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Hva er sjelesorg? I 
• Prosjektet er tenkt som en 

måte å besvare dette 
spørsmålet på 

• Sjelesorg er en praksis, noe 
som gjøres i et sosialt 
samspill.  

• Det kan ses, høres, føles – 
og beskrives, dokumenteres, 
evalueres. Og altså forskes 
på med de samme metodene 
som brukes når man forsker 
på andre (profesjonelle) 
praksiser – som hos lærere, 
helsepersonell, jurister osv. 
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Hva er sjelesorg? II 

• Sjelesorgfaget er mer enn 
praksisen. 

• Sjelesorgfaget er ikke 
begrenset til en 
dokumentasjon av 
praksisene. 

• Men sjelesorgfaget kan heller 
ikke konstitueres holdbart 
uten at det er koblet til 
praksisene på en måte som 
er forpliktende, metodisk 
sikret og omfattende  
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Induktiv vs deduktiv metodisk 
bevegelse 
 

• Fra 

• Applikasjon av teologisk 
normativitet på praksis, eller 

• Applikasjon av terapeutisk 
normativitet på praksis 

• Til 

• En systematisk undersøkelse 
av virkeligheten på bakken 

A H Grung L J Danbolt H Stifoss-Hanssen 4 



Det nye 

• Dette er det nye: En tredje posisjon i samtalen om sjelesorg 

 

• Første posisjon: Sjelesorg kan og bør formes med 
utgangspunkt i teologisk normativitet 

• Andre posisjon: Sjelesorg kan og bør formes med 
utgangspunkt i dokumentert terapeutisk virkning 

• Faghistorien har inneholdt strid mellom disse posisjonene, 
gammeldags mot moderne, kristen egenart mot det 
sekulære, standhaftighet mot ettergivenhet 

• Tredje posisjon: Sjelesorg kan og bør formes med 
utgangspunkt i den faktiske sjelesorgen som skjer, den 
konteksten den finner sted i og de utfordringene konfidentene 
står i. 
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Det teologiske  
landskapet 

• Det er knapt noen som forsøker å utforme en 
helhetskonsepsjon av læren, den kristne tro 

• Men:  

• Kontekstuell teologi, frigjøringsteologi, feministteologi har 
kommet i sentrum i teologien 

• Praktisk teologi kommer i kjølvannet av dette, og insisterer 
på at all (god) teologi er praktisk 

• Det er en overveldende interesse for liturgiske uttrykk, ord, 
symboler, handlinger – som uttrykk for teologi 

• Et praksisfundert sjelesorgfag passer godt inn i den nye 
teologien 
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Browning 

• Derfra entrer vi inn i den 
hermeneutiske sirkelen, praksis-
teori-praksis 

 

• Vi må kunne besvare 
spørsmålet ”Hva er god 
praksis”? Og holde sammen god 
teori og forpliktende innsikt i 
praksis. 

• En kontinuerlig prosess 
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Sjelesorgeksempel  
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- Om å si to ulike ting i 

sjelesorg og 

undervisning/forkynnelse, 

en lang teologisk tradisjon 

 

- Seksualetikk, seksuell 

legning, økonomisk moral 

og lignende forhold 



Charlotte Engel 2008:  

• SVENSKA KYRKANS SOCIALA ARBETE - FÖR 

• VEM OCH VARFÖR? 

 

• En religionssociologisk studie av ett diakonalt dilemma 

 

• Vi vil noe og sier at vi gjør det, men vi gjør noe annet. Dette 
vet vi takket være forskning på praksis 
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Eksempel: Religiøs læring  
i sosiale praksiser 

• Elisabeth Tveito Johnsen, PHD 2014 

 

• Religiøs læring er alt annet enn forutsigbar deponering av 
kunnskaper el lign. – det er personlige konstruksjoner av 
mening i en sosial setting. 

• Forskning som avdekker de konkrete praksisene, og som må 
integreres i fagets helhet, jfr prøveforelesning om teologiske 
konsekvenser 
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Hilde Frøkedal 

• PHD- prosjekt på sjelesørgeres samtalepraksis: 

• The aim of this study will be exploring the existential 
counselling group (ECG) in the Norwegian Psychiatric Care 
System. This is a well establish professional praxis tied to the 
chaplains professional work that patients and clinical staff 
tend to appraise, but no research has yet been done in this 
field. The existential counselling group is an open group, 
inviting in-patients and sometimes out-patients once a week 
to talk about existential issues, values, life experience, hope 
and faith. 

• The purpose of this study will be exploring from different 
perspective (patient, clinical staff, leadership and chaplains) 
experience, establishment, self-reporting existential skills 
among both clinical staff and participants generating from 
ECG participation and prevalence of the ECG. 
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Teologi for religionsmøte? 

• Se bispemøtets uttalelse om 
religionsmøte ved kirkelige 
handlinger – det er et forsøk 
på å skape teologi i møte 
med en empirisk virkelighet: 
Tverreligiøse gravferder. 

• Bispemøtet vil forby slike 
gravferder. 

• Et mulig eksempel på 
utøvelse av teologisk 
normativitet (deduktiv 
teologi) uten et tilstrekkelig 
arbeid med praksis? 
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Den nære konteksten for sjelesorgen: 

• Sjelesørgeren hører sammen med 

 

• 1. - lokalsamfunnet, har en rolle i lokalsamfunnet (S Bjerg) 

• 2. - andre praksiser som kirken gjør for å skape mening og 
tilhørighet: Gudstjenester, skole-kirkesamarbeid, 
trosopplæring.... 

• 3. – de store livsovergangene; dåp, bryllup og begravelse 

 

• (Signaliserer på en overbevisende måte at sjelesorg har 
egenart, er noe annet og mer enn annen livshjelp. Samtalene 
skjer ”i en kirkelig kontekst, og på vegne av menigheten” 
H&RI 1995) 
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Behov i lokalsamfunnene 
(makroperspektiv) 

• Eldrebølgen, 
samhandlingsreformen og 
Innovasjon i omsorg 

 

• V DeMarinis: Den postmoderne 
tilstand, oppløsning av store 
meningskonstruksjoner, tap av 
eksistensielt fundament. 

• Følger for mental folkehelse 

 

• Kompliserte følger for 
mennesker med 
migrantbakgrunn (eksempel: 
Syrisk-ortodokse kristne)  
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”Beskytt øyeblikket mitt” –  
dåpssamtalen som sjelesorg 

• Beskytt øyeblikket mitt  
• Trosopplæringsprosjekt med 

fokus på å ivareta 
voldsutsatte barn og  

• bidra til å hindre vold mot 
barn (fagutviklings og 
forskningsprosjekt)  

• – 
• Diakonova prosjekt i  
• samarbeid med eksterne 

faglige instanser 
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IKOs presentasjon av ressursheftet 

Temaene som vil belyses ut fra ulike fagdisipliner  

er dåp, tilknytning, bønn, makt og omsorg. Gjennom  

hele prosjektet har det vært ønskelig «... å uforske  

hvordan allerede eksisterende arenaer i foreldre- 

kirkesamarbeidet egner seg til å samtale om  

omsorgen for barnet.»  

Dåpssamtalen er en slik arena  

som har fått fokus i ressursheftet. 

+ATV-guiden 
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Diakonovas presentasjon av 
prosjektet 

• Dåpssamtaler som arena for faktorer som hemmer / fremmer 
foreldres omsorgsevne for barnet – når egen oppvekst 
påvirker omsorgen for egne barn?  

• Høyskolen Diakonova Diakonova har fått tildelt midler fra 
Kirkerådet på bakgrunn av Trosopplæringsreformen til et 
treårig prosjekt ”Beskytt øyeblikket mitt” med kr 200 000.- per 
år i tidsperioden 2013 – 2015. 
Prosjektet har resultert i to publikasjoner som skal gis ut i 
2016; en antologi med forskningsartikler om dette tema, 
samt en veileder med fokus: Barn, krenkelser, tro.  
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Eksempel på induktivt 
teologisk arbeid 

• Dette er ikke avteologisering, sekularisering eller 
ettergivenhet for tidsånden 

• Det kan like gjerne forstås som en forskyvning mot andre, 
viktige og legitime teologiske perspektiver.  

• Det mellommenneskelige møtet, resonnementer fra 
skapelsesteologi og diakoni 
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Diakoni som paraplybegrep? 

• Sjelesorg som diakoni, som en 
diakonal praksis. 

• H&RI 1995: ”Hjelpende samtale” 

 

• Rodriguez’ PHD 2015: Viser bl a  
uheldige maktmessige og 
arbeidsmiljømessige forhold i 
noen lokale staber, sett med 
diakoners blikk.  
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Katastrofegudstjenestene  

 

• Forankret i lokalsamfunn, 
lokalmenighet og sjelesørgerisk 
praksis 
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Religionsdialogene 

 

• Kontekstuelt, lokalsamfunn 
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Mer fra studien: 
Er sjelesorg utbredt? 
 

• NB egenopplevd sjelesorgforståelse 

 

• Nesten ingen oppgir at de ikke har sjelesorgsamtaler 

• Et stort flertall (3/4) oppgir at de har 1 – 10 samtaler i 
måneden 

• Et stort mindretall (1/4) oppgir at de har mer enn 10 samtaler i 
måneden 

 

• Estimat: kan peke mot 1 – 3 samtaler i gjennomsnitt pr uke for 
norske diakoner og prester. Det utgjør 100 – 150 000 samtaler 
i året. 

 

• Mye eller lite? 
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Temaklynger: 
 

• 1. Psykososiale belastninger 

• Sorg 

• Ensomhet 

• Familierelaterte problemer 

• Konflikter 

• 2. Sykdomsrelaterte temaer 

• Depresjon  

• (Andre) psykiske lidelser 

• Somatisk sykdom 

• 3. Eksistensielle og åndelige forhold, div 

• Gudsbilder 

• Døden, mening, skyld, skam 

• Etiske spørsmål 
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Samtaleteknikker i sjelesorg 

Besvarelser i % Gj.snitt 1-4: 

N= 

(Nesten) aldri Av og til 
Gan-ske 

ofte 
Veldig ofte Totalt / menn / kvinner 

Aktiv lytting  

0,0  2,0 29,4 68,7 3,67 / 3,59 / 3,76** 402 

Aktiv spørring 
1,8 29,2 47,4 21,5 2,89 / 2,91 / 2,86 390 

Rådgivning  

25,8 59,8 13,7 0,8 1,89 / 1,99** / 1,78 388 

Gi forklaring 
26,4 62,3 10,5 0,8 1,86 / 1,89 / 1,82 382 

Relativisering 
67,9 28,6 3,0 0,5 1,36 / 1,31 / 1,42 371 

Bagatellisering 
91,8 8,2 0,0  0,0  1,08 / 1,10 / 1,05 379 

Overtalelser 93,6 6,1 0,3 0,0  1,07 / 1,09 / 1,04 376 
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Bruk av sjelesorgens «proprium» 

Besvarelser i % Gj.snitt 1-4: 

N= 

(Nesten) aldri Av og til 
Gan-ske 

ofte 
Veldig ofte Totalt / menn / kvinner 

Lyse velsignelsen 12,5 40,9 28,6 17,9 2,52 / 2,47 / 2,58 391 

Særskilt forbønn for samtalens 

problemfelt 
12,4 51,8 28,0 7,8 2,31 / 2,33 / 2,30 386 

Mer generell bønn  28,1 47,9 20,1 3,9 1,99 / 1,91 / 2,11* 384 

Lese fra Bibelen 21,6 64,1 12,5 1,8 1,95 / 1,93 / 1,97  384 

Lese/ synge salmer 38,5 47,1 11,7 2,6 1,79 / 1,72 / 1,87 384 

Lese fra annen litteratur enn Bibel/ salmer  

67,1 28,7 3,7 0,5 1,38 / 1,29 / 1,47** 380 

Syndsbekjennelse med skriftemål  65,4 31,5 2,9 0,3 1,38 / 1,43* / 1,32 381 

Syndsbekjennelse uten skriftemål  71,7 25,9 2,4 0,0  1,31 / 1,32 / 1,30 375 
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Konfidentenes religiøse bakgrunn  

Besvarelser i % Gj.snitt 1-4: 

N= 

  

(Nesten) aldri Av og til 
Gan-ske 

ofte 
Veldig ofte Totalt / menn / kvinner   

Kirkemedlemmer, men ikke aktive 
kirkegjengere  

1,8 30,1 52,4 15,8 2,82 / 2,69 / 2,99** 400 

Kirkemedlemmer som er aktive 
kirkegjengere 6,4  53,1  30,5 6,8  2,44 / 2,39 / 2,51  391 

Andre kristne trossamfunn enn Den 
norske kirke 48,0 45,8 5,9 0,3 1,59 /  1,61 / 1,55 374 

"New age" - "åndelige", løs tilknytning til 
trossamfunn 

61,9 34,9 3,0 0,3 1,42 / 1,37 / 1,48 371 

Humanetikere, livssynshumanister 
69,1 29,6 1,3 0,0 1,32 / 1,31 / 1,33 373 

Muslimer 
79,6 19,1 1,3 0,0 1,22 / 1,23 / 1,20 373 
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Opplevelsen av sjelesorg hos 
sjelesørgerne 

• Et stort flertall av sjelesørgerne svarer at de liker å arbeide 
med sjelesorg 

• En del av disse sier samtidig at det av og til er et ork – denne 
tilsynelatende motsetningen er forståelig 

• Det er ingen forskjell på kvinner og menn, eller diakoner og 
prester, når det gjelder disse spørsmålene 
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Kasualsamtaler 

• Dåpssamtale – om omsorgsansvaret 

• Vigselssamtale – om kjærlighet og samliv 

• Gravferdssamtale – om tap og sorg, ”sorgsamtale” 

 

• Viktig livshendelse – som skal ritualiseres 
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Kasualsamtaler? 
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Korte, spontane samtaler 
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1=nei, 2=vanligvis ikke, 3=vanligvis, 4=ja 



Samtaler, antall 
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Generelt, oppsummert 

• På grunnlag av materialet kan vi estimere at 
omtrent halvparten av informantene ser på en stor 
del av av kasualsamtalene som sjelesorg, og at 
omtrent halvparten av de rapporterte samtalene i 
studien er kasualsamtaler.  

• Det betyr på den annen side at omtrent halvparten 
av den rapporterte sjelesorgen ikke er det, og at en 
god del av kasualsamtalene rapporteres som ikke 
sjelesorg.  

• Dette har en viss prinsipiell betydning, og det viser 
at informantene er av noe ulike oppfatninger.  

• Dette viser også at informantene mener å kunne 
gjenkjenne sjelesorg når det finner sted. 
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Refleksjon over funn 

• Helhetsinntrykk: sjelesørgere vet forskjell på sjelesorg og 
ikke-sjelesorg, tar ikke med likt og ulikt 

• En viss forskjell på diakoner og prester? 

• Det er ikke dekning for å si at det er lite sjelesorg, det typiske 
er gjennomsnitt på 1 – 3 samtaler i uken, halvparten i 
tilknytning til kasualia 

• Det er ikke dekning for å si at sjelesorg minker, det finnes ikke 
data for sammenligning. Pdes: Prester (og diakoner?) jobber 
mindre enn før (jfr KIFO), det er litt færre kasualhandlinger, litt 
flere årsverk. Pdas: Diakoner og prester involveres på nye 
arenaer – kriser og ulykker, religionsdialog, etc., store 
eksistensielle behov i samfunnet, sviktende kapasitet i 
offentlig helsetjeneste 

• ”På vegne av kirken” står sterkt som identitetsmarkør, det 
medfølger fleksibel lokal tilstedeværelse, til forskjell fra 
(andre) velferdsstatsaktører 
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Refleksjon forts 

• Sammenhengen mellom sjelesorg og ritualisering styrkes i 
menighetene (jfr økt vekt på omsorg i liturgiene) 

• Sammenfall med diakoniens arbeidsfelt 

• Sjelesorgens målgruppe er (som diakoniens) alle mennesker i 
lokalsamfunnet som er interessert – dette gjelder også 
mennesker av annen tro, noe som rommer religionsdialog og 
andre former for tverreligiøs samtale 

• Jfr mytene om sjelesorgfagets forfall: Det er veldig lite 
sjelesorg, det er mindre og mindre sjelesorg, sjelesørgerne 
definerer likt og ulikt som sjelesorg. Selvkritikk som er 
modellert på en arkaisk eller en klinisk forestilling (samtaler på 
kontoret etter formell avtale). Tar ikke høyde for egenarten, 
som er den fleksible lokale tilstedeværelsen (og så var det 
tjenesteboligene, da.....) 
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Refleksjon forts 

• Sjelesorg som arbeidsoppgave: Kan sjelesorg ta en plass i 
arbeidsplanen til diakoner og prester? 

• Kan inndeling av arbeidsoppgavene i ukeverket fortrenge 
sjelesorgen, eller visse deler av sjelesorgen? 

• Kan studien og forskning generelt bidra til å styrke 
sjelesorgens plass i arbeidsplanen? 

• Er det adekvate muligheter til å dokumentere og synliggjøre 
den samtalevirksomheten som foregår?   
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Sjelesorgbegrepet 

• Det er sannsynlig at vi ser en tilbakebholdenhet med å kalle 
noe for sjelesorg når brukerne ikke har bevissthet om at det er 
sjelesorg de deltar i. Også fordi begrepet er noe arkaisk, og 
ikke selvforklarende. 

• Det er fullt mulig å skille mellom begrep for fagdiskursen og 
for praksisene vendt mot brukerne. Dette er det vanlige i 
praksiser bygd på profesjon og refleksjon – jfr eks ”palliativ 
omsorg og behandling” eller ”individuell tilpasning” 

• Sjelesorg er et disiplinnavn med en egenverdi, en tradisjon og 
en faglitteratur (inkl empirisk forskning) 

• De ulike praksisene som disiplinen peker mot kan helst kalles 
samtaler med en forstavelse, eller ulike møter 

 

• Jfr igjen: ”Sjelesorg er en hjelpende samtale i en kirkelig 
kontekst og på vegne av menigheten” 

A H Grung L J Danbolt H Stifoss-Hanssen 38 



 
Museum of questionable 
medical devices  
at The Science Museum 
of Minnesota, St Paul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSH i en Orgon-kasse, 
”Orgone energy 
accumulator”, utviklet 
av psykoterapeuten W 
Reich i 1940, forbudt av 
USA Food & Drug Adm i 
1954, Reichs bøker ble 
brent av myndighetene i 
1957 
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Ansatt, diakonova 

 

• Magne Torbjørnsen 
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