
Gudsbilder, skam og sjelesorg. 

 

Hva er sammenhengen mellom gudsbilder 

og skam? Hvordan kan sjelesorg bidra til 

bevisstgjøring og bearbeidelse av negative 

gudsbilder og destruktiv skam? 

 

Thorild Svanemyr 

 

Veileder: Førsteamanuensis Phd. i Teologi Anne Hege 

Grung 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fordypningsoppgave i teologi, Det teologiske fakultetet. 

 

UNIVERSITETET I OSLO,  

 

Vår 2017 



II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

Gudsbilder, skam og sjelesorg. 

 

Hva er sammenhengen mellom gudsbilder 

og skam? Hvordan kan sjelesorg bidra til 

bevisstgjøring og bearbeidelse av negative 

gudsbilder og destruktiv skam? 

 

Thorild Svanemyr 

 

Veileder: Førsteamanuensis Phd. i Teologi Anne Hege 

Grung 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fordypningsoppgave i teologi, Det teologiske fakultetet. 

 

UNIVERSITETET I OSLO,  

 

Vår 2017 



IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Forfatter Thorild Simonsen Svanemyr 

År 2017 

Tittel Gudsbilder, skam og sjelesorg 

Forfatter Thorild Simonsen Svanemyr 

http://www.duo.uio.no/ 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 

http://www.duo.uio.no/


V 

 

Sammendrag  

Det vil i denne oppgaven belyses hvordan gudsbilder dannes og hvilken funksjon de har. Kan 

gudsbilder lede til destruktiv skam?  Videre vil oppgaven ta for seg og drøfte kunnskap om 

ulike typer skam, og undersøke hvilken funksjon skammen har. Kan ubevisst og bevisst skam 

påvirke gudsbildet?  Sammenhengen mellom ulike typer gudsbilder og skam vil belyses. Det 

vil analyseres på hvilken måte gudsbildene og skam påvirker hverandre. I analysen vil 

relasjoner, tillit, empati og dialog trekkes inn. Til slutt vil jeg tenke gjennom hvordan 

sjelesorgsamtalen kan være et verktøy for å bevisstgjøre, bearbeide og fornye gudsbilder og 

frigjøre fra destruktiv skam. Det blir videre foreslått en sjelesorg med aktiv dialog og 

gjensidighet som kirkens sted for å bevisstgjøre og bearbeide negative gudsbilder og destruktiv 

skam. 
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1 Innledning 

Det vil i denne oppgaven belyses hvordan gudsbilder dannes og hvilken funksjon de har. Kan 

gudsbilder lede til destruktiv skam?  Jeg vil videre søke kunnskap om ulike typer skam, og 

undersøke hvilken funksjon skammen har. Kan ubevisst og bevisst skam påvirke gudsbildet?  

Sammenhengen mellom ulike typer gudsbilder og skam vil belyses. Det vil analyseres på 

hvilken måte gudsbildene og skam påvirker hverandre. I analysen vil relasjoner, tillit, empati 

og dialog trekkes inn. I kapittel fem blir det foreslått en sjelesorg med aktiv dialog og 

gjensidighet som kirkens sted for å bevisstgjøre og bearbeide negative gudsbilder og destruktiv 

skam. Til slutt vil jeg tenke gjennom hvordan sjelesorgsamtalen kan være et verktøy for å 

bevisstgjøre, bearbeide og fornye gudsbilder og frigjøre fra destruktiv skam.  

Teoriene i kapittel to handler om at hvordan vi kjenner og forstår Gud er påvirket av 

vårt gudsbilde og vår gudsrepresentasjon. Teoriene hevder det kan være stor forskjell mellom 

den indre gudsrepresentasjonen et menneske har, og Gud slik personens bevisste bilde av Gud 

er. I kapittel tre blir det sett på ulike skamtyper og deres funksjon og følger. I kapittel fire 

analyseres sammenhengen mellom gudsbilder og skam. En sjelesorg med dialog og 

gjensidighet trekkes inn. Kapittel fem hevder at sjelesorg med gjensidighet og dialog er et 

godt sted for å bli bevisst negative gudsbilder og bearbeide disse, og til å kunne fornye egen 

identitet. Kapittel seks vil ha en oppsummerende drøfting av hva oppgaven har vist. 

Tidligere biskop Rosemarie Køhn går så langt som å kalle det en gudsforgiftning som 

oppstår dersom et fordreid gudsbilde får feste seg i vårt indre. Med fordreid og usunt gudsbilde 

forstår jeg hun tenker et gudsbilde som ikke er basert på evangeliet om at Gud er ubetinget 

kjærlighet, og at vi er skapt i Guds bilde, vi er ukrenkelige i forhold til Gud, og vi er ønsket og 

villet.  Hun forklarer gudsforgiftning med at et fordreid og negativt bilde av Gud får styre tanker 

og handlinger. Hun hevder at et fordreid gudsbilde oppstår når et aspekt eller en dimensjon ved 

Gud blir overbetont og gjort absolutt, og at dette i verste fall føre til nevrotiske lidelser som 

angst og depresjon.  Køhn hevder mennesker som har vokst opp i omgivelser der fokuset har 

vært ensidig negativt er utsatt for en slik forgiftning. Fordi tillitspersoner og autoritetspersoner 

har fortalt dette, har gudsforgiftningen festet seg i sårbart barnesinn. Køhn hevder mange 

forveksler Gud med sitt eget gudsbilde. Dette hevder hun kan føre til en rigid erfaring av hvem 

Gud er, eksempelvis dømmende, kontrollerende og straffende. Ved et fordreid gudsbilde, 

erfarer man ikke at dette er en måte å forestille seg gud på, men er istedenfor overbevisst om at 
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gud er slik. Køhn hevder videre at fordreide gudsbilder kan undertrykke og hindre mennesket i 

å se sin egen verdi som menneske, og at fordreide gudsbilder kan påvirke evnen til å ta 

selvstendige og myndige valg.1  

Diakon Marie Farstad hevder at ubevisste gudsbilder kan påvirke det enkelte individet 

i sterk grad og skape usunn og destruktiv skam.2 Med oppgaven ønsker jeg å finne ut hvilke 

gudsbilder som kan knyttes til skam, og hvordan den enkelte kan bli bevisst på å få bearbeidet 

og endret disse bildene. 3 Teologen Trygve Wyller hevder skam handler særlig om grenser, 

verdighet og sanksjonering, og at skam for mange erfares som det å vise fram en side ved seg 

selv som man selv ønsker å skjule for andres blikk.4Filosofen Arne Johan Vetlesen hevder det 

er feil mennesker som skammer seg, både når de skammer seg for lite og for mye og at det er 

denne skammen vi må minske.5  For mange gjenkjenner skam som den flyktige, vonde og akutte 

erfaringen når du tråkker over en usynlig, grense. Erfaringen smerter der og da, men blir snart 

kun et minne. For andre blir skammen destruktiv og ødeleggende for relasjoner, helse og 

fellesskap med hverandre og Gud. De fleste kjenner på akutt skam fra tid til annen, men hva er 

det som gjør at skammen fester seg til mennesker, blir en destruktiv del av menneske, og blir 

der? Teologen Anne Hege Grung er opptatt av dialog og gjensidighet i en sjelesørgerkontekst. 

Kan dette være en fruktbar type samtale for å støtte ved bevisstgjøring, bearbeiding og fornyelse 

av negative gudsbilder og destruktiv skam?  

 

1.1 Problemstilling 

Problemstillingen er delt i to spørsmål jeg ønsker å kartlegge:  

 1. Hvordan oppstår, og hva er sammenhengen mellom gudsbilder og skam?   

 2. Hvordan kan sjelesorg gi hjelp til bevisstgjøring og fornyelse av usunne gudsbilder og gi 

hjelp til vekst fra destruktiv skam. 

                                                 
1 Køhn & Sønderbo, Gode Gud? Gudsforgiftning og gudsbilder, 7,8,10.   
2 Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon,248. 
3 Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon, 246 
4 Wyller, «Skam, verdighet, grenser» i Wyller, Trygve, (red) skam. Perspektiver på skam, ære og skamløshet i 

det moderne, 9. 
5 Vetlesen, Arne Johan,» Det er ofrene som skammer seg», i Wyller, T (red) Skam,103. 
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1.2 Metode 

For å undersøke gudsbilder og skam sin fenomenologi og funksjon vil min metode være 

kritisk litteraturstudium av forskningslitteratur. Som metode for å besvare oppgavens 

problemstilling har jeg valgt hermeneutisk metode. Hermeneutikk som en forståelseslære vil 

hjelpe meg til å forstå, fortolke og analysere tekster. Ved å jobbe hermeneutisk i 

fordypningsprosessen håper jeg å utvikle nok kunnskap til å selvstendig vurdere hvilke teorier 

oppgaven ønsker å formidle. Hermeneutikkens historie har utviklet seg fra bare kun å handle 

om tekst, til å handle om forståelse av teksten. 

I oppgaven vil jeg anvende forskningslitteratur fra en tverrfaglig kontekst, og benytte 

Oria og Google Scholar som søkemotor for å finne relevant litteratur. For å kvalitetssikre 

materiell, vil det bli søkt informasjon om forfatterens utdannelse og arbeide, andres vurdering 

av tekstene og gjerne fagfellevurderinger. Oppgaven søkes å besvares tematisk, med 

analysering underveis i kapitelene. Til slutt vil det være en kort, oppsummerende analyse og 

drøftelseskapittel. Skrivestilen i oppgaven er Chicago a.  

 

1.3 Material  

Som hovedbok for å kartlegge hva gudsbilder er og deres funksjon velger jeg å benytte den 

Argentinske psykoanalytikeren Ana Rizzuto sin bok   »The birth og the living God». Hennes 

klinisk forskning og empiriske materiale har søkt å finne ut mer om kilden til gudsbilder og 

gudsbilde. Teoretisk bygger hun videre på og utbedrer psykoanalysens far Sigmund Freuds 

arbeider. Hun benytter psykiater Erik Eriksons utviklingsteori, som viste til en nøye 

sammenheng mellom det kroppslige, det psykologiske og det samfunnsmessige i utviklingen 

av personligheten. Han hevder utviklingen skjer gjennom aldersspesifikke psykososiale 

kriser. Rizzuto vektlegger relasjonenes betydning ved for den psykologiske utviklingen. Hun 

hevder at gudsbildet utvikler seg fra barndommen av, og fortsetter å utvikle seg gjennom hele 

livet, dersom forholdene ligger til rette for dette. Rizzuto kaller denne prosessen nettopp «the 

birth og the living God.»6 

                                                 
6 Rizzuto, The birth of the living God, 41. 



4 

 

Videre velger jeg å bruke boken til tidligere biskop, teolog Rosemarie Køhn sin bok «Gode 

Gud? gudsforgiftning og gudsbilder», som hun skrev sammen med psykologen Susanne 

Sønderbo. Boken fokuserer på en bevisstgjøring og refleksjon over hvordan gudsbilder blir til, 

hvilke gudsbilder vi har og hvilken påvirkning de har på den enkelte både på godt og vondt. 

Køhns bok ligger nærme Rizzuto teoretisk og viser til hennes forskning.  

For å fordype meg i temaet Skam har jeg som hovedbok valgt diakon Marie Farstads 

nyeste bok «Skam. Eksistens, relasjon og profesjon». Farstads bok belyser skamerfaringen i et 

tverrfaglig perspektiv. Hun beskriver ulike skamtyper og gir viktige perspektiver på 

sammenhengen mellom skam og helse. Farstad gir videre forslag til hvordan skammens grep 

kan svekkes. 

 Som internasjonal litteratur i emnet skam har jeg valgt teologen Stephen Pattisons bok 

«Shame: Theory, therapy, theology». Boken retter et kritisk blikk på fenomenet skam, og 

hvordan skyggene av skammen kan påvirke livet.  

Jeg vil også nevne «Skam. Perspektiver på skam, ære og skamløshet I det moderne», 

redigert av teologiprofessor Trygve Wyller. I boken fremstilles og analyseres skam i 

tverrfaglig lys, og viser bredden i hvordan samfunnsforskningen nærmer seg skam.  

«Religionspsykologi»  har vært en viktig ressurs. Boken har forfattere fra et 

tverrfaglig, nordisk miljø. Forfatterene retter søkelyset på hvordan religion påvirker og 

motiverer menneskers tenkning, atferd og verdisyn. 

  «Dialogteologi på Norsk», artikler om sjelesorg og dialog og samtaler med teologen 

Anne Hege Grung har gitt kunnskap om samtaler med dialog. Denne boken viser hvor viktig 

dialogen er som samtaleform, også i rommet for sjelesorg.  

 

1.4 Struktur  

I oppgaven vil jeg søke kunnskap om gudsbilder og skam, for deretter å komme med teorier i 

forhold til bevisstgjøring og bearbeiding via relasjoner, dialog og samtaler. Hovedperspektivet 

vil derfor være religionspsykologisk, som henter kunnskap fra psykologien, filosofien, 

dogmatikken, bibelfag og etikk. Oppgaven kan derfor sies å ha tverrfaglig inspirasjon. På 
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grunn av oppgavens begrensede omfang har jeg valgt å undersøke allerede utført kvalitativ 

forskning for å søke svar på oppgavens hovedspørsmål.  

I kapittel to vil jeg presentere teori om gudsbilder, kapittel tre søker kunnskap om 

fenomenet skam. I kapittel fire vil jeg koble fenomenene gudsbilder og skam sammen for å se 

på sammenhengen mellom disse. Kapittel fem trekker for seg teori om å bringe dialog og 

gjensidighet inn i sjelesorgen. Avslutningsvis vil problemstillingen kort bli drøftet i lys av 

funn. 

I det videre arbeidet vil jeg følge Marie Farstad sin inndeling, når jeg skriver om Gud. 

Dette innebærer Gud med stor G vil bli brukt når det handler om troen på Gud, det vil bli 

brukt liten g når det handler om den psykiske representasjonen i menneskets indre verden. 

 

1.5  Motivasjon og mål   

Målet med oppgaven er å få mer kunnskap om hvordan gudsbilder og skam dannes, og hvilke 

konsekvenser og påvirkningskraft gudsbilder og skam har i menneskenes liv. Bevissthet om 

gudsbildenes påvirkningskraft kan hjelpe meg å møte min neste med større forståelse, gjøre 

meg klar og konkret i samtaler, taler og forkynnelse. Det vil også gi meg et verktøy for å 

hjelpe min neste med å bli bevisst egne gudsbilder, og bearbeide disse. Kunnskap om 

fenomenet skam vil hjelpe til å gjenkjenne skam hos den andre i samtalen. 

Som en del av min utvikling som individ, teologiutdannelse og i sjelesorgsrommet 

erfarer jeg   et behov for å bli bevisst på egne, ubevisste gudsrepresentasjoner. Jeg har forstått 

at to med samme bibeltolkninger og bibelsyn kan ha sprikende gudsbilder. Jeg forstår 

personlighet og erfaringer spiller inn, men jeg trenger kunnskap om temaet. Det er viktig å ha 

bevisstgjort og bearbeidet egne gudsbilder for å kunne støtte andre i å finne sine ubevisste 

bilder. For å kunne være en støtte for andre er det viktig å ha et avklaret forhold selv. 

I løpet av livet opplever de fleste skam i en variant. Det er ulike skamgrader og typer av 

skam, og jeg ønsker særlig å belyse den destruktive skammen som stjeler så mye tid, krefter, 

samtidig som den gir svært mye smerte og ensomhet. Kunnskap om ulike skamtyper vil hjelpe 

til å bli bevisst på og å gjenkjenne skam hos den andre i samtalen. Bevisst på hvilke mekanismer 

som fenomenene skam og gudsbilder kan skape, kan være viktig hjelp for å bygge gode 
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relasjoner. Med dette tenker jeg på fenomener som forsvar, benektelse og fortrenging. Videre 

ønsker jeg å kunne hjelpe den skamfulle med et språk til sin ordløse skam.  
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2 Gudsbildenes dannelse og funksjon 

Målsetting med kapittel to er å få kunnskap om hvordan gudsbilder dannes og hvilke 

konsekvenser og funksjon gudsbildene har. Hvilken rolle nære omsorgspersoner spiller i 

hvordan gudsbildet dannes og utvikles seg, er et spørsmål jeg ønsker å belyse.  

  Først gir psykoanalytiker Ana Rizzuto en definisjon og inndeling for arbeidet med 

gudsbilder. Så en kort innføring i hva psykiater Sigmund Freud hevdet om gudsbilder. 

Kapittelet arbeider videre fra Freuds realisering av drifter til Rizzuto og det relasjonelle 

gudsbildet. Med dette vil jeg gi innblikk i hva objektrelasjonsteori innebærer og hvordan et 

etablert gudsbilde kan videreutvikles. Til slutt vil jeg se på gudsbilde og skam med teologisk 

blikk.  

  Det vil bli brukt religionspsykologi for å få kunnskap om gudsbilder. 

Religionspsykologiens mål er å se på religionens og troens betydning og hvilken funksjon den 

har, både på individ og samfunnsnivå. Psykolog Lars Johan Danbolt skriver at sentralt i dette 

står menneskets søken etter «mening som en gjennomgripende erfaring av tillit, tilhørighet og 

sammenheng i tilværelsen».7Religionspsykologien benyttes som et verktøy for å finne ut   

hvilken påvirkning troen har på den enkeltes psykiske helse, og på den enkelte som en vital del 

av et samfunn. Det er ikke teologiske eller religionsfilosofiske spørsmål som er 

bakenforliggende årsak. Jeg tenker at det er viktig å ha kunnskap om sammenhengen mellom 

tro og psykisk helse for å forstå det enkeltes individs tro som en del av helheten et menneske 

er. Marie Farstad viser til når man arbeider klinisk med religionspsykologi setter man 

religionspsykologisk kunnskap inn i et klinisk konsept. Hun viser til at ved Modum bad trekkes 

Rizzutos teori om gudsbilder inn i behandlingen. Pasientene får der hjelp til å oppdage og 

bearbeide egne ubevisste gudsbilder samtidig med at man bearbeider selvbilde og 

foreldrebilde.8  

Køhn sammenligner det personlige gudsbildet med et slott som enten kan stå støtt og 

være en fast grunn, uansett hva som skjer i livet, eller det kan være som et sandslott som vaskes 

vekk og forsvinner når bølgene skyller innover det. Hun tenker troen på Gud er ment å være 

                                                 
7 Danbolt. Engedal, Hestad, Lien& Stifoss Hanssen (red) i Religionspsykologi,18. 
8 Farstad, Marie, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon. 232. 
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livgivende og forløsende, å gi mening til livet, men at troen kan bli «forgiftet», og troen kan da 

føre til selvforakt, falsk skyldfølelse, hat og forakt overfor annerledes troende. 

  I vår kultur er det mange som har en kristen kulturbakgrunn og dermed et gudsbilde, 

selv om man ikke er troende. Køhn hevder flere ganger i innledningskapittelet at «Ethvert 

menneske har et gudsbilde, en gudsforestilling».9 Uttalelsen til Køhn kan erfares problematisk 

og svært negativ for ikke troende, eller annerledes tenkende religioner som buddhisme. Rizzuto 

skriver at gudsbilder er menneskelige erfaringer og opphavet til vår erfaring om hvem Gud er.10 

Køhn viser til at gudsbildene ofte er ubevisste, men kan bli avdekket fordi de har konsekvenser 

som påvirker den enkeltes levemåte. Hun sier det er viktig å tenke over at når gudsbildene er 

blitt dannet i følelsene, og ikke kun i intellektet vil det alltid være der.11  

 

2.1 Rizzutos definisjon og inndeling av gudsbilder 

Først vil jeg starte med å definere hvordan Rizzuto arbeider med gudsbilder. Hun deler 

gudsbildet i tre for å vise de psykologiske prosessene som ligger bak gudsbildets dannelse og 

utvikling.  I gudsbildet legger hun det mangfold av erfaringer, følelser og minner som 

mennesket preges av i sin individuelle og personlige relasjon til Gud.12  

Rizzuto tenker «gudsrepresentasjonen er et dynamisk samvirke mellom gudsbildet og 

gudsbegrepet, som sammen med individets kreative bearbeidelse av egne livserfaringer danner 

gudsrepresentasjonen.»1314 (min oversettelse). Gudsrepresentasjoner er psykiske indre bilder 

som dannes fra tidligste barndom, som får betydning for hvordan barnet ser på seg selv, andre 

og Gud senere i livet. Gudsrepresentasjonene blir dannet av erfaringer og følelser i primære 

relasjoner tidlig i livet, og disse legger grunnlaget for vår erfaring og opplevelse av hvem Gud 

er. Gudsrepresentasjonen påvirker mennesket i sterkere grad enn gudsbegrepet, og er 

vanskeligere å bli bevisst på å bearbeide fordi representasjonen er i det indre, ubevisste livet. 

                                                 
9 Køhn, Gode Gud? Gudsforgiftning og gudsbilder. 21. 
10 Rizzuto, The birth of the living God,8. 
11Køhn, Gode Gud? 2. 
12

Rizzuto, The birth of the Living God, 209. 
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I Gudsbegrepet plasserer Rizzuto det intellektuelle og begrepsmessige gudsbildet, slik vi 

tenker Gud er i forkynnelse og troslære. Gudsbegrepet formes gjennom kultur, forkynnelse av 

teologi og religionsfilosofi. Det er en dynamisk dialog mellom gudsbildet og gudsbegrepet. 

Resultatet av denne dialogen former sammen med våre bearbeidede livserfaringer den mer 

ubevisste gudsrepresentasjonen.  

Religionspsykologien er opptatt av menneskets påvirkningskilder til dannelse av og 

innholdet i gudsforståelsen.  «Siden barn ikke har noen sensorisk opplevelse av gud, er barna 

tvunget til å skape de representasjonenes egenskaper fra de mest ekstraordinære de kjenner: 

sine foreldre».15  Med dette forstår jeg at siden barnet mangler fysisk erfaring eller syn av 

Gud som påvirkningskilde, overfører det erfaringer det har fra sitt liv for å forstå hvem Gud 

er. Barnet bruker derfor materiale fra relasjonene til omsorgspersonene, sin erfaring, fantasi 

og ønskedrømmer. Rizzuto hevder i motsetning til Freud at begge foreldrene er materialet til 

gudsrepresentasjonen. Hun poengterer at andre relasjoner, barnets selvbilde, kulturelle og 

sosiale forhold og barnets fantasi om foreldrene også er kilder til gudsrepresentasjon.  

 

2.2 Fra realisering av drifter til det relasjonelle gudsbildet.  

Freud var inspirert av Feuerbachs filosofiske religionskritikk med antropologien som 

utgangspunkt, når han analyserte den religiøse erfaringsverdenen til mennesket. På denne 

bakgrunnen utviklet han en religionsteori ved observasjon og kunnskap om samfunnet, 

kulturens og naturens utvikling.16 Med dette forstår jeg at Freud tolket menneskets psyke og 

vekst ut ifra menneskelige drifter, behov, konflikter og følelser. Han fraskriver seg kjennskap 

til noen form for religiøs erfaring. Freud knyttet gudsrepresentasjonen hos barnet til et både 

idealisert og fryktet farsbilde. Han hevdet menneskene skaper illusjonen gud som et bilde, og 

at denne illusjonen hindrer innsikt i hvordan virkeligheten er. 

 Freud hevder derfor at gudstroen hindrer utviklingen av en realitetsorientert og moden 

selvbevissthet og livstolkning. På den annen side innser Freud at gudsrelasjonen og 

gudsrepresentasjonen er en viktig part av menneskets eksistensielle kamp, og at gudstroen og 

dens relasjonelle verdi gir trygghet og trøst og hjelper mennesket til å takle adskillelse, 

                                                 
 
16 Farstad, Skammens spor,76 
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konflikter og prøvelser. Freuds hevder at både guder og demoner skapes av og i menneskets 

hjerne som «en fornyelse, bekreftelse og gjenoppretting av barnets ideer av farsrollen»,17 

Gudsbildet gjenspeiler interaksjonen mellom det lille barnet og faren, og får en 

kompenserende rolle for egenskaper barnet savnet hos faren. Dypest sett handler det om 

barnets opplevelse av faren.18 Freud hevder det er det ubevisste bildet av far i forhold til eget 

selv, som styrer det personlige og sosiale livet, og er viktige i dannelsen av 

gudsrepresentasjoner. 19 

  Rizzuto mener bildet av andre primære omsorgspersoner, som mor og søsken kan 

være svært viktige. Hennes forskning viser at gudsrepresentasjonen er påvirket emosjonelt av 

et flertall viktige omsorgspersoner barnet har hatt relasjon til tidlig i livet. Hun viser også til at 

foreldrene viderefører sitt eget gudsbilde både bevisst og ubevisst.20 Ifølge Rizzuto dannes 

barnets gudsrepresentasjon av minner om våre foreldre, videre idealiserte foreldrebilder over 

hvordan det kunne vært, rester av barnets grandiose selvfølelse, skapt i den første 

tilknytningen til mor og kulturelt formede bilder av hvem gud er. Her vil sosialiseringen inn i 

den religiøse tradisjonen være av betydning. Rizzuto viser også til at Gudsrepresentasjonene 

påvirkes gjennom kulturen fremstilling og språkliggjøring av Gud. 21Siden alle disse 

faktorene spiller inn, vil det være uriktig å si at gud kun har en positiv representasjon i 

menneskets indre liv.22 

Gudsrepresentasjonen er ikke permanent og uavhengig om bildet var sunt eller usunt 

slik Freud hevdet. Bildet/representasjonen er dynamisk og mulig å endre.23 Rizzuto kritiserer 

Freud for hans påstand om et statisk gudsbilde. Rizzuto derimot hevder dannelsen av 

gudsrepresentasjoner starter mye tidligere med det moderlige øye. 

2.3 Det moderlige øye 

               I den første perioden med narsissist relasjon til objektet, trenger barnet at objektet ser på han som et 

tiltalende, fantastisk, sterkt barn med det moderlige øye … Dette er den første erfaringen barnet har – veldig 

tidlig i livet – og som blir brukt i etableringen av selvet og gudsrepresentasjonen.24   

                                                 
17 Rizzuto, The birth of the living God,15. (min oversettelse). 
18 Farstad. Skammens spor,14-15. 
19 Farstad. Skammens spor,36. 
20 Farstad. Skammens spor,183. 
21 Rizzuto, The birth of the living God, 87. 
22 Wickström, Det blendende mørket ,183. 
23 Rizzuto, The birth of the living God ,15. 
24 Rizzuto, The birth of the living,185. 
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Rizzuto hevder morsrollen er svært sentral når barnet danner sin oppfattelse av virkeligheten, 

og denne oppfattelsen av barnets virkelighet skaper den indre gudsrepresentasjon. Med dette 

viser Rizzuto hvordan hun tenker seg barnets speiling i morens blikk påvirker egen selvfølelse 

og gir erfaringer barnet trenger for å skape en helhetlig erfaring av eget jeg. Disse erfaringene 

blir viktige fragmenter i gudsrepresentasjoner. Rizzuto deler fra et barns erfaring der det har 

blitt møtt:   

Jeg blir båret og omsluttet og gitt næring. Jeg kan se meg selv i Ditt ansikt. Du skaper meg i ditt bilde. 

Jeg kan kjenne du er med meg.25 

 Hun setter dette på spissen ved å bruke same ord med negative betydning: 

  Jeg blir ikke båret og omsluttet. jeg er sulten. jeg blir ikke ivaretatt. Jeg kan ikke speile meg i deg. For 

du skaper meg ikke.26  

 Med disse ordene viser Rizzuto hvordan hun tenker at erfaringer i en gudsrelasjon kan føre til 

ikke-tro, eller en tro uten tillit. Hun hevder en tro som bærer med seg erfaringer av angst, 

tilbaketrekning, skyld og mindreverdighetsfølelse er å finne i relasjonelle tidlige erfaringer. 

Innledende skriver Rizzuto at for å forstå barnets utvikling i forholdet til Gud, må man ha 

kunnskap om barnets private gud, som er unik og følger barnet. Barnets fantasi har en viktig 

rolle i kreativ bearbeidelse av relasjonelle erfaringer.27   

Den katolske teologen Karl Frielingsdorf forskning viser til at barn fram til de er 3-4 

år tenker i bilder og symboler. Barnet har dermed dannet seg bilder av Gud før det har språk. 

Han hevder barnet bør få leke fritt ned sitt gudsbilde, slik at gudsbildet utvikles i samme takt 

som barnet28. Rizzuto hevder gudsbildet kan være i en dynamisk utvikling gjennom livet, i en 

interaksjon og relasjon med andre. Samtidig kan nye livsstadier og utvikling av troen skape 

kriser dersom erfaringene og gudsbildet ikke er samkjørte.29 Rizzuto vektlegger det 

relasjonelle i sin forskning, det viktigste er å bli bekreftet av en annen.  Ved negative 

relasjoner tilpasser barnet egen innsats, og negative relasjoner tar barnet som sitt ansvar for å 

få beholde relasjonen. Er det bedre med en negativ relasjon enn ingen relasjon, fordi det er 

livsnødvendig å bli møtt og speilet? Dette beskrives ytterligere i neste kapittel. 

                                                 
25 Rizzuto, The birth of the living, 206. (Min oversettelse). 
26 Rizzuto, The birth of the living,206. (Min oversettelse). 
27 Rizzuto, The birth of the living,206, 8. 
28 Frielingsdorf, Seek the face of God. Discovering the power of your images og God, 26-27. 
29 Rizzuto, The birth of the living God, 52. 
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2.4 Objektrelasjonsteori, Freud videreføres med Rizzuto  

Objektrelasjon viser til de indre relasjonene individet har med viktige omsorgspersoner. De er 

fulle av behov og ønsker, og kan være sterkt emosjonelt ladede, hevder Farstad.30 Vår erfaring 

av andre og verden vil alltid være preget av objektrepresentasjoner, både bevisste og 

ubevisste, hevder psykologen Gry Stålsett.31   I dag er objektrelasjonsteorien en ledende 

tenkemåte ved psykoanalysen. De viktige og primære omsorgspersonene kalles objekt, og 

hvert objekt blir til et samlet indre bilde som representerer denne personen. 

Objektrelasjonsteorien er ikke en teoretisk sammenfattende teori, men det viktige 

fellesgrunnlaget står fast i teorien om at det er de relasjonene et menneske omgir seg med som 

legger grunnlaget for det mentale liv, og mening i tilværelsen.32 Rizzuto presiserer at våre 

objektrelasjoner blir bygget av følelsesmessige ladede minner og sterke følelser, bygget opp 

over erfaringer og fantasier av primære tilknytnings personer.  

I dagliglivets språk henviser vi til en usynlig gud som barn har begrenset evne til å 

forstå. Barnet skaper seg derfor forestillinger eller bilder om gud, og inspirasjonen finner de i 

dagliglivets relasjoner og de primære omsorgspersonene, disse blir hovedkilden til den indre 

representasjonen. Siden oppfattelsen av relasjonene rundt og med barnet, både er og skaper er 

de indre representasjonene, kan morsbildet vise til noe annet en mor som person, og 

gudsbildet som noe annet enn gud. Disse representasjonene skaper sterke bånd og store 

avtrykk i barnet, viser Farstad til.33   

 

2.5 Overensstemmende eller erstattende gudsbilde 

Farstad hevder det er viktig å få kartlagt om gudsbildet er i overensstemmende eller 

erstattende art i forhold til den andres foreldrebilder. Hun finner en kartleggingsmodell34 hos 

den katolske teologen Frielingsdorf, denne modellen bruker også Køhn. Frielingsdorf forsket 

                                                 
30 Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon, 239. 

   Stålsett, «Psykodynamiske perspektiver på religiøs tro», i Stifoss-Hanssen, (red) Religionspsykologi, 99-101. 
31 Stålsett, «Psykodynamiske perspektiver på religiøs tro», i Stifoss-Hansen, (red) Religionspsykologi, 99- 101 
32 Danbolt, »Hva er religionspsykologi?» Begrepsavklaringer i en nordisk kontekst», i Stifoss-Hanssen (red) i   

Religionspsykologi, 27,41.  
33 Farstad, Skammens spor,238. 
34 Køhn, Gode Gud? 25-28.  

    Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon, 249-253.  
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på sammenhengene mellom de relasjonelle erfaringene med viktige andre og gudsbildene som 

blir dannet i individet.  

Under vil jeg presentere Frielingsdorf sin inndeling i fire (av)guder som kan være 

bilder som dannes i det ubevisste indre selvet i svært unge år. Han kaller dem for 

Dommerguden, bokhandlerguden, dødsguden og prestasjonsguden.35 Frielingsdorf hevder alle 

fire gudsbildemodellene kan knyttes sterkt til destruktiv skam på grunnlag av relasjonelle 

erfaringer i tidlige år.36  

Dommerguden hevder Frielingsdorf kan ha røttene fra den strenge farsfiguren. 

Frielingsdorf hevder bildet av gud som dommer kan sees på som roten til alle usunne 

gudsbilder, fordi bildet kan oppleves som hardt og nådeløst, og skape frykt og kravstor 

lydighet, i håp om å unnslippe guds vrede og dom. En variant av dommeren er den strenge og 

allmektige farsfiguren som hersker over barna sine, og de relasjonelle røttene i dette 

gudsbildet blir barndommens strenge farsfigur. Følelsen av underlegenhet og frykt kommer 

fra relasjonen barnet hadde til sin jordiske far, hevder Frielingsdorf.  Mange forsøker å 

tilfredsstille denne harde guden ved å straffe seg selv, sinnet mot en hard gud vendes innover. 

Å leve med et slikt gudsbilde blir som å leve under en mørk og truende sky, hevder 

Frielingsdorf. Det er også eksistensiell frykt i bildet. Konsekvensen blir at mange individer tar 

på seg en kuende selvfordømmelse, falsk skyldfølelse og skamfølelse, eller de velger å ta 

avstand fra denne guden fordi han ikke vurderes som en verdig relasjonspartner.  

Dødsguden tenker Frielingsdorf har sine røtter i prenatale og postnatale erfaringer, 

altså allerede fra før fødsel. Han hevder «Følelser av sorg, smerte, anger, skam, og skyld er 

innprentet i barnet mens det fremdeles ligger i mors mave». Han hevder at dødsguden 

forfølger individet og stadig påminner mennesket om at det ikke har livsrett. Han hevder at 

røttene til dette kan være å være uønsket ved fødselen, eller stemmer fra andre som tenker 

barnet uønsket eller andre traumatiserende erfaringer. Farstad skriver i sin bok at 

«Ambivalente og avisende erfaringer i mors liv, særlig hvis de blir forsterket ved fødselen, 

legger grunnlaget for ubevisste negative følelser og dypest sett en sterk mistillit til 

                                                 
35 Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon, 249,250.  
36 Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon, 249-250.  
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livet».37Tankemønsteret passet også inn i logikken til Vetlesen og Wyller med at det er ofrene 

som skammer seg, skamofrene skammer seg over egen eksistens. Samtidig legger disse 

tankene et ekstremt press på alle mødre, et svangerskap kan være for mange en slitsom og 

hormonelt svingende periode, så på toppen å skulle stå til ansvar for ubevisste tanker i 

svangerskapet, er krevende påkjenninger. Farstad viser til klare linjer til en internalisering av 

skammen og skammens følelser. 

Det å være uønsket og bli avvist overføres ubevisst fra de relasjonene der disse følelsene oppstod, til 

gudsrelasjonen. Da blir ikke Gud en gud som gir liv og overflod, men en som stadig vurderer individets 

eksistensrett, veier det og finner det «for lett» på vektskålen.38 

Bokholderguden er ifølge Frielingsdorf guden som ser alt, hører alt og holder regnskap 

over alt menneskene foretar seg og tenker, og Guden stiller menneskene til regnskap39. 

Frielingsdorf tilskriver dette gudsbildet foreldrene fordi de misbruker Guds navn for å få 

barnet til å få styring og kontroll på barnet. Disse foreldrene mangler empati for barnet, de 

fratar barnet muligheten til å ha gud som en viktig annen. Frielingsdorf hevder et slikt 

gudsbilde kan gi stress, frykt, sterk mistillit og erfaringen av å aldri være god eller snill nok. 

Han sier at i det bevisste livet vil dette føre til en overdreven lydighet og selv forglemmelser 

eller små feil vil kunne utløse angst. 

Presentasjonsguden presser enkeltmennesket til en iherdig innsats for andre og såkalt 

gode gjerninger40. Uansett hvor mange og hvor mye blir det aldri godt nok. De relasjonelle 

røttene til dette gudsbildet finner vi i betinget kjærlighet knyttet til prestasjon, flinkhet og 

resultater. Barn som kun får bekreftelse på det de gjør, ikke den de er, kan lett integrere et 

slikt gudsbilde. Selvet knyttes ikke til den man er, men kun hva man gjør. 

 

2.6  Videreutvikling av etablert gudsbilde  

Objektrelasjonsteorien hevder at gudsrepresentasjonen som skapes tidlig i livet setter store 

avtrykk, men at representasjonen er dynamisk og kan endres og utvikles sammen med 

individets utvikling og modning. Køhn viser til at selvbildet og gudsbildet er knyttet sammen 

                                                 
37Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon,250. (Min oversettelse). 
38 Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon, 251   
39 Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon, 251  
40 Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon,253.  
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på samme måte som selvbildet og foreldrebildet.41 Menneskets kreativitet og utviklingsevne 

vil være et verktøy for bevegelse og påvirkning av gudsbildet. På samme måte vil avmakt, 

stagnasjon og traumer hindre en god modningsprosess, og mange blir stående på stedet hvil i 

eget gudsbilde. Køhn hevder videre at mange forkaster barnetroen når de blir unge voksne, 

fordi det ikke har foregått en modningsprosess på lik linje med modning på andre sider ved 

livet.     

Menneskets selvbilde påvirkes av det gudsbildet det bærer inni seg.42 Det innebærer at 

enn erfaring av å bli sett og bekreftet som selv og akseptert, kan endre enkeltmenneskets 

selvbilde, relasjoner og gudsbilde, hevder Køhn videre. Hun viser i sin bok til hvordan man 

kan tenke seg en ideell trosutvikling, og som hjelpemiddel til å formidle denne utviklingen 

benytter hun psykiateren Erik Erikssons trinndeling.43 Slike inndelinger er naturligvis et 

tankeredskap, men Køhn formidler likevel psykolog Erik Eriksons livsyklusteori med ulike 

faser som kritiske vendepunkter i livet, der muligheten enten er progresjon eller regresjon.44 

Erikson hevdet at 

Hver alder har sin spesielle verdi og sin spesielle krise som må gjennomleves for at man skal komme 

seg videre … man kan bli sittende fast i en spesiell problematikk eller en uløst krise i en tidligere livsfase. Når 

det senere i livet oppstår en krise, … må mennesket kjempe seg gjennom den tidligere krisen for å kunne takle 

den nye. For hvordan vi løser nye kriser har nær sammenheng med hvordan vi har klart å løse tidligere kriser i 

livet.45  

Som vist dannes fundament for livet vårt i barndommen, på både godt og vondt. Men i 

voksenlivet endrer gudsbildet seg, i det ideelle til en dyp tro, i verste fall ender det i religiøs 

avmakt, hevder Køhn.46Den positive religiøse grunnholdningen, som gir en tillit til at noe 

større enn meg selv vil meg alt godt, uansett, vil gi en opplevelse av at det er godt å være til47.  

Dersom denne grunnleggende tilliten mangler, vil det hindre åpenhet for det gudommelige og 

religiøse senere, hevder Køhn. Hun viser til en voksen som sliter med grunnleggende mistillit, 

stadig vil ha tanker med mistillit og tillit som livstema. I voksenlivet er det en spenning 

mellom det å være selvstendig, samtidig som man lar seg definere av sin kulturelle 

                                                 
41 Køhn, Gode Gud? 28. 
42 Køhn, Gode Gud?28. 
43 Køhn, Gode Gud? 28-34. 
44 Køhn, Gode Gud?31, 34-44. 
45 Køhn, Gode Gud? 31. 
46 Køhn, Gode Gud? 33. 
47 Køhn, Gode Gud? 43. 
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tilknytning. Køhn skriver at den ideelle styrken i trosutviklingen er å nå evnen til selv å kunne 

reflektere kritisk over både egen identitet og religiøs identitet.48 

Midt i livet er det ideelle å nå en sammenbindende tro, ifølge Køhn. I en 

sammenbindende tro mestrer enkeltindividet å leve med paradokser og forene motsetninger, 

og er interessert i det ukjente. Den som oppnår en sammenbindende tro, ser sammenhengen i 

paradoksene og motsetningene, og Gud erfares som både immanent og transendens. Han er 

historiens Herre og blir samtidig et menneske som korsfestes og dør.  

I moden alder ser man Gud som et livsfundament som eget liv bygger på. Dette gir en 

dyp trygghet, forsonende tanker og man kan våge å falle i Guds hender.49 Dersom utvikling 

og modning av troen har uteblitt kan dette stadiet erfares som at Gud er uoppnåelig og hersker 

over menneskene med sin innsikt, ifølge Køhn. Egen viten kan skygge for det gudommelige, 

og den religiøse erfaringen svinner. Forakt kan brukes som skjul for fortvilelse. En frykt for 

døden, eller en erfaring av at det er for sent til å starte på nytt kan være erfaringer som speiler 

personens modningsstatus, hevder Køhn.50  

I individets utvikling vil gud fungere som et overføringsobjekt som følger utviklingen 

gjennom livet, for å bli avvist eller akseptert videre som et sant, aktuelt gudsbilde. Et 

gudsbilde som sier jeg er Guds barn, og at gud tar imot meg, kan gjøre meg fri til å gi slipp, 

sier Køhn i sin bok, og viser til gudsrepresentasjonen ved livets slutt der representasjonen 

enten blir avvist eller omfavnet i tro.51 Gudsbildet oppleves som virkelig og har som oppgave 

å hjelpe barnet til å holde ut at foreldrene ikke er tilgjengelig alltid. I voksenlivet kan 

gudsbildet være til hjelp i å holde ut menneskenes vilkår som er den eksistensielle 

ensomheten, hevder Køhn og viser til å finne en mening med livet, og takle det som oppstår 

av ansvar, lidelse og død. Perspektivet utvikles til å også romme en erkjennelse av fylde i 

livet. 

Rizzuto viser til at den personlige utformingen av gudsbildene kan ha en svært viktig 

og betydningsfull rolle i diagnostisering og terapeutisk betydelse, fordi «når den andre 

                                                 
48 Køhn, Gode Gud? 43. 
49 Køhn, Gode Gud? 44. 
50 Køhn, Gode Gud? 53. 
51 Køhn, Gode Gud? 53. 
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forteller om sitt gudsbilde, forteller vedkommende også noe om seg selv, på en individuell 

måte i samspill med det øvrige indre livet».52 

De indre representasjonene er i et dynamisk samspill. Slik fører rigide foreldrebilder 

fører ofte til et rigid selvbilde. I religionspsykologiens tankegang påvirker rigid selvforståelse 

og foreldrebilder også gudsbildet. Dette kan føre til økt sårbarhet og skade i den psykiske 

helse. Ved et rigid gudsbilde kan selvbildet påvirkes negativt og utløse angst, skyld og skam 

som blant annet kan føre til indre selvstraffing, og man trenger derfor å arbeide med å utvikle 

selvempati og tillate seg å behandle seg selv mer fleksibelt, slik at egen livsutfoldelse har 

gunstigere forhold. Personutvikling og trosutvikling følges parallelt fra spedbarnet til 

ungdomsalderen. I disse fasene skjer det store fysiske forandringer både i fysisk mobilitet og 

taleevner og kognitivt.  

 

2.7 Vår mentale utrustning for å tolke erfaringer 

Psykiater Gøran Ryden hevder mentalisering handler om evnen til å reflektere over egne og 

andres tanker, følelser og intensjoner. En slik evne er en forutsetning for selverkjennelse, 

empati og sosialt samspill.53 Psykolog Gry Stålsett viser til at ved mentalisering vektlegges 

menneskenes tilknytningstil, affektregulering og evne til refleksjon. Vektleggingen viser den 

enkeltes evne til å skille mellom sitt eget indre følelsesliv og fellesskapets verden.54 Dersom 

man ikke har evnen til å skille mellom den indre og den ytre verden, har man et 

mentaliseringsproblem, hevder Stålsett.  

Mentalisering og mindfulness et dagligdags begrep i samtiden som omtaler individets 

evne til refleksjon. En mindfulness-holdning kan hjelpe den enkelte til å akseptere egne 

følelser. En person med unnvikende atferd kan ved mindfulness akseptering av dette la vær å 

jobbe med å unnvike nærhet og andre mennesker, hevder Stålsett.55 Jeg tror det er viktig som 

Gry Stålsett hevder, at det er viktig å ikke kun registrere følelser, men å også å bli bevisst på 

hvordan egne følelser er knyttet sammen med indre strukturer. 

 

                                                 
52 Køhn, Gode Gud? 21. 
53 Ryden & Wallroth, Mentalisering, å leke med virkeligheten,117. 
54 Stålsett, Gry «Psykodynamiske perspektiver på religiøs tro», i Stifoss-Hanssen (red) Religionspsykologi, 106. 
55 Stålsett, Gry «Psykodynamiske perspektiver på religiøs tro»,106. 
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2.8  Selvet og selvpsykologisk perspektiv 

«Selvobjekt kan defineres som den betydningen en ting, et dyr, et annet menneske eller en ide og kulturtradisjon 

har for opprettelsen av ens følelse av å være et sammenhengende og meningsfullt selv», hevder psykolog Gry 

Stålsett.56  

Stålsett anvender selvobjekt utvikler psykolog Heinz Kohut for å forstå selvobjekt-

overføringer som viktige for å støtte et mangelfullt selv, men enda viktigere er hans utvidede 

forståelse av «Gud som selvobjekt». Kohut sin teori er at menneskene i sitt arbeid med egen 

identitetsdannelse trenger å speile oss, og få næring fra ulike selvobjekter. Selvobjektene kan 

ha speilende eller idealiserende funksjoner, objektet kan også tilegnes rollen med å være en 

tvillingsjel. Kohut hevder at det er menneskenes grunnbehov for å idealisere og finne en 

tvillingsjel som er grunnmotivet for tilknytning til religiøse ideer.  I et slikt perspektiv kan 

religionens funksjon og makt være noe som styrker og løfter menneskets evne til å 

opprettholde identitet og selvet. I anvendelsen av Gud som et selvobjekt vil dette variere fra 

umoden til mer moden form. Religiøse erfaringer kan derfor være en av mange erfaringer som 

bidrar til identitetsutviklingen, fordi det religiøse erfaringene fyller et behov som ikke er 

dekket.57  

Selvforholdet er sentralt i identitetsskaping og kan utvikles ved prosesser som styrker 

refleksjonsevnen. Det kan være en krevende prosess fordi man må få tak på følelser som er 

knyttet opp til de indre representasjonene, innbefattet Gud. Kohut mente videre at vi alle er 

narsissister, men med ulike modningsgrader av narsissisme, og at religion kan være en 

selvobjekt-erfaring som kan bidra til identitetsutvikling frem til voksen alder. «Mennesket 

trenger å speile seg i andre, hente næring, anerkjennelse og støtte for å utvikle seg. De andre 

tenkes her som selvobjekter». 58 Gry Stålsett viser til at det er i et bevisst selvforhold at 

personlig modning, og eventuell religiøs modning kan skje. 

 

2.9 Tilknytting og trygghet med tro     

Terapeuten Kari Halsteen kaller tilknytningsteorien for håpets teori fordi nye og trygge 

erfaringer på det relasjonelle planet kan bygges gjennom hele livet. Tilknytningsintervjuets 

                                                 
56 Stålsett, Gry «Psykodynamiske perspektiver på religiøs tro»,107. 
57 Stålsett, Gry «Psykodynamiske perspektiver på religiøs tro»,108. 
58 Stålsett, Gry «Psykodynamiske perspektiver på religiøs tro»,108. 
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mor, Mary Main hevder at et fellestrekk ved alle mennesker er at når mennesker blir urolig, 

søker de mot nære tilknytningspersoner, mens så fort stabilitet er oppnådd, utforsker den 

enkelte selvstendig sin egen ytre og indre verden. Det er dette som er trygghet. I det jevne får 

den enkelte utforske og erkjenne seg selv, men individet kan tillate seg å søke mot viktige 

relasjoner når behovet melder seg. Behovet for trygghet og behovet for selvstendighet er 

begge ivaretatt, og den enkelte erkjenner genuin kontakt med seg selv og andre.59  

Forskning viser søken etter nærhet, tilhørighet, speilende bekreftelse og trygghet 

preger mennesker fra fødsel til død. Religion er en av arenaene menneskene søker etter 

mening, identitetsdanning og en sammenheng de kan plassere seg inn i, hvor vi er fra og hvor 

vi er på vei. Forskning viser at menneskene vender seg til Gud i farer og kriser, jo større 

krisen er, jo mer og oftere vender vi oss til Gud. Det er også dokumentert at det er kriser som 

sykdom, skader, død eller forventet død hos venner/slektninger eller negative livshendelser 

som får mennesker til å søke Gud.60 Denne dokumentasjonen stemmer overens med det 

Rizzuto med flere har vist, at tilknytning utløses av hendelser der vi som barn oppsøkte vår 

primære omsorgsperson som en trygg havn. Rizzuto viste i kapittel to at relasjonen vi har til 

Gud også lever i det ubevisste og utrykkes som emosjonelle reaksjoner, som ikke-bevisste 

mekanismer utløser. Hun avdekket også at bevisste og ubevisste elementer fra 

foreldrerelasjonen kan identifiseres i gudsrelasjonen.  

Kari Halstensen viser til religionspsykologene Granqvist&Kirkpatrick studie. Denne 

viser at Gud ikke kun fungerer som en tilfluktshavn, men også som en trygg base. Mennesker 

som har troen på Gud som en sentral del av livet, i sterkere grad erfarer at uro og smerte kan 

lindres, har en mer fleksibel mestringsevne, og et mer positivt selvbilde når det sammenlignes 

med mennesker med en uavklart tro. Videre hevdes det at troendes bønn fungerer som en 

tilknyttningsrelasjon. Intrinsikal tro og bønnen erfares som bekreftelse på kontakt med Gud, 

og at Gud er oppmerksom på situasjonen. Dette fører til trygghet også i ukjente og usikre 

perioder i livet.61Med dette hevder Halstensen at ved et sunt gudsbilde og en sentral/ 

Intrinsikal tro kan gi to viktige ingredienser i forhold til mental helse, nemlig frihet fra 

bekymring og skyld og en subjektiv opplevelse av kontroll og kompetanse. Troen på en 

allmektig og allestedsnærværende Gud, kan gi den enkelte et forsterket trygghetsgrunnlag 

                                                 
59 Halstensen, «Når mennesker knytter bånd til Gud», i Stifoss-Hanssen (red) Religionspsykologi, 113-125.   
60 Halstensen, «Når mennesker knytter bånd til Gud»,114-125. 
61 Halstensen, «Når mennesker knytter bånd til Gud»,123. 
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som motvekt mot utryggheten i livet, hevder Kari Halstensen ut fra dette.62 

Granqvist&Kirkpatrick bekrefter Rizzuto med at tryggheten i foreldrerelasjonen overføres i 

gudsforholdet, samtidig som gudsrelasjonen kompenserer det som manglet i tilknytningen til 

primære omsorgspersoner som far og mor.  

Trygg tilknytning generaliseres over til at Gud oppleves som trygg, barnet som erfarer 

lyttende omsorg under oppvekst har et selv som erkjenner seg som verdig kjærlighet og 

forventer omsorg, vil i andre relasjoner senere i livet forvente omsorg, kjærlighet og 

tilgjengelighet. Forventningen om å bli hørt og sett overføres fra relasjonene til foreldrene og 

over til relasjonen til Gud, og det etableres en gudsrepresentasjon som erfarer Gud som 

lydhør, kjærlig og tilgjengelig. Den samme undersøkelsen slår også fast at trygt tilknyttede 

individer oftere utvikler en Gudstro, dersom foreldrene hadde en sentral tro, enn utrygt 

tilknyttede personer. På den andre siden har vi de med utrygg tilknytning som har 

omsorgspersoner uten sentral tro, i dette tilfellet er de med utrygg tilknytning mer religiøse 

enn trygg tilknyttede mennesker med omsorgspersoner uten gudstro.  

Dersom barnet ikke erfarte en lydhør og trygg omsorg vil det søke til en surrogatfigur 

for å få regulert tilknytningsrelatert stress. Surrogatfiguren kan være søsken, besteforeldre, 

Gud eller andre. Dersom surrogatfiguren er Gud vil den kompenserende funksjonen Gud får i 

hovedsak være å dekke emosjonelle behov, og troen erstatter tryggheten som har vært 

utilgjengelig i relasjonene. Forskningen viser at utrygt tilknyttede personer har ubevisste 

prosesser inni seg som sier at lydhør og trygg omsorg hverken er tilgjengelig hos Gud eller 

mennesker.  

Dersom kriser oppstår, vil konsekvensen være at på et bevisst nivå har individet en 

kompenserende relasjon til Gud, mens utrygge tilknytninger fører til at de ubevisste 

erkjennelsene kan være at Gud erkjennes utilgjengelig og dermed heller ikke lydhør for 

individets behov. Undersøkelsen hevder også at en unnvikende og utrygg tilknytning kan føre 

til en både svakere og tregere reaksjon på subliminale nyheter som hos andre førte til 

henvendelse rettet mot Gud som en trygg havn.63 

 

                                                 
62 Halstensen, «Når mennesker knytter bånd til Gud»,123. 

 
63 Halstensen, «Når mennesker knytter bånd til Gud»,124-125. 
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2.10 Teologisk om gudsbildet  

Teologen Inge Lønning hevdet « Den som vil tale sant om Gud «må tale om det Gud gjør mot 

mennesket som sitt fortapte skaperverk, ved Guds kjærlige selvhengivelse like inn i 

menneskets død»64   Lønning viser til Joh.1,18 «Ingen har noen gang sett Gud, men den 

enbårne Sønn, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er».  

Lønning vektlegger betydningen av å tenke sammen Guds vedvarende skjulthet på den 

ene siden, samtidig med at Gud sikre åpenbaring Jesus Kristus.  I sin åpenbaring blir Gud i 

denne verden skjult under sin motsetning, som den korsfestede tjenerskikkelse65. Han hevder 

«Guds personkarakter blir stadfestet i og med at Jesus Kristus er Guds virkelige ubeskårne 

bilde»66 

Lønning hevder menneskelig kunnskap er ute av stand til å gjenkjenne og tenke Guds 

makt og herlighet er vi avhengig av åndens hjelp. Skjultheten viser fram til noe, til «visio 

beatifica»: full erkjennelse av Gud og full erkjenthet for mennesket ansikt til ansikt i Guds 

rike».67 Som kjærlig skaper, opprettholder og frelser forholder Gud seg alltid aktivt til sitt 

skaperverk. På samme måte som Guds skapning holdes i bevegelse i retning av Gud eller bort 

fra Gud. Avgjørende er ikke hvordan man tenker seg Gud, men hvilken gud eller hvilket 

menneske man tenker sammen. Gud og menneskets relasjon til hverandre handler om hvordan 

menneskets forhold til Gud og menneskets forhold til verden forholder til hverandre. Denne 

relasjonen er ånden og tro i diskusjon om, slik at mennesket kan ivareta tanken om Gud som 

guddommelig.68 Lønning tenker åndens under som kristentroens språk,69  og han tenker tro 

som uforbeholden tillit til Gud70Han hevder uforbeholden tillit finnes i verden kun som 

anfektet samvittighet i troen. 

Lønning hevder teologien, som tenker og taler om gud, må alltid vise til 

inkarnasjonens vei der Gud er den som er velgjører og gjenoppretter ved sin nåde. Lønning 

påpeker at i den eksisterende verden er menneskene henvist til teologiens erkjennelse om den 

Gud evangeliet forkynner. Gudserkjennelse uten selverkjennelse, hevder han fører inn i 

                                                 
64 Lønning, Inge, Gud, i 11.tidsskrift. Spesialhefte,2008, årgang 109, 13 
65 Lønning Inge, Gud, 5.  

66Lønning, Gud, 46 
67 Lønning, Gud,6 
68 Lønning, Gud,7,9. 
69 Lønning, Gud, 35. 
70 Lønning, Inge. Gud, i, i Norsk teologisk tidsskrift. Spesialhefte. Årgang 109.2008.11. 
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fortvilelsen og samtidig fører Gudserkjennelse uten selverkjennelse fører mennesket inn i 

hovmodet. Slik jeg forstår det må vi mennesker erkjenne for oss selv at vi er avhengig i guds 

bånd av nåde, for ikke å bevege oss i retning bortvendt fra Gud. Uten denne erkjennelsen står 

menneske i fare for å løfte seg selv opp til Guds plass. Guds rettferdighet er usynlig fordi det 

er et skarpt skille mellom Guds rettferdighet og verdens rettferdighet. Mennesket er syndig og 

avhengig av Guds nåde, «Muligheten til det gode blir bare realisert gjennom nåde».71 

Mennesket er dermed på samme tid fortapt og reddet. 

Teologen Anne Hege Grung viser til kirkens hovedtema er forholdet relasjonen 

mellom mennesker og Gud. Inkarnasjonen og dens betydelse for relasjonen er Guds sterkeste 

kjærlighet og solidaritet med menneskene. Han velger å selv bli menneske og kjenner dermed 

menneskenes erfaring av gleder, sorger, prøvelser og tap. Grung presiserer at i 

kristendommen blir oppstandelsen stedet der Gud viser at han er fullt ut menneske og fullt ut 

Gud. Grung viser til at gudsbilde og selvbilde er sterkt bundet sammen ved inkarnasjonen.72 

I teologen Anne Hege Grungs doktoravhandling ble det vist til ,(her med norske 

kvinner) den kristne frihet, som de hevder setter de istand til å ta ansvaret for tolkning av 

bibelske tekster. De hevder de selv kan vurdere muligheten for å underkjenne eller avvise en 

bibelsk tekst. De hevder de som lesere har en avgjørende autoritet over tekstene. Analysen 

viste norske kvinner anså evangeliene om Jesus som den autoritative instansen de forholdt seg 

til. Kvinnene relaterte seg først og fremst til trosfortellingene delt i kirken og deres 

troserfaring på individuelt plan.73  

Dette funnet anser jeg som viktig i oppgavens sammenheng, fordi de viser friheten og 

plikten til med evangeliet om Jesu inkarnasjon som kjerne å tolke tekster, og diskutere om 

tekstens gudsrepresentasjon er forenelig med vår. Det bør også testes om tekstene er 

skaminduserende eller skamforsterkende. Dette trekker også sammen fortid og nåtid, vi leser 

tekstene med kunnskap om antikkens liv, vi plasserer de så inn i en moderne kontekst vi kan 

gjenkjenne og møte Gud idag, i sakramenter, forkynnelse, dåp og nattverd. 

Den svenske teologen Gustav Wingren klassiske credo fremhever Luthers kallstanke 

slik at mennesker har et kall fra Gud om å være til for medmennesket og vår neste, noe som 
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skaper glede og mening. Han tenker seg teologiens oppgave er å underbygge Guds tale til 

menneskene her og nå. Han hevder at dersom mottager og hennes situasjon savnes i 

fremstillingen av evangeliet, når ikke evangeliet frem.74Wingren hevder man ikke kan tenke 

mennesket uten å tenke det i forhold et annet menneskelig vesen. «Menneskelighet er 

medmenneskelighet innlagt i mennesket fra skapelsen av», hevder Wingren i Credo, inspirert 

av Lønstrups livsytringer. 

Teologen Notto R Tjelle skriver «Om ånden er Guds skapende og livgivende pust, må 

vi tro at ånden blåser gjennom alt det skapte.» Tjelle tenker at Gud er overalt, før misjon og 

kirke, og kirken har et kall om å greie ut hans tilstedeværelse.75 «om vi er skapt i hans bilde, 

må det i hvert menneske være en grunnleggende gudsrelasjon i dets dypeste menneskelighet. 

All forkynnelse av Kristus vil derfor være ledsaget av en ydmyk forventning om at Gud har 

gitt seg til kjenne og på forskjellige vis kan spores i livsvisdom og religiøs erfaring i alle 

kulturer.»76 

Teologen Owe Wikstrøm viser til hvordan gudsrepresentasjoner, gudsbilder og 

forestillinger brytes mot åpenbaringen, det bilde av seg selv Gud har valgt å vise oss. I 

bekjennelsen hevder kirken at den historiske Jesus, født, lidd, dødd og stått opp igjen er det 

sanne bildet av Gud. Videre sier han at gjennom hans ord og gjerninger kan mennesket få en 

riktig beskrivelse av den virkelige Gud, og ikke bare av den guden som mennesket frykter 

eller ønsker.77  

Pedagogen Torborg Aalen Leenderts skriver om bilde av den allmektige Gud, og 

presiserer skillet i bildet mellom «allmakt som total makt og allmakt som kjærlighetens 

makt.»78 Den totale allmakten viser til tros-synet at Gud har full kontroll på alt og alle, og at 

han bruker sin kontroll til å enten tillate eller styre over alt som skjer. Et slikt syn er 

problematisk, for hvordan kan en kjærlig Gud tillate ondskapen i verden? Når Leenderts viser 

til allmakt som kjærlighetens makt, mener hun ikke at det onde ikke skjer, eller at Gud ikke er 

istand til alt. Kjærlighetens makt viser til bildet av en Gud som er god og fullstendig 

tilstedeværende i det skapte. Hun tenker seg at Gud gav fra seg makt i skapelsen, og at han 
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(velger å) bruker sin makt til å frelse det han skapte.79  

 

2.11 Teologisk perspektiv på skam  

Farstad setter først opp en teologisk ramme der mennesket er skapt i Guds bilde, og videre at 

det er ukrenkelig og verdifullt i sitt menneskeverd. Så stiller hun spørsmålet hvordan vi kan 

snakke sant om den menneskelige skamerfaringen?80  

Skam og skamfølelse bør behandles teologisk innenfor rammen av den eksistensielle erfaringen det er å 

være menneske, og bør inneholde aspekter knyttet til rasjonalitet, kroppslighet, språk, sårbarhet, seksualitet, 

identitet og værensfølelse i et eksistensielt perspektiv.81  

Farstad hevder det er viktig teologisk arbeide i vid forstand å utforske menneskelivet sett i 

sammenheng med hvem Gud er og forbindelsen mellom mennesket og Gud.82 Farstad 

fremhever viktigheten av en språklig differensiering mellom skyld, synd og skam. Hun løfter 

også frem viktigheten av at språkbruken inkluderer og skaper fellesskap, likeverd og respekt 

mellom ulike menneskers livserfaringer. Farstad hevder vi må arbeide teologisk med språk i 

forhold til skam.83 Hun viser til at språkbevisshet er viktig i sjelesorgen både for å avdekke 

skam og for å redusere skam.84 Farstad tenker teologien må ha dialog med innsiktene 

psykologien har om skam. Hun hevder at det er teologiens oppgave ikke bare å redegjøre for 

læren om Gud, men i vid forstand å utforske menneskelivet, sett i sammenheng med hvem 

Gud er, og videre å påpeke forbindelsen som finnes mellom Gud og mennesket85 «Teologisk 

antropologi må ta innover seg og belyse bredden og dybden i den menneskelige erfaringen.»86 

hevder Farstad. Hun utdyper dette med i møte med skam må den teologiske antropologien 

formidle og betone respekten og verdigheten basert på et skapelsesteologisk syn på 

mennesket.87  

                                                 
79  Leenderts, Gud og det onde. Om tillit og tillitstap 15,79-83. 
80 Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon,342 259. 
81 Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon 265. 
82 Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon 259. 
83 Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon,264. 
84 Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon,233. 
85 Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon,259. 
86 Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon, 259. 
87 Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon, 267. 
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Farstad bruker uttrykket skambæreren Jesus. Hun viser til korset som Guds skambærende 

symbol.88 Hun viser til mange hendelser i evangeliene som kan relateres til skam. Hun tenker 

på Jesu fødsel som skamfulle i forhold til antikkens regler og lover for ekteskap. Hun viser til 

at det i evangeliene ofte ble forsøkt å kritisere og skamutsette hans autentisert, gjerninger og 

autoritet. Lidelseshistorien er også full av skam. Farstad viser til at Gud selv har kjent skam 

på kroppen. Nettopp derfor kan vi komme med denne menneskelige erfaringen.  

Teologen Knut E Løgstrup hevder en del av å være menneske å møte hverandre med 

tillit. Når vi møter den andre med tillit, tenker jeg det også innebærer åpenhet. Jeg tror det 

reiser den teologiske problemstillingen at den skammede er satt ut av stand til å møte Gud og 

sin neste med åpenhet og tillit? Vi gir også fra oss litt av kontrollen over våre liv, litt av livet 

vårt legges i vår nestes hender. Hvordan den skammede klarer dette reiser et problem. 

Hvordan gi bort kontrollen for noe du gjerne vil skjule?89  

Pattison hevder at kirken manglende språk og teologi om skam fører til fornektelse av 

en viktig del av den menneskelige erfaringen. Han viser til kirken har mye erfaring i å møte 

synd, men lite i møte med skam. Han hevder denne utfordringen kan føre falsk skyldfølelse, 

som kan hindre mennesker i å erfare virkningen av bekjennelse og absolusjon. Når 

skriftemålet ikke får en forløsende effekt, tror den skamfulle det er seg selv det er noe galt 

med på grunn av falsk skyld og skam. Pattison ønsker kirken kan finne en mindre fokusering 

på synd og skyld.90 Stifoss-Hansen viser til at teologien må gå dypt inn i de eksistensielle 

dilemmaene, lytte til livserfaringene og akseptere behovet for relevans i den kristne 

livstolkningen».91  

Teolog Nils. H. Gregersen ser skamerfaringen ut fra to mulige utfall, der skam kan 

være en erfaring som skiller selvet fra Gud og mennesker, eller som et øyeblikk av 

påminnelse om ens eget gudgitte selv. Da han tenker at forventet skam vekker skamfølelsen. 

Han sier videre at en teologisk tale må inkludere skammens tvetydighet som menneskelig 

erfaring, og tenker seg beskyttelsesskammen som en gudegave, mens destruktiv skam er 

vanærende.92 Gregersen mener D. Bonhoffer, som knyttet skamerfaringen til genesis 3, og 

tenkte at skam primært henger sammen med skyldrefleks, skyld og skyldfølelse, blir for 
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snevert, og sier skam refererer til menneskets identitet og selvaktelse.93 Mennesker har 

naturen, erfaringene, språket og relasjonene for å bli kjent med Gud. Kirkelig kontekst består 

og inneholder mangfoldet av erfaringer menneskene lager seg. Erfaringer som gjør at 

individet skammer seg, men også som påfører andre individ skam.  

Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum ble sitert med en oppfordring i en 

kronikk i Aftenposten.94 Hun oppfordrer den norske kirke om «å be de homofile om 

unnskyldning, fordi den har bidratt til å øke deres skam når den kalte deres kjærlighet for 

synd». Videre sier hun at «En betalingsprosess krever at også dette sies. Den såredes 

fortvilelse, sorg og raseri må anerkjennes», sier Raaum. Dette tolker jeg som en presisering av 

viktigheten av å plassere skylden for skammen blir plassert der den hører hjemme, for at 

ofrene skal få bearbeidet skammen påført ved å beskyldninger om å være feil, og å ønske en 

formalisering og synliggjøring av sitt erfarte liv. 

Teologen Hilde Kristine Sando hevder skam er et teologisk problem, fordi det 

motarbeider menneskets tro på det som er gitt i skapelsen. Hun setter skam opp mot 

mennesket som et åpent og tillitsfullt vesen rettet mot Gud og mennesker. Hun tenker skam 

som et mulig brudd i tilliten, fordi skammen motarbeider åpenheten. Hun viser til det 

skamfulle menneskets problemer med mistillit, isolasjon og kontrollbehov. I sin analyse av 

høymesseliturgien fant hun lite språk som kan fungere som skamerkjennende eller 

skamreduserende. I liturgiens ledd Gloria blir skam nevnt. Men denne menneskelige 

erfaringen bør være tilstede i flere ledd, hevder Sando. Hun viser til at tematikken flere ganger 

er berørt, men da sammen med skyld og synd, eller plassert som en erfaring de andre har. 

Sakramentene dåp og nattverd kan bidra som et skamforminskende språk, hevder Sando. 

Velsignelsen tenker hun er motvekt til et ødeleggende menneskesyn. Sando hevder 

syndsbekjennelsen og forbønnen har et skamforsterkende språk.95 Det fremheves at det 

liturgiske språket som for mange er en viktig tilgang til teologisk språk om sin tro. Dersom 

teologien unngår konkret språket om skam, kan skam oppleves som noe kirken ikke vil 

vedkjenne seg eller anerkjenner som problematisk. Sando løfter fram at dette kan påvirke den 

enkelte i forhold til eget selv, relasjoner og gudsforhold. Som hennes oppgave tittel spør 

                                                 
93 Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon, 260. 
94 Gunleiksrud Raaum, Kristin, i Aftenposten:27.01.2017.13  
95 Sando, Hvor skulle jeg gå med min skam? 71-72 
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«Hvor skulle vel jeg gå med min skam?» Sando hevder videre til liturgien er det sted for å 

erkjenne og artikulere egen situasjon, og til å gi anerkjennelse til den som lider.96  

Farstad viser til sin oppfattelse «jeg tror at mange skammer seg over diskrepansen i erfaringen 

mellom den Gud de tror på og den gud de erfarer».97Hun påpeker at ved å gi denne skammen 

et språk kan denne skammen minskes, for skamerfaring som deles språklig minsker. Skam 

knyttet til individets liv og tro, erfaring og gudsbilder vil dermed minimeres. I mange av livets 

relasjonsplasser, også i kristne fellesskap, kan det være vanskelig å vise hvordan vi har det, 

våre anfektelser og vår tvil, hvilke gudsbilder vi har, feilene vi gjør og indre tanker vi ikke er 

stolt av. Istedenfor skjuler vi tanker og meninger i redsel for å bli avvist. Vi later som og 

forestiller oss, kanskje handler dette dypest sett om skam? spør Farstad. I DnK og kristne 

fellesskap er det muligens noen kollektive gudsbilder som framtrer både ubevisste og 

bevisste, som fører til at en del opplever det som trangt, og at de er på feil sted. Det skapes et 

bilde om at samfunnet som skal være «de helliges samfunn» oppfattes som «de vellykkedes 

samfunn». 

  Dersom relasjoner er overfladiske og man dekker over og skjuler det som er vanskelig 

og slitsomt i liv og tro, kan det skape skam. Dette gjelder både for de som finner ut at det er 

for trangt for dem og forsvinner, og for de som later som at alt er bra. Relasjoner er godt 

fungerende når individet erfarer at «her er det rom for å være meg selv». Mange troende lever 

med gudsbilder de ikke er bevisste på, eller gudsbilder som er destruktive i det ubevisste liv. 

Disse gudsbildene kan så gi indre trøbbel som viser seg i ytre adferd.98 

 

 

                                                 
96 Sando, Hvor skulle jeg gå med min skam? 72  
97 Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon, 253. 
98 Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon 253, 254-255. 
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3 Skammen som fenomen 

«Kroppen har ingen harddisk som kan slettes. Vi bærer med oss alle erfaringene våre i 

kroppen – livet igjennom.»99  

Målet med dette kapittelet vil være å få kunnskap om hva fenomenet skam er, og å 

differensiere mellom ulike typer og grader av skam. Hvordan oppstår skam, og hvorfor 

internaliseres skam noen ganger som usunn og destruktiv skam, en skamtype som preger det 

enkelte mennesket i stor grad? Hvorfor er det ofrene for krenkelser og overgrep som 

skammen påvirker den enkelte i stor grad, mens den som påfører skammen opptrer uberørt? 

Hva når sinne eller forkastelse av gud er maskert sorg og erkjennelse av å være forlatt og 

forkastet? Hvilke konsekvenser destruktiv skam kan få teologisk? Det tenkes her på 

mennesker som har en erkjennelse av at Guds ubetingede kjærlighet gjelder for alle andre, 

men som selv erfarer «jeg er ikke verdig å elske». At evangeliet om nåden og rausheten ikke 

gjelder seg selv. Hva når den skamfulle leser bibelteksten og selv uttrykker teologien gjennom 

liturgien i høymessen, men innvendig føler seg uverdig?  

 Kirkelig kontekst består av mangfoldet av erfaringer som mennesker til sammen er. 

Iblant disse erfaringene mener jeg det er erfaringer som gjør at individet skammer seg, men 

også erfaringer som påfører andre individ skam. Jeg tenker skamfullhet kan hindre den 

enkeltes kontakt med både andre mennesker og Gud. Har vi et teologisk språk for å snakke 

om skam og redusering av skam? Evangeliet sier vi skal elske vår neste som oss selv, hva sier 

teologien om å elske seg selv?  

Når vi mennesker gjør handlinger som får negative konsekvenser for oss selv eller 

andre sier vi at det var vår skyld, det er handlingen vi har gjort vi er ansvarlig for, og som vi 

kan erkjenne, ta ansvar for og be om tilgivelse for. Skam derimot stikker dypere og er knyttet 

til vår identitet. Jeg vil derfor sette skam og skyld opp mot hverandre. Følelser som skam og 

skyld har hatt en tilknytning til moralske spørsmål. Den antas å ha en viktig funksjon i forhold 

til vår samvittighet og vårt moralske liv. Skam spiller også inn i et samfunns moralske og 

sosiale skal vedlikeholdes og opprettholdes. Alle mennesker strekker seg etter respons og 

gjensidighet, og skammen er å ikke bli møtt. Som en konsekvens vender vi oss mot oss selv. 

Legen Pål Gulbrandsen hevder «skammens kjerne er å oppleve seg sett, men så sett bort 
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fra».100 Han skriver at barn, allerede før 18 måneder viser de skam ved en uventet, manglende 

respons fra mor, Gulbrandsen skriver skam som en konsekvens av tenkt eller ant brudd på 

sosialt bånd. 

 I vår moderne kultur har skammen transportert seg fra en kollektiv norm og til en 

individuell norm, skriver sosiologen Ivar Frønes. Den kollektive skammen kan diskuteres 

fordi den deles, og i fellesskap kan den kollektive normen aksepteres, eller man kan gjøre 

felles opprør mot den. Den individuelle skammen er vanskeligere å dele, normen er uklar og 

skammens språk er taushet. Dette fører til skam erfares mer ensomt og taust, og vi mister 

språket om skammen.101 

 

3.1 Hva skam er 

«Skammens grunntanke er det er noe galt med meg»102 hevder Diakon Marie Farstad og 

knytter sin fremstilling av skam nær selvet og selvets utvikling, gjennom fokus på kroppen, 

språket, relasjonene og identitet. Skammen er både ubevisst og bevisst en affekt som gis 

næring av differansen mellom den jeg vil være, er og eller ønsker å være, altså mellom 

forventning og realisering. 

 Skammen trer frem mellom spenningen mellom hvordan jeg vil bli sett og hvordan 

erfaringen er ved å bli sett. Jo høyere forventninger og jo mer perfeksjonistisk man er på egne 

vegne, jo større mulighet for diskrepans og behov for selvforakt.  Denne skammen kan bli 

global, hevder Farstad. Med global menes at skammen sprer seg i hele individet. Ingen krok 

går fri, hele det individuelle selvet rammes.103 I psykologisk språk hevder psykolog Silvan 

Tomkins at skam er en medfødt, biologisk basert affekt og en biologisk reaksjon på 

blottstillelse, å bli avist eller og å være i fare.104 Tomkins grunnla dagens affektteori, og han 

differensierte enkelt mellom affekt, følelse og emosjoner. Han brukte affekt om de korte, 

skarpe og intense reaksjonene menneskene får på et biologisk plan, som en reaksjon. Følelse 

er det vi har når vi er oppmerksomme på affektene våre. Følelser kan vare lenger enn affekter, 

og trenger ikke være så knyttet til affektenes fysiologiske reaksjon. Emosjon bruker Tomkins 

                                                 
100 Guldbrandsen, Pål, «Skam og sykdom», i Wilmar, Bente (red) Skam i det medisinske rom, 102.  
101 Frønes, Ivar, «Skam, skyld og ære i det moderne», i Wyller, Skam,37,49. 
102 Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon,42  
103 Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon, 29. 
104 Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon,26,32 
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som en samlebetegnelse for følelser, affekter, sinnsstemninger og fornemmelser den enkelte 

har.  Affektteorien tenker på sinnsstemning som en vedvarende og langvarig psykisk tilstand, 

mot det oppstemte eller nedstemte.105  

Guldbrandsen viser til at skam er et resultat av at en positiv forventning blir brutt.106 

Jeg forstår dette slik at dersom det ikke er gjensidig akseptering mellom den selvet vil være, 

og den selvet er kan dette erfares og utvikles som skam. Dermed blir skammen en forstyrrelse 

av selv-følelsen.   

Skam erfares i ulike styrkegrader, og fører til ulike konsekvenser i menneskers liv. 

Farstad viser til den store forskjellen av erfaringen av å rødme på grunn av feil svar i 

klasserommet, og det å avslutte livet sitt av noe en er så skamfull over at en ikke ser seg 

istand til å leve, men begge deler handler om skam. Ulike skamvarianter peker på 

skamfølelsens styrke og grad. Skammen som rammer i øyeblikket og som glemmes fort får 

helt ulike konsekvenser sammenlignet med skammen som rammer selvet og selvfølelsen i 

alvorlig og mer varig grad.  

Selvfølelsen vår knyttes til erfaringen av å leve opp til idealer. Dersom det oppstår en 

diskrepans mellom selvideal og realisering, gir dette næring til skamerfaringer da moderne 

idealer verdsetter høyt menneskets selvrealisering og det å oppleves som et autentisk 

menneske. Å skape seg selv og et autentisk ego er et dannelsesprosjekt, hevder Skårderud og 

viser til at vi prøver etter beste evne å strekke oss etter det autentiske idealet om å være et fritt 

og uavhengig menneske, men denne bråmodne selvstendigheten passer ikke alle menneske-

flokkdyrene. En konsekvens kan bli erfart eksistensiell forlatthet og skambelagt avhengighet. 

Vi har da sviktet vårt eget selv da vi ikke lenger er enestående og unike. Denne erfarte 

skammen er vanskelig å innrømme og be om hjelp til å mestre.  

På den ene siden kan skam forstås som en beskyttende affekt som beskytter sosiale 

bånd og definerer grenser for hva som er privat, og skam bidrar til vår tilpasning. Filosofen 

Arne Johan Vetlesen hevder det er feil mennesker som skammer seg, både når de skammer 

seg for lite og for mye og at det er denne skammen vi må minske.107  

                                                 
105  Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon, 28-29. 
106 Guldbrandsen, «Skam og sykdom»,102.   
107 Vetlesen, Arne Johan,» Det er ofrene som skammer seg», i Wyller, T (red) Skam,103. 
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Når skamreaksjonen fører til en tilbaketrekning kan dette forstås som en beskyttelse mot å bli 

mer ødelagt siden skammen avbryter og endrer relasjonens karakter. På denne måten 

beskytter skammen mot mer innovasjon av selvet, og hjelper til med å bevare relasjoner og en 

følelse av identitet. Men skammen som beskyttelse vendes til det negative når den 

skamutsatte trekker seg tilbake slik at han/hun blir stående utenfor også de relasjonene som 

virker helende. Det vil bli sett nærmere på ulike forsvar av selvet senere. Den skamfulle 

forventer forakt i motsetning til for eksempel sorg eller angst der man erfarer omsorg og 

medfølelse for sin situasjon. 

Farstad knytter sin fremstilling av skam nær selvet og selvets utvikling, gjennom fokus 

på kroppen, språket, relasjonene og identitet. Skammen er både ubevisst og bevisst en affekt 

som gis næring av differansen mellom den jeg vil være, er og eller ønsker å være, altså 

mellom forventning og realisering. Skammen trer frem mellom spenningen mellom hvordan 

jeg vil bli sett og hvordan erfaringen er ved å bli sett. Jo høyere forventninger og jo mer 

perfeksjonistisk man er på egne vegne, jo større mulighet for diskrepans og behov for 

selvforakt.  Denne skammen kan bli global, hevder Diakon Marie Farstad. Med global menes 

at skammen sprer seg i hele individet, ingen krok går fri, hele det individuelle selvet 

rammes.108  

 

3.2 Farstads inndeling av skamtyper 

Farstads viderefører Fowler skamspekter, som viser at skam kan sees som et spektrum av 

nyanser, graderinger og årsaker.109Først ut er Akutt skam/reaktiv skam, som hun tenker er en 

fellesmenneskelig erfaring og akutt reaksjon på en flau eller fornedrende situasjon. Den andre 

typen kaller hun Sunn skam/beskyttelsesskam: En sunn og nødvendig skam som beskytter 

grensene og relasjonene våre. Den tredje typen er Sårbarhetsskam som er tenkt som en 

fellesmenneskelig sårbarhet for skam som er knyttet til det å være et menneske avhengig av 

tilhørighet. Skamtypen som oppgaven handler mest om er den fjerde i Farstads liste: 

Destruktiv skam (andre definisjoner er kronisk/patologisk/giftig/nådeløs/internalisert skam). 

Denne skamtypen kan innta en global plass i menneskets identitet og selvoppfattelse. 
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 Med global menes at skammen sprer seg i hele individet, ingen krok går fri, hele det 

individuelle selvet rammes.110 Farstad sier at skammen ligger godt tilgjengelig og kan være 

synlig selv om den forsøker å skjule seg, likevel trenger man å vite hva man søker etter. Et nå 

gis et litt med inngående blikk på de fire skamtypene, for lettere å gjenkjenne skam.  

Akutt skam kan oppleves både kroppslig og kognitivt og kan forståes som en affekt. 

Den kan erfares som svært ubehagelig (for eksempel ved rødming), men erfaringstiden er 

vanligvis kortvarig. Det er vanlig med en tilbaketrekning fra den aktuelle situasjonen, men 

dette er vanligvis forbigående og ikke til alvorlig hinder fra å oppsøke en lignende situasjon 

igjen. Dersom akutt skam blir møtt med fellesmenneskelig varme og humor «som ler med» 

vil situasjonen av akutt skam gli over. Akutt skam kan likevel føre til en dypere skam dersom 

fellesskapet og den andre bruker den akutte skamsituasjonen til å le av og ikke le med den det 

gjelder  

Sunn skam hevder Farstad «verner både andre og oss selv mot krenkelser, gjennom 

respekt for grenser, integritet og diskresjon».111 Hun skriver at den sunne skammen er følelsen 

vi kan kjenne forut for en tenkt handling, som fører til at vi avstår fra å utføre handlingen. 

Sunn skam påpeker for oss intuitivt hva vi bør avstå fra. Hun mener sunn skam kan få oss til å 

ta gode valg. Sunn skam blir dermed en varsler at vi bør trekke oss tilbake for å unngå å bli 

skadet eller skade andre. Jeg forstår sunn skam som en beskyttelse mot å overskride andres og 

egne grenser, eksempel kan være å snike i busskøen eller toalettkøen, eller overskride grensen 

for privatliv hos den andre. Den sunne skammens funksjon er å regulere det sosiale og 

relasjonelle livet.  

Sårbarhetsskam handler om selvets grunnleggende sårbarhet, og denne formen for 

skam er knyttet opp mot erfaringen av å være et subjekt.112 Denne skammen trenger ikke ha 

årsak i dysfunksjonelle relasjoner slik den dypere og alvorligere internaliserte og destruktive 

skammen har. Sårbarhetsskammen kan oppstå dersom man akutt erfarer seg selv som en 

annen enn det man ønsker å være. Dette kan handle om å ikke være i stand til å etterleve 

idealer, eller erfaringen av skuffelse, som er uberettiget eller berettiget, hos andre eller seg 

selv. Farstad viser til at dette kan føre til erfaring av diskrepans i selvbildet mellom 

forskjellige selvvurderinger, som påvirker relasjoner til andre og fellesskaper. 
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Fellesmenneskelige og allmenne erfaringer er sårbare og får oss til å gjentagende vurdere eget selvbilde 

i en dynamisk veksling mellom hvem vi ønsker å være, hvordan vi tror vi fremstår, og hvem vi tror andre ser oss 

som.113  

Slik jeg forstår det forsøker vi hele tiden å se oss selv med andres blikk. Farstad viser 

til psykologen Rene Browns som hevder at kulturelle føringer gjør oss skamutsatt i dag. Med 

dette tenker jeg at i samtiden leves våre liv i en kultur som fremhever skjønnhet, rikdom og 

perfeksjonisme. Vi internaliserer og tror på denne kulturelle stemmen som sier at det aldri er 

bra nok, aldri nok, aldri pen nok, både privat, i arbeidslivet og i det offentlige rom.114 

Destruktiv skam kan oppfattes som en mer langvarig følelse som internaliseres i 

individets selvfølelse og kan bli sykelig.115  

Det er en enorm forskjell mellom akutt, reaktive skam, og den kroniske, destruktive skammen som 

former hele personligheten og kan vare hele livslengden, sier Pattison,116  

Hva er årsaken til at destruktiv skam påvirker hele individet, til forskjell fra sårbarhetsskam, 

akutt skam og sunn skam? Farstad hevder at det er skammens relasjonelle røtter og den 

graden av forsvar og psykisk energi som påkreves for å leve med destruktiv skam som skiller 

destruktiv skam fra andre typer skam. Den indre motstandskraften til individet og ytre 

omgivelser spiller også inn. Når skammen blir en del av individets indre følelsesliv, blir den 

formende for individets selvfølelse.117 Denne nådeløse skammen kan erfares som en nådeløs 

sabotør i det indre liv som ødelegger på en hard og nådeløs måte. 

 Skam oppstår alltid mellom mennesker, aldri alene. Skam oppstår i interpersonlige 

relasjoner hevder Farstad, og viser meg videre til Internalisering, Gershen Kauman og den 

interpersonlige bro.118  

 

3.3 Internalisering 

Internalisering kan oversettes med en psykologisk prosess, hvor ytre normer, ideer og andre personers 
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instillinger og egenskaper som opprinnelig ikke finnes hos personen, opptas og oppleves som en del av 

personens selvbilde119 

Internalisering er et viktig element i identitetsdannelsen, hevder Kaufman. Det er ikke kun 

positive og negative ord vi hører sagt om oss selv vi internaliserer: Vi lærer måter å tenke og 

føle på av våre betydningsfulle relasjoner og vi internaliserer den affektive kvaliteten i 

omsorgen vi mottar, hevder han, og viser til tre viktige aspekter ved internalisering.120Som det 

første aspektet kan vi si at vi internaliser særskilte holdninger til oss selv. Disse holdningene 

er med på å forme en begynnende fornemmelse av egen identitet. Videre internaliserer vi den 

måten viktige omsorgspersoner behandler oss på, og Kaufman hevder vi behandler oss selv på 

samme måte. Vi lærer dermed hvordan vi skal behandle oss selv, av hvordan andre behandler 

oss. Kaufman hevder vi internaliserer identifikasjoner i form av bilder, vi tar disse bildene til 

oss og gjør dem til våre egne. Vi lager dermed en indre billedbok i tidlig barndom, der 

hvordan andre behandler oss, og hvordan vi behandler oss selv, blir en billedbok til bruk i 

lignende situasjoner.121 

Kaufman hevder internalisert skam kan forstås som en vedvarende følelse av å være 

ødelagt, defekt og aldri god nok som det mennesket man er, og at andre følelser knyttet til 

selvet vil erfares på grunnlag av skamfølelsen.122 Denne modellen viser hvordan destruktiv 

skam oppstår i relasjon og gjennom tillitsbrudd i relasjonen hevder Farstad. Hun viser til 

Fowler og hans metafor knuste hjerter, som omhandler hva som kan bli følgene av at en 

usunn tilknytning til omsorgspersoner.  

Barn kan miste tilgangen til sitt eget hjerte. Når de lever i situasjoner der betingelsene for å overleve er 

avhengig av barnets troskap mot ikke erkjente, uuttalte, familiære og sosiale regler som holder barnet fast i en 

ambivalent emosjonell relasjon, kan barnet miste tilgangen til sitt hjerte, ja til kjernen i sitt indre, når 

omsorgssvikt og krenkelser rammer.123 

Farstad hevder at barn som vokser opp i og lider under ambivalent emosjonell binding til 

foreldrene er i stor fare. Som eksempel viser hun til barnet som må støtte morens nedrakking 

av den alkoholiserte faren hjemme, samtidig som det ikke er lov å snakke om farens og 

familiens problemer utenfor hjemmet. Hun hevder at å hindre barn i å uttrykke lidelse og 

                                                 
119 Store Norske Leksikon. 
120 Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon, 70. 
121 Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon 70. 
122 Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon 70. 
123 Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon, 65. 



35 

 

sinne er svært skadelig.124For å kunne fastholde følelsen av å ha kjærlighet og trygghet, ja for 

å overleve splittes bildet både av barnets selv og av foreldrene. Barnet internaliserer objektene 

som er onde, de gjør så objektene til den gode og seg selv til den onde. Når barnet erfarer seg 

selv som den onde og skyldige parten, kan bildet av omsorgspersonene som gode beholdes og 

tilknytningen kan bevares, men barnet kan miste tilgangen til sitt selvs kjerne. Barnet står i 

fare for mister tilgangen til sitt eget autentiske hjerte. Individet mister sin egen indre stemme 

og vurderingsevne. Det mister dermed erfaringen av indre rettledning ved behov.125Løgstrup 

skriver om det samme med den «medfødte hjelper» som søker å forebygge at den enkelte 

kommer i en situasjon der enheten mellom drift og ånd krenkes.126 

 

3.4 Den interpersonlige bro og skamkompasset 

«Den interpersonlige broen er et bilde på relasjonen mellom to mennesker som har et 

gjensidig ønske om kontakt og en relasjon preget av tillit og respekt».127 I en relasjon mellom 

to mennesker dannes det ifølge psykolog Gershen Kauman en interpersonlige bro. Når det blir 

brudd i den relasjonelle broen oppstår destruktiv skam hevder han. Kaufman vektlegger at 

skam særlig oppstår i de viktige relasjonene. Med en gang noen blir betydningsfulle for oss, 

blir vi sårbare for skam, fordi denne personens omsorg, respekt og verdsettelse av oss har fått 

betydning. I relasjoner står vi alltid i fare for å såre eller skade den andre, og vi forårsaker 

skam. Heldigvis er de fleste relasjoner slik at den interpersonlige broen får sår og skades, men 

kan repareres.  

Kaufman skiller mellom vond skam og internalisert og destruktiv skam. «Vond skam 

er skammen som oppstår i smertefulle emosjonelle møter mellom mennesker som betyr noe 

fra hverandre, men der skammen ikke nødvendigvis blir internalisert».128 Han tenker med 

dette på når det skjer en skade (som kan repareres) på den interpersonlige broen, der vond 

skam oppstår og gjør vondt. En skade på den interpersonlige broen kan heles ved at den 

ansvarlige tar ansvar og igangsetter tiltak for å gjenopprette broen og relasjonen. Når broen 
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blir skadet erfarer vi vond skam, men ved gjenoppretting vil denne bli et vondt minne, 

kanskje en erfaring man lærer fra. 

«Når broen ødelegges, fører mangelen på sunn skam hos den ene til et lass av destruktiv skam for den 

andre. Den utsatte blir bærer av destruktiv skam. Der barn erfarer at broen ødelegges, blir de eksistensielt alene 

selv om de ofte må fortsette å leve under de relasjonene som skader dem.129  

Destruktiv skam oppstår altså i en relasjon og ved et tillitsbrudd i relasjonen, hevder 

Kaufman. Når skam internaliseres, er den ikke lenger kun en følelse, den blir noe mer varig 

og en sentral del av bevisstheten. Andre følelser som er knyttet til selvet vil erfares på 

grunnlag av skamfølelsen, som ligger nærmest selvets identitet. Den internaliserte skammen 

vil påvirke også andre relasjoner i individets liv, det dannes en spiral av skam.130           

Farstad løftet frem tilfeller der barn erfarer at broen ødelegges. Barn må ofte leve 

under de samme relasjonene som skadet dem. De er i tillegg påført en mengde destruktiv 

skam, og erfarer å være eksistensielt alene. For å overleve splittes barnet, det tilpasser seg, 

men stenger av viktige følelser. Uønskede følelsene som lidelse og sinne blir lagret i det 

ubevisste. Barnet kan utvikle et tilpasset eller falskt selv som skjuler det autentiske selvets 

følelser. På den ene siden blir barnet sviktet, på den andre siden må de fastholde at 

omsorgsgiveren er god, viser Farstad til.  

Teologen Steven Pattison benytter psykiater Donald L. Nathansons skamkompass, for 

å uttrykke måter et skamfullt menneske kan, ubevisst, forsvare eget selv på.131 

Sammenfattende for forsvarsstrategiene skriver Pattison er forsøket på å flytte fokuset vekk 

fra selvet, forfalske det eller gjemme det. For et skamfullt menneske vil selvet alltid være i 

fokus, og forsvaret handler om å unngå at andre skal se det selvet som individet skammer seg 

slik over. Jeg har valgt å flette skamkompasset sammen med den interpersonlige broen siden 

tankene er sammenfallende. Guldbrandsen viser til at skamkompasset gir fire 

reaksjonsmuligheter når selvet angripes. Det er unngåelse, tilbaketrekning, angrep på andre 

eller angrep på selvet.132 

Kaufman hevder alle ønsker å beskytte seg mot skamfølelsen og den negative selvets 

evaluering. Forsvaret handler om tilpassing og er barnets beste middel for å overleve. De 
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vanligste forsvarsmekanismene mot skam er; Interpersonlig overføring av skam, raseri, 

forakt, jag mot makt, overføring av skyld, indre tilbaketrekning og perfeksjonisme. Alle disse 

er typiske skamforsvar, men de kan også ha andre røtter en skam.133Pattison hevder at 

forsøket på forsvar kan føre til dannelsen av et falskt selv, der avstanden mellom den en viser 

seg som, og den en (egentlig) erfarer seg som øker. Næringen til skammen blir hele tiden 

gapet mellom ideal og erfaring.134 

 

3.4.1 Selvets ulike forsvar mot ny skam  

Skamkompasset viser til tilbaketrekning, både fysisk og psykisk. Fordi skammen erfares som 

at selvet blir gransket søker den skammede å unngå mulige skamsituasjoner ved å trekke seg 

tilbake, flykte eller gjemme seg. Graden av tilbaketrekning kan utrykkes i alt fra vikende, 

senkende blikk til depresjon og isolasjon.135Indre tilbaketrekning er også et forsvar, viser 

Farstad til. Utviklingen av forsvarsmekanismer blir påvirket av naturen og lynne til den 

enkelte. Et introvert barn tendenserer oftere til indre tilbaketrekning som et forsvar og en 

reaksjon på skam. Et ekstrovert barn vil også kunne utvikle forsvarsmekanismen, men en 

kontakt og vekselvirkning med den ytre verden vil minske graden av tilbaketrekning for det 

ekstroverte barnet. Ved en indre tilbaketrekning kan barnet danne en fantasiverden, der det 

selv skaper erstatninger for det barnet mangler av støtte. For et barn som ikke positivt blir 

forstyrret ved tilbaketrekningen, vil det være vanskelig for barnet å lære hva det trenger for å 

kunne fungere relasjonelt og erfare mestring i den interpersonlige verden.136 

En måte for selvet å beskytte seg mot skam er overføring av skammen. Istedenfor å 

plassere, akseptere og håndtere skamfølelsen man selv kjenner på, overføres egen skamfølelse 

til en annen, ofte i nedovergående linje fra den sterke til den mindre sterke. Denne 

overføringen skjer via kommunikasjon eller ved handlinger som direkte skammer og berører 

den andre.137Overføring av skyld blir på lik måte med avsky lært ved modellering.» Et 

skyldfokusert familiesystem er mest opptatt av å finne ut hvem som har skylden, og å plassere 
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skylden hos vedkommende»,138 hevder Kaufman, og viser til at familier som dette utvikler et 

syndebukksystem, der individet kvitter seg med anklagen ved å anklage andre. Et slikt 

mønster kan hindre individet i å erfare eget ansvar og å ha innflytelse og kontroll i eget liv. 

Enkelte tar lettere på seg skyld, de internaliserer den, og gir seg selv skylden istedenfor andre. 

Kaufman skriver «det er som om barnet inngår en kontrakt med foreldrene: Jeg skal ta på meg 

skylden, så slipper du å legge den på meg».139 Dette handler om og dekker over den 

smertefulle, men språkløse skamfølelsen. 

Angrep på andre er en utbrett forsvar, ifølge skamkompasset.140 Forsvarsstrategien er 

her å fokusere på andres feil, andres ansvar eller å se på andre som objekter. Angrep på eget 

selv er et forsvar. Man angriper seg selv, for å være på offensiven før andre angriper. Dette 

kan gi utslag i nedvurderende ord om seg selv, å ta på seg syndebukkrollen, masochisme, 

selvskading og avhengighet. Man kan se på seg selv som et objekt, og føre til 

ansvarsfraskrivelse for seg selv, og sin situasjon. Maktesløshet og ensomhet vil være en del av 

bildet.141 

Makt, hevder Kaufman gir en følelse av å være mindre sårbar for skam, og at makt 

alltid finnes i samhandlinger og menneskelige relasjoner. Streben etter makt handler om å få 

så mye makt som mulig over andre. Selv om makten ikke alltid er synlig, er den alltid tilstede 

og reel. Ved å være den som bestemmer, og å ha kontroll, kan skamfølelsen og 

mindreverdighetsfølelsen skyves i bakgrunnen. Kaufman viser til at makt handler om å 

beskytte seg mot ny skam, ved å være overlegen den andre. Makten kan også fungere som en 

erstatning og kompensasjon for tidligere internalisert skam.142 Skammen kan ta på seg en 

maske av andre egenskaper og atferder som et forsvar, viser Skårderud til. Han viser til ved et 

nederlag kan det være raseri eller sinne som blir uttrykt. Der det finnes misunnelse eller forakt 

ligger det skam under, hevder han. Ved forakt blir egenerfart elendighet projisert over på 

andre. Det samme gjelder for nummenhet, der man ikke erkjenner følelsene som tilgjengelige, 

de kan være frosset og utilgjengelige eller ubevisste, ikke kjente. Disse maskerte utrykkene 
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har fellestrekket at de produserer mer av det samme, og uttrykkene bidrar til å ødelegge 

samhandling med andre. Med dette bekrefter de samtidig den negative selvfølelsen.143 

Raseri kan oppstå som spontant som en direkte reaksjon på skamerfaring, med mål om 

å beskytte selvet. Kaufman viser til forskjellene mellom et ekstrovert barn som vil kunne 

formidle sitt raseri når det utsettes for skam, mens et introvert barn derimot, ofte vil skjule sitt 

raseri for omgivelsene, og vende det mot seg selv. Trusselen om skam, med raseri som 

reaksjon kan føre til isolasjon fordi raseriet skyver bort andre påpeker Farstad.144             

Forakt er mindre vanlig enn raseri som forsvar mot skam. Når det forekommer er årsaken at 

barnet lærer forakt som strategi via foreldre som modellerer dette. Barn som hånes av 

foreldrene sine, vil lære strategien ved effektiviteten i foreldrenes hån av barnet gjenkjennes. 

Forakt er en blanding av sinne og avsky, som skaper distanse mellom individet og den/det 

som utløser forakten. Den/det som er objektet for forakten blir totalt avvist. Barn som lærer 

forsvar via forakt, står i fare for å bli dømmende, nedlatende og fokuserende på andre sine 

feil. Dersom forakten vendes mot individets eget selv, kan konsekvensen være sterkt og 

vedvarende selvhat.145  

Perfeksjonisme kan være et barns strategi for å mestre skam. Perfeksjonisme læres 

primært via foreldre som ikke klarer å gi barnet en god bekreftelse, samme hvor bra barnet 

gjør ting, fortelles det alltid at det kunne vært bedre. Helt fra spebarnstiden trenger alle 

bekreftelse for å bygge opp en indre anerkjennende stemme som forteller deg at du er god 

nok.146 Flinkhet kan utmerke seg gjennom mange utmerkede egenskaper, men de flinke 

erfarer lite lykke og harmoni ved dette. Denne mestringen via sin arbeidskapasitet, sin 

omsorg, sin ansvarsfølelse og evnen til innlevelse kan erfares som en indre tvang om å måtte 

yte og en nødvendighet. De overyter som en kompensasjon der de søker selvfølelse og aksept. 

I det indre er det en overbevisning som sier «når alt kommer til stykket, så kan ingen elske 

de». De positive kommentarene de får for ytelsene preller av, det gir ikke nok næring til å 

styrke selvfølelsen.» De flinke barna klarer alt, og det er alt de klarer» sier Skårderud. 

147Dersom de flinke ikke strekker til overfor idealbildet og kravet til seg selv venter gjerne en 

erfaring av engstelse og skamfølelse og opplevelsen kan erfares som en fremmendegjøring av 
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selvet, tomhet og meningsløshet, depresjonen siger inn. Skammen erfares som 

handlingslammede. 

Unngåelse hevder skamkompasset er et forsvar mot skam som utrykkes i et forsøk på å 

villede, bedra og unngå det ødelagte selvet på. Dette kan komme til uttrykk som 

perfeksjonisme i alle områder av livet. Karriere, utseende, kropp og verdier brukes for å skjule 

«det defekte selvet.» Unngåelsen kan få uttrykk som å låne æren til andre, lyve, den alltid 

hjelpsomme som arbeider hardt for å flytte den andres blikk. Man kan også forsøke å unngå 

eget selv i midlertidig nytelse. Det er stor fare for at man fortrenger det egentlige selvet og 

etablerer et falskt selv ved unngåelse sier skamkompasset.148Hos de flinke barna i alle aldre 

kan det være krevende å se tilsynelatende velfungering som symptom på en krevende 

tildekking av indre destruktiv skam, viser Skårderud til. I en behandlingssituasjon vil det 

flinke barnet være den flinke pasienten som bagatelliserer problemene – for å ikke belaste 

terapeuten.149  

Skamløshet er også en form for skam, og i sine mest ekstreme utgaver er skamløsheten 

den mest destruktive form for skam, viser Skårderud til.150Røttene til denne skammen ligger i 

barndommen, der alvorlige brudd i relasjonen av kjærlighet og intimitet til foreldre eller nære 

omsorgspersoner. Barnet mangler den gode skammen som skal beskytte sitt eget selv og/eller 

andre. Dersom et lite barn ikke opplever å bli sett, gitt empati og forsøkt forstått, hindrer det 

dannelsen av grunnleggende tillit, som er nødvendig for utviklingen av forståelse og empati 

for andre mennesker og selvempati. «For å forsvare seg mot den tause skammen, blir den 

konkrete skammen oppsøkt i stoffmisbruk, i fornedrende seksualitet eller i å lage arr på egen 

kropp. Det skamfulle indre blir blottet.»151 Farstad viser til skamløshet som atferd som 

primært skader og ødelegger selvet. Hos den skamløse er skammen både sterkt tilstede og 

benektet.152 Bæreren av en slik skam står i fare for å selv bli skammer der andre bli fornedret 

og påført skam, skammen er dermed muligens smittsom. Filosofen Vetlesen tar opp det 

samme når han skriver om å ville fjerne skammen ved å videresende den.153 
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3.5 Differensiering mellom skyld og skam. 

«Skylden kan man øve bot for, kan man gjøre det med skammen?»154spør Skårderud. Skyld er 

et etisk, rettslig og juridisk begrep, mens skam er en affekt og en følelse. Skårderud viser til 

skylden er konkret, og knyttet til handlinger vi har gjort, eller latt være å gjøre, imens skylden 

rammer handlingen, rammer skammen selvet, og refererer til den du er eller ikke er. Farstad 

viser til religionspsykologene Tangney og Dearing sin forskning fra 2002 som hevder at 

«Skamfølelsen splitter selvet i observerende og observerte deler, mens i skyldfølelsen bevares 

et intakt selv».155 Slik jeg forstår det Jeg forstår da at når du blir skyldig i noe beholder du en 

intakt selv, men når du skammes, kan det medføre en splittelse i selvet. Det handler om 

følelsen av å bli sett på en avslørende, smertefull, forminskende og måte. Man ser seg selv 

som mindreverdig, man er feil, og i sin svarteste konsekvens u-elskelig.  

Wyller tar opp hvordan de som oppfører seg skamfullt mot sin neste, skammer seg 

påfallende lite, mens de som blir skammet og som blir behandlet på en skamløs måte, 

skammer seg, «De skammer seg for skammen».156Filosofen Vetlesen hevder at i dagens 

situasjon er både skyld og skam blitt offerets kjennetegn. Han har forsket på ondskap, og 

forskningen viser at et sentralt trekk ved ondskapen er å la ofrene bære skammen for 

situasjonen de erfarer.157  

Fokuset er flyttet og skam blir ikke lenger knyttet opp mot lydighet mot aksepterte 

kulturelle og teologiske normer, viser sosiologen Ivar Frønes til. Han hevder videre at i dag 

knyttes skammen opp mot individuell selvrealisering, identitet og selvbilde til den enkelte.158 

Frønes tenker at skammen i dag er transportert fra en offentlig til en individuell norm, og 

skammen er derfor mer ensom. Skam er i sin vondeste variant en global følelse, der skammen 

sprer seg i hele individet, ingen krok går fri, hele det individuelle selvet rammes159. 
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3.6 Skammens påvirkning på kroppen  

Skam er en medfødt, psykobiologisk affekt og kan ramme kroppen kraftig, både emosjonelt 

og fysisk. Individets kroppsholdning kan få fysiske skamutrykk som innover-krøket fordi 

mennesket vender seg innover mot seg selv, med isolasjon som konsekvens, istedenfor utover 

mot andre mennesker og fellesskapet. Et annet kroppslig uttrykk kan være defensiv 

stemmebruk som kan skyldes en språkløshet knyttet til skamfølelsen og manglene språk for 

behov og følelser. Skamreaksjonen kan identifiseres ved at spontanitet blir borte, med utflatet 

mimikk og tale. 160  

Skam fører til tilbaketrekning og ensomhet, likevel er skam alltid knyttet til relasjoner. 

Man kan skamme seg og rødme i enerom, men det er alltid en annen med i relasjonen i 

fantasien, man ser seg selv med andres blikk. Vold og overgrep setter dype, kroppslige 

avtrykk som er tunge å bære, viser Farstad til, men presiserer også at mangler på emosjoner 

også setter dype spor og avtrykk i kroppen.161 

Farstad ser på kroppen med et fenomenologisk blikk, og forstår kroppen slik den 

oppleves av oss, etter det greske fainomai, som betyr «jeg viser meg».» Hun bruker 

fenomenologien som hjelpemiddel for å vise hva skam ser ut som og hvordan den kjennes på 

kroppen. Hun tenker kroppen er meningssøkende, reflekterende, erfarende og kan være 

meningsoverskridende. I fenomenologisk tankespill «handler det om å se kroppen slik den 

viser seg for og andre, og slik den oppleves av meg og andre».162   

Fenomenologien beskjeftiger seg med å beskrive fenomener slik de fremtrer for oss, 

slik vi erfarer tingene, og setter dermed den opplevde virkeligheten i sentrum, ikke 

virkeligheten slik den objektivt kan beskrives».163 Innen integrativ teori og psykoterapeutisk 

praksis ligger kroppens rasjonalitet og den fenomenologiske kroppen som 

forståelsesgrunnlag. Erfaringen skam er individuell og subjektiv, men det dannes 

gjenkjennelige avtrykk eller mønster i og på kroppen hevder Farstad. Skambaserte syndromer 

som avhengighetstilstander, rusmisbruk, spiseforstyrrelser, fysisk og seksuelle overgrep har 

ofte destruktiv skam både som utgangspunkt og konsekvens.164 Trygve Wyller skriver også 

om mennesket, kropp og skam i den fenomenologiske forståelsen. Han vektlegger at 
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verdighet, anerkjennelse og autonomi alltid og bare finnes i en relasjon.165Han tar for seg 

begrepet tingliggjøring av kroppen, og viser til at i det øyeblikket vi behandler den andres 

kropp som en ting, mister den andre sin subjektivitet og blir til et objekt for oss. Når 

subjektiviteten forsvinner i relasjonen, blir også respekten borte. Den andre blir da sårbar for å 

erfare usunn skam i møtet. Ved objektivering forsvinner den sunne (moralske) skammen som 

er ment å beskytte. Wyller viser til at helsearbeideren som ikke møter den andres kropp, gir 

den andre skam, for da gjøres den andre til en kropp som ikke har liv,» det å være ingen, det 

er skam».166 Dette passer godt med Pattisons tanker «I skam blir vi både objektet samtidig 

som vi er subjektet» (min oversettelse). Vi blir dermed vår egen skam.167 Farstad hevder 

skammen både gjør og er språkløs.168 Filosofen Merleau-Ponty viser til at vi ved traumer, 

rystende erfaring, tenker vi ikke at vi er rystet, kroppen er rystet, vi er rystet, til dypet av vår 

eksistens169 

 

                                                 
165 Wyller, «Dydsetikk, medborgerskap og sosial praksis», i Christoffersen, Svein Aage, Profesjonsetikk,58. 
166 Wyller, «Skammen når kroppen blir bare en ting» i Pål Gulliksen, (red), Skam i det medisinske rom,130.  
167 Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon, 27. 
168 Farstad, Skammens spor, 51. 
169 Merleau-Ponty, «I den levde kroppen, den som har det enkelte erfarte liv i seg». i Trygge rom,78. 
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4 Analyse av sammenhengen mellom gudsbilder og destruktiv 

skam. 

 I dette kapittelet vil jeg bruke kunnskapen fra kapittel to og tre om gudsbilder og skam 

sammen. Jeg ønsker å se på sammenhengen mellom gudsbilder og skam. Videre vil jeg belyse 

hvordan gudsbildet påvirker skamfølelsen, og hvilken påvirkning skam har på gudsbilder. Jeg 

vil se på hvordan den enkelte kan bli bevisst på egen skam og negative gudsbilder. 

 

4.1 Hvordan skam og gudsbilder påvirker hverandre   

Farstad hevder at sammenhengen mellom gudsbilder og skam er både av psykologisk, 

kulturell og teologisk art.170 Hun viser til skamskapende gudsbilder kan være påført fra 

trosfellesskapet. Og hun tenker på skam påført fordi man ikke har fulgt fellesskapets verdier 

og normer.171 Farstad er klar på at en del kristelige miljøer har hva hun kaller språklig 

fattigdom, slike kontekster kan knyttes til frykt for avvisning dersom de deler tanker om 

bilder av gud de erfarer vanskelige å forstå, leve etter eller tro på. Fremtredende tanker kan bli 

angst for avvisning av både gud og mennesker, dette kan føre til skam over seg selv for egne 

tanker.172 En konsekvens av Farstads uttalelse er at egne, erfarte gudsbilder og tanker kan føre 

til skam, dersom man frykter egne bilder og representasjoner ikke er riktige? Veien er kort til 

spørsmålet om enkelte religiøse og kulturelle normer er skampåførende?  

Skam kan bli sendt fra nære omsorgspersoner og andre viktige relasjoner til 

gudsrelasjonen hevder, Farstad. Et gudsbilde som er svært krevende å leve med eller 

ønsketenkning passer inn i dette.173 Hun viser til at dersom gudsbildet blir bygget på 

ønsketenkning, kan det være ut ifra hva barnet savnet. Gud tilskrives da de gode kvalitetene 

omsorgspersonene manglet og gudsbildene kompenserer for erfart virkelighet. Et idealisert 

gudsbilde kan hindre en erfarings- nær og moden gudsrelasjon som er grunnlagt på 

livserfaring, inkarnasjonen og oppstandelsen. Kan et slikt idealiserende bilde skape skam? 

Ved et slikt idylliserende gudsbilde er sjansen stor for at du på et tidspunkt erfare deg forlatt 

av både mennesker og guden din?  

                                                 
170 Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon, 257. 
171 Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon, 242. 
172 Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon 255. 
173 Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon 242. 
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Vi kan overføre våre konfliktfylte relasjoner inn i gudsrelasjonen viser Frielingsdorf til, og 

tenker da på korresponderende forhold mellom foreldrebilde og gudsbilde.174Både destruktiv 

skam og gudsbilder som erfares destruktive kan være forårsaket av grenseoverskridende 

atferd verbalt eller åndelig, fysisk eller seksuelt.  Dette kan skje i og utenfor kirkelige 

kontekster. Farstad presiserer videre at åndelige overgrep kan skape både skam og negative 

gudsbilder.175  

Det er det i dag erkjennelse for at i studiet av mennesket studeres det som er viktig for 

menneskene, og det viktige er det virkelige. Forskning bekrefter i dag at det ikke er nok å 

konsentrere seg om den enkeltes indre liv, man må se det indre livet i sammenheng med 

mellommenneskelige forhold og den enkeltes relasjoner til andre fordi vi behersker relasjoner 

utfra barndommens modeller. Viktige omsorgspersoner (objekter) fra tidlig barndom lever 

videre i vår fantasi slik vi forestilte oss dem (objektrepresentasjoner). Disse minnene påvirker 

våre nåtidige relasjoner, vi overfører relasjonsmodellen til nye situasjoner og mennesker. I 

moderne objektrelasjonsteori er det samspill som er fokuset. Psykologisk sett kan interaksjon 

med Gud sees på som like virkelig som annen interaksjon spisser Stifoss-Hansen.176 

 

4.2 Relasjoner, empati og dialog  

I kapittel tre så jeg hvordan den destruktive skammen internaliserte seg ved brudd i den 

internaliserte broen. Det ble vist at de fleste forhold kan skade den interpersonlige broen, men 

at det relasjonelle kan repareres ved at den voksne og ansvarlige tar ansvar for å gjøre hva 

som trengs for å reetablere og gjenopprette. Konsekvensen av dette oppfatter jeg slik at 

dersom dette barnet som voksen kommer til sjelesorg, vil de fleste av disse tankemønstrene 

ligge skjult, men sannsynligvis vil det negative gudsbildet denne personen har røpe noe av 

både gudsrepresentasjonen og av skammen. Voksne med slike tilknytningsmønster ender 

kanskje med å søke etter anerkjennelse og nærhet i alle relasjoner. Ofte vil de føre til en 

skuffelse som selvet tar på sin kappe «det er meg det er noe galt med». 

 

                                                 
174 Farstad Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon, 242. 
175 Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon, 242.  
176 Bunkholt, Makten og samtalen,41. 
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Tilknytningssykologen DeYoung hevder 

 mennesker med relasjonelle traumer fra tidlig barndom mer enn alt annet trenger de at terapeuten viser 

empati for tomheten, angsten og forvirringen som har formet deres tidlige tilknytning til andre, og som ligger i 

kjernen av deres liv og relasjoner.177 

DeYoung sier hun primært ser på skam som en følelse som hindrer oss i å ha det bra, og som 

er den tilstanden vi erfarer når følelsen av å være et sammenhengende selv trues.178  

Psykologen Amy Østertun Geirdal hevder det relasjonelle er både grunnlaget og 

forutsetning for all terapeutisk fremgang, av varig karakter. Det presiseres at bekreftelse av 

livsverdet fundamentet i dialogens både tiltale og ansvar. Jeg tolker det slik at dersom den 

andres livsverdi ikke erfares som bekreftet, i en terapeutisk samtale og det relasjonelle 

tilknytningen ikke har fått tid til å utvikle seg er en utvikling og fremgang i samtalen svært 

vanskelig å oppnå.179 

 

4.3 Dialog og sjelesorg 

 Teolog Anne Hege Grung er opptatt av forholdet mellom sjelesorg og dialog. Hun tenker seg 

dialogen  

Som et møte ansikt til ansikt, mellom likeverdige parter, uten skjulte hensikter. Det er et møte jeg går 

inn i, ikke for å forandre den andre, men for å ta del i den gjensidige forandringen som kan skje i et møte. 

Hun framhever at i dialogmøtet er mennesker som møtes med hele sin identitet, ikke kun 

meningene de hevder og deler. Grung fremhever hvor viktig det er å tilrettelegge for et best 

mulig likeverd, og jevnbyrdighet ved hjelp av praktiske rammer. Det fremheves at i en 

dialogsamtale kreves det det bevisst og åpen refleksjon om skjevfordelingen av makt i 

samtalen. Som alle profesjonelle samtaler inneholder sjelesorgsamtalen en asymmetri og 

maktutfordring. Teologen Marit Bunkholt vektlegger at en samtale kan ha stor grad av 

gjensidighet i seg, dersom den profesjonelle kan redusere behov for grenser.180 Slik jeg forstår 

det kan gjensidighet redusere behov for grenser, fordi den andre i samtalen blir myndiggjort. 

                                                 
177 Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon 107,  
178  Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon,108. 
179 Østertun Geirdal, Amy, Relasjoner i psykisk helsearbeid, Sverre Varvin, (red) Universitetsforlaget.Oslo.2016. 
180 Bunkholt, Marit, Makten og samtalen, i 41. 
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Grung påpeker det viktige at det å være den som kan hjelpe, er et maktovertak vi sjelden ser 

selv.  

Teologen Løgstrup hevder vi alltid bærer noe av vår neste i vår hånd, og at det er et viktig 

ansvar å møte den andre med tillitt sier Løgstrup. For en som har fått brudd i erfaringen av 

tillit kan dette være umulig. Med en del av vår neste i vår hand må vi gi nok tid til at en ny og 

bedre erfaring med tillit kan vokse frem. Grung skriver om tilliten som bygges langsomt, over 

tid, og ved møte ansikt til ansikt. Samtidig ber hun oss være oppmerksom på at det å våge å 

utrykke eksisterende mistillit krever tillit. Dialogen kan tenkes som et møte med en fremmed, 

hevder Grung, vi er i dialog for å lete etter Krist ansikt i den andre181 

  «Det er en svært alvorlig redusering mot den andre å frata denne sin annerledeshet», 

presiserer Grung, vi skal omfavne, men ikke omforme. Hun oppfordrer oss til å ta imot den 

andres fortelling – slik Jesus gjør i evangeliene. Han reduserte ikke den andres fortelling eller 

tråkket over grensene deres, men han var tydelig tilstedeværende.182  

Grung beskriver det som befriende når begge parter får tre frem i samtalen og være 

handlende subjekter. Hun hevder gjensidig forandring kan være kjennetegn på dialogen. 

Dialogen kan føre til relasjonell forandring for begge parter.183 Falk er klar på at for å kunne 

hjelpe den andre i samtalen, må man tre fram som person – for å skape relasjon og 

tilknytning, det er først ved tilknytning at mennesket får tre frem som personen «jeg». Vi må 

legge til rette for gjensidighet i samtalen, en god samtale inneholder både dialog og 

gjensidighet, den er åpen uten å være passiv. Teologen Bjørn Falck tar opp viktigheten av å 

dele med den andre hva jeg selv blir berørt av i møtet.184Delt kunnskap fører også til 

følelsesmessige forandringer og holdningsmessige forandringer. Dialogsamtalen kan ha en 

myndiggjørende og frigjørende effekt, dersom det skapes rom for diskusjon og uenighet. 

Grung er opptatt av at det kan være krevende å være den som trenger å motta hjelp. Hun 

verdsetter den som åpner opp for å kunne ta imot i samtalen, og ikke bare har noe å gi. Dette 

forstår jeg som hun fremhever en sjelesorgsamtale som gir hjelp til å sortere og tydeliggjøre 

egne behov, som møter den andre med respekt, og som i dialogen fremmer gjensidighet og 

jevnbyrdighet. Falck er opptatt av at som sjelesørger må man også ha mot til – å ikke gjøre 

noen ting, men å være tilstede og gi bekreftelse og trygghet, slik at den andre selv får 

                                                 
181 Grung, «Dialog og sjelesorg- to sider av samme sak?» i Tidsskrift for sjelesorg, nr.4/2002. 238. 
182 Grung «Dialog og sjelesorg - to sider av samme sak?» 238.   
183 Grung, «Dialog og sjelesorg - to sider av samme sak?» 241. 
184 Falck, Å være der du er, 12. 
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mobilisert egne ressurser til å starte en helende og fornyelses-prosess. Han viser til at det å 

ikke si eller gjøre noe kan oppleves som svært krevende, men enkelte ganger nødvendig.185  

Grung hevder en samtale med dialog, er en god samtale, og at en sjelesørgerisk væremåte er 

en dialogisk væremåte.186Dette er også filosofen Skjervheim opptatt med via sin treleddede 

relasjon. Han viser til at alle relasjoner består av meg, den andre og saken vi samtaler om. 

Skjervheim treleddede relasjonsmodell påpeker viktigheten av å være i samtalen og saken, 

istedenfor å fokusere på hva som ligger bak som motiv.187 

 

                                                 
185 Falck, Å være der du er, 24.  
186 Grung «Dialog og sjelesorg - to sider av samme sak? 239,   
187 Christoffersen, Svein Aage, Profesjonsetikk. Om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker.                   

Universitetsforlaget. Oslo.2005 
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5 Sjelesorg med dialog kan bidra til bevisstgjøring, endring og 

fornyelse 

Et delmål med sjelesorgrelasjonen er åpen og tillitsfull dialog. Den skamfulle har mye å 

skjule fra en blottstillelse, fordi erfaringen kan være å bli fremstilt som en annen enn det man 

vil være. Gudsbildene viser heller ikke alltid fram sitt sanne ansikt. Den andre i samtalen er 

ofte ikke bevisst disse tankemønstrene. Ved å være et medmenneske, sette av tid og 

langsiktighet, bygge opp tillit som en ny erfaring, ved aktiv lytting og dialog hevder jeg 

sjelesorg kan være til hjelp i bevisstgjøring, endring og reduksjon av negative og tanker og 

mønster. En samtale med respektfull dialog kan hjelpe den andre i til å bli bevisst på egne 

gudsbilder og til å bearbeide de. Sjelesørgeren være en trygg dialogpartner i kartleggingen av 

et skammønster.  

I sjelesorg er det viktig at den andre selv får muligheten til å selv få artikulere frem 

gudsbilder, da de er dypt personlige. Jobben til sjelesørgeren vil være å skape et rom av tid og 

tillit til å gå sammen gjennom bearbeidingen. På denne måten vil sjelesørgeren representere 

en annerledeshet i forhold til andre relasjoner. I sjelesorgrommet kan gudsbilder og skam ha 

ulike tilknytningspunkter. Man kan ha brutt med fellesskapets normer og verdier. Det kan 

videre handle om skam den andre bringer med seg fra relasjoner i familie og venner.  

I sjelesorgen kan vi møte den destruktive skammen og destruktive gudsbildet 

forårsaket av grenseoverskridende adferd eller overgrep fra mennesker også tilknyttet kirken. 

Det kan handle om åndelige overgrep som rammer både selvbilde og gudsbilde dramatisk. 

Overgrepene kan være fysiske, seksuelle, verbale eller åndelige. Det viktigste er at det bygges 

opp ny tillit, at den andre erfarer seg sett og møtt. Det er svært viktig for sjelesørgeren 

klargjør manglende kunnskap, og veileder den andre til kvalifisert hjelp. På den andre siden er 

tillitsfull, langsiktig relasjonelle viktig, en parallell linje med hjelpeapparat kan være en god 

mulighet. Jeg vil sterkt anbefale Kirkelig ressurssenter sin analogi «trygge rom», selv om 

boken ikke har fått noen markant plass i denne oppgaven. Boken igangsetter refleksjonen som 

trengs for å se og møte krenkende barn på en god måte.188  

Deling av følelsen med en tillitsfull mottaker, bruk av humor og støttende 

selvrefleksjoner var elementer som kunne ha en restituerende effekt viste forskningen til 

                                                 
188 Torp, Persson, Torp Trygge rom. Trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge. 2013. 
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psykologen Matre.189 Samtalen med en sjelesørger kan føre til at gudsbildet kommer til å 

fremstå mer klart, når også forbudte følelser som sinne, svik, frykt blir gjennomlevd. En 

erfaring av å bli sett, bekreftet og akseptert kan endre den andres gudsbilde, relasjoner og eget 

selvbilde, fordi egen selv verd alltid måles opp mot relasjoner.  

Gjennom en sjelesorgsrelasjon kan det oppnås en erkjennelse av sammenheng mellom 

det ubevisste og bevisste gudsbildet, og ved en erkjennelse og bearbeidelse kan den andre 

leve videre med mindre skam, og sunnere gudsbilde. Et videre liv med livsmot til å arbeide 

videre i håpefull relasjon til andre. Køhn fremhever viktigheten av bevaring av både positive 

og negative erfaringer. Ved å integrere begge erfaringene oppnår man fleksibilitet og vitalitet. 

Menneskene trenger en snev av mistro i livet på den ene siden og på den andre siden er det 

overmot å tro vi kan klare oss uten hverandre og relasjoner.  

  Det er viktig å bekrefte den andre både ved start og avslutning av samtalen. Det å være 

uønsket og bli avvist overføres ubevisst fra de relasjonene der disse følelsene oppstod, til 

gudsrelasjonen har Frielingsdorf sin forskning vist. Ved overgrep kan skammen lede til et 

belastende og forvirrende gudsbilde av en gud som er ond og skammer. Farstad viser til at 

troen i magen og troen i hodet kan knyttes opp til svært ulike gudsbilder.190 

Destruktiv skam er et traume, selv om det er påført for lenge siden, og over lang tid. 

En sjelesørger uten terapeutisk utdanning kan ikke drive traumebehandling, men kan hjelpe 

konfidenten til å kontakte kvalifisert personell. For noen vil det også være nyttig å ha terapi 

og sjelesorg side om side i en krevende bearbeidingsprosess. Her er det viktigste å bygge opp 

en tillitsfull dialog, slik at nye erfaringer av tillit og trygghet og anerkjennelse kan erfares, og 

gradvis erstatte og fornye. Det er viktig at sjelesørgerens kompetanse består av å ha bearbeidet 

egne livserfaringer, samt blitt bevisst på og fått bearbeidet sine egne gudsbilder, sin egen 

psykologiske bagasje og personlighet. For å gå inn i en sjelesorgsrolle kreves det at 

sjelesørgeren har god selvinnsikt og evner å kjenne sine egne reaksjonsmønster 

følelsesmessig når de møter sterke emosjonelle uttrykk hos andre. Samtidig er det mange 

opplysninger som sjelesørgeren kan knytte opp mot en «bevisstgjøring» av hvorfor gudsbilder 

og reaksjoner påvirkes.  Leenderts viser til viktigheten av å møte religiøse skader med å vise 

empati og bekreftelse. I tillegg til skadene relatert til overgrepet eller krenkelsen, vil det i 

kristen setting også oppstå skader i gudsrelasjonen til den utsatte. Sjelesørgeren må tåle og 

                                                 
189 Matre, Vibeke Foss, Skammens fenomenologi. En kvalitativ studie av skam/sjenanse,33. 
190 Farstad, Skam. Eksistens. Relasjon. Profesjon, 251. 
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imøtegå ødelagte, ambivalente og knuste gudsbilder på en troverdig og god måte i 

sjelesorgrommet. Problematiske gudsbilder kan leve i det ubevisste under skjul av en 

skråsikker tro på den ene siden, og en nevrotisk, usikker tro på den andre siden.  191 

I en sjelesorgssamtale kan den andre bære på vonde tanker og opplevelser som ikke er 

blitt satt ord på til seg selv eller andre. Det er viktig å ivareta og gi trygghet for at i samtalen 

er det rom og plass for å slippe frustrasjonen, skuffelsen og aggresjonen ut i verbal form uten 

at det får negative konsekvenser. Det skal være trygghet til å reagere og få utløp uten at det 

kommer til konflikt eller reaksjon med sjelesørgeren.  Kanskje trengs denne reaksjonen for å 

sette i gang prosessen med bearbeiding. I det å sette ord på egne følelser ligger det også en 

mulighet til å bli kjent med egne følelser, slik at de blir tilgjengelig for bearbeidelse.  

Mysteriet i en sjelesorgssamtale er hva som blir skapt i samtalen, der den andre er 

både kjent og fremmed, og begge parter anerkjenner den andres annerledeshet. Sjelesørgeren 

må være villig til å lytte, tåle å ta imot frustrasjon og smerte uten hele tiden å snakke rasjonelt, 

kommentere eller fremme forslag for å løse situasjonen. Falck sier at når du ikke vet hva du 

skal si eller gjøre, er det nettopp det du skal gjøre.192 I kapittel to så vi hvor viktig tilliten til 

nære omsorgspersoner var. Ved brudd i denne tilliten og forsømmelse kan barnet ha medbragt 

en mistillit og vanskelig for å knytte bånd til andre mennesker og Gud. Det må skapes en ny 

erfaring som tar brodden fra tidligere tankemønster. Denne prosessen tar tid og repetisjoner.  

Slik blir det en relasjon over tid der en tillitsfull relasjon kan erfares.  

Jeg har tidligere hatt en forståelse for at i en sjelesørgerkontekst skal den andre 

bestemme innholdet i samtalen og hva som vedkommende ønsker å dele. Det skal videre 

praktiseres aktiv lytting med eventuelle åpne spørsmål. Siden kapittel tre slo fast at destruktiv 

skam gjør en fenomenal jobb med å skjule, fortrenge, benekte sin eksistens bør dette kanskje 

revurderes? I en slik situasjon trenger kanskje sjelesørgeren være en mer aktiv 

tolkningspartner slik at den andre får hjelp med bevisstgjøring og tolking av det som har 

kommet frem i samtalen. Ved at sjelesørgeren sammen med den andre igangsetter en 

refleksjon og en langsom utvikling for å bli bevisst og forholde seg til det vonde og 

vanskelige. Dette krever en avtale om hva emne for samtalen skal være, men at den andre 

likevel har kontroll på hvor mye som blir delt, og når avslutte. De indre representasjonene er 

fremdeles intakt, og de påvirker individets gudsbilde på både godt og vondt, fram til de blir 

                                                 
191 Leenderts, Gud og det onde, om tillit og tillitstap,77. 
192 Falck, Å være der du er,24. 
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bevisstgjort og bearbeidet, og nye representasjoner overlapper de opprinnelige, mer modne og 

mer reflekterte. Gudsbildene er i dynamisk bevegelse. 

 Det er sjelesørgerens ansvar å være bevisst på at endring av erfaring og representasjon 

skjer på bakgrunn av ny og bedre erfaring i en trygg relasjon. Dialog mellom to likeverdige 

parter er viktig i sjelesorgsamtalen, slik at den andre erfarer seg sett, hørt og akseptert. 

Oppgaven har vist betydningen av gudsbildene for å erfare at det levde livet er godt. I en 

sjelesorgsamtale vil svaret på hvilke bilder har du av Gud kunne gi innsikt i den andres indre 

liv, og det gapet det kan være mellom den andres (bevisst og subjektivt) gudsbilde og Gud 

slik vedkommende tenker han «bør» tro om Gud. 
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6 Drøfting og oppsummering  

 

I dette avsluttende kapittelet ønsker jeg å kort oppsummere denne oppgavens arbeid og kort 

drøfte hva jeg har funnet ut sett i lys av hovedspørsmålene i oppgaven: 

1.Hvordan oppstår, og hva er sammenhengen mellom gudsbilder og skam? 

2.Hvordan kan sjelesorg gi hjelp til bevisstgjøring og fornyelse av gudsbilder og 

redusere skam? 

 Ved arbeid med skam og gudsbilder i oppgaven trer fenomenene klarere frem, og det knyttes 

et bånd mellom gudsbilder, skam, språk, relasjon og dialog. Det mest tydelige funnet i 

oppgaven mellom gudsbilder og skam er at begge fenomenene oppstår i en relasjon. Et viktig 

funn er at erfaringer, representasjoner, bilder og tankemønstrene har oppstått i samspill med 

andre, og bare kan endres i en relasjon. Det er viktig med kunnskap om at et negativt 

gudsbilde oppstår når et aspekt eller en dimensjon ved Gud blir overbetont og gjort absolutt. 

Fordypningen viser at noen av våre indre og ubevisste gudsbilder kan hindre vekst og 

utvikling, Det er viktig et vi blir bevisst egne gudsbilder, bearbeider og fornyer de, der våre 

egne bilder og representasjoner ikke stemmer overens med det vi erfarer.  Oppgaven har vist 

at både skam og gudsbilder kan ha stor påvirkning på livet som leves.  

Sammenhengen mellom negative gudsbilder og destruktiv skam er at begge har røtter i 

mellommenneskelige krenkelser, i tap og relasjonelle sår. Sammenhengen mellom gudsbilder 

og skam er dermed på relasjonelt plan. Hvilket forhold vi hadde i barndommen til nære 

omsorgspersoner påvirker gudsforhold og menneskelige forhold i voksenlivet. Våre indre og 

private gudsbilder dannes i nær tilknytning til indre bilder av oss selv og andre. Oppgaven 

viser at i kriser går man ofte tilbake til det ubevisste gudsbildet som ligger som mønster fra 

barndommen, dette blir det dominerende gudsbildet. Ved gudsbilder som representerer en 

dømmende, sint eller likegyldig gud blir selvfølelsen ikke bekreftet og selvet blir nedgradert 

fordi eget selv ikke oppfyller forventningene. Slike gudsbilder kan skape skam. Mange 

voksne lever dermed et liv der de utad snakker om gud som en kjærlig far, mens det indre og 

ubevisste bildet er av mørk og destruktiv karakter. Ofte lider disse under indre engstelse, 

angst og falsk skyldfølelse. De kan erfarer at den nåden og barmhjertigheten ikke gjelder for 

dem. Det har blitt vist at gudsbilder og gudsrepresentasjoner skapes i vår indre, ubevisste 

verden basert på erfaringer til nære omsorgspersoner. Et funn er at negative gudsbilder som 
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dømmende, kontrollerende eller likegyldig kan føre til ulike problemer i relasjoner, 

tilknytning og kommunikasjon. En konsekvens av dette kan være erfaring av ensomhet, 

fremmedgjøring og skam. 

 Det er viktig å ikke forenkle sammenhengen mellom gudsbilder og vonde erfaringer. 

Vonde erfaringer fører ikke alltid til usunne gudsbilder og destruktiv skam. Kanskje er det 

nettopp sunne gudsbilder som er blitt utviklet og fått en kompenserende rolle, og slik båret 

personen gjennom store påkjenninger. 

Denne fordypningen har vist meg at begge fenomenene må opp i bevisstheten og fram 

i lyset, inn i en relasjonell forbindelse for å miste sin trolldomskraft. Oppgaven viser at veien 

mot fornyelse av gudsbilder er å avdekke de negative gudsbildene, og få innsikt i hvordan de 

negative gudsbildene har oppstått. Oppgaven viser videre at når bilder er blitt bevisste, kan de 

bearbeides både som enkelttanker og som et mønster. Den enkelte trenger hjelp med å erstatte 

de negative bildene med positive og konstruktive gudsbilder. Barnets tankemønster utvikler 

seg sosialt, faglig og personlig og blir erstattet med mer utviklede og modne tankemønster i 

voksen alder. Likevel viser forskning at mange blir fastlåst på småbarnstadiet på religiøse 

plan. Siden følelsene og tankemønstrene har oppstått i samspill med andre, kan de også kun 

forandres i forhold til andre. Vi trenger kunnskap om hvordan gudsbilder/representasjoner 

oppstår. Til dette trengs det en trygg og tillitsfull dialog med ett annet menneske.   

Etter en bevisstgjøring kan man så arbeide for å endre gudsbildene, og relasjonene. Vi 

trenger dermed kunnskap om hvordan gudsbilder/representasjoner oppstår, og vi trenger noen 

å være trygg relasjon til, for å bli bevisst våre egne bilder, og hvorfor og hvordan de oppstår. 

Etter en bevisstgjøring kan man så arbeide for å endre gudsbildene, og relasjonene. Køhn 

kaller mennesker som kan forbinde Guds gode egenskaper med gode menneskelige 

egenskaper for de heldige. Det er da et samsvar mellom menneskelige egenskaper og 

representasjonen man har i sitt indre liv av Gud. Disse representasjonene forbinder Gud med 

gode egenskaper som tillit, tilstedeværelse, trygghet og betingelsesløs kjærlighet. Et slikt 

gudsbilde vil kunne være både til glede og støtte gjennom alle livets erfaringer. Jeg tror også 

at et menneske som i sin indre verden ser seg selv som sett, betingelsesløst elsket, ukrenkelig 

og verdifull lettere vil finne en tilfredsstillende måte å leve sitt liv i relasjoner fullt med tillit. 
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 Oppgaven har vist at gudsbildet/representasjonen vi har påvirker menneskets selvbilde. Et 

funn er at mange er sjenerte eller mangler språk til å utrykke sin religiøsitet. Det hjelper lite 

med gode prekener, lesninger og bønn dersom det indre gudsbildet hindrer erfaringen av nåde 

og ubetinget kjærlighet å bli tilgjengelig. Evangeliet må kunne gjenkjennes i 

erfaringsverdenen og ikke kun være flotte ord. Det har blitt vist at et viktig skritt for å fornye 

gudsbildet er tillitsfylte relasjoner, bevissthet, trygghet og tid. 

 Kapittel to viste meg hvor viktig tilknytning og respons er i et menneskes liv. Jeg 

tolker det slik at det er viktigere med tilknytning og fellesskap enn selvrealisering. Det å bli 

sett og gitt respons er av uvurderlig verdi i menneskets utvikling. Barnet utvikler seg gjennom 

å søke og utløse respons. Oppgaven tenker mennesket som grunnleggende sosialt og 

relasjonelt. Det er søken etter respons og tilknytning som er det viktige utgangspunktet. 

Bibelen tegner et mangfoldig bilde av Gud der enkelte gudsbilder og egenskaper kan 

erfares selvmotsigende. Det er forståelig at gudsbegrepet kan erfares forvirrende og uklart. Et 

funn er at den enkelte på individuelt grunnlag kan vurdere muligheten for å kalle 

bibeltolkninger for utdaterte eller forkaste den fordi de ikke samsvarer med det egentlige 

kristne budskap som et verktøy for å redusere skam, og for å ta et oppgjør med gudsbilder 

som ikke er frigjørende og støttende for mennesket. Det ligger samtidig et stort ansvar i dette. 

En annen metode vil være å ta lærdom av teksten, for ikke å gjenta historien. 

Mennesker som skammer seg, kan ha en erkjennelse av at Guds ubetingede kjærlighet 

gjelder for alle andre, men at de selv ikke er verdige å bli elsket, at evangeliet om nåden og 

rausheten ikke gjelder dem viste oppgaven i kapittel tre. Distansen mellom evangeliets 

hovedbudskap om ubetinget kjærlighet, nåde og raushet kan være stor, og konsekvensen kan 

bli tilbaketrekning fra det religiøse rom. Sinne eller forkastelse av gud kan være maskert sorg 

og erkjennelse av å være forlatt. Negative opplevelse av selvet kan true dagliglivet vårt og 

utfordre den enkeltes evne til å finne mening og oppleve tilhørighet. Med dette tenkes det at 

både på det generelle og det individuelle planet må teologer og kirkens medarbeidere søke 

kunnskap om fenomener fra det levde livet når det gjelder fenomener fra den religiøse delen 

av livet kan ha påvirkning, som regler, skyld, skam og gudsbilder.  

Oppgaven har vist at skamfølelsen næres av det ikke aksepterte, av det som ikke blir 

tatt imot og bekreftet. Jeg har funnet ut at ved skam er en annen er alltid involvert, enten som 

reell eller fantasert. Kapittel tre viste at destruktiv skam utvikles på grunnlag av smertefulle 



56 

 

erfaringer, og brudd i den interpersonlige broen. Det har vært poengtert hvor viktig relasjoner 

og tillit har for å kunne bearbeide usunne gudsbilder og destruktiv skam. Oppgaven har vist at 

den destruktive skammen er smerten ved å se seg selv som en som ikke fortjener å bli elsket, 

og den dypeste form for skamopplevelse er å vise seg frem med sin kjærlighet for så å bli 

avvist. Jeg har fått kunnskap om at skammen kan være fellesskapets største fiende, fordi det 

skamfulle mennesket både kan oppleve seg satt utenfor, og selv isolere seg.  Videre formidler 

oppgaven at mennesker med skambasert identitet, som er et traume, har store utfordringer i 

relasjonen til seg selv og til andre. De trenger spesialist kunnskap for å fornye negative 

erfaringer av seg selv, både kroppslig, språklig og relasjonelt. Jeg har forstått det viktigste for 

sjelesørgeren er å bygge opp en tillitsfull relasjon.  

Oppgaven har vist meg at skammen må verbalt plasseres der den hører hjemme. Det et 

viktig mål er at den skammede får innsikt i forsvarsmekanismene som er en naturlig 

konsekvens av traumet som førte til skam. En viktig lærdom har vært å se at skammen må 

identifiseres før den kan få et språk. Det innebærer at før bevissthet og identifisering er 

skammen i det ubevisste, men like fullt med samme kroppslige og psykologiske utslag, som 

han erfares som uforståelige. 

Holdningene vi har til hverandre er med på å skape hverandres verdener. Skammen 

utfordrer menneskets åpenhet til omgivelsene, både mennesker, samfunn, natur – og seg selv 

og Gud. Vår væremåte er knyttet til vår natur, og handler også om vår åpenhet for forandring. 

Det er det enkelte mennesket som ubevisst eller bevisst har kunnskap om hva det skammer 

seg for, og hvilke gudsbilder det har. På den andre siden er det kulturen som setter standarden 

og normen for hva som er innenfor og utenfor det aksepterbare, eller med et bedre ord 

respekterbare. Selv-psykologien fokuserer på mangler, Freud på konflikt, Rizzuto på 

relasjoner. Denne oppgaven har trukket fram ulike måter å se utvikling på, men sett i forhold 

til funnene er det respons, tilknytning og relasjoner som er menneskets viktigste behov for en 

tilfredsstillende utvikling og modning.  

Oppgaven viser at for å bli befridd fra negative gudsbilder og destruktiv skam, må det 

vonde deles med en trygg annen. En trygg relasjon kan gi destruktive, språkløse tanker språk 

og forståelse. Når den enkeltes livshistorie løftes fram i bevisstheten, og smerte og sår får et 

språk, starter en healingsprosess. Det er viktig å ha barmhjertighet med seg selv. Kanskje er 

det lettere å gi seg selv egenkjærlighet og selvakseptering ved større innsikt. Destruktive 
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erfaringer på det relasjonelle planet må erstattes med trygge, nye og tillitsfulle erfaringer, som 

gradvis tar over for de destruktive. 

Å leve i relasjon innebærer at vi lever i avhengighet og samtidig sårbarhet. Vi er 

mottakelige for andres godhet som vi møter i tillit, men vi er også sårbare for brudd i tillit, 

både vår egen og andres brudd. Bevissthet om den andres sårbarhet er svært viktig. Jeg har 

videre sett at ubevisste gudsrepresentasjoner og destruktiv skam kan være vanskelig å 

oppdage siden det er skammens natur å skjule seg/kamuflere seg, men at mønsteret ligger der 

dersom man vet hva man skal se, og lytte etter. Oppgaven viser at det finnes ingen lett vei ut 

fra skammen til en frigjort identitet. Det krever hardt arbeid, sorg, og ressursarbeid og tid. 

Skammen er avhengig av relasjon med en annen for å reduseres. Dette kan være svært 

krevende fordi skammens identitet er skjulthet, taushet og forkledning. Det må ikke glemmes 

at mange av prosessene foregår i ubevisstheten. 

Det er viktig at kirken prioriterer kunnskapen kunnskap og dialog om de psykologiske 

og sosiale betingelsene det religiøse livet har. Å utvikle en kristen livstolkning som er livsnær 

alle menneskelige erfaringer er en teologisk prosess og et hermeneutisk verktøy. Oppgaven 

har vist inkluderende språk er skamreduserende. Et språk som inkluderer, respekterer og 

skaper jevnbyrdighet er godt teologisk språk. Et godt sted for å hjelpe min neste vil være 

sjelesorgssamtaler som pågår over lang periode, slik at tillit og trygghet kan utvikles. En 

sjelesorg som lytter aktivt og som tar i bruk seg selv i dialogen kan gjøre sjelesorgen og 

dialogsamtalen til stedet der man kan lære å sette ord på de smertelige og skamfulle sidene av 

livets erfaringer. Bevissthet om at vi trenger dialog før å løse om destruktive 

gudsrepresentasjoner og destruktiv skam krever at teologien forholder seg mer aktivt til 

temaene, fordi fenomenene kommer i veien for forholdet mellom Gud og menneskene. Å leve 

i tro og tillit innebærer å få del i fellesskapets. Kirken skal tilrettelegge alles mulighet for å bli 

en aktiv deltaker i fellesskapet.193Livet ikke er perfekt, det byr på fortvilelse, anfektelser, 

skam, og som en del av den menneskelige erfaringen vi kan gjenkjenne i kirkeliv og liturgi.  

 En sjelesorgsamtale som er bygget på tillit og som åpner opp for dialog i samtalen, tror jeg er 

en god arena for kirkens arbeid med gudsbilder og skam. Samtidig er det svært viktig at vi 

kan kjenne igjen livene våre på godt og vondt i det liturgiske språket. Siden skammen er 

språkløs trenger menneskene liturgiens bidrag til å gi rom til å leve underveis. Det liturgiske 

                                                 
193 Brækken, Vi vil skape trygge rom, i Torp (red) Trygge rom,313. 
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språket må bidra med ord til erkjennelse, samtidig som det gir håp om et liv uten skam. Da 

blir kirken stedet vi kan komme til med vår skam, uten å skamme oss. 

Tradisjonelt har det teologisk vært talt om skyld og synd, men det er viktig at kirken 

også taler åpent om skammen. Den vonde og destruktive skammen og negative gudsbilder 

trenger vi å snakke mer om, og gi et gjenkjennende språk, viser oppgaven. I den teologiske 

trosopplæringen forankrer vi menneskeverdet til Gud som skaper og til menneskets 

ukrenkelighet. Det overskyggende er derfor for kirken å ta vare på menneskets verdi fordi den 

treenige Gud skaper, frigjør og gir liv. 

 Teologien gir et etisk ansvar og en forpliktelse til å gjøre det beste for vår neste. En 

høymesse handler om Gud og tilbedelse av ham. Samtidig har oppgaven tatt opp det 

ubrytelige båndet mellom Gud som skaper og menneskene som skapte.  Som en del av denne 

forpliktelsen må dermed kirken prate om og med, alle menneskelige erfaringer, kanskje særlig 

de destruktive og skammelige som kan holde mennesker borte fra fellesskapet med 

mennesker og Gud.  Gud søker alltid relasjon til skaperverket sitt. Teologien må uavbrutt 

fortelle om mennesket ukrenkelighet i forhold til Gud. Gud er større og elsker uten 

betingelser. Det er viktig å formidle Jesus som skammet, at erfaringen skam er kjent for han.  

Erfaringen av å bli akseptert som den man er nåde og skammens motgift hevder 

Farstad. Et kirkelig fellesskap som er åpent, inkluderende, inviterende og hvor alle 

menneskelige erfaringer kan gjenkjennes og omsluttes, vil være stedet mennesker kan komme 

i all sin destruktivitet og skammelige. Vi er skapt til å vende oss til vår neste. Oppgaven 

hevder et dialogvillig kirken og sjelesørger-rommet kan være et slikt sted.                          

Skammen i våre levde liv må tales i hjel – ikke ties i hjel.  
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