
 
 

Saksframlegg sak 3 
..for MENNESKET – sosial pa  en ny ma te? 

Det har ikke skjedd hvis det ikke er på Facebook. Mennesket må dokumenteres. Må 

dokumentere. Være oppdatert. Være online, livet i hashtags. Instant moments forårsaker 

kanskje det motsatte, å ikke være faktisk tilstede i øyeblikkene?  

Alt skal skje på små knips, snap, snap, snap. Alle skal se hva vi driver med, og hvilken status 

vi har, både når Facebook spør «Hva tenker du på?» og hvilke tidspunkt og steder vi befinner 

oss på. 

Kanskje er det blitt mer stressende å være avlogget enn pålogget? For hva skjer hvis vi logger 

av sosiale medier, - blir vi da usosiale? Eller blir vi mer oppriktig sosiale?  

Vi har en Gud som ser oss, men ser vi oss selv og hverandre utenfor skjermen? Er alle våre 

nødvendige tomrom fylt med tastetrykk og scrolling?  

Å være skapt i Guds bilde er en iboende egenskap i mennesket, og et kjennetegn på relasjonen 

mellom Gud og mennesket. For Gud er alle mennesker like mye verd, uansett variasjoner i 

kropp og sinn. Gud ønsker at vår relasjon til han skal være oppriktig, og noen ganger vil det 

også bety «mobilfri». Det gjør noe med oss å være sosial på en ny måte. På sosiale medier er 

mennesket sjelden fri fra sosiale regler og vurderinger. Vurderinger som kan gå utover 

selvfølelse, selvbilde og også Gudsbildet. Bare det å skifte profilbilde innebærer en slags 

bedømming, enten i form av et hundretalls likes og hjerter, eller i mangel på nettopp det. Vi 

blir tilgjengelige for bedømming og anskuelse, og det, nesten hele døgnet. 

Livets verdi er ikke avhengig av bestemte mål mennesket etterstreber, ei heller avhengig av 

hvor mange likes vi har på profilbildet på Facebook. Prestasjon er underlagt menneskets verd 

i kraft av å være til. Vi er inne i «nådeåret» hvor vi markerer Martin Luthers opprør og 

reformasjon fra 500 år tilbake. Ungdommer i kirken er med på å fornye kirken, og ønsker å 

sette fokus på mennesket som elsket og skapt i Guds bilde, bra nok som det er! Digital eller 

ikke. Kanskje bør ungdom engasjere seg også for «digitale detoxer», i sær i kirken? 

I fjor ble saken «Det verdifulle mennesket» drøftet på Ungdomstinget. Det ble aktuelt å 

snakke om selfie-trenden. Selvbilder. I år vil vi også se bakom selfiene. Se på det egentlige 

selvbildet. Den selfien som sier noe mer enn dagens make-up eller hårsveis, som ikke kan få 

likerklikk. Det som er perfekt uperfekt, helt uten filter. Hvordan ser mennesket ut da? Og 

hvordan blir fellesskapet hvis alle møtes på lik linje utenfor sosiale medier? 



Ungdom er sagt å være bærere av nettverkssamfunnet, en hypersosial virkelighet. Alle er koblet 

sammen, uavhengig av tid og sted.  Tilgang til venner og venners venner er konstant, uansett om 

du er i «gokk» eller i storbyen. Unge er i dag «digitalt innfødte». Kan man stå imot presset om å 

være pålogget hele tiden? Hva skjer om vi ikke er tilgjengelige for flere enn dem vi er fysisk 

sammen med i øyeblikket? Vi kan logge av for å være mer tilstede ansikt til ansikt med 

menneskene rundt oss. Med blikk, ekte smil, følelser. 

Mange skoler har innført «mobilfrie soner» for å bidra til vennskap og bedre relasjoner. Kirker 

verden over danner fellesskap som gir mennesker tilhørighet, vi er en viktig institusjon. Bør 

denne tilhørigheten preges av å være «på nett»? Hva gjør det med menneskets selvfølelse å 

være avhengig av sosiale medier?  

 

Spørsmål til samtale: 

 Hva innebærer å være tilstede for hverandre, mer enn å være online for hverandre?  

 Er tilstedeværelse ofte knyttet til prestasjon eller forbruk av penger? Eller er sosiale 

medier et gode for å være stille sammen, side om side? Et pusterom i hverdagen? 

 Er sosiale medier bra fordi de unge blir mer åpne og troverdige, og at også sårbarheten 

får en plass, eller virker det mot sin hensikt? Troverdighet er viktig for Den norske 

kirke, og sosiale medier kan hjelpe oss til også å se menneskets sårbarhet. Er det bra å 

være åpen, til tider gjennomsiktig, uansett tilfelle? 

 Hvordan kan ungdommer i dag vise balansegangen, men også smerteterskelen for 

bruk av sosiale medier?  Er dette noe ungdommer kan lære andre i 

menigheten/organisasjonen?  

 Burde kirken være en motkultur til å være på nett, på Facebook og sosiale medier, 

eller blir kirken mer aktuell og interessant gjennom også å være på sosiale medier, og 

nettopp der, kunne bekrefte menneskets uendelige verdi? 

 


