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Sund og usund skyld og skam 



Hvorfor kan vi opleve skyld?

• Vi er født med en samvittighed

• Samvittigheden er en ”indre domstol”

• Samvittigheden er ikke en følelse, men den allierer 
sig med en følelse, nemlig skyldfølelsen

• Samvittigheden skal oplæres/opdrages – det sker i 
relationen med forældrene

• Da forældrene ikke er perfekte, skal samvittigheden 
på efteruddannelse



Hvorfor skal vi føle skyld?

Hvorfor skal vi egentlig føle skyld? Er det ikke 

bare en måde at undertrykke mennesker på?

• Det er et menneskeligt adelsmærke

• Det ville være en umenneskelig verden, hvis vi 
ikke kunne føle skyld



Hvornår opstår skyld?

Jeg bliver skyldig når:

• Jeg har overtrådt juridiske, kulturelle eller sociale normer og 
regler

• Jeg har overtrådt andre menneskers grænser (fx krænket, 
svigtet, påført smerte/tab, osv.) 

• Jeg har overtrådt egne normer og regler

• Jeg har overtrådt Guds bud og hensigt



Usund skyld – falske skyldfølelser

Falsk skyldfølelse: 

• Er en skyldfølelse, som er uden grund eller som slår 
stærkt ud for mindre vigtige ting

• Kan fx fremkomme pga indlærte forvrængede normer og 
regler, eller af påført skyld, som reelt ikke er min skyld

• Når jeg føler skyld over at være et menneske med 
følelser og behov



At arbejde med falske skyldfølelser

• Husk at falske skyldfølelser opleves sande.

• Konkretisere ”domsafsigelsen”, dvs formuler den højt eller 
skriv den ned.

• Vurdér hvorvidt ”dommen” (skylden) er sand, evt med hjælp 
fra andre til at afklare sandhedsgraden.

• Hvis der er tale om en falsk dom (skyld), så skal der trænes 
med ikke at lytte til den.

• Den falske skyld skal erstattes af den

rette vurdering af situationen, fx ”det er ok”.



Skam



Skam

”Jeg tænker hele tiden på, hvad andre tænker 
om mig. Jeg føler mig udenfor. 
Når min leder ikke svarer på min mail, så 
tænker jeg, at jeg har gjort noget galt. 
Når de andre står og snakker, så er jeg bange 
for, at de taler om mig. Jeg er så bange for, at 
de skal finde ud af, hvor dårligt jeg har det.” 



Skam

Der bør skelnes mellem:

1 Diskretion/respektfuld adfærd = sund skam

2 Selvforagt og mangel på oplevelsen af værdi = usund skam 
(uværdighedsskam)



Sund skam

Den sunde skam medfører:

• At vi har respekt for andre og os selv

• At vi er fintfølende, viser takt og tone

• At vi ikke invaderer andres intimitetszoner

• At vi ikke hænger andre ud

• At vi ikke krænker andre, verbalt eller fysisk

• En sund blufærdighed og ærbødighed



Eric H. Eriksons udviklingsmodel

• 0-1 år Tillid - mistillid

• 1-2½ år Selvstændighed - skam



Usund skam

Usund skam udvikles når:
• Min selvstændighed underkendes

• Når mine spontane følelser nedgøres    
(særligt glæde, begejstring, vrede og angst)

• Jeg pålægges skam – sættes i skammekrogen

• Jeg ikke bliver set/anerkendt, som den jeg er!

• Krænkelseserfaringer



Usund skam

Usund skamfølelse medfører:

• Jeg skjuler mig (for mig selv, Gud og andre)

• Jeg benægter, bortforklarer eller bagatelliserer min egen skyld, 
fordi jeg ikke magter den

• Jeg forsøger at blive som andre vil have mig

• Jeg har et dårligt selvbillede

• Jeg udsletter mig selv

• Jeg kan ikke leve som en fri person

• Jeg kan ikke modtage andres ros og anerkendelse



Eric H. Eriksons
udviklingsmodel

• 0-1 år Tillid - mistillid

• 1-2½ år Selvstændighed - skam

• 2½-6 år Initiativ - skyld



Håndtering af skam

• Første skridt, som dog er enormt krævende og svær, er: Find mod til 
at dele det med en du har tillid til

• Skam brydes når vi begynder at sige det højt

• Skam brydes når vi begynder at anerkende vore egne følelser

• Skam brydes når vi arbejder med at opdage vore positive 
egenskaber

• Medicinen for skyld er tilgivelse. Medicinen for skam er 
anerkendelse - fra andre og fra sig selv. 



Tilgivelses-
processer



Skyld binder os

2 små historier



Både krænkeren og den sårede

bliver bundet til hinanden i krænkelsen

Tilgivelse er vejen til forløsning og frihed



En vigtig sætning

Tilgivelse må fastholde hos krænkeren

netop den uret, som den fritager ham fra!

Det betyder:

➔ Tilgivelse er ikke det samme som at lade gjort være ugjort. 

➔Den forsøger ikke at undskylde

➔Den forsmår ikke betydningen af krænkelsen

➔Den fratager ikke for ansvaret



Tilgivelse som en proces

1. Forståelsesarbejde
▪ Ikke for at af-skylde eller und-skylde

▪ Jeg opdager mennesket bag

▪ Hjælper mig til at tilgive



Tilgivelse som en proces

2. At skelne mellem gæld og følelsesmæssig efterslæb

➢ At slette gælden er en viljeshandling

➢ At slette gælden er ikke det samme som at slette hukommelsen 
og følelserne

➢ Gud får ikke slettet sin hukommelse, når han tilgiver. 

Jfr. Jer. 31,34 & Es 43,25



Tilgivelse som en proces

Guds tilgivelse:

Jer. 31, 34:
Jeg tilgiver deres skyld 
og husker ikke længere på deres synd

Es. 43,25:

Det er mig, kun mig der sletter dine overtrædelser,

for min egen skyld husker jeg ikke på dine synder



Tilgivelse som en proces

3. Tilsige forladelsen

4. Det følelsesmæssige efterslæb  - tilgivelsens sorgproces.

➔ Bearbejdelse af følelser aktiveret af hændelsen, fx vrede, bedrøvethed, 

frustration og meningsløshed. En krænkelse er en grænseoverskridelse og 

derfor skaber den følelser.

➔ Glemsel er tilgivelsens endepunkt, ikke dens forudsætning!



Tilgivelse som en proces

Når jeg tilgiver, 

så reducerer jeg fortidens indflydelse 

på nutiden og fremtiden!



Tilgivelse som en proces

5. Genoprettelse af relationen  - FORSONING

Det kræver vilje, indsats og hårdt arbejde at nå til forsoning.

• Offeret skal være villig til at bære smerten

• Krænkeren skal være villig til ANGER, fordi:
• i SKYLDFØLELSEN er krænkeren mest optaget af sin egen smerte og sin egen elendighed

• i ANGEREN er krænkeren optaget af offerets smerte


