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Inngangur 

Í þessari rannsókn mun ég skoða guðsmynd og trúarlíf 6 

háskólakvenna innan guðfræðideildar HÍ. Guðfræðinemar hafa möguleikann 

til að rannsaka og skoða sína guðsmynd í sínu námi, eru þeir meðvitaðir um 

tengsl hennar við umhverfið og menninguna sem þeir ólust upp við? Þessi 

mikilvæga spurning leiðir af sér aðra undirliggjandi spurningu: hver eru 

tengslin milli sjálfskynjunar og guðsmyndar einstaklings innan umgjarðar 

guðfræðideildarinnar? 

Í stuttum dráttum er megin rannsóknarspurning mín; Hver er þróun 

guðsmyndar og trúarvitundar kvenkyns guðfræðinema við Háskóla Íslands? 

Undirspurningin sem þrengir fókus rannsóknar minnar er eftirfarandi: 

Hvernig myndi kvenkyns guðfræðistúdent lýsa þróun trúarvitundar og 

guðsmyndar sinnar? Tilgangur rannsóknar minnar er að safna saman 

rannsóknargögnum sem geti varpað ljósi á lifaða guðsmynd, lifaða trú og 

áhrif guðfræðináms á hana. Í fyrsta kafla ritgerðar minnar mun ég kynna 

hugtakið guðsmynd. Í öðrum kaflanum mun ég fara yfir undirbúning 

rannsóknarinnar. Í þriðja kaflanum mun ég rekja kenningar Ana Maria 

Rizzuto í bók hennar The Birth of a Living God, síðan mun ég stuttlega fara 

yfir aðrar tengdar rannsóknir sem hafa verið gerðar í kjölfarið. Í fjórða kafla 

kynni ég hugmyndir Ann og Barry Ulanov um bilið milli persónulegra 

guðsmynda og guðsmynda kirkjuhefða. Í fimmta kaflanum fer ég gegnum 

fyrirbærafræðilega nálgun Vancouver skólans í fyrirbærafræði sem verður 

notuð í gagnasöfnuninni. Í sjötta kaflanum fer ég gegnum niðurstöður 

rannsóknarinnar, byggða á greiningalíkönum af viðtölunum sem eru í 

fylgiskjali. Að lokum í sjöunda kaflanum fjalla ég um niðurstöður mínar og 

ályktanir sem hægt er að draga af þeim. 
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1. Kynning á hugtakinu guðsmynd 

Guðs-framsetningar (e. god-representations) eða guðsmyndir (e. god 

images) virðast hafa áhrif á hæfileika einstaklinga til að ráða úr 

streituvöldum í lífinu, hvort sem það er á jákvæðan eða neikvæðan hátt. Þær 

virðast starfa sem nokkurs konar sjálfsbjargar gangverk, skapa merkingu og 

hjálpa fólki að aðlagast erfiðri lífsreynslu.
1
 Hvernig er guðsmynd og trúarlíf 

kvenkyns guðfræðinema innan háskólasamfélagsins? Eru guðsmyndin og 

trúarlífið í samtali við háskólaumhverfið og er háskólinn áhrifa- og 

mótunarvaldur? Tengsl trúarbragða og þroska fyrstu fullorðinsáranna hafa 

ekki verið nægilega rannsökuð en þetta tímabil er grundvallandi í 

sjálfsmyndarmótun. Þetta þykir mér sérstaklega áhugavert í ljósi rannsókna 

Ana-Maria Rizzuto á viðfangs-birtingu (e. object-representation).
2
 Þetta 

umbreytingatímabil frá unglingsárum til fullorðinsára hefur sérstakt vægi í 

öllum menningarheimum. Í vestrænni menningu eru manndómsvígslurnar 

oftar veraldlegri, líkt og brautskráning og frekara nám.3 Háskólanám er því 

ekki bara þekkingarsöfnun. Í bókinni Handbook of the Psychology of 

Religion and Spirituality er bent á skort á rannsóknum á trúarlegri þróun 

milli unglingsára og síðari fullorðinsára.4 

Samkvæmt nýlegum rannsóknarniðurstöðum virðast trúarbrögð vera 

að blómstra frekar en að hverfa. Hvernig eru trúarbrögð staðsett í lífi 

póstmódernískra einstaklinga? Flókið líf okkar er yfirfullt af erfiðum 

ákvörðunum, tímaleysi, margháttuðum skuldbindingum, eilífu annríki, og 

heimsborgaralegri menningu sem inniheldur fjölda trúarbragða. Að verða 

fullorðinn og gera málamiðlanir í hinum fullorðna heimi í sambandi við 

vinnu, nánd, uppeldi barna, og félagslíf er afar frábrugðið lífinu fyrr á 

                                                 
1 Jamie D. Aten, Michael Moore, Ryan M. Denney, Tania Bayne, Amy Stagg, Stacy 
2 Ein grein sálfræðinnar nefnist sálfræði viðfangs-tengsla (e. object relations). Viðfangs-

tengsl birta skynjun einstaklingsins á sjálfum sér og öðrum. Aðal viðfangsefni þessarar 

greinar er að skoða þessi tengsl ásamt þróun birtinga þeirra og hvaða áhrif þau hafa á 

skynjun, reynslu og hegðun (Paloutzian & Park 2005, s. 85). 
3 Paloutzian & Park 2005, s. 144. 
4 Paloutzian & Park 2005, s. 145. 
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öldum.
5
 Hvernig passar guðsmyndin og trúarlífið inn í þetta mikilvæga 

þroskatímabil? 

Þeir sem sinna sálgæslu standa frammi fyrir áskorunum sem fylgir því 

að starfa þverfaglega í akademískum, klínískum og kennimannlegum 

víddum nútíma sálgæslu. Valerie DeMarinis bendir á í bók sinni Critical 

Caring að það er mikilvægt að orða þessa togstreitu og áskoranir sem 

eðlilegan en erfiðan þátt í starfi þeirra sem sinna sálgæslu.
6
 Sálgætar þurfa 

að geta skilið og orðað eigin guðsmynd því meðvitað eða ómeðvitað er 

guðsmynd þeirra í samtali við guðsmynd viðmælenda. Hugtök og tákn sem 

eru notuð til að orða guðsmyndina eru ávöxtur langrar sögu trúarbragða. 

Tákn eru notuð hér til að vísa í þætti og víddir trúarkerfa sem halda 

margbreytilegri merkingu fyrir hinn trúaða. Tákn og táknheimur er partur af 

fyrirbærinu mannleg tilvera, í þessum skilningi. Líkt og með trúarbrögð og 

trúarkerfi er hægt að rannsaka tákn út frá innihaldi og starfsemi.
7
 En af 

hverju rannsaka persónulega guðsmynd einstaklinga sérstaklega í sambandi 

við trúarlíf? Þeirra innri leyndu reynslu?
8
 Ana Maria Rizzuto leggur fram 5 

ástæður: 

1. Rannsóknin veitir greinandanum að nota orðaforða viðmælandans 

til að skilja sögulegar rætur trúar.  

2. Hún tekur á viðmælandanum sem heildsteyptri sögulegri veru sem 

er til hér og nú. 

3. Hún tekur á reynslu viðmælandans sem er að gerast hér og nú. 

4. Hún leyfir notkun túlkunarfræði til að skoða innra samhengi 

ævisögu viðmælandans, tengsl hans við megin viðföng (e. primary 

objects), tengsl við Guð og tengsl við nútíðina. 

5. Hún leyfir okkur að skilja hinn persónulega Guð hverrar 

manneskju með sérkennum sínum. 

                                                 
5 Paloutzian & Park 2005, p. 147. 
6 DeMarinis 1993, s. 1. 
7 Ibid s. 3. 
8 Rizzuto 1975, s. 5. 
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Megindlegar rannsóknir hjálpa okkur ef til vill að staðhæfa út frá 

uppgötvunum varðandi tölfræðilegar niðurstöður en niðurstöður slíkra 

rannsókna skortir þó sérstæka klíníska nákvæmni og geta verið hættulegar 

ef ekki er varlega farið.
9
 

 

2. Undirbúningur rannsóknarinnar 

Þar sem ég leitast við að öðlast skilning á vissu fyrirbæri í 

landkönnun minni verður nálgun mín að vera eigindleg. Þetta er ástæðan 

fyrir því að ákjósanleg gagnasöfnun er viðtöl við fólk um þeirra persónulegu 

reynslu. Fræðilegur rammi rannsóknarverkefnisins er verk Ana-Mariu 

Rizzuto The Birth of the Living God frá 1975. Rizzuto gerði klíníska 

rannsókn á guðsmyndum í tengslum við æskuminningar og áhrif frá 

foreldrum. Hún rannsakaði möguleg tengsl uppruna guðsmyndar við 

birtingu einstaklinga í persónulegu lífi og útlegging þeirra mynda. Rizzuto 

beindi athygli sinni að persónulegri reynslu hverrar manneskju af Guði. 

Aðferðafræði hennar býður upp á möguleikann að skoða reynslu út frá 

sálfræðilegu sjónarhorni. 

Einn vankantur rannsóknarinnar felst í nánum tengslum mínum við 

viðmælendur og vettvanginn sem rannsóknin fer fram. Í bók sinni Research 

Design varar Creswell við „bakgarðs rannsóknum“ þar sem rannsakandi 

skoðar eigin stofnun, vini eða nánasta vinnuumhverfi. Þetta getur leitt til 

málamiðlana í getu rannsakenda að gefa upp upplýsingar eða varpa fram 

erfiðum umræðum. Þótt gagnasöfnun kunni að vera auðveld og þægileg, 

getur hlutdrægni birst í birtingu og túlkun gagna. Creswell bendir á að ef 

gera á „bakgarðs rannsókn“ verður að beita ýmsum aðferðum til að tryggja 

gildi gagnanna og skapa öryggi gagnvart lesandanum um nákvæmni 

niðurstaðnanna.
10

 

 

                                                 
9 Rizzuto 1975, s. 6. 
10 Creswell 2009, p. 177. 
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3. Kenningar Ana Maria Rizzuto  

Kenningalegur rammi rannsóknar verkefnisins er út frá kenningum 

Ana-Maria Rizzuto eins þeim er lýst í verki hennar The Birth of the Living 

God. Rizzuto gerði klíníska rannsókn á guðsbirtingamyndum (e. god 

representation) og sýndi fram á samband þeirra við æskuminningar og áhrif 

frá foreldrum. Rannsókn hennar var mikilvægt framlag til 

trúarlífssálarfræðinnar.
11

 Rizzuto skoðaði persónulega reynslu hverrar 

manneskju af Guði. Spurningar um tilvist Guðs eru ekki viðfang verka 

hennar. Aðferðafræði hennar veitir möguleikann til að skoða trúarreynslu út 

frá sálfræðilegu sjónarhorni.
12

 

Þegar fást á við raunveruleika trúarvitundar er mikilvægt að útskýra 

muninn á hugtakalegri og tilfinningalegri guðsmynd.
13

  Hugtakaleg nálgun 

guðsmyndar mótast í annars stigs hugsunarferlum (secondary-process 

thinking).
14

 Vitsmunaleg trú á Guð skapar ekki þörf fyrir að taka við honum 

tilfinningalega, að mati Rizzuto. Persónuleg, tilfinningaleg guðsmynd, hins 

vegar, vekur persónulegar myndir, minningar tengdar bernsku og 

samþættingu og túlkun ýmissa upplifana. Sífelld endurmótun og 

endurskoðun þessara róta guðsmyndarinnar felur í sér öll hugarferli. Sífelld 

endurmótun og endurskoðun þessara þátta guðsbirtingamyndarinnar 

inniheldur öll hugarferli. Rizzuto telur  að birting viðfanga (e. objects) færi 

fram minningar úr fortíðinni og fái okkur til að endurhugsa þær.
15

  

Niðurstöður Rizzoto gefa til kynna að birting viðfanga (e. object 

representation) sé mikilvægur hluti  af minnisferlum sem einstaklingurinn 

notar í ferlinu að verða sjálf. Aðstæður einstaklings, átök og tilfærslu 

fyrirbæri (e. transference phenomena) leggja rauða dregilinn fyrir 

endurminningarnar. Þannig eru viðfangs birtingar grundvallandi þáttur í 

                                                 
11 Rizzuto 1979, s. 3 
12 Ibid,  s. 4. 
13 Ibid,  s. 47. 
14 Hill nefnir að vitsmunakerfi geta átt sér stað í ósjálfráðum ferlum, líkt og að bera kennsl á 

mynstur, en einnig í stjórnuðum ferlum, líkt og í rökleiðslum. Trúarbrögð hafa áhrif á alla 

þætti upplýsingavinnslu trúaðra einstaklinga (Paloutzian & Park 2005, s. 218.)  
15 Ibid,  s. 57. 



11 

 

minnisferlum einstaklingsins sem þáttur í að skapa sjálfsmynd.
16

 Ferlið að 

birta ákveðið viðfang (e. object) og sjálfið veitir efnivið og ramma fyrir öll 

hugsunarferli, þar á meðal aðlögunar- og varnarkerfi meðvitundarinnar. 

Kjarni kenningar Rizzuto er að guðsmyndin þurfi að endurskapast í  

hverri þroskakrísu ef Guð á að vera einstaklingnum merkingarbær í 

trúarlífinu. Rizzuto er ekki að gefa í skyn að einstaklingar þurfi að umbreyta 

Guðsmynd sinni á öllum hlutum æviskeiðsins. Slík niðurstaða væri í 

andstöðu við uppgötvanir hennar um mismunandi persónuleg 

karaktereinkenni hvers og eins af Guði.
17

 Rizzuto bendir á að raunveruleiki 

og hugarsmíð eru ekki mótsagnakennd hugtök. Sálrænn raunveruleiki getur 

ekki átt sér tilveru án sérstaks rýmis, mannlegt millibils rými þar sem pláss 

er fyrir leik og hugarsmíð. Að biðja manneskju að hafna Guðinum sem hún 

trúir á er jafn grimmilegt og tilgangslaust og að rífa bangsa frá barni svo það 

þroskist. Við vitum í dag að bangsar eru ekki leikföng fyrir dekraða krakka 

heldur hluti af þroskaferli einstaklingsins. Viðfangs birtingin sem við 

veljum sýnir okkar persónulegu sögu og millibilsrými hvers okkar sem við 

höfum skapað milli viðfangs (e. objects) og sjálfs, til að finna hvíldarstað, 

stað öryggis.
18

 

Í þroskaferli hvers einstaklings mótast mynd sem hefur sérstaka 

merkingu, afar persónuleg birting Guðs sem vinnst úr viðfangs tengslum, 

þróun sjálfsmyndar (e. self-representations) og trúarbragðakerfinu í 

umhverfi einstaklingsins. Þegar guðsbirtingamynd er mótuð, er ekki hægt að 

eyða henni, aðeins bæla hana, móta og nota. Rannsókn á einkennum 

notkunar og breytileika guðsbirtingamynda gegnum æviskeiðið gefur okkur 

verkfæri til að rannsaka breytingarnar á birtingamyndum á megin 

viðföngum (e. primary objects) í samhengi lífsviðburða. Þar að auki getur 

slík rannsókn gefið okkur mynd af hugvitsemi og skapandi táknrænum 

hæfileika mannshugans, er einstaklingurinn leitast við að skilja 

raunveruleika sinn, að blanda saman fortíðinni, við samhengi nútíðarinnar, 

                                                 
16 Ibid,  s. 75. 
17 Ibid,  s. 208. 
18 Ibid,  s. 209. 



12 

 

samhliða þörfinni eftir einhverju æðra og merkingarbæru í samhengi 

heimsins sem heildar.
19

 

Samkvæmt Rizzuto eru unglingsárin afar mikilvæg í þróun sögu 

guðsbirtingamynda einstaklings. Þá fer barnið að skilja hugtakið Guð 

handan eigin guðsbirtingamynda. Þetta hugtak fylgir reglum 

heimspekilegrar íhlutunar og hjálpar einstaklingnum að móta vitsmunalegar 

tengingar við trúna en bætir engu við trúna, frekar við fræðilega hugsun og 

byggingu heimspekilegrar og guðfræðilegrar rökræðu. Tilfinningalega er 

engu bætt við.
20

 Á síðari hluta unglingsára er glímt við aukna sjálfsvitund 

samhliða þörfinni fyrir að vera hluti af stærri heild. Heildstæðari sjálfsmynd 

gerir einstaklingi kleift að taka stórar ákvarðanir hvað varðar lífið, sambönd 

og starf. Þessi þroskakrísa, með sterkri hvöt að skynja sjálfið samhliða þörf 

eftir skjóli í heiminum, færir einstaklinginn auglitis til auglitis við gamlar og 

nýjar guðsbirtingamyndir sem geta hjálpað eða hindrað trú. Gegnum 

lífsferilinn kann einstaklingurinn að finna þörf fyrir að aðlagast 

erfiðleikunum með því að breyta skjálfsskynjun sinni.
21

 

 

3.1 Rannsóknir tengdar guðsmyndarkenningu Rizzuto 

Vergote hefur sýnt á sannfærandi hátt í þó nokkrum rannsóknum að 

það verður að greina vandlega á milli mismunandi forma trúarlegrar reynslu 

sem grundvallast á ítarlegri sögulegri og samfélags-menningalegri 

greiningu, auk þess að skoða að minnsta kosti þrjá tengda þætti sem ákvarða 

hvort viss reynsla sé túlkuð sem einstaklings reynsla eða trúarleg reynsla.
22

 

Þessir þættir eru:  

1. Skynjun atburðar eða aðstæðna.  

2. Tilfinningarnar sem einstaklingurinn tengir við atburðinn.  

3. Trúarsaga einstaklings (e. religious/spiritual) eða fjarvera trúar.  

                                                 
19 Ibid,  s. 90. 
20 Ibid,  p. 200. 
21 Ibid,  p. 201. 
22 Paloutzian & Park 2005, s. 88. 
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Vergote og aðstoðarmenn hans fundu að aðeins þeir sem voru trúaðir 

voru líklegir til að túlka vissa reynslu sem trúarlega (e. religious). Þeir sem 

trúðu á persónulegan Guð (trúaðir (e. religious) einstaklingar) trúðu að þessi 

reynsla sýndi hendi Guðs. Þeir sem hins vegar trúðu á ópersónulegan æðri 

mátt sáu staðfestingu á sinni trú á æðri ópersónulegan mátt í þessari reynslu. 

Vandlega útbúnar langsniðs (e. longitudinal) rannsóknir eru þarfar til að 

rannsaka flókin samskipti milli lífssögu einstaklingsins, þar á meðal 

trúarlegrar/andlegrar (e. religious/spiritual) félagsmótunar, persónuleika-

þátta og reynslu.  

Margir fræðimenn hafa rannsakað guðsbirtingamyndir síðan Rizzuto 

gaf út bók sína og margar bækur og greinar hafa verið skrifaðar um 

viðfangsefnið t.d. hið mikilvæga verk The Image of God and the Psychology 

of Religion ritstýrt af Dayringer og Oler (2004).
23

 Aten og aðrir staðhæfa að 

guðsmyndin, eða hvernig einstaklingur sér fyrir sér Guð, hafi fengið aukna 

athygli innan sálfræðinnar. Samanburðarrannsóknir á kynjum og 

guðsmyndum hafa verið gerðar af Helsen, Cheek og Au (1985) í Gender 

Differences in Images of God.
24

 Aðrir fræðimenn hafa rannsakað 

guðsbirtingamyndir innan mismunandi menningaheima, t.d. Simone 

Sunghae Kim, í greininni A Korean Feminist Perspective on God 

Representation.
25

 Að lokum hafa margir rannsakað tengsl foreldra og 

guðsbirtingamynda, t.d. Antoine Vergote og Álvaro Tamayo (1981).
26

 

Rannsóknir hafa sýnt að guðsmyndir tengjast sjálfstrausti, þróun viðfangs 

tengsla, tenginga háttum (e. attachment styles) og sjálfsmynd og myndum 

nánustu aðila sem einstaklingur hefur tengst. Þessar niðurstöður gefa til 

kynna að ástrík guðsmynd geti verið mikilvægur þáttur sem ákvarðar 

                                                 
23 Dayringer, R., Oler, D. (Editors), 2004. The Image of God and the Psychology of 

Religion. Binghomtan: Haworth Pastoral Press. 
24 Hart M. Nelsen, Neil H. Cheek, Jr., Paul Au, 1985. Gender Differences in Images of 

God. Journal for Scientific Study of Religion, Vol. 24, No. 4, pp. 396-402. 
25 Kim, S.S., 2006. A Korean Feminist Perspective on God Representation. Pastoral 

Psychology, 55:35-45. 
26 Vergote, A., Tamayo, A., 1981. The Parental Figures and the Representation of God; A 

Psychological and Cross-Cultural Study. The Hague, Mouton Publishers. 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Simone+Sunghae+Kim
http://www.springerlink.com/content/?Author=Simone+Sunghae+Kim
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hvernig trúarlíf hefur áhrif á aðra þætti lífsins. Þessi niðurstaða kemur t.d. 

fram í ritsmíð eftir Katherine E. Wiegand og Howard M. Weiss.
27

 

Annað dæmi sýnir fram á hvernig ný og spennandi stefna í tengslum 

sálgreiningar og meginstraums sálfræði getur leitt til mikilvægra framfara í 

skilningi okkar varðandi rannsóknir á guðsmyndum. Í trúarlífssálarfræði 

hefur athyglin beinst að tengslum guðsmynda og birtingamynda mikilvægra 

persóna í lífi einstaklings (eins og móður og föður). Þessar rannsóknir hafa 

tvímælalaust leitt til mikilvægrar innsýnar í þróun trúhneigðar (e. 

religiosity) einstaklinga. Rannsóknir Rizzuto (1979) og McDargh (1983), 

eru tvö aðal dæmin. Báðir höfundar hafa lagt fram sannfærandi dæmi um 

flókin tengsl guðsmynda samfélagsins, menningarinnar og einstaklinga. 

Vankantar þessara rannsókna eru þó að þær takmarkast við fáa viðmælendur 

og reiða sig að stórum hluta á að endurbyggingja flóknar tengingar, slík 

nálgun er að stórum hluta þverskurðar nálgun í eðli sínu.
28

 

Í þessum rannsóknum hefur athyglin beinst að raunverulegri 

guðsmyndarbirtingu. Hins vegar hefur rannsókn Vergote og samstarfsmanna 

sýnt að þegar þróa á tilgátu er mikilvægt að gera greinarmun á táknrænni og 

raunverulegri guðsmynd. Í andstöðu við raunverulega birtingu, sem byggist 

á þróun ævisögu persónunnar, er táknræn birtingamynd Guðs 

menningarbundnari. Út frá því vakna áhugaverðar spurningar: hver eru 

tengslin milli raunverulegrar (persónulegrar) og táknrænnar guðsmyndar? 

Til að svara slíkum spurningum þarf að framkvæma langskurðar (e. 

longitudinal) rannsóknir. McDargh hefur bent á að rannsóknaraðferðir 

Rizzuto taka ekki nægilega inn í dæmið að þetta eru afar flókin samskipti (e. 

recursive). Aðferðirnar eiga til að einangra kyrrstæðar útlínur, stimpla sem 

guðsmynd eða guðsbirtingu og síðan stjaksetja þær til flokkunar líkt og 

líflaust fiðrildi. Þó eru til langskurðar rannsóknaraðferðir sem eru efnilegar 

til að kanna þessi flóknu tengsl milli táknrænna og raunverulegra 

                                                 
27 Wiegand, K.E., Weiss, H.M., 2006. Affective Reactions to the Thought of „God“: 

Moderating Effects of Image of God. Journal of Happiness Studies, 7:23-40. 
28 Paloutzian & Park 2005, s. 89. 
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guðsmynda. Allar slíkar rannsóknir eru aðkallandi og veita mikilvæga 

þekkingu fyrir klínískt verklag.
29

 

Guðs-birtingamyndir eða guðsmyndir eru mikilvægt viðfangsefni 

innan guðfræðinnar. Í öllum greinum hennar birtist guðsmyndin sem kjarni 

málsins, með einum eða öðrum hætti. Eru guðfræðideildir meðvitaðar um 

þetta í sinni námskrá? Slíkt kjarnaatriði í rannsókn guðfræðinnar snertir öll 

guðfræðileg viðfangsefni, hvort sem það er í trúfræði, kirkjusögu, gamla eða 

nýja testamentisfræði eða í öðrum greinum guðfræðinnar. Að baki hvers 

guðfræðings og guðfræðinema er persónuleg guðsmynd sem er eða er ekki í 

samtali við rannsóknir hans. Guðsmyndin hefur sérstaklega mikið vægi í 

kirkjustarfi, prestar, djáknar og aðrir starfsmenn kirkjunnar þurfa að þroska 

og vera í sífelldu samtali við sína guðsmynd ef þeir eiga að sinna sálgæslu. Í 

sálgæslu er hjálplegt að skilja að hver manneskja býr yfir sinni persónulegu 

guðsmynd og það er ekki hlutverk sálusorgarans að leggja sína guðsmynd 

yfir vanda viðmælandans heldur hvetja og efla hans persónulega samband 

við Guð.  

 

4. Um bilið milli persónulegrar guðsmyndar 

og guðsmynda hefðarinnar 
 

Ann og Barry Ulanov hafa skrifað ýmsar bækur um tengsl niðurrífandi 

guðsmyndar við tilvistarkreppur einstaklinga. Í bókinni The Healing 

Imagination fjalla þau sérstaklega um mikilvægi umfjöllunar um 

guðsmyndina í sálgæslu og almennt á sviði kirkjustarfs. Þykir mér umfjöllun 

Ulanov hjónanna svara gagnrýni Vergote á vissan hátt og veita tengingu 

milli kenninga Rizzuto og rannsóknar minnar. 

Ann bendir á að ímyndunaraflið er mannlegt persónueinkenni, efni 

sem býr til samfélög og siðmenninguna sjálfa og að bil sem finnast í 

trúarbrögðum ættu ekki að leiða til missis heldur til opnunar. Bilin eru til að 

vefa hlutina saman til að dýpka hefðina, ekki til að hylja og hunsa erfiðar 

                                                 
29 Paloutzian & Park 2005, s. 90-91. 
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spurningar. Það er ekki nóg að umfaðma eigin guðsmyndir en hafna 

guðsmyndum hefðarinnar, þá töpum við líka. Okkar eigin myndir þurfa 

miklu meiri næringu en við getum veitt til að vaxa nóg til að hýsa andann. 

Myndir okkar eru litlar. Hefðin er stór. Hefðin er troðfull af dásamlegu sviði 

guðsmynda og slík vöruskemma mynda getur hjálpað okkur við að túlka og 

útfæra okkar eigin hugmyndir. 

Án aðgangsins að hefðunum, náum við ekki handan eigin upplifunar 

af bæn, hjónabandi eða skilnaði, stríði eða sjúkrahúsi eða fangelsi. Ef við 

viljum að aðrir beri kennsl á okkar guðsmynd er nauðsynlegt að viðurkenna 

guðsmyndir annarra, þar á meðal hefðarinnar. Ef sjálfið verður aðal 

viðfangið veldur það smættandi viðhorfi til trúarbragða. Við ýtum okkar 

persónulegu mynd af Guði á hið almenna svið til að verða hinn nýi opinberi 

Guð.
30

 

Hvernig eigum við að lifa með þetta bil, þetta skarð? Aðskilnaðinn í 

trúarlífi milli reynslu okkar af hinu guðlega og guð opinberunar og hefða? Í 

sálgæslu mætum við aftur bilinu, skarðinu. Í kennslu eða ráðgjöf eða 

andlegri leiðsögn verða sálgætar að skapa pláss fyrir alla „gælu“ guðina sem 

fólk kemur með og fyrir myndirnar af Guði sem ritningin og hefðirnar 

bjóða. Við verðum að nálgast af áræðni bilið milli þessa tveggja myndgerða; 

oft er bilið stórt og ógnvænlegt. Vinna sálgæta miðjast á skapandi 

tengingum yfir þetta bil. Predikun er slík tenging, dregur línur tengingar. 

Það má hvorki troða persónulegri guðsmynd upp á söfnuðinn né þröngva 

almennri mynd yfir á einkalíf einstakra sála. Við megum ekki birta okkar 

eigin guðsmynd sem hina sönnu guðsmynd. Það er viss hryðjuverka 

guðfræði. Gefur til kynna visst brjálæði sem heltekur mann þegar 

ímyndunaraflið spannar ekki bilið á milli: þá velur maður sitt hvora hliðina, 

jafnvel öfgakennt. Þá er ekki pláss fyrir persónulega skoðun, að flokka 

merkinguna.  

Hinn póllinn, jafnmikil hætta, er ef presturinn hræðist mátt myndanna 

og útilokar þær alfarið. Presturinn predikar þurra ræðu, tæknilega 

                                                 
30 Ulanov 1999, s. 32. 
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ritskýringu, samfélagslega eða sögulega eða bókmenntafræðilega greiningu 

um tíma eða stað textans, ótengt lífi fólksins í kirkjubekkjunum. Við fáum 

biblíuleg skilaboð í forpökkuðum umbúðum í sótthreinsaðri útgáfu, afhent 

beint frá yfirvaldinu, kirkjunni. Manni er ekki gefið neitt pláss til að tengja 

hinar persónulegu við hinar sameiginlegu guðsmyndir. Ekkert talar til 

hjartans, til sálarinnar eða andans. Við heyrum fullt af orðum, en engin 

lifandi orð.
31

 Guðfræðilega er Guð sem hlutlægt viðfang guðinn sem við 

heyrum um, er sagt frá, lesum um, finnum umræður um, rífumst um og 

rannsökum í trúarlegum rannsóknum. Þetta er ekki Guð í milliliðalausri 

reynslu, heldur Guð sem á sér tilveru fyrir utan okkur, fyrir ofan og gegn 

okkur.
32

 Þetta er Guð sem hefðin segir vera hinn raunverulega Guð. Ekki sá 

sem er búinn til af óskum okkar. Þessi hlutlægi viðfangs Guð er oft birtur 

sem rétta leiðin, gildari mynd en huglægi viðfangs Guð getur verið, og 

virðist utan og þannig betri en okkar eigin sem sinnir okkar sjálfselsku 

þörfum og þrám. Þessi misskilningur byggist á forsendunni magn yfir gæði. 

Stórir hópa-guðir eru æðri persónulegum guðsmyndum sem sinna 

persónulegum óskum, þörfum þrám og vörnum.
33

 

Sálgæsla getur fært okkur í aðstæður þar sem eigið öryggi er teflt að 

veði. Við getum tapað guðsmyndum, sem eyðast í eldi heilagrar nærveru. 

Við getum misst takið á myndum sem ritningin gefur okkur. Hvað eigum 

við þá eftir? Gapandi myrkur. Óþekkjanleg þögn, sem talar við okkur og 

gegnum okkur. Í þessu felst áhætta; hvað ef ekkert kemur, hvað ef ekkert 

talar gegnum okkur? Togstreita og spenna einkennir lifandi trúarlíf, það 

snertir okkar aumustu staði.
34

 

Þroskaferli geta af sér vandamál sem neyða okkur til að breytast, 

stækka og að staðsetja okkur á veginum á ný. Þetta eru verkefnin sem Guð 

leggur á okkur og staðirnir þar sem hann hefur ákveðið að mæta okkur en 

oft er trúarleg reynsla og sannfæring það síðasta sem maður segir 

                                                 
31 Ulanov 1999, s.58. 
32 Ulanov 1999, s. 63. 
33 Ulanov 1999, s. 64. 
34 Ulanov 1999, s. 102. 



18 

 

meðferðasérfræðingi í trúnaði. Þetta smættar einstaklinginn og hindrar 

sérfræðinginn að sjá viðmælandann heildstæðum augum.
35

  

5. Aðferðafræði 

Aðferðafræðin sem grundvallar rannsóknarverkefni mitt er 

fyrirbærafræði Vancouver skólans. Heimspekilegur grunnur skólans byggir 

á þeirri kenningu að heimurinn byggist á merkingarsviðum. Þessi 

merkingasvið hafa áhrif á reynslu fólks af tilverunni og hvernig það hagar 

lífi sínu. Einstaklingar nota fyrirbæri til að skapa merkingu en 

merkingarheimur þeirra er síðan meðhöndlaður sem fyrirbæri af öðrum. 

Heimspekilega séð stendur Vancouver skólinn fyrir tempraða raunsæis-

verufræði (moderate realist ontology), þekkingarfræði sem byggist á 

samskiptum (transactional epistemology), og aðferðafræði sem byggist á 

samræðu (hermeneutic, dialectical methodology.) Skólinn felur í sér 

túlkunarferli til að leggja skilning í fyrirbæri með því að skoða ýmsa þætti 

þess og síðan heild þess. Ferlið felur í sér 12 grundvallandi skref sem veitir 

fjölradda endursmíð lifaðrar reynslu (sjá töflu 1).
36

 

Rannsókn mín mun miðast út frá skilvitlegum kenningum, þar sem ég 

skoða þróun guðsmynda í ljósi háskólasamfélagsins. Í því tilliti mun ég taka 

viðtöl og skoða trúarlega reynslu einstaklinga, með sérstakri áherslu á 

guðsmynd þeirra og leitast við að sjá hvort samnefnara er að finna meðal 

kvenkyns guðfræðinema. Klínísk vinna felst í síauknum mæli í því að 

viðurkenna hinar trúarlegu víddir lífsins og rannsakendur eru í dag að skoða 

brenglað eða visnað trúarlíf sem þátt í mörgum geðrænum röskunum.
37

 

Husserl, stofnandi fyrirbærafræði, segir að fyrirbærafræði skapi ekki 

heldur finni. Ricoeur vill meina að fyrirbærafræði ætti að leita handan 

hreyfingalausra lýsinga á reynslu. Viðleitni rannsakenda ætti að vera að 

                                                 
35 Ulanov 1999, s. 104. 
36 Halldorsdottir 2000, s. 47. 
37 Paloutzian & Park 2005, s. 473. 
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túlka reynslu og innlima þannig túlkunarfræðilegar forsendur.
38

 Ricoeur 

útskýrir að kjarnaspurning fyrirbærafræði verður að vera spurning um 

merkingu. Þannig er hið fyrirbærafræðilega afstaða þegar staðsett innan 

natúralískrar-hluthyggju. 
39

 

Í hugsmíðahyggju (e. constructivist philosophy) eru hugsmíðar 

einstaklinga teknar sem raunveruleg fyrirbæri, hugsmíðarnar samanstanda af  

tengslum og samskiptum milli einstaklinga og heimsins. Í hugsmíðahyggju 

er einnig talið að til séu margar hugsana „byggingar“, oft ósamhljóða, en 

samt allar mögulega merkingarbærar. Crotty telur að hugsmíðahyggja sé 

bæði raunsæisstefna (einn raunveruleiki) og afstæðishyggja (margir 

raunveruleikar). Í tempraðri raunsæis verufræði er litið svo á að um sé að 

ræða  einn raunveruleika sem innihaldi marga raunveruleika sem lifa samlífi 

innan huglægs sviðs. Í stað þess að skoða fyrirbærið sem slíkt skoðar 

Vancouver skólinn fyrst og fremst reynslu viðmælandans. Viðmælandinn er 

meðrannsakandi og leggur fram sína lifuðu reynslu.
40

 

Fyrirbærafræði Vancouver skólans veitir aðferðafræði þar sem lifuð 

reynsla verður miðlæg í gagnasöfnunarferlinu. Þetta hjálpar við að þróa 

viðmiðunar mælikvarða er meta á siðakerfi umhyggjustarfa, persónulega 

ábyrgð og opnar samræður. Markmiðið er að þróa þekkingu fyrir 

mannvísindi og hvetja til dýpri íhugunar innan fræðanna. Þannig verður 

fræði í verki íhugulli, skarpari og samfélagslega mikilvægari.
41

 

Tafla 1.  

Tólf þrep rannsóknarferlisins í Vancouver skólanum í fyrirbærafræði og 

hvernig þeim var fylgt í þessari rannsókn 

 

Þrep í rannsóknarferlinu Það sem gert var í þessari 

rannsókn 

Þrep 1. Val á samræðufélögum 

(úrtakið- sampling). 

Sex  þátttakendur voru  valdir með 

tilgangsúrtaki.  

                                                 
38 Halldorsdottir 2000, p. 51. 
39 Halldorsdottir 2000, p. 52. 
40 Halldorsdottir 2000, p. 54. 
41 Halldorsdottir 2000, p. 72. 



20 

 

Þrep 2. Undirbúningur hugans (áður 

en samræður hefjast- silent reflection). 

Fyrirframgerðar hugmyndir voru 

ígrundaðar og settar meðvitað til 

hliðar.  

Þrep 3. Þátttaka í samræðum 

(gagnasöfnun- data collection). 

Eitt viðtal við hvern þátttakanda, 

samtals 6 viðtöl. 

Þrep 4. Skerpt vitund varðandi 

hugmyndir og hugtök (beginning 

data-analysis). 

Hugmyndum komið í orð. Unnið 

var samhliða að gagnasöfnun og 

gagnagreiningu.  

Þrep 5. Þemagreining (kóðun - 

coding). 

Leitast var við að svara stöðugt 

spurningunni: Hver er kjarninn í því 

sem þessi þátttakandi er að segja? 

Greind voru bæði yfir- og 

undirþemu. 

Þrep 6. Að smíða greiningarlíkan fyrir 

hvern þátttakanda (construction of 

individual analytic frameworks). 

Meginþemun í sögu hvers 

þátttakanda voru dregin fram og 

þau mikilvægustu sett fram í 

greiningarlíkani fyrir hvern og einn.  

Þrep 7. Staðfesting á hverju 

greiningarlíkani með viðkomandi 

þátttakanda (individual verification). 

Staðfestingar var leitað hjá öllum 

viðmælendum.  

Þrep 8. Heildargreiningarlíkan er 

smíðað úr öllum einstaklings 

greiningarlíkönunum  (final analytic 

framework constructed). 

Öll einstaklings greiningarlíkönin 

voru borin saman innbyrðis og 

smíðað heildar-greiningarlíkan. 

Þrep 9. Heildargreiningarlíkanið borið 

saman við rannsóknargögnin (rituðu 

viðtölin) (comparison of the final 

analytic framework with the research 

data). 

Til að tryggja þetta voru öll viðtölin 

lesin yfir aftur og borin saman við 

heildar-greiningarlíkanið (yfirlitið 

yfir niðurstöður). 

Þrep 10. Meginþema sett fram sem 

lýsir fyrirbærinu (niðurstöðunum) í 

hnotskurn (construction of the study‘s 

main theme). 

„Ég og Guð, O Boy!“ Þróun 

guðsmyndar kvenkyns 

guðfræðinema við Háskóla Íslands 

Þrep 11. Staðfesting á 

heildargreiningarlíkani og 

 Niðurstöðurnar voru bornar undir 

einn þátttakandann. 
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meginþema með einhverjum 

þátttakendum (final verification). 

Þrep 12. Niðurstöður rannsóknarinnar 

skrifaðar upp þannig að raddir allra 

heyrist (multivoiced reconstruction). 

Vitnað er beint í þátttakendur til að 

auka trúverðugleika 

rannsóknarinnar og sýna að 

niðurstöður byggja á orðum 

þátttakenda. 

 

6. Niðurstöður 

 Útfrá vinnslu viðtala við 6 kvenkyns guðfræðinema við Háskóla 

Íslands mun ég draga upp mynd af þróun guðsmyndar og trúarlífs þeirra. 

Viðtalsramminn byggðist á rannsóknarniðurstöðum Rizzuto á tengslum 

guðsmynda og helstu stoða einstaklinga í æsku. Með því að skoða 

guðsmynd háskólakvennanna í ljósi háskólasamfélagsins munu 

niðurstöðurnar vonandi nýtast einstaklingum í sömu sporum og einnig þeim 

er hyggja á starf innan kirkju eða í almennri sálgæslu.  

Guðsmynd kvennanna í æsku byggðist að stórum hluta á því hvernig 

fjölskyldulífinu var háttað og hvernig trúarlíf einstaklinganna sem stóðu 

þeim næst var. Afar og ömmur voru sterkir áhrifavaldar í mörgum tilfellum. 

Þróun guðsmyndar hélst hönd í hönd við erfiðleika sem þær tókust á við 

gegnum ævina og vinnslu sjálfsmyndar. Áhrif guðfræðinámsins á þróun 

guðsmyndar voru mismunandi, en allar töldu þær námið hafa skerpt 

guðsmynd sína með aukinni þekkingu. Flestar konurnar lýstu guðsmynd 

sinni í dag á afar „vitrænum nótum“ og að hin persónulega trú væri lögð til 

hliðar að vissu leyti í háskólasamfélaginu.  Yfirlit yfir niðurstöður er að 

finna í töflu 2. 

Tafla 2. Heildargreiningarlíkan fyrir viðtölin 

Guðsmynd  og 

trú í æsku 

Þróun 

guðsmyndar 

og trúar 

Áhrif 

guðfræðideildar á 

þróun guðsmyndar 

og trúarlíf 

Guðsmynd í dag 
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Bernskuminninga

r af trú 

Þróun 

persónulegrar 

trúar  

Áhugi fyrir guðfræði Viðhorf til Guðs og 

trúar í dag 

Upplifunin af því 

að fermast 

Þróun 

guðsmyndar 

Áhrif 

guðfræðinámsins á 

heimsmynd og lífssýn 

Trúrækni í dag 

Viðhorf til Guðs í 

æsku 

 Áhrif 

guðfræðinámsins á 

trú og viðhorf 

Áhrif erfiðleika á trú 

og guðsmynd 

   Sambandið við Guð 

í dag 

 

6.1 Guðsmynd  og trú í æsku 
Ég hóf viðtölin á að spyrja viðmælendur mína um æskuminningar 

þeirra og út frá því hvaða minningar þær höfðu af trú og Guði. Með þessu 

móti vonaðist ég til að fá skýrari mynd af þróun guðsmyndar þeirra frá 

bernsku og að fullorðinsárum. Einnig taldi ég áhugavert að skoða hvernig 

hugtök og orð þær notuðu yfir helstu stoðir sínar í æsku og hvort það 

orðalag tengdist lýsingum þeirra á guðsmynd sinni þá og síðar meir. Kom í 

ljós að samsvörun var þar á milli, sem styður þá við niðurstöður Rizzuto um 

djúp tengsl guðsmyndar og helstu stoða (e. primary objects). 

 

6.1.1 Bernskuminningar af trú 

Allir viðmælendur mínir höfðu einhverjar bernskuminningar tengdar 

trú. Fyrstu minningar Telmu af trú voru af kirkju og Biblíusögum en hún var 

„alltaf með þetta“ trúarlega umhverfi . „Fór alltaf með bænirnar og fannst ... 

bænin hafa pínu töframátt“. „Faðirvorið... gulltryggt og virkaði alltaf“ ef 

hún gat ekki sofnað. Æskutrúin tengdist einnig mikið tónlist og „að vera 

mikið að þvælast í kringum orgelið.“ Sterkustu trúarreynsluna upplifði hún 

12 ára. „Ég man bara að ég var einhvern veginn svona ein að þvælast ofan í 

Almannagjá, þar sem er svona algjörlega óspillt og ég man bara eftir því 
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einhvern veginn að hafa fengið einhvern veginn óstjórnlega sterka 

tilfinningu fyrir mér og Guði saman.“ 

Fyrstu bernskuminningar Svandísar af trú voru af því þegar hún fór 

alltaf með pabba sínum í kirkju og “var voða mikið þar, þú veist hann var að 

æfa sig þar og á söngæfingum líka, spilandi á orgelið og eitthvað svona.“ 

„Ég er bara alin upp í kristinni trú. Pabbi er trúaður þó mamma sé svona 

minna en hann.“ „Það var aldrei neitt mál að fara með mig í trú... nei 

kirkjuna segi ég.“ Svandís sótti öryggi sitt „voðalega mikið til ömmu og 

afa“. Þar var „stóísk ró“ og enginn æsingur. Hún upplifði að hún fékk 

stöðugt „alveg að vita“ hvað hún væri „umvafin alveg rosalegri ást.“ „Minn 

svona sælureitur var svolítið þar sko. Hjá ömmu og afa og þar er einmitt 

hérna með bænir og svoleiðis þar sko... Þau voru mjög trúuð sko og svona.. 

við fórum ekki í kirkju en svona alltaf morgunbænir, kvöldbænir og svona 

sko... hefur alltaf fundist þetta vera svona pínu kletturinn hjá mér.“  

Bernskuminningar Védísar af trú voru aðallega kringum ömmu 

hennar en hún ólst ekki upp í „mikilli trúrækni.“ Hún man sérstaklega eftir 

að biðja bænirnar með henni fyrir svefninn. „sterkasta minningin er... þegar 

ég var hjá ömmu og fór í bað, þá gerði hún alltaf krossmark á brjóstkassann 

eða ... bara krossmark á mig áður en hún klæddi mig í nærbolinn.“ Hún 

nefnir einnig sunnudagsskóla og sumarbúðir sem áhrifavalda.  

Bernskuminningar Stellu af trú voru í samverustundum með móður 

sinni, söngur, bæn, fyrirbæn.  „Alltaf áður en ég fór að  sofa þá lögðumst við 

mamma alltaf upp í rúm. Sungum saman ‚Í bljúgri bæn‘, fórum með bænir 

og sungum lengi... [Við] eigum okkar svona bæn sem við hérna förum oft 

með. Blessa afa og ömmu og pabba og mömmu og þá sem eiga bágt, þá sem 

eiga ekki bágt og svona almennt og líka að fara í Sunnudagskólann ...já bara 

í kringum fjölskylduna mína svolítið, já svolítið svona sama sem merki á 

milli [fjölskyldu og trúar].“ 

Viðmælendur mínir höfðu missterkar tilhneigingar til trúariðkunar í 

æsku. Eva fann mjög snemma sterka þrá og þörf eftir því að biðja, lesa í 

Biblíunni og „læra um Guð“. Móðuramma hennar var mikill áhrifavaldur 
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„ég man eftir þegar amma mín var að kenna mér vers og bænir og sálma... 

Ég var rosalega dugleg og áköf í að læra... sálma og bænir... upp úr 

sálmabókinni.“  Hún man eftir að hafa alltaf liðið vel í kirkju en hún 

upplifði höfnun og einelti sem fékk hana til að sækja meira í trúna. „Já ég 

held að ...trúin hafi alltaf veitt mér huggun og styrk.“ 

Fyrir Ingibjörgu var trúin „bara alltaf þarna“. Hún var mjög ung 

þegar hún fór að vera í messu með foreldrunum og sunnudagaskóla. „Þetta 

kom bara eins og að borða morgunmat eða eitthvað, þannig þú veist, maður 

bara ólst upp í trú, alltaf beðnar bænir á kvöldin og þú veist þetta fylgdi 

manni svona, var bara eins og hluti af lífinu.“  

Viðmælendur mínir höfðu mismunandi reynslu af trúarlegum 

hefðum samfélagsins sem þær ólust upp í. Svandísi fannst aldrei sérstaklega 

gaman í kirkju áður fyrr. Upplifði guðstrú og kirkjusókn allt öðruvísi heima 

í sveitinni heldur en í höfuðborginni, fannst „allt svona hátíðlegra (í 

sveitinni).“  „Þegar ég byrjaði í guðfræðideildinni, þá hafði ég aldrei sko 

farið í kirkju án þess að vera í sparifötunum. Ekki einu sinni í kapellu sko og 

eins svona bara alin upp við það að maður klæði sig bara í sparifötin sín og 

bara sýni bara virðingu.“ 

Telmu finnst að þegar hún var barn hafi kirkjan verið miklu lokaðri 

heldur en sú kirkja sem hún sér í dag. „Miklu að einhverju leiti hræddari 

kirkja og þegar ég hugsa um það núna náttúrulega aftur á bak“ „já ég man 

eftir því að hafa verið hálfhrædd bara.“ Í dag finnst henni kirkjan búin að 

opna fyrir umburðarlyndi. Hún upplifði að skilaboð kirkjunnar áður fyrr 

væru að hún væri eina leiðin til að eiga í sambandi við Guð. Sjálf tengir hún  

helgi kirkjunnar við staði þar „fær maður meiri frið til þess að vera bara með 

sjálfum sér... innvortis en ekki útvortis.“ 

6.1.2 Upplifunin af því að fermast 

Viðmælendur mínir töluðu allar um að fermingin hafði verið 

eftirminnilegur atburður. Svandís spáði ekki mikið í innihaldinu og fannst 

hápunkturinn að fá að fara með jafnöldrunum í fermingafræðsluferð og gista 

yfir nótt. Samt hafði hún gaman af atburðinum og fannst athöfnin falleg.  
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„Þetta er svolítið svona... þetta var þinn atburður, skipti máli og fjölskyldan 

var að koma til að gleðjast með þér og ég man það ennþá. Mér fannst það 

voða gaman sko.“ „Mér fannst eitthvað fallegt við þetta.“ 

Varðandi upplifun Védísar af því að fermast, segist hún ekki hafa 

verið eins meðvituð og hún hefði viljað um hvaða tilgangi fermingin 

þjónaði. „Bara björt og falleg athöfn.“ Telma var í miklum efa hvort hún 

trúði nógu mikið. Gerði miklar kröfur á sjálfa sig til að vera einlæg í trúnni 

og var „bara ekki viss um að [hún] trúði nógu heitt til þess að fermast.“ Hún 

velti alvarlega fyrir sér að fermast ekki. Stellu var fermingin minnistæð, hún 

fermdist „upp á trú“ og „hefur alltaf verið trúuð.“ Evu fannst fermingin ekki 

vera sinn dagur og var svekkt að fá ekki meiri fræðslu í 

fermingarfræðslunni. 

 

6.1.3 Viðhorf til Guðs í æsku 

Viðmælendur mínir lýstu mismunandi viðhorfum sínum til Guðs í 

æsku á fjölbreyttan og litríkan hátt. Margar þeirra töluðu um að þær trúðu að 

guð væri maður, á hlutbundinn hátt. Ingibjörg lýsti sambandi sínu við Guð í 

æsku sem „einfaldri barnatrú.“ Hún hafði mikið traust til Guðs og fannst 

hún „ofboðslega örugg“. „Guð passaði upp á allt. Að ekki kæmi neitt fyrir ... 

ég svona treysti honum bara.“  „Guð var svo mikið öryggi og ef maður 

signdi yfir fólkið sitt á kvöldin og bað fyrir því eins og ég hafði alltaf gert, 

sko þá var maður svo viss um að ekkert kæmi fyrir mann sjálfan.“ 

Sýn Svandísar á Guð var alltaf að hann væri karlkyns. Eva man að 

hún vildi vanda sig við að þóknast Guði í æsku, því hann var alltaf að 

fylgjast með henni „þannig ég vandaði mig í lífi mínu, vandaði mig við að 

vera góð, kurteis og hlýðin og haga mér.“ Hún trúði að Guð væri persóna, 

maður sem fylgdist með henni og öllu sem gerðist. Þegar hún var 16 ára var 

hún leitandi og fór að lesa í Biblíunni og sótti trúfélag. Í kjölfar mikillar 

togstreitu afneitaði hún Guði vegna þess hversu miskunnarlaus og 

ósanngjarn hann virtist vera. Þannig var líf hennar í nokkur ár þar til Guð 

„bankaði á hjartadyrnar hennar.“ 
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„Þetta fór einhvern veginn allt svo vitlaust í mig að ég komst að 

þeirri niðurstöðu eftir mikið ströggl og lestur á Biblíunni, allar 

þessar mótsagnir og stríð og hvað Guð var miskunnarlaus og 

ósanngjarn fannst mér, og grimmur að etja fólki saman til að drepa 

og slátra hvort öðru að ég bara nei, Guð er ekki til, Guð er ekki til, 

Guð var bara tilbúningur mannanna, út úr mínu lífi með Guð, og 

hérna ég tók þetta skref að afneita honum og hætti að biðja, hætti að 

lesa og hætti að hugsa um Guð... þannig var líf mitt í nokkur ár... 

þar til að... Guð bankaði bara á hjartadyrnar mínar. Knúði bara á 

hjartað. Þá fór ég að kynnast Guði uppá nýtt.  Hann leiddi mig í 

samfélag 12 sporanna og bænahóps sem hefur styrkt mína guðsmynd 

og gefið mér þá mynd sem ég hef í dag.“ 

Stella hafði mjög hlutbundna mynd af Guði í bernsku sem mann í 

skýjunum, góðan mann eins og afa sinn eða blanda af öfum sínum sem átti 

sæti á skýjunum. „Eins og ...þegar fór fyrst í flugvél spurði ég mömmu hvort 

við sæjum Guð.“ Stellu leið alltaf vel í tengslum við trúariðkun, hafði trú á 

Guði, fannst hann standa við bakið á sér. Allt sem tengdist trú var gott. 

Védís man eftir því að frá 3 ára aldri bað hún til Guðs og trúði að hún væri í 

alvörunni að tala við Guð í gegnum bænina og spjallaði við hann. „Ég sagði 

honum að passa fjölskylduna og vaka yfir henni... og bað hann um svona 

persónulega greiða og eitthvað svona í gegnum bænina.“ Telma upplifði 

Guð sem bandamann sem hún bað til og hafði þann „magíska hugsunarhátt“ 

að hann uppfyllti óskir hennar. „Það var alveg magnað hvernig maður gat 

einhvern veginn oft þú veist beðið um snjó og það kom snjór. Beðið um að 

kennarinn yrði  veikur og hann varð veikur.“ 

 

6.2 Þróun guðsmyndar og trúar 
 Þróun guðsmyndar og trúar hélst hönd í hönd við erfiðleika sem 

viðmælendur mínir þurftu að takast á við og vinnslu sjálfsmyndar. Líkt og 

Rizzuto lýsti í rannsókn sinni er guðsmyndin partur af því að líta til baka á 
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liðna atburði og túlka þá til að þeir passi í heimsmynd og sjálfsmynd 

einstaklings. 

 

6.2.1 Þróun persónulegrar trúar 

Viðmælendur mínir töluðu um þær breytingar sem höfðu átt sér stað 

á lífsleiðinni og áhrif þeirra á trúarlífið. Telma lýsir breytingu guðsmyndar 

sinnar frá æsku, segir hana auðvitað hafa breyst mikið yfir í að vera kannski 

óhlutbundnari og svona meiri tilfinning. „Það er samt alltaf einhvern veginn 

karlblær yfir honum, þó... ég finni rosalegar sterkar tengingar sem móður.“ 

Hún var ekki sátt við Guð eftir visst áfall og fannst hann hafa brugðist 

trausti. „Ég gat einhvern veginn ekki alveg treyst honum eftir þetta.“ Hún 

tengir þá upplifun við „algjörlega stóráfallalausa“ æsku þar sem hún var 

„yndislega vernduð“ og „í mjög góðu svona bómullareggi.“ Eftir áfallið átti 

hún erfitt með bæði að treysta sjálfri sér og Guði í þessum aðstæðum dálítið 

lengi á eftir. 

Svandís lýsir því hvernig hún ræktaði ekki trúna á unglingsárum og 

eins líka lítið á milli tvítugs og þrítugs. „Það var bara svona mitt svona pínu 

nett trúlausa tímabil þannig sko.“ „þetta var bara eins og svona maður tæki 

því sem sjálfsögðum hlut að hann væri þarna, maður þyrfti ekkert að rækta 

samband sitt við hann, við Guð sko“ „Mér fannst ég ekki hafa þörf fyrir það 

einhvern veginn... pældi ekki í því sko.“ 

 

6.2.2 Þróun guðsmyndar 

Viðmælendur mínir lýstu mismunandi leiðum sínum til að takast á 

við erfiðleika og sorg í sambandi við guðsmynd sína. Áður fyrr hafði Eva 

engan veginn rétta mynd af Guði: „Ég lét mata mig, lét segja mér hvernig 

Guð var. Túlka Guð fyrir mig án þess að melta, vega og meta sjálf 

sannleikann.“ Þetta olli togstreitu innra með henni og í hjónabandi hennar. 

Gegnum guðfræðinámið hefur guðsmynd hennar ekkert afgerandi breyst en 

frekar skýrst. Hún telur að ef maður er ekki með sína persónulegu 

guðsmynd sé auðvelt að sveiflast og „þá veit maður ekkert í hvorn fótinn 
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maður á að stíga.“ „Ég nota það sem hefur samhjóm í mínu hjarta til að 

styrkja mína trú og það sem hefur ekki samhljóm læt ég liggja milli hluta.“ 

Hún finnur sig ekki þurfa að vera sammála „öllum þessum stefnum og 

hugmyndum og straumum“ og finnur mikið frelsi í því að þurfa ekki að vera 

sammála. Henni finnst guðfræðinámið hafa styrkt hana í trúnni, frekar 

heldur en hitt. „Mér finnst ég vera ríkari með alla þessa vitneskju.“ „Sumir 

voru hræddir um mig... höfðu áhyggjur af því að ég myndi falla frá trúnni 

eða fara í einhverja allt aðra átt, en það hefur bara verið engan veginn, þeirra 

ótti hefur verið algerlega ástæðulaus sem betur fer.“ 

Eva hefur náð að vinna mikið í höfnunar tilfinningunni sem hún var 

búin að upplifa frá æsku gegnum 12 spora starfið.  Hún leit á sig sem farveg 

fyrir lækningu Guðs inn í líf fólks. „Guð notar okkur þannig sem verkfæri.“ 

Þegar hún byrjaði í 12 sporunum fékk hún „loksins þá trú á Guði að hann 

vildi gera mig heila.“ ... „Ég var búin að missa þá trú að hann vildi að ég 

væri heilbrigð.“ 

Stella hefur alltaf verið trúuð en hefur þó átt í ástar-haturs sambandi 

við Guð, einkum ef illa hefur gengið. Samt alltaf gott samband í það heila 

tekið. Henni finnst gott að trúa á Guð. „Þegar ég bið bænirnar mínar þá er 

hann persónulegur.“ Svandísi finnst trú vera að stórum hluta traust. „Þú 

veist ég treysti því að hann sé til og ég trúi því og heimurinn minn er bara 

betri eða þú veist heimsmynd mín... betri að vita að það ER eitthvað gott 

yfir okkur og það slæma sem gerist, þú veist, það er ekki honum að kenna.“ 

„Ef mér líður illa, svona þá er ég að biðja um styrk og biðja hann um að 

vera hjá mér og vaka yfir mér og svona þú veist, gefa mér ró og... fyrir mitt 

leyti hvort sem fólki finnst það klikkað eða ekki, þá virkar það sko.“ 

 
6.3 Áhrif guðfræðináms á þróun guðsmyndar og trúarlíf 

Forsendurnar kvennanna fyrir því að nema guðfræði voru 

mismunandi. Þær upplifðu námið á afar ólíkan hátt en fannst það flestum 

hafa bætt sjálfstraustið. Það tengist líklega að hluta til því hversu hátt  

háskólanám er metið í íslensku samfélagi. Áhrif guðfræðináms á þróun 
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guðsmyndar voru mismunandi, en allar töldu þær námið hafa skerpt 

guðsmynd sína með aukinni þekkingu.  

6.3.1 Áhugi fyrir guðfræði 

Viðmælendur mínir komu allstaðar að inn í guðfræðinámið, á 

mismunandi forsendum og aldurskeiðum. Ingibjörg var búin að ganga með 

hugmyndina um að fara í guðfræði svolítið lengi í maganum og fannst miklu 

skemmtilegra að vinna með fólki en með tölur. Hún var leitandi og dreymdi 

um að fara í guðfræðina í nokkur ár þegar líf hennar breyttist stórfelldlega. 

„Eftir að hafa farið í gegnum rosa rússíbanaferli í ár eftir það, þá var ég allt í 

einu á svona stað í lífinu þar sem ég hafði ákveðið val.“ „Ég stóð frammi 

fyrir í rauninni sko að vera áfram í sporunum sem ég var í sem var bara 

svona eins og hálft líf og í rauninni ekki að gefa mér neitt sérstakt sko, sem 

að gæti þá komið í staðinn sem einhvers konar lífsfylling.“ „[Það] spilaði 

inn í líka ,að þú veist, ákveðin leit kannski líka í upphafi að endilega fara í 

þetta nám, kannski að reyna að fá einhver svör við því sem maður var að 

kljást við. Þú veist, af hverju gerast svona hlutir? ... En það var ekkert 

endilega samt málið.“ 

Svandís sagði varðandi ástæðuna fyrir guðfræðináminu: „það var 

bara svona tilviljunarkennt að ég fór í guðfræði sko.“ „þetta var ekkert 

trúarlegt... ég kunni ekkert á Biblíuna eða þannig.“ Telma leitaði í að læra 

eitthvað skapandi og „þráði bara lífið.“ Tvær vinkonur gáfu henni kjarkinn 

til að fara í guðfræðinámið sem hafði heillað hana lengi. Fyrst hún hafði 

ekki fundið sig í skapandi leit sinni þá ákvað hún að prófa þetta. Hinsvegar 

eftir 1 ár var hún „komin með upp í kok.“ „Þetta var bara of mikill kassi.“ 

Henni fannst þó eins og Guð væri alltaf að senda hana til baka í 

guðfræðinámið. Védís fann sig ekki í öðru námi og var knúin í námið af 

tilvistarspurningum. „Eins og hvað ætlar þú að gera við þetta líf? Og ég á 

bara eitt líf og eitthvað svona.“ Hana langaði einnig að taka þátt í því að 

miðla kristinni trú til þeirra einstaklinga sem að vildu taka við henni. 
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6.3.2 Áhrif guðfræðinámsins á heimsmynd og lífssýn 

Viðmælendur mínir höfðu mismunandi reynslu af áhrifum 

guðfræðinámsins á líf þeirra. Svandísi fannst viðhorf til trúar vera öðruvísi 

heima í sveitinni heldur en í bænum. Fannst hún vera „idiot“ við hliðina á 

guðfræðinemum sem höfðu verið í KFUM & K og uppalin við mikla trú. 

Fannst hún einnig upplifa mjög mikið mótlæti er hún fór í guðfræðina. 

„Fólk spurði rosalega oft vini mína, þú veist, hvort ég væri orðin eitthvað 

klikkuð.“ „Það kom fólki mjög á óvart þegar ég byrjaði í guðfræði... fékk oft 

að heyra hvort eitthvað hefði komið fyrir mig. Hvort ég hefði orðið fyrir 

einhverju áfalli eða eitthvað svoleiðis.“ 

Ingibjörgu finnst námið búið að gefa sér rosalega mikið. Búið að 

þroska hana sem manneskju og trúna. „Þetta er náttúrulega búið að gera 

kraftaverk sko, ég er ekkert sama persónan í dag eins og þegar ég byrjaði í 

skólanum, á svo margan hátt sko“ „akademíska umhverfið, koma inn í það 

og upplifa samskiptin við fólkið... trúin manns breytist.“ Henni finnst hún 

hugsa aðeins öðruvísi heldur en hún gerði og vera einhvern veginn mikið 

þroskaðri og jafnvel sáttari við sjálfa sig.  

Svandís lítur jákvæðum augum á guðfræðinámið í dag þótt hún hafi 

lengi efast og ætlað í annað nám. Finnst hún hafa þroskast, vera öruggari 

með sig, líður betur og hefur mikið meira sjálfstraust. Hún telur námið efla 

gagnrýna hugsun og er farin að sinna trúarlífinu mikið, biður mikið og 

finnur „meiri ró í sálinni.“  „Ég hef svona reynt að móta mína sjálfstæðu... 

mitt lítið box hvernig ég vil hafa mína trú sko.“ „Mig langar bara til að 

praktísera trúna mína meira.“ 

Védísi finnst námið hafa gefið sér alveg rosalega mikið, víkkað 

sjóndeildarhringinn menningarlega séð og hún hafa lært  siði  og trúarbrögð 

annarra menningarheima. „Þannig kennir námið manni að ýta fordómum 

burtu, einhvern veginn.“ Finnst hún hafa náð meira sambandi við sjálfa sig 

og finnur meira þakklæti fyrir „bara svona daglega hluti.“ „Guðfræðin er 

mannbætandi nám frá a-ö... ef ég ætti að segja á skalanum frá 0-10 þá held 
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ég að ég myndi alveg ná þessu upp í 10 einhvers staðar um... jákvæðni í 

áhrifum á lífið mitt.“ 

 

6.3.3 Áhrif guðfræðinámsins á trú og viðhorf 

Viðmælendur mínir lýstu mismunandi áhrifum guðfræðinámsins á 

trúarlíf sitt en margar upplifðu að hin persónulega trú væri „lögð til hliðar“ 

að vissu leiti innan háskólasamfélagsins. Ingibjörgu finnst námsefnið hafa 

aukið trú hennar frekar en minnkað hana. Svandísi finnst hún hafa upplifað 

trúna á „einhvern veginn pínu nýjan hátt.“ Telma hafði alltaf verið föst í að 

Biblían væri sagnfræðilega rétt, þetta hefði allt átt sér stað og það var 

kannski ekkert pláss til að efast neitt um það. 

„Það var bara að Jesús var upprisinn og krossfestingin var 

náttúrulega mjög stórt dæmi í þessu... var ofboðslega miðlægt 

kannski líka í minni trú. [Einn kennari] sagði að það væri nú ekkert 

víst að... Jesús hefði dáið á krossi og það væri nú kannski bara 

seinni tíma viðbót og eitthvað svona og ég man bara að ég bara 

svona... ég bara svona lamaðist. Einhvern veginn búið að kippa 

undan [manni] fótunum og allt bara einhvern veginn svona hangir í 

lausu lofti.“ ... „Mér hafði aldrei dottið í hug að það væri neinn 

annar flötur... annar grundvöllur.“ ... „þá einhvern veginn var allt 

orðið EF hjá mér.“  

Telma ákvað í kjölfarið að hætta og fara í annað nám en henni fannst þá eins 

og eitthvað væri enn einu sinni að segja henni að hún væri ekki á réttri leið. 

Þannig að hún ákvað bara að klára guðfræðina. „Námið hefur hjálpað alveg 

mikið í þessari krísu minni... ég get samt ekki komið orðum að því en 

einhvern veginn... þá er þetta að gróa.  Námið er svona einhver... vegferð til 

þess að græða eitthvað sem að brotnaði áður... þessi seinni hluti sko.“ En 

henni finnst þó eins og hún hafi ekki upplifað sterka tilfinningu um nálægð 

Guðs jafn oft núna upp á síðkastið eins og áður. „Kannski hef ég ekki verið 

alveg jafn opin fyrir því eða eitthvað.. ég veit ekki.“ 
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Stella telur að partur af því að vera í guðfræði sé að efast. Hefur ekki 

misst trúna þótt henni finnist hún hafa dofnað. Henni finnst hún verða að 

leggja trú sína svolítið til hliðar í guðfræðináminu til að verja hana. „Maður 

fær kannski smá svona sjokk á tímabili hvað þetta er fræðilegt og auðvitað 

náttúrulega bara partur af að vera í guðfræði er bara að efast. Það er samt 

gott að það hefur ekki... Ég hef ekki misst trúna, alls ekki... Mér finnst Guð 

ekki hafa yfirgefið mig. Ekki beint, nei... ekki yfirgefið mig meira kannski 

að trúin minnkaði... ekki að Guð sjálfur væri að yfirgefa mig, heldur kannski 

frekar að ég sé að yfirgefa Guð.“ Guðfræðinámið hefur fengið Védísi til að 

staldra meira við og hugsa hvaða kraftur það er sem að spilar inn í hverjar 

aðstæður fyrir sig. Hún hugsa meira út í það hvaða hlutverki Guð gegnir í 

lífinu og finnst hún alltaf vera að færast nær og nær Guði, vera orðin opnari 

fyrir því að hleypa honum inn í líf sitt og viljugri til að gera hann stærri part 

af lífinu. 

Eva tók Biblíuna bókstaflega áður sem algerlega borðleggjandi 

sannleik. Lestur Biblíunnar olli spennu en eftir guðfræðinámið fékk hún þá 

vitneskju að það er ekki Guð sjálfur sem skrifar með sinni rithönd, eða með 

sinni hendi. Það var henni stórkostlegur léttir að þurfa ekki að taka allt 

bókstaflega sem að sagt er í Biblíunni. „Það er meira líf, það er komið líf í 

hana [Biblíuna] með því að axla [ábyrgð].“ 

 

6.4 Guðsmynd í dag 

Flestar konurnar lýstu guðsmynd sinni í dag á „vitrænum nótum,“ 

vísuðu til hans sem krafts og anda. Þær notuðu þó að hluta til sama orðalag 

yfir Guð og helstu stoðir í æsku. Svör kvennanna gefa til kynna að 

guðsmynd þeirra og trúarlíf séu í samtali við háskólasamfélagið. Oft vísaði 

orðalag þeirra til kenninga trúfræðinga, annarra guðfræðinga eða 

helgisiðaarfs Þjóðkirkjunnar. Orðræða þeirra var oftast ígrunduð og vel 

orðuð, sem gaf til kynna að mikil innri vinnsla á guðsmyndinni hefði átt sér 

stað.  
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6.4.1 Viðhorf til Guðs og trúar í dag 

Viðmælendur mínir lýstu viðhorfum sínum til Guðs á afar 

mismunandi hátt og notuðu oft sama orðalag og þegar þær lýstu helstu 

stoðum sínum í æsku. Stella sér Guð í dag sem anda, sem er allt um kring, 

alls staðar og út um allt. Hún hefur mikla trú á Guði og mætti hans og finnst 

gott að hafa Guð þegar eitthvað bjátar á. Henni finnst hún líta á hann 

þroskaðri augum. Fer með bænirnar á kvöldin og hefur reglulegt samband 

við Guð og upplifir nærvist hans í náttúrunni. „[Ég nota bænir] meira svona 

til að róa mig niður ...ef ég er stressuð fyrir próf eða eitthvað þá er rosalega 

gott að bara slaka á og fara kannski með bæn ...ég held að það geri mann 

bara að betri manneskju að vera trúaður í rauninni.“  

Evu finnst Guð vera nálægur og fjarlægur í senn. Hún lýsir honum 

sem almáttugum, alvitrum, algóðum kærleik. Henni finnst hann 

persónulegur, stórkostlegur og undursamlegur skapari og lífgjafi sem gefur 

kraft. Í stað þess að biðja hann um eitthvað sérstakt eins og hún gerði áður 

fyrr biður hún í dag einungis um hans vilja. 

„Ég veit að í dag þá er alveg sama hvað ég myndi gera, ég er alveg 

jafn mikilvæg fyrir hann og hann elskar mig alveg jafn mikið.„[Guð] 

hefur umsjón með manni.. Hann stjórnar ekki nema ég leyfi honum 

að stjórna.“ ... „Hann hefur húmor og já, vill manni það besta“ 

„Mér finnst líka mikilvægt að fara ekki frammúr Guði. Vera frekar í 

takt við hann“ ... „Stundum fer ég aðeins frá Guði en ég veit að Guð 

er, bíður bara eftir að ég snúi mér til hans aftur.“ ... „Ég má aðeins 

stíga út úr þessu. Það er í lagi. Það er af því að ég treysti honum og 

elska hann að ég sný alltaf til baka. Ekki vegna þess að ég upplifi 

það að ég verði að fara til hans aftur. Af skyldurækni eða ótta.“ ... 

„það er partur af þessu kærleikssamfélagi, skil alltaf betur og betur 

þetta frelsi sem felst í kærleikanum.“ 

Telmu finnst Guð bara einfaldlega góður, líf og skapari. Tengingin 

við Guð sem líf hefur alltaf verið henni sterk. Fyrir henni er Guð bæði 

skapandi afl og skapandi kraftur í okkur. „Mér finnst ég alltaf einhvern 
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veginn koma betur og betur að því að Guð er svona voða mikill skapari... og 

svona lífgjafari fyrir mér.“ „[hann] hugsar um mann ... nærir mann og passar 

að maður detti ekki einhvern veginn á leiðinni.“ „Hann haldi einhvern 

veginn utan um allt sem er í lífinu og bara eins og við erum, alveg sama 

hvaða leið einhvern veginn sem við löbbum að þá sé hann alltaf með 

okkur.“ 

Guðsmynd Ingibjargar er föðurleg týpa og „rosalega persónulegur“. 

Hann er henni til staðar þegar hún þarf á honum að halda. Henni finnst það 

vera okkar að tengjast honum og vilja vera í „ítarlegum samskiptum“ við 

hann.  Trúarlífið hennar er „svolítið bara flækt einhvern veginn saman við 

daglega lífið.“ Svandísi finnst Guð fyrst og fremst góður, gott afl. Finnst fast 

í sér að karlgera hann þó hún sjái hann meira sem afl í dag. Finnst hann 

fjarlægur stundum, „langt, langt í burtu“ og að hún tali til hans frekar en 

hann til hennar. Trúir að hann sé fyrirgefandi. „Ég trúi því ekki að hann sé 

trylltur sko út af því ef maður drýgi einhverja synd sko.. við erum breysk og 

gerum mistök.“ 

Fyrir Védísi er Guð alls staðar og í öllum, svona einhver persóna 

sem er ekki á þessari jörð, heldur yfir okkur og fylgist með. Fyrir henni er 

Guð hið góða í heiminum,  krafturinn sem er ástæðan fyrir því að við erum 

þau sem við erum og höfum það í okkur að gera gott. Góðmennska, vinátta 

og umhyggja eru orð sem hún tengir bæði við móður sína og Guð. „Guð er 

hreyfiafl sem er fær um að blessa, fær um að hjálpa, hjálpa okkur að finna 

réttu leiðina og líða vel og allt það.“ „Ég er ekki alveg búin að gera upp við 

mig hvort hann sé meira í formi krafts eða einhvers... einhverrar veru.“ Fyrir 

henni er hann persónulegur á andlegan hátt en einhvern veginn fjarlægur í 

leiðinni, „lítill partur af honum er hjá mér og í mér... þannig að hann er 

nálægur í þeim ... skilningi en fjarlægur líka í leiðinni af því að ég get ekki 

snert hann og hann dreifir sér út um allan heiminn.“ 
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6.4.2 Trúrækni í dag 

Viðmælendur mínir eru mismunandi hvað trúrækni varðar, eins og 

ástæður, tilefni og tíðni iðkunar. Svandís lýsir trúarlífi sínu í dag, að 

stundum finnur hún „bara móment, þú veist þó maður sitji inni í Hámu, það 

er svona að fara bara með litla þulu stundum í höfðinu, jafnvel þegar ég er 

inni í margmenni.“  Henni finnst bænin ekki endilega vera samtal heldur 

frekar finnst henni það meira þannig að hann sé bara þarna og hún geti sagt 

hlutina upphátt, „því manni líður betur ef maður segir hlutina upphátt.“ 

Henni líður „voðalega vel“ þegar hún biður bænirnar. „Maður finnur að 

manni hitnar á tásunum og þú veist, maður svona nær að slaka á þannig að 

mér finnst bara... eins og að fara með litlar bænir og svona... finnst það bara 

voða gott. Fer oft með Faðir vorið, geri það stundum nokkrum sinnum á dag 

sko bara svona að raula það svona aðeins... og mér líður oft betur með það 

sko.“  Henni finnst trúin hjálpa sér almennt í lífinu, „partur af prógramminu 

sko.“  

Svandís lýsir þróun trúarlífs síns með eftirfarandi hætti; „Ég byrjaði 

að biðja bænirnar mínar mikið [þegar ég bjó ein erlendis] og var pínu að 

kalla á Guð þetta var svona í fyrsta skipti á ævinni sem ég var virkilega 

svona grét til hans.. biðja hann um að vera hjá mér... og mér fannst ég vera 

svona pínu miserable, þannig að ég fór svona að kalla þú veist... var að biðja 

afa... afi minn hafði dáið árið á undan. Fór að biðja hann um að vera hjá mér 

og styrkja mig og svona og þá fór mér alltaf að hitna á tánum... Mamma 

sagði að þetta væri örugglega afi þú veist, afi væri að hita mér á tásunum af 

því að hann tók oft um fæturna svona og nuggaði þannig að manni var heitt 

sko... kannski var þetta barnalegt en ég trúði því oft að hann væri hjá mér. 

Ég trúði því að hann væri að styrkja mig og aðeins að reyna herða mig... 

þetta var svona kannski þá sem ég svolítið byrjaði að biðja til Guðs.“ 

Stella fer í messur, hefur tekið þátt í kirkjustarfi og fer með bænirnar 

sínar. Hefur trú á Guði og mætti hans. Henni finnst gott að hafa Guð til 

staðar þegar eitthvað bjátar á. Henni finnst samband sitt við Guð vera gott. 
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„Ekki að ég sé að alltaf að tala við Guð eða eitthvað svoleiðis allan daginn 

en svona þetta er mjög reglulegt samband eða samskipti, við getum orðað 

það þannig.“ Védís talar sérstaklega við Guð eða á í sérstökum samskiptum 

við hann þegar á reynir. 

 

6.4.3 Áhrif  erfiðleika á trú og guðsmynd 

Viðmælendur mínir höfðu mismunandi viðhorf til dauðans og 

erfiðleika. Erfiðleikar hafa oft áhrif á heimsmynd einstaklinga er þeir 

upplifa merkingar- og tilgangsleysi. Hin nýja heimsmynd sem fæst gegnum 

það að vinna sig gegnum erfiðleikana passar stundum ekki við hina gömlu 

guðsmynd. Guðsmyndin lenti mismikið í endurvinnslu þegar eitthvað 

bjátaði á. Þegar Eva var yngri bað hún Guð að láta sér líða betur þegar hún 

var í mestri vanlíðan, þá fannst henni Guð vera fjarlægur, því hún var búin 

að sjá fyrir sér að hann myndi svara eins og hún vildi. Eva segist horfa á 

erfiðleika í dag sem viðfangsefni. Ríkjandi viðhorf hennar hefur verið að 

erfiðleikarnir séu til að þroska mann. „Stærsta glíman í dag er við sjálfa mig. 

Sú vinna er aldrei búin, eilífðarvinna.“ Henni fannst sorg fólks yfir látnum 

ástvinum áður  vera viss eigingirni en eftir áfanga í sálgæslu í 

guðfræðináminu fannst henni hún fá nýtt viðhorf til sorgarinnar. 

Telma telur að við dauðann sameinist maður einhvern veginn Guði 

aftur. „Ég hugsa dálítið um að maður hafi komið frá Guði og fari þangað 

aftur en samt á einhvern bara svona ólíkamlegan hátt. Óhlutbundinn. Ekki 

beint í tíma, ekki beint eitthvað línulegt... Eftirlífið er svona uppljómuð 

þoka. Eitthvað svona sem er, ER... loftið verður allt í einu sýnilegt, þú veist 

eitthvað loft sem tekur... maður tekur aldrei eftir loftinu, það er hérna. Allt í 

einu verður það að einhverjum massa, allt í einu áþreifanlegt. Samt svona 

uppljómuð þoka.“ 

Ingibjörg lýsir erfiðleikum þannig að þeir marki far í mann og fái 

mann til að endurskoða ofsalega margt.  „Ég var svolítinn tíma að í rauninni 

þú veist, já, að taka Guð í sátt [eftir áfallið] en samt sko mjög fljótt í ferlinu 

ákvað ég að það væri ekkert hægt að vera reiður við hann sko“ „Ég var 
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svolítið ‚pissed‘ út í Guð sko þarna um tíma af því að ég... trúi á hann.“ 

Fyrir henni var Guð mikilvægt haldreipi í erfiðleikunum. Svandís man að 

þegar afi hennar dó hætti hún að biðja bænirnar um tíma. „Ég fór bara ... í 

fýlu... svo tók ég hann í sátt.“ Védísi finnst Guð hjálpa sér við að sætta sig 

við það sem hún fær ekki breytt. 

 

6.4.4 Sambandið við Guð í dag 

Konurnar lýstu sambandi sínu við Guð á mismunandi hátt, flestum 

fannst gott að eiga samskipti við hann, sérstaklega þegar þær voru stressaðar 

eða áttu í erfiðleikum. Telma finnur nálægð Guðs „bara á labbi... á leiðinni í 

skólann.“ „[Sambandið við Guð] er einhvern veginn mjög tengt lífinu... 

eitthvað svona lítið undur. Eitthvað, þú veist, æ lítið blóm sem nær einhvern 

veginn að spretta upp úr gangstéttinni af því að það er einhvern veginn 

sprunga í gangstéttinni þar, þá nær að kvikna líf. Þá fæ ég bara svona sterka 

tilfinningu fyrir Guði. Þú veist, bara svona eitthvað ótrúlega lítið.“ „Í öðru 

lagi er það gegnum tónlist. Þá finnst mér ...ég finna fyrir einhverju 

stórkostlegu... einhverju svona afli sem að mér finnst vera Guð.“ „Í þriðja 

lagi... að upplifa einhvers konar kraftaverk... eitthvað sem manni finnst að 

eigi ekki að geta gerst en gerist samt.“ Hún sækir styrk hjá Guði, stundum 

finnst henni Guð virðast fjarlægur, en þá finnst henni það vegna þess að hún 

labbar í burtu frekar en að hann yfirgefi hana. „Maður verður bara eitthvað 

svona sambandslaus.“ „Mér finnst ég alveg hafa upplifað að maður getur átt 

svo ótrúlega sterkt samband við Guð án þess að það séu einhverjir 

erfiðleikar tengdir því... þannig að mér finnst það alls ekki vera forsenda 

þess að eiga ... alveg hérna.. hlýtt samband við Guð... heitt, hlýtt og gott og 

notalegt.“ 

Samband Ingibjargar við Guð í dag er eins og sambúð.  

„Stundum er gleði, stundum getur maður orðið pínu pirraður og 

stundum bara allt svona sem að fylgir“ ... „Það komu móment þegar 

ég horfði upp í loftið og hugsaði: Hvað ertu að pæla?‘ Það gerist 

líka alveg í sambandi, þú verður ógeðslega pirruð stundum við þann 
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sem þú býrð með og bara næstum því gargar á hann sko, þú veist... 

Ég meina, það eru bara... það eru bara ekki alltaf jólin. það er bara 

svoleiðis.“  

Ingibjörg leggur tilfinninguna fyrir nálægð Guðs til jafns við að verða 

lamaður og  upplifa eitthvað sem er bara ekki hægt að lýsa. Tengir 

tilfinninguna við náttúrufyrirbæri, sólsetur eða eitthvað í þá áttina. „Kannski 

þessi ofboðslega helgi einhvern veginn sem að hellist yfir mann, í bænalífi 

þá einhvern veginn nær maður svona punkti sem er bara þú veist það 

eiginlega bara rennur saman allt sko.“„Svo líka sem var rosalega skrýtið að 

þegar ég er á mínum svona dýpstu stundum svo sem eftir þetta áfall mitt, þá 

var ég alltaf með svona einhverja svona innri rödd, það var ótrúlega skrítið... 

maður var kannski alveg bara að gefast upp sko á einhverjum svona 

ofboðslega erfiðum mómentum þá kom einhver svona innri rödd og sagði 

bara, róaði mig og sagði bara: „Þetta verður allt í lagi“ og eitthvað svona. 

Þetta var svona eins og í teiknimyndunum. Eins og að vera með engil á 

öxlinni...“  „Hann hafði þarna einhverja leið ... þú veist í gegn, til að tala við 

mann.“ 

Svandísi finnst sambandið við Guð vera „bara eins og með ástina, þú 

veist. Það er ótrúlega gott stundum að ætla sér að reyna að vera skynsamur 

sko en það er alltaf hjartað sem ræður að lokum og ég held að... það er 

miklu meira spunnið í hjartað heldur en maður heldur oft.“ „Það eru miklu 

meiri tilfinningar í hjartanu heldur en mann órar fyrir held ég stundum sko. 

Þú veist þetta eru svona tvær skipanir sem... mér finnst stundum vera alveg 

þú veist heilinn og hann er bara ógeðslega frekur.“ „ég hef stundum verið að 

spá í þetta, eins og með bænirnar og svona mér finnst maður ná að róa sig 

og svona og mér finnst maður svo oft vera þegar manni líður pínu illa... ég 

held að maður átti sig oft ekki á því hvað það er, en þá er maður bara oft að 

traðka á hjartanu. Þú veist maður er ekkert að leyfa því að stjórna aðeins. 

Heilinn er svo ógeðslega frekur... þetta er bara eins og með Guð líka... 

hjarta... í hjarta mínu trúi ég að hann sé til.“ „Partur af tilgangi lífsins er að 
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gera það sem hjartað segir manni að gera. Og ég er ekki að gera það. Það er 

svona minn Akkillesarhæll pínu í lífinu að... heilinn er ótrúlega sterkur.“  

Védís finnur Guð í hversdagsleikanum á mismunandi sterkan hátt. 

Hann hefur ekkert varðað hana neitt rosalega mikið og ekkert verið mjög 

„involveraður“ í lífi hennar „þannig séð.“  „Maður hefur fundið eitthvað 

svona einhverja ákveðna tilfinningu inn í sér sem er svona „out of the 

ordinary“ og er svona einhvern veginn einstaklega góð.“ „Hef kannski ekki 

ennþá upplifað einhverja svona rosalega... algjöra vissu um að Guð sé að 

grípa inn í lífið mitt.“ „Eftir að ég lendi í einhverju... svo sem þegar 

atburðurinn er liðinn eða tíminn er liðinn þá meira svona... já, þarna spilaði 

hann með mér... fatta eftir á.“ „Eg vil meina að þú veist þegar ég er svona að 

gera gott og hjálpa öðrum að þá er ég líka að gera það í svona... ef hann er 

allt það góða í heiminum, þá er hann líka það góða í mér þannig að.. að þá 

erum við saman að því einhvern veginn, ég og Guð. O boy!“  

 

7. Umfjöllun um niðurstöður og lokaorð 

 Niðurstöður viðtalanna drógu upp mynd af trúarlífi og guðsmyndum 

sex kvenkyns guðfræðinema við Háskóla Íslands. Guðsmynd kvennanna í 

æsku byggðist að stórum hluta á því hvernig fjölskyldulífinu var háttað og 

hvernig trúarlíf einstaklinganna sem stóðu þeim næst var. Þróun 

guðsmyndarinnar samræmdist sorgarvinnslu og mótun sjálfsmyndar. 

Úrvinnsla kvennanna á erfiðleikum var mismunandi, sumar lýstu því að 

þeim fannst þær fjarlægjast trúna og Guð, meðan öðrum fannst hún dýpka 

og verða persónulegri og þær öðlast innri vissu á sjálfri sér.  

Áhrif guðfræðinámsins á þróun guðsmyndar voru mismunandi en 

allar töldu þær námið hafa skerpt guðsmynd sína að einhverju leiti. Flestar 

konurnar lýstu guðsmynd sinni í dag á afar vitrænum nótum og sumar að hin 

persónulega trú væri „lögð til hliðar“ að vissu leiti í háskólasamfélaginu. 

Eins og Rizzuto bendir á þá felur heimspekileg íhlutun í sér að móta 

vitsmunalegar tengingar við trúna. Þennan part af þroskarferli 

fullorðinsáranna er hægt að tengja við viðleitni guðfræðináms en námið 
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virðist auka sjálfsvitund samhliða því að fullnægja þörfinni að vera hluti af 

stærri heild. Mismunandi áhrif námsins á trúarlíf og guðsmynd kvennanna 

eru afar áhugaverð, auk þess sem áhugavert hefði verið að skoða samspilið 

milli vitsmunalegra og tilfinningalegra guðsmynda, námsefnið andspænis 

persónulegri trú°°+ 

Þekking mín á guðsmynd kvenna í guðfræðinámi hefur aukist og 

dýpkað. Þær lýsa sambandi sínu við Guð og trúarlífi á fjölbreyttan og 

litríkan hátt, sem ég tel að varpi ljósi á óbeislaða auðlind trúarlegrar túlkunar 

sem er að finna innan guðfræðideildarinnar og ef til vill væri hægt að nýta 

betur. 

 Andspænis áskorunum og erfiðleikum sálgæslunnar er mikilvægur 

hluti af starfinu að reyna að koma þessum áskorunum í orð. Með þessari 

rannsókn leitaðist ég við að sjá og sýna hvernig kvenkyns guðfræðinemar 

orða og vinna úr erfiðleikum og áskorunum í daglegu lífi í sambandi við 

guðsmynd sína. Rannsókninni var ekki ætlað að birta endanlega niðurstöðu 

af guðsmynd kvenkyns guðfræðinema. Þessar reynslusögur veita þekkingu 

af lifaðri guðsmynd og trúarlífi. Partur af því að sýna ábyrgð í sálgæslu er að 

vera meðvitaður um eigin guðsmynd og þá staðreynd að guðsmynd 

viðmælandans og manns eigin guðsmynd eru í sífelldu samtali. Ég vona að 

þessi rannsókn aðstoði sálgæta við hið fjölþætta ferli samskipta sem á sér 

stað í starfsgrein sem er einstök í eðli sínu og hvet lesendur til að íhuga og 

meðtaka mikilvægi guðsmyndarinnar í sorgarvinnslu. Með því að skoða 

guðsmyndirnar í ljósi háskólasamfélagsins vona ég að rannsóknin nýtist 

framtíðar starfsfólki á sviði sálgæslu. 

 Ég vona að þessar sögur af lifaðri guðsmynd kvenkyns 

guðfræðinema andspænis áskorunum og erfiðleikum veiti lesendum 

innblástur til að skapa raunhæfar leiðir til að efla von og merkingarleit í 

nútíma samfélagi. Þessar sögur eru einstakar að því leitinu til að 

áskoranirnar áttu sér stað í íslensku samfélagi, í umgjörð sem við lifum 

saman í. Í nútíma samfélagi er mikilvægt að skoða guðfræðimenntun og 

trúarlíf með gagnrýnum og umhyggjusömum augum. Með visku og 
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þekkingu er hægt að skapa frjósamt samtal milli trúarbragða og 

fræðaheimsins og skapa ramma fyrir mikilvægar spurningar sem birtast í 

sálgæsluvinnu. Á grundvelli guðfræði og sálfræði skapast samþætt fræðileg 

og klínísk nálgun á viðfangsefninu. Gegnum þessa samþættingu er hægt að 

móta með innsæinu fræðsluefni fyrir starfgreinina og þannig stuðla að 

framförum. 
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Greiningarlíkan 1 Eva 
Trúarlíf í æsku Viðhorf til 

Guðs í 
æsku 

Sjálfsmynd 
vs. 
guðsmynd 

Guðsmynd í æsku Viðhorf til 
biblíunnar 

Þróun guðsmyndar Viðhorf til 
erfiðleika 
og sorgar 

Guðsmynd í dag 

Fann mjög snemma 
sterka þrá og þörf eftir 
því að biðja, lesa í 
Biblíunni og „læra 
um Guð“. 
Móðuramma hennar 
var mikill 
áhrifavaldur. Hún 
man eftir að hafa 
alltaf liðið vel í 
kirkju. 
Varð fyrir höfnun og 
einelti sem fékk hana 
til að sækja meira í 
trúna. 
 
Gullkorn: „Svo 
man ég eftir þegar 
amma mín var að 
kenna mér vers og 
bænir og sálma... 
Ég var rosalega 
dugleg og áköf í að 
læra... sálma og 
bænir... upp úr 
sálmabókinni.“ 
 „Var svekkt að fá 
ekki meiri fræðslu í 
fermingarfræðslun
ni.“  
 „Já ég held að 
hafi, trúin hafi 
alltaf veitt mér 
huggun og styrk.“  

Vildi vanda sig 
að þóknast 
Guði því hann 
var alltaf að 
fylgjast með 
henni. 
 
Gullkorn: 
„Ég var ekki 
hrædd við 
Guð en ég 
vildi vanda 
mig við það 
að þóknast 
honum.“ 
„þegar ég var 
yngri og var 
að biðja Guð 
að láta mér 
líða betur 
þegar ég var í 
mestri 
vanlíðan þá 
hefur mér 
kannski 
fundist Guð 
ekki vera 
með mér. 
Guð vera 
fjarlægur, ég 
var búin að 
sjá fyrir mér 
að hann 
myndi svara 
mér eins og 
ég vildi.“  

Hún hefur náð 
að vinna mikið 
í höfnunar-
tilfinningunni 
sem hún var 
búin að upplifa 
frá æsku 
gegnum 12 
spora starfið.  
Gullkorn: 
„Leit á mig 
sem farveg 
fyrir hans 
lækningu inn 
í líf fólksins“ 
„Guð notar 
okkur þannig 
sem 
verkfæri“ 
„Þegar ég 
byrjaði í 12 
sporunum 
fékk ég 
loksins þá trú 
á Guði að 
hann vildi 
gera mig 
heila. „Ég var 
búin að 
missa þá trú 
að hann vildi 
að ég væri 
heilbrigð“ 

Þegar hún var barn trúði hún að Guð væri 
persóna, maður sem fylgdist með henni og 
öllu sem gerðist. Þegar hún var 16 ára var 
hún leitandi, fór að lesa í Biblíunni og sótti 
trúfélag. Í kjölfar mikillar togstreitu 
afneitaði hún Guði vegna þess hversu 
„miskunnarlaus“ og „ósanngjarn“ hann 
virtist vera. Þannig var líf hennar í nokkur 
ár þar til Guð „bankaði á hjartadyrnar 
hennar.“ 
 
Gullkorn: „þannig ég vandaði mig í 
lífi mínu, vandaði mig við að vera 
góð, kurteis og hlýðin og haga mér“  
„þetta fór einhvernvegin allt svo 
vitlaust í mig að ég komst að þeirri 
niðurstöðu eftir mikið ströggl og 
lestur á Biblíunni, allar þessar 
mótsagnir og stríð og hvað Guð var 
miskunnarlaus og ósanngjarn fannst 
mér, og grimmur að etja fólki saman 
til að drepa og slátra hvort öðru að 
ég bara nei, Guð er ekki til, Guð er 
ekki til, Guð var bara tilbúningur 
mannanna, út úr mínu lífi með Guð, 
og hérna ég tók þetta skref að afneita 
honum og hætti að biðja, hætti að 
lesa og hætti að hugsa um Guð... 
þannig var líf mitt í nokkur ár... þar 
til að... Guð bankaði bara á 
hjartadyrnar mínar. Knúði bara á 
hjartað. 
Fór að kynnast Guði uppá nýtt.  
Hann leiddi mig í samfélag 12 
sporanna og bænahóps sem hefur 
styrkt mína guðsmynd og gefið mér 
þá mynd sem ég hef í dag. 

Tók hana 
bókstaflega 
áður og sem 
algerlega 
borðleggjandi 
sannleik. 
Lestur 
Biblíunnar olli 
henni spennu. 
Síðan eftir 
guðfræðinámið 
fékk hún þá 
„vitneskju að 
það er ekki 
Guð sjálfur 
sem skrifar með 
sinni rithönd, 
eða með sinni 
hendi.“  
 
Gullkorn: 
Það var 
„stórkostlegur 
léttir að maður 
þurfi ekki að 
taka allt 
bókstaflega sem 
að sagt er í 
Biblíunni.“ 
„Það er 
meira líf, það 
er komið líf í 
hana 
(Biblíuna) 
með því að 
axla 
(ábyrgð).“ 

Áður fyrr „hafði hún engan veginn rétta 
mynd af Guði.. Gegnum guðfræðinámið 
hefur guðsmynd hennar „ekkert afgerandi 
breyst. Hún skýrist frekar.“ 
 
Gullkorn: „Ég lét mata mig, lét 
segja mér hvernig Guð var. Túlka 
Guð fyrir mig án þess að melta, 
vega og meta sjálf sannleikann.“  
 „Ef maður er ekki með sína 
persónulegu mynd er svo auðvelt 
að sveiflast og þá veit maður ekkert 
í hvorn fótinn maður á að stíga.“ 
„Ég nota það sem hefur samhjóm í 
mínu hjarta til að styrkja mína trú 
og það sem hefur ekki samhljóm 
læt ég liggja milli hluta.“ „Ég þarf 
ekki að vera sammála öllum 
þessum stefnum og hugmyndum 
og straumum“ „Fyrir nokkrum 
árum hefði ég ekki getað notið þess 
að vera sammála, hefði orðið mjög 
ringluð og rugluð í öllu þessu, hvað 
þroskann varðar.“  „Það er mikið 
frelsi í því að þurfa ekki að vera 
sammála.“ 
„mér finnst (í gegnum 
guðfræðinámið) ég hafa styrkst í 
trúnni, frekar heldur en hitt. 
Fengið, mér finnst ég vera ríkari... 
með alla þessa vitneskju. Sumir 
voru hræddir um mig... höfðu 
áhyggjur af því að ég myndi falla 
frá trúnni eða fara í einhverja allt 
aðra átt, en það hefur bara verið 
engan veginn, þeirra ótti hefur 
verið algerlega ástæðulaus sem 
betur fer.“ 

Hún horfir á 
erfiðleika sem 
viðfangsefni til 
að þroskast og 
vinna úr. 
„Ríkjandi 
viðhorf“ hennar 
hefur verið: 
„erfiðleikarnir 
eru til að 
þroska mann“. 
 
Gullkorn: 
„Stærsta 
glíman í dag 
er við sjálfan 
mig. Sú vinna 
er aldrei 
búin, 
eilífðarvinna.
“ 
„Nýtt 
viðhorf til 
sorgarinnar 
eftir að hafa 
setið 
sálgæsluáfang
a“ 

Finnst Guð vera nálægur og fjarlægur í 
senn. Almáttugur, alvitur, algóður, 
kærleikur, persónulegur, Stórkostlegur, 
undursamlegur, skapari, lífgjafi, gefur 
kraft. Í stað þess að biðja hann um 
eitthvað biður hún í dag einungis um 
hans vilja. 
 
Gullkorn: „ég veit að í dag þá er 
alveg sama hvað ég myndi gera, 
ég er alveg jafn mikilvæg fyrir 
hann og hann elskar mig alveg 
jafn mikið. 
„(Guð) hefur umsjón með 
manni.. hann stjórnar ekki nema 
ég leyfi honum að stjórna“  
„hann hefur húmor og já, vill 
manni það besta“ 
„Mér finnst líka mikilvægt að fara 
ekki fram fyrir Guð, fara ekki 
frammúr Guði. Vera frekar í takt 
við hann“ „Stundum fer ég 
aðeins frá Guði en ég veit að 
Guð er, bíður bara eftir að ég 
snúi mér til hans aftur.“ Ég má 
aðeins stíga út úr þessu. Það er í 
lagi. Hann elskar mig alveg jafn 
mikið og af því að ég treysti 
honum og elska hann sný ég 
alltaf til baka. Ekki vegna þess að 
ég upplifi það að ég verði að fara 
til hans aftur. Af skyldurækni eða 
ótta.“ „það er partur af þessu 
kærleikssamfélagi, skil alltaf betur 
og betur þetta frelsi sem felst í 
kærleikanum.“  

 



Greiningarlíkan 2 - Telma 
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Guðsmynd í 

dag 

 

Fyrstu minningarnar eru af 
kirkju og Biblíusögum en 
hún var „alltaf með þetta“ 
trúarlega umhverfi . „Fór 
alltaf með bænirnar og 
fannst ... bænin hafa pínu 
töframátt“. „Faðirvorið... 
gulltryggt og virkaði alltaf“ 
ef hún gat ekki sofnað. 
Æskutrúin tengist einnig 
mikið tónlist og „að vera 
mikið að þvælast í kringum 
orgelið“ Sterkustu 
trúarreynslan upplifði hún 
12 ára. 
Gullkorn: „En svona 
fyrsta, þú veist, 
trúarreynsla sem ég 
svona man eftir að hafa 
upplifað bara eitthvað 
ofboðslega sterkt að 
finna fyrir Guði 
einhvern veginn, það 
finnst mér hafa verið 
þegar ég var 12 ára.“ 
„Ég man bara að ég var 
einhvern veginn svona 
ein að þvælast ofan í 
Almannagjá, þar sem er 
svona algjörlega óspillt 
og ég man bara eftir því 
einhvern veginn að hafa 
fengið einhvern veginn 
óstjórnlega sterka 
tilfinningu fyrir mér og 
Guði saman.“ 
 

Upplifði 
Guð sem 
badamann
n sem hún 
bað til og 
hann 
uppfyllti 
óskir 
hennar. 
Gullkorn
: „Það var 
alveg 
magnað 
hvernig 
maður 
gat 
einhvern 
veginn 
oft þú 
veist 
beðið um 
snjó og 
það kom 
snjór. 
Beðið um 
að 
kennarin
n yrði  
veikur og 
hann 
varð 
veikur.“ 
 

Hún hefur breyst 
mikið yfir að vera 
óhlutbundnari og 
meiri tilfinning. 
 
Gullkorn:  „Það er 
samt alltaf 
einhvern veginn 
karlblær yfir 
honum, þó... ég 
finni rosalegar 
sterkar tengingar 
sem móður.“  
„Var ekki sátt við 
Guð eftir þetta 
(áfall)“ Fannst 
hann hafa brugðist 
trausti, „ég gat 
einhvern veginn 
ekki alveg treyst 
honum eftir þetta“ 
Vegna þess að 
„æskan mín hún 
var bara þú veist 
þannig yndislega 
vernduð og hérna 
bara algjörlega 
stóráfallalaus“ „í 
mjög góðu svona 
bómullareggi.“ 
Eftir áfallið átti 
hún erfitt „bæði að 
treysta mér og 
Guði í þessum 
aðstæðum dálítið 
lengi á eftir.“ 
 

Finnst að þegar 
hún var barn hafi 
kirkjan verið 
„miklu lokaðri 
heldur en sú 
kirkja sem (hún) 
sér í dag.“ 
„Miklu að 
einhverju leiti 
hræddari kirkja 
og þegar ég hugsa 
um það núna 
náttúrulega aftur 
á bak“ „já ég 
man eftir því að 
hafa verið 
hálfhrædd 
bara.“Í dag finnst 
henni kirkjan 
búin að opna 
fyrir 
umburðarlyndi.  
Gullkorn: 
„Finn fyrir 
„svona 
heilagleika í 
kirkju“ „Það er 
kannski... bara 
af því að í 
kirkju fær 
maður meiri 
frið til þess að 
vera bara líka 
með sjálfum 
sér... innvortis 
en ekki 
útvortis.“ 
 

Hún 
var í 
miklu
m efa 
hvort 
hún 
trúði 
nógu 
mikið. 
Gerði 
miklar 
kröfur 
til að 
vera 
einlæg í 
trúnni 
og var 
ekki 
viss um 
að hún 
trúði 
nógu 
heitt til 
þess að 
fermas. 
Velti 
alvarle
ga fyrir 
sér að 
fermast 
ekki. 
 

Hafði alltaf verið föst í að Biblían 
væri sagnfræðilega rétt.  
Gullkorn: „það var bara að 
Jesús var upprisinn og 
krossfestingin var náttúrulega 
mjög stórt dæmi í þessu... var 
ofboðslega miðlægt kannski líka 
í minni trú.“(Einn kennari) 
sagði að það væri nú ekkert víst 
að... Jesús hefði dáið á krossi og 
það væri nú kannski bara seinni 
tíma viðbót og eitthvað svona 
og ég man bara að ég bara 
svona... ég bara svona 
lamaðist.“ Einhvern veginn 
búið að kippa undan (manni) 
fótunum og allt bara 
einhvernvegin svona hangir í 
lausu lofti.“ „Mér hafði aldrei 
dottið í hug að það væri neinn 
annar flötur... annar 
grundvöllur.“ „þá einhvern 
veginn var allt orðið EF hjá 
mér.“ „ég get samt ekki komið 
orðum að því en einhvern 
veginn... þá er þetta að gróa“.  „ 
er svona einhver... vegferð til 
þess að græða eitthvað sem að 
brotnaði áður... þessi seinni 
hluti sko.“ „En mér finnst pínu 
eins og ég hafi (ekki upplifað 
sterka tilfinningu um nálægð 
Guðs) jafn oft núna bara upp á 
síðkastið eins og áður.“ 
„Kannski hef ég ekki verið 
alveg jafn opin fyrir því eða 
eitthvað.. ég veit ekki.“ 
 

Leitaði í að læra 
eitthvað skapandi. 
„maður þráir bara 
lífið“ Tvær 
vinkonur gáfu henni 
kjarkinn til að fara 
í guðfræði-deildina 
sem hafði heillað 
hana lengi. 
Hinsvegar eftir 1 ár 
var hún „komin 
með upp í kok“ 
„þetta (var) bara of 
mikill kassi“ 
Gullkorn: „Fyrst 
ég hafði ekki 
einhvern veginn 
fundið mig í 
skapandi leit 
minni að þá vildi 
ég prófa þetta.“  
deildina.“ 
„(hamingja) 
þýðir ekki að 
maður eitthvað 
nenni ekki að 
vinna heldur 
einmitt að í öllu 
sem maður gerir 
sé einhver 
kraftur til góðs... 
alltaf einhver 
hreyfing í því. 
Aldrei þessi 
stöðnun.“  

Telma skilur 
dauðann þannig að 
þar sameinast 
maður einhvern 
veginn Guði aftur.  
Gullkorn: „Ég 
hugsa dálítið um 
að maður hafi 
komið frá Guði 
og fari þangað 
aftur en samt á 
einhvern bara 
svona 
ólíkamlegan 
hátt.... Ekki beint 
í tíma, ekki beint 
e-ð línulegt. 
Eftirlífið er 
svona 
uppljómuð 
þoka.“ „Eitthvað 
svona sem er, 
ER... loftið 
verður allt í einu 
sýnilegt, þú 
veist... maður 
tekur aldrei eftir 
loftinu, það er 
hérna. Allt í einu 
verður það að 
einhverjum 
massa, allt í einu 
áþreifanlegt. 
Samt svona 
uppljómuð 
þoka.“ 

Finnur nálægð 
Guðs „bara á 
labbi“ „á leiðinni 
í skólann“.  
Gullkorn: 
Einhvernvegin 
mjög tengt 
lífinu... 
eitthvað svona 
lítið undur. 
Eitthvað, þú 
veist, æ lítið 
blóm sem nær 
einhvern 
veginn að 
spretta upp úr 
gangstéttinni af 
því að það er 
einhvern 
veginn sprunga 
í gangstéttinni 
þar, þá nær að 
kvikna líf. Þá 
fæ ég bara 
svona sterka 
tilfinningu fyrir 
Guði. Þú veist, 
bara svona 
eitthvað 
ótrúlega lítið.“ 
„Í öðru lagi er 
það gegnum 
tónlist... Í 
þriðja lagi... að 
upplifa 
einhvers konar 
kraftaverk...“ 
 

Henni finnst Guð 
„bara góður“ og  
„Guð vera líf.“ 
Einnig skapari. 
Tengingin við þessa 
mynd hefur alltaf 
verið rosalega sterk. 
Bæði sem skapandi 
afl og líka bara sem 
skapandi kraftur í 
okkur . 
Gullkorn: „Mér 
finnst ég alltaf 
einhvern veginn 
koma betur og 
betur að því að 
Guð er svona 
voða mikill 
skapari... og svona 
lífgjafari fyrir 
mér.“ „(hann) 
nærir mann og 
passar að maður 
detti ekki á 
leiðinni.“ 
„Ég vil túlka það 
þannig af því að ég 
sé Guð sem lífið 
og hann haldi 
einhvern veginn 
utan um allt sem er 
í lífinu og bara eins 
og við erum, alveg 
sama hvaða leið 
einhvern veginn 
sem við löbbum 
að þá sé hann 
alltaf með okkur.. 
 

 



Greiningarlíkan 3 - Ingibjörg 

Guðsmynd 
í bernsku 

Trú í 
bernsku 

Áhugi fyrir guðfræði Áhrif 
guðfræðinámsins 

Viðhorf til 
erfiðleika 

Samband við 
Guð í dag 

Nálægð Guðs Guðsmynd í dag 

Sterk og 
„einföld 
barnatrú“ 
Hafði mikið 
traust til Guðs 
og fannst hún 
„örugg.“ 
 
Gullkorn: 
„Guð passaði 
upp á allt. Að 
ekki kæmi 
neitt fyrir ... 
ég svona 
treysti honum 
bara. fannst 
ég vera 
örugg“ 
„einföld 
barnatrú“. 
„ofboðslega 
einhvern 
vegin föst í 
þessu öryggi.“ 
Guð var svo 
mikið öryggi 
og ef maður 
signdi yfir 
fólkið sitt á 
kvöldin og 
bað fyrir því 
eins og ég 
hafði alltaf 
gert, sko þá 
var maður 
svo viss um 
að ekkert 
kæmi fyrir 
mann sjálfan 
sko.  

Trúin var „Bara 
alltaf þarna“. 
Hún var mjög ung 
þegar hún fór að 
vera í messu með 
foreldrunum og 
sunnudagaskóla.  
 
Gullkorn: „og 
þú veist, þetta 
kom bara eins 
og að borða 
morgunmat eða 
eitthvað þannig 
þú veist, maður 
bara ólst upp í 
trú, alltaf 
beðnar bænir á 
kvöldin og þú 
veist þetta fylgdi 
manni svona, 
var bara eins og 
hluti af lífinu.“  
 „það er 
rosalega gott að 
hafa eitthvað 
svoleiðis 
haldreipi.“ 

Hún var búin að „ganga með 
þetta svolítið lengi í maganum“  
og fannst „miklu skemmtilegra 
að vinna með fólki“  
 
Gullkorn:  
„ég var að leita, auðvitað 
var þetta búið að vera 
draumur í nokkur ár, svo 
hérna náttúrulega þegar lífið 
mitt s.s. allt í einu breyttist á 
þremur mánuðum“ „eftir 
að hafa farið í gegnum rosa 
rússíbanaferli í ár eftir það, 
þá var ég allt í einu á svona 
stað í lífinu sem ... ég hafði 
ákveðið val.“  
„ég stóð frammi fyrir í 
rauninni sko að vera áfram í 
sporunum sem ég var í sem 
var bara svona eins og hálft 
líf og í rauninni ekki að gefa 
mér neitt sérstakt sko. sem 
að gæti þá komið í staðin 
sem einhvers kona 
lífsfylling.“ 
„spilaði inn í líka að þú veist 
ákveðin leit kannski líka í 
upphafi að endilega fara í 
þetta nám, kannski að reyna 
að fá einhver svör við því 
sem maður var að kljást við. 
Þú veist, af hverju gerast 
svona hlutir? ... en það var 
ekkert endilega samt málið“ 

Finnst námið búið að 
„gefa sér rosalega 
mikið“. Búið að 
„þroska“ hana sem 
manneskju og trúna. 
 
Gullkorn: „þetta er 
náttúrulega búið að 
gera kraftaverk sko, 
ég er ekkert sama 
persónan í dag eins 
og þegar ég byrjaði í 
skólanum, á svo 
margan hátt sko“ 
„akademíska 
umhverfið, koma 
inn í það og upplifa 
samskiptin við 
fólkið“ „Trúin 
manns breytist“ 
„hugsa aðeins 
öðruvísi heldur en 
að maður gerði“ „ég 
er einhvern veginn 
mikið þroskaðri 
jafnvel sáttari við 
sjálfa mig.“ „(Trúin) 
hefur aukist, 
námsefnið frekar 
hafa aukið trú heldur 
en minnkað hana“ 

Erfiðleikar 
„marka far í 
mann.“ og fá 
mann til „að 
endurskoða 
ofsalega 
margt.“  
 
Gullkorn: 
„ég var 
svolítinn tíma 
að í rauninni 
þú veist, já, 
að taka Guð, 
bara í sátt en 
samt sko 
mjög fljótt í 
ferlinu ákvað 
ég að það 
væri ekkert 
hægt að vera 
reiður við 
hann sko“ 
„Ég var 
svolítið 
„pissed“ út í 
Guð sko 
þarna um 
tíma af því  
að ég, hérna 
trúi á hann.“ 

Samband hennar við 
Guð í dag er „svona 
eins og sambúð“. 
 
Gullkorn: 
„Stundum er gleði, 
stundum getur 
maður orðið pínu 
pirraður og 
stundum bara allt 
svona sem að 
fylgir“ 
„Koma moment 
þegar ég horfði 
upp í loftið og 
hugsaði „Hvað 
ertu að pæla? Það 
gerist líka alveg í 
sambandi, þú 
verður ógeðslega 
pirruð stundum 
við þann sem þú 
býrð með og bara 
næstum því gargar 
á hann sko, þú 
veist“ Ég meina, 
það eru bara... það 
eru bara ekki alltaf 
jólin. það er bara 
svoleiðis.“ 

Hún leggur tilfinninguna til jafns 
við að „verða lamaður“ og  upplifa 
„eitthvað sem er bara ekki hægt að 
lýsa.“ Tengir hana við 
„náttúrufyrirbæri, sólsetur eða 
einhverju svoleiðis.“ 
 
Gullkorn: „Kannski þessi 
ofboðslega helgi einhvern 
veginn sem að hellist yfir 
mann, í bænalífi þá einhvern 
veginn nær maður svona 
punkti sem er bara þú veist 
það eiginlega bara rennur 
saman allt sko.“ 
„Svo líka sem var rosalega 
skrýtið að þegar ég er á 
mínum svona dýpstu 
stundum s.s. eftir þetta áfall 
mitt, þá var ég alltaf með 
svona einhverja svona innri 
rödd, það var ótrúlega 
skrítið... maður var kannski 
alveg bara að gefast upp sko á 
einhverjum svona ofboðslega 
erfiðum momentum þá kom 
einhver svona innri rödd og 
sagði bara, róaði mig og sagði 
bara: „Þetta verður allt í lagi 
og eitthvað svona.“ Þetta var 
svona eins og í 
teiknimyndunum. Eins og að 
vera með engil á öxlinni“  
„Hann hafði þarna einhverja 
leið s.s. þú veist í gegn, til að 
tala við mann.“  

Guðsmyndin hennar er „í 
rauninni föðurleg týpa“. 
„Rosalega persónulegur.“ 
 
Gullkorn: „Hann er til 
staðar þegar ég þarf á 
honum að halda og 
hérna kærleikur. „það er 
síðan okkar að tengja sig 
við hann, vilja vera í 
ítarlegum samskiptum 
við hann.“ 
 „Trúarlífið mitt er 
svolítið bara svona flækt 
einhvern veginn saman 
við daglega lífið“ 
 

 



Greiningalíkan 4 - Svandís 
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Hún fór 
alltaf með 
pabba sínum 
í kirkju og 
var voða 
mikið þar, 
hann var að 
æfa sig þar og 
á 
söngæfingum, 
spilandi á 
orgelið og 
eitthvað 
svona. 
 
Gullkorn: 
„ég er bara 
alin upp í 
kristinni 
trú. Pabbi 
er trúaður 
þó mamma 
sé svona 
minna en 
hann 
náttúrulega
“ „það var 
aldrei neitt 
mál að fara 
með mig í 
trú... nei 
kirkjuna 
segi ég.“ 
 

Hún spáði 
ekki mikið í 
innihaldinu og 
fannst 
hápunkturinn 
fá að fara með 
jafnöldrunum 
og gista yfir 
nótt. Samt 
hafði hún 
gaman og 
fannst athöfnin 
falleg.  
 
Gullkorn: 
„þetta var 
þinn 
atburður, 
skipti máli og 
fjölskyldan 
var að koma 
til að gleðjast 
með þér og 
ég man það 
ennþá. Mér 
fannst það 
voða gaman 
sko.“ „Mér 
fannst 
eitthvað 
fallegt við 
þetta sko.“ 
 

Fannst aldrei 
sérstaklega 
gaman í kirkju 
áður fyrr. 
Upplifði guðstrú 
og kirkjusókn 
allt öðruvísi 
heima í sveitinni 
heldur en 
hérna… “allt 
svona hátíðlegra 
(í sveitinni).“ 
 
Gullkorn: 
„þegar ég 
byrjaði í 
guðfræðideildi
nni, þá hafði ég 
aldrei sko farið 
í kirkju án þess 
að vera í 
sparifötunum 
sko. Ekki einu 
sinni í kapellu 
sko og eins 
svona bara alin 
upp við það að 
maður klæði 
sig bara í 
sparifötin sín 
og bara sýni 
bara virðingu.“ 
 

Sótti öryggi sitt 
„voðalega mikið til 
ömmu og afa“. Þar var 
„stóísk ró“ enginn 
æsingur. og hún fékk 
„alveg að vita“ hvað 
hún væri „svona 
umvafin alveg rosalegri 
ást .“ 
 
Gullkorn: „Minn 
svona sælureitur var 
svolítið þar sko. Hjá 
ömmu og afa og þar 
er einmitt hérna með 
bænir og svoleiðis 
þar sko... Þau voru 
mjög trúuð sko og 
svona.. við fórum 
ekki í kirkju en 
svona alltaf 
morgunbænir, 
kvöldbænir og svona 
sko...“  „hefur alltaf 
fundist þetta vera 
svona pínu 
kletturinn hjá mér 
sko“ 
„Ég man samt þegar 
afi dó að það var 
svona mánuði eftir 
að hann var dáinn, 
þá hætti ég að biðja 
bænirnar mínar. Ég 
fór bara ... í fýlu... 
svo tók ég hann í 
sátt.“ 

Lýsir hvernig hún 
“ræktaði” ekki trúna 
og á unglingsárum og 
eins líka “bara á milli 
tvítugs og þrítugs voða 
lítið“ „það var bara 
svona mitt svona pínu 
nett trúlausa tímabil 
þannig sko.“ 
 
Gullkorn: „trú er 
líka traust, þú veist 
ég treysti því að 
hann sé til og ég trúi 
því og heimurinn 
minn er bara betri 
eða þú veist 
heimsmynd mín... 
betri að vita að það 
ER eitthvað gott yfir 
okkur og það slæma 
sem gerist, þú veist, 
það er ekki hinum 
að kenna.“ „ef mér 
líður illa, svona þá er 
ég að biðja um styrk 
og biðja hann um að 
vera hjá mér og vaka 
yfir mér og svona þú 
veist. Gefa mér ró 
og mér... fyrir mitt 
leyti hvort sem fólki 
finnst það klikkað 
eða ekki, þá virkar 
það sko.“ 
 

Stundum finnur hún bara 
móment, „þú veist þó maður 
sitji inni í Hámu, það er 
svona að fara bara með litla 
þulu stundum í höfðinu, 
jafnvel þegar ég er inni í 
margmenni.“  Henni finnst 
bænin ekki endilega vera 
samtal heldur frekar að 
hann sé bara þarna og hún 
geti sagt hlutina upphátt 
„því manni líður betur ef 
maður segir hlutina 
upphátt.“ 
 
Gullkorn: „mér líður 
voðalega vel þegar ég 
bið bænirnar. Maður 
finnur að manni hitnar á 
tásunum og þú veist, 
maður svona nær að 
slaka á þannig að mér 
finnst bara... eins og að 
fara með litlar bænir og 
svona.... Fer oft með 
faðir vorið, geri það 
stundum nokkrum 
sinnum á dag sko bara 
svona að raula það 
svona aðeins... og mér 
líður oft betur með það 
sko.“ „Mér finnst bara 
trúin hjálpa mér 
almennt í lífinu“ „partur 
af prógramminu sko.“  

Fannst vera öðruvísi 
viðhorf heima í 
sveitinni heldur en 
hérna í „bænum“. 
Fannst hún vera 
„idiot“ við hliðina á 
þeim sem höfðu verið í 
KFUM og uppalin 
við mikla trú. Fannst 
hún upplifa mjög 
mikið mótlæti. „fólk 
spurði rosalega oft 
vini mína þú veist 
hvort ég væri orðin 
eitthvað klikkuð.“ 
 
Gullkorn: „það 
var bara svona 
tilviljunarkennt að 
ég fór í guðfræði 
sko.“ „þetta var 
ekkert trúarlegt... 
ég kunni ekkert á 
biblíuna eða 
þannig.“„það kom 
fólki mjög á óvart 
þegar ég byrjaði í 
guðfræði... fékk oft 
að heyra hvort 
eitthvað hefði 
komið fyrir mig. 
Hvort ég hefði 
orðið fyrir 
einhverju áfalli eða 
eitthvað svoleiðis“ 
 

Hún lítur 
jákvæðum 
augum á 
guðfræðinámið 
í dag þótt hún 
hafi lengi efast 
og ætlað í 
annað nám. 
Finnst hún 
hafa þroskast, 
öruggari með 
sig, líður betur 
og hefur mikið 
meira 
sjálfstraust. 
Hefur upplifað 
trúna á 
„einhvern 
veginn pínu 
nýjan hátt.“  
 
Gullkorn: 
„ég hef 
svona reynt 
að móta 
mína 
sjálfstæðu... 
mitt lítið box 
hvernig ég vil 
hafa mína trú 
sko.“ „mig 
langar bara til 
að praktísera 
trúna mína 
meira.“ 

Henni finnst 
Sambandið við Guð 
vera eins og með 
ástina,  
 
Gullkorn:  „Það er 
ótrúlega gott stundum 
að ætla sér að reyna að 
vera skynsamur sko en 
það er alltaf hjartað 
sem ræður að lokum 
og ég held að... það er 
miklu meira spunnið í 
hjartað heldur en 
maður heldur oft.“ 
„þegar manni líður 
pínu illa... en þá er 
maður bara oft að 
traðka á hjartanu. Þú 
veist maður er ekkert 
að leyfa því að stjórna 
aðeins. Heilinn er svo 
ógeðslega frekur... 
þetta er bara eins og 
með Guð líka... í 
hjarta mínu trúi ég að 
hann sé til.“ „partur af 
tilgangi lífsins er að 
gera það sem hjartað 
segir manni að gera. 
Og ég er ekki að gera 
það. Það er svona 
minn Akkillesarhæll 
pínu í lífinu að... 
heilinn er ótrúlega 
sterkur.“  

Finnst Guð fyrst 
og fremst góður, 
gott afl. Finnst 
hún þó enn 
karlgera hann. 
Finnst hann 
fjarlægur og hún 
tala til hans 
frekar en hann til 
hennar. Trúir að 
hann sé 
fyrirgefandi. 
 
Gullkorn: 
„pínu fast í 
mér ennþá 
þetta karllæga... 
við Guð sko. 
Þó svo ég sjái 
það sem.. 
meira svona afl 
sko.“ „ég efast 
ekki um að 
hann sé til... og 
Guð sé 
góður... og ég 
trúi því að 
þegar ég bið að 
þá sé hann að 
hlusta á mig.“ „ 
“langt langt í 
burtu.“  
 

 



Greiningalíkan 5 - Stella 

Bernskumynd af 
Guði 

Trúrækni í 
bernsku  

Tilfinningin fyrir 
Guði og trúnni 

Persónuleg trú – 
persónulegt 
samband hennar 
við Guð 

Trúrækni í dag og 
viðhorf til Guðs og 
trúarinnar 

Áhrif guðfræðideildar 
á trúna 

Guðsmynd hennar í 
dag 

Mjög hlutbundin 
mynd af Guði í 
bernsku 
„maður í skýjunum“, 
„góður maður“, „eins 
og afi“, „blanda af 
öfum mínum“ „sæti á 
skýjunum“ 

 
 

Gullkorn: „Þá sá 

ég fyrir mér, þú veist 
að þetta væri maður, 
já maður í skýjunum. 
Eins og ...þegar fór 
fyrst í flugvél spurði 
ég mömmu hvort 
við sæjum Guð. 
(hlær).“ 

 
 

Samverustund með 
móður, söngur, bæn, 
fyrirbæn. 
 

Gullkorn: „Alltaf 

áður en ég fór að  
sofa þá lögðumst við 
mamma alltaf upp í 
rúm. Sungum saman 
‚Í bljúgri bæn‘, 
fórum með bænir og 
sungum lengi... [Við] 
eigum okkar svona 
bæn sem við hérna 
förum oft með. 
Blessa afa og ömmu 
og pabba og 
mömmu og þeir sem 
eiga bágt, þá sem 
eiga ekki bágt og 
svona almennt og 
líka að fara í 
Sunnudagskólann 
...já bara í kringum 
fjölskylduna mína 
svolítið, já svolítið 
svona samasem 
merki á milli 
[fjölskyldu og 
trúar].“ 

 

Leið alltaf vel í 
tengslum við 
trúariðkun. Hafði trú 
á Guði, fannst hann 
standa við bakið á 
sér. Allt sem tengdist 
trú var gott. 
 

Gullkorn: [Ég]„sá 
alltaf trúna sem 
svona gott. Guð 
alltaf svona einhver 
sem að stóð við 
bakið á manni, 
svona allt gott í 
kringum trú 
einhvern veginn. 
Finnst hann ekki 
ókunnuglegur eins 
og sumum kannski, 
heldur bara svona 
góður kall... eða 
maður í skýjunum...“ 
 

Fermdist „upp á trú“, 
hefur alltaf verið 
trúuð. Hefur þó átt í 
ástar-haturs 
sambandi við Guð, 
einkum ef illa hefur 
gengið. Hefur orðið 
reið við Guð. Samt 
alltaf gott samband í 
það heila tekið. Finnst 
gott að vera trúuð, að 
trúa á Guð. 

 
Gullkorn: [Ég hef 

átt í] „ástar-haturs 
sambandi við Guð í 
rauninni, hef svona 
alveg orðið reið við 
Guð og svona 
ákveðið að vera 
ekkert að spá frekar 
í, þú veist, alveg 
tekið þannig tímabil 
... en samt alltaf góð 
á heildina litið ... 
alltaf gott að... mér 
finnst mjög gott að 
vera trúuð á Guð. 
„Þegar ég bið 
bænirnar mínar þá er 
hann persónulegur.“ 

 

Fer í messur, hefur tekið 
virkan þátt í starfinu í 
kirkjunni og fer með 
bænirnar sínar. Hefur trú á 
Guði og mætti hans. 
 

Gullkorn: „Ég fer alltaf 

með bænirnar mínar 
(smáhlær), og  hef ...mikla 
trú á Guð og hérna á því 
sem ég held að hann geti 
gert. Ég held að það sé 
mjög gott að hafa Guð 
þú veist til staðar þegar 
eitthvað bjátar á í staðinn 
fyrir að þú veist að hætta 
að trúa, kannski grípur 
frekar í trúna. Ég held að 
það gerist bara með 
árunum [að] líta á Guð 
með svona eldri augum 
og svona þroskaðri 
augum. Bara svona gott 
samband ... Já, fer með 
bænirnar mína á kvöldin, 
... ekki  að ég sé að alltaf 
að tala við Guð eða 
eitthvað svoleiðis allan 
daginn en svona þetta er 
mjög reglulegt samband 
eða samskipti, við getum 
orðað það þannig.“ 
 

Partur af því að vera í 
guðfræði er að efast. 
Hefur ekki misst trúna. 
Finnst hún verða  að leggja 
trú sína svolítið til hliðar í 
guðfræðideildinni til að 
verja hana. Trúin hefur þó 
dofnað. 
 
Gullkorn:  
„Maður fær kannski smá 
svona sjokk á tímabili 
hvað þetta er fræðilegt og 
auðvitað náttúrulega bara 
partur af að vera í 
guðfræði er bara að efast. 
Það er samt gott að það 
hefur ekki... Ég hef ekki 
misst trúna, alls ekki.“ 
 
„[Mér finnst Guð ekki 
hafa yfirgefið mig]. Ekki 
beint, nei... ekki yfirgefið 
mig meira kannski að 
trúin minnkaði... ekki að 
Guð sjálfur væri að 
yfirgefa mig, heldur 
kannski frekar að ég sé að 
yfirgefa Guð.“ 

Sér í dag Guð sem „anda“, 
sem er „allt um kring“, „alls 
staðar“, „út um allt“. Hefur 
mikla trú á Guði og mætti 
hans. Gott að hafa Guð þegar 
eitthvað bjátar á. Lítur á Guð 
þroskaðri augum. Fer með 
bænirnar á kvöldin. Hefur 
reglulegt samband við Guð. 
Upplifir nærvist Guðs í 
náttúrunni. 

 
Gullkorn: [Ég nota bænir] 

meira svona til að róa mig 
niður ...ef ég er stressuð 
fyrir próf eða eitthvað þá er 
rosalega gott að bara slaka á 
og fara kannski með bæn 
...ég held að það geri mann 
bara að betri manneskju að 
vera trúaður í rauninni.“ 
 
„...svona rosalega fallegt í 
náttúrunni , skilurðu og þá 
finnst manni kannski maður 
vera nær Guði, já pínu 
mystiskt.“ 

 

 



Greiningarlíkan 6 Védís 

Guðsmynd í 

æsku 

Bernskuminningar 

af trú 

Áhrif 

guðfræðinámsins 

á guðsmyndina 

Áhrif 

guðfræðinámsins 

Ástæða fyrir 

guðfræðinámi 

Sambandið við 

Guð 

Guðsmynd í dag 

Man eftir því að frá 3 ára aldri 
bað hún til Guðs og trúði að hún 
„væri í alvörunni að tala við Guð 
í gegnum bænina“ og „spjallaði 
við hann.“ 
 
Gullkorn: „eitthvað í 
kringum 3 ára aldurinn trúi 
ég því að ég væri í alvörunni 
að tala við Guð í gegnum 
bænina og ég gæti bara 
spjallað svolítið við hann 
eða þegar ég sagði honum 
að passa fjölskylduna og 
vaka yfir... og svona 
persónulega greiða og 
eitthvað svona í gegnum 
bænina.“  

Hún ólst ekki upp í „mikilli 
trúrækni.“ Man eftir að biðja 
bænirnar fyrir svefninn. Nefnir 
ömmu sína, sunnudagsskóla og 
sumarbúðir sem áhrifavalda. 
Varðandi ferminguna segist hún 
ekki hafa verið eins „meðvituð“ og 
hún hefði viljað um „hvaða tilgangi 
fermingin þjónaði.“ „bara björt og 
falleg athöfn.“ 
 
Gullkorn: „sterkasta 
minningin er... þegar ég var 
hjá ömmu og fór í bað, þá 
gerði hún alltaf krossmark á 
brjóstkassann eða s.s. bara 
krossmark á mig áður en hún 
klæddi mig í nærbolinn.“ 
 

Guðfræðinámið hefur fengið hana 
til að „staldra meira við“ og 
„hugsa hvaða kraftur það er sem 
að spilar inn í hverjar aðstæður 
fyrir sig“  
 
Gullkorn: „ég svona hugsa 
meira út í það hvaða 
hlutverki (Guð) gegnir í 
lífinu og mér finnst ég alltaf 
að vera svona að færast nær 
og nær Guði... orðin opnari 
fyrir því að hleypa honum 
inn í lífið mitt.“ „viljugri til 
að gera hann stærri part af 
lífinu mínu.“ 

Finnst það hafa gefið sér „alveg 
rosalega mikið... s.s. víkkað 
sjóndeildarhringinn menningarlega 
séð“ hún hafa lært  „siði  og 
trúarbrögð annarra 
menningarheima“ og þannig 
„kennir (námið) manni að ýta 
fordómum burtu“ Finnst hún 
hafa náð „meira sambandi“ við 
sjálfa sig og finnur „meira 
þakklæti fyrir bara svona daglega 
hluti“ 
 
Gullkorn: „mannbætandi 
nám frá a-ö“ „ef ég ætti að 
segja á skalanum frá 0-10 þá 
held ég að ég myndi alveg ná 
þessu upp í 10 einhvers 
staðar um s.s. jákvæðni í 
áhrifum á lífið mitt.“ „þetta 
nám nær einhvern veginn 
meira inn á við“ 

Fann sig ekki í öðru námi og var 
knúin í námið af 
tilvistarspurningum. Langaði 
einnig að „að taka þátt í því að 
miðla kristinni trú til þeirra 
einstaklinga sem að vilja taka við 
henni.“ 
 
Gullkorn 
„tilvistarspurningar (komu til 
mín) eins og hvað ætlar þú 
að gera við þetta líf? Og ég á 
bara eitt líf og eitthvað 
svona.“ 

Finnur hann „bara í 
hversdagsleikanum á mismunandi 
sterkan hátt.“ „ekkert varðað 
mig neitt rosalega mikið og 
ekkert verið mjög „involveraður“ 
í lífið mitt þannig séð.“  
 
Gullkorn: „hef kannski ekki 
ennþá upplifað einhverja 
svona rosalega... algjöra 
vissu um að Guð sé að grípa 
inn í lífið mitt.“ „eftir að ég 
lendi í einhverju... s.s. þegar 
atburðurinn er liðinn eða 
tíminn er liðinn þá meira 
svona... já, þarna spilaði 
hann með mér... fatta eftir 
á.“ „tala ég sérstaklega við 
hann eða á í sérstökum 
samskiptum við hann þegar 
á reynir“ „ég vil meina að þú 
veist þegar ég er svona að 
gera gott og hjálpa öðrum að 
þá er ég líka að gera það í 
svona... ef hann er allt það 
góða í heiminum, þá er hann 
líka það góða í mér þ.a... að 
þá erum við saman að því 
einhvern veginn, ég og Guð. 
O boy!“ „maður hefur 
fundið eitthvað svona 
einhverja ákveðna tilfinningu 
inn í sér sem er svona „out 
of the ordinary“ og er svona 
einhvern veginn einstaklega 
góð“ 

Fyrir henni er „Guð alls staðar 
og í öllum“ „svona einhver 
persóna sem er ekki á þessari 
jörð“ heldur „yfir okkur og fylgist 
með.“ „hið góða í heiminum“ 
Krafturinn „sem er ástæðan fyrir 
því að við erum hver við erum og 
höfum það í okkur að gera gott“ 
„Góðmennska og vinátta og 
umhyggja“ eru orð sem hún tengir 
bæði við móður sína og Guð. 
 
Gullkorn: „fyrir mér er 
hann allt hið góða“„hreyfiafl 
sem er fær um að blessa, fær 
um að hjálpa, hjálpa okkur 
að finna réttu leiðina og líða 
vel og allt það. En ég er ekki 
alveg búin að gera upp við 
mig hvort hann sé meira í 
formi krafts eða einhvers... 
einhverrar veru.“ 
(Guð)“hjálpar mér að sætta 
mig við það sem ég fæ ekki 
breytt.“ 
„hann er persónulegur á 
svona andlegan hátt en 
einhvern veginn fjarlægur í 
leiðinni“ „ég veit bara að 
hann er ekki bara í mér eða 
hjá mér, hann er 
allstaðar.““bara svona lítill 
partur af honum er hjá mér 
og í mér... þannig að 
nálægðin í þeim s.s. skilningi 
en fjarlægur líka í leiðinni af 
því að ég get ekki snert hann 
og hann dreifir sér út um 
allan heiminn.“ 

 



Viðhengi í Cand.Theol. ritgerð   María G. Gunnlaugsdóttir  

Viðtalsrammi 

 Hvernig finnst þér Guð vera? 

o Hefur þér alltaf liðið þannig? 

 Hverjar eru fyrstu æskuminningar þínar? 

o Gætir þú sagt mér frá fyrstu minningum þínum af trú/Guði? 

o Hvenær byrjaðir þú að trúa? 

 Hverjar voru þínar meginstoðir í æsku? Hvar sóttir þú þitt öryggi? 

 Varstu partur af kirkju eða trúarlegum hóp?  

 Manstu eftir prestinum þínum? Hvernig myndir þú lýsa honum/henni? 

 Manstu eftir fermingunni þinni? Hvernig myndir þú lýsa henni? 

 Hvernig mættir þú Guði þar? 

 Samsvaraði sú reynsla persónulegri reynslu þinni af Guði? 

 Hefur mynd þín af Guði breyst? 

 Hvers vegna, hvenær ákvaðstu að læra guðfræði? 

 Hefur guðfræðinámið haft áhrif á þig persónulega á einhvern hátt? Hvernig? En hefur það mótað 

þig? 

 Hefur námið á einhvern hátt breytt sambandi þínu við Guð? Hvernig? 

 Hefur þú upplifað einhver áföll í lífinu? 

o Í æsku? 

o Á unglingsárum? 

o Á fullorðinsárum? 

 Hvernig var viðhorf vina/skólafélaga til trúar og Guðs? 

 Hvernig myndir þú lýsa sambandi þínu við Guð? 

 Baðstu? 

 Hefur þú fundið sterka tilfinningu fyrir nálægð Guðs? Hvar? 

 Hefur þér einhvertíma liðið eins og Guð hafi yfirgefið þig? Hvar? 

 Hefur trú þín einhvertíma hjálpað þér í einhverjum aðstæðum? 

 Hverjar eru tilfinningar þínar til dauðans? 

 Er Guð þér persónulegur eða fjarlægur? Hvers vegna? 

 Hver myndir þú segja að væri tilgangur lífsins? 

o Heldur þú að þjáning og sársauki hafi tilgang? 

 Hvað er hamingja í þínum huga? 
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