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 Formáli 

 

Ég hef oft fengið spurningar um af hverju í ósköpunum ég hafi ákveðið að 

læra guðfræði eftir að hafa klárað BA-próf í sálfræði. Ég var á leið í 

framhaldsnám í sálfræði og allt fylgdi ákveðinni leið sem eðlilegt er að 

fara. Kirkjan virðist mörgum gamaldags, forpokuð og að hún hljóti með tíð 

og tíma að heyra sögunni til. Framtíðin er hin vísindalegi skilningur á 

manninum, öll vandamál er á endanum hægt að leysa með fleiri 

rannsóknum og uppgötvunum á sviði vísinda. Trú og þá sérstaklega 

trúarbrögð þykja ekkert sérstaklega flott í dag. Margir eru vissulega 

leitandi en nútíminn hefur upp á svo margt annað að bjóða en gamlar 

trúarkreddur. 

Þegar maður er spurður nógu oft fer manni svo að finnast spurningin 

sjálfsögð, hvað var ég eignlega að gera? Ætlaði ég að verða prestur og ef 

ég var ekki viss, hvað þá? Þetta verkefni kom eiginlega upp í hendurnar á 

mér þegar Pétur Pétursson prófessor við guðfræði- og 

trúarbragðafræðideild bauð mér að vera með honum og Bjarna Randveri 

Sigurvinssyni í að gera könnun á afdrifum útskrifaðra guðfræðinga. 

Könnunin var svo liður í stærra verkefni sem var sjálfsmat guðfræði- og 

trúarbragðafræðideildar fyrir Mennta- og menningarmálaráðuneyti. Ég var 

afskaplega ánægð með að fá að taka þátt í þessari vinnu og að skoða hvað 

guðfræðingar fara að gera eftir nám. Það hefur verið ótrúlega lærdómsríkt 

að fylgjast með kennurunum við deildina vinna að sjálfsmatsskýrslunni. 

Það var líka dýrmætt að geta notað gömlu menntunina og starfsreynslu í 

þessum nýja heimi, heimi guðfræðinnar. Það er gaman að velta fyrir sér 

hlutverki guðfræðinnar í nútíma þjóðfélagi. Sú mynd sem guðfræðingar 

hafa sjálfir af stöðu og hlutverki guðfræðinnar er ekki í samræmi við þá 

mynd sem við sjáum í dægurmenningu nútímans. 
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 Inngangur 

 

Á undanförnum tveimur árum höfum við Íslendingar upplifað miklar 

þjóðfélagsbreytingar. Talað er um nýja og gamla Ísland og ný gildi sem 

eigi að taka við af þeim gömlu. Fólk vill að þjóðfélagið snúi aftur til þess 

að huga að manninum, að andlegum gildum fremur en efnislegum. Tíminn 

fyrir hrun einkenndist vissulega af efnishyggju. Peningar voru farnir að 

vera mælikvarði alls. Það að bjóða upp á meðferð við sjúkdómum var 

réttlætt með því að það kostaði meira að gera það ekki, manneskjan og 

þjáning hennar voru aukaatriði. Síðasta áratuginn var kirkjan og kristin trú 

heldur ekki  í tísku. Öll umræða einkenndist frekar af því að finna veikan 

blett á þjóðkirkjunni en að fjalla um það góða starf sem fer fram innan 

hennar. Fjarað hefur undan kirkjunni. Í dag búum við í fjölhyggju 

samfélagi þar sem straumar menningar og trúar eru ekki eins einsleitir og 

áður. Á Íslandi eru hlutfallslega færri í þjóðkirkjunni nú en áður og ýmsir 

hópar þrýsta á aukinn aðskilnað ríkis og kirkju. Þessi tilhneiging hefur 

verið í flestum löndum í kringum okkur í hinum vestræna heimi og er þetta 

ferli nefnt afhelgun.  

 

Afhelgun og eftir-afhelgun 
 

Hægt er að skilja afhelgun (secularization) sem bæði kenningu og sögulegt 

ferli. Þeir sem helst hafa fjallað um afhelgun, Karl Marx, Sigmund Freud, 

Max Weber og Émile Durkheim töldu allir að með nútímavæðingu 

samfélaga myndu áhrif trúar og trúarbragða minnka
1
. En er það svo? Á 

tuttugustu og fyrstu öldinni hafa trúarbrögðin þó komið aftur inn á 

                                                 
1
 http://en.wikipedia.org/wiki/Secularization. (séð 23. mars 2010) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Secularization
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vettvang stjórnmála og menningar Vesturlanda.  Með auknum áhrifum 

Íslam í Evrópu þurfa Evrópubúar að taka afstöðu til eigin trúarbragða, 

hvaða sess þau eigi að hafa í stjórnarskrám og hver tengsl ríkis og kirkju 

skuli vera 
2
. Það þarf því ekki að vera að afhelgunarferlið hafi verið eins og 

fyrrnefndir fræðimenn spáðu.  Hugtakið afhelgun var upphaflega notað til 

að lýsa ákveðnum atburðum eins og flutningi eignaréttar á landi frá kirkju 

yfir til veraldlegra yfirvalda eða þegar munkar og nunnur yfirgáfu klaustur. 

Sem félagsfræðilegt hugtak er það notað til að lýsa uppruna og einkennum 

nútíma vestræns samfélags sem á rætur sínar að rekja til endurreisnarinnar 

og upplýsingarinnar
3
. Kenningar um afhelgun hafa verið gagnrýndar fyrir 

óljósa notkun á lykilhugtökum. Notkun hugtakana trúarbrögð, afhelgun og 

nútímavæðing hefur verið ónákvæm sem gerir það að verkum að þeir sem 

fjalla um fyrirbærið komast sjaldan að sömu niðurstöðu
4
.  

Vestrænt samfélag hefur heldur ekki þróast í átt til trúleysis eins og spáð 

var. Samfélög Evrópu, Kanada, Ástralíu og Nýja sjálands eru ekki eins 

afhelguð og búast mætti við. Þó svo að trúarlegar stofnanir hafi misst áhrif 

sín hefur trúarleg hegðun og sannfæring ekki minnkað. Þróttmikið trúarlíf 

þrífst í Bandaríkjum Norður Ameríku þó svo að þau hafi verið leiðandi í 

nútímavæðingu
5
. Það sem hefur átt sér stað er félagsleg aðgreining 

stofnanna samfélagsins. Í dag er hægt að lýsa Evrópsku samfélagi sem 

eftir-afhelguðu að því leiti að það þarf að aðlaga sig að því að trúarlegar 

stofnanir halda áfram að skipta máli í afhelguðu umhverfi
6
. Eftir-afhelgað 

samfélag einkennist af því að trúarbrögðin og trúarlegt samfélag er að 

breytast en halda um leið áfram að gegna mikilvægu félagslegu hlutverki. 

Eftir-afhelgun er eins konar leiðrétting á afhelgunarferlinu. Trúarbrögðin 

eru uppspretta merkingar og siðferðilegra gilda sem nútímasamfélag getur 

                                                 
2
 Karl Sigurbjörnsson  2007, s.40. 

3
 Pétur Pétursson 1990, s.6. 

4
 Pétur Pétursson, 1990, s. 6-7 og Jürgen Habermas 2008, (séð 25. apríl 2010). 

5
 Jürgen Habermas 2008, (séð 25. apríl 2010). 

6
 Jürgen Habermas 2008, (séð 25. apríl 2010). 
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ekki verið án
7
. 

 Eftir-afhelgað samfélag einkennist af því að trúin er ekki eins áberandi 

á hinu opinbera sviði en tilheyrir í ríkara mæli hinu persónulega. Í okkar 

samfélagi er meiri áhersla lögð á persónulega trúarþörf einstaklingsins 

frekar en skildu hans til trúrækni.  Afhelgun hefur átt sér stað sem felur í 

sér aukin aðskilnað milli ríkis og kirkju, trúar og stjórnmála og að færri 

tilheyra trúfélögum og áhrif trúarlegra stofnanna fara þverrandi. Þessi 

breyting á stöðu trúar í samfélaginu þýðir ekki að trúin sé útilokuð frá 

öllum áhrifum í samfélaginu. Samfélög hafa þörf fyrir trú, sérstaklega 

þegar kreppir að. Trúin er þungavigtaruppspretta hugmyndar um siðferði 

og merkingu í lífinu. Samkvæmt þessu hefur samfélagið aldrei afhelgast að 

fullu, hlutverk trúarinnar hefur aðeins breyst í eftir-afhelguðum 

samfélögum. Hún er hluti af einkalífi einstaklingsins og er mikilvæg 

uppspretta djúprar merkingar og gilda
8
. 

Afhelgun á frekar að skoðast sem hagnýt aðgreining trúarinnar og 

annarra kerfa. Hvert kerfi fylgir sinni rökhefð; trú, stjórnmál, vísindi, listir 

og hagkerfi hafa vissulega áhrif á hvert annað. Trúarbrögðin hafa misst þau 

áhrif sem þau höfðu áður í evrópsku samfélagi en það má ekki líta svo á að 

þeim hafi verið úthýst. Þó svo að þessi kerfi hafa aðgreinst með tímanum 

eiga þau þó samskipti sín á milli. Trúarleg efni geta komist á blað innan 

annarra kerfa sérstaklega þegar þau búa ekki sjálf yfir hugtökum sem vísa 

til stærri merkingar
9
.  Aðgreiningarferlið hefur gert það að verkum að 

kirkjur og trúarsamtök hafa í auknu mæli farið að snúa sér að grunn-

starfsemi sinni, sálusorgun
10

. En af hverju ætti kirkjan að sinna sálusorgun 

þegar við höfum stéttir sálfræðinga og félagsfræðinga sem hafa aðferðir 

sem byggja á vísindalegum rannsóknum? 

 

 

                                                 
7
 Wilhelm Grab 2010, s. 20-21 

8
 Wilhelm Grab 2010, s. 20-21 

9
 Wilhelm Grab 2010, s.22 
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Sálgæsla og sálfræði 
 

Sigurður J. Grétarsson prófessor í sálfræði segir í grein sinni Réttlæting af 

sjálfu sér: Lúter, sálfræði og sáluhjálp frá 2007 að verksvið sálfræðinga og 

presta skarist að miklu leiti og telur hann það vera til frambúðar. Báðar 

stéttir hughreysta fólk sem er sorgmætt eða á í vanda, telja kjark í kvíðna, 

hvetja þá sem eru hikandi og reisa þá sem hrasa. Á sjötta og áttunda áratugi 

20. aldar varð mikli vakning í rannsóknum á árangri sálfræðilegrar 

meðferðar. Yfirlitsgreinar sýndu að þeir sem nutu meðferðar náðu meiri bót 

meina sinna en þeir sem ekki nutu meðferðar. Sá hængur var þó á að ekki 

virtist skipta máli hvaða meðferð var sótt, sálgreining, atferlismeðferð eða 

annað. Til þess að meðferð heppnaðist þurfti hún aðeins að njóta 

viðurkenningar, sá sem stóð fyrir henni þurfti að vera vingjarnlegur og 

hughreystandi og sá sem naut meðferðarinnar þurfti að fá tækifæri til að 

ræða og fræðast um ástand sitt og tileinka sér nýja hegðun. Rannsóknir 

hafa þó í æ ríkara mæli beinst að því hvað hentar hverjum og vita 

sálfræðingar því meira um hvaða meðferðarform virkar. Sigurður segir þó 

sálgæslu hafa eitt forskot á sálfræðilega ráðgjöf, hún getur tekið opinskáa 

afstöðu. Sálfræðingar þjálfa fólk í hugarfari, en hugarfar er ekki vísindaleg 

afurð. Trúin gefur lífssýn sem ekki fæst með rannsóknum
11

. Trúin getur 

einmitt fært svör sem ekki fást með aðferðum vísinda. Hún felur í sér 

tilgangsskýringar fremur en orsakaskýringar. Kristnin sjálf býður upp á 

skýra íhugunarhefð og mannskilning sem gefur innihald og merkingu í lífið 

sem sálfræðingar og félagsráðgjafar geta ekki nýtt sér.  

 Í lífi allra koma einhverntímann upp spurningar sem fela í sér 

möguleikann á trúarlegri merkingu. Öllum börnum jafnt sem fullorðnum er 

eðlilegt að spyrja slíkra spurninga
12

.  Svör við spurningum sem fjalla um 

lífið, dauðann og tilgang lífsins gefa trúarbrögðin best. Þessar spurningar 

                                                                                                                          
10

 Habermas 2008, (séð 25. apríl 2010). 
11

 Sigurður J. Grétarsson, 2007, s. 156 
12

 Schweitzer, Friedrich 2005, s.5-6 



7 

 

gefa til kynna að hin andlega og trúarlega vídd er grundvallar þáttur þess 

að þroskast og dafna.  

Það er líka gott að hafa vísun í eitthvað stærra og meira en mann sjálfan. 

Nútímavæðing og afhelgun ráðgjafahlutverksins hefur orðið til þess að 

sjálfsvakning er orðin lausnin á öllum vanda. Sálræn vandamál eru skýrð 

með skorti á sjálfstrausti og lausn á þeim er sögð vera að elska engan mann 

meira en sjálfan sig. Þessu hlýtur kristin kirkja að þurfa að sporna gegn
13

. 

Kristinn boðskapur er boðskapur vonar, fyrirgefningar og upprisu en líka 

náungakærleiks. Í kristinni trúarhefð er að finna tvöfalda kærleiksboðorðið 

en fleiri trúarbrögð hafa líka svipað boðorð
14

. Elska skalt þú Drottin, Guð 

þinn, af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þú skalt 

elska náunga þinn eins og sjálfan þig (Matt. 22.37-39). Það er jú mikilvægt 

að elska og virða sjálfan sig en samkvæmt kristinni trú er það 

merkingarlaust ef þú elskar ekki Guð þinn og náungann líka.  

 

Fjölhyggjusamfélag 
 

Guðfræði og þekking á trúarbrögðum er ekki síður mikilvæg til að skilja 

samfélag sitt. Þó svo að afhelgunarferlið hafi ekki verið eins og spáð var 

hefur nútíminn haft í för með sér fjölbreyttara trúarlandslag. Innflytjendur 

flytja með sér menningar og trúarstrauma sem áður voru lítt þekktir. 

Auðveldari samgöngur og boðskipti gera það einnig að verkum að hægt er 

að tileinka sér ný trúarbrögð og lífsviðhorf. Trúarleg fjölhyggja (religious 

pluralism) felur í sér viðurkenningu á ólíkum trúarviðhorfum og 

hugmyndum. Það getur þýtt að heimssýn eigin trúarbragða er ekki talin 

eina gilda uppspretta sannleikans og að minnsta kosti einhver sannleikur og 

rétt gildi séu að finna í öðrum trúarbrögðum. Einnig getur fjölhyggja falið í 

sér að samþykkja kenningar tveggja eða fleiri trúarbragða sem þó ættu að 

                                                 
13

 Sigurður J. Grétarsson, 2007, s.157-158 
14

 Hans Küng  2006, s.59 
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útiloka hverja aðra. Stundum á hún við samkirkjulegar áherslur, það er að 

segja samstarf milli kirkjudeilda sem tilheyra sama stofni trúarbragða
15

.  

Algengara er nú en áður að fólk segist annað hvort vera andlega sinnað 

en ekki trúað eða þá bæði trúað og andlega sinnað. Stærri hluti nú en áður 

telja sig trúaða en eru ekki meðlimir í trúfélagi og sækja sjaldan kirkju
16

. 

Bandaríski trúarheimspekingurinn Robert Forman segir í bók sinni 

Grassroots Spirituality að ný tegund af trú, sem er ekki tengd neinum 

formlegum trúarbrögðum sé mun algengari en ætla mætti.  Í könnun hans á 

trúarlífi í Bandaríkjunum sögðust 59% vera bæði andlega sinnuð og trúuð 

en 20% sögðust aðeins vera andlega sinnuð. Um það bil 40% þeirra sem 

töldu sig vera trúaða tilheyrðu ekki kirkju, mosku eða samkunduhúsi
17

. 

Samkvæmt könnun á trúarlífi íslendinga frá árinu 1990 voru 42% 

Íslendinga trúaðir á sinn persónulega hátt á meðan 31,9% sögðust játa 

kristna trú. Tæplega 80% sögðust vera trúaðir á einhvern hátt. Einnig 

sögðust 39,9% vera sammála fullyrðingunni: Spíritismi (andatrú) og 

Kristin trú geta vel farið saman
18

. Forman og félagar telja að á milli 19 til 

35% fólks í vestrænum samfélögum eigi sér andlega en ekki persónulega 

guðsmynd og sé opið fyrir öðrum trúarhugmyndum en það er alið upp 

við
19

. Fáir svarenda Formans lýstu guði sínum sem föður eða móður og 

engin talaði um hann sem fjarlægan og aðskilin frá manninum. Þeir töluðu 

ekki um verðlaun á himnum eða að fara til himins eða heljar eftir dauðann. 

Í könnuninni á trúarlífi íslendinga kom fram að tæplega 70% svarenda 

töldu sig trúhneigða en aðeins 10% sækja almenna guðsþjónustu. Meðal 

þeirra sem játa kristna trú eru aðeins 29% sem trúa á upprisuna
20

. Þetta er 

þróun sem kirkjunni ætti að láta sig mjög umhugað um. Það er 

umhugsunarvert að fólk sem telur sig trúað finni sig ekki í söfnuðum 

landsins. Það má velta fyrir sér hvernig kirkjan kemur boðskap sínum á 

                                                 
15

 http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_pluralism. (séð 5. maí 2010) 
16

 Geels og Wikström 1999, s. 399. 
17

 Sjá í Geels og Wikström 1999, s. 398-399 
18

 Björn Björnsson og Pétur Pétursson 1990, s. 25-27. 
19

 Sjá í Geels og Wikström 1999, s. 398-399 

http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_pluralism
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framfæri. Margt í þessari nýju algyðishugsun sem Forman lýsir gæti verið í 

samræmi við kjarna kristinnar trúar á meðan margt er það líklega ekki. 

En þessi þróun bíður líka upp á möguleika. Ef fólk sem játar kristna trú 

er opnara fyrir öðrum trúarhugmyndum bíður það upp á samræðugrundvöll 

milli ólíkra trúarbragða. Johan Galtung stofnandi alþjóða 

friðarrannsóknastofnunarinnar í Osló telur einmitt mikilvægt að við förum 

að leggja meiri áherslu á það sem er sameiginlegt með trúarbrögðum heims 

ferkar en það sem skilur þau að. Hann segir að í öllum trúarbrögðum sé að 

finna mjúkar og harðar hliðar. Þær mjúku eru tilfinningin fyrir einingu sem 

ýti undir sátt á meðan þær hörðu eru þær hugmyndir sem skilja ólík 

trúarbrögð að, kennisetningar sem fela í sér að mín trú sé rétt en trú 

einhvers annars röng
21

.  

Með aukinni fjölhyggju verður kennsla í almennum trúarbragðafræðum 

enn mikilvægari en áður. Þekking á trúarbrögðum getur aukið skilning og 

virðingu milli ólíkra trúarhópa. Þegar ólíkir trúarhópar blandast í einu 

samfélagi er mikilvægt að hlúa að félagslegri fjölbreytni og umburðarlyndi. 

Þekking á trú og trúarbrögðum dregur úr líkum á deilum sem verða vegna 

skorts á skilningi á trú annarra. Þekking á trú og trúarbrögðum er 

nauðsynlegur partur af góðri menntun, hún er nauðsynleg til að skilja 

söguna, bókmenntir og listir. Best er að slík menntun fari fram þegar 

samtímis fer fram innræting á virðingu fyrir réttindum annarra
22

. 

 

Menntun presta 
 

Menntun presta hefur verið stunduð hér á landi síðan kristni var lögtekin á 

Íslandi og var leitast við að mennta pilta til þess að þeir gætu sungið messu 

og helgar tíðir. Fyrst var hún einkakennsla í höndum presta og biskupa. 

Þegar biskupsstólar voru stofnaðir í Skálholti og svo á Hólum var komið á 

                                                                                                                          
20

 Björn Björnsson og Pétur Pétursson 1990, s. 26-33. 
21

 Johan Galtung 1997, http://www.crosscurrents.org/galtung.htm. (séð 4. maí 2010) 
22

 Toledo Guiding Principles on Teaching about Religion and Beliefs in Public Schools 

http://www.crosscurrents.org/galtung.htm
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skólahaldi þar og í Haukadal, Odda og líklega einnig í klaustrum
23

.  

Prestaskóli Íslands var svo stofnaður árið 1847 en þá komst á meiri festa í 

skólahaldi en hafði verið.  Þegar Háskóli Íslands var stofnaður árið 1911 

rann Prestaskólinn inn í hann og varð ein af deildum hins nýja háskóla. Má 

því segja að Prestaskólinn sé undanfari Guðfræði- og 

trúarbragðafræðideildar háskólans og í raun undanfari Háskóla Íslands líka. 

Aðalviðfangsefni skólans var að mennta íslenska klerka svo að þeir gætu 

orðið góðir sálusorgarar og dugmiklir embættismenn
24

. Tilgangur 

guðfræðideildarinnar var því í upphafi að mennta prestsefni. 

Prestsmenntun er sá formlegi undirbúningur sem kirkja, stöðu og 

starfshátta sinna vegna getur krafist af og/eða veitt prestum sínum. Á 

árunum áður en Prestaskólinn var stofnaður var embættisgengi í íslensku 

kirkjunni aðeins bundið við burtfarar- eða lokapróf frá íslenskum 

latínuskóla eða jafngildri menntun, sem fá mátti í einkakennslu. Það voru 

því langt frá því allir prestar háskólamenntaðir. Kennslan sem þeir fengu 

byggðist aðallega á því að kunna aðferðir starfsins frekar en þær kenningar 

sem það byggði á. Það var ekki fyrr en með stofnun Prestaskólans að tekið 

var að krefjast formlegs náms í guðfræði. Prestsmenntun hefur þó á öllum 

tímum verið starfsmenntun sem mótast hefur af fjölmörgum þáttum sem 

hafa aðeins að hluta til verið kirkjulegir eða guðfræðilegir
25

. 

Í upphafi var ekki litið svo á að kennsla í Prestaskólanum væri á 

háskólastigi heldur var hann talinn hliðstæða lærða skólans. Hann efldist 

þó fljótt og fékk á sig skýrari einkenni háskólastigs. Farið var að keppa að 

því að byggja upp prestatstéttina sem sérfræðilega menntaða fagstétt, áður 

var frekar hægt að kalla hana embættismannastétt sem einkenndist af 

mikilli breidd hvað menntun og undirbúning varðaði. Þetta má sjá af 

markmiðsgreininni í reglugerð skólans sem segir að tilgangur fræðslunnar 

sé að þeir sem gangi í skólann verði menntaðir kennimenn og 

                                                 
23

 Einar Sigurbjörnsson og Pétur Pétursson 1998, s.13 og Hjalti Hugason 1998, s.51 
24

 Einar Sigurbjörnsson og Pétur Pétursson 1998, s.13-15 
25

 Hjalti Hugason 1998, s. 53. 
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uppbyggilegir sálusorgarar auk þess sem þeim er ætlað að vera nytsamir 

embættismenn. Megin markmiðið virðist hafa verið að stéttin verði 

fagstétt. Kennslan varð bæði fræðileg og verkleg í greinum skólans
26

.  

Ef til vill má segja að þarna skarist þrír heimar. Í fyrsta lagi sjálfur 

nemandinn með ákveðnar væntingar, í öðru lagi heimur 

guðfræðideildarinnar sem byggir á hefð fræða, stöðu í akademíunni, 

stefnumörkun, kennarahópi og fleiru. Í þriðja lagi er það kirkjan sem hluti 

nemendahópsins ætlar sér að starfa hjá og sem hefur ákveðnar væntingar til 

guðfræðideildarinnar
27

. Enn litast umræðan um stefnumörkun 

guðfræðideildarinnar af uppruna hennar, Prestaskólanum og skiptist hún 

oft í tvö viðhorf. Annars vegar hafa stúdentar löngum kallað eftir að meira 

verði tekið tillit til starfs prestsins í uppbyggingu námsins, og þá 

sérstaklega sálgæsluhlutverksins. Hitt sjónarmiðið er það að slíta beri hin 

nánu tengsl prestsmenntunar og guðfræðináms þannig að hægt sé að leggja 

stund á guðfræði sem felur ekki í sér starfsmenntun presta. Í því er fólgið 

að bregðast við nýju umhverfi, fjölhyggju og fjölbreyttari nemendahóp 

með fjölbreyttari væntingar en áður
28

.  

 

Hvað er guðfræði? 
 

En á menntun presta þá ef til vill frekar heima í prestaskóla en háskóla? Á 

háskólinn ekki að vera musteri skynseminnar en kirkjan, og þá sérstakur 

skóli tengdur henni musteri trúarinnar? Guðfræðin hefur þá sérstöðu að 

vera rannsókn á boðskap Krists eins og hann birtist í trúarheimildum þar 

sem Kristur er túlkaður sem frelsari
29

. Nú á tímum krefst heimur vísinda og 

fræða sjálfstæðis gagnvart öllum trúarskoðunum. Hefur þessi túlkun 

eitthvað með skynsemi og vísindi að gera? Hvernig fer öguð og skipulögð 

þekkingarleit saman við iðkun trúar og bæna? 

                                                 
26

 Hjalti Hugason 1998, s. 54-57 
27

 Sigurður Árni Þórðarson 1998, s.91. 
28

 Hjalti Hugason 1998, s. 58. 
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Hægt er að réttlæta stöðu guðfræðinnar í heimi fræðanna á þrennan hátt. 

Í fyrsta lagi að hún þjóni kirkjunni sem er mikilvæg stofnun innan 

þjóðfélagsins og um leið gömlum og góðum sið. Á landinu hefur verið 

kristin siður í þúsund ár og því eru söguleg rök fyrir því að fjalla um hann 

og viðhalda honum. Ef við sættum okkur við þessi rök þá á 

guðfræðideildin alveg eins heima í sérstökum prestaskóla. Þá þurfum við 

ekki á gagnrýnni hugsun að halda til að skapa nýja þekkingu og nýjan 

skilning á viðfangsefninu. Önnur röksemd væri að skilgreina 

rannsóknarefnið sem boðskap Krists og hvernig hann er meðtekin án þess 

að afstaða sé tekin til þess hvort hann hafi sagt satt. Viðfangið væri þá ekki 

samband Guðs og manns heldur frekar trúarþörf mannsins.  Trúin er 

viðfangsefnið og guðfræði fellur inn í vísindin um trúarbrögð eða 

trúarbragðafræði. Þessi pósitivíski skilningur leysir upp guðfræði og trúin 

er smættuð í sálfræðilegt, félagsfræðilegt eða mannfræðilegt fyrirbæri
30

.  

En það er ekki guðfræði í hinum klassíska skilningi. Við rannsókn á 

boðskap Krists eigum við að taka alvarlega þann möguleika að hann sé 

sendur í heiminn til að leysa mannfólkið úr eigin fjötrum
31

. Hún hvílir á 

því frumatriði að Kristur sé frelsari mannkyns. En er sá möguleiki ekki 

ótækur í vísindalegri rökræðu? 

Einkenni fræðilegrar hugsunar er að henni leyfist ekki að taka afgerandi 

afstöðu, að fullyrða meira en hún hefur rök til. Hún getur hvorki tekið 

afstöðu með eða á móti því að Kristur sé sá sem hann segist vera
32

. 

Markmið vísindalegrar guðfræði er þá að skoða þau rök sem gefa ástæðu 

til að trúa boðskap Krists, brjóta hann til mergjar í þeirri von að færast nær 

hinu sanna. Fyrr á öldum var iðkun guðfræði álitin afstaða og eðlilegt 

atferli hins kristna einstaklings
33

. Fólk stundaði guðfræði trúar sinnar 

vegna, þyrsti í þekkingu á kristnum fræðum, visku, rökum og inntak 

                                                                                                                          
29

 Páll Skúlason 1998, s. 19-20 
30

 Bultmann, Rudolf 1997, s. 25  
31

 Páll Skúlason 1998, s.22 
32

 Páll Skúlason 1998, s.23 
33

 Sigurður Árni Þórðarson 1998, s.92.  
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trúarinnar.  

Guðfræði er þýðing á orðinu theologia en það er samsett úr gríska 

orðinu theos sem merkir Guð og logos sem merkir orð, guðfræði gæti þá 

útlagst sem orðræðan um Guð
34

. En logos hafði þó margræða merkingu í 

hinum forna heimi og getur til dæmis líka þýtt skynsemi eða hugsun, enda 

er orðið í heiti margra annarra fræðigreina. Orðið theologia átti upphaflega 

ekki aðeins við um kristna guðfræði heldur varð það til í 

fjölgyðissamfélagi.  

Kristin guðfræði hefur frá upphafi leitast við að túlka boðskap sinn í 

ljósi samtímans og koma hinum eilífu sannindum fram á skiljanlegt mál
35

. 

Á nítjándu öldinni hafa komið fram guðfræðistefnur sem vilja túlka 

boðskap kristinnar trúar út frá mannlegri reynslu og þjóðfélagslegri ábyrgð. 

Guðfræði fæst því líka við álitamál líðandi stundar í ljósi boðskaparins.  

Þessar stefnur eiga margar hverjar rætur að rekja til hópa fólks sem sökum 

kynferðis, kynþáttar eða stéttar hafa verið útilokaðir frá efnum og völdum í 

samfélaginu. Flestir guðfræðingar hafa verið sammála um að megin 

heimildir guðfræðinnar séu tvær, í fyrsta lagi opinberun Guðs og þá fyrst 

og fremst heilög ritning og í öðru lagi mannleg skynsemi. Pólitísk guðfræði 

sem kom fram eftir síðari heimstyrjöldina lagði áherslu á pólitíska ábyrgð 

guðfræðinnar.  Markmið guðfræðinnar er ekki aðeins að skilja heldur að 

breyta í anda þess sem trúað er
36

. Frelsunarguðfræði Suður-Ameríku, 

guðfræði þeldökkra í Norður-Ameríku og Afríku og kvennaguðfræði er af 

sama meiði. Hún hefur bent á að kristin guðfræði hefur löngum dregið 

taum valdhafa, ráðandi stétta samfélagsins og karla í stað þess að taka sér 

stöðu með þeim sem verða undir í samfélaginu eins og Kristur gerði. 

Áhersla er lögð á orthopraxis, hina réttu breytni sem á að koma á undan 

orthodoxiu, réttri kenningu. Ef ekki er tekið tillit til staðar og stundar er 

                                                 
34

 Einar Sigurbjörnsson 1993, s. 20 
35

 Arnfríður Guðmundsdóttir 1998, s.82 
36

 Arnfríður Guðmundsdóttir 1998, s.82-85. 
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guðfræðiiðkun óþörf, þá er nóg að læra utanbókar guðfræði gærdagsins
37

. 

Hér sameinast fræði og praktík, áhersla á að vera í þjónustu lífsins. Nýlega 

hefur guðfræðin beint sjónum sínum að aukinni fjölbreytni sambúðarforma 

og fjölskyldugerða og rétti samkynhneigðra til þess að ganga í hjónaband. 

Mikil þróun hefur verið á réttindum samkynhneigðra í Evrópu á 

undanförnum árum. Kristinn hjónabandsskilningur hefur verið í 

brennideplinum og hvort hann feli aðeins í sér samband karls og konu eins 

og hefðin sýnir eða hvort sá skilningur rúmi ástarsambönd tveggja karl eða 

tveggja kvenna. Hvernig ber að túlka boðskap biblíunnar um sambönd 

fólks af sama kyni og hvort kirkjan hafi yfir höfuð lögsögu yfir 

hjónabandinu
38

. Þetta er annað dæmi um hvernig aðstæður í samfélaginu 

hverju sinni eru vettvangur guðfræðilegrar umræðu.   

 

Starfshorfur presta og djákna 
 

Á síðustu árum hefur aðsókn í guðfræði- og trúarbragðafræðideild aldrei 

verið meiri. Á sama tíma hefur aldrei verið jafn erfitt að fá starf við hæfi að 

námi loknu
39

. Á árum áður var beðið eftir að kandídatar útskrifuðust úr 

deildinni svo þeir gætu tekið við prestsembættum sem laus voru en nú er 

talað um atvinnuleysi guðfræðinga. Samkvæmt upplýsingum úr 

Guðfræðingatali sem gefið var út árið 2002 eru 115, þeirra guðfræðinga 

sem útskrifuðust á árunum 1986 til 2002, prestar í dag eða 77,7%. Ellefu 

eru kennarar eða prófessorar eða 7,4% aðrir dreifast í ýmis önnur störf eins 

og störf innan félagsþjónustu, störf í heilbrigðisþjónustu, önnur 

safnaðarstörf og sveitarstjórnarmál. Alls höfðu 52% af þeim sem 

útskrifuðust á þessu tímabili vígst til prestsþjónustu einu ári eftir útskrift. 

Það leið að meðaltali 1 ár og 8 mánuðir milli útskriftar og vígslu þeirra sem 

eru starfandi prestar. Algengast var að eitt ár liði milli útskrifar og vígslu en 

                                                 
37

 Arnfríður Guðmundsdóttir 1998, s. 85-88. 
38

 Sólveig Annna Bóasdóttir 2008, s. 7-12 
39

 Arnfríður Guðmundsdóttir 1998, s. 81 
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42 vígðust einu ári eftir útskrift. Á töflu 1 má sjá að líklegast var að 

guðfræðingur vígðist til prests innan þriggja ára frá útskrift, þó er dæmi um 

að guðfræðingur hafi vígst 16 árum eftir að hann útskrifaðist frá deildinni.  

 

Tafla 1. Fjöldi guðfræðinga eftir árum sem liðu milli 

útskriftar og vígslu 

Fjöldi ára Fjöldi guðfræðinga  

0 36 

1 42 

2 14 

3 6 

4 5 

5 4 

6 5 

7 1 

8 1 

19 1 

  115 

 

 

Vert er að skoða hvort þessar tölur séu sambærilegar hjá þeim sem hafa 

útskrifast á undanförnum árum og hvernig þeim sem útskrifast hafa á 

síðustu árum hafi gengið að fá vinnu við hæfi. Í stefnu guðfræðideildar 

Háskóla Ísland frá 2006 segir að deildin vilji kosta kapps um að mæta 

þörfum fjölmenningarlegs samfélags. Árið 2000 var tekin upp ný námsleið 

við deildina þegar boðið var upp á eins árs nám í almennum 

trúarbragðafræðum en það er þverfaglegt á sviðum guðfræði, hug- og 

félagsvísinda. Árið 2006 fékk deildin svo heimild til að skipuleggja nám til 

kennsluréttinda í kristnum fræðum og almennum trúarbragðafræðum og er 

nú boðið upp á níu mismunandi námsleiðir við deildina
40

. Guðfræðin sem 

fræðigrein hefur verið aðalsmerki deildarinnar frá því að hún var hluti af 

Háskóla Íslands. Námið hefur þó lengst af miðast við að mennta presta en 

einnig að kandídatar frá henni ættu að vera færir bæði til að sinna 
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fræðilegum verkefnum og gegna mismunandi störfum í samfélaginu
41

. 

Nám við guðfræði- og trúarbragðafræðideild er nauðsynlegt til að geta 

fengið starfsréttindi sem prestur eða djákni. Prestnám er því ein af 

námsleiðum deildarinnar. Í erindi sínu Guðfræði, innræði og starfsþjálfun 

prestsefna frá 1998 kynnti Sigurjón Árni Þórðarson tillögu nefndar um 

fyrirkomulag starfsþjálfunar. Fyrirmynd hennar var samfylgdarkerfi í 

Svíþjóð og Bandaríkjunum. Markmiðið með henni er að nemendur kynnist 

snemma á námsferlinum prestþjónustu og hinu kirkjulega samhengi. 

Kirkjurnar hafi mótandi áhrif og eru í sumum tilvikum ábyrgar fyrir þeim 

nemendum sem þær hafa. Guðfræðideild sjái áfram um hluta 

kennimannlegs náms en nánara samstarfi er komið á milli kirkju og deildar. 

Þeir megin þættir sem huga á að eru helgihald, fræðslustarf og sálgæsla
42

.  

Ljóst er að starfsnámið og fræðin eru tvö svið sem skarast og styðja við 

hvort annað. Starf prestsins byggir á fræðilegri sýn og skoðun á biblíunni, 

sögunni og kennisetningum. Guðfræðin sjálf styðst svo einnig við 

reynsluna, túlkar boðskapinn í ljósi samtímans. Guðfræðin spyr spurninga 

sem tilheyra mennskri tilveru og þess vegna þurfa að vera gagnvirk tengsl 

milli fræða og starfs.  

 

Markmið og rannsóknarspurningar  
 

Það er verkefni guðfræði- og trúarbragðafræðideildar að taka afstöðu til 

þess hvernig þessi skörun á að vera. Nám við deildina er í sífelldri 

endurskoðun og er fróðlegt að vita hvert mat þeirra sem útskrifast frá 

deildinni er á því hvernig til hefur tekist að tengja saman fræðilegt nám og 

starfsnám. 

Könnunin var gerð í samstarfi við Bjarna Randver Sigurvinsson og 

undir handleiðslu Péturs Péturssonar. Hún var hluti af sjálfsmati sem 

                                                                                                                          
40

 http://www3.hi.is/id/1019 051 (séð 4. maí 2010) 
41

 http://www3.hi.is/id/1019 051(séð 4. maí 2010) 
42

 Sigurður Árni Þórðarson 1998, s. 97-100. 

http://www3.hi.is/id/1019
http://www3.hi.is/id/1019
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guðfræði- og trúarbragðafræðideild Háskóla Íslands var gert að 

framkvæma fyrir Mennta- og menningarmálaráðuneyti. Skýrslan var unnin 

af kennurum og starfsfólki guðfræði- og trúarbragðafræðideildar sem fól 

undirritaðri og Bjarna Randveri Sigurvinssyni að framkvæma könnunina. 

Hún var gerð með hliðsjón af sambærilegri könnun sem 

félagsvísindastofnun hafði framkvæmt fyrir lögfræðideild. Markmiðið var 

að kanna hvað fólk sem útskrifast frá Guðfræði- og trúarbragðafræðideild 

hefur tekið sér fyrir hendur í kjölfar útskriftar í störfum eða frekara námi. 

Hverjar væntingar þess voru til námsins og hvernig það telur að námið við 

deildina hafi nýst þeim. Einnig vildum við skoða hvað fólki fannst vanta í 

nám sitt miðað við það starf sem það gegnir eða stefnir að. Jafnframt 

vildum við kanna hvaða gildi þátttakendur teldu að námið hefði haft fyrir 

þá sjálfa.  

 

Aðferð 
 

Könnunin fór fram á netinu fyrstu þrjár vikurnar febrúar 2010. Í upphafi 

var sent kynningarbréf og í kjölfarið var send slóð sem veitti aðgang að 

könnuninni til 129 einstaklinga sem útskrifast höfðu frá Guðfræði- og 

trúarbragaðfræðideild á árunum 2004-2009 ýmist með tölvupósti eða 

skilaboðum á samskiptaforriti. Einu sinni var ítrekað í tölvupósti eða með 

samskiptaforriti og einu sinni símleiðis. 

Í útskriftarhópnum voru 89 konur eða 69% og 40 karlar eða 31%. Alls 

svöruðu 78 og var svarhlutfall því 60%. Af þeim voru 51 kona eða 65% og 

25 karlar eða 32% en tveir vildu ekki gefa upp kyn sitt. Svarendur voru á 

aldrinum 24 til 83 ára og meðalaldur þeirra var 42 ár.   
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 Niðurstöður 

 

Stærstur hluti þeirra sem svöruðu könnuninni höfðu lokið BA-prófi í 

Guðfræði eða Cand.theol prófi. Alls 31 hafði lokið BA-prófi eða 39,7% 

svarenda og 26 Cand.theol námi eða 33,3%. Þeir sem höfðu lokið 

djáknanámi, annað hvort árs djáknanámi eða BA djáknanámi voru samtals 

17 eða 21,8%. Þá höfðu samtalls 55,1% lokið námi sem gefur starfsréttindi 

innan kirkjunnar sem er djáknanám og Cand.theol nám. Á töflu tvö má sjá 

hvaða prófgráðum svarendur höfðu lokið. 

 

 

 

Tafla 2. Hvaða prófgráðu hefur þú frá Guðfræði- og 

trúarbragðafræðideild? 

  Fjöldi Hlutfall 

Eins árs djáknanám 9 11,5% 

BA-próf í djáknafræðum 8 10,3% 

BA-próf í guðfræði 31 39,7% 

MA-próf í guðfræði 2 2,6% 

Cand. theol 26 33,3% 

Svarar ekki 2 2,6% 

  78 100,0% 

 

 

Alls voru 60 manns í launuðu starfi þegar þeir svöruðu könnuninni eða 

77,9% en fimm höfðu ekki fengið starf að loknu námi. Á töflu 3 má sjá að 

þeir sem útskrifast frá Guðfræði- og trúarbragaðfræðideild fara í fjölbreytt 

störf. Af þeim sem svöruðu könnuninni er þó stór hluti enn í námi. Athygli 

vekur að ekki margir svarendur eru prestar eða djáknar en aðeins 15,1 % 

voru prestar og 5,5% starfandi djáknar. Þeir sem útskrifast frá deildinni 

virðast starfa að stórum hluta starfa utan kirkjunnar en 13,7% starfa í 

heilbrigðiskerfinu eða félagsþjónustu og 11% eru kennarar eða 

leiðbeinendur. Þá eru samtals 28,8% sem starfa innan kirkjunnar annað 
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hvort sem prestar, djáknar eða í öðrum störfum en 52,1% utan kirkjunnar 

hjá hinum ýmsu stofnunum samfélagsins. Þó má nefna að tveir starfsmenn 

heilbrigðis eða félagsþjónustu eru djáknar í aukastarfi.  

 

 

Tafla 3.  Hvert er starf þitt í dag? 

  Fjöldi Hlutfall 

Nemi 14 19,2% 

Prestur 11 15,1% 

Heilbrigðis- eða félagsþjónustustarfsmaður 10 13,7% 

Kennari eða leiðbeinandi 8 11,0% 

Annað launað starf innan kirkju 6 8,2% 

Ráðgjafi 5 6,8% 

Djákni 4 5,5% 

Fjölmiðlunar og dagskrárgerðarmaður 3 4,1% 

Rannsóknir og ritstörf 2 2,7% 

Kjörin fulltrúi á þingi eða í sveitarstjórnum 1 1,4% 

Annað 9 12,3% 

Samtals 73 100,0% 

 

 

Á mynd 1 má sjá að flestir þeirra sem ekki eru enn í námi sögðu að sér hafi 

gengið vel að fá vinnu eftir nám við Guðfræði- og trúarbragðafræðideild. 

Alls 43,8% sögðu að sér hefði gegnið mjög vel að fá vinnu og 18,8% að 

sér hafi gengið það frekar vel. Athygli vekur að 7,8% hafa ekki fengið 

vinnu eftir nám og 9,2% segja að sér hafi gengið mjög illa að fá vinnu.  
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Mynd 1.  Hversu vel eða illa gekk þér að fá vinnu eftir að þú laukst 

guðfræði- og trúarbragðafræðinámi? 

 

Ef litið er á hópinn sem segir að sér hafi gengið mjög vel eða frekar vel að 

fá vinnu sem einn hóp er það stór hluti svarenda eða 62%. Sjá má á mynd 2 

að þeir sem segja að sér hafi gegnið frekar illa eða illa eru alls 13%. 

 

Mynd 2.  Hversu vel eða illa gekk þér að fá vinnu eftir að þú laukst 

guðfræði- og trúarbragðafræðinámi? 
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Á töflu 4 má sjá svör við þessari spurning eftir því hvort viðkomandi hafði 

lokið djáknanámi, bæði eins árs og BA-prófi, BA-prófi í guðfræði og 

Cand.Theol prófi. Hér eru þeir sem sögðu að sér hafi gengið mjög illa, 

frekar illa og ekki enn hafa fengið vinnu settir í sama hóp undir illa. Ef 

svör við þessari spurning eru skoðuð eftir  prófgráðu kemur í ljós að 

algengara er að þeir sem hafa lokið BA prófi í guðfræði eða Cand.Theol 

prófi segja að sé hafi gengið vel að fá vinnu en þeir sem luku djákna námi. 

 

 

Tafla 4. Hversu vel eða illa fólki gekk að fá vinnu eftir prófgráðu 

  Vel Hvorki né Illa Samtalls 

Djákni 8 53% 2 13% 5 33% 15 

BA Guðfræði 13 62% 5 24% 3 14% 21 

Cand. Theol 16 67% 3 13% 5 21% 24 

Samtalls 37 62% 10 17% 13 22% 60 

 

 

Eins og myndir 3 og 4 sýna taldi stór hluti sig vera að nýta þekkinguna sem 

það hlaut í námi sínu í starfi mjög vel eða frekar vel eða samtals 71% en 

18% töldu þekkinguna sem þau hlutu í náminu nýtast þeim annað hvort 

mjög illa eða frekar illa.  
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Mynd 3. Þegar á heildina er litið, hversu vel eða illa 

telur þú að þekkingin sem þú hlaust við nám hafi nýst í 

starfi þínu?  

 

 

Mynd 4. Þegar á heildina er litið, hversu vel eða illa 

telur þú að þekkingin sem þú hlaust við nám hafi nýst í 

starfi þínu?  
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Þátttakendur voru spurðir að því hvað þeim fyndist að betur mætti fara í 

námsframboði Guðfræði- og trúarbragðafræðideildar til að það nýttist í því 

starfi sem þeir gegna núna og voru þeir beðnir að svara í eigin orðum. Alls 

svöruðu 47 svarenda þessari spurningu eða 60%. Þeir sem ekki svöruðu 

spurningunni voru flestir nemar en spurningin miðast við starf og var því 

ekki reiknað með því að nemar svöruðu henni.  

Í svörum fólks kom oftast fram að því fannst þörf á meira námi í 

sálgæslu en orðið sálgæsla kom fram í 16 af 47 svörum, eða í 34% tilvika. 

Þar á eftir vildi fólk að meira yrði um þjálfun fyrir starf í söfnuði eða 

verklega þjálfun en 14 manns minntust á það eða 30%. Einnig var oft 

minnst á aukna þjálfun í gerð predikana eða boðun en alls voru sex sem 

vildu meiri áherslu á það í námsframboði. Í töflu 5 má sjá þau atriði sem 

fólk taldi vanta í námsframboð deildarinnar og hve oft var minnst á þau en 

margir töldu upp fleiri en eitt þessara atriða. 

 

Tafla 5.  Hvað finnst þér að mætti betur fara í 

námsframboði til að það nýtist í því starfi sem þú ert 

núna? 

  Fjöldi 

Meiri sálgæsla  16 

Starf í söfnuði og verkleg þjálfun 14 

Predikun og Boðun 6 

Meira í almennum trúarbragðafræðum 5 

Framsetning texta og vinnubrögð 5 

Námskeið í kennslufræði 2 

Leiðtogaþjálfun 2 

Meiri trúarheimspeki 1 

Sálfræði 1 

Meiri siðfræði 1 

Meiri trúfræði 1 

Bæna og trúarlíf 1 

Megindlegar og eigindlegar rannsóknaraðferðir 1 
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Þar sem atriði tengd starfi presta og djákna eru áberandi í svörum fólks 

er vert að skoða hvernig spurningunni er svarað eftir því hvaða starfi fólk 

gegnir. Af þeim sem svöruðu spurningunni voru ellefu starfsmenn 

heilbrigðisþjónustu, félagsþjónustu eða ráðgjafar. Fjórir þeirra nefndu að 

leggja þyrfti meiri áherslu á sálgæslu, þrír vildu aukna verklega þjálfun, 

tveir sögðu ekkert vanta og einn vildi skoða ólíka upplifun fólks af 

trúarbrögðum.  

Alls svöruðu fjórtán manns spurningunni sem annað hvort eru starfandi 

prestar eða launað starfsfólk í söfnuðum og töldu átta þeirra vanta aukið 

nám í sálgæslufræðum, hinir fimm nefndu praktísk atriði varðandi starf 

prests og tengingu við söfnuði. Hér má sjá dæmi um svör eins prests og 

eins nema, sem einnig er í launuðu starfi í söfnuði, við spurningunni: 

 

Námið er alls ekki nægilega „praktískt “. Fátt af því sem prestur 

tekst á við frá degi til dags er innan námskrárinnar. Sálgæsla skipar 

allt of lítinn sess sem og predikunarfræðin. Ég myndi vilja sjá aukna 

áherslu á trúfræðina, sálgæsluna og predikunarfræðina þannig að 

nýjatestamentisfræðin og gamlatestamentisfræðin sem við lærum 

nýtist betur inn í starfið. 

 

Meiri praktísk guðfræði. Það eru bara tveir sálgæslukúrsar, annar er 

ekki skylda þannig valið hjá manni minnkar ef maður er í 

„prestsnámi“. Sem er þversögn! 

 

 

Aðeins fjórir starfandi djáknar svöruðu spurningunni. Þeir nefndu aukna 

sálgæslu, leiðtogaþjálfun, praktísk atriði og framsetningu kristinnar trúar.  

Þátttakendur voru einnig spurðir að því hvað þeim fyndist að betur 

mætti fara í námsframboði Guðfræði- og trúarbragðafræðideildar til að það 

nýttist í því starfi sem þeir stefndu að. Alls svöruðu 47 af 78 svarendum 

þessari spurningu eða 60%. Það voru ekki alltaf sömu þátttakendurnir sem 

svöruðu þessari spurningu og spurningunni á undan sem miðaðist við starf.  

Þó svöruðu sumir þátttakenda báðum spurningum og litu þá á þessa 

spurningu sem framhald af spurningunni hér á undan.  
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Þeir sem svöruðu þessari spurningu töldu flestir að bæta þyrfti verklega 

þjálfun eða tengja námið við starf í söfnuði en alls 15 nefndu það atriði eða 

32% þeirra sem svöruðu spurningunni. Næst á eftir nefndi fólk að bæta 

mætti framboð í sálgæslufræðum en 13 þátttakenda nefndu það eða 28% af 

þeim sem svöruðu spurningunni. Í töflu 6 má sjá nánar þau atriði sem 

nefnd voru í þessari spurningu. Í þessari spurningu er einnig áberandi að 

fólki finnst helst vanta það sem snýr að störfum presta og djákna. 

 

 

Tafla 6. Hvað finnst þér að mætti betur fara í námsframboði 

til þess að það nýtist í því starfi sem þú stefndir að eða 

stefnir að? 

   

  Fjöldi 

Starf í söfnuði og verkleg þjálfun 15 

Meiri sálgæsla 13 

Leiðtogaþjálfun 5 

Meira í almennum trúarbragðafræðum 4 

Sálfræði 4 

Meira um akademísk vinnubrögð 4 

Bænir og trúarlíf 3 

Meiri heimspeki 2 

Fleiri námskeið á MA stigi 2 

Viðtalstækni 2 

Díakonía í nútímanum 1 

Betri tengsl við aðrar deildir 1 

Deilustjórnun 1 

Vettvangsferðir 1 

Ritskýring fyrir djáknanema 1 

Kennslufræði 1 

Predikun og Boðun 1 

Meiri trúarlífsfélagsfræði 1 

Latína 1 

Aðferðafræði félagsvísinda 1 

Tengingu við stofnanir samfélagsins 1 
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Aðeins sex starfandi djáknar, annað hvort í aðal- eða aukastarfi, svöruðu 

þessum tveimur spurningum og er ekki hægt að alhæfa neitt um skoðun 

starfandi djákna út frá þeim svörum. Þó er athyglisverða ábendingu að 

finna í svörum þriggja þeirra um að stærri hluti af kennslu djáknaefna ætti 

að vera í höndum menntaðs djákna. Einn starfandi djákni orðar þetta svo í 

svari sínu við spurningunni: 

 

Þjálfun í störfum sem tengjast helgihaldi þarf að vera markvissari. 

Hugmyndafræði djáknastarfsins er annað en preststarfsins…. tel 

ég að djáknanámi eigi að vera stjórnað af djáknamenntuðum 

einstaklingi, þó að sjálfsögðu séu fleiri sem koma að kennslunni.  

 

Þó svo að flestir svarenda hafi nefnt að þeir vilji sjá aukna áherslu á þjálfun 

fyrir starf innan kirkjunnar eru líka nokkrir sem eru á annarri skoðun. Níu 

þátttakendur vildu að meiri áhersla yrði lögð á akademískt nám og flestir 

þeirra nefndu almenn trúarbragðafræði í því samhengi eða þá siðfræði og 

klassíska guðfræði. Nokkrir þeirra tala um að deildin eigi að vera minna 

þjóðkirkjumiðuð. Tveir þeirra orðar þetta svo: 

 

Ég vinn í málefnum innflytjenda, flóttamanna og mannréttinda. 

Þekking mín á trúarbrögðum kemur stundum að góðum notum 

og ég hefði viljað fá meiri trúarbragðafræðslu í náminu og 

jafnvel siðfræði. 

 

Of einhæft námsframboð og alltof þjóðkirkjumiðaðir áfangar. Of 

litið af því að hvetja nemendur til þess að samsetja námið úr 

öðrum deildum. 

 

Einnig var spurt hvert væri mat fólks á námi Guðfræði- og 

trúarbragðafræðideildar sem almennt akademískt eða fræðilegt nám. 

Spurningin var opin og fólk beðið að svara í eigin orðum. Alls svöruðu 58 

þessari spurningu eða 74% þátttakenda. Mat flestra var að námsframboð 

deildarinnar sem almennt akademískt nám væri gott. Alls 30 þeirra sem 

svöruðu spurningunni eða 51,7% sögðu námið gott og margir sögðu það 
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um leið fjölbreytt. Á eftir því nefndi fólk oftast að námsframboð væri of 

lítið en það sögðu 13 eða 22,4% þeirra sem svöruðu spurningunni.  

Tafla 7 sýnir nokkur þemu sem komu fyrir í svörum þátttakenda en í 54 

svörum var hægt að greina sömu endurteknu þemun. Sum svörin voru 

allítarleg og koma þá fleiri en eitt þema fyrir, þó svo að fólk hafi metið 

námið gott útilokar það ekki að það hafi nefnt að námsframboð sé of lítið 

eða að kennslu sé ábótavant.  

 

Tafla 7. Þemu sem voru í mati á námsframboði 

  

  Fjöldi 

Gott 30 

Of lítið framboð 13 

Of kristnimiðað 7 

Ekki nógu akademískt 5 

Kennsluaðferðum ábótavant 5 

Vantar tengsl við atvinnulífið 3 

 

 

Í þeim svörum sem ekki var hægt að greina eftir ofangreindum þemum 

voru tvö misskilningur á spurningunni en einn sagði námsframboð 

deildarinnar sem almennt akademískt nám sæmilegt. Flestir þeirra sem 

töldu námið vera gott svöruðu í stuttu máli og sögðu oft ekkert fleira. Hér 

má sjá svar útskrifaðs BA-nema sem telur námið bæði gott en segir 

fjölbreytnina um leið ekki nægjanlega: 

 

Það er ágætt, sértu í cand.theol námi. Þá er það niðurnjörvað og 

maður fær snertiflöt á flestum sviðum. Mín skoðun er sú að 

guðfræðideild ætti að fá að halda sér og við ættum ekki að reyna 

að vera trúarbragðafræðideild, þegar námsframboðið er jafn lítið 

og raun ber vitni. Við marga af bestu háskólum heims eru aðeins 

„Theology faculty“eða „Divinity School“ en ekki „Religion“. 

Þannig gæti deildin einblínt að mennta guðfræðinga, og eytt allri 

sinni orku  í það.  
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Þeir sem töluðu um að of lítið framboð væri af kúrsum voru bæði úr 

djáknanámi, BA-námi og Cand.theol námi, nokkrir nefndu að of fá 

námskeið væru í MA-náminu. Einnig tala nokkrir um að um of lítið sé að 

velja, einn þeirra orðar það svo: 

 

Að mínu mati var námsframboð á mínum námsárum engan 

veginn fullnægjandi. Ekki var að neinu viti hægt að velja fög 

heldur snérist allur námsferillinn um að taka meira og minna allt 

sem var í boði til að ná tilteknum einingafjölda á 5 árum. Þar af 

leiðandi er ekki um raunverulegt kjörsvið að ræða. Námskeið 

mættu að mínu mati vera hagnýtari, t.d sálgæsla, samtalstækni, 

kennslufræði. 

 

Aðspurðir sögðust 17% annaðhvort stunda framhaldsnám erlendis eða hafa 

lokið framhaldsnámi erlendis. Misjafnt er við hvaða háskóla svarendur 

stunda nú nám eða stunduðu nám en hafa lokið námi og má sjá þá skóla 

sem voru nefndir í töflu 8.  

 

Tafla 8. Við hvaða háskóla hefur þú lokið framhaldsnámi eða 

stundar nú framhaldsnám? 

Birkbeck College, Universiyt of London 

University of Edinburgh 

Göteborgs Universitet 

Háskólinn í Reykjavík 

Háskóli Íslands 

Kennaraháskóla Íslands 

Københavns Universitet 

University of Rochester New York, Clinical Pastoral Education 

North-Western Lutheran Seminaries, St.Paul,Minn. 

Rochester Colgate Crozer Divinity School  

Wesley Theological Seminary, Washington DC 
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Eins og sjá má á mynd 5 töldu flestir að Guðfræði- og 

trúarbragðafræðideild hafi búið sig frekar vel undir framhaldsnámið eða 

52,1%. Alls 25% sögðu deildina hafa undirbúið sig hvorki vel né illa en 

aðeins 12,5% vildu orða það svo sterkt að Guðfræði- og 

trúarbragðafræðideild hafi búið þá mjög vel undir námið. Eins og sjá má á 

mynd 6 eru þeir sem telja sig vera annað hvort mjög vel eða frekar vel 

undirbúna eru þó stærstur hluti eða 64,6% og 10,4% sem telja sig illa 

undirbúna.  

 

 

Mynd 5. Hversu vel eða illa telur þú að nám við Guðfræði- og 

trúarbragðafræðideild HÍ hafi búið þig undir framhaldsnámið? 
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Mynd 6. Hversu vel eða illa telur þú að nám við Guðfræði- og 

trúarbragðafræðideild HÍ hafi búið þig undir framhaldsnámið? 

 

Þátttakendur voru spurðir hvert væri megin gildi þess náms sem þeir 

luku við Guðfræði- og trúarbragðafræðideild. Gefnir voru upp fjórir 

möguleikar; 1) fyrir starf, 2) sem akademískt nám, 3) nám sem gefur lífinu 

gildi og annað en boðið var upp á að velja fleiri en einn möguleika og 

svara með eigin orðum. Alls svöruðu 53 spurningunni eða 68%. Af þeim 

sem tóku afstöðu til spurningarinnar svaraði meiri hluti eða 66% öllum 

þremur liðunum, að námið hefði gildi fyrir starf, sem akademískt nám og 

að námið gæfi lífinu gildi. Flestir vildu ekki taka afstöðu milli þessara 

kosta enda þarf eitt ekki að útiloka annað, þó hefði verið áhugavert að biðja 

fólk að forgangsraða þessum atriðum. Fólk virtist almennt jákvætt út í 

námið í svörum sínum og tók undir að það hefði margvíslegt gildi, enda er 

spurningin ef til vill dálítið leiðandi.  

Í fyrstu tveimur liðunum, hvert sé gildi námsins fyrir starf og sem 

akademískt nám komu fram mikið af sömu atriðum sem þegar hafa verið 

nefnd, sumir vilja hafa námið praktískara á meðan aðrir vilja hafa 
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fræðilega hlutann dýpri. Sumir nefna að sú fræðilega þekking sem þeir 

fengu í náminu hafi veitt þeim aukið sjálfstraust. 

 

Ég hef fræðilega bakgrunn og þekki helstu viðfangsefni guðfræðinnar í 

akademísku samhengi. Því get ég átt ígrundað samtal við aðra á þeim vettvangi 

og bý yfir tækjum og kunnáttu til að þróa þekkingu mína og koma henni á 

framfæri. 

 

Í þriðja liðnum, að námið gefi lífinu gildi, kom einnig fram það 

sjónarmið að hjá nokkrum að gildi námsins sé fyrst og fremst þroskandi 

eins og þessi dæmi gefa til kynna. Hjá sumum hefur námið gefið trúarlífinu 

meira gildi og innihald á meðan aðrir hafa einfaldlega endurskoðað 

trúarafstöðu sína: 

 

Námið var fyrst og fremst sú fræðigrein sem hugur minn stóð til. 

Þar sem atvinnuhorfur voru hvorki né verða miklar, er 

ávinningurinn fyrst og fremst persónulegur. Fyrir mig snerist 

námið um að rækta ástríðuna og iðka hið innra líf með því. 

Spurningin um guð var alltaf miðlæg í úrvinnslu minni og námið 

hefur gefið mér meira úr að moða hvað það varðar. Spurningin 

um guð varð ennþá stærri og um leið minnkað þörfin fyrir að vita 

meira um guð. Það hefur þá sérstaklega verið framhaldsnámið 

sem hefur aukið á frelsi og svigrúm guðs í huga mínum. 

 

Ég les reglulega rit skeptíkera og get ekki losnað við áhugan á 

biblíurannsóknum. Jú þetta gefur mér mikið. 

 

Tvímælalaust hefur námið í guðfræðideildinni gefið lífi mínu 

gildi. Námið stendur fyrir sér sjálft að mínu mati og gerir mig 

vonandi meira að manneskju en ekki að meiri manneskju. Mér 

fannst guðfræðinámið veita mér það sem öll æðri menntun ætti að 

veita, að mannast. 
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 Umræða um helstu niðurstöður  

 

Ljóst er að nokkrir ólíkir hópar fólks virðast fara í nám við Guðfræði- og 

trúarbragðafræðideild. Ákveðin hópur stundar námið til þess að öðlast 

starfsréttindi til djákna eða prests en einnig er þar hópur sem stundar nám 

við Guðfræði- og trúarbragðafræðideild einungis af fræðilegum áhuga og 

stefnir þá ef til vill á frekara fræðilegt nám. Þarna virðist tilkoma náms í 

almennum trúarbragðafræðum skipta máli en þeir sem vildu auka veg 

fræðilegs náms nefndu oft almenn trúarbragðafræði. Svo virðist sem hluti 

nemenda stefni hvorki á starf innan kirkjunnar eða á frekara nám en stundi 

nám við deildina ánægjunnar vegna.  

Rétt yfir helmingur hafði lokið námi sem gefur starfsréttindi innan 

kirkjunnar en aðeins 29% voru starfandi innan kirkjunnar, annað hvort sem 

djáknar, prestar eða í öðru safnaðarstarfi. Það má því ætla að stór hluti 

þeirra sem útskrifuðust á árunum 2004-2009 hafi ekki fengið það starf sem 

þau stefndu að. Samt sem áður segja flestir að sér hafi gengið mjög vel eða 

frekar vel að fá  vinnu að námi loknu en þeir sem höfðu lokið djáknanámi 

eru ekki eins jákvæðir aðrir. Það virðist því að einhverju leiti vera hægt að 

tala um atvinnuleysi guðfræðinga og djákna þar sem stór hluti þeirra sem 

lokið hafa námi sem felur í sér starfsréttindi hafa ekki fengið vinnu í 

samræmi við þau. Ef til vill eru þó einhverjir í þessum hópi sem stefndu 

ekki á eiginlegt kirkjustarf heldur kennslu, ráðgjafastörf eða önnur störf þar 

sem að guðfræðimenntun kemur að góðum notum. Þetta virðist vera 

breyting frá fyrri árum en samkvæmt upplýsingum úr Guðfræðitali eru 

mun fleiri starfandi í kirkjunni sem útskrifuðust á árunum 1986-2002. Sá 

tími sem liðin er frá því að sá hópur útskrifaðist skýrir það að einhverju 

leiti. Þó benda þessar tölur til þess að þeir sem útskrifuðust á árunum 1986-

2002 hafi fengið vinnu fyrr innan kirkjunnar en þeir sem útskrifuðust á 

árunum 2004-2009. Þetta er þó eitthvað sem rannsaka mætti betur og þá 
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skoða lengra tímabil. Námi í almennum trúarbragðafræðum var komið á 

árið 2000 og gæti það eitt skýrt þennan mun. 

Þeir sem svöruðu könnuninni virtust frekar ánægðir með námið við 

deildina. Þegar spurt var hversu vel þeir töldu að þekkingin sem þeir hlutu 

hefði nýst þeim í starfi svöruðu flestir frekar vel eða mjög vel. Athygli 

vekur að mun fleiri völdu möguleikann frekar vel en mjög vel. Það var 

aðeins fjórðungur sem vildi orða það svo sterkt að þekkingin sem þeir 

hlutu hefði nýst þeim mjög vel. Þetta bendir til þess að stór hluti þeirra sem 

svöruðu könnuninni telja deildina geta bætt sig. 

Þegar spurt var um hvað betur mætti fara í námsframboði töldu flestir að 

námið þyrfti að vera praktískara. Stór hluti svarenda í könnuninni vildi fá 

meira nám í sálgæslu og meiri reynslu af safnaðastarfi. Það kom fram hjá 

mörgum að þeir væru ánægðir með það nám sem þeir höfðu fengið í 

sálgæslu og settu aðeins út á það að hún væri ekki nógu mikill hluti af 

náminu. Þetta var áberandi í svörum þeirra starfandi presta sem svöruðu 

könnuninni. Ekki kom fram í svörum þessa hóps vægi hvaða greina þeir 

hefðu viljað minnka á móti aukinni sálgæslu. Einn þátttakandi nefndi til 

dæmis að hann vildi sjá meiri áherslu á trúfræði, sálgæslu og 

predikunarfræði til þess að nýjatestamentisfræði og gamlatestamentisfræði 

nýtist betur inn í starfið. 

Þeir sem stefndu ekki á starf innan kirkjunnar en frekar að akademísku 

námi, ýmist í guðfræði eða almennum trúarbragðafræðum nefndu önnur 

atriði sem þeim fannst vanta. Flestir þeirra vildu að meira nám væri í boði í 

almennum trúarbragðafræðum. Einnig var nefnd siðfræði, 

trúarlífsfélagsfræði og heimspeki. Þessi hópur taldi einnig að guðfræði- og 

trúarbragðafræðideildin eigi að vera sjálfstæðari og vildu að skorið yrði á 

tengslin milli þjóðkirkjunnar og Guðfræði- og trúarbragðsfræðideildar. 

Nokkrir úr þessum hópi eru að nýta þekkingu sína í almennum 

trúarbragðafræðum í starfi sínu. Líklegt er að slíkum störfum fjölgi í 

framtíðinni með auknum áhrifum fjölhyggju og fjölmenningarsamfélags. 

Kennsla í almennum trúarbragðafræðum í grunn- og framhaldsskólum 
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verður meira aðkallandi sem og ýmis störf sem snúa að innflytjendum. Í 

þessu námi fellst því auðvitað ákveðin praktík.  

Þegar fólk var spurt hvernig því fyndist námið við deildina sem 

fræðilegt nám voru svörin almennt jákvæð. Flestir sögðu að námið væri 

gott akademískt nám en margir nefndu líka að ekki væri nægilegt framboð 

á kúrsum. Nokkrir nefndu að í raun hefði ekki verið um eiginlegt kjörsvið 

að ræða á námsárum sínum þar sem nemendur hefðu einfaldlega þurft að 

taka það sem í boði var. Með auknu framboði á námskeiðum mætti bæði 

koma til móts við þessa ábendingu og um leið gera fólki kleift að leggja 

annað hvort meiri áherslu á fræðilega námið eða taka praktíska kúrsa sem 

þjálfa í störfum djákna og presta. Það kom líka oft fram í svörum við 

þessari spurningu að fólki þótti námið of kristnimiðað. Í þeim svörum var 

talað um að námið væri of mikið miðað við menntun presta. 

Vegna þess hve áberandi krafan um aukið hagnýtt nám er má segja að 

stór hluti nemenda líti á námið sem starfsnám fyrir djákna eða presta. Það 

er umhugsunarvert að þeir sem eru starfandi prestar og djáknar telja sig 

ekki hafa fengið nægilegt nám í sálgæslu. Þó svo að fræðin séu megin 

tilgangur og markmið deildarinnar ber að hafa í huga að náminu fylgja 

starfsréttindi. Auðvitað er ekki hægt að tala um að fræðilegt nám og 

starfsnám séu tveir aðskildir flokkar náms. Þetta hlýtur alltaf að þurfa að 

spila saman og styðja við hvert annað, reynslan talar til guðfræðinnar og 

spyr spurninga, styðst bæði við guðfræðina og hefur áhrif á hana. Það 

virðist vera mat þeirra sem útskrifast hafa frá deildinni að þáttur reynslunar 

sé ekki nægilegur. Það má svo deila um hvort þetta sé áhyggjuefni 

guðfræði- og trúarbragðadeildar eða kirkjunnar sjálfrar. Á kirkjan að sjá 

alfarið um verklega þjálfun starfsmanna sinna eða er það í verkahring 

guðfræði- og trúarbragðadeildar? Eins og staðan er í dag er það á könnu 

beggja. Þjóðkirkjan á í samstarfi við guðfræði og trúarbragðafræðideild um 

starfsþjálfun prests- og djáknaefna. Það virðist því svo að efla þurfi þetta 

samstarf og ef til vill lengja þann tíma sem prests- og djáknaefni fá í 

þjálfun innan kirkjunnar.  
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Karl Barth sagði um guðfræðinám að maður lærir ekki aðeins til að ná 

prófum og verða prestur eða til þess að öðlast háskólagráðu með 

akademískan frama fyrir augum. Próf er í raun ekki annað en samræða 

milli eldri og yngri guðfræðinema og tilgangur hennar er að gefa yngri 

nemanum tækifæri á að sýna hvernig hann hefur spjarað sig. Jafnvel 

glæsilegasta doktorspróf er einskis virði nema próftakinn hafi lagt stund á 

nám sitt, í fyllstu merkingu þess orðs, geri það enn og muni gera það 

áfram
43

.  

Ég held að guðfræði eigi hvergi annarstaðar heima en í heimi fræðanna 

innan háskólans. Innan deildarinnar skarast fjöldi ólíkra póla, starfsnám 

presta, starfsnám djákna, fræðilegt nám í guðfræði og fræðilegt nám í 

trúarbragðafræði. Þetta er í takt við þróun samfélagsins í átt til fjölbreytni 

og aðgreiningar. 

Það er fengur fyrir guðfræði- og trúarbragðsfræðideild að vera í 

tengslum við starfsfólk kirkju sem er að sinna viðfangsefnum hennar 

daglega. Vandamál og spurningar fólks eru mismunandi eftir því á hvaða 

tímum við lifum og hvernig ástandið er í þjóðfélaginu. Það er því líklega 

mikilvægara nú en nokkru sinni áður að guðfræði- og trúarbragðadeildin sé 

í góðum tengslum við starfandi djákna, presta og sérþjónustupresta sem til 

dæmis starfa á sjúkrahúsum eða í fangelsum. Það er einnig mikilvægt fyrir 

deildina að vera í tengslum við aðrar stofnanir samfélagsins. Að láta sig 

varða hvort fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna sé nægileg til að lifa af 

mánuðinn eða hvort innflytjendur upplifi útskúfun samfélagsins eða finnst 

þeir vera velkomnir, hvernig réttindamálum hinna ýmsu hópa er háttað. 

Deildin hefur ákveðnu hlutverki að gegna sem fullgildur meðlinum 

vísindasamfélagsins á meðan þjóðkirkjan hefur líka ákveðnar væntingar til 

hennar sem góður undirbúningur fyrir starfsmenn sína. Auðvitað fer þetta 

saman en þessi sambúð getur verið vandmeðfarin. Guðfræði- og 

trúarbragðafræðideild verður líka að geta fjallað um þjóðkirkjuna sem og 
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aðrar stofnanir samfélagsins á gagnrýnin hátt.  Það er því vert að skoða 

ábendingar þeirra sem hafa útskrifast frá deildinni og hvernig þeir hafa 

notað námið í störfum sínum. Trúarbrögð eru og verða mikilvægt 

viðfangsefni í samfélögum nútímans og verður það því ævarandi verkefni 

deildarinnar að endurskoða námskipan sína.  
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Viðauki 1 

Hér koma svör við spurningu 14: Hvað finnst þér að mætti betur fara í námsframboði 

Guðfræði- og trúarbragðafræðideildar til að það nýtist í því starfi sem þú ert núna? 

Svör eru birt orðrétt, óprófarkarlesin og í þeirri röð sem þau bárust. 

 

(1)Það vantar miklu meiri tengingu við starf í söfnuði í cand.theol. náminu.  

 

(2) Leiðtogaþjálfun/Stjórnun Framsetning kristinnar trúar/fræðsla á vettvangi sem miðuð er við 

djáknaþjónustu en ekki við prestsþjónustu. Eins mætti hugsa einstaklingsmiðað um bakgrunn 

nemenda og tengja hann námi og væntanlegum starfvettvangi. Meðal annars; hverjum er ætlað 

að sinna djáknaþjónustu á mismunandi sviðum mannlífsins s.s. skólum, sjúkrahúsum, söfnuðum 

o.sv.frv.. 

 

(3)Svar við þessari spurningu tekur mið af því framhaldsnámi sem ég er í núna: Námið hefði 

mátt þjálfa mig meira til guðfræðilegrar úrvinnslu á málefnum hversdagsins, sértaklega með 

guðfræðiþemu í huga og hagnýta þýðingu þeirra.  

 

(4)Ég er að taka master í trúarbragðafræði frá Háskóla Íslands og það er ekki að ganga að finna 

kúrsa sem hæfa rannsókn minni, verð ég því að fara erlendis þar sem guðfræði og 

trúarbragðadeild er ekki að bjóða upp á nóg úrval af kúrsum fyrir nemendur við 

trúarbragðafræði, sérstaklega á M.A stigi.  

 

(5)Það sem mér finnst slæmt er að ég fékk ekki að halda áfram í mastersnám í Guðfr og 

trúarbr.fr.deild, þ.e. fékk synjun tvisvar vegna strangra inntökuskilyrða. Hafði þó B.Ed.gráðu.  

 

(6)Sálgæsla  

 

(7)Meiri trúarheimspeki og almenna trúarbragðafræði, minni litúrgíu og embættisgjörð.  

 

(8)Framsetning texta og skrifað mál.  

 

(9)Meiri sálfræði og sálgæsla.  

 

(10)Hefði verið gott að fá meiri verklega þjálfun s.s. að nemendur fengju að fylgja prestum 

meira eftir og kynnast þeirra starfi með skjólstæðingum sínum.  

 

(11)Ég vinn í málefnum innflytjenda, flóttamanna og mannréttinda. Þekking mín á 

trúarbrögðum kemur stundum að góðum notum og ég hefði viljað fá meiri trúarbragðafræðslu í 

náminu og jafnvel siðfræði.  

 

(12)Meiri áhersla á trúarbragðafræði, sögu trúarbragða og samanburð á þeim.  

 

(13)Meiri áhersla á hagnýtt/verklegt nám þar sem námið er aðallega akademískt Aukið vægi 

sálgæslu, um bæna- og trúarlíf og meiri þjálfun í boðun. 

 

(14)Meiri áhersla á vinnubrögð. ritgerðir,verkefni osfr. Lítið um hópverkefni  
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(15)Vantar betri kennslufræðilegan grunn fyrir barnastarf - fermingarfræðslu.  

 

(16)Praktískari sálgæsla.  

 

(17)Nýjatestamentisfræði þyrftu að nýtast miklum mun betur við predikunarvinnu í stað 

áherslna á jaðarsjónarmið í greininni. Klínískt sálgæslunám vantar sárlega. Einnig meiri 

praktískar leiðbeiningar varðandi kirkjulegar athafnir og embættisfærslu. Og þar sem 

siðfræðikennsla var fremur miðuð við áherslur almennrar en guðfræðilegrar siðfræði veitti hún 

ekki nægan undirbúning fyrir vandasöm atvik og samskipti í prestsstarfinu.  

 

(18)Ekkert sérstakt. Ég fór ekki í námið með það í huga að starfa á allt öðru sviði en ég hafði 

vonað að guðfræðinámið leiddi mig á.  

 

(19)Í tilteknum greinum, sérlega guðfræðilegri siðfræði og nýjatestamentisfræði, hefði mátt 

leggja meiri áherslu á þá meginstrauma sem ríkjandi eru í greininni í löndunum í kringum 

okkur, fremur en þau atriði sem heldur má telja á jaðrinum og lögð var megináhersla á í 

kennslunni við deildina.  

 

(20)1. Meiri undirbúningur fyrir starfið sjálft, praktísk atriði. 2.Prédikunarseminarið var gott 

sem slíkt en gott hefði verið að fá meiri þjálfun í að semja predikun.  

 

(21)Það vantar áfanga eða kúrsa í námi tengdu almennum trúarbragaðfræðum. Við erum a.m.k. 

þrjár sem erum við það að ljúka framhaldsnámi í öðrum deildum en hefðum kosið MA í 

trúarbragðafræðum ef námsframboð hefði verið meira.  

 

(21)Bæta þarf stafsþjálfun á miðaða við þá sem ég fékk.  

 

(23)Það vantaði mun meira praktískt nám fyrir preststarfið, sérstaklega fannst mér vanta uppá 

prédikunarfræðin/prédikunargerð og sálgæslu. 

 

(24)Klíniskt sálgæslunám þarf að vera til boða.  

 

(25)Almenn fræðsla um öll trúarbrögð út frá mismunandi upplifun einstaklinga af umhverfi 

sínu.  

 

(26)Meiri kennsla í sálgæslu og öðrum málefnum varðandi fjölskyldur. Einnig kennsla í 

uppsetningu bæklinga og fréttabréfa, gerð powerpoint sýninga, viðgerð á ljósritunarvélum, 

framleiðsla á barnaefni s.s. föndur og leikir sem kostar 0,- kr., nokkur grip á gítar, samskipti við 

sóknarnefndir, samskipti við starfsfólk Biskupsstofu.  

 

(27)Mætti vera meiri áhersla lögð á sálgæslu.  

 

(28)Námið er alls ekki nægilega "praktískt." Fátt af því sem prestur tekst á við frá degi til dags 

er innan námskrárinnar. Sálgæsla skipar allt of lítin sess sem og predikunarfræðin.Ég myndi 

vilja sjá aukna áherslu á Trúfræðina, sálgæsluna og predikunarfræðina þannig að nýja 

testamentisfræðin og gamlatestametisfræðin sem við lærum nýtist betur inn í starfið  

 

(29)erfitt að svara þessari spurningu, starfa sem hjúkrunarfræðingur, árs djáknanámið nýtis 

almennt vel.  
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(30)Meira verklegt, vinna með fólki, meiri sálgæsla.  

 

(31)Meiri undirbúningur í sálgæslufræðum og praktík fyrir prestaefni  

 

(32)praktísk atriði er varða starf prestsins mætti hafa meira vægi.  

 

(33)Ekkert.  

 

(34)Meiri praktísk guðfræði. Það eru bara tveir sálgæslukúrsar, annar er ekki skylda þannig 

valið hjá manni minnkar ef maður er í "prestnámi". Sem er þversögn!  

 

(35)Það stef sem ég er í núna tengist guðfræðinni ekki neitt. En námið sem slíkt er gott.  

 

(36)Starf mitt er mjög sérhæft, tel guðfræðinámið ekki hafa geta undirbúið mig betur fyrir það.  

 

(37)Meira um megindlegar og eigindlegar kannanir  

 

(38)Vinnsla með texta, það að geta unnið með texta og sett frá sér vel unnin bréf, samninga 

osfrv.  

 

(39)Það er mikið af velmenntuðu fólki á Íslandi, sem guðfræðideild og H.Í ættu að taka opnum 

örmum til að kenna og leiðbeina bæði í grunn-og framhaldsnámi. Margir hafa PhD og próf frá 

erlendum háskólum en fá ekki vinnu við deildina, sem er mikill missir fyrir guðfræðideild og 

H.Í. 

 

(40)engin tengsl við aðrar deildir - né atvinnulífið - framboð og eftirspurn - djáknanámið illa 

kynnt og fáir sem hljóta störf í tengslum við það - vantar alla fagmennsku og praktík- 

 

(41)meira praktískt nám.  

 

(42)Meiri sálgæslunálgun.  

 

(43)Ég starfa ekki við djáknastörf en hef getað nýtt mér menntun mína bæði í starfi og skilningi 

á lífinu sjálfu.  

 

(44)Betri/færari kennarar, meira af skrifinsku verkefnum  

 

(45)Opnari leiðir í framhaldsnámi. Eins og boðið er uppá í opinberri stjórnsýslu og lýðheislu 

mikið um þverfaglegar áherslur  

 

(46)Starfsþjálfun mætti vera mun markvissari þáttur í menntun prestsefna.  

 

(47)Mætti bjóða upp á sálgæslukúrsa þar sem farið er í ákveðna þætti sálgæslunnar t.d. er lýtur 

að fólki með þroskahömlun.  

 



44 

 

 

Viðauki 2 

Hér koma svör við spurningu 15: Hvað finnst þér að mætti betur fara í námsframboði 

Guðfræði- og trúarbragðafræðideildar til þess að það nýtist í því starfi sem þú stefndir 

að eða stefnir að? 

Svör eru birt orðrétt, óprófarkarlesin og í þeirri röð sem þau bárust. 
 

(1)fjölbreyttara námsframboð í trúarbragðafræðideild og meiri tenging við þjóðfræðideild þar 

sem margt er sameiginlegt milli þessara deilda, ekki síst í tengslum við norræna trú.  

 

(2)Of einhæft námsframboð og allt of þjóðkirkjumiðaðir áfangar. Of litið af þvi að hvetja 

nemendur til þess að samsetja námið úr öðrum deildum. 

 

(3)Sama og í 14. Starfsþjálfun þarf að fá meira vægi, enda um nám að ræða sem á að leiða til 

tiltekins starfs.  

 

(4)Í sambandi við MA námið skorti námskeið þar að lútandi. Vafalaust hefur það tekið 

breytingum. Einnig þarf að mínu mati að bæta kennslu í aðferðafræði og efla rannsóknir á 

sviðinu, tengja verkefni starfsvettvangi. það mætti jafnvel vera þannig að verkefni og nám sé 

hluti af framgangi starfs viðkomandi eins og oft er tengsl atvinnulífsins við aðrar deildir 

Háskóla. Ég vildi sjá eitt BA nám fyrir alla nemendur deildarinnar og svo byggðu þeir ofan á 

eftir því sem hugur þeirra stæði til. Það mætti vera meira valfrelsi en þó þannig að grunnnámið 

lokaði ekki neinum leiðum. Ég vil sjá öll djáknaefni ljúka MA námi, bæði þau sem fara í BA 

nám innan deildarinnar og þau sem fara í viðbótarnám.  

 

(5)Guðfræði- og trúarbragðafræðideild þarf að fara í mun markvissari samvinnu við kirkjuna 

hvað varðar starfsþjálfum prestsefna. Ég bind vonir við að mag.theol námið færi verðandi presta 

nær veruleika starfsins í náminu, þ.e. með aukinni áherslu á sálgæslu og vettvangsþjálfum, sem 

og litúrgísku aðhaldi.  

 

(6)Námskeið um diakoníu í nútímanum vantar. Fjalla þyrfti um fjölbreytileika í hagnýtri þróun 

og uppbyggingu á kærleiksþjónustu ásamt umfjöllun um félagslegt réttlæti og kirkjulegan 

aktivisma. Vil gjarnan sjá hagnýt námskeið um hópdynamik og leiðtogahlutverk ásamt 

deilustjórnun á grunni kristinna gilda. Vil fá námskeið sem fjalla um aðferðafræði og mótun 

kenningagrundvallar fyrir nýsköpun í safnaðarstarfi. Vegna áhuga míns á kirkjulist þykir mér 

mikið tjón að hafa ekki átt kost á námskeiði um sögu kirkjulistar sérstaklega þar sem áhersla 

hefði verið á guðfræðistefnur sem í þeim birtast og framþróun hefðarinnar til nútímans í sama 

samhengi.  

 

(7)vettvangsferðir til t.d. KFUM/K.  

 

(8)Það ÞARF að vera meira úrval fyrir nemendur í trúarbragðafræði, sérstaklega fyrir M.A stigi. 

 

(9)það sem vantar alveg í þjálfun djáknaefna í deildinni er að læra ritskýringar að einhverju 

marki,því djáknar eru mikið með kennslu og hugleiðingar, kennslu í bænagjörð mætti bæta inn í 

litúrgíuna og kennslu í fyrirbænaþjónustu mætti bæta inn í sálgæsluna.  

 

(10)Sálgæsla og latína  
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(11)Litúrgía og embættisgjörð ættu heima í undirbúningsnámi fyrir prestskap, ekki akademískri 

guðfræði.  

 

(12)Meiri sálfræði og sálgæsla.  

 

(13)Meiri trúarbragðafræði og samtímasögu en líklega hefur nokkuð mikið breyst frá því að ég 

var í deildinni.  

 

(14)Alvarlegri rannsókn á trúfræði Lúthers. 

 

(15)Gagnrýnni kennsla. Meiri heimsspeki. Gestafyrirlesarar  

 

(16)Það vantar verklega kennslu fyrir preststarfrið s.s verklega kennslu í helgihaldi ýmiskonar, 

söngnám, samtalstækni (svipað og náms og starfsráðgjafar fara í), meiri klíníska sálfræði, betri 

kennslufræði, meiri áherslu á kennslu í ýmiskonar konar mannlegum samskiptum.. Einnig 

byggist prestarfið mjög á ýmiskonar framkomu sem lítið er kennd og því þyrfti að bæta við 

framsögu. Námið er of akademískt fyrir preststarfið. En það er ef til vill vandamál biskupsstofu 

frekar en HÍ :)  

 

(17)praktískari sálgæsla og díakonía kennd af djákna  

 

(18)Meiri sálgæsla  

 

(19)Ég hefði viljað sjá fjölbreyttari möguleika á framhaldsnámi. Deildin er lítil og mögluleikar 

hennar því ekki miklir til þess en þá hefði e.t.v. mátt hugsa sér að deildin stæði fyrir kynningum 

á framhaldsnámi á mismunandi sviðum, erlendum háskólum eða að kennarar deildarinnar segðu 

frá námi sínu á einhvers konar opnum dögum eða þess háttar.  

 

(20)Það mætti tengja betur saman akademiska námið og starfsnámið. Mætti vera kennsla í 

bæninni t.d. iðkun bæna, bænahópar. Við tókum suma áfanga að hluta, mér finnst að við djáknar 

ættu að taka þessi fög að fullu þ.e. allar einingarnar. Þetta voru fög eins og Kirkjusaga Evrópu, 

samtíðarsöga og saga, bókmenntir og þjóðfélag hebrea. Það er líka spurning hvort að 

djáknanámið sem tekið er sem viðbót við aðra háskólagráðu ætti ekki að vera masters nám.  

 

(21)Kennsla í kennimannlegri guðfræði hefði mátt vera hnimiðaðri og praktískari. Það vantar 

mjög upp á að nemendur séu búnir undir viðfangsefni þau sem bíða þeirra á kirkjulegum 

vettvangi og samfylgdarkerfið er í molum svo ekki verði annað sagt.  

 

(22)Aukið framboð á áföngum tengdum almennum trúarbragðafræðum og trúarheimspeki.Fyrst 

M.P.Ed námið er ekki komið á laggirnar þá væri e.t.v. lag að tengja guðfræðideild meira við 

menntavísindasvið, bjóða upp á praktísk nám sem lýkur með kennsluréttindum einnig.  

 

(23)Bæta þarf starfsþjálfun.  

 

(24)Fleiri sálgæslukúrs, fleiri prédikunarkúrsa og þá jafnvel á kostnað ritskýringarinnar, eða að 

tengja þá ritskýringuna við prédikunarfræðin.  
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(25)Þjálfun í störfum sem tengjast helgihaldi þarf að vera markvissara. Hugmyndafræði 

djáknastarfsins er annað en preststarfsins.... Eins tel ég að djáknnámi eigi að vera stjórnað af 

djáknamenntuðum einstaklingi, þó að sjálfsögðu séu fleiri sem koma að kennslunni.  

 

(26)Gæti verið meira um praktíska kennslu, eða starfstengda. Spurning hvort kirkjan gæti ekki 

komið meira að máli þar.  

 

(27)Finnst óraunhæft að tengja námið við starf vegna þess að í raun er ill mögulegt að fá starf 

sem djákni. Mjög óljóst hvernig tenging milli náms og starfs er.  

 

(28)meira starfsnám 

 

(29)Meira verklegt, vinna með fólki, meiri sálgæsla.  

 

(30)Við námsframboðið sem slíkt þarf í sjálfu sér ekki að gera stórkostlegar athugasemdir við. 

Auðvitað eru þeir sem fara cand. theol. /mag. theol. leiðina leynt og ljóst á leiðinni í starf innan 

kirkjunnar á einum eða öðrum tímapunkti. Að flestu leyti er námsframboðið sjálft viðunandi 

fyrir störf þar innan. Hins vegar er kennslunnni sjálfri og skipulagi oft ábótavant. T.a.m. í 

praktískum þáttum námsins þar sem menn virðast ekki alltaf vita hvað þeir almennilega vilja 

kenna. Á meðan það er svoleiðis er út í hött að bæta fleiri einingum við praktíkina og taka af 

ritskýringu t.a.m. Á því græðir enginn í núverandi ástandi. Starfsþjálfunarferlið sjálft er svo 

harmleikur út af fyrir sig. Þrátt fyrir að það sé kynnt ágætlega og þeir sem að því standa vilji 

vissulega vel, þá er það fullkomlega misheppnað. Það þarf að gefa því meiri tíma og orku. Þýðir 

ekki að demba því á starfsfólk biskupsstofu og starfandi presta sem eru nú þegar í 650% vinnu. 

Gengur ekki upp eins og sést á núverandi ástandi - veit enginn hvað er að gerast, hvað á að gera 

og hvernig það gerist. 

 

(31)Fleiri kúrsar sem undirbúa undir líf í starfi, meira verklegt.  

 

(32)Að samræmi sé milli einingafjölda og álags: þ.e. stærð verkefna og magn lesefnis. Að meira 

skipulag sé í kennslu almennt og að vissir kennarar tileinki sér viðunnandi kennsluaðferðir. Það 

er ekki nóg að vera klár, það þarf að kunna að miðla því.  

 

(33)Markvísari starfsþjálfun  

 

(34)Ég stefndi að því að verða prestur en stefni ekki þangað lengur er að hugsa um að fara á 

aðrar brautir. En námið mun nýtast mér í lífinu hvað sem ég geri.  

 

(35)Meiri praktísk sálgæsla eða námskeið um hvernig maður getur hjálpað fólki, eins og t.d. 

fólki sem er með vandamál í hjónabandi sínu. Einnig námskeið um leiðtogahæfileika, og um 

samskipti almennt og við samstarfsfólk sitt, enda eiga prestar að leiða söfnuðinn sinn. Sem sagt, 

stjórnunarnámskeið. Námskeið um boðun fagnaðarerindisins, sumum prestum mynda allavega 

ekki veita af því :)  

 

(36)Aðferðafræði félagsvísinda (ráðgjafi) 

 

(37)Það vantar inn í námið það sem Haukur Ingi er að kenna í verkefnastjórnun við 

Endurmenntun HÍ. Það að vinna markvisst með sjálfan sig í gegnum námið. Guðfræðingar 

gegna oft leiðtogahlutverkum í samfélaginu/atvinnumarkaði bæði sem prestar sem og í öðrum 

störfum (félagsstörfum). Því er mikilvægt að vera undir það búin að geta stigið í 
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leiðtogahlutverkið og stjórnað fólki svo vel megi takast. Það gerir enginn vel nema vera 

meðvitaður um sjálfan sig, orð sín og gjörðir.  

 

(38)Mér finnst að guðfræðideildin og H.Í eigi að nýta vel menntað fólk með PhD frá 

heimsþekktum skólum til að leiðbeina framhaldsnemum á doktors- og meistarastigi og myndi 

það efla deildina og gefa fólki möguleika til að vera áfram á Íslandi. 

 

(39)meiri tengingu við þær stofnarni sem bjóða upp á þessa þjónustu og möguleika á 

framtíaðrstarfi. þá þarf að efla og hvetja einstaklinginn til að marka sér eigin stefnu og leið í 

náminu sjálfu. ekki þessa endalausu og einhæfu mötun með mishæfileikaríkum kennurum.  

 

(40)Það mætti vera meira nám í sálgæslu.  

 

(41)meiri sálgæsla, sálfræði og betra starfsnám.  

 

(42)Meiri sálgæslugrunnur. 

 

(43)Á þeim tíma sem ég stundaði nám var lítil sem engin aðferðafræði og vildi ég gjarnan kynna 

mér hana betur.  

 

(44)Mætti vera meira úrval af trúabragðakúrsum, ekki einungis kristinfræði.  

 

(45)Meiri trúarlífssálarfræði, viðtalstækni, vinnu- og skipulagssálfræði, stjórnun, sálgæsla.  

 

(46)Fyrir mig persónulega leitaði ég eftir að fá frekari innsýn inní sálfræðina og raunhæfar 

rannsóknir í svo mörgu er tengist áhrifum íhugunar og heilsu og vellíðunar. Hef verið að skoða 

að leita leiða með að fara í meistaranám í lýðheilsufræðum þar sem tengsl trúar og heilsu eru 

rannsökuð. Það mætti eins skoða þennan vinkil frá Guðfræðideildinni ég held að það sé komin 

tími til að gera eitthvað í því.  

 

(47)Mér finnst vanta meiri aðferðafræði, vanta meira samræmi milli faga, og oft skortir 

kennarana kennsluhæfni sem eg held að komi niður á mörgum nemendum. Mér finnst vanta 

meiri sálgæslu og samtals-og ráðgjafakennslu.  
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Viðauki 3 

Hér koma svör við spurningu 16: Hvert er mat þitt á námsframboði Guðfræði- og 

trúarbragðafræðideildar sem almennt akademískt/fræðilegt nám? 

Svör eru birt orðrétt, óprófarkarlesin og í þeirri röð sem þau bárust. Einnig má sjá 

flokkunina sem tafla 5 byggir á, skáletruð fyrir neðan hvert svar. 
 

(1)almennt og yfirgripsmikið, fjölbreytt en mætti bjóða upp á fleiri kúrsa í öðrum trúarbrögðum 

en kristnum og krisnitengdum  

Flokkun: of kristnimiðað 

 

(2)Það er sjokkerandi að deildin skuli ekki þurfa betri aðferðafræðikennslu og breiðari 

sjóndeildarhring. Það er of mikill akademiskur munur á guðfræði og trúarbragðafræðideildinni 

og öðrum deildum sem ég hef sótt nám við. T.d. að hafa 10 ECTS námskeið um guðfræði og 

kvikmyndir og virkilega launa fólki fyrir að horfa á gamla Star Trek þætti.. án þess að nokkurt 

fræðilegt sjónarmið liggi til hliðsjónar og eðlilegra væri að horfa á guðfræði út frá kvikmyndum 

en ekki kvikmyndir út frá guðfræði, svona ef út i það er farið. Eflaust ágætis áhugamál en ekki 

akademik.  

Flokkun: ekki nógu akademískt + of kristnimiðað 

 

(3)Persónulega var ég mjög ánægð í námi mínu, sérstaklega í grunnnáminu. En ofangreindir 

þættir skýrðust þegar komið var út í starfið og MA námið. Nám fyrir djáknaefni er ekki 

nægjanlega miðað við þá og þeirra starfsvettvang. Það þarf að auka akademíska kennslu í 

díakoníu stórlega og helst þannig að mest allt viðbótarnám fyrir væntanlega djákna miðist við 

guðfræði hennar. Einnig finnst mér hið svokallaða 30/60 e nám vera aðallega inngangsnámskeið 

en ekki miðuð við þá staðreynd að í það nám kemur fólk með háskólagráðu sem það ætlar að 

byggja ofan á. Þessu þarf nauðsynlega að breyta og við getum tekið norðmenn til fyrirmyndar 

því þeir eru þegar búnir að skipuleggja framtíðatnámið á vettvangi djákna.  

Flokkun: of lítið framboð 

 

(4)Það er ágætt, sértu í cand.theol námi. Þá er það niðurnjörvað og maður fær snertiflöt á 

flestum sviðum. Mín skoðun er sú að gufræðideild ætti að fá að halda sér og við ættum ekki að 

reyna að vera trúarbragðafræðideild, þegar námsframboðið er jafn lítið og raun ber vitni. Við 

marga af bestu háskólum heims eru aðeins "Theology faculty" eða "Divinity School" en ekki 

"Religion". Þannig gæti deildin einblínt að mennta guðfræðinga, og eitt allri sinni orku í það.  

Flokkun: of lítið framboð 

 

(5)Mér finnst námsframboð staðnað og með litlum hreyfanleika. Ég hef áhyggjur af því að þar 

sem búið er að festa niður allar einingar í embættisnáminu þá verði nýsköpun í 

námskeiðsframboði engin til framtíðar. T.d eru sömu tvo námskeiðin í sálgæslu ár eftir ár. 

Nemendur í BA námi sem þó hafa valeiningar geta lítið sérhæft sig. 60 eininga 

trúarbragðafræðinámið er of kristnimiðið og með litlum hreyfanleika sem aftur mótast af því að 

námskeiðsframboð deildarinnar mótast af embættisnáminu. Hagnýt námskeið sem þjálfa 

úrvinnslu og útfærslu fræðanna vantar. Þarna spilar líka inn í hvernig námsmat fer fram með 

ofuráherslu á próf sem námsmat en lítið lagt upp úr að þroska og móta hagnýta kunnáttu með 

skapandi verkefnum. Hvati til nýsköpunar meðal nemenda er því að sama skapi afar lítill enda 

ekki boðið upp á það með námsmati. Sem trúarbragðafræðideild mætti hún bjóða upp á 

námskeið í samvinnu við aðrar deildir eða samkennslu.  
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Flokkun: of lítið framboð + ekki nógu akademiskt 

 

(6)Tel það mikilvægt nám fræðilega séð, góður grunnur líka að listum, bókmenntum og 

kvikmyndum fróðlegt fyrir alla sama hvort þeir stefni að því að vinna innan kirkjunnar eða utan 

...  

Flokkun: gott 

 

(7)Mitt mat er það að Guðfræði og trúarbragðadeild á ekki að gefa sig út fyrir að vera með M.A 

nám í trúarbragðafræði ef ekki er um að ræða að kúrsar séu fyrir hendi.  

Flokkun: of lítið framboð 

 

(8)Námsframboðið er gott, nema mætti bæta verulega námsframboð í sálgæslufræðum. Við 

eigum ekki að þurfa sækja það í Endurmenntun með ærnum tilkostnaði. Sálgæsla er mjög þarft 

fag inn í aðstæður kirkjunnar og víðar. Óskandi væri að hægt væri að stunda það við HÍ og taka 

master í því. 

Flokkun: gott + of lítið framboð  

 

(9)Meiri trúarheimspeki og almenna trúarbragðafræði, minni litúrgíu og embættisgjörð.  

Flokkun: ekki nógu akademiskt 

 

(10)Mjög gott  

Flokkun: gott 

 

(11)Nám í Guðfræðideildinni eins og það var á þeim tíma sem ég var í námi var kannski full 

mikið miðað að því að nemendur hygðust verða prestar. Guðfræðideildina skortir tengslin við 

ativnnulífið þá ekki einungis við kirkjuna heldur allt samfélagið, heilbrigðiskerfið og sérstaklega 

skólakerfið. Það er ósk mín að meiri áhersla verði lögð á þann þátt innan Guðfræðideildarinnar, 

tengja betur við kennslu. Þá að Guðfræðideildin hafi það að markmiði að þjálfa upp færa 

trúarbragðafræði og jafnvel lífsleikni kennara, hvort sem þeirra framtíðarstarf væri í grunnskóla 

eða framhaldsskóla. á þeim tíma sem ég var í Guðfræðideildinni fannst mér deildin engan vegin 

nægilega tæknilega sinnuð, þá til dæmis hvað varðar fyrirlestra á netið og fleira. Kennsluhættir 

voru líka ákaflega ófjölbreyttir, meira uppbrot hefði mátt vera í kennslustundum. Kennslufræði 

kennara var ábótavant. Og í framhaldi af því var námsmat af einhæft. Ofuráhresla á próf sem 

mælir ekki hversu færa einstaklinga þú færð út í samfélagið. Námsmat mætti því vera miklu 

fjölbreyttara og fyndist mér áhugavert að fylgjast með hver þróunin yrði í þeim efnum. Þá hefði 

mátt notað internetið og rafræna skólakerfið miklu meira. Þar væri hægt að hafa inni fyrirlestra 

og fleira. Vera með verkefni á rafrænu formi og jafnvel stutt kafla próf. Þrátt fyrir þessa 

gagnrýni hefur námið í Guðfræðideildinni nýst mér mjög vel. En gagnrýni er til að rýna til 

gagns og það er von mín að Guðfræðideildin sé deild sem eigi eftir að koma miklu sterkari inn á 

næstu árum.  

Flokkun: of kristnimiðað + Kennsluaðferðum ábótavant+ vantar tengsl við atvinnulífið 

 

(12)Ég var afskaplega ánægð með námið í guðfræðideild, það var áhugavert, vel skipulagt og 

fræðilegt.  

Flokkun: gott 

 

(13)Það var gott og sveigjanlegt  

Flokkun: gott 

 

(14)Of mismunandi akademískar kröfur eftir kennurum.  
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Flokkun: kennsluaðferðum ábótavant 

 

(16)Mér fannst siðfræðikennslan ekki akademísk, hefði grætt meira á henni innan 

heimspekinnar. Of einhæf áhersla í Nýjatestamenntisfræðum  

Flokkun: of kristnimiðað + ekki nógu akademískt 

 

(17)Það er ágætt. Sumt er mjög gott og það þarf að kynna það mikið betur. Það halda allir að 

Guðfræðideildin útskrifi bara presta. Margir áfangarnir eru mjög athyglisverðir og yrðu pottþétt 

vinsælir ef að þeir yrðu kynntir almenningi betur.  

Flokkun: gott og fjölbreytt 

 

(18)Að mínu mati var námsframboð á mínum námsárum engan veginn fullnægjandi. Ekki var 

að neinu viti hægt að velja fög heldur snérist allur námsferillinn um að taka meira og minna allt 

sem var í boði til að ná tilteknum einingafjölda á 5 árum. Þar af leiðandi er ekki um rauverulegt 

kjörsvið að ræða. Námskeið mættu að mínu mati vera hagnýtari, t.d sálgæsla, samstalstækni, 

kennslufræði.  

Flokkun: of lítið framboð 

 

(19)Að mörgu leyti fannst mér námið mjög gott út frá akademísku sjónarhorni, þó sérstaklega 

hvað varðaði Nýjatestamentis fræðin.  

Flokkun: gott 

 

(20)Þyrfti að miða djáknafræðin meira að djáknastarfinu.  

Flokkun: vantar tengsl við atvinnulífið 

 

(21)Kirkjusaga, gamlatestamentisfræði, trúfræði og ýmsar praktískar greinar veita góða, 

akademíska yfirsýn og undirbúning þó að hebreskukennsla sé afar takmörkuð. En fræðileg sýn á 

Nýja testamentið er allt of takmörkuð við jaðaráherslur. Siðfræðikennsla við deildina getur ekki 

talist guðfræðileg, í besta falli heimspekileg. Þá vantar mjög latínukennslu. Loks má nefna að 

kennsluaðferðir margra kennara eru úreltar eða í besta falli mjög gamaldags. Mun meiri áhersla 

á hópavinnu og umræðutíma væri bæði í takt við nútíma kennslufræði og veitti góðan grunn 

fyrir ýmis störf þar sem reynir á samskiptahæfileika, s.s. innan kirkjunnar  

Flokkun: gott + Kennsluaðferðum ábótavant 

 

(22)Ég er mjög ánægð með menntunina sem ég fékk í deildinni og tel mig hafa fengið mjög 

góðan fræðilegan grunn.  

Flokkun: gott 

 

(23)Sæmilegt 

óflokkað 

 

(24)Mér finnst það vera nokkuð gott. Það er líka mikill möguleiki á að tengja nám við Guðfræði 

- og trúarbragðafræðideildina við aðra deildir eins og til dæmis félagsráðgjöf svo dæmi sé tekið.  

Flokkun: gott  

 

 (25)Almennt er námsframboðið eins og búast má við þegar litið er til þess stakks sem deildinni 

er sniðinn af yfirvöldum en í þeim aðstæðum þarf að fara mjög vel með þau takmörkuðu 

tækifæri sem til staðar eru. Það er til skammar fyrir deildina að bjóða upp á námskeið á borð við 

"kynverund, siðfræði og samfélag" þegar ljóst er að samfélagið stendur frammi fyrir mun 

mikilvægari og stærri siðfræðilegum álitamálum en þeim sem rakin eru í námskeiði af þessu 
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tagi. Þetta námskeið á heima á öðrum stað en í guðfræðideildinni. Því má segja að á tilteknum 

fræðasviðum sé þröngsýni of mikil og þar mættu kennarar hafa meiri tilfinningu fyrir því sem 

hæst er á baugi í veröldinni í kring og hið minnsta gera heiðarlega tilraun til þess að tileinka sér 

þau viðfangsefni.  

Flokkun: of lítið framboð 

 

(26)Hef ekki kynnt mér það nýlega 

Óflokkað 

 

(27)Það sem ég tók á sínum tíma stenst allan akademískan samanburð ef ég miða við aðrar 

deildir sem ég þekki til, en ég hef tekið kúrsa á félagsvisinda- heimspeki- og 

menntavísindasviði. Litúrgían (tók tvo áfanga,)tel ég að eigi að heyra undur þjálfum presta og 

djákna og eigi að færa út fyrir deildina. Námsframboðið, eins og ég hef þegar tekið fram, er alls 

ekki nægjanlegt og allt of prestamiðað, þ.e.a.s. miðað við þá sem eru að læra til prests.  

Flokkun: of kristnimiðað + gott 

 

(28)mjög gott nám, gerðar miklar kröfur sem er gott  

Flokkun: gott 

 

(29)Að mörgu leyti er það gott, margir áhugarverðir kúrsar og ég fékk heilmikið útúr 

akademíska hlutanum, en minna úr praktíska.  

Flokkun: gott 

 

(30)Ekki nógu gott.  

Flokkun: of lítið framboð 

 

(31)Gott.  

Flokkun: gott 

 

(32)Ég er í flestum tilfellum mjög sáttur við námið eins og það er uppbyggt. 

Flokkun: gott  

 

(33)Námsframboðið var langt frá því að vera viðunandi og þá sérstakelga námsframboðið í 

siðfræðinni sem oft á tíðum réðist meira af hugðarefnum viðkomandi kennara en nokkru öðru. 

Mér hefur fundist tilfinnanlegur skortur á siðfræði og predikunarfræðum.  

Flokkun: of lítið framboð 

 

(34)Ágætt það sem er í boði en það er of lítið í boði Valgreinar eru fáar og einsleitar -það vantar 

fölbreytti.  

Flokkun: of lítið framboð 

 

(35)Mjög gott  

Flokkun: gott 

 

(36)Námsframbod er fínt og kennararnir flestir til fyrirmyndar. En tad vantar upp á hópavinnu 

og akademísk vinnubrøgd; svosem ad greina texta og taka afstødu med eda á móti kenningum 

eda einstøkum verkum. Vinnan felst oft á tídum mest í ad týda texta, en ekki svo mikid um ad 

horfa á tá krítískt. Tetta hefur allavega hád mér í mínu framhaldsnámi, ad ég er ekki vøn tví ad 

taka krítíska afstødu til teirra verka sem ég er ad vinna med.  

Flokkun: gott + Ekki nógu akademískt 
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(37)Námsframboð finnst mér vera til skammar.  

Flokkun: of lítið framboð 

 

(38)Oftakmarkað - sérstaklega framhaldsnám.  

Flokkun: of lítið framboð 

 

(39)Hvert er mat þitt á námsframboði Guðfræði- og trúarbragðafræðideildar sem almennu 

akademísku/fræðilegu námi? Gerir spurningin ráð fyrir að námsframboð og nám sé það sama? 

Ég skil ekki alveg spurninguna - og mér finnst erfitt að ná utan um hugmyndina "almennt 

akademískt/fræðilegt nám." Svo ég komi mér að því að svara spurningunni þá myndi ég segja 

að námsframboðið sé mjög gott - en það þýðir samt ekki að námið sé alltaf til fyrirmyndar. 

Kúrsaframboð er fjölbreytt og skemmtilegt en kúrsarnir sjálfir mættu oft og tíðum vera betur 

framkvæmdir. Þar er ekki endilega við námsframboðið sjálft að athuga heldur þá sem ráðnir eru 

til að sinna því.  

Flokkun: kennsluaðferðum ábótavant 

 

(40)Hef ekki kynnt mér það nógu vel núna 

Óflokkað  

 

(41)með ágætum.  

Flokkun: gott 

 

(42)Mér finnst það vel viðunand  

Flokkun: gott 

 

(43)Frekar takmarkað. Þegar komið er á framhaldsstig breytist ekkert, maður tekur áfram 

"grunnkúrsa" með BA nemum. Ef maður kýs að sérhæfa sig á einhvern hátt er það ekki 

möguleiki. Einnig virðist oft vera að námskeið heiti eitt en í þeim er eitthvað allt annað kennt.  

Flokkun: of lítið framboð + Kennsluaðferðum ábótavant 

 

(44)Gott og hefur stöðugt farið batnandi.  

Flokkun: gott 

 

(45)Mjög fínnt nám.  

Flokkun: gott 
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Viðauki 4 

Hér koma svör við spurningu 19: Hvert er megin gildi þess náms sem þú laukst við 

Guðfræði- og trúarbragðafræðideild HÍ? Vinsamlega svaraðu með eigin orðum 

Svör eru birt orðrétt, óprófarkarlesin og í þeirri röð sem þau bárust. 
 
(1)1. Fyrir starf : námið er fjölbreytt og veitir góðan grunn fyrir áframhaldandi nám  

2. Akademísk fræðigrein: námið eykur skilning á mannlegu eðli og eiginleikum  

 

(2)1. Fyrir starf : Siðfræðin og grunnþekkingin úr trúarlifs félagsfræðinni 

2. Akademísk fræðigrein: Siðfræðin og grunnþekkingin úr trúarlifs félagsfræðinni 

3. Nám sem gefur lífinu gildi: er það? og er þetta mjög akademisk eða fræðileg spurning.. 

4. Annað, hvað?: Á meðan guðfræði og trúarbragðadeild þarf ekki að láta nemendur standast þær 

kröfur sem gerðar eru annarsstaðar innan Háskólans (t.d. almennilega mastersritgerð með eigindlegri 

eða megindlegri rannsókn upp á minnst 30 ECTS) og námið heldur áfram að vera jafn einhæft og 

þjóðkirkjumiðað þá mun deildin halda áfram að vera gagnrýnd og ómarkbær á svo margan hátt.  

 

(3)1. Fyrir starf : fræðilegur grundvöllur lagður að starfinu, en ekki nógu praktískur. 

2. Akademísk fræðigrein: mjög góð akademísk menntun að mínu mati og góður undirbúningur fyrir 

framhaldsnám. 

3. Nám sem gefur lífinu gildi: hiklaust!  

 

(4)1. Fyrir starf : Það hafði mikið að segja fyrir mig, efldi trú mína og trúariðkun, gerði mig óhrædda 

við að koma fram sem kristinn einstaklingur, byggði ofan á fyrri starfs- og lífsreynslu sem ég hafði 

þegar, fékk mig til að ígrunda þau lífsgildi sem ég vildi standa fyrir í væntanlegri djáknaþjónustu. 

Námið nýtist mér á hverjum degi í starfi mínu en einnig í einkalífinu. 

2. Akademísk fræðigrein: Ég naut veru minnar í guðfræðideildarinnar mjög mikið. Ég hefði viljað 

fara dýpra í fræðin, læra grísku og hebresku og fara í ritskýringar. En námið bjó mig undir frekari 

fræðagrúsk og það líður sjaldan dagur sem ég les ekki eitthvað í guðfræði. En ég vil sjá eitt BA nám 

fyrir alla nemendur deildarinnar. Ég valdi námið vegna þess að ég vildi gegna djáknaþjónustu. Störf 

presta og djákna skarast og því má grunnurinn vera álíkur en djáknaþjónusta er önnur en 

prestsþjónusta. Við það þarf sérhæfingin að miðast. 

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Tvímælalaust hefur námið í guðfræðideildinni gefið lífi mínu gildi. 

Námið stendur fyrir sér sjálft að mínu mati og gerir mig vonandi meira að manneskju en ekki að 

meiri manneskju. Mér fannst guðfræðinámið veita mér það sem öll æðri menntun ætti að veita, að 

mannast. 

4. Annað, hvað?: Takk fyrir mig!  

 

(5)1. Fyrir starf : Ég held að námið bæði þroski mann og auðgi andlega. Því er námið gott fyrir hvern 

þann sem hyggst verða prestur, og nauðsynlegt. Hinsvegar er praktíski þáttur preststarfsins tæklaður 

lítið sem ekkert í náminu, sem er ekki gott. Þar þyrfti kirkjunnar við, t.d. hálfs árs semínar? 

2. Akademísk fræðigrein: Frábært, ójafnvægi eininga hinsvegar enn alltof mikið. 

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Algerlega. Veit nú þegar að guðfræðin mun fylgja mér í mínu lífi, 

alltaf.  

 

(6)1. Fyrir starf : Sem nám til undirbúnings djáknaþjónustu sérstaklega finnst mér námið ekki hafa 

skipt sköpum. Menntunin var breið, sem er gott, en um leið lítill fókus á markmið námsgráðunnar 

m.t.t. djáknaþjónustu. Þetta fann ég greinilega þegar ég var í starfsþjálfun. Ég hef á tilfinningunni að 

hvorki deildin né biskupsstofa hafi gert það upp við sig hvað eigi að koma út úr náminu hvað 

starfskunnáttu varðar.  
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2. Akademísk fræðigrein: Ég hef fræðilega bakgrunn og þekki helstu viðfangsefni guðfræðinnar í 

akademísku samhengi. Því get ég átt ígrundað samtal við aðra á þeim vettvangi og bý yfir tækjum og 

kunnáttu til að þróa þekkingu mína og koma henni á framfæri. 

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Námið var fyrst og fremst sú fræðigrein sem hugur minn stóð til. Þar 

sem atvinnuhorfur voru hvorki né verða miklar, er ávinningurinn fyrst og fremst persónulegur. Fyrir 

mig snerist námið um að rækta ástríðuna og iðka hið innra líf með því. Spurningin um guð var alltaf 

miðlæg í úrvinnslu minni og námið hefur gefið mér meira úr að moða hvað það varðar. Spurningin 

um guð varð ennþá stærri og um leið minnkað þörfin fyrir að vita meira um guð. Það hefur þá 

sérstaklega verið framhaldsnámið sem hefur aukið á frelsi og svigrúm guðs í huga mínum. 

4. Annað, hvað?: Ég tel mikilvægt að guðfræðin sé stunduð hennar vegna að staðaldri. Námið hefur 

aukið áhuga minn til frekari fræðimennsku en um leið vakið mig til vitundar um mikilvægi lifandi 

tengingar við líf og virkni fyrir heilbrigði guðfræðinnar.  

 

(7)1. Fyrir starf : óvíst. 

2. Akademísk fræðigrein: kom mest á óvart hvað varðar það - sérlega skemmtilegt nám. 

3. Nám sem gefur lífinu gildi: tvímælalaust.  

 
(8)1. Fyrir starf : veitir mér meiri möguleika á að geta átt í heilstæðum samræðum við unglinga og 

börn í kringum mig um trúnar og lífið 

2. Akademísk fræðigrein: góður grunnur til að skilja lisitir, bókmenntir og kvikmyndir 

(sjónvarpsþætti)  

3. Nám sem gefur lífinu gildi: gagnrýnin hugsun og virkari hugsun, víðsýnni og áhugasamari um 

umhverfi mitt og hef meiri skilning á mennsku fólks. 

 

(9)1. Fyrir starf : Ég er að sérmennta mig í trúarbragðafræði og finnst að Guðfræði og 

trúarbragðadeild sé ekki að bjóða upp á nóg af kúrsum, því veit ég ekki hvernig þetta verður í 

framtíðinni þegar ég fer með þekkingu mína út á vinnumarkaðinn. 

2. Akademísk fræðigrein: Því miður er ekki öllum fræðigreinum Guðfræði og trúarbragðadeildar gert 

jafn hátt undir höfði. 

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Námið gefur svo sannarlega lífinu gildi, og hefur deildin á að skipa 

mörgum góðum kennurum  

 

(10)1. Fyrir starf : Ég lauk árs námi í djáknafræðum og byggði ofan á BEd í leikskólakennarafr. Mér 

finnst ég vel undirbúin fyrir það djáknastarf sem ég sinni í kirkjunni. Hef góðan grunn bæði fyrir 

barna- og öldrunarstarf, sem er að hluta til fyrri starfsreynslu minni að þakka innan kirkjunnar.  

2. Akademísk fræðigrein: Þar sem ég tók aðeins árs nám fyrir Djákna myndi ég vilja taka meira af 

akademísku námi. Ársnámið er frábært tækifæri til að byggja ofan á BEd eða BS en er þó nokkuð 

tæpt Akademíklega séð, enda halda flestir áfram. Námið mætti vera aðeins lengra og fyllra, 

sérstaklega í Biblíufræðum+ritskýringar+sálgæslu. 

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Þetta nám hefur haft mjög mikla þýðingu fyrir mig persónulega. 

Einskonar uppfylling gamalla vona, svör við spurningum, eignaðist frábæra vini í náminu og margt 

fleira. 

4. Annað, hvað?: Öðlaðist einskonar yfirsýn yfir kristna trú sem mig vantaði. Gefur mér tækifæri til 

að halda áfram á þessari spennandi braut. 

 

(11)1. Fyrir starf : Stefni á prestskap. Nauðsynlegt. Gagnast einnig í því starfi sem ég stunda núna 

með framhaldsnámi. 

2. Akademísk fræðigrein: Eykur færni mína í þverfaglegum samræðum. 

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Hjálpar mér að ræða og skilja mína eigin trú.  

 

(12)1. Fyrir starf : Námiðbíður líklegast eins og annaðháskólanám upp á gagnrýna hugsun og 

víðsýni.  
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2. Akademísk fræðigrein: ég hafði mikinn áhuga á Guðfræði, mér fannst þeim þörfum fullnægt í 

deildinni, deildin er mjög akademísk og lærði maður aðtemja sér þau vinnubrögð. 

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Námiðgefur lífinu gildi, mér fannst sérstaklega áhugavert aðsitja 

siðfræðikúrsana, skyggnast inn í reynsluheim annarra eins. Finnst mér mjög gott aðvera meðgóðan 

grunn í kirkjusögu því hún spannar yfir svo margt.  

 

(13)1. Fyrir starf : Í guðfræði blandast saman saga, siðfræði og sálfræði sem er góð blanda fyrir það 

starf sem ég er í daginn í dag.  

2. Akademísk fræðigrein: Helstu þemu í kristinni trú er fyrirgefning og umburðarlyndi sem er 

eitthvað sem nýtist vel í daglegu lífi almennt.  

 

(14)1. Fyrir starf : Námið er fjölbreytt og veittir mér innsýn í margar greinar og má þar nefna 

sálfræði, sálgæslu, sagnfræði, samtímasögu og siðfræði. Það er nauðsynlegt fyrir mig að hafa 

fjölbreytilegan bakgrunn. 

2. Akademísk fræðigrein: Ég hefði óskað þess að vera betur undir búin fyrir nám í erlendum skóla, 

álagið í skólanum erlendis var mikið og mikill viðbrigði frá því sem ég var vön í Guðfræðideildinn. 

Sem dæmi má nefna að ég kunni ekki almennilega að skrifa ritgerðir þegar ég kom í 

Edinborgarháskóla en hafði hins vegar alltaf fengið háar einkunnir frá HÍ. Það var helst áfangi hjá 

Jóni Ma sem gaf mér góða þekkingu á akademískum vinnubrögðum en það hefði mátt vera meira af 

slíku í öðrum námskeiðum.  

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Ég er mjög ánægð þann bakgrunn sem ég hef í dag, ég hef enn mikinn 

áhuga á því fagi sem ég vali og les enn mikið. Auðvita væri draumurinn að geta sótt eitt námskeið á 

önn til þess að halda við þekkingu og halda áfram að vinna.  

4. Annað, hvað?: Þakkir til Guðfræðideilarinnar og þess góða starfsfólks.  

 

(15)1. Fyrir starf : Nýttist mér beinlínis til aukins skilnings á viðfangsefnum í starfinu. 

2. Akademísk fræðigrein: Efldi tök á flóknum álitamálum. 

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Auðgar klárlega líf mitt.  

 

(16)1. Fyrir starf : Góð yfirsýn yfir hið trúarlega landslag og helstu kenningar, heildarmynd. Ég hef 

fengið breiðari grunnog betri sjálfsmynd, er öruggari.  

2. Akademísk fræðigrein: sama 

3. Nám sem gefur lífinu gildi: sama  

 

(17)1. Fyrir starf : Það er svolítið erfitt að segja. Ég þroskaðist sennilega í allt aðra átt en flestir 

samnemendur mínir. Ég varð algerlega afhuga trúarbrögðum, guði og kennivaldinu. þetta gerði mig 

sennilega gagnrýnni á allt í kringum mig. 

2. Akademísk fræðigrein: Fínt. Ég þroskaðist í risa-stökkum. ég fann það sem ég var að leita að en í 

allt öðru herbergi. :)  

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Ég les reglulega rit skeptíkera og get ekki losnað við áhugan á 

biblíurannsóknum. Jú þetta gefur mér mikið. 

4. Annað, hvað?: Deildin verður að slíta sig frá Þjóðkirkunni. Annað rýrir æru háskólans alls. 

Prestnám á að vera á hendi Þjóðkirkjunnar. Guðfærði í Háskólanum og framhaldsnám (prestnám) á 

vegum Þjóðkirkjunnar.  

 

(18)1. Fyrir starf : Prófgráða (Cand.theol) sem veitir rétt til að starfa sem prestur innan þjóðkirkju að 

undan gegninni vígslu. Veitir þó því miður ekki starfsréttindi eitt og sér, trúlega eina akademíska 

námið sem ekki veitir rétt til að starfa við fagið að námi loknu.  

2. Akademísk fræðigrein: Góður akademískur grunnur sem ef til vill nýtist ekki sem skyldi í starfi. 

Sem fræðilegt nám er nám í guðfræðideildinni mjög gott, fjölbreytt en bara svo oft í litlum tengslum 

við umheiminn :)  

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Held að allt nám gefi lífinu gildi, efli og þroski einstaklinginn. 
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Guðfræðinámið tók oft á og leiddi til innri andlegrar skoðunar. 

4. Annað, hvað?: Hefur aukið víðsýni, gert meðvitaðri um sögu og menningu almennt. Aukið 

trúhneigð.  

 

(19)1. Fyrir starf : Guðfræðinámið kenndi mér akademíska hugsun og rannsóknaraðferðir, einnig 

gagnrýni á texta og það jók skilning minn á öllum textum og sýndi mér mismunandi aðferðir við að 

lesa þá. Það kenndi mér öguð vinnubrögð, sérstaklega NT fræðin. 

2. Akademísk fræðigrein: Nokkurn veginn það sama og hér að ofan 

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Ég kynntist mörgu skemmtilegu og ólíku fólki innan deildarinnar. 

Þegar ég stundaði guðfræðinámið fannst mér sniðugt hvað var mikið af gjörólíku fólki innan 

deildarinnar. Þennan fjölbreytileika þarf að varðveita.  

 

(20)1. Fyrir starf : ekkert 

2. Akademísk fræðigrein: aukin þekking á guðfræði 

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Gott fyrir kristna manneskju að fá aukinn fræðilegan bakgrunn 

varðandi guðfræðina  

 

(21)1. Fyrir starf : Starfsréttindi til prestsþjónustu. 

2. Akademísk fræðigrein: Almennur undirbúningur. 

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Guðfræðin er gríðarlega áhugavert nám. Ég vona að ég hætti aldrei að 

vera stud. theol. í bestu merkingu orðsins!  

 

(22)1. Fyrir starf : Hef meiri skilning á manneskjunni þ.e.a.s á auðveldara með að setja mig inn í 

aðstæður sem fólk býr við og hjálpa fólki að finna lausn á erfiðum málum  

2. Akademísk fræðigrein: Sú siðfræði og manngæska sem einkenndi námið. 

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Mér fannst námið gefa mér mikið þar sem ég fékk meiri skilning á 

lífinu og tilgangi þess. Einnig var mjög fróðlegt og skemmtilegt að lesa þann boðskap sem 

guðfræðin hefur að geyma 

 

(23)1. Fyrir starf : Námið breytir ekki miklu fyrir núverandi starf og opnaði mér því miður engar dyr 

að nýjum starfsvettvangi þrátt fyrir góðan námsárangur. Ekki enn a.m.k.  

2. Akademísk fræðigrein: Mér finnst guðfræðin mjög mikilvæg akademísk fræðigrein. Þjálfun í 

gagnrýninni hugsun er afar mikilvæg, ekki síst í trúmálum. Hins vegar skortir mjög vettvang til 

samræðu í deildinni þar sem kostur væri gefinn á að ræða mál frá mismunandi sjónarhólum.  

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Þetta er sannarlega nám sem gefur lífinu gildi á svo margvíslegan hátt. 

Dýrmætasta veganestið úr deildinni, þegar öllu er á botninn hvolft, er líklega dýpri mannskilningur.  

 

(24)1. Fyrir starf : Það hefur aukið víðsýni og dýpkað skilning á menningarlegum rótum vestræns 

samfélags. 

2. Akademísk fræðigrein: Viðheldur menningararfi en deildin þarf þó að gæta að sér og halda í 

meginstrauma guðfræðinnar en ekki jaðarnálganir sem helst eiga skjólshús í þröngum kreðsum í 

tilteknum háskólum í BNA og Evrópu. 

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Guðfræðin er stórfenglegt og margbrotið fag sem alltof fáir hafa 

innsýn í. Hún dýpkar skilning manns á því hver maðurinn er og þeim erfiðu tilvistarspurningum sem 

eru rótin að allri guðfræðilegri hugsun í gegnum aldirna  

 

(25)1. Fyrir starf : Í helgihaldinu kemur námið sér vel og einnig í fræðslustarfi. 

2. Akademísk fræðigrein: Varð til þess að endurskoðun átti sér stað í persónulegu trúarlífi sem má 

kannski segja að sé enn í vinnslu 

 

(26)1. Fyrir starf : Ég starfaði um tíma sem djákni, námið nýtttist vel þar.  

2. Akademísk fræðigrein: Mjög fjölbreytt og gott nám. Góður grunnur, sérstaklega öll sögu- og 
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hugmyndafræðileg tenging við hinar ýmsu greinar.  

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Námið var þroskandi og krefjandi fyrir mig og skilur heilmikið eftir. 

Mætti e.t.v. vera praktískara þ.e.a.s. tengja það meira inn í atvinnulífið, horfa ekki bara á prests- og 

djáknaefnin.  

4. Annað, hvað?: Það var svo góður hópur þegar ég var, við höldum hópinn, það er ómetanlegt :-)  

 

(27)1. Fyrir starf : Siðfræði sem er gott að hafa í starfi sem kennari 

2. Akademísk fræðigrein: erfitt akademískt nám sem hjálpar manni að takast á við frekara nám. 

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Siðfræðipælingar sem kenna manni gagnrýna hugsun  

 

(28)1. Fyrir starf : Allt nám hjálpar manni auðvitað á einhvern hátt í starfinu og ég held að námið 

hafi komið að þónokkru gagni við að hjálpa manni að standa á guðfræðilegum grunni í starfinu, þó 

líklega hefði mátt á stundum krefja nemendur um einaraðari afstöðu í ýmsum greinum. 

2. Akademísk fræðigrein: Flott fræðigrein, sem gaman og gott er að stúdera og eykur við þá 

þekkingu sem maður bjó yfir og breytir henni jafnvel líka í veigamiklum atriðum. 

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Engin spurning að námið gefur lífinu ákveðið gildi, hjálpar uppá 

víðsýni almennt.  

 

(29)1. Fyrir starf : Starf í heilbrigðisgeiranum kallar á fjölbreytta þekkingu á manninum, lífsgildum 

hans og eðli þjáningar. Guðfræðin er vinkill sem áhugavert er að blanda saman við þekkingu í 

umönnunargeiranum. 

2. Akademísk fræðigrein: Hef ekkert sérstakann metnað vegna akademíunnar á guðfræðisviði. 

Fræðigreinin er í mínum huga áhugaverð, auk þess sem viðbótar þekking gefur persónulega aukinn 

styrk 

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Í umönnunarstarfi er mikil þörf á uppbyggingu, hætta er á kulnun og 

vanda ef ekki er hugað að innri líðan. Nám í guðfræði og trúarbragðadeild er ágætur valkostur til að 

auðga andann. 

 

(30)1. Fyrir starf : Gott fræðilegt nám sem nýtist fyrir helgihaldið s.s. predikunarvinnu og einnig til 

kennslu. 

2. Akademísk fræðigrein: Góður grunnur til áframhaldandi náms. 

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Sannarlega. Dýpkaði og þroskaði trú mína.  

 

(31)1. Fyrir starf : Stefnan er sett á prestsskap, svo ekkert annað kom til greina. 

2. Akademísk fræðigrein: Námið gefur möguleika til þess að flétta því saman við annað ef enga 

vinnu er að fá sem prestur. 

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Veit ekki hvort ég á að svara þessu öllu en námið er mjög fjölbreytt og 

sameinar alla þá þætti sem mér finnast áhugaverðir fyrir utan að mig langar til að verða prestur  

 

(32)1. Fyrir starf : Námið veitir mér þær grundvallarforsendur sem ég þurfti til þess að takast á við 

starf mitt. 

2. Akademísk fræðigrein: Betur búinn undir mögulegt framhaldsnám á háskólastigi 

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Lagði margt inn og tók þátt í því að móta mig sem manneskju.  

 

(33)1. Fyrir starf : Nýtist almennt sérstaklega sálgæslufræðin 

2. Akademísk fræðigrein: Almennt áhugavert og skemmtilegt. Er gagnrýnni á fræðigreinina en ég 

var fyrir nám 

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Mikið gildi almennt, skemmtilegt, áhugavert. Gaf mér mikið, góð 

kynni af skemmtilegu fólki 

 

(34)1. Fyrir starf : Med prófgrádu frá gudfrædideildinni tarf madur ad vera gódur ad selja sig sjálfur 

fyrir vinnuveitandanum, t.e. vera gódur í ad útskýra hvad tad er sem madur kann. Flestir halda ad 
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madur útskrifist sem prestur, en tegar madur er gudfrædingur eda trúarlífs-félagsfrædingur, tá tarf ad 

vera viss á hvar tekking og hæfileikar liggja.  

2. Akademísk fræðigrein: Í gudfrædideildinni er madur er kynntur fyrir mørgum mætum 

kennimønnum innan frædanna, og tví myndi ég segja ad námid sé á háu leveli sem akademísk 

frædigrein  

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Persónulega fannst mér of margir innan gudfrædideildarinnar sem 

voru tar til tess ad fá fyllingu í lífid eda til tess ad reyna ad leysa persónulegar krísur. Tad er samt 

ørugglega algengt ad fólk sem er leitandi fari í svona nám. Ég verd ad segja ad mér fannst 

kennararnir mjøg gódir í ad tækla tessa nemendur, og hífa tímana upp á hærra plan. Persónulegt 

"væl" fór mikid í taugarnar á mér, sem bara leitadi eftir akademísku námi á háskólastigi. Audvitad 

gefur tad samt lífinu gildi ad lesa eitthvad sem madur hefur áhuga á.  

4. Annað, hvað?: Ástædan fyrir tví ad ég sagdi hér fyrir ofan, ad námid hafi búid mig "frekar illa" 

undir framhaldsnámid er eftirfarandi: ég tók 2 ár í gudfrædi og 1 í trúarbragdafrædi (sem tá var nýtt 

tverfaglegt námstilbod). Ég tók ekkert auka tungumál og gat vel útskrifast frá HÍ tannig. Tegar ég 

kom svo til Danmerkur, komst ég ekki inn í master í trúarbragdafrædum, vegna tess ad mig vantadi 

tetta auka tungumál. Ad ødru leiti var ég vel undirbúin fyrir námid og stód jafnfætis dønskum 

nemendum   

 

(35)1. Fyrir starf : Undirbúningur fyrir framtíðar starf til að vinna með og hjálpa þeim sem minna 

meiga sín í samfélaginu.   

 

(36)1. Fyrir starf : Ég er ekki í starfi, og hef ekki unnið fasta vinnu síðan ég útskrifaðist, þannig að 

það er erfitt að meta það. Ég get samt ímyndað mér að námið geti haft talsvert gildi, á hinum ýmsa 

vettvangi.  

2. Akademísk fræðigrein: Gildi þess náms sem ég lauk sem akademískrar fræðigreinar? Námið er 

góð kynning á hinum ýmsu sviðum guðfræðinnar en hins vegar myndi ég gera athugasemdir við að 

ekki er kafað nægilega djúpt á mikilvægustu sviðum hennar.  

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Gefur sannarlega lífinu gildi, veltir upp spurningum sem þarf að takast 

á við og veitir manni að einhverju leyti tæki og tól til að fást við þær, og að því leyti sem hún gerir 

það ekki þá hefur námið a.m.k. kennt manni hvernig maður á að leita tækin uppi.  

 

(37)1. Fyrir starf : Námið veitir góða þekkingu í guðfræði til að miðla fagnaðarerindinu sem 

kirkjunnar þjónn. Mætti vera meiri áhersla á þjálfun fyrir starf sem prestur, t.d. lengri starfsþjálfun en 

var á árunum 2002-2004.  

2. Akademísk fræðigrein: Í deildinni var veitt yfirgripsmikil sýn á guðfræðina, góður grunnur að 

meira námi. Ágætis kynning á helstu stefnum og straumum og helstu fræðimönnum. FAnnst ég fyrst 

og fremst fá mikla yfirsýn minna rými til að leggjast í nákvæmar rannsóknir og lesturs í einstaka 

grein.  

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Námið reynir á einstaklinginn í því tilliti að það skerpir á sýn hans og 

eigin trúarskilningi og jafnvel annarra. En eins og með aðra menntun auðgar guðfræði námið 

einstaklinginn þar sem það reynir á siðferðisvitund og skilning (sálfræði, sálgæsla, siðfræði, 

trúfræði), einnig er mikil sagnfræði sem veitir þekkingu og skilning á sögu og menningararfi 

þjóðarinnar sem og evrópu. Fannst ég fá heildsteyptari og sterkari sýn á sjálfa mig, líf mitt og 

heimsmyndin í raun og veru.  

 

(38)1. Fyrir starf : Námið er víðfeðmt, kemur inn á svið sem koma öllum við og ég lærði virkilega 

mikið sem kemur mér að gagni í starfi. 

2. Akademísk fræðigrein: Sem akademísk fræðigrein er einnig kostur hversu mörg svið hún fer inn á, 

BA prófið er viðurkenndur grunnur inn á ótal félagsfræðileg svið og hefur því nýst mér virkilega vel. 

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Já þetta er einmitt þess konar nám, auk almennrar kunnáttu um trú og 

sögu hennar er t.d siðfræðinám öllum hollt og fróðleikur um ólíka menningar- og trúarheima s.s. 

islam eitthvað sem nýtist á hverjum degi.  
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(39)1. Fyrir starf : Þessir litlu tveir kúrsar í sálgæslu hafa nýst mér í ummönnunnarstarfi. Fyrir 

barnastarf í kirkju nýtast ritskýringaráfangar biblíunnar mér en þó aðeins í litlu mæli.  

2. Akademísk fræðigrein: Akademísk vinnubrögð. Aukin færni í heimildarsöfnun. Víkkun 

sjóndeildarhrings og aukinn áhugi á guðfræði sem fræðigrein.  

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Margir kúrsar hafa veitt innblástur og verið afar fræðandi og vandaðir. 

Maður horfist í augu við trúarlegar spurningar, efa og það er þroskandi.  

 

(40)1. Fyrir starf : Góð almenn undirstaða 

2. Akademísk fræðigrein: hefði mátt vera víðfeðmara 

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Já, hiklaust  

 

(41)1. Fyrir starf : Stafið sem ég er í núna tengist guðfræðinni ekki neitt. Það hentar vel við 

vinnutíma mannsins míns svo við getum eitt sem mestum tíma með barninu okkar, sá tími skiptir 

mig meira máli en starfsframi.  

2. Akademísk fræðigrein: Í náminu fann ég ýmsa nýja fleti sem ég hafði ekki áttað mig á áður og 

kynntist fræðunum á bak við kirkjuna. 

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Með námi í Guðfræðideildinni opnaðist fyrir mér nýr heimur. Ég hef 

aldrei starfað neitt innan kirkjunnar og vissi ekki alveg út í hvað ég væri að fara. Þessi heimur er 

heillandi og traustur  

 

(42)1. Fyrir starf : Fyrir núverandi starf, er það helst sálgæslunámið sem nýtist mér. 

2. Akademísk fræðigrein: Fékk tækifæri til að taka tvo valkúrsa í grísku og er því með 15 gamlar 

einingar í grísku. Hafði mjög gaman að því. Nýttist mér vel í ritskýringunni. Kirkjusagan var mitt 

kjörsvið og fékk mjög góða kennslu í því.  

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Námið er fjölbreytt og gefur góða vídd í hin ýmsu svið lífsins.   

 

(43)1. Fyrir starf : Námið kenndi vel aðferðafræði akademiskra vinnubragða, var kröfuhart sem býr 

mann vel undir framhaldsnám. 

2. Akademísk fræðigrein: Námið gefur ótrúlega mikla innsýn í mannlega tilveru sem nýtist á allan 

hátt og í öll störf að mínu mati, mjög góður grunnur til að byggja ofan á úr öðrum deildum  

 

(44)1. Fyrir starf : Það sem ég tek með mér í starfið úr guðfræðinni er fyrst og fremst siðfræðin. Að 

geta horft á starf sitt með siðfræðilegum gleraugum, unnið út frá siðferðislegum gildum og getað 

stigið á siðferðis bremsurnar. Gott siðferði gerir manni kleift að bera meiri ábyrgð, því ef 

siðferðiskompásinn er rétt stilltur er minna um slæmar ákvarðanir í starfi.  

2. Akademísk fræðigrein: Ég er mun meira listamaður en rökhyggjumaður í hugsun og mér finnst 

guðfræðideildin, kannski eðli sínu samkvæmt, bjóða upp á blöndu af hvoru tveggja.  

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Guðfræðinámið hefur gefið mér allt aðra sýn á heiminn og því fer 

maður að horfa á líf sitt og veröld allt öðrum augum en áður. Námið hefur gefið mér raunveruleg 

gildi sem ég get lifað eftir. Einnig er maður sífellt að kljást við sjálfan sig í gegnum námið og þannig 

að e-h leyti að vinna með sjálfan sig og sína heimsmynd.  

 

(45)1. Fyrir starf : Markmið mitt var og er að starfa sem prestur eftir að ég lauk embættisprófi. Hef 

því miður ekki fengið starf en hef sótt um nokkrar stöður á Íslandi. 

2. Akademísk fræðigrein: Mér finnst að guðfræðinámið hafi líklega undirbúið mig aðeins betur fyrir 

akademíuna heldur en prestsstarf. Tel að væri gott að undirbúa þá sem vilja verða prestar betur með 

sérstakri áherslu á það ásamt praktík.  

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Guðfræðinámið gefur vissulega lífinu gildi og það var góð menntun. 

Kennslan var yfirleitt mjög góð. 

4. Annað, hvað?: Það hafa orðið mér mikil vonbrigði að ekki komast í starf og einnig hefur verið 

erfitt að komast að í framhaldsnám. Fór í guðfræðinám af köllun og trú. Mér finnst ætti að gefa þeim 
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vígslu sem vilja verða prestar bæði til afleysinga og annarra starfa á Íslandi og erlendis og sýna þeim 

meiri áhuga. Námið var kostnaðarsamt, ekki síst fyrir mig sem sótti það erlendis frá og ég lagði mig 

mikið fram og stóð mig vel. Hefði þurft að hafa einhvern sem leiðbeindi mér að námi loknu. Hefur 

fundist ég svo ein og hálf yfirgefin. Átti ekkert að verða úr því sem ég lærði og las? Það væri gott ef 

kirkjan og deildin gætu í sameiningu gert eitthvað fyrir þá sem hafa lokið prófum og hjálpað þeim að 

fá verkefni.Held að það séu margir í sömu sporum og ég og sem sitja eftir með sárt ennið.  

 

(46)1. Fyrir starf : fyrir djáknanámið átta ég mig lítið á gildi þess fyrir mitt starf í dag, átti von á að 

starfa innan kirjunnar 

2. Akademísk fræðigrein: öðlast frekari sýn á samfélagið og þann grunn sem við stöndum á. 

3. Nám sem gefur lífinu gildi: gefur lífinu meiri dýpt og möguleika ef tæifæri gefast í þjóðfélaginu.   

 

(47)1. Fyrir starf : Fjölmargt veitti mér nýja sýn á ýmislegt það sem snýr að manninum og ýmsum 

þeim þáttum sem leiða til mannlegra samskipta með kærleikann að leiðarljósi. 

2. Akademísk fræðigrein: Þar er komið inn á margt sem mér var áður ókunnugt, en sumt mætti fara 

ef til vill dýpra í. 

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Allt nám eykur víðsýni og námið í guðfræðideildinni gerði mig 

umburðarlyndari og auðveldaði mér að hlusta á skoðanir annarra og virða þær. 

4. Annað, hvað?: Námið auðveldaði mér að læra að mæta hverjum og einum þar sem hann er 

staddur, og gerði mig sjálfstæðari í hugsun og því að þora að framkvæma og taka ákvarðanir.  

 

(48)1. Fyrir starf : Góð undirstaðar fyrir margs konar starf vegna uppbyggilegrar námsreynslu og 

þekkingar á nokkuð víðu sviði, ásmt þjálfunar í vinnubrögðum. 

2. Akademísk fræðigrein: Óendanleg viðfangsefni sem vert er að skoða og rannsaka. 

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Dýpkar skilning á mannlegri tilveru, andlegri og félagslegri og gefur 

dýrmæta innsýn í trúarleg efni. Eykur á allan hátt innri vöxt.  

 

(49)1. Fyrir starf : nýtist ágætlega í starfi.  

2. Akademísk fræðigrein: ágætis akademiskt nám í Guðfræði. ágætlega fjölbreytt.  

3. Nám sem gefur lífinu gildi: áhugavert og fræðandi.  

 

(50)1. Fyrir starf : Hjálpað mér í annari nálgun við skjólstæðinga mína. 

2. Akademísk fræðigrein: Að mínu mati hefði mátt vera meiri trúarkennsla. Kennarar of varir um sig 

til að reyna að vera akademískir en ekki trúarlegir  

 

(51)1. Fyrir starf : Skiolningur á tilveru mannsins, hvaða krossa hann getur verið að bera á degi 

hverjum. Hvernig "rétt" er að sjá aðra einstaklinga, í hvaða ljósi á ég við. 

2. Akademísk fræðigrein: Flott því hún nýtist á praktískan hátt í umhverfi okkar. 

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Já svo sannarlega. Hefur opnað hug og hjarta fyrir því sem mikilvægt 

er. 

4. Annað, hvað?: Kynni af samnemendum sem er alveg ómetanlegur fjársjóður.  

 

(52)1. Fyrir starf : Námið í guðfræðideildinni nýtist í öllum störfum þjóðfélagsins. 

2. Akademísk fræðigrein: Námið hefur vissulega verið gefandi og þroskandi á margan hátt. 

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Þarf að efla starfstengt nám fyrir djáknana líkt og gert er t.d. í 

hjúkrunarnáminu.  

 

(53)1. Fyrir starf : Í uppöhafi námsins hugði ég að starfa á viðkomandi starfsvettvangi. Taldi að 

námið gæti nýst mér þó svo ég hefði ekki aðeins beint sjónum mínum af starfi í söfnuðum. Heldur 

úti í þjóðfélaginu.  

2. Akademísk fræðigrein: Sem akademisk fræðigrein tel ég námið almennt vera mjög gott. Mikið fer 

þó eftir kennurum hvað þeir leggja að mörkum og leggja upp með í kennslu sinni. ÉG spurði mig 
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nokkru sinnum hvert raunverulegt markmið væri hjá ákveðnum kennurum þó efnið væri 

eftirsóknarvert?  

3. Nám sem gefur lífinu gildi: Trú og trúarbrögð hafa alltaf heillað mig og eru mitt helsta áhugamál. 

Tækifærin hafa þó staðið á sér með vinnuframboð þar sem ég sækist ekki endilega eftir hefðbundinni 

vinnu í söfnuði. Heldur útvíkka enn frekar ný tækifæri og nýjan vettvang sem ég tel vera svo ónýttur 

fyrir samfélagið. Ég tel það miður ef að það verða aðrar deildir ( eins og hefur komið í ljós) vinni þá 

vinnu sem svo sannanlega ætti að vera á höndum Guðfræðideildarinnar í þverfaglegu samstarfi við 

lýðheilsufræði, sálfræði og félagsfræði. það er allavega vettvangur sem ég myndi kjósa að fá 

tækifæri að nýta.  

4. Annað, hvað?: Þetta eru góðir punktar og fínt umhugsunarefni. ÉG tel að í því samfélagi 

afhelgunar sem við erum að upplifa eru fólgin mikil tækifæri. Fólk er mikið að leita. En fær ekki 

nægju sína í kirkjum landsins þó svo þær hafi bætt verulega og boðið uppá fjölbreytta dagskrá. Þá 

vantar ákveðna hluti. Sem ég tel ætti að uppfylla. Stefnumótunin er svo mikið gerð af fólki sem er 

innan kirkjunnar í samræðum við fólk sem nú þegar stundar kirkjur því verður afraksturinn svolítið 

staðnaður og takmarkaður við það sem þegar er gert. og nýjir starfsemnn kirkjunnar hafa ekki mikið 

þor að prófa nýja hluti. éG held að við lærum mest af þeim sem þora að gagnrýna okkur ( í 

merkingunni rýna til gagns.)  

 

(54)1. Fyrir starf : Sjálfstæði, breiður grunnur og yfirsýn . 
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