir hefur það samfélag sem 

kirkjan á að vera fyrir kristna menn ekki fengið sína sérstöðu sem slíkt. Þar sem 

samfélagið í heild sinni var talið „kristið“ má vera að fólk hafi litið svo á að 

ákveðin náð hafi verið yfir samfélaginu. 
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175 Páll Skúlason, Pælingar,  238.

176 Páll Skúlason, Pælingar, 262.
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178 Páll Skúlason, Pælingar, 232.



 Páll bendir á að ef menn gera ekki greinarmun á eigin trúarafstöðu (huglægum 

rökum) og boðskapnum (hlutlægum rökum) sem þeir trúa, verður öll umræða um 

trúmál ófrjó og tilgangslítil. Vandi Íslendinga er því kannski falinn í því að þeir 

ræða trúmál sín almennt ekki og líta á þau sem persónuleg. Ef almenningur er 

óvirkur í trúarlegri umræðu og lokar sig af með trúmál sín eru þau orðin lituð af 

trúarlegri hughyggju og trúarhugmyndir fólks orðnar afstæðar. Páll telur að það 

sem skipti raunverulega máli fyrir Íslendinga sem eina heild, séu sjálfstæðið, 

efnahagurinn og trúin.179 Hér á Páll við trú í sinni víðustu (félagsfræðilegri) mynd 

eða lífsgildi sem rædd voru í kaflanum hér að framan.180 Að hans mati hefur verið 

lögð minnst rækt við trúna. Þessi doði sem hefur einkennt Íslendinga í trúmálum 

hefur því leitt til ákveðinnar afstæðishyggju innan trúarinnar, þar sem hlutlægum 

rökum er ábótavant. Öll trú er huglæg að miklu leyti og ef trúin tengist ekki 

tilfinningalífi manna hefur hún engan tilgang og getur ekki verið leiðandi eða 

verið lífsgildi í lífi þeirra. En trú einstaklingsins verður að styðjast hlutlægum 

rökum einnig til þess að öðlast merkingu. Það sem er aftur á móti svo áberandi í 

trúarlífi Íslendinga er að trúarleg rök eru mun fremur huglæg og blandast mun 

meira öðrum átrúnaði. Út frá því á sér stað ákveðin blöndun lífsgilda, sem eru í 

raun staðhæfingar teknar úr ólíkum áttum. Þessar staðhæfingar eru oftar en ekki 

gripnar úr lausu lofti og hafa engan röklegan bakgrunn hjá einstaklingnum. Eins 

og Páll segir: 

Sannfæring og staðreynd eru mikilvæg fyrirbæri, en hvorugt er rök 
fyrir skoðun. Sannfæring er einstaklingsbundin afstaða með eða á 
móti einhverri skoðun og þarf sjálf ekki að grundvallast á neinum 
rökum. Staðreyndir einar sér segja hvorki eitt né neitt, þær öðlast 
einungis merkingu fyrir tilverknað  hugsunar sem les úr þeim eða 
gefur þeim merkingu, tengir þær saman með hjálp hugmynda, 
kenninga eða setninga. Með öðrum orðum: lýsingar á staðreyndum 
eða hugsanlegum staðreyndum geta verið rök fyrir skoðun, 
staðreyndirnar sjálfar eru ekki slík rök.181  

Þegar trú einstaklingsins er orðin svona sérhæfð finnur hann sig ekki innan 

samfélags kristinna, kirkjunnar sjálfrar. Einstaklingurinn finnur heldur ekki til 

samfélags við aðra þar sem trúarleg rök hans eru orðin blanda af ólíkum 
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179 Páll Skúlason, Pælingar, 258.

180 Páll notast hér við orðalagið að vera annaðhvort kristin eða heiðin.

181 Páll Skúlason, Pælingar, 232-233.



staðhæfingum sem taka jafnvel sífelldum breytingum. Einstaklingnum getur 

reynst erfitt að ná föstu lífsgildi út frá trúarlegri afstæðishyggju. Þessi svokallaða 

blandaða trú, eða samansafn staðhæfinga leiðir til ákveðins vanda.

 Lífsgildi úr öðrum trúarbrögðum og gildi úr sjálfshjálparbókum, sem hafa notið 

mikilla vinsælda hér á landi, leiðir til ákveðins vanda þegar kenna á boðskap 

kristinnar trúar. Þessa vanda gætir jafnvel innan námskrár fermingarstarfanna. 

Einna skýrast kemur þetta fram í greininni sem fjallar um eilíft líf. Þar segir:

Munur á endurfæðingu og endurholdgun verður að  koma skýrt  fram 
með áherslu á að endurholdgunarkenningar eru andstæðar kristinni 
sköpunartrú. Einnig ber að fræðara að vara við tilraunum sem snerta 
andaheiminn.182

Í þessari litlu tilvísun sem beint er að prestum sem undirbúa fermingarfræðsluna er 

ljóst við hvað þeir þurfa að takast á í fræðslunni. Kristin trú hefur jöfnum höndum 

blandast við lífsgildi annarra trúarbragða og gert  það að verkum að trú Íslendinga 

myndi teljast huglæg í meira lagi og að skortur er á jafnvægi milli huglægra og 

hlutlægra raka. Í könnuninni frá árinu 2000 um trúarlíf Íslendinga sem Torfi styðst 

við í ritgerð sinni sögðust 21,5% vera kristinnar trúar. Það sem er athyglisvert er 

að 51,8% segjast trúa á persónulegan hátt. Einungis 3,9% sögðust taka þátt í 

kristilegu félagsstarfi á sama tíma og 96,1% sögðust ekki taka þátt í kristilegu 

félagsstarfi.183 Þessar tölur segja því að mörgu leyti svipaða sögu og Páll. Þó að 

ekki verði leitast við að finna lausn á þessum vanda kirkjunnar hér í þessari ritgerð 

þá gæti engu að síður verið áhugavert að líta til annarra pælinga Páls þegar kemur 

að trúmálum. Í umfjöllun sinni um gagnrýna hugsun heldur Páll því fram á 

gagnrýnin hugsun eigi engu síður við í trúmálum en í vísindum.

Sannleikurinn er þó sá að af þeirri forsendu, að skoðanir okkar ráðast  í 
vissum efnum iðulega af ástæðum sem koma rökum lítið sem ekkert 
við, ber okkur að draga þá ályktun að þar sé brýnust  þörfin fyrir 
gagnrýna hugsun. Og mestar líkur á að  hún verði til gagns. Þetta segir 
sig sjálft ef menn rétt  aðeins leiða hugann að þessu. Í vísindum og 
fræðum eru ævinlega gerðar mestar kröfur til manna um gagnrýna 
hugsun þar sem álitamálin eru eru flest  og alvarlegust. Og hvers vegna 
skyldi ekki sama eiga við um trúmál og stjórnmál þar sem hagsmunir 
og tilfinningar brenna heitast á fólki?184  
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Eins og Páll greinir frá í bók sinni þá þurfa Íslendingar sjaldnast að gera grein 

fyrir trú sinni. Hvorki fyrir sjálfri sér né öðrum. Kristni hefur lengi verið hafin yfir 

alla gagnrýni í hugum Íslendinga. Hún var þáttur í þjóðlífinu, þáttur í því að vera 

Íslendingur. Kannski er kominn tími til að Íslendingar nýti sér gagnrýna hugsun 

þegar kemur að trúmálum. Þó að líklegt sé að rökin bresti og engum almennum 

botni verði náð í þeirri hugsun þá eignar manneskjan sér þá skoðun og lætur sér 

annt um hana. Hún er til ljóslifandi í huga hans. Manneskjan verður að finna til 

sannfæringar með trú sína og þá sannfæringu öðlast hún með því að hafa rökfasta 

skoðun sem hún hefur fyrir trú sinni. 

 Því verður ekki haldið fram hér að ekki sé lögð áhersla á að ungmennin leiti sér 

haldbærra raka fyrir trú sinni í fermingarfræðslu kirkjunnar. Í fermingarhverinu Í 

stuttu máli sagt eru ungmennin hvött til að leggja fram spurningar og pælingar 

sínar í fermingarfræðslunni.185  Í fermingarkverinu Líf með Jesú er fjallað um 

trúarjátninguna sem skilgreinir trúna, bæði fyrir kristnum mönnum og öðrum. 

Jafnframt er bent á að þó að maður trúi ekki öllu sem kemur fram í 

trúarjátningunni geti maður samt stuðst við hana. Þar sem trúin vex með manni og 

í byrjun trúir maður því litla sem maður skilur og skynjar, en með aldrinum eykst 

þekkingin.186 Þetta svar er í anda Lúthers, sem hélt  því fram að hinn kristni væri 

trúnemi alla ævi.187 Þrátt fyrir að ungmennin hafi ekki náð fullum þroska í trú 

sinni né skilji allt sem hún fjallar um, er engu að síður nauðsynlegt að þau geti náð 

innri sannfæringu með eigin rökstuðningi. Ef ungmennin ná ekki að mynda sér 

sjálfstæða og rökfasta skoðun á eigin trú er ólíklegt að trúin geti orðið að lífsgildi 

sem verður leiðandi í lífi þeirra og breytni. 

7.2 Próf í þekkingarhluta námsins og fermingarathöfnin

Í fermingarstarfi þjóðkirkjunnar hefur tíðast að leggja próf fyrir ungmennin í 

þekkingarhluta námsefnisins. Í markmiðshluta námskrár fermingarstarfanna

segir:

Í fermingarstörfunum getum við líka mælt  þekkingu og skilning 
unglinganna á fræðunum með hefðbundnum prófum, sem einnig geta 
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185 Kristine Aksoy Alveng og Geir Heferström, Í stuttu máli sagt (Kirkjuhúsið: Skálholtsútgáfa, 2008), 6.

186 Jan Carlquist og Henrik Ivarsson, Karl Sigurbjörnsson þýddi og staðfærði, Líf með Jesú (Skálholtsútagfan, 
1997), 11-12.

187 Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, Ferming í fjórar aldir, 16.



tekið til viðhorfa að einhverju leyti. Þegar slík próf eru notuð verður að 
hafa í huga, að þau mæla aðeins eitt  tiltekið  svið fermingarstarfanna og 
geta því ekki sagt til um hvort  heildarmarkmiðið  hafi náðst. Mögulegt er 
að mæla í einkaviðtölum hvort  störfin hafa skilað sér í vakningu og 
trúareflingu ungmennanna. Réttast  verður metið  skref af skrefi í 
fermingarundirbúningnum, hvernig gengið hefur að virkja börnin í starfi 
safnaðarins.188

Þeir einstaklingar sem skoðað hafa hvað mest fermingarfræðslu kirkjunnar hafa 

bent á að sú kennsluhefð sem hefur fylgt fermingunni í gegnum aldirnar hefur 

ekki skilað einstaklingunum inn í það kirkjulega samfélag sem óskað er eftir. 

Pétur Pétursson leggur til í könnun sinni frá árinu 1988, að minna verði gert úr 

utanbókarlærdómi og reynt verði fremur að mæta börnunum á þeirra eigin 

forsendum. „Hér er ekki heldur átt við að fermingarundirbúningurinn eigi að 

snúast upp í almennt rabb um það sem fermingarbörnunum sjálfum dettur í 

hug“.189 En vakningin geti betur átt sér stað ef Kristur mætir börnunum þar sem 

þau standa hér og nú. Þau munu ekki mæta frekar til kirkju eða vera virk ef þau 

kunna ritningarorð utanbókar. Torfi K. Stefánsson Hjaltalín vill koma fram 

ákveðnum breytingum í fermingarstarfi þjóðkirkjunnar.

Í stað trúar- og boðunarlegu áherslu hennar, sem jaðrar við innrætingu, 
er nauðsynlegt  að leggja áherslu á viðhorf fermingarbarnanna, 
þekkingu þeirra og vilja. Þessi breyting þarf einnig að ná til 
námsefnis. Hverfa þarf burt frá ríkjandi tilhneigingu til boðunar- og 
biblíulegs námsefnis vegna þess hve einhæft það er og fjarri 
hugmyndaheimi barnanna. Ef fermingarstörfin eiga í raun og veru að 
vera á forsendum fermingarbarnanna verður innihald þeirra að vera 
sett fram á þann hátt  að þau geti skilið það sem fram fer og það veki 
áhuga þeirra.“190

Torfi leggur fram tillögu um breytingar á inntaki fermingarstarfanna þar sem hann 

vill leggja aukna áherslu á umfjöllun um guðshugtakið, heilagan anda, 

þrenningarlærdóm kirkjunnar og sögu hennar. Hann bendir einnig á þann veika 

þátt sem viðkemur rökum einstaklinga fyrir trú sinni. Torfi segir:

Gera þarf betur grein fyrir því hvað kristin trú sé, svo að ungmennin 
geti skilið inntak hennar betur og finni sig eiga samleið  með henni. 
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189 Pétur Pétursson, „Hann varðveiti þig: Könnun á fermingarstörfum og viðhorfum fermingarfræðara.“ (Unnið á 
vegum fermingarstarfanefndar þjóðkirkjunnar), 89.

190 Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, „Fermingarstörf þjóðkirkjunnar,“ 70.



Kannanir hafa sýnt  mikla trúhneigð Íslendinga miðað við aðrar þjóðir 
en að sama skapi lítinn áhuga á að skilgreina sig sem kristna eða sækja 
til kirkjunnar til að fullnægja trúarþörf sinni. Slíkt getur ekki verið 
viðunandi fyrir nokkra stofnun, ekki einu sinni íslensku þjóðkirkjuna, 
og kallar á gagngera endurskoðun á starfsaðferðum hennar, ekki síst 
fermingarstörfunum. Hvaða þýðingu hefur íslensk kirkja og kristin trú 
fyrir almenning ef hann veit  ekki hvað kirkja og kristni stendur fyrir 
og þekkja ekki boðskapinn sem hún byggist á?191

Hann leggur einnig áherslu á að skilgreina þurfi fermingarstörfin betur, umræða 

um fermingaraldurinn þurfi að fara fram og margt fleira. Það vekur einnig athygli 

að Torfi vill fella út fermingarheitið þar sem hann telur ungmennin ekki vera 

nægilega þroskuð til að gefa slíkt  loforð og fá þeirra taki loforðið alvarlega.192 

Torfi leggur til að notast verði við eins konar játningu og að ungmennin játist 

kristinni trú. Þetta lífstíðarloforð sem ungmennin gefa í fermingarathöfninni sjálfri 

hefur verið stærsti þáttur í fermingunni í ára raðir. Á vefsíðu þjóðkirkjunnar segir: 

Ferming þýðir staðfesting. Í fermingunni staðfestir barnið 
skuldbindingu foreldra og guðfeðgina í skírnarathöfninni. Það fer 
með trúarjátninguna, vinnur fermingarheit  og þiggur fyrirbæn og 
blessun. Fermt er við messu.193

Hver staðfestingin er hefur reyndar verið á reiki. Ýmist hefur tíðkast að segja að 

ungmennin séu að staðfesta skírn sína eða að með fermingu staðfesti kirkjan að 

fermingarbarnið hafi öðlast þá þekkingu sem krafist er af fullgildum meðlimum 

kirkjunnar.194 Í fyrsta kafla námskrár fermingarstarfanna segir að með skírninni sé 

einstaklingurinn „tekinn í kristinna manna tölu“ og er þar af leiðandi orðinn 

fullgildur meðlimur innan kirkjunnar. Lögð er áhersla á að með fermingu er ekki 

átt  við síðari staðfestingu skírnar. Ungmennin eru hvorki að staðfesta skírn sína né 

er kirkjan að staðfesta skírn ungmennanna í fermingu þeirra. „Dagleg staðfesting 

eða endurnýjun skírnarinnar felst í iðrun og trausti á fyrirheiti Drottins“.195 

 Fermingarathöfnin sjálf er fastur liður að fermingarfræðslunni lokinni. Þar biður 

presturinn fyrir fermingarbörnunum og í framhaldi játa ungmennin opinberlega trú 
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sína á Jesú Krist  og staðfesta þar með vilja sinn til að lifa sem kristnir 

einstaklingar.

8. Lokaorð
Í þessari ritgerð hafa fermingarstörf kirkjunnar og fermingarstörf borgaralegrar 

fermingar verið skoðuð. Litið var til sögu fermingarstarfa hér á landi til að skýra 

hversu stórt hlutverk kirkjan og fermingin hafði í menningu og menntun landans. 

Þrátt fyrir að sú lögbundna skylda við því að fermast hafi verið afnumin, viðhélst 

sá siður að íslensk ungmenni létu ferma sig. Þegar valkosturinn um borgaralega 

fermingu kom fram á sjónarsviðið árið 1989 mátti strax greina á viðbrögðunum að 

slíkur valkostur var þarfur. Íslenskt samfélag hafði tekið miklum breytingum og 

einkenndist m.a. af meiri fjölmenningu en áður. Samtökin Siðmennt voru svo 

stofnuð í kjölfarið og kynntust því Íslendingar húmanismanum á sama tíma og 

borgaraleg ferming kom fram á sjónarsviðið. Saga húmanismans er stuttlega rakin 

og greint frá tilkomu borgaralegrar fermingar og stofnun Siðmenntar.

 Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að sýna fram á að fermingarstörfin miðla 

ólíkum grunngildum, annars vegar lífsgildum og hins vegar leikreglum, sem hafa 

ólíka þýðingu innan samfélagsins.

 Bæði námskeiðin leggja áherslu á að byggja ungmennin upp fyrir þátttöku í 

samfélaginu. Þau fjalla um hamingju og farsæld bæði fyrir einstaklinginn og 

samfélagið í heild sinni. Þau ræða um umhyggju fyrir náunganum og umhverfinu. 

Grunngildin eru engu að síður mjög ólík. 

 Kirkjuleg ferming tengist mun sérhæfðara samfélagi og miðlar ákveðnum lífsgildum. 

Þar er krafa um ákveðna þekkingu, siði og hefðir sem tengjast því samfélagi. Að afloknu 

prófi og athöfn þar sem ungmennin játast trúnni og gera Jesú að leiðtoga lífs síns hafa 

þau gengið inn í sérhæft  samfélag, sem byggir á kærleik og virðingu fyrir siðunum og 

tengist þannig tilfiningalífi ungmennanna. Kirkjan setur sér því mjög háleit markmið 

sem snúa að því að ná ekki eingöngu til ungmennanna með þekkingu heldur einnig með 

því að vekja með þeim trúarlegar tilfinningar og virkja þau innan kirkjunnar. 

 Borgaraleg ferming er mjög í anda heimspekináms með börnum með áherslu á 

samræðusamfélagið og gagnrýna hugsun. Áherslurnar miða fremur að því að 

ungmennin öðlist ákveðna hæfni. Með því að temja sér gagnrýna hugsun og rökræðu 

hafa börnin öðlast ákveðin verkfæri sem koma sér vel bæði í leik og starfi innan 

samfélagsins. Einu kröfurnar sem gerðar eru til ungmennanna er að þau hafi skynsemi 
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sína og dómgreind sem leiðarljós í lífi sínu. Þar að auki eru hvorki kröfur um próf né um 

áframhaldandi félagastarf. Borgaraleg ferming setur sér því mun raunhæfari markmið. 

 Það er þó ekki tilgangur ritgerðarinnar að sýna fram á hvort ákveðin markmið náist. 

Það er einnig útilokað þar sem Siðmennt fylgir börnunum ekki eftir að loknu námskeiði 

og því hefur engin könnun verið gerð um áhrif borgaralegrar fermingar líkt og kirkjan 

gerir á sínum fermingarstörfum. Markmiðin gefa þó til kynna hvers er ætlast af 

ungmennunum, hvert hugsun þeirrra er beint og hvaða kröfur fylgja námskeiðinu. 

 Ljóst er að fermingin hefur ekki sama gildi og hún hafði fyrr á öldum. Eftir að 

grunnskólar tóku við menntun landans varð fermingin smá saman veigaminni þáttur en 

áður og með tímanum varð hún fremur að hefð. Með breyttu samfélagi sem einkenndist 

af fjölmenningu sem felur í sér önnur lífsgildi, var tilkoma borgaralegrar fermingar 

kærkominn valkostur. Hún gerði fleirum kleift að marka tímamót í lífi ungmenna og 

vera þannig þátttakandi í hefðinni sem hafði skapast um ferminguna hér á landi. 

Lífsgildi kirkjunnar eru ekki leiðandi fyrir íslenskt samfélag í dag líkt og áður vegna 

þeirrar fjölmenningar sem einkennir það nú. Sú hæfni sem borgaraleg ferming kennir er 

almennari og allir geta nýtt sér hana, en fermingarstarf kirkjunnar er sérhæfðara og 

tengist ákveðnum hóp innan samfélagsins. Borgaraleg ferming hefur því alla möguleika 

á því að verða vinsælli kostur þar sem hún tekur mið af því fjölmenningarsamfélagi sem 

við lifum í. 
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