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Sammendrag 

Denne oppgaven er en studie av Den gode hyrde katekese i Norge. Den gode hyrde katekese 

er en metode for trosopplæring av barn med utgangspunkt i montessoripedagogikk. Ved bruk 

av utvalgte perspektiver ser jeg hvordan Den gode hyrde katekese kan bidra til 

identitetsdannelse hos barn som deltar på katekesen. I tillegg undersøker jeg 

trosopplæringsmetoden i Den gode hyrde katekese og hvilke syn på barn og barndom som 

legger grunnlaget i metoden. Jeg bruker disse perspektivene for å sette en lite anvendt metode 

inn i en større sammenheng. Metoden anvendes av personer og menigheter i Den norske kirke 

og Den katolske kirke i Norge, og oppgaven går derfor gjennom hvordan Den gode hyrde 

katekese praktiseres innenfor disse rammene. På denne måten vil metoden kunne forstås i en 

større faglig kontekst, og være sammenlignbar med andre trosopplæringsmetoder. 

Studier av trosopplæring for barn er viktig for forskning på religion, fordi 

trosopplæringsmetoder kan si noe om hvilken plass barn har i trosfellesskapene. 

Trosopplæring kan ha en viktig identitetsdannende funksjon innenfor et fellesskap, og gir 

barn kunnskaper om det religiøse samfunnet de er en del av. Med dette som utgangspunkt, 

skal denne oppgaven svare på spørsmålene: Hvordan forsøker Den gode hyrde katekese å 

forme religiøs identitet hos barn, og hvordan praktiseres metoden i Norge?  
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Forord 

Montessoripedagogikk er en undervisningsmetode som er sentral i min arbeidshverdag. Det 

har vært spennende å se hvordan denne pedagogikken har utviklet seg til en 

trosopplæringsmetode. Det er skrevet lite om Den gode hyrde katekese i Norge, og jeg er 

derfor svært takknemlig til alle mine informanter som har gitt av sin tid, latt meg ta del i deres 

arbeidshverdag med metoden og delt sine erfaringer om arbeidet med Den gode hyrde 

katekese. 

Prosessen med å skrive denne oppgaven har vært lang og spennende, og jeg hadde nok ikke 

kommet i mål uten gode støttespillere. Jeg vil først og fremst takke veilederen min Nora Stene 

som har hjulpet meg gjennom hele arbeidsprosessen slik at jeg har nådd mitt mål med å 

gjennomføre denne masteroppgaven.  

Videre vil jeg takke Bjørn og Andrea som har satt av tid i en hektisk hverdag til å lese 

korrektur på oppgaven.  

Dernest vil jeg vil takke Martha for hjemmelaget middag til sene studie kvelder, Andreas og 

«The happy Edvardsens» for god støtte og glede i hverdagen.  

Til slutt vil jeg takke «lesesalgjengen» for et godt fagmiljø med nyttige diskusjoner, men mest 

av alt vil jeg takke for en fantastisk skolehverdag med mye glede, humor og latter, under en 

krevende arbeidsprosess. 
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1 Innledning 

Den gode hyrde katekese er en metode for trosopplæring for barn. Den er utviklet innenfor 

den katolske tradisjonen, men brukes i dag blant annet innenfor episkopale, ortodokse, 

katolske og protestantiske retninger (CGSUSA 2018a).  

Denne oppgaven er en studie av Den gode hyrde katekese i Norge. Den gode hyrde katekese 

er et metodisk alternativ til trosopplæring som ulike kristne retninger kan velge å benytte seg 

av. Metoden ble utviklet av Sofia Cavalletti og Gianna Gobbi på 1950-tallet, og baserer seg 

på Montessoripedagogikk. Metoden ble tatt i bruk på privat initiativ i Norge i 1996. Den gode 

hyrde katekese har vært brukt i en menighet i Arendal, i et privat hjem og nonnekloster i Oslo, 

og i en menighet i Bergen. I den katolske menigheten i Bergen planlegger de å starte 

bibelskole høsten 2018, der Den gode hyrde katekese skal være en del av det kateketiske 

studietilbudet (St. Olav 2018).
1
 I denne oppgaven vil jeg redegjøre for hvordan Den gode 

hyrde katekese blir praktisert i Norge. 

For å gi et inntrykk av hva Den gode hyrde katekese er, vil jeg starte introduksjonskapittelet 

med å gi et øyeblikksbilde av hvordan Den gode hyrde lignelsen presenteres for barn i 

trosopplæringen, slik jeg møtte metoden under mitt feltarbeid på et opplæringskurs for 

kateketer våren 2017. Introduksjonen av lignelsen om Den gode hyrde er som en rød tråd 

gjennom metoden og viser hvordan barn ses som aktive aktører i sin egen trosopplæring. I 

denne oppgaven vil jeg også belyse hvordan metoden forsøker å forme religiøs identitet hos 

barn. Metoden introduserer barna for bibelfortellingene med konkret undervisningsmateriell, 

samtidig skal barna selv abstrahere innholdet. Barnet skal reflektere rundt bibelfortellingen 

med egne ord slik at han eller hun selv får tolket og erfart det som formidles i fortellingen. 

Slik skjedde det som blir omtalt som «presentasjoner»
2
 på opplæringskurset: 

Vi sitter alle sammen på gulvet, i en sirkel rundt et blått teppe. Læreren på opplæringskurset 

forteller om Jesus. Hun forteller at Jesus var en person alle ville være nær, folk fulgte han og 

likte hva han sa. De undret seg over hvem han var. Jesus ville en gang fortelle hvem han var 

og begynte med å si: «Jeg er Den gode hyrde». Videre oppsummerer hun bibelfortellingen 

med at Den gode hyrde kjenner alle sauene ved navn, og sauene kjenner stemmen hans. 

                                                 
1
 Bibelskole er et undervisningstilbud som kan tilsvare folkehøyskole, med vekt på formidling av kristen tro og 

lære. 
2
 Presentasjoner er forklart i kapittel 5.6 
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Hyrden gir sitt liv til sauene og forsvarer dem. Han elsker dem så høyt at han går ut og leter, 

hvis en blir borte. Da læreren på opplæringskurset er ferdig å fortelle, stiller hun noen åpne 

refleksjonsspørsmål til oss som om vi var barn. Responsen vår til spørsmålene speilet våre 

tolkninger knyttet til egen livssituasjon og verdensanskuelse, slik som barn gjør utfra sitt 

perspektiv. Deretter tente hun et lys og leste teksten om Den gode hyrde fra Johannes 

evangelium. Nå når hun leser teksten har hun en grønn sirkulær plate med en innhegning 

foran seg. I innhegningen står sauene og hyrden. Etter hvert som hun leser, flytter hun sauene 

og hyrden sakte, en etter en, ut av innhegningen og i en lang rekke, før de vender tilbake til 

innhegningen. Da hun er ferdig å lese, slukker hun lyset og vi sitter i stillhet en stund. 

Læreren starter igjen med å stille åpne spørsmål. Denne gangen har vi de konkrete objektene 

foran oss, og spørsmålene pendler mellom det konkrete bildet foran oss, og det abstrakte. 

Læreren sier ikke noe om hvem sauene er, men stiller åpne spørsmål. Barna skal selv 

oppdage hvem sauene er, fordi selve oppdagelsen er en viktig del av erfaringen barna skal få 

fra «presentasjonen». 

For å gi et inntrykk av hvordan denne undervisningssituasjonen følges opp, vil jeg også 

inkludere et øyeblikksbilde fra et senere tidspunkt. Barna det gjelder har blitt godt kjent med 

den første presentasjonen. Den neste delen presenterer den nytestamentlige beretningen om 

nattverd, kalt Den gode hyrdes nærvær i Eukaristien.  

Presentasjonen starter med utgangspunkt i den første presentasjonen, der sauene og Den 

gode hyrde står i innhegningen. Et lys tennes og bibelfortellingen leses. Da lyset slukkes, 

flyttes hyrden bort til en finerplate med et alterbord dekket med en duk. Der kaller hyrden på 

alle sauene ved navn, og sauene flyttes til finerplaten og samles rundt alterbordet. Den voksne 

sier: «I messen er Den gode hyrde svært nær sauene sine. Når Den gode hyrde kaller oss til 

alteret, er han tilstede i brødet og vinen». Kalken (vin) og disken/patenaen (fatet) med brød 

settes på alterbordet.
3
 Den voksne sier videre at Den gode hyrde alltid er nær sauene sine, og 

at «Den gode hyrde er tilstede her i brødet og vinen». Hyrden flyttes til innhegningen mens 

sauene står igjen. Barna og den voksne sitter stille og ser på alterbordet og sauene. Sauene 

byttes ut med to-dimensjonale figurer av mennesker. Etter en stund stiller den voksne åpne 

spørsmål som barna kan reflektere rundt. Den voksne sier ikke noe om sine meninger eller 

tolkninger, men lytter til barnas tanker om hva de hørte og så. 

                                                 
3
 Den norske kirke bruker betegnelsen disk, mens Den katolske kirke bruker betegnelsen patena, om fatet brødet 

står på. 
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Metoden er et ferdig utviklet undervisningsopplegg for barn i alderen 3-12 år. 

Undervisningsopplegget inneholder blant annet ferdige tekstforslag og instruksjoner til de 

voksne som skal anvende metoden og forsøke å integrere barnet i et religiøst fellesskap. 

Innholdet i trosopplæringen reflekterer verdiene i fellesskapet. Kontinuiteten i 

trosundervisningen skal helst være annenhver uke og vare i to timer. Undervisningsrytmen er 

utformet slik at barn kan drive med selvstendige aktiviteter parallelt med at den voksne 

underviser mindre grupper med barn. Som introduksjonen av Den gode hyrde lignelsen viste, 

skal barna selv aktivt tolke fortellingene, og derfor må det være små undervisningsgrupper 

slik at det er rom for at alle barna blir hørt. 

Studier av trosopplæring i religiøse sammenhenger er viktig for forskning på religion fordi det 

sier noe om hvilke holdninger til barn som eksisterer i bestemte fellesskap. Verdiene og 

normene i livssynet som barna introduseres for kan gi et bilde av hva som er målsetning for 

tilhørigheten og hva som kan være fellesskapets identitet. Med utgangspunkt i Den gode 

hyrde katekese
4
 som metode for trosopplæring, skal denne oppgaven svare på spørsmålene: 

Hvordan forsøker Den gode hyrde katekese som metode å forme barns religiøse identitet, og 

hvordan praktiseres DGHK i Norge? For å gjøre dette skal jeg forklare metoden i DGHK i lys 

av et identitets perspektiv, belyse synet på barn og barndom i metoden, og drøfte ulike 

faktorer som har påvirket praksisen og organiseringen av Den gode hyrde katekese i Norge. 

 

1.1 Oppgavens oppbygning 

I kapittel 2 redegjør jeg for metoden i oppgaven og hvilke kilder som ligger til grunn for 

oppgaven. Jeg har brukt kvalitativ metode, med intervjuer og samtaler, deltagende og ikke-

deltagende observasjon. En sentral del av feltarbeidet var observasjoner av DGHK i praksis 

med barn og deltagelsen på et opplæringskurs som strakk seg over et år. Dette gjorde at jeg 

fikk et godt innblikk i DGHK som metode, og hvordan den presenteres og anvendes. I tillegg 

har jeg brukt skriftlige kilder fra ulike DGHK-nettsider, menighetsblader og 

informasjonsskriv. 

                                                 
4
 Den gode hyrde katekese forkortes heretter til DGHK. 
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I kapittel tre introduserer jeg det teoretiske rammeverket som jeg vil bruke for å svare på 

problemstillingen. Det første teoretiske perspektivet er fra Giddens (1996) og McGuire (2002). 

Her bruker jeg deres perspektiv på identitetsdannelse og religiøs sosialisering. Disse 

perspektivene anvendes som ramme i kapittel 5, når jeg forklarer DGHK og hvordan metoden 

forsøker å danne en religiøs identitet. Det teoretiske rammeverket skal bidra til å sette DGHK 

som metode i en større sammenheng, slik at den kan være sammenlignbar med andre metoder 

for trosopplæring. 

Neste del av kapittel tre redegjør for ulike perspektiver på hva barn og barndom er. 

Perspektivene er teoretisk rammeverk for kapittel 6, der jeg redegjør for synet på barn og 

barndom i DGHK. Synet på barn og barndom i DGHK er relevant for å forstå hvordan 

katekesen er utformet som metode og hvordan det er et premiss at de som anvender DGHK 

også må dele det samme grunnsynet for å kunne bruke metoden i sin helhet. Til slutt vil jeg 

beskrive Bunges seks kategorier om syn på barn og barndom innenfor kristne tradisjoner. 

Kategoriene er generelle, og gir en skisse på ulike perspektiver som har eksistert og eksisterer 

i dag. 

Kapittel 4 er todelt. I den første delen går jeg gjennom den historiske utviklingen av DGHK, 

fra Montessoripedagogikk, og trekker inn to andre metoder som er utviklet med utgangspunkt 

i DGHK i USA og Norge. Disse to nye metodene, kalt Godly Play og Gudsrikeleiken, vil 

også bli trukket inn i kapittel 5 og 7 når jeg drøfter DGHK kompatibilitet i etablerte 

menigheter innenfor Den norske kirke. I den andre delen av kapittel 4 vil jeg redegjøre for den 

generelle trosopplæringen i Den norske kirke og Den katolske kirke i Norge. De som 

anvender DGHK i Norge, arbeider innenfor rammene og retningslinjene til Den norske kirke 

og Den katolske kirke. 

I kapittel 5 redegjør jeg for DGHK som metode. Her tar jeg utgangspunkt i den normative 

metoden slik den er fremstilt av Cavalletti, Gobbi, m.fl. og innsamlet informasjon fra 

feltarbeid, samtaler og intervjuer. Redegjørelsen for metoden refererer først og fremst til det 

teoretiske rammeverket til Giddens for å kunne vise hvordan metoden forsøker å danne 

religiøs identitet hos barn. Avslutningsvis her vil jeg trekke frem noen utfordringer med å 

implementere DGHK som metode. 

I kapittel 6 redegjør jeg for synet på barn og barndom i DGHK. Synet på barn og barndom er 

utgangspunkt for hvordan metoden gjennomføres. For å forklare synet på barn og barndom i 
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DGHK vil synet delvis bli forklart i kontrast til synet på den voksne. Jeg vil også her trekke 

inn posisjoner og hierarkier mellom barn og voksne, og bruke Bunges kategorier for syn på 

barn og barndom. Jeg knytter inn empirien fra feltarbeidet mitt som viser kontrastene mellom 

den ideelle metoden og metoden i praksis i Norge. 

I kapittel 7 redegjør jeg for hvordan DGHK i Norge er praktisert. Jeg vil også trekke inn 

hvordan DGHK er organisert internasjonalt. For å svare på dette anvender jeg Webers 

autoritetstype karismatisk autoritet og institusjonalisering av karismatisk autoritet. Videre i 

kapittelet trekker jeg inn utfordringer med å etablere DGHK i Norge, både i Den katolske 

kirken og Den norske kirken.  

I det siste kapittelet vil jeg oppsummere og konkludere ut fra mine problemstillinger. 

 

1.2 Begrepsavklaring 

Den gode hyrde katekese er navnet på en bestemt metodisk måte å drive trosundervisning på. 

Navnet kommer fra lignelsesallegorien om Jesus som Den gode hyrde i Johannes 10:1-16 

(Cavalletti 2009:36). Lignelsen om Den gode hyrde har en sentral plass i metoden, og er en 

rød tråd i trosformidlingen og trosopplæring av barn. Den gode hyrde katekese skal uttales 

uten genitiv-s etter hyrde, fordi en genitiv-s markerer et eiendomsforhold mellom hyrden og 

katekesen. På kurset ble det understreket at katekesen ikke kommer fra hyrden (her forstått 

som Jesus), og metoden skal derfor ikke uttales med genitiv-s i navnet. I denne oppgaven har 

jeg valgt å bruke forkortelsen DGHK om metoden.  

I denne oppgaven vil den voksne og de voksne være en samlebetegnelse på de som arbeider 

med DGHK. De som arbeider med DGHK kan ha en formell kateketisk utdannelse eller 

stilling i kirken, men det er ikke en betingelse om å faktisk ha det i DGHK. For å si det på en 

annen måte: Alle kateketene i DGHK er voksne, men ikke alle de voksne er kateketer, og 

derfor brukes termen den voksne. 

I denne oppgaven vil begrepet trosopplæring bli brukt når DGHK drøftes i kontekst av Den 

norske kirke, og begrepet katekese vil bli brukt i forbindelse med Den katolske kirke i Norge.  

I 2004 ble det i Den norske kirke, som blir omtalt som det nye trosopplæringsprosjektet, 
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vedtatt for Den norske kirke (Seland 2009:5). Den katolske kirke i Norge bruker begrepet 

katekese. DGHK kommer fra den katolske tradisjonen, og personene som bruker DGHK i 

Norge anvender selv begrepet katekesen når de omtaler DGHK-metoden i forbindelse med 

trosundervisning. Derfor vil begrepet katekesen være brukt i denne oppgaven, når det 

refereres spesifikt til DGHK. Når det er snakk om trosundervisning i generelle termer vil 

begrepet trosopplæring bli brukt, dette for å skille mellom DGHK og generell 

trosundervisning. 

 

1.3 Tidligere forskning 

DGHK er en lite utforsket metode for trosopplæring. Jeg har likevel funnet noen artikler, som 

jeg vil trekke frem her. Tidligere forskning om DGHK dreier seg i hovedsak om barns 

spiritualitet og tilbedelse ut fra et teologisk perspektiv. Et fellestrekk blant samtlige studier av 

DGHK er at de trekker frem barnet som aktive deltagere, som subjekter, og hvordan metoden 

fremmer barns spiritualitet.  

Scottie m.fl. (2011) undersøker familien og barn i «New Churches» i USA de siste 20 årene. 

Her trekkes blant annet DGHK og Godly Play
5
 frem som noen av metodene som anvendes, 

med fokus på barns evne til å motta og oppleve Gud, og deres evne til refleksjon. Scottie 

påpeker også den generasjonsblandede deltagelsen i fellesskapet og den kristne historien. 

Hyde (2010) ser på en undervisningsmetode for tro basert på DGHK og teorier om barns 

spiritualitet. Kaufman (2003) introduserer DGHK som metode til voksne i en katolsk 

menighet i Chicago. Størsteparten av deltagerne er foreldre til barna som deltar i 

trosopplæringstilbudet med DGHK som metode. Hans mål med studiet er å se om DGHK kan 

styrke de voksnes spirituelle deltagelse med barn. Her anvender de metoden på voksne slik 

som den presenteres for barna. Jonker (2015) skriver om barns tilbedelse og spiritualitet. Her 

skriver hun om hvordan alderstilpasset sansemotorisk undervisningsmateriell og verbalt og 

nonverbalt språk i DGHK og Godly Play er knyttet til barns spirituelle utvikling. 

Videre har jeg funnet tekster som sammenligner DGHK og Godly Play, der artiklene drøfter 

de teologiske og metodiske ulikhetene. Stewart (1989) er en av Jerome Berrymans 

                                                 
5
 Godly Play er en trosopplæringsmetode som bygger på DGHK. Godly Play forklares i kapittel 4. 
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samarbeidspartnere og skriver om barnets aktive deltagelse i DGHK og Godly Play. 

Berryman er grunnlegger av Godly Play som er metode for trosopplæring og baserer seg på 

DGHK. Han har skrevet flere verker om Godly Play, og her trekkes det også linjer til DGHK, 

som hans metode bygger på. O’Shea (2017) sammenligner likheter og ulikheter mellom 

DGHK og Godly Play. I oppgaven anvender jeg meg av O’Sheas sammenligning i kapittel 4 

og 5. 

I Norge er det de siste årene skrevet to masteroppgaver fra teologisk fakultet på Universitetet i 

Oslo (se Tøndel 2011, Sand 2015). Oppgavene er skrevet ut fra et teologisk perspektiv om 

barns tro og relasjon til Gud og det kristne budskapet. 

Fokuset i den tidligere forskningen vektlegger i hovedsak aspekter ved barns religiøsitet og 

hvordan metoden fremmer dette. I denne oppgaven er hovedfokuset derimot hvordan metoden 

kan forme religiøs identitet hos barn, fremfor barns religiøsitet. I den tidligere forskningen er 

hovedvekten på Godly Play som metode, mens i denne oppgaven er DHGK i Norge 

hovedfokuset. Under vil jeg introdusere Sofia Cavalletti og Gianna Gobbi som utviklet 

DGHK, sine mest sentrale bøker som anvendes i denne oppgaven. 

 

1.3.1 Kilder 

Mine primærkilder er i hovedsak empiri fra feltarbeidet og tekster skrevet om DGHK fra 

grunnleggerne selv og andre interne som arbeider med metoden. Jeg anvender i hovedsak 

Sofia Cavalletti og Gianna Gobbis egne bøker. Cavallettis første bok Il Potenziale Religioso 

del Bambino – descrizione di un esperienza con bambino de 3 a 6 anni (1979); ble oversatt til 

norsk, Barnets religiøse potensial, beskrivelse av erfaringer med barn fra 3 til 6 år, i 2009 av 

Inger Marit Brorson (2009).  Brorson har oversatt og publisert flere av bøkene til Cavalletti og 

Gobbi på norsk. Videre anvender jeg bøkene Barns religiøse potensial, i alderen 6 til 9 år 

(2011)
6

, som bygger på Cavallettis første bok, men her er metoden utvidet til neste 

aldergruppe. Bøkene om barns religiøse potensial handler om utviklingen av metoden som 

baserer seg på et stort antall observasjoner og konkrete eksempler med barn og barnas 

responser på metoden. Boken Den gode hyrde og barnet, en vandring i glede (2005) er 

utformet som en metodebok, der utførelsen av metoden er beskrevet. I boken Fra skapelse til 

                                                 
6
 Årstallene videre i dette avsnittet viser de norske utgivelsene av Cavalletti og Gobbi sine bøker. 
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parusi (2013) del 1 setter Cavalletti bibelfortellingene i sammenheng og drøfter hvordan man 

kan forstå tekstene i et større perspektiv.  

Gianna Gobbis bok Om å lytte til Gud med barn, Maria Montessoris metode anvendt i 

trosopplæring for barn (2011) er en praktisk tilnærming om gjennomføringen av DGHK som 

metode. I boken forklarer Gobbi likheter og ulikheter mellom DGHK og Montessorimetoden. 

Vider bruker jeg bøker og artikler som er publisert av personer som arbeider med metoden.  

Andre kilder som anvendes i denne oppgaven er de ulike DGHK-miljøene sine internettsider. 

Den norske informasjonssiden er www.dghk.org. Miljøene som anvender DGHK i Norge 

henviser til www.dghk.org hvis man ønsker mer informasjon om metoden. Informasjonen om 

de andre internasjonale DGHK-organisasjonene er blant annet hentet fra den amerikanske 

organisasjonen www.cgsusa.org. I tillegg har jeg brukt menighetsblader, brosjyrer og 

informasjonshefter som jeg blant annet fikk på opplæringskurset året 2017. 

I neste kapittel vil jeg presentere metoden i dette studiet. 
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2 Metode 

I denne oppgaven ser jeg på hvordan DGHK som metode forsøker å forme barns religiøse 

identitet og hvordan den praktiseres i Norge. For å svare på dette har jeg brukt kvalitativ 

metode, der jeg benyttet meg av intervjuer, samtaler og observasjoner. I dette kapittelet vil jeg 

gå gjennom mitt feltarbeid som metode, og kort introdusere virksomhetene som anvender 

DGHK i sitt arbeid med trosopplæring. 

 

2.1 Feltarbeid  

Natvig (2006) definerer religionsvitenskapelig feltarbeid som «systematisk innsamling av 

religionsvitenskapelig relevant materiale i felten» (2006:203). Feltarbeid innebærer ifølge 

Natvig alle arbeidsmetoder som er passende til formål og feltkontekst, for å undersøke 

fenomenet som skal studeres. Metodene jeg har brukt for å samle inn informasjon, har vært 

intervjuer og samtaler, deltakende observasjon og passiv observasjon. Jeg har valgt disse 

metodene fordi det muliggjorde både å se DGHK i praksis med barn og selv erfare DGHK på 

et opplæringskurs for voksne (potensielle) DGHK-lærere. Deltagelsen på kurs i DGHK ga 

innføring i den normative, standardiserte versjonen av DGHK. Ved å observere barn i DGHK 

i Oslo og Bergen ble flere nyanser synliggjort.  

Intervjuene og samtalene har vært gjennomført både før og etter de deltagende og ikke-

deltagende observasjonene. Intervjuene fant sted på informantenes arbeidsplass og hjem. 

Miljøet der intervjuene tok plass gjorde situasjonen relativt uhøytidelig og bidro til at 

intervjuene fikk et uformelt preg slik at samtalene fikk god flyt. På grunn av informantenes 

bosted har det også vært nødvendig å innhente informasjon via mail og telefon. 

Under feltarbeidet ble snøballmetoden benyttet. Snøballmetoden i mitt tilfelle vil si at 

informantene mine introduserte meg for nye personer underveis i feltarbeidet. Etterhvert som 

jeg møtte nye personer og informerte dem om min intensjon, ble også de en del av min 

informantgruppe. 
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2.1.1 Kontakt med DGHK miljøene 

Jeg hadde ikke kjennskap til informantene mine på forhånd, og kontakten med informantene 

ble etablert gjennom mailkorrespondanse. Kontaktinformasjonen til de ulike DGHK-

virksomhetene var tilgjengelig på deres hjemmesider på internett.  

Jeg kontaktet informanten fra undervisningsvirksomheten i Oslo høsten 2016. I den første 

samtalen i november 2016, fortalte hun at hun hadde pause fra DGHK, men håpet å starte 

med trosopplæring igjen i løpet av 2017. Våren 2017 inviterte den katolske nonnen til 

informasjonsmøte om trosopplæring med DGHK som metode. Møtet ble promotert på blant 

annet på klosterets hjemmesider. Etter deltagelse på informasjonsmøte ble jeg invitert til å 

observere trosopplæringen den påfølgende høsten. 

Utgangspunktet for kontakten med kurs- og undervisningsvirksomhetene i Bergen og Oslo 

var mitt ønske om å delta på opplæringskursene for voksne. Kurs- og 

undervisningsvirksomheten i Bergen holder sommerkurs som går over tre år, og det var derfor 

ikke mulig å delta. Men de var behjelpelige og kunne stille til intervju, som tok sted juli 2017, 

samt tilrettela for observasjoner den påfølgende høsten. 

Kurs- og undervisningsvirksomheten i Oslo hadde planer om å ha opplæringskurs i løpet av 

2017. Kursstart var 09.03.2017 og siste kursdag var 24.11. 2017. Gjennom kurset fikk jeg 

kontakt med både kursholderne og deltagerne.  

 

2.1.2 Deltagende observasjon 

Opplæringskurset i DGHK foregikk vår og høst 2017, med to kursholdere. Kursstart var 

09.03.17, til 24.11.2017.  Hovedansvarlig for kurset er prest i Den norske kirke, og den andre 

kursholderen er utdannet og arbeider som montessoripedagog. Kursholdere og deltakere var 

informert om at jeg skrev masteroppgave om Den Gode Hyrde Katekese. På våren var kurset 

holdt i helgene. Etter første del av kurset var gjennomført, ble kursholderne og kursdeltagerne 

enige om å endre tidene. Kurset på høsten ble derfor gjennomført på fredager høsten 2017. På 

vårkurset var vi tre faste deltagere, og en som hadde tatt deler av kurset tidligere. Hun trengte 

kun den resterende undervisningen og var derfor ikke alltid tilstede på vår- og høstkurset 

2017. På kurset høsten 2017 var det en kursdeltager som ikke hadde mulighet til å delta på 
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grunn av studier, og derfor trakk seg. På høstkurset 2017 var en ny kursdeltager påmeldt. Hun 

fikk intensivundervisning på sensommeren for å kunne følge kurset videre. Kursdeltagerne 

var alle ansatt i samme prosti i Den norske kirke. 

Kursinnholdet og strukturen vekslet mellom foredrag og «presentasjon»
7
, refleksjonsstund og 

lunsj. Foredragene inneholdt temaer som DGHK historiske utvikling i Norge og verden, 

DGHK som metode og syn på barn i DGHK. Foredragene var relativt åpne, slik at 

kursdeltagerne fikk stille spørsmål underveis. Den åpne strukturer medførte at det ble gode 

diskusjoner rundt de ulike temaene. Både kursdeltagerne og kursholderne delte sine erfaringer 

fra trosopplæring. 

I presentasjonsstundene skulle kursdeltakerne gå inn i rollen som barn og motta 

presentasjonen slik som barn mottar den i DGHK. Presentasjonene av hvert tema hadde fast 

struktur og rytme. Når det bestemte temaet var presentert, skulle kursdeltakerne reflektere 

over temaet. Utgangspunktet var at vi som kursdeltagere skulle innta barns rolle i 

presentasjonene og refleksjonene. Spørsmålene i refleksjonsstunden var både åpne og intime, 

og dette medførte at refleksjonsstunden ofte gikk over til å bli personlig, med personlige 

refleksjoner rundt egen tro og tolkning. 

 

2.1.3 Passiv observasjon 

Undervisningsvirksomheten i Bergen holder til i en katolsk menighet og anvender DGHK 

som metode i trosopplæringen for barn. Jeg observerte deres undervisning etter avtale med 

pedagogisk ansvarlig i menigheten. Det var fem grupper med trosopplæring: to grupper for 

alderen 3-6 år, en gruppe for 1-3. klasse, en gruppe for forberedelse til Førstekommunion, og 

en gruppe for 4-7. klasse.
8
 Størrelsen på gruppene varierte fra 7-17 barn, med 2-4 voksne til 

stede. De som underviste var foreldre, ansatte i menigheten og Mor Theresa-søstrene.
9
 De 

eldste gruppene startet undervisningen i kirken med messe, etterfulgt av undervisning i den 

tilknyttede skolens undervisningslokaler. De yngste gruppene startet direkte med katekese. 

Undervisningsøktens rytme fulgte den tradisjonelle DGHK formen. Den pedagogisk 

                                                 
7
 Presentasjon brukes om undervisningen der kateket/lærer presenterer et tema til et eller flere barn i DGHK. Se 

videre i kapittel 5.6. 
8
 Førstekommunion er mottagelse av første nattverd i Den katolske kirke. 

9
 Mor Theresa-søstrene er en katolsk nonneorden 



12 

 

ansvarlige for trosopplæringen introduserte meg til kateketene, og til barna i de eldste 

gruppene. I undervisningstimene satt jeg på en stol bakerst i rommet og observerte.  

Undervisningsvirksomheten i det katolske nonneklosteret i Oslo har en gruppe på 13 påmeldte 

barn fra 3-6 år. Etter avtale observerte jeg undervisningen. Syv barn, kateket og en slektning 

som fulgte et av barna, var til stede. Undervisningen varte i to timer. I undervisningsrommet 

var det satt frem en stol ved veggen, slik at jeg ikke var i veien for undervisningen. Underveis 

i timen ble jeg spurt av kateketen om jeg kunne ha en presentasjon for et av barna, fordi 

kateketen selv hjalp en annen. Dette skulle i utgangspunktet kun være ikke-deltagende 

observasjon, men jeg endte med å ha tre presentasjoner. Kateketen kjente til min bakgrunn, 

både som montessoripedagog og at jeg hadde gjennomført kurset i DGHK 3-6 år. Etter avtale 

skulle jeg observere undervisningen flere ganger høsten 2017, men på grunn av sykdom ble 

katekesen avlyst på ubestemt tid. 

Gjennom både deltagende observasjon på opplæringskurs og observasjon av DGHK i praksis 

fikk jeg god forståelse av det normative ved DGHK og metoden i praksis med barn. Dette ga 

et helhetlig bilde, der teori og praksis utfyller hverandre. Jeg kommer tilbake til forskjellene 

mellom det normative og DGHK i praksis i de senere kapitlene.  

 

2.1.4 Kjønnsskjevhet 

Alle informantene i denne oppgaven er kvinner. Årsaken til denne kjønnsskjevheten er at det 

kun var kvinner som underviste i katekesen, holdt opplæringskurs og var kursdeltagere under 

mitt feltarbeid. Menns perspektiv i og på DGHK kommer derfor ikke frem i denne oppgaven 

fordi jeg har avgrenset meg til de aktive DGHK-miljøene. Kursvirksomheten i Oslo 

informerte om at det tidligere har vært mannlige kursdeltagere til stede, men under mitt 

feltarbeid var det kun kvinner til stede. Jeg mener at dette ikke er problematisk for min 

oppgave da kjønnsperspektivet ikke er en del av fokuset for denne oppgaven. Fokuset i denne 

studien er DGHK som metode, hvem som bruker den og hvordan den praktiseres i Norge. 
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2.1.5 Etiske betraktninger 

Den gode hyrde katekese er et lite miljø i Norge og personene som bruker DGHK som 

metode driver uavhengig av hverandre. Da jeg introduserte meg for de ulike personene jeg 

møtte i forbindelse med DGHK, ble montessoriutdannelsen og jobben min ofte et tema. I 

samtaler i ettertid og på kurset ble det ofte stilt spørsmål om mine erfaringer og mitt syn på 

montessoripedagogikken, som er nært knyttet til DGHK. Montessoribakgrunnen min startet 

diskusjoner både om likheter og forskjeller, positive versus negative sider ved de to 

pedagogiske metodene, samt hvordan vi gjennomfører ulike oppgaver. Men det er også 

rimelig å anta at dette også kan ha påvirket og farget diskusjonene og samtalene, og deler av 

det innsamlede materialet mitt.  

Som nevnt over ble refleksjonsstundene personlige og følelsesmessig intime. Kursdeltagerne 

og kursholderne delte personlige erfaringer og tanker om både seg selv, sin tro og arbeid med 

trosopplæring. Jeg opplevde at min deltagelse på opplæringskurset, var på lik linje med de 

andres, og derfor opplevde jeg at min ble rolle utydelig i den personlige atmosfæren.  I boken 

Metode i religionsvitenskap (2006) skriver Trude Fonneland at distansen til det innsamlede 

materialet ligger i de anvendte teoretiske perspektivene. Teoretiske perspektiver bidrar til å 

løfte materialet fra et empirisk nivå til et teoretiske, som hjelper å skille ut intim informasjon 

som ikke skal være en del av fokuset i oppgaven. De personlige refleksjonene fra deltagerne 

vil ikke være en del av denne oppgaven. 

 

2.1.6 Anonymisering 

Alle informantene mine var informert om min hensikt og formål med masteroppgaven. 

Prosjektet er godkjent av Norsk senter for dataforskning og informantene i denne oppgaven er 

anonymisert etter NSDs retningslinjer. Det er et lite antall personer som anvender DGHK i 

Norge og miljøene er små og derfor vil alle informantene være anonymisert, uavhengig av om 

vervene er offentlige.  
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2.2 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg gått gjennom det det metodiske rammeverket som ligger til grunn for 

denne oppgaven. Min metode har bestått av både deltagende og passive observasjoner, samt 

intervju og samtaler. Ved å delta på kurs fikk jeg innsyn i hvordan DGHK læres bort, 

samtidig som jeg selv fikk en opplevelse av hvordan trosinnholdet ble formidlet til barna. 

Under opplæringskurset fikk jeg også kontakt med de andre kursdeltagerne. Gjennom dem 

fikk jeg innsyn i hvordan de opplevde kurset og deres erfaringer med trosopplæring. Under 

observasjonene mine i menigheten i Bergen og klosteret i Oslo fikk jeg se metoden i praksis, 

og dette ga meg en konkret forståelse av DGHK. Under disse observasjonene fikk jeg også 

kontakt med flere av de som underviste, som ga meg større forståelse for metoden i praksis. 

I neste kapittel vil jeg redegjøre for det teoretiske rammeverket for denne oppgaven, som vil 

bidra til å forklare DGHK som metode og hvordan metoden forsøker å forme religiøs 

identitet, og hvordan den praktiseres i Norge. 
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3 Teoretisk rammeverk 

Det teoretiske rammeverket skal bidra med å plassere DGHK i en større faglig kontekst og 

belyse empirien jeg har samlet inn i denne oppgaven. Kapittelet består av tre deler. I den 

første redegjør jeg for sosiologen Anthony Giddens (1996) perspektiv på individets 

identitetsdannelse. Dette rammeverket skal bidra med å belyse hvordan DGHK som metode 

forsøker å danne religiøs identitet. Her vil jeg også trekke inn sosiolog og antropolog 

Meredith B. McGuire (2002) sitte perspektiv på religiøs sosialisering.  Jeg skal redegjøre for 

DGHK som metode i lys av dette rammeverket i kapittel 5.  

I andre del av dette kapittelet vil jeg redegjøre for syn på barn og barndom i et historisk 

perspektiv, ved bruk av barndomsforsker Gunilla Halldén (2007). Jeg vil bruke 

religionshistoriker Nora Preston (2005) for å redegjøre for et religionshistorisk perspektiv på 

barn og barndom. Jeg vil også trekke inn teolog Marcia J. Bunges (2007) kategorier for syn på 

barn og barndom i kristen tradisjon. Kategoriene kan forstås som generelle oppsamlinger slik 

at det er mulig å bruke dem for å skissere ulike perspektiver som har vært og er tilstede i 

kristne retninger. Bunges perspektiver vil bli brukt i kapittel 6 for å forklare synet på barn og 

barndom i DGHK.  

Den siste delen av kapitlet vil være en kort gjennomgang av Max Webers (1993) 

autoritetstyper og institusjonalisering av karismatisk autoritet. Jeg vil bruke Webers begrep 

karismatisk autoritet og institusjonaliseringen av karismatisk autoritet i kapittel 7. Her vil jeg 

anvende institusjonaliseringen av karismatisk autoritet som en mulig forklaring på hvordan og 

hvorfor DGHK i Norge er organisert på den måten den er.  

 

3.1 Hvordan forstå identitetsdannelse 

I denne delen vil jeg bruke sosiologen Anthony Giddens (1996) perspektiv på hvordan 

individets identitet dannes. Jeg vil bruke perspektivet til å forklare hvordan DGHK som 

pedagogisk metode tilrettelegger slik at barn står i dikotomien mellom handling og struktur. 

Giddens begrep, struktur, vil her bli brukt om metoden i DGHK. Barnet kan agere, respondere 

og bevege seg innenfor strukturen. I Cavallettis metode for trosopplæring skapes barnets 

religiøse identitet gjennom handling innenfor rammene av et undervisningsrom, som blir kalt 
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atrium i DGHK. Undervisningsrommet er forstått som en del av strukturen. Cavalletti 

utelukker ikke omgivelsene og familien sin rolle, men dette vil ikke bli vektlagt i denne 

oppgaven. For å forstå hva som skjer i undervisningssituasjonen i DGHK kan man bruke 

sosialiseringsteori til å forklare katekesens mål og metode. Derfor vil jeg bruke Giddens 

begrep selvidentitet, omtalt i McGuire (2002) der hun bygger videre på Giddens begreper for 

å forklare religiøs identitetsdannelse.  

Hos Giddens blir struktur forstått som regler og normer i samfunnet. De fungerer som et 

normativt tolkningssystem. Individet eksisterer innenfor strukturen, men er samtidig en 

selvstendig aktør. Det vil si at et individ skaper seg selv, samtidig som individet påvirkes av 

og forholder seg til samfunnet. Identitet er ikke noe som er gitt, men noe som er oppnådd 

gjennom forhandlinger og refleksiv bruk av tilgjengelige ressurser i fellesskapet (Giddens 

1996). Derfor er individets egen innsats også et element i selvskapelse og selvrealisering for å 

kunne bli den man selv vil være. Selvet er blitt et prosjekt som hvert individ er ansvarlig for.  

For å bli en del av samfunnet må individet lære seg samfunnets normer, regler og verdier, og 

dette kaller Giddens fortolkningssystemer. Et individ er selvstendig, men samtidig avhengig 

av fortolkningssystemene for å handle meningsfullt i samfunnet. Giddens mener at struktur 

ikke kun begrenser handlinger, men også muliggjør handlinger. Ved å ha felles 

fortolkningssystemer i et fellesskap, skaper struktur nye muligheter for nye handlinger. 

Giddens vektlegger språk som en viktig struktur. Språket strukturerer samfunnets praksis, og 

samtidig reproduserer språk praksisen i samfunnet. I DGHK er språk en viktig del av 

metoden. Språk i DGHK vil jeg komme tilbake til i kapittel 5. 

McGuire (2002) omtaler Giddens perspektiv på identitetsdannelse. Basert på av Giddens syn 

på individet i det moderne samfunnet, forstås selvidentitet hos McGuire som noe som er 

eklektisk, det vil si at man kan forstå individet som et byggverk som er konstruert av et stort 

utvalg av kulturelle valgmuligheter (McGuire 2008:53). Individet er formelig, selektivt 

konstruert og i kontinuerlig endring (ibid.). Ifølge McGuire består individets selvidentitet av 

komponenter som religion, identifisering med familien og etnisk identitet, og er satt sammen 

av individets refleksive valg. Refleksivt valg betyr at individet kan velge å bruke religion som 

en resurs i konstruksjonen av sin personlige identitet (Giddens 1996, McGuire 2002).  

Selvidentitet forstås som enkeltindividets biografiske struktur av betydninger og fortolkninger 

som danner et helhetlig selv. Det er svaret på spørsmålet «Hvem er jeg?» (McGuire 2002:52). 
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Dette er ofte knyttet til roller (eks. mor, lærer). Disse rollene representerer formell tilhørighet, 

men fungerer også som et kart for identiteten i det sosiale landskapet (ibid.).  

I relativt udifferensierte samfunn eller homogene samfunn gjennomsyrer religion alle slike 

sosiale roller. I moderne, differensierte samfunn er religion kun en del av individets 

opplevelse av tilhørighet og identitet. Selvidentitet skapes gjennom kontakt og sosial omgang 

med andre. Personer i nære relasjoner påvirker individets dannelse av selvidentitet, men 

påvirkningen er ikke forutbestemt. Identitet endres kontinuerlig ved at individet påtar seg nye 

roller, omgås nye mennesker og blir eldre (McGuire 2002:52). 

Religion er ofte en viktig del av hvordan en hel gruppe tenker om seg selv (McGuire 

2002:52). Meningsskaping og tilhørighet er et viktig trekk ved religion i dannelsen av 

individets religiøsitet. Gjennom sosial interaksjon og personlige erfaringer lærer individet 

religionens betydning som også er knyttet til felles gruppeidentitet. Individet har med andre 

ord en subjektiv opplevelse av religionen i den sosiale konteksten, som også blir influert av 

fastsatte sosiale normer (McGuire 2002:52).  

Disse meningsbærende betydningene anvendes av spesifikke personer. Ifølge McGuire kan 

barn ikke internalisere en gruppes meningssystem uten å ha en opplevelse av tilhørighet til 

gruppen. I homogene samfunn blir meningssystemer tatt for gitt, mens i samfunn med 

konkurrerende livssyn må gruppen som skal sosialiseres, bevisstgjøres på og informeres om 

de andre eksisterende og konkurrerende trosretningene. Barnets identitet er knyttet til 

opplevelsen av tilhørighet, og kontrasten til andre grupper (McGuire 2002:52).  

 

3.1.1 Primær og sekundærsosialisering 

I sosiologi er sosialisering et begrep som brukes om prosessen der et medlem av et samfunn 

innlemmes i samfunnets normer og verdier (McGuire 2002:54). Det er vanlig å skille mellom 

to typer sosialisering: primærsosialisering og sekundærsosialisering. Primærsosialisering er 

sosialiseringen som skjer i hjemmet og blant familien i løpet av barnas første leveår, mens 

sekundærsosialisering skjer utenfor hjemmets rammer, for eksempel på skolen eller i andre 

sosiale sammenhenger. DGHK kan ses som sekundær sosialisering, fordi den er mer 
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avgrenset og målrettet i relasjon til barnet. Den er avgrenset i tid og rom, og barna tilegner seg 

mer spesifikk og bestemt kompetanse for å bli en del av det kristne fellesskapet.  

Et barn er ikke født med et ferdig sett av tro. Barnet sosialiseres inn i troen gjennom utvikling 

av og oppdragelse i religion (McGuire 2002:54). Et individs tro utvikler seg og endres 

gjennom livet. Et individs tro er ikke kun forbeholdt eller til stede i den organiserte delen av 

religionen, men også til stede i hverdagslivet og i den profane sfære (ibid.). I samfunn der 

roller ikke er differensiert fra troen, foregår den religiøse sosialiseringen som en integrert del 

av hverdagslivet. Sosialiseringen foregår ubevisst. I komplekse samfunn, der roller er 

differensiert, vektlegges den formelle og intellektuelle opplæringen i troen. Her er også 

kunnskap om tro differensiert fra annen formell kunnskap. Dette tvinger frem behovet for å 

lære meningssystemet til sin egen gruppe (ibid.). Barnet må internalisere disse systemene for 

å gjøre dem til sine egne. Internaliseringen skjer gjennom interaksjon mellom barnet og 

gruppens medlemmer som anvender gruppens måte å tenke og handle på (McGuire 2002:54). 

Giddens og McGuire teoretiske perspektiv er rammen jeg har valgt for å studere hvordan 

DGHK søker å fremme en bestemt identitetsdannelse hos barn. 

 

3.2 Barn og barndom 

Barndom som kategori er gjennom historien ansett for å være en livsfase før et menneske blir 

voksent. Det tradisjonelle synet har derfor vært at «barn» ikke er en fullkommen voksen, men 

forstadiet til det voksne – «det fullkomne» (Halldén 2007:31).  På slutten av 1980- og starten 

av 1990-tallet ble ifølge Halldén (2007) perspektivet på barn som being, fremfor becoming 

lansert. Konseptet kom som en kritikk av utviklingspsykologiens etablerte tolkning av barn og 

barndom (Halldèn 2007:31). Barn som «being» er her forstått som at barnet er en del av en 

sosial gruppe med sosialt aktørskap. Tolkningen av barn som «becoming» anser barndom som 

en transportstrekning til voksenlivet (Halldèn 2007:32).  

Begrepet barn skapes i relasjon til familien og de voksne, og begrepet blir håndgripelig 

gjennom barnets hverdag i og med familien og den voksne (Halldén 2007:31). «Barndom er 

ikke noe spesifikt, men gjøres av barn», skriver Halldén (2007:31).  
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Fokuset i denne oppgaven er ikke hva barndom er, men hvilke prosesser barnets liv inngår i. 

Å delta i Den gode hyrde katekese er her forstått som en av prosessene noen barns liv inngår 

i, og DGHK blir sett som en struktur som barn i trosopplæringen forholder seg til. Begrepet 

barndom blir forstått som noe som konstrueres i tid og sted, av ulike aktører, som flertydig og 

i konstant forandring. Barndom skapes og konstrueres av aktører på ulike diskursive felt, og 

av barna selv i deres sosiale handlinger. Dette perspektivet kan kalles «Doing Childhood» 

(Halldèn 2007:29). 

Det nye barneforskningen tar ifølge Halldén utgangspunkt i at barndom i seg selv er et 

fullkomment stadium, og forskes nå på som en egen fase. Det nye barneforskningsfeltet 

arbeider i forskningsfelt innenfor sosiologien der forskningen fokuserer på de relasjonene 

barnet er en del av og de praksisene barndom utgjøres av (Halldèn 2007:32). Og det er her jeg 

ønsker å plassere oppgaven. I denne oppgaven vi jeg se på barn som sosialt aktive aktører, 

som gjør barndom. Denne oppgaven er tenkt som et bidrag til det fremvokste 

barneforskningsfeltet, fordi oppgaven skal forsøke å synliggjøre barns rolle i en bestemt type 

trosopplæring.  Religionshistoriker Nora Preston skriver i sin avhandling Engler i platåsko, 

religiøs sosialisering av koptisk-ortodokse barn i London (2005) at barnefeltet innenfor 

religionshistoriefaget er relativt uutforsket. I avhandlingen til Preston er barndom sett på som 

en «kulturelt betinget kategori, og som en del av samfunnet heller enn en forløper til det» 

(2005:25). Barn blir forstått som «aktive sosiale aktører, heller enn som passive mottagere av 

voksenes sosialiseringsforsøk eller små vesener i ferd med å utvikle seg til betydningsfulle 

voksne» (Preston 2005:25). Jeg vil ta utgangspunkt i Prestons perspektiv på barn og barndom, 

for å forklare synet på barn og barndom i DGHK. DGHK som metode vektlegger barnets 

aktørskap i sin egen trosutvikling, og jeg vil drøfte hvordan metoden tilrettelegger for at 

barnet kan utvikle sin egen religiøse identitet og tilhørighet. DGHK kan ses som 

handlingsrommet barna har, altså en arena som bestemmer rammene, hvor barna selv har valg 

og egne meninger. Dette er essensielt for at DGHK som metode skal fungere i sin helhet. I 

denne oppgaven vil jeg fokusere på de to første aldersgruppene i DGHK, 3-6 år og 6-9 år, 

med hovedvekt på førstnevnte. 
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3.2.1 Syn på barn og barndom i kristen tradisjon 

Barn i kristen tradisjon er blitt ansett som en gave, velsignelse, og samtidig som produkter. 

Barn er blitt objekter for markedsføring og forbrukersamfunnet, og de har en økonomisk verdi 

(Bunge 2007:29). Disse forenklede konseptene om barn speiler også dagens kulturelle 

persepsjon av barn (Bunge 2007:29). Kristne teologer arbeider med å endre narrative om 

barn, og å styrke kirkens forpliktelse ovenfor barn ved å utvikle barneteologi (Bunge 

2007:30). Barneteologien undersøker barn i kirken som konsept og kirkens forpliktelse og 

engasjement til dem, og driver med nytenkning om fundamentale doktriner og praksiser i 

kirken som helhet (Bunge 2007:30). Bunge trekker paralleller til kristen feminisme, 

afroamerikansk og liberal teologi. Barneteologer har som mål å styrke barns engasjement og 

voksnes forståelse av barn. Som gruppe har barn vært uten en stemme og marginalisert i 

kirken, og derfor vil barneteologene tolke kirkens teologi og praksis i sin helhet på nytt. 

Kirken har nå begynt å bruke «barnet» som linse når de evaluerer den kristne tradisjonen, og 

vil med kritisk blikk ta i bruk elementer som kan styrke kirkens teologi og praksis ovenfor 

barn (Bunge 2007:30).  

For å forstå viktige deler av synet på barn og barndom i det Marcia J. Bunge omtaler som 

«kristen tradisjon», vil jeg basere redegjørelsen på hennes bidrag i boken The Given Child 

(2007). Bunge kategoriserer seks perspektiver fra Bibelen og kristen tradisjon om barns natur. 

Perspektivene er ikke fastlåste kategorier, og skal forstås som generaliserende kategorier som 

skal tegne et bilde av hvilke tolkninger og holdninger som kan fremkomme. Kategoriene skal 

vise strømminger som kan ha vært til stede, og kan bidra til å forklare hvorfor kirker og 

menigheter kan ha drevet trosopplæring på den ene eller den andre måten. Perspektivene skal 

ikke forstås isolert fra hverandre, men i sammenheng, for å forstå det komplekse synet på 

barn og barndom i den kristne tradisjonen. Perspektivene viser at barn her ses som både 

passive og sosiale aktører. Disse seks kategoriene er overførbare til det kristne landskapet i 

Norge. Men det er viktig å være bevisst på at medlemmer i en menighet ikke nødvendigvis 

deler samme syn på barn. Redegjørelsen for perspektivene skal bidra til å skape en helhetlig 

forståelse for hvilke holdninger i samfunnet DGHK forhandler med og forholder seg til. Synet 

på barn og barndom i DGHK er utgangspunktet for metoden DGHK bygger på og kan derfor 

kollidere med andre typer perspektiver, som ikke deler samme utgangspunkt. 

Det første perspektivet er beskrivelsen av barn som en gave fra Gud og en kilde til glede, som 

kommer fra og tilhører Gud (Bunge 2007:32). Barna er ikke kun en gave til foreldrene, men 
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til kirken og fellesskapet. Barna er medlemmer i fellesskapet og har ulike roller i det, som vil 

endre seg gjennom livet (døtre til kone). Perspektivet på barn som eiendom eller økonomisk 

byrde, er et tilstedeværende perspektiv i dagens kultur. Synet på barn som en økonomisk 

byrde og eiendom utfordres av perspektivet på barnet som en gave både til fellesskapet og 

foreldrene. Bunge trekker frem flere eksempler fra bibeltekstene, der dette synet på barn 

kommer til uttrykk.
10

 

Det andre perspektivet i kristen tradisjon er beskrivelsen av barn som syndige vesen og 

moralske agenter (Bunge 2007:33). Barnet som syndig kommer fra ulike bibeltolkninger og 

Bunge eksemplifiserer med flere bibelsitater for å understreke poenget.
11

 Videre forklarer hun 

at synet på barn er tosidig og ikke bare negativt. Hun nevner at mishandling av barn blant 

annet har vært legitimert av dette perspektivet. Det motsatte perspektivet, om barn som rene 

og uskyldige, kan ifølge Bunge overse barns autonomi og ansvarlighet i sin utvikling. Dette 

gjør barna til passive individ. Å se barnet som syndig understreker to viktige poeng i kristen 

og særlig protestantisk teologi; det anerkjenner at barnet er født inn i synd og at samfunnet 

ikke er i den (perfekte) tilstanden det burde være. Det andre poenget er at dette perspektivet 

anerkjenner barnet i utvikling, som moralske agenter som utfører synd og har grader av 

ansvar for sine handlinger. Perspektivet kan altså styrke bevisstheten om barns økende og 

voksende moralske kapasitet og ansvarlighet. 

Det tredje perspektivet på barn i kristen tradisjon er barn som vesen i utvikling, som trenger 

veiledning og opplæring/instruksjoner (Bunge 2007:34). Den voksne skal ivareta, lære og 

veilede barnet, og hjelpe barnet med å utvikle seg intellektuelt, moralsk, følelsesmessig og 

spirituelt. Dette er et sentralt perspektiv, og Bunge trekker frem ulike prominente personer i 

kristen historie som har vektlagt dette perspektivet. John Chrysostom fra 4. århundre, Martin 

Luther og John Calvin er blant dem som nevnes som teologer som vektla barns spirituelle 

utvikling, opplæring og utdanning (Bunge 2007:34). 

Det fjerde perspektivet er barn som fullverdige mennesker skapt i Guds bilde (Bunge 

2007:24). Barnet anses som noe i utvikling, men samtidig også som et helhetlig menneske, 

som skal ha likeverd og respekt fra starten. Barna er født og skal ivaretas av foreldrene, men 

de er skapt i Guds bilde, og Gud «kjenner til hver enkelt». Bunge bemerker at dette 

perspektivet ofte har vært neglisjert i kristendommen, og barn er blitt dehumanisert til 

                                                 
10

 Bunge henviser her til «Sara rejoiced at the birth of her son, Isaac» (Gen 21:6-7). Jer 20:15. Luke 1:14. 
11

 Bunge henviser her til Gen 8:21. Rom 3:9-10 
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ufullstendig menneske. I det 20. århundre har Karl Rahner, en katolsk teolog, vært en av de 

som har vektlagt barns posisjon som fullverdig og menneske i sin egen rett (Bunge 2007:35). 

Det femte perspektivet anser barn som forbilder for troen og en kilde til åpenbaringen (Bunge 

2007:35). Dette kommer fra skildringer av barn i det nye testamentet. Bunge trekker frem at 

barn kan lære og utfordre de voksne. De blir modeller for troen, en kilde til åpenbaringen og 

representanter for Jesus (ibid.). Barnet kan profetiere, hylle Gud og innta Guds rike. 

Perspektivet utfordrer de voksne til å bli mer mottakelig for det barn har å tilby og tilføye. 

Dette perspektivet innebærer voksenes mottakelighet for barnas spørsmål, innsyn og utsagn, 

samt deres moralske og spirituelle påvirkning på de voksne og fellesskapet (Bunge 2007:36). 

Som i avsnittet over, har også dette perspektivet ifølge Bunge blitt lite vektlagt i kristne 

tradisjoner og av kristne i dag. Bunge fremhever samtidig at det er noen teologer som 

utforsker hva voksne kan lære av barn med utgangspunkt i det nye testamentet. Her nevnes 

blant annet Frederich Schleiermacher, som skriver om barn som forbilder for troen og en 

kilde til åpenbaringen. Schleiermacher mente at voksne måtte gjenoppta en barnelik 

spiritualitet for å entre Guds rike (Bunge 2007:36). I boken Nurturing Child and Adolescent 

Spirituality (2006) diskuterer Bunge de forskjellige kristne perspektivene på barndom 

ytterligere, og plasserer Cavalletti i denne kategorien.  

Det siste perspektivet Bunge trekker frem, er å behandle barn som sårbare medlemmer i 

samfunnet som trenger hjelp, med rettferdighet og medfølelse. Dette perspektivet kommer fra 

passasjene i bibelen som handler om at barn også er foreldreløse, naboer og fremmede. 

Bunge nevner at til tross for at kirken til tider har neglisjert barn, har den samtidig hjulpet 

mange. Hun trekker frem Luther, Melancthon og Franckes politiske innflytelser og arbeid for 

de svakeste i samfunnet, som blant annet vektla viktigheten av barns utdannelse (Bunge 

2007:36). I dag er det flere menigheter og kristne trossamfunn som har dette perspektivet, og 

de samarbeider med og støtter ulike hjelpeorganisasjoner for barn (ibid.).  

Kategoriene viser hvilke perspektiver på barn og barndom som kan eksistere i kristen 

tradisjon og som brukerne av DGHK kan være en del av. Jeg vil komme tilbake til Bunges 

kategorier i kapittel 6. 
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3.3 Karismatisk autoritet og institusjonalisering 

av karismatisk autoritet 

I denne oppgaven vil jeg bruke Max Webers (1993) begrep karismatisk autoritet og 

institusjonaliseringen av karismatisk autoritet for å kunne gi en mulig forklaring på hvordan 

DGHK blir praktisert i Norge. Her vil jeg gi en kort redegjørelse for Webers analytiske 

begreper, men i oppgaven vil kun termene karismatisk autoritet og institusjonaliseringen av 

karismatisk autoritet brukes. 

Weber (1993) skiller mellom karismatisk, tradisjonelt og rasjonell-legal autoritet. Karismatisk 

autoritet er basert på et personlig grunnlag, der autoriteten er tillagt den karismatiske 

personen på grunn av han eller hennes spesielle egenskaper, mandat eller utstråling (Weber 

1993). Det bygger på den karismatiske personens relasjoner til sine etterfølgere. Tradisjonell 

autoritet er autoritet som hviler på at det alltid har vært sånn. Autoriteten går gjerne i arv, uten 

at det har vært noen større refleksjon rundt makten, fordi det er en etablert vane. Tradisjonell 

autoritet forekommer ofte i stabile samfunn (Weber 1993). Den siste av autoritetstypene er 

rasjonell-legal autoritet, som er knyttet til fremveksten av det moderne samfunnet. Webers 

rasjonell-legal autoritet er todelt. Den rasjonelle delen innebærer kunnskap og den legale 

bygger på et lovgrunnlag.   

Videre forklarer Weber hvordan bevegelser eller nye grupper kan overleve til de neste 

generasjonene, med vekt på grupper som har oppstått som følge av karismatiske autoriteter. 

Denne prosessen kalte han rutinisering av karismatisk autoritet. Den mer brukte termen 

innenfor sosiologien er institusjonalisering av karismatisk autoritet (Furseth og Repstad 

2003:177). I denne oppgaven vil jeg bruke termen institusjonalisering av karismatisk 

autoritet, med vekt på prosessen der den karismatiske personens autoritet overføres til en 

institusjon. Institusjonalisering av karismatisk autoritet kan forklares som en overføring av 

autoritet til en lederposisjon.   

Jeg vil i kapittel 7 plassere Sofia Cavalletti som en karismatisk autoritet, der autoriteten er 

blitt institusjonalisert i en amerikansk organisasjon (CGSUSA) og senere et råd som heter 

Consiglio. Jeg vil også trekke paralleller til lederskikkelsene i Norge, og hvordan etableringen 

av DGHK i Norge påvirkes og fungerer med de internasjonale kontaktpersonene. Målet med å 

trekke disse lange trådene er for å kunne gjøre en analyse av hvorfor DGHK i Norge fungerer 

på den måten de gjør i dag. 
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3.4 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg redegjort for det teoretiske rammeverket som ligger til grunn for 

resten av oppgaven. Det teoretiske rammeverket skal bidra til å analysere funnene i oppgaven. 

Mitt hovedpoeng er at identitet dannes i samspill med omgivelsene og at DGHK er en arena 

som tilrettelegger for et slikt samspill. Hvordan samspillet skjer i praksis kan ha ulike lokale 

variasjoner. Disse variasjonene kan blant annet forekomme fordi synet på barn og barndom 

kan være ulikt synet i DGHK som ligger til grunn i metoden.  

I neste kapittel vil jeg først gå gjennom den historiske utviklingen av DGHK. Deretter vil jeg 

kort belyse hvilken kontekst DGHK i Norge agerer innenfor. 
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4 Bakgrunn og kontekst 

Dette kapittelet er todelt. I den første delen vil jeg redegjøre for Montessoripedagogikken som 

Den gode hyrde katekese bygger på. Jeg vil begynne med å plassere pedagogikken i  historisk 

kontekst, og deretter gå gjennom den historiske utviklingen av montessoripedagogikken og 

Den gode hyrde katekese. Den historiske gjennomgangen er med for å vise at DGHK som 

metode ikke er oppstått i et vakuum, men som et resultat av blant annet etterspørsel og det 

grunnleggerne av metoden oppfattet som behov. Jeg vil også beskrive to andre metoder for 

trosopplæring med barn, Godly Play og Gudsrikeleiken, som begge bygger på Den gode 

hyrde katekese og Maria Montessoris pedagogikk. Ved å undersøke disse to konkurrerende, 

og på mange måter lignende metodene for trosopplæring, er målet å belyse ulike sider ved 

DGHK. 

Den andre delen av kapittelet er en gjennomgang av trosopplæring i Den norske kirke og Den 

katolske kirke i Norge. Trosopplæringen i Den norske kirke og Den katolske kirke i Norge er 

tatt med i oppgaven for å sette DGHK i sin kontekst og vise handlingsrommet til personer 

som vil anvende DGHK som metode. 

 

4.1 Maria Montessori og religion 

Montessoripedagogikk er en pedagogisk metode som ble utviklet av den italienske legen 

Maria Montessori. Metoden kan plasseres inn i den historiske konteksten med 

reformpedagogikken, med John Dewey, George Kerschensteiner og Rudolf Steiner (Myhre 

1996:170). Kjennetegn ved reformpedagogikken er aktivitet og sosiabilitet (ibid). Dette står 

sentralt i Montessoripedagogikken, der det sosiale miljøet vektlegges i form av samarbeid, 

aktivitet og tilknytning til nærmiljøet. Dette er fremdeles aktuelt i Montessoripedagogikken i 

dag, og er videreført i Den gode hyrde katekese. 

Maria Montessori (1870-1952) studerte medisin ved Universitetet i Roma. Hun ble 

uteksaminert som doktor i medisin og kirurgi i 1906, og var den første kvinnelige doktoren i 

Italia (Walls 2008:1). Maria Montessori forsket på nevroser, og hun mente det var en 

sammenheng mellom datidens utdanning, barns mentale sykdommer og nevroser (O`Donnell 

2007:2). Fra 1901 hadde Maria Montessori studert filosofi og eksperimentell psykologi med 
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fordypning i antropologisk pedagogikk i barneskolen (ibid.:6). Montessori plukket opp ideer 

fra blant annet Jean Marc Itard og Adherd Seguin (ibid.:3). Itard arbeidet med ulike 

behandlingsmåter ved å observere behov. Denne induktive metoden anvendte Montessori, og 

den går igjen i lærerrollen i montessoripedagogikken, der læreren skal observere barnet. Dette 

er også videreført i DGHK. Seguin arbeidet med mentalt og fysisk utfordrede barn og trente 

opp barn som lå mesteparten av tiden i sengen til å løse enkle, praktiske, hverdagsøvelser 

(ibid.:5). Fra dette utviklet Seguin et didaktisk materiale, som var selvkorrigerende og dette 

ble Maria Montessori inspirert av (ibid.:6-8). Seguin mente at barnet også måtte utvikles 

fysisk, mentalt og spirituelt, noe som også er videreført i montessoripedagogikken. 

I 1907 åpnet Maria Montessori Casa dei bambini i San Lorenzo i Roma. Ut fra observasjoner 

av barnas behov kategoriserte hun det hun mente var grunnleggende menneskelige tendenser 

som gikk igjen hos barna. Disse var nysgjerrighet, orientering, orden, arbeid og aktivitet, 

repetisjon, nøyaktighet og presisjon, kommunikasjon, og forestillingsevne (Walls, 2008:8-11). 

Hun mente at disse tendensene manifesterte seg ulikt i de ulike aldersgruppene, og delte 

utviklingsalderen inn i tre hovedgrupper: 0-6 år, 6-12 år og 12-18 år. Disse aldersgruppene er 

igjen oppdelt i 0-3, 3-6 år, 6-9 og 9-12 år, 12-15 og 15-18 år (Walls, 2008:8-11). Denne 

aldersinndelingen er videreført til DGHK. 

Maria Montessori var katolsk og opptatt av barns religiøsitet. Hun mente at religion var en 

viktig del av menneskets indre og at et menneske uten religion mangler noe fundamentalt i sin 

utvikling (Montessori 1965:7-9). I 1910 ble hun kontaktet av en prest som ønsket å 

implementere pedagogikken hennes på en katolsk skole i Katalonia (Montessori 1965:22). 

Maria Montessori videreutviklet denne prestens bidrag og i 1915 begynte hun å teste ut en 

egen trosopplæring i en av skolene sine i Barcelona (Cavalletti 2009:21). Maria Montessori 

kalte det The house of children in church.  

Just as my first schools in Rome was called “children’s houses” (Case dei Bambini), so one might call 

these “Children Churches”. Not of course in the sense that they should form a substitute for the real 

church – which would be absurd – but because everything in them would be directed toward initiating 

the children into the true life of the church. Sitatet er fra en samtale mellom E. M Standing og Maria 

Montessori, Mai 1927. (Montessori 1965:35) 

Her overførte hun prinsippene i montessoripedagogikken til trosopplæring for barn. 

Undervisningsrommet i The house of children in church skulle fungere som et atrium og 

bygge på prinsippene fra et montessoriklasserom. Ifølge Maria Montessori skulle det religiøse 
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undervisningsrommet ha samme funksjon som i «oldkirken», der mennesker mottok 

opplæring i den kristne troen (Montessori 1965:35). Strukturen i trosundervisningen bygget 

på dynamikken i et montessoriklasserom med leksjoner, individuelt arbeid og tilrettelagt 

miljø, men med fokus på spirituell utvikling og Gud (Montessori 1965:35). Maria Montessori 

omtalte dette prosjektet som «Barcelona experiment» (Garrido 2004:6). Prosjektet avsporet på 

grunn av det politiske klimaet i Italia, Første verdenskrig og hennes eksil til India (ibid.). I 

1954 startet Sofia Cavalletti og Gianna Gobbi å videreutvikle Maria Montessoris metode for 

trosopplæring, og resultatet av deres arbeid fikk navnet Den gode hyrde katekese. Under er en 

gjennomgang av den historiske utviklingen av Den gode hyrde katekese. 

 

4.2 Cavalletti og Gobbi, utvikling av DGHK 

Sofia Cavalletti var bibelforsker og utdannet i hebraisk (Garrido 2004:5). Hun var engasjert i 

ulike økumeniske og inter-religiøse organisasjoner, blant annet «Vatican Commission on 

Jewish-Christian relations» (ibid.). Våren 1954 ble Cavalletti spurt av en venninne om å 

undervise sønnen hennes (ibid.). Cavalletti motsatte seg forespørselen først, men sa til slutt ja. 

Den første gangen gutten og Cavalletti møttes, startet Cavalletti undervisningen med å lese og 

snakke om de første sidene i Genesis (ibid.). De neste månedene deltok det etter hvert flere 

barn og Cavalletti var fasinert av barnas refleksjoner rundt innholdet i bibelen (ibid.). Det 

samme året ble Cavalletti og Gianna Gobbi introdusert for hverandre, med den hensikt at de 

skulle samarbeide om trosopplæring (ibid.:6). Gianna Gobbi hadde arbeidet i mange år med 

Maria Montessori og hadde undervist i flere av Montessori sine barnehager og skoler (ibid.).   

Da Sofia Cavalletti og Gianna Gobbi startet med utviklingen av sin trosopplæring i 1954, 

kombinerte de samtalene med barna og montessoripedagogikken (Garrido 2004:5). Gobbi 

introduserte Cavalletti til Maria Montessoris observasjoner, og de så flere likheter mellom 

disse observasjonene og Cavallettis erfaringer fra samtaletimene hun hadde ledet. (ibid.:6). 

Montessori hadde utviklet en pedagogikk som fokuserte på hva barnet ønsket og interesserte 

seg for, fremfor hva læreren ønsket at barnet skulle lære. Hun tilrettela miljøet slik at det 

skulle stimulere barnets interesser (ibid.). Montessori mente at barnet hadde en «indre lærer» 

som ledet barnet mot det som var viktig for barnets selvutvikling (ibid.). Gobbi kjente til 
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Montessoris ønske om å implementere metoden hun hadde utviklet på religiøs utdannelse, og 

at Montessori mente det var i trosopplæring metoden ville nå sitt fulle potensial (ibid.).  

Gobbi og Cavalletti åpnet et atrium i Cavallettis hjem ved Piazza Navona i Roma, og begynte 

utviklingen av metoden og undervisningsmateriellet
12

  som barna kunne arbeide med og 

reflektere rundt (Garrido 2004:7). Cavalletti og Gobbi observerte barnas respons på 

undervisningsmateriellet, og det som ikke appellerte til barna ble fjernet fra katekesen (ibid.). 

I likhet med Maria Montessori anså Cavalletti og Gobbi barnet å inneha en «indre lærer», men 

denne læreren var Den hellige ånd (ibid.). Den indre lærer veiledet mot hva som var essensielt 

for barnet og hva som kunne fremme barnets relasjon til det guddommelige (ibid.). Gjennom 

observasjoner av barnas responser til det de kalte materiell, og deres verbale og kunstneriske 

refleksjoner, så Cavalletti og Gobbi at de ulike interessene varierte i intensitet i de ulike 

aldersfasene (ibid.). De valgte hva som skulle være en del av det pedagogiske opplegget i 

trosopplæringen med utgangspunkt i disse observasjonene av barna (ibid.). Den voksnes rolle 

i atriet ble å observere, være «matchmaker» mellom Gud og barnet, lytte til og undre over 

Guds mysterier sammen med barna (ibid.).  

Cavalletti foreleste og publiserte skriv om oppdagelsene, og i 1961 utga hun artikkelen 

Teaching Doctrine and Liturgy (Garrido 2004:8). I 1963 gikk Sofia Cavalletti, Gianna Gobbi 

og flere engasjerte i Den gode hyrde katekese sammen og dannet en organisasjon for det 

nyutviklede fellesskapet i Italia (Cavalletti m.fl. 2005:91). I 1975 hadde Den gode hyrde 

katekese begynt å spre seg til USA, Mexico og Canada (Cavalletti m.fl. 2005:91). Navnet på 

trosopplæringsmetoden kom fra en samtale mellom Cavalletti og en Mexicansk biskop. Han 

hadde observert flere trosopplæringssituasjoner der barnas tiltrekning til bildet av Kristus som 

Den gode hyrde utmerket seg, og omtalte metoden som da var uten navn, som Den gode 

hyrde katekese (Cavalletti m.fl. 2005:91).   

Den gode hyrde katekese har som mål å hjelpe barnet med å utvikle sin relasjon til Gud, på 

barnets egne premisser (Cavalletti 2009:14). Barnet skal i trosopplæringen få religiøse 

opplevelser og erfaringer som de kan ta med seg i livet og det kristne fellesskapet (Cavalletti 

2009:15). Jeg vil utdype katekesens metode og mål i kapittel 5. Under vil jeg kort gå gjennom 

hva Cavalletti og Gobbi videreutviklet fra Maria Montessori. 
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 Undervisningsmateriell er forklart i kapittel 5.5. 
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4.2.1 Hva videreutviklet Cavalletti og Gobbi fra 

montessoripedagogikken 

Maria Montessori tok utgangspunkt i den katolske tradisjonen da hun startet med å utvikle sin 

religionspedagogikk. Cavalletti, som selv var katolikk, bygde videre på Maria Montessori sin 

trosopplæringsmetode. For det første utarbeidet og tilpasset Cavalletti teologien i metoden og 

til materiellet (Berryman 2006:105). Materiellet i metoden, skal hjelpe barnet å bli kjent med 

kerygma, det kristne budskap. Sentrale temaer i DGHK ble «liturgy, proclamation and 

salvations history» (ibid.:103). For det andre skulle tolkningene av Bibelen ikke være 

absolutte i DGHK, slik at barna selv skulle få reflektere rundt bibelens fortellinger (ibid.). 

Barns egne refleksjoner er en sentral del av metoden i DGHK, og er gjennomgående for 

hvordan barna skal lære om sin tro. 

For det tredje gjorde Cavalletti religionspedagogikken mer økumenisk (Berryman 2006:105). 

Det økumeniske i trosopplæringen inkluderer dialog mellom ulike kristne samfunn og jødiske. 

Cavalletti vektlegger en felles identitet og «den ene historien» som fellesskapet er en del av 

(2011:92). I introduksjonen av Guds plan til barn i DGHK vektlegges det at Jesus var jøde og 

Israels rolle i «den ene historien» (Cavalletti 2011:92).  

Under vil jeg kort redegjøre for en annen trosopplæringsmetode, kaldt Godly Play. Jeg vil 

trekke inn trosopplæringsmetoden Godly Play fordi den er en videreutvikling av Montessori-

trosopplæringen og Den gode hyrde katekese. Ved å belyse hvordan Godly play har 

modifisert metoden til sitt trosopplæringstilbud, ser vi hva som potensielt kan endres hvis man 

skal anvende DGHK i ulike kristne tradisjoner. I kapittel 5 belyses hva som kan bli 

utfordrende ved implementering av DGHK i menigheter i Den norske kirke. Metoden 

kommer fra katolsk tradisjon og er derav tilpasset trosopplæring i Den katolske kirke. 

 

4.2.2 Jerome Berryman og Godly Play 

Godly play er utviklet av den episkopale
13

 presten Jerome Berryman (Berryman 1991:27). 

Han flyttet til Bergamo i Italia i 1971 for å studere ved Center for Advanced Montessori 

Studies (Berryman 1991:26). Under dette studieoppholdet møtte han Sofia Cavalletti, som 
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 Episkopale («biskoplige») kirke er betegnelsen for den Anglikanske kirke i USA, der biskopen er øverste leder 

i kirken. 
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underviste i religion. I boken Godly Play (1991) krediterer han Cavalletti for inspirasjonen til 

å utvikle metoden, og takker henne for kunnskapen og verktøyene hun ga ham. Berryman 

plasserer seg i rekken av videreutviklere av Maria Montessori sin trosopplæringsmetode, og 

har videreutviklet DGHK til den protestantiskeog episkopale konteksten (O’Shea 2017:3). En 

av hovedforskjellene mellom Godly Play og Den gode hyrde katekese er synet på barnets 

aktivitet i trosopplæringen. Cavalletti anser barnets aktivitet som arbeid, mens Berryman 

beskriver barnets aktivitet som lek. I Godly Play er lek en viktig del av tilnærmingen for å 

lære å kjenne Gud og utvikle et kristent språk slik at barnet kan uttrykke sine religiøse 

erfaringer (Berryman 1991:145) I boken Godly Play setter Berryman opp lek og språk som 

«The Great Gates» til barns utvikling og orientering av religiøse opplevelser (Berryman 

1991:144). I Cavallettis metode er forbindelsen mellom sakramentenes liturgi og tekstene 

svært sentrale, og hun mener den ene ikke kan forstås uten den andre. Berryman avviser ikke 

denne tanken, men vektlegger i større grad «Ordet og historien», altså språket i metoden 

(O’Shea 2017:4). 

Gjennomføringen av undervisningen avhenger av den voksne som formidler (O’Shea 2017:3). 

Den voksne følger et manuskript som er utarbeidet som en treårige spiral-syklus. Det vil si at 

temaene gjentas flere ganger i løpet av en treårig periode, med mer informasjon for hver 

repetisjon. Metoden er bygd opp av tre faser. Den første er forberedelsen av miljøet, før 

undervisningen. Miljøet er et åpent rom, som kun inneholder det nødvendige materiellet for 

undervisningen. Den andre fasen er barna som kommer inn i rommet og setter seg i en sirkel. 

Barna presenteres for bestemte tekster fra bibelen, og disse formidles ved hjelp av det 

bestemte materiellet. Formidleren er pliktig til å holde seg til det ferdig utarbeidede manuset. 

Prosessen for hver undervisning er den samme for hvert utviklingsstadium (O’shea 2017:7). 

Presentasjonen er hovedfokuset i undervisningen. Den tredje fasen involverer barnas egne 

refleksjoner, der de selv kan anvende undervisningsmaterialet som har fanget fantasien. 

Godly Play som metode er beskrevet som en spiral, som er tilpasset barns utviklingsstadier, i 

samsvar med kirkeåret (O’Shea 2017:7). Berryman hevder at det krever tre repetisjoner av 

leksjonen før barna har forstått budskapet grundig. Dette står i kontrast til Montessori og Den 

gode hyrde katekese, hvor barnet selv skal bestemme hvor mange ganger hun ønsker å 

repetere øvelsen, og når arbeidet har tilfredsstilt barnet (O’Shea 2017:8). 
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4.2.3 Gudsrikeleiken 

Gudsrikeleiken er en metode for trosopplæring som hovedsakelig bygger på Godly Play og 

Den gode hyrde katekese (Godlyplay 2018b). Metoden anvendes i noen menigheter i Den 

norske kirke på Vestlandet (ibid.). Rune Øystese var leder for trosopplæringsprosjektet, 

Gudsrikeleiken, som startet i 2004, og har vært kurslærer i Gudsrikeleiken siden 2009 

(Godlyplay 2018a). Gudsrikeleiken presenterer fortellinger fra Bibelen, kirkens liturgi og 

historie (Øystese 2008:146). Trosformidlingen er preget av langsomhet og ro, og vektlegger 

refleksjon og undring (ibid.). Metoden har som målsetting å gi barn et kristent språk som 

barnet skal bruke til å uttrykke sine religiøse erfaringer. Innlæringen av språket er på barnets 

premisser, slik at språket integreres i barnets erfaringsunivers (Godlyplay 2018b). 

Gudsrikeleiken har likt perspektiv på barnet og den voksne som Montessori og DGHK. 

Barnet anses som en resurs med egeninnsikt, og både barnet og den voksne skal sammen møte 

fortellingene som leder til Guds nærhet (Øystese 2008:148). Barnet skal selv få sette ord på 

sin tro, tanker og erfaringer, i samsvar med barnets egen utvikling (Øystese 2008:149).  

Øystese skriver at ved valg av trosopplæringsmetode kan det være nødvendig å tilpasse 

metoden til en ny kultur, eventuelt en annen kirkelig tradisjon og teologi. En del av 

trosopplæringens oppgave er å sosialisere barn inn i menighetens fellesskap. Dette innebærer 

kjennskap til fellesskapets tradisjoner, knyttet til teologi og liturgi. Gudsrikeleiken er en 

metode som er tilpasset bruk i menigheter i Den norske kirke. Gudsrikeleiken har valgt ut 

deler fra Godly Play og DGHK som passer best den bestemte menigheten som den blir brukt 

i. Øystese beskriver noen av utfordringene ved å skulle anvende en metode fra en bestemt 

trosretning innenfor kristendommen, og fra et annet land med ulik kultur. Han skisserer noen 

refleksjonspunkter basert på utfordringer ved anvendelsen og tilpasningen av Godly Play i 

Norge, og noen refleksjonspunkt som er relevant i forhold til oppstart av Godly Play i norske 

menigheter. Jeg velger å ta med disse refleksjonene her, fordi refleksjonene sier noe om 

utfordringene som kan oppstå når man anvender en ny metode i en menigheten den ikke 

opprinnelig er utviklet for.  

Øystese skriver at den som skal formidle tro ved bruk av Godly Play og Gudsrikeleiken, 

burde reflektere rundt utformingen av undervisningsrommet, om fortellingene passer til det 

menigheten ønsker og skal formidle, og om innholdet har kulturelle forskjeller som bør 

tilpasses eller fjernes (Øystese 2008:158-163). Utformingen av rommet i Godly Play baserer 

seg på det som er sentralt i den episkopale tradisjonen og den episkopale tolkningen av 
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liturgifortellingen. Derfor har den episkopale tolkningen av liturgien en sentral plass i 

undervisningsrommet (Øystese 2008:159). Øystese viser også til et eksempel der kvekere har 

tilpasset metoden og undervisningsrommet. Siden lysbegrepet står sentralt hos kvekerne, er 

undervisningsrommet deres sentrert rundt lyset. Fortellinger fra bibeltekstene i Godly Play er 

tilpasset den episkopale trosforståelsen. Den er ikke alltid lik den opprinnelige teksten, og 

noen ganger slått sammen med andre tekster. Derfor har Gudsrikeleiken valgt å heller bruke 

DGHKs metode og lese ordrett av den utvalgte bibelteksten. Øystese skriver at menigheter 

også kan velge å bruke oversettelser som anvendes i gudstjenestesammenhenger i den 

bestemte menigheten (Øystese 2008:160). Dette er også utfordringene som menigheter som 

skal bruke DGHK kan møte på. Disse utfordringene vil jeg drøfte senere i kapittel 5.8. 

 

4.3 Trosopplæring i Den norske kirke og Den 

katolske kirke i Norge 

Jeg har valgt å forholde meg til DGHK både i Den katolske kirke i Norge og Den norske kirke 

fordi trosopplæringen i undervisningsvirksomheten i Bergen og undervisningsvirksomheten i 

Oslo foregår innenfor konteksten av Den katolske kirken i Norge. DGHK har fått ulikt 

fortfeste i de to forskjellige trosfellesskapene. Den norske kirke og Den katolske kirke er to 

forskjellige retninger innenfor kristen tradisjon og derfor er det også ulike faktorer som spiller 

inn i trosfellesskapene for å innføre en ny metode for trosopplæring. I kapittel 7 vil jeg se på 

grunnene til at de ulike aktørene i DGHK har klart eller ikke klart å etablere DGHK i sin 

menighet. Under vil jeg jeg kort redegjøre i generelle trekk hvordan trosopplæringen i Den 

katolske kirke i Norge og Den norske kirke fungerer for å vise kompleksiteten som DGHK 

forholder seg til.  

 

4.3.1 Katekese i Den katolske kirke i Norge 

Oslo katolske bispedømme definerer katekese som «formidling av troen til de døpte» (Oslo 

katolske bispedømme 1999:13). Undervisningsvirksomheten i Bergen er underlagt Oslo 

katolske bispedømme og har fått godkjent sin trosopplæringsmetode av biskopen. En kort 

redegjørelse av hvordan trosopplæringen i Den katolske kirke i Norge foregår forklarer 
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hvilken rammer DGHK arbeider og fungerer innenfor i dag, og hva som er den konkurrerende 

og standardiserte katekesen.  

Retningslinjene til Oslo katolske bispedømme gir et bilde av den tradisjonelle praksisen av 

katekese i Den katolske kirke i Norge. Foreldre er pålagt av Den romersk-katolske kirken å 

oppdra barna sine katolsk (Mæland 2016:83). Barn som deltar i katekese skal få kunnskap om 

liturgi, sakramenter og bønn. De skal samtidig, ifølge Oslo katolske bispedømme, bli oppdratt 

i familien slik at de får erfare troen i praksis, og blir en del av fellesskapet. Familiens 

deltagelse i det kirkelige og det religiøse livet i hjemmet er en del av barnas trosopplæring. Et 

mål med katekesen er at den skal være menighetsbyggende, altså at barna skal være inkludert 

i menigheten (Oslo katolske bispedømme 1999:14). 

Informasjonen om trosopplæringen i Den katolske kirke i Norge her hentet fra boken 

Retningslinjer for katekesen (1999), utgitt av Oslo katolske bispedømme. Hele bokens 

innhold ligger også på Katolsk.no sine nettsider. Boken baserer seg på Den katolske kirkes 

katekisme (1994), utgitt av Den romersk-katolske kirke. Informasjonen er også samlet inn 

gjennom et intervju og flere samtaler med ansatte i Den katolske kirke. 

 

4.3.2 Organisering 

Katekesen skal ikke drives som en egen organisasjon, fordi den er en iboende del av kirkens 

organisasjon (Oslo katolske bispedømme 1999:17). Selve arbeidet med katekesen utføres i 

menighetene, og bispedømmet har det overordnede ansvaret. Katekesen skal følge 

bispedømmets kateketiske program. Ifølge Oslo katolske bispedømme er katekese en kirkelig 

aktivitet og utføres av både prester, diakoner, ordensfolk og legfolk på kirkens vegne. 

Biskopen har ansvaret for organiseringen, kvaliteten på katekesen, og at kateketene har 

adekvate kunnskaper. 

I menighetene er det sognepresten som har ansvaret for katekesen og den grunnleggende 

organiseringen (Oslo katolske bispedømme 1999:18). Sognepresten og kateketene er 

gjensidig avhengig av hverandre, fordi han ikke nødvendigvis underviser selv, og kateketene 

trenger hans medvirkning for å styrke katekesens faglige kvalitet. Sognepresten har 

hovedansvaret for førstekommunionsforberedelsene og konfirmasjonen.  
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Foreldrene anses også for å ha en viktig rolle i barnas trosoppdragelse. Trosoppdragelse er en 

del av kristne foreldres plikt og foreldregjerning (Oslo katolske bispedømme 1999:16). I 

retningslinjene understrekes det at foreldrene innehar kompetansen og at hjemmet kan anses 

som en huskirke, der foreldrene fungerer som forbilde ved at den religiøse praksisen blir 

synlig og konkret for barnet. Ifølge Oslo katolske bispedømme er nærmiljøet og andre 

kirkelige aktiviteter også en viktig del av trosopplæringen 

 

4.3.3 Undervisningsmetoder 

Det brukes ulike metoder i katekesen, og retningslinjene sier at «alle pedagogiske metoder 

som er hensiktsmessige i formidlingen av Kirkens budskap, kan brukes» (Oslo katolske 

bispedømme 1999:35). Derfor er det rimelig å anta at det er lokale variasjoner i Den katolske 

kirke i hvordan katekesen drives, både mellom menighetene og innad i en menighet, siden 

undervisningen kan variere avhengig av den enkelte undervisers kompetanse og bakgrunn. 

Imidlertid har Det annet Vatikankonsil uttrykt to fundamentale krav som fungerende 

retningslinjer: «Undervise, ikke egen visdom, men Guds ord; ikke fremstille Guds ord i 

generelle og abstrakte vendinger, men ta i bruk Evangeliets evige sannhet på konkrete forhold 

i livet» (Oslo katolske bispedømme 1999:35). 

Ifølge Oslo katolske bispedømme anbefales katekese fra skolepliktig alder, det vil si fra 

seksårsalderen, til konfirmasjonen i 10. klasse. I boken Retningslinjer for katekesen fra 1999 

står det at konfirmasjonen gjennomføres i 10. klasse. På Den katolske kirkes hjemmesider står 

det at konfirmasjonen i Norge i dag er i 8. eller 9. klasse (Tande 1998). Oslo katolske 

bispedømme anbefaler katekese minst hver 14. dag, men nevner at det mange steder kun er 

månedlige tilbud. Anbefalingen om månedlig tilbud som et minimum, er for å få kontinuitet i 

opplæringen. I boken Retningslinjer for katekesen tas det høyde for at ikke alle barn kommer 

til hvert katekesetilbud.  

I Retningslinjer for katekesen står det at når barna begynner med katekese i seksårsalderen, er 

målet å bli kjent med det katolske fellesskapet og få et forhold til Gud, gjennom lek og 

fortellinger. Målet er ifølge retningslinjene til Oslo katolske bispedømme å få en katolsk 

tilknytning og identitet. Førstekommunionsundervisningen begynner i 2. klasse og gis over to 
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år.
14

 Det første skriftemålet skjer vanligvis i løpet av denne perioden, før de mottar 

førstekommunion (nattverd) ved endt undervisningsperiode. Barna skal i denne perioden lære 

grunnbegreper, forskjellen på sakramentene og hvilken betydning disse har for livene deres. 

Målet i 2. klasse er at barna møter Gud og blir bevisst Guds nærvær i kirken, Bibelen og 

medmenneskene (ibid.:60). Målet i 3. klasse er å forberede barna til skriftemål og 

førstekommunion, både åndelig og konkret. Barna skal bli bevisst foreningen mellom 

sakramentene, seg selv og Gud, og med hverandre (ibid.:62). Fra 4. til 8. klasse lærer barna 

om kirkens liv og lære, og målet er å bygge et fellesskap mellom barna og tilhørighet til Den 

katolske kirke (ibid.:49). Denne basiskatekesen legger grunnlaget til fermingsundervisningen, 

som varer i to år.
15

 I fermingsundervisningen skal elevene «få et bevisst forhold til 

sakramentene, særlig fermingen, og trosbekjennelsen, de ti bud og det doble kjærlighetsbud 

slik at troen modnes og blir en voksen, personlig tro» (ibid.:49). 

Undervisningsinnholdet formidles ulikt på de forskjellige alderstrinnene. Temaer vektlegges 

ulikt avhengig av viktighet. Katekesen anvender det Oslo katolske bispedømme kaller 

spiralmetoden, som vil si at bestemte emner gjentas, men utvides for hvert alderstrinn. 

Metoden deles inn i deduktiv og induktiv metode. Den deduktive metoden «går ut fra et 

abstrakt begrep som forklares og defineres, og som etterpå blir knyttet til konkrete eksempler» 

(Oslo katolske bispedømme 1999:40). Den induktive metoden «går ut fra konkrete eksempler, 

og ut fra dem forklarer man et abstrakt begrep» (ibid.). Boken Retningslinjer for Katekesen 

ramser opp ti undervisningsmidler og metoder som anvendes for barn og unge. De ulike 

undervisningsmidlene og metodene brukes i varierende grad avhengig av alder (Oslo katolske 

bispedømme 1999:47). I Retningslinjer for Katekesen er blant annet opplevelse,
16

 erfaring,
17

 

tradisjon 
18

 og audiovisuelle midler
19

 noen av metodene som kan anvendes i katekesene. For å 

understreke kontrastene til DGHK vil jeg fremheve tre andre metoder som Retningslinjer for 

Katekesen foreslår som metode. Følgende punkter er: 

- Dialog: Dialog eller samtaler brukes for å skape et trygt miljø i trosopplæringen. 

Deltagerne skal respektere og lytte til hverandre (ibid.:41). Dialogen skal hjelpe å 

                                                 
14

 Førstekommunionsundervisning er undervisningen før mottagelse av første nattverd. 
15

 Ferming, også kalt konfirmasjon. 
16

 Metoden går ut på at barnet eller den unge får oppleve eller utføre ulike handlinger, f.eks. bønn (Oslo katolske 

bispedømme 1999:41). 
17

 Erfaringsmetoden knytter livet og troen sammen (ibid.). 
18

 Feiringer og markeringer av tradisjoner i både kirken og i hjemmet inngår som en del av trosopplæringen 

(ibid.). 
19

 Dette er digitale verktøy som kan være utgangspunkt for dialog (ibid.). 
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knytte sammen kristen kunnskap med livet ved å gi «konkrete, levende eksempel» 

(ibid.). To sitat fra Retningslinjer for Katekesen som er interessante å sammenligne 

med DGHK, er «Med barna er dialogen særlig viktig for å oppdage om de har forstått 

det man har forsøkt å lære dem» (ibid.) og «Det er også godt at barna kan fortelle sine 

ting, men til rett tid» (ibid.). Sitatene er interessante fordi de viser en kontrast mellom 

katekesen til Oslo katolske bispedømme og DGHK-metoden. Mens Oslo katolske 

bispedømme fokuserer på at barna skal forstå det man forsøker å lære dem, vektlegger 

DGHK barnas selvstendige og individuelle svar. Den voksne i DGHK skal ikke 

korrigere barnas svar, og skal oppmuntre og legge til rette for barnas spontane 

reaksjoner på bibeltekstene eller i arbeidet sitt. Korrigering av barns svar og spontane 

uttrykk vil jeg komme tilbake til i kapittel 5, som handler om presentasjoner av 

bibelfortellingene. 

- Forklaring: Forklaringsmetoden er direkte kunnskapsformidling, det vil si at 

formidlingen skal være «klar, strukturert og logisk» (Oslo katolske bispedømme 

1999:41). Kateketen skal på forhånd og underveis forklare budskapet som formidles, 

før det oppsummeres til slutt (ibid.). I Retningslinjer for Katekesen står det: «Det vil 

ikke si at mysteriet ikke har sin plass, men at det har en logisk plass». I kontrast til 

denne metoden vektlegger DGHK barnets undring over det som blir formidlet. 

Fortellingene skal ikke forklares, fordi dette begrenser dybden i bibelfortellingene. Jeg 

vil forklare formidlingen av bibelfortellingene videre i kapittel 5. 

- Utenatlæring: Dette kan læres gjennom «gjentagelser, nedskriving, utfylling, sang, 

konkurranser, lek, gåter eller rebuser» (Oslo katolske bispedømme 1999:42). Her 

vektlegges barns evne til å lære utenat, noe som gir barn og unge mulighet til å kjenne 

seg igjen i liturgien (ibid). Her er innlæring av bønner trukket frem som eksempel i 

Retningslinjer for Katekesen. I DGHK vektlegges barns unike evne til bønn og 

spontan bønn som en viktig del av metoden. Men bønnen er formulert av barna selv, 

og ikke lært ved utenatlæring. Jeg vil komme tilbake til barns evne for bønn i kapittel 

6. 

I 2016 ble ressurssiden www.blilys.no lansert i Oslo katolske bispedømme 

(Pastoralavdelingen, OKB 2016:11). Blilys er en digital plattform med undervisningsressurser 

til de som driver med trosopplæring. På nettsiden er det utarbeidet ressurser for trosopplæring 

i familien, menighetskatekese og katolske skoler. Siden er lansert som en ressursbank fra 

pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme. I St. Olav Kirkeblad står det også at 
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pastoralavdelingen gjerne reiser rundt og holder foredrag for de som ønsker å benytte seg av 

Blilys. Ressursene består av ferdige undervisningsopplegg, bibeltekster, forslag til hvordan 

tekstene skal formidles, hvilke spørsmål som skal stilles til tekstene og ulike forslag til 

arbeidsoppgaver som barn og unge kan arbeide med tilknyttet temaet i undervisningen 

(Pastoralavdelingen, OKB 2016:11). Blilys er et konkurerende tilbud til DGHK i Den 

katolske kirke. Nettressursene er tilgjengelige for alle, i kontrast til DGHK. Dette vil jeg 

komme tilbake til i kapittel 7. 

 

4.3.4 Trosopplæring i Den norske kirke 

En kort redegjørelse for rammene rundt trosopplæring i Den norske kirke må være med i 

denne oppgaven for å vise hvilke handlingsrom DGHK-kursmiljøet i Oslo har. 

Kursvirksomheten i Oslo har både kurset ansatte og privat engasjerte personer fra både Den 

norske kirke og Den katolske kirke. Kursvirksomheten i Oslo har også forsøkt å nå ut med 

DGHK til menigheter i Den norske kirke som driver med trosopplæring. Siden 1997 har 

kursvirksomheten i Oslo jevnlig holdt kurs for voksne. Kursene har vært promotert med 

presentasjoner i og til menigheter og barnehager. Det blir også sendt ut mail når de holder 

kurs. Det har vært lav interesse blant tidligere kursdeltagere for å begynne med den 

fullstendige pedagogiske metoden i DGHK, og det er få som har startet egne «atrium».
 20

 

Deltagerne på kurset vår og høst 2017 var ansatte i Den norske kirke. Tilbakemeldingene etter 

endt kurs var at alle var inspirert av metoden, men at de ikke ville starte et eget «atrium». Den 

ene kursdeltageren hadde anvendt noen av presentasjonene når hun underviste, og hun var 

inspirert og fornøyd med barnas responser og engasjement. Kursdeltageren ville bruke flere 

av presentasjonene når hun underviste, men ikke bruke DGHK-metoden i sin helhet.  

Gud gir – vi deler, plan for trosopplæring i Den norske kirke heter dokumentet med plan for 

trosopplæring fra Kirkerådet i Den norske kirke. Trosopplæringsplanen er utviklet (på 

bakgrunn av en utviklingsfase) i perioden 2004-2008 (Kirkerådet 2010:3). Den erstatter Plan 

for dåpsopplæring (1991) og Plan for konfirmasjonstiden (1998). Trosopplæringsplanen 

fungerer som et felles retningsgivende rammeverk for menighetene i Den norske kirke, der de 

lokale menighetene utformer og tilpasser sine egne planer (Kirkerådet 2010:40). Begrepet 

                                                 
20

 Begrepet atrium anvendes i DGHK om undervisningsrommet. Atriet står beskrevet i kapittel 5. 
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trosopplæring brukes av Den norsk kirke om oppfølging av døpte medlemmer i alderen 0-18 

år. Den døpte har tilbud om 315 timer med trosopplæring i løpet av disse årene. Timene 

fordeles ulikt på de forskjellige alderstrinnene (Kirkerådet 2010:19). 

I gjennomgangen av trosopplæring i Den norske kirke vil jeg forholde meg til Gud gir – vi 

deler, fordi dokumentet er et redskap og rammeplan for alle menigheter som driver 

trosopplæring i Den norske kirke. Det vil si at hvis en menighet ønsker å anvende DGHK, må 

DGHK tilpasses disse rammene. Et eksempel er timeantallet som skal brukes på hvert enkelt 

barn til trosopplæring. Som nevnt over er hvert enkelt barn i Den norske kirke bevilget 315 

timer til trosopplæring. Dette dekker ikke timeantallet som er nødvendig for å anvende 

DGHK i sin helhet. Jeg vil drøfte de ulike utfordringene med DGHK i kapittel 5. Der vil jeg 

knytte sammen de ulike utfordringene med å anvende DGHK, i en menighet i Den norske 

kirke. 

Jeg vil først redegjøre for hvordan trosopplæringen i Den norske kirke er organisert og 

hvordan trosopplæringen gjennomføres, deretter hvordan den kan praktiseres i de ulike 

menighetene i Den norske kirke. På grunn av den store variasjonen vil gjennomgangen være 

generell. Jeg bygger her på empiri fra en informant for å kunne si noe om de ulike tolkningene 

av Den norske kirke sine retningslinjer, og hvordan trosopplæringen fungerer i praksis. 

Informanten er ansatt i Den norske kirke og arbeider som menighetspedagog i en av de største 

prostiene. I menigheten hun arbeider i er den nye trosopplæringsplanen relativt nylig innført. 

De er fremdeles i startfasen, men forholder seg til Den norske kirke sine retningslinjer. 

Trosopplæringsplanen deres er godkjent av biskopen, og de er forpliktet til å gjennomføre 

innholdet i planen. 

 

4.3.5 Organisering 

I det retningsgivende rammeverket, Gud gir- vi deler, vektlegger Den norske kirke en 

helhetlig trosopplæring. Dette innebærer et samarbeid mellom foreldre og foresatte, frivillige 

og ansatte i menigheten. Foreldre og foresatte har hovedansvaret for oppdragelsen og (tros-) 

opplæringen til barna (Kirkerådet 2010:27). De utgjør hverdagsmiljøet til barnet, og har 

derfor den grunnleggende funksjonen i barnets utvikling. Barna skal delta i familiens 
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høytidsfeiringer og det hverdagslige religiøse livet. Samtidig skal barnet delta i det kristne 

livet i kirken og det kristne fellesskapet. 

Menighetsrådet har ansvar for å utarbeide og gjennomføre de lokale planene for trosopplæring 

i et sogn.
21

 Planen inneholder blant annet ansvarsfordeling, organisering, mål, tiltak og tilbud. 

Biskopen må godkjenne de lokale trosopplæringsplanene, og menighetsrådet må fornye eller 

revidere planene i løpet av en valgperiode (altså hvert 4. år) (Kirkerådet 2010:40). Hver 

menighet i et sogn kan ha forskjellige tilbud, og må derfor utarbeide egne planer. Budsjettet 

for trosopplæring utarbeides av menighetsrådet og fellesrådet. Fellesrådet har ansvar for å 

anskaffe lokaler, utsyr til undervisningen, samt ivareta det administrative og økonomiske i 

forbindelse med trosopplæringen (Kirkerådet 2010:40). 

Gjennomførelsen av trosopplæringen i kirken er tverrfaglig, avhengig av kompetanse, og 

inndeling av ansvarsområde og hvilke stillinger som er besatt (Kirkerådet 2010:41). 

Trosopplæringen utføres av kateketer, frivillige, menighetspedagoger, 

trosopplæringsmedarbeider og/eller barne- og ungdomsarbeidere. Menighetspresten utfører 

dåps- og konfirmasjonsopplæringen. Diakon og kantor er ressurser og kan bidra med det 

sosialpedagogiske og kirkemusikalske i trosopplæringen. I tillegg inngår kirkens kulturelle 

tilbud og gudstjenester som en del av trosopplæringstilbudet i menighetene (Kirkerådet 

2010:40-41). 

Hver enkelt menighet følger sin lokale plan for trosopplæring. Gud gir - vi deler legger 

føringer for innhold og oppbygning i hver menighets lokale trosopplæringsplan. Formålene 

for trosopplæring i Den norske kirke er formulert slik i Gud gir – vi deler: 

- «vekker og styrker kristen tro  

- gir kjennskap til den treenige Gud  

- bidrar til kristen livstolkning og livsmestring 

- utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv for alle døpte i alderen 0-18 år, 

uavhengig av funksjonsevne.» (Kirkerådet 2010:4) 

Disse punktene er utarbeidet av Kirkerådet, men hver enkelt menighet står selv relativt fritt til 

hvordan de ønsker å nå målene. Målene oppnås gjennom samarbeid mellom hjem og kirke. 

Som nevnt over er familien og hjemmet den viktigste aktøren i barnets oppvekst og 
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 Et sogn er en grunnleggende enhet i Den norske kirke, og består av menighetsråd og fellesråd (Kirkerådet 

2010:40). Det kan være flere menigheter i et sogn. Et prosti består av flere sogn. 
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trosopplæring. Barnets første møte med kirken er i dåpen, og utgangspunkt for starten på 

samvirket mellom menighet og hjemmet. Den norske kirke vektlegger hvor viktig dette 

samarbeidet er, og det er gjennom kontakten med familien at barnets tilhørighet og tilknytning 

til kirken ivaretas.  

 

4.3.6 Undervisningsmetoder 

Kirkerådet har utviklet såkalte breddetiltak, som alle menigheter kan velge å benytte seg av. 

Breddetiltakene er ferdige undervisningopplegg som er tilpasset alder og interesse, samt 

kunnskaper om kristenliv og teologi. Breddetiltakene samvirker med de andre tilbudene i 

kirken, som barne- og ungdomsarbeidet, og formidlingen som skjer i hjemmet. Tiltakene skal 

legge til rette for mangfoldet i kirken, både for ulike interesser, evner og forutsetninger.  

Et breddetiltak i Den norske kirke er babysang. En informant fra Den norske kirke forklarte at 

de har hatt god suksess med dette tilbudet. Siden barna er så små, er det i hovedsak foreldrene 

som får opplæring. Målet med dette tilbudet er, ifølge informanten, at foreldrene skal få et 

positivt møte med kirken, knytte relasjoner, og potensielt sende barna til flere av kirkens 

arrangementer i fremtiden.  

Kirkerådet har utviklet en ressursbank med ulike breddetiltak og ferdige tilbud som 

menighetene kan velge å benytte seg av. Eksempler på nasjonale tilbud er Tårnagentene, Lys 

våken, Kode B, Babysang, Førsteklasses, Gratulerer med dåpen, og På sporet. Disse tilbudene 

har ferdigutviklede opplegg med blant annet nettressurser, sanger, tilpasset liturgi, 

arbeidsoppgaver og ulike leker. Tilbudenes varighet varierer fra noen timer til heldagsopplegg 

eller helgetilbud. Menighetene velger selv om de vil benytte seg av breddetiltakene eller lage 

egne selvstendige opplegg. Trosopplæringens tilbud, om de er lokalt eller nasjonalt utviklet, 

skal være bygd opp etter Den norske kirkes forutsetninger: 

- «Trosopplæringen skal være systematisk og sammenhengende når det gjelder innhold og 

oppbygging.  

- Den skal være helhetlig og ha et visst omfang.  

- Den skal være for alle døpte, med det antall og mangfold som det innebærer» (Kirkerådet 

2010:18). 



41 

 

Punktene er vidt formulert for å kunne favne om flest mulig i en menighet, og inkludere alle 

uansett evne. Ifølge min informant har flere av tilbudene, som nevnt tidligere, fått sterke 

merkenavn, og noen menigheter anvender seg av navnene, men har utarbeidet et eget innhold. 

De lokale trosopplæringsplanene følger Den norske kirkes retningslinjer og tilpasser tilbudene 

til sine lokale forhold. Planene er alltid godkjent av menighetsrådet og biskopen, og 

menighetene er forpliktet til å bruke tiltakene de har fått godkjent.  

På ressursbanken.no ligger det forslag til fullstendige opplegg på de nasjonale 

breddetiltakene, og det er herfra informasjonen om de forskjellige aktivitetstilbudene er 

hentet. Jeg vil gå gjennom to generelle metoder som går igjen i tre av aktivitetstilbudene for å 

si noe om hvordan metodene for trosopplæring i Den norske kirke kan være, og som DGHK 

potensielt konkurrerer med. Metodene Den norske kirke anvender i tilbudene, viser kirkens 

mål og metode for å gjøre barna kjent med kirken. Jeg har gått gjennom breddetiltakene 

Tårnagentene og Lys våken. Trosopplæringsmetodene er lekpreget, med faginnhold. To av 

aktivitetene er stasjons-løype og symbol-jakt. Begge aktivitetene tar utgangspunkt i lek, der 

barna lærer og blir kjent med kirkerommet og kirkesymboler. Dette er i kontrast til DGHK, 

som vektlegger at aktivitetene barna gjør i undervisningsrommet er arbeid.   

I Tårnagentene og Lys våken er et av aktivitetsforslagene samtaler med barn. Samtalene kan 

blant annet ta utgangspunkt i videoer, sanger, eller Bibeltekster. Kirkerådet oppfordrer de 

voksne til å ha samtaler med barna uten korrigering, men å la barna få snakke fritt: «La dine 

eigne meiningar liggje, konsentrer deg om å få fram borna sine idear og deira innsikt. Sjølv 

når utsegnene frå borna provoserer deg må du klare å avstå frå å sensurere eller vise til 

sanningar. Ha tiltru til borna sine sjølvstendige vurderingar!» (Lysvåken 2018:15). Dette er en 

holdning som også de voksne som anvender DGHK skal ha i refleksjonsstundene. De 

voksnens holdning i DGHK vil jeg utdype videre i kapittel 6.3. 

Tilbudenes hyppighet i menighetene varierer. Flere av breddetiltakene er kun ment som årlige 

tiltak, det vil si at tilbudet kun er en gang i året. I retningslinjene er det fastslått at det skal 

være et tilbud for alle mellom 0-18 år. Informanten i Den norske kirke forklarte at tiltakene er 

rettet mot bestemte aldersgrupper og «dette i praksis betydde 18 forskjellige tilbud i året, der 

hver enkelt aldersgruppe skal inviteres». Årlige tilbud kan være problematiske hvis barnet 

ikke får deltatt på det årlige arrangementet, og dermed ikke mottar den tilrettelagte 

trosopplæringen det året. Min informant forklarte at noen menigheter derfor velger å tilby 

trosopplæring annenhver uke, avhengig av interesse. Tilbudet om trosopplæring annen hver 
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uke er under kategorien «Øvrige tiltak», og menighetene står da friere når det kommer til 

innhold og rapportering. Flere menigheter arrangerer større arrangementer knyttet til kirkens 

helligdager. Disse arrangementene er feiringer og fester i menighetene. Noen av disse 

tilbudene har ikke-religiøst innhold, og er omdiskutert på grunn av ulikt syn på bruk av tid på 

sekulære tilbud, som ifølge noen av informantene mine burde vært brukt på målrettet 

trosopplæring. Et eksempel som min informant i Den norske kirke trakk frem, er filmvisning. 

Filmvisning med ikke-religiøst innhold var omdiskutert i hennes menighet, fordi flere 

opplevde at den korte tiden de opplæringsansvarlige fikk med barna burde være brukt til 

målrettet trosopplæring.  

Informanten forklarer at en utfordring for menighetene er barnas «tidsklemme». Det er mange 

konkurrerende tilbud, for eksempel ulike idretter som fotball, håndball, turn og ballett. Dette 

er tidkrevende aktiviteter som ofte strekker seg over helger. Barna deltar gjerne på et eller 

flere tilbud i løpet av en uke, og noen av aktivitetene innebærer forpliktelser i helgene også. 

En fordel med tilbud i regi av Den norske kirken er at disse er gratis. Dette gjør at det ikke er 

en økonomisk belastning for foreldrene å sende barna til kirkelige aktiviteter. Informanten fra 

Den norske kirke påpekte også at barnas deltagelse er avhengig av venner. Noen av tilbudene 

til denne menigheten har hatt stor oppslutning fordi det har vært hele vennegjenger eller store 

deler av en klasse som har deltatt. Venner er en viktig faktor for deltagelse på aktiviteter, og 

tilbudene får økt popularitet hvis det er flere venner tilstede.  

 

4.4 Oppsummering 

DGHK springer ut fra montessoripedagogikken som setter barnet i sentrum i undervisningen. 

Undervisningsmetoden er alderstilpasset og barnet lærer fra det konkrete mot det abstrakte. 

Metodene tar utgangspunkt i en holistisk metodisk tilnærming, der hele barnet skal utvikle 

seg. Godly Play og Gudsrikeleiken springer ut fra disse metodene, men har tilpasset metodene 

til sine egne handlingsrom og kontekster.  

DGHK i Norge drives ikke uavhengig av sin kontekst, og ved å belyse Den katolske kirke og 

Den norske kirke får vi innsyn i hvilket handlingsrom DGHK har i Norge. Den katolske kirke 

og Den norske kirke står ovenfor både like og ulike utfordringer. Det vil si at DGHK får ulike 
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uttrykksformer i de to forskjellige kristne tradisjonene. Det vil også si at DGHK vil ha ulike 

handlingsrom ved etablering og utvikling. 

Videre i neste kapittel skal jeg redegjøre for hva som er metoden i DGHK. Ved å se på 

metoden i DGHK kan vi se en mulig forklaring på hvordan metoden forsøker å danne religiøs 

identitet hos barn.  
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5 Den gode hyrde katekese som 

metode 

I dette kapittelet vil jeg forklare hva Den gode hyrde katekese er og hvordan metoden 

fungerer. DGHK er en metode for trosopplæring av barn som brukes innenfor ulike kristne 

retninger. I gjennomgangen av den normative metoden vil jeg ta utgangspunkt i informasjon 

fra bøker skrevet av Cavalletti (2009) og Gobbi (2011), og opplæringskurset i DGHK vår og 

høst 2017. På opplæringskurset ble vi introdusert for både den tilpassede versjonen av DGHK 

for Den norske kirke og Den katolske kirke. 

Ut fra det teoretiske rammeverket kan DGHK ses som en del av barnas sekundære religiøse 

sosialisering, jamfør kapittel 3.1. Barnet blir primært sosialisert inn i sin egen tradisjon 

gjennom familiens religiøse deltagelse, før det sekundært kan bli sosialisert inn i tradisjonen 

via deltagelse i DGHK-undervisning. Jeg vil se på metoden som en arena der barna kan 

utvikle sin identitet for å bli en del av fellesskapet. Under vil jeg forklare DGHK som metode 

og hvordan metoden kan bidra i identitetsutviklingen hos barn, med utgangspunkt i Giddens 

(1996) og McGuire (2002) perspektiver. 

 

5.1 Antroposentrisk katekese 

Cavalletti omtaler Den gode hyrde katekesen som antroposentrisk. Antroposentrisk metode er 

ifølge Cavalletti en måte å se tilværelsen og troen på, utfra menneskets hverdagsliv 

(2009:109). Cavalletti mener at «barnets fundamentale struktur burde være grunnlag og 

referansepunkt for denne nødvendige ‘oppmerksomheten på mennesket’» og dette er derfor 

utgangspunktet for DGHK som metode (Cavalletti 2009:110). Hun mener det viktigste for 

religiøs utvikling er å dekke barnets fundamentale behov, fordi de religiøst tilfredsstilte 

behovene blir med barnet ut i livet og skal hjelpe barnet å håndtere nye erfaringer. Cavalletti 

skiller mellom erfaringer (esperienza) og behov (esigenza). Erfaringer bygger på ting som 

allerede er levd. Behovene forstås som en drivkraft i barnet, og ved å tilfredsstille disse 

behovene vil barnet internalisere det tillærte og bruke det i møte med nye opplevelser og 

erfaringer (Cavalletti 2009:112). Disse dype behovene korresponderer med det hun kaller 
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konstanter.
22

 Med konstanter mener Cavalletti de fellestrekkene hun har observert hos barn 

som har deltatt på DGHK. Disse konstantene samsvarer med de basale tendensene Maria 

Montessori så hos barn (disse ble nevnt i kapittel 4.1). Målet med DGHK er å dekke barnets 

behov. Behovene gir barnet religiøse erfaringer som barnet kan ha med seg ut i verden. De 

nye erfaringene de erverver forstås ut fra de tidligere religiøse erfaringene som erverves ved 

at behovene er dekket.  

Cavallettis syn på moral er grunnleggende for hvordan DGHK er utviklet. Hun mener at 

moral har en dypere mening enn regler og normer for oppførsel (Cavalletti 2005:83).  

Cavalletti deler moralsk oppdagelse inn i to nivåer, væren og gjøren. Dette er knyttet sammen 

med erfaringer og behov.  Det første nivået, væren, som er knyttet sammen med behov, er 

grunnlaget som danner personen og personligheten. Person-dannelsen i DGHK tenkes å skje 

gjennom interaksjon og samspill med andre, og det er her barnas orientering til livet og 

grunnleggende holdninger erverves (Cavalletti 2005:83). Det andre nivået, ifølge Cavalletti, 

er gjøren, som er barnas handlinger og oppførsel og er knyttet til erfaringer. Nivå to tar form 

ut fra det første nivået, der barna skal etablere et grunnlag for hvordan de velger å handle eller 

oppføre seg gjennom livet (Cavalletti 2005:83). 

DGHK skal med andre ord gi barna et bestemt perspektiv slik at de kan tolke nye erfaringer ut 

fra det introduserte fortolkningssystemet i fellesskapet, i Giddens sin betydning av 

fortolkningssystem. 

 

5.2 Den gode hyrde 

Jeg vil starte med å presentere hvordan Cavalletti bruker lignelsen Den gode hyrde (fra 

Johannes evangelium), før jeg redegjør for selve metoden i DGHK.
23

 Cavalletti tar som nevnt 

ovenfor utgangspunkt i barnas behov, deres iboende religiøse kunnskaper, evne til undring og 

opplevelse av kjærlighet. Kjærlighet er et gjennomgående tema i katekesen og derfor vil jeg 

                                                 
 
23

 Se også introduksjonen s.1. 
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trekke frem det Cavalletti beskriver om barns opplevelse av kjærlighet i møte med lignelsen 

om Den gode hyrde.
24

 

 

Bilde viser materiellet som brukes til fortellingen om Den gode hyrde.
25

 

 

Lignelsen Den gode hyrde er kjernen i DGHK. Metoden i DGHK speiler barn og unges 

reaksjoner på fortellingen om Den gode hyrde. Ifølge Cavalletti viser barnas tolkninger av 

lignelsen hvilke behov de har i de ulike utviklingsstadiene. Det som er felles for reaksjonene, 

er opplevelsen av kjærlighet. Derfor er Den gode hyrde som en rød tråd i metoden. Cavalletti 

forklarer at barn i alderen 3-6 år er opptatt av at «Den gode hyrde kjenner alle ved navn» 

(2005:43). Her blir hyrden presentert som en kjærlighet som beskytter. I alderen 6-10 år 

fokuserer barna på at sauen er blitt borte og at Jesus leter etter den. Her presenteres en 

kjærlighet som tilgir, fordi hyrdens kjærlighet er uforanderlig (Cavalletti 2005:43). 

Aldersgruppen mellom ti år til ungdomsalder uttrykker sterkest at Den gode hyrde er veileder 

og leder (Cavalletti m.fl. 2005:43). Dette forklarer Cavalletti med at barn i denne alderen er 

                                                 
24

 Opplevelse av kjærlighet henger sammen med det metoden omtaler som  «å forelske seg i Gud» i tidlig 

barndom (Cavalletti 5005:84). Dette kommer jeg tilbake til i kapittel 6.1.4. 
25

 Alle bildene i denne oppgaven er tatt under kursdeltagelsen året 2017, med godkjennelse av kursholder.  
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opptatt av heroiske idealer de kan følge (2005:44). Cavalletti forklarer reaksjonene til barna, 

og at deres syn på Den gode hyrde er knyttet til uttrykk for trygghet som kommer av en 

opplevelse av kjærlighet (2005:42-43). Lignelsen kan jamføres med barnets personlige 

opplevelse av kjærligheten han eller hun opplever hos sine foreldre og søsken. Cavalletti 

poengterer gjentatte ganger, med sitater fra barn, at de har en hunger etter kjærlighet som kun 

Gud kan gjengjelde:  

Man kan si at erfaring med Den gode hyrdes kjærlighet ikke nødvendigvis må bygge på erfaring 

av menneskelig kjærlighet, men at den er uavhengig av den og binder barnet sammen med Gud 

med et direkte bånd. En slik erfaring har kanskje sin rot i det «hellige rommet» inne i mennesket 

hvor man er «alene med Gud» (Cavalletti 2009:39). 

 

5.3 «Tegn som metode» 

Cavalletti omtaler tegn i vid forstand. Et tegn kan være konkrete gjenstander, bevegelser, eller 

tekster fra Bibelen som lignelser eller profetier. Tegnet er symbol for noe større. Et konkret 

tegn inneholder ifølge Cavalletti et synlig, berørbart element som skal hjelpe barnet å oppdage 

en virkelighet som går ut over det sansbare. Tegnene er altså elementer som kan sanses, men 

som har en mening utover det vi ser (Cavalletti 2009:102). Tegnet får en større virkelighet når 

det presenteres med et budskap. Tegnet brukes som metode ved at tegnet skal være en kilde til 

barns undring. DGHK bruker elementer fra hverdagslivet (stearinlys, plantefrø, globus) som 

objekter til meditasjon, som skal knytte barnet sammen med Gud og Guds rike (Cavalletti 

2009:102). For eksempel blir messen presentert med imitasjon av prestens bevegelser og 

dåpen ved hjelp av tegn som lyset og vannet. Tegnene skal ikke forklares, men snarere 

mediteres rundt og internaliseres. 

Cavalletti forklarer at informasjonen som presenteres, går som en spiral inn i barnets indre. 

Cavalletti sammenlikner det med en stein som synker dypere ned i vannet, og som lager 

stadig større sirkler på vannoverflaten (Cavalletti 2009:106). Når barnet får påfyll av 

informasjon, vil dette knyttes sammen med det barnet tidligere har lært, og det vil igjen synke 

inn i barnet (Cavalletti 2009:106). Tegnene skal som nevnt ikke forklares for barna, men 

reflekteres over i samspill med for eksempel lignelsen som ble formidlet. Cavalletti forklarer 

at et tegn som er forklart av den voksne, er som en sommerfugl som er spikret fast: Vingene 
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er fine, men den kan ikke lenger fly (Cavalletti 2009:104). Dette bildet understreker hvor 

viktig det er i DGHK-metoden at læreren ikke forklarer alt. 

 

5.4 Atriet 

Undervisningsrommet i DGHK kalles atrium. Navnet på undervisningsrommet er videreført 

fra Maria Montessori sin religionspedagogikk. Atriet er et tilrettelagt rom eller område der 

barna kan bevege seg fritt og selv velge arbeidsaktivitet. Alle barnas aktiviteter i rommet 

omtales som «arbeid», for å understreke aktivitetens betydning. Rommet skal være tilrettelagt 

ut fra Cavallettis aldersinndelte utviklingsfaser for barn. Rommet skal være praktisk, men 

også estetisk og trygt slik at det appellerer til barnet og skaper en god atmosfære. Ifølge 

McGurie (2002) internaliseres en gruppes fortolkningssystem hos barn hvis de opplever 

tilhørighet til felleskapet. Vet at atriet skal være appellerende og fremstår trygt kan man med 

andre ord si at DGHK tilrettelegger for at barn skal føle tilhørighet til miljøet. Rommet skal 

fremme barnas selvstendighet, og derfor er interiøret (stoler, bord og hyller) tilpasset deres 

størrelse. Barna har ikke faste plasser, og bordene er plassert slik at barnet kan velge mellom å 

sitte alene eller i grupper. Rommet skal også ha gulvplass og tepper, fordi noe av materiellet 

krever større arbeidsrom og barna kan velge å jobbe på gulvet. 

Arbeidsutstyret (blyanter, papir, undervisningsmateriell) skal være lett tilgjengelig slik at 

barna kan gjennomføre arbeidsoppgavene selvstendig. Rommet er inndelt i temaer, en hylle til 

geografi, lignelser, kirkerommet, arbeidsutstyr og bønnekrok. Innholdet varierer ut fra temaer 

som er blitt presentert, og presentasjonene (se under) gjenspeiler temaer i kirkeåret.  
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Bildet viser et atrium. Møblene er tilpasset barnas størrelse. Hjørnet er utformet som en bønnekrok. Den 

gode hyrde materiellet står sentralt i rommet, ved inngangen til bønnekroken. 

Begrepet absorberende sinn er videreført fra Montessori til DGHK og henspiller på barnets 

evne til å absorbere informasjon og inntrykk (Garrido 2008). Informasjonen og erfaringene 

barnet absorberer, for eksempel språk og kultur, blir en del av det. Barnet anses for å ha en 

sterk indre driv i DGHK, og denne driven tilfredsstilles gjennom deltakelse. Den indre lærer, 

som er forstått som Den hellige ånd i DGHK, er drivkraften i barnet (dette vil jeg komme 

tilbake til i kapittel 6). Barnet drives mot det han/hun har behov for å lære og barnet 

absorberer informasjonen hvis det er blitt erfart på en tilfredsstillende måte.   

I kapittel 3 viste jeg hvordan Giddens forklarer at individet er med på å skape seg selv, og 

samtidig forholde seg til og forhandle med omverden. Atriet i DGHK er et tilrettelagt rom 

som barna forholder seg til og forhandler i. Det er flere barn til stede i rommet, og barnet kan 

velge å jobbe selvstendig, parvis eller i gruppe. Barnet må forholde seg til reglene i atriet og 

respektere de andre barna som er til stede. Det innebærer blant annet ikke å forstyrre 

hverandres arbeidstid og ro. Barna har mulighet til å observere hva de andre jobber med, og 

hvis de ønsker å gjøre det samme, kan de spørre om å få delta. På denne måten får barn 

mulighet til å forholde seg til andre barn, og forhandle med dem. Barns kontakt med 

hverandre og sosial omgang er ifølge McGuire en viktig del i skapelsen av identitet gjennom 

opplevelse av religion i den sosiale konteksten (2002). Gruppene er aldersblandet, slik at de 
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eldre barna kan være forbilder for de yngste. Atriet kan med andre ord ses som en arena hvor 

barn skaper seg selv og utvikler sin religiøse identitet. Barnet sosialiseres inn i et fellesskap 

ved å forholde seg til både rommet, reglene, de andre barna og voksne. 

Atriet er et sted for det som ideelt sett skal lede til bønn, «hyllest av Gud» og feiringen av 

fellesskapet (Cavalletti 2009, Gobbi 2011). Det skal være et sted der barnet får mulighet til 

lære om liturgien i kirken og Bibelens fortellinger, på sin egen måte og i sitt eget tempo. 

Rommet kan derfor forstås som den ytre lærer, som skal møte barnets behov (Garrido 2008). 

De ulike arbeidsaktivitetene skal stå fremme til barna er ferdige med arbeidet. Deretter tas de 

ut av rommet. Rommet skal forberede barnet på deltagelse i kirkelivet.  

DGHK kan med andre ord ses som et sted der barnet kan selv-realisere sin religiøsitet, ved å 

selv velge det arbeidet som tiltrekker, appellerer og stimulerer deres behov. I 

undervisningsrommet velger barnet selv hva han eller hun vil fokusere på eller arbeide med. 

DGHK vektlegger med andre ord barnet som et selvstendig individ, med egen agens og 

handlingsevne.  

 

5.4.1 Bønnekrok 

En sentral plass i undervisningsrommet er bønnekroken. Dette er barnas bønnekrok og de får 

selv pynte den slik som de vil. Når barna er ferdige for dagen avslutter de i bønnekroken. De 

yngste får si hva de er takknemlige for, og de eldre barna lager egne bønner med hjelp av 

Bibelen. Cavalletti mener at barn har en unik evne til bønn. Målet med bønnekroken er at 

barna selv skal utvikle en relasjon til Gud gjennom bønn på sitt nivå. I bønnekroken får barnet 

uttrykke sin subjektive opplevelse, samtidig som barnet får oppleve andre barns uttrykk. Dette 

kan med andre ord gi barnet et inntrykk av den felles gruppeidentiteten (se McGurie 2002). 

Ifølge Cavalletti er barnet i alderen 3-6 år opptatt av kjærligheten til Gud, og det er dette som 

da vektlegges i bønnekroken gjennom takknemlighet. I alderen 6-9 år er barna opptatt av 

moral, og derfor er fokuset i bønnekroken endret. Cavalletti og Gobbis syn på barn og deres 

evne til bønn utdypes i kapittel 6.1.3. 
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5.5 Materiell 

Begrepet materiellet brukes i DGHK om gjenstander barna arbeider med. Materiellet varierer 

ut ifra hva de skal lære om. Det kan være gjenstander, små bøker de kan lese, figurer, kart 

som også er utformet som puslespill, eller miniatyrversjoner av liturgiske klær. Hvert atrium 

har også et miniatyralterbord. Atriet og materiellet kan være gjenkjennelig fra den kultur 

metoden brukes i. Det vil si at barna, for eksempel i Mexico, har figurer som ligner på seg, og 

alterbordet skal være likt det kirken bruker der (Cavalletti 2009). 

  

«Alter» i miniatyrformat, med alterets gjenstander (duk, lysestaker, fat) i miniatyrutgaver. Gjenstandene 

oppbevares i eskene til høyre. A3-Plakaten på veggen viser gjenstandenes navn. 

 

Materiellet som anvendes i lignelsene, skal være todimensjonale (som vist i på bilde av Den 

gode hyrde under 5.4), mens det andre materiellet kan være tredimensjonalt avhengig av 

hvilket formål det har. De todimensjonale figurene er laget i papp eller finerplater. Andre 

gjenstander kan for eksempel være laget av plastilina, leire, eller tre. Det finnes bestemte 

maler for materiellets størrelse og utseende, som hører til de ulike presentasjonene. Som nevnt 
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tidligere understreker Cavalletti at aktivitetene barna gjør i trosopplæringen ikke er lek, men 

et arbeid og materiellet skal derfor ikke se ut som leker.  

 

Materiellet på bildet er små kopier av de liturgiske klærne som presten bruker. Fargene og symbolene 

speiler det liturgiske året. 

 

Materiellet skal hjelpe barnet med å konkretisere den religiøse virkeligheten fra Bibelen og 

Kirkens liturgi (Gobbi 2011:22). Det skal ifølge Gobbi lede barnet til bønn fordi materiellet 

hjelper barnet med å gjøre den religiøse virkeligheten berørbar og synlig. Gjennom arbeidet 

med materiellet skal barnet absorbere det han eller hun arbeider med (Gobbi 2011:22). Da 

Cavalletti og Gobbi utviklet materiellet, var målet: 

å lage et materiell som kunne gi barnet førstehånds, personlig kontakt med kjernen i den 

kristne åpenbaring. Ved å ta i bruk barnas sanser og gi dem mulighet til bevegelse, tjente 

materiellet som sansbare hjelpemidler for barnets første møte med Gud (Gobbi 2005:90-91).  

For å vise hva som ligger i sitatet vil jeg trekke frem tre karakteristikker som vi ble forklart på 

DGHK kurset våren 2017. DGHK operer med tre S’er som karakteriserer både materiellet og 

måten informasjonen skal formidles. S står for: 
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«Slow: Barna og de voksne skal ta seg tid, ikke haste seg gjennom trosopplæringen. 

Smal: Det er en helhet i alt, og alt skal vokse, som barnet og sennepsfrøet, som er små, 

men med en stor kraft som vokser til noe stort. 

Simpel: Formidlingen av bibelfortellingene skal være enkel og direkte fra Bibelen, og 

materiellet skal ha et enkelt utseende slik at barna ikke får andre assosiasjoner av 

materiellet.» (Notater fra opplæringskurs 30.04.17) 

Ved å bruke materiellet som konkretiserer informasjonen om barnets religiøse fellesskap, 

hjelper materiellet barnet til å konkretisere fellesskapets fortolkningssystemer. Fellesskapets 

abstrakte strukturer blir altså konkretisert ved bruk av materiell. 

5.6 Presentasjoner 

En presentasjon i DGHK er en undervisningssituasjon der et eller flere barn blir introdusert 

for ny informasjon. Undervisningsrytmen foregår slik at noen barn arbeider selvstendig med 

undervisningsmateriellet mens den voksne holder presentasjoner for ett eller flere barn. Et 

barn kan kun arbeide med det undervisningsmateriellet de er blitt presentert for, men ser de 

noe av interesse, kan de selv be om presentasjonen. DGHK har ulike metoder å presentere 

informasjonen på, men alltid med bestemte mål. Barna i DGHK lærer blant annet om Bibelen, 

bønn, kirkerommet, bibelsk geografi, profetier, lignelser om Guds rike, høytidene, 

sakramentene (med vekt på dåp og eukaristien/nattverd) og liturgi. Informasjonen barna blir 

presentert for i DGHK skal med andre ord gjøre barna kjent med det kristne fellesskapets 

fortolkningssystemer. 

Hovedtemaene i DGHK blir gjentatt hvert undervisningsår, men utvides med mer informasjon 

om hvert tema. De fem mest sentrale temaene er inkarnasjonen, Guds rike, påskemysteriet, 

dåpen og Eukaristien (Garrido 2008). Trosopplæring-planen følger årets liturgiske kalender, 

med hovedfokus på julefeiringen, påsken og pinsen. 

En presentasjon starter med at kateketen knytter sammen informasjon barna har lært og 

arbeidet med tidligere sammen med den nye informasjonen som blir presentert. Under selve 

presentasjonen har Cavalletti utviklet ulike formidlingsmetoder. Presentasjonene står blant 

annet beskrevet i Den gode hyrde og barn, en vandring i glede (2005). Avslutningsvis 

snakker den voksne og barna sammen om det som ble formidlet. Samtalen er en form for 

refleksjon, og omtales som meditasjon i DGHK. Cavalletti understreker at meditasjonen er en 
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felles lytteopplevelse mellom barnet og den voksne, der barnas egne reaksjoner på det som 

ble formidlet blir vektlagt (2005:47). Før barna forlater presentasjonen, viser kateketen hva 

barna kan jobbe videre med, altså materiellet, og hvor de kan finne materiellet i rommet. 

Arbeidet med materiellet skal hjelpe barnet til selvstendig meditasjon og bønn.  

Presentasjonene er utviklet ut fra det Montessori og Cavalletti omtaler som barns sensitive 

perioder. Den sensitive perioden kan sammenlignes med det som i psykologien kalles 

«kritiske punkter» (Gobbi 2011:70). Det kan forstås som perioden der barnet er mest 

mottakelig og har mest behov for å tilegne seg bestemte kunnskaper. Den sensitive perioden 

antas å styre utviklingen. Ifølge Gobbi skjer læring lett, med iver og glede i denne perioden. 

Lærer ikke barnet det han har behov for i den sensitive perioden, vil læringsprosessen bli 

tyngre, fordi barnet ikke er like mottakelig når den sensitive perioden er over. Periodene 

hjelper barna å utvikle seg, og derfor ønsker DGHK å tilrettelegge for læring i de ulike 

periodene. Cavalletti skriver om en erfaring der et barn ikke ønsket å komme tilbake til 

trosundervisning igjen fordi barnet ble presentert for fortellingen om Ulven og leiekaren fra 

Bibelen før barnet var klar for det. Ulven og leiekaren inkluderes derfor ikke i fortellingen om 

Den gode Hyrde i undervisningen for 3-6 år. Cavalletti forklarer at barna ikke forstår 

budskapet og derfor skremmes av en slik historie. 

Under vil jeg trekke frem tre eksempler på presentasjoner: en lignelse om Guds rike, en tre-

trinns leksjon av bibelgeografi og presentasjon av vannet i dåpen. Disse presentasjonene er 

med for å vise noen av presentasjonsformene i metoden. Informasjonen er samlet inn fra 

opplæringskurset jeg deltok på vår og høst 2017, og observasjoner fra DGHK i Bergen og 

Oslo. Presentasjonene står også beskrevet i Barnets religiøse potensial (2009) og Den gode 

hyrde og barnet, en vandring i glede (Cavalletti m.fl. 2005). 

 

5.6.1 Presentasjon av en lignelse 

Presentasjonene av lignelsene følger en fast struktur. Cavalletti setter det opp punktvis slik: 

1. Fortelle lignelsen for barna 

2. Lytte og snakke sammen 

3. Lese Guds Ord 
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4. Presentasjon av materiell 

5. Felles bønn 

6. Oppmuntre til barnas reaksjoner (Cavalletti m.fl. 2005:45) 

Presentasjonene vektlegger meditasjon og barnas refleksjon. Barna introduseres til ideen om 

Gudsriket gjennom lignelsene som står i Bibelen. Introduksjonen på opplæringskurset til 

presentasjonene om lignelsene starter med at «Jesus ville fortelle oss en hemmelighet, om 

hvordan himmelriket er, med hjelp av lignelsene som står i Bibelen». Et lys tennes, og 

lignelsen leses. Lyset tennes og slukkes ved lignelsens start og slutt for å markere 

betydningen av det som blir formidlet. Deretter stilles barna meditative spørsmål som de 

reflekterer rundt i fellesskap. Lignelsen leses igjen, samtidig som et bestemt materiell brukes. 

Til slutt stilles de meditative spørsmålene på nytt og barn og troslærer reflekterer sammen. 

Barna får mulighet til selv å reprodusere det kristne språket han og hun eventuelt har tilegnet 

seg. Barnas tolkninger skal bli deres egne samtidig som de blir en del av det felleskapet.  Den 

voksne veileder barna og stiller oppfølgingsspørsmål. Målet er å finne en forbindelse mellom 

det som formidles og de konkrete symbolske gjenstandene. Jeg vil eksemplifisere dette med 

lignelsen om sennepsfrøet (fra Matteus evangelium kapittel 13, vers 31-32). 

Lignelsen introduseres med at den voksne sier: «Guds rike er som et sennepsfrø». Ifølge 

Cavalletti har denne lignelsen to spor, og den inneholder ulike nivåer av virkelighet 

(Cavalletti 2009:). Den voksne leser lignelsen og deler ut et sennepsfrø til barna (sennepsfrøet 

vi fikk utdelt på kurset var like lite som et sandkorn). Barnet har da konkret sennepsfrøet 

foran seg, samtidig som de abstrakt reflekterer over lignelsen. «Tegnet [lignelsen og 

sennepsfrøet] blir derfor et hjelpemiddel i opplæringen i troen, fordi troen er å kjenne det som 

går ut over det sansbare.» (Cavalletti 2009:108). Den voksne vektlegger begge ytterpunktene i 

samtale med barnet: både hva Guds rike er, og hva et sennepsfrø er. Barna og den voksne har 

som mål å forsøke å finne forbindelsene mellom disse to punktene. Den voksne skal gi små 

hentydninger og peke på begge elementene. Hentydningene i denne lignelsen går ut på at små 

ting kan bli store, og at det kan være en mystisk kraft som får det til å vokse. Dette kan 

knyttes sammen med hentydninger om at barna vokser, og det samme gjør trær og blomster i 

naturen. Her skal barna selv få undre seg over den ekstraordinære kraften, og Cavalletti 

skriver at barna etter hvert vil undre seg om de også har denne kraften i seg. I denne 

undringen vil barna forstå at de er en del av det Cavalletti omtaler som livets mysterium. 
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Oppdagelsen av denne mystisk kraften gir ifølge Cavalletti en følelsesmessig gjenklang hos 

barnet, som vil uttrykkes med glede og tilfredshet. 

5.6.2 Tre-trinns leksjon 

For aldersgruppen 3-6 år har Cavalletti og Gobbi videreført en montessorimetode for 

begrepsinnlæring. Presentasjonsmetoden kalles tre-tinns leksjon og følger en fast struktur. 

Målet er å introdusere barna for det kristne språket. Tre-trinns leksjoner anvendes når barnet 

skal lære nye begreper, for eksempel bibelsk geografi, navn på gjenstander i kirken (deriblant 

gjenstander som er på alterbordet under gudstjenesten), liturgiske gjenstander eller andre 

sentrale begreper og navn som anvendes i DGHK og det kristne fellesskapet som barnet 

tilhører. I det første trinnet i tretrinns-leksjonen presenteres hvert begrep og gjenstand isolert 

for barna. På neste trinn skal barna identifisere begrepene og gjenstanden selv. Gjenstandene 

legges frem og barna blir spurt om å peke på den bestemte gjenstanden. I siste trinn skal barna 

selv reprodusere språket de er presentert for ved å gjengi navnene på gjenstandene. Jeg vil 

eksemplifisere denne formen for presentasjon med introduksjonen til landområdene i Israel. 

På opplæringskurset anvendte de blant annet tre-trinns leksjonen for å lære om landet Israel. 

Denne presentasjonen inngår i undervisningstemaet «Bibelsk geografi». For å presentere 

landområdene i Israel brukte de puslespillbitene, som vist under til venstre på bildet, for å vise 

barna områdene i konkret form. 

 

Bildet til venstre viser et puslespill av Israel. Ved siden av ligger en plansje med navn på områdene som 

puslespillbrikkene kan legges oppå. Plansjen til høyre har symboler som viser sentrale hendelser i 

Bibelhistorien. 
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Den voksne anvendte de fire delene av puslespillkartet (farget i rødt, brunt, gult og grønt), 

som besto av Galilea, Judea, Samaria og Perea. Dette er navn på landområder som går igjen i 

Bibelen, og målet er at barnet skal kunne gjenkjenne områdene når de leser Bibelen selv. 

Presentasjonen starter med at alle deltagerne sitter rundt et blått teppe og kursholder snakker 

om tidligere presentasjoner for å knytte temaene sammen. Den voksne starter selve 

presentasjonen med å legge frem et landområde (puslespillbrikke)  isolert og sier områdets 

navn. Hun tar vekk brikken, henter frem en ny og sier navnet på området. Deretter tar hun 

vekk brikken igjen. Slik gjør hun med alle landområdene. Når hun har presentert alle 

områdene isolert legger hun frem alle brikkene og spør: «Kan du peke på Galilea? Kan du 

peke på Judea? [..] ». Hun gjentar spørsmålene flere ganger, til hun er sikker på at alle vet 

navnene. Da tar hun vekk alle brikkene. Hun tar så frem en brikke igjen og spør om noen kan 

si navnet på det gjeldene landområdet. Hun legger frem hver brikke isolert og gjentar 

spørsmålet. Da leksjonen var ferdig viste hun hvor materiellet skulle stå, slik at man selv 

kunne finne det og arbeide med materiellet selvstendig. På denne måten skal kan barna i 

DGHK lære abstrakte begreper på, anvendes i det religiøse fellesskapet på en konkret måte.  

5.6.3 Presentasjon av vannet 

Barna blir introdusert for dåpen gjennom syv presentasjoner. Presentasjonene er delt inn i: 

«Ordet [Bibelen], Lyset, Den hvite drakten, Vannet, Oljene, korstegnene og håndens 

bevegelse» (Cavalletti m.fl. 2005:61-64). Målet med disse presentasjonene er å vise barna at 

det er en dimensjon bak det sansbare, ved hjelp av tegn som metode (Cavalletti m.fl. 

2005:61). Presentasjonene kan med andre ord ses som en introduksjon til det non-verbale 

språket i det kristne fellesskapet. Jeg vil bruke presentasjonen om vannet som et eksempel, 

slik den ble presentert på opplæringskurset, og som den også blir presentert for barn. Vannet 

er symbolet og skal være fokuspunktet under refleksjonen. Dette symbolet skal knyttes 

sammen med håndbevegelsene, som er det non-verbale språket som brukes i kirken. 

Presentasjonen starter med at vi sitter i en ring, og kursholder har en bolle med vann og et 

skjell foran seg. Hun stiller et åpent spørsmål om vi kan leve uten vann, og lar deltagerne 

svare. Kursholder forteller at under dåpen blir vannet gitt i Faderens og Sønnens og Den 

Hellige ånds navn, som betyr at det er med Den Hellige Treenighets kraft. Deretter spør hun 

om noen har deltatt på dåp før. Deltagerne som ønsker får svare på spørsmålet. Hun sier 

videre at i dåpen ble vi alle sammen kalt ved navn. Her knyttes også presentasjonen til 
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lignelsen om Den gode hyrde og Den gode hyrdes nærvær i Eukaristien. Hun bruker skjellet 

til å helle vann tre ganger over hånden sin og sier: «Jeg døper deg i Faderens og Sønnens og 

Den Hellige ånds navn». Deretter spør hun om noen vil komme frem og prøve. Kursholder 

gjentar øvelsen først på den frivillige for å illustrere igjen hvordan det skal gjøres. Hun sier 

deltagernes navn, heller vannet sakte, og gjentar «jeg døper deg i [..]». Da hun er ferdig med å 

presentere, gjør kursdeltagerne det samme på hverandre, slik som barna også ville fått 

mulighet til å gjøre på hverandre.  

Disse tre formene for presentasjon introduserer blant annet barna for det kristne språket. 

Giddens (1996) understreker språket som en av strukturene mennesker i et felleskap handler 

innenfor. Barnet får opplæring i det kristne språket for å bli en del av det kristne fellesskapet. 

Presentasjonene i DGHK introduserer barna for det verbale og non-verbale språket i det 

kristne fellesskapet. Barna tilegner seg språkkunnskaper gjennom tekstlesning fra Bibelen, 

begrepsinnlæring og kunnskaper om symbolenes og de ulike bevegelsenes betydning. 

Undervisningen i DGHK skal gi barnet kunnskaper som han eller hun kan knytte sammen 

med den praktiske deltagelsen i det kristne fellesskapet. For eksempel gir kunnskapene som 

barnet har ervervet i DGHK en grunnleggende forståelse av hva som foregår i kirken. Barnet 

vet hvorfor presten bærer de bestemte fargene, hva de symboliserer og hvilken liturgisk tid de 

er inne i. Barnet er introdusert for de ulike bevegelsene presten gjør under gudstjenesten. 

Barnet skal gjenkjenne de ulike bevegelsene og vite hvilken symbolsk betydning bevegelsene 

har.  

I neste avsnitt vil jeg beskrive hva begrepet praktisk liv betyr innenfor DGHK, for å vise en 

annen del av strukturen som mennesker i et fellesskap handler innenfor. Praktisk liv er 

opplæring i praktiske gjøremål som barnet må mestre for å kunne handle meningsfullt 

innenfor en gitt kontekst. 

 

5.7 Praktisk-liv 

Aktivitetene kalt Praktisk-liv er videreført fra Montessoripedagogikken. Montessori mente at 

undervisningen ikke bare skulle hjelpe barnet utvikle seg kunnskapsmessig, men også til å 

mestre hverdagslivet. Disse øvelsene kalles praktisk-liv og er videreført i DGHK. Øvelsene 
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skal hjelpe barnet å mestre hverdagen og tilstedeværelsen i atriet. Cavalletti anser øvelsene 

som en del av den religiøse utviklingen. 

DGHK kan med andre ord beskrives som en holistisk trosopplæring. Undervisningen er rettet 

mot hele mennesket, og hele menneskets livsutførelse. Praktisk-liv er altså øvelser som skal 

hjelpe barnet til å selvstendig mestre tilstedeværelsen i atriet og hverdagen. Barna trener blant 

annet på enkle handlinger som å tørke støv eller vaske hendene med mål om å bli selvhjulpne. 

Øvelsene samsvarer med «barnas behov for bevegelse, orden og uavhengighet» (Gobbi 

2011:46). Praktisk-liv er en viktig del av arbeidsoppgavene til barna i undervisningsrommet 

for at pedagogikken skal kunne fungere optimalt. Hver undervisningsperiode starter med 

introduksjoner til praktisk-liv øvelser. De første øvelsene handler om bevegelse. Barna 

introduseres til hvordan de på et rolig vis skal bevege seg i rommet, for eksempel hvordan de 

stille flytter en stol og sitter på den. Barna blir introdusert til rommets innhold, hvordan de 

behandler undervisningsmaterialet og hvordan rytmen i undervisningen er. Øvelsene er viktig 

for å etablere orden og disiplin i rommet og bidrar til å lære barna selvkontroll og mestring 

(Gobbi 2011:44-45). Utover året introduseres barna til andre ulike praktiske øvelser. Dette er 

øvelser som hjelper barna å ivareta rommet (støv-tørking, feie gulvet) og å bli selvstendige 

(helle vann i glass, anvende redskaper som blyant og saks, også videre). Barnet har en indre 

drivkraft mot å bli uavhengig, samtidig som det også blir integrert i undervisningsrommet 

(Gobbi 2011:48). Gobbi forklarer at øvelsene tilfredsstiller et dypt behov hos barnet, og det er 

direkte knyttet til barnets religiøse erfaringer og liv. Det er øvelser som gir barnet en helhetlig 

religiøs erfaring som menneske (Gobbi 2011:46). Barnet kan gjenta øvelsene så mange 

ganger han eller hun ønsker. Ifølge DGHK-metodikken leder gjentagelsene barnet til 

konsentrasjon og meditasjon, samtidig som barnet får følelsen av egen trygghet. Med andre 

ord lærer barna også om strukturer i hverdagslivet i atriet. På den måten kan man si at barna 

og DGHK inkorporerer og knytter det religiøse fortolkningssystemet til profane, hverdagslige 

øvelser. Metoden forsøker altså å gjøre religion til en del av selvidentiteten ved at den 

integreres som en del av de hverdagslige gjøremålene. 
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5.8 Metodens kompatibilitet med ulike kristne 

retninger 

Godly Play er tatt med i denne oppgaven for å vise at DGHK også har utviklet seg i en ny 

retning innenfor episkopal/protestantisk, kristen tradisjon. Godly play er utviklet innenfor 

rammene av en amerikansk episkopal menighet. Gudsrikeleiken er videreutviklet for å passe 

inn i menigheter i norsk kontekst. Godly Play og Gudsrikeleiken er eksempler på at ikke alle 

som driver med trosformidling til barn opplever at DGHK er kompatible med deres 

oppfatning av hvordan trosformidling skal gjennomføres.
26

 

I bakgrunnskapittelet om Gudsrikeleiken beskrev jeg noen av Rune Øysteses refleksjoner 

rundt å bruke Godly Play og Den gode hyrde katekese i menigheter i Den norske kirke. Han 

trekker blant annet frem rommets utforming og innhold, samt kunnskapen som skal formidles, 

som særegenheter ved metoden som ikke nødvendigvis passer til menigheter i Den norske 

kirke. Jeg vil nå drøfte videre noen av de praktiske utfordringene ved å bruke metoden, med 

vekt på DGHK. Jeg vil her basere meg på hva ansatte i Den norske kirke har sagt at de selv 

opplevde som utfordrende med å anvende DGHK i sin helhet.  

De jeg snakket med var enige om at DGHK kunne anvendes i Den norske kirke, men at det 

var noen utfordringer. Den første utfordringen var rom, det vil si den fysiske plassen som 

metoden krever for å brukes i sin helhet. Det er mye materiell som skal stå i rommet når barna 

er til stede. Dette materiellet krever stor plass, og hvis menigheten ikke har et ledig rom, må 

materiellet lagres på andre måter. Informantene fra Den norske kirke drøftet ulike muligheter 

for at dette skulle la seg gjennomføre i sine menigheter. Den ene informanten er kateket med 

en liten stillingsprosent i en menighet et stykke unna der hun bor. Hun sa at DGHK i sin 

helhet ikke var mulig å gjennomføre alene for hennes del, blant annet fordi det krevde så mye 

forskjellig materiell. Hun hadde laget noe av materiellet, og brukte dette materiellet og 

presentasjonen i trosopplæringen, men det var det hele for hennes del. I tillegg til utfordringen 

med romplass for materiellet, er altså materiellet en utfordring i seg selv. På kurset gikk vi 

gjennom 54 ulike presentasjoner, og nesten samtlige hadde unikt, tilhørende materiell. En 

annen informant som har produsert alt materiellet, og solgt det, ga et prisanslag på 150 000 

kroner for en komplett pakke med materiell. Prisen speiler både størrelsen på materiellet og 

                                                 
26

 Jeg vil ikke utdype videre de teologiske forskjellene mellom DGHK og Godly Play her, da dette ikke skal 

være et poeng i oppgaven, men henviser til O’Shea (2017) for videre lesning. 



61 

 

hvor tidkrevende det er å produsere. Hvis det kun er én person som skal produsere hele 

materiellet, er det en stor jobb og svært kostnadskrevende.   

 

5.9 Oppsummering 

I atriet tilrettelegges det for at barna skal oppleve tilhørighet i undervisningen. McGuire 

mener at barn må oppleve en tilhørighet for å kunne internalisere fellesskapets normer og 

verdier. I DGHK får barna for eksempel dekorere bønnekroken selv, med ulike gjenstander 

som bilder eller blomster. Dette kan forstås som en del av etableringen av tilhørighet til 

fellesskapet i atriet. I atriet tilrettelegges det også for at barnet kan skape seg selv, samtidig 

som det kan påvirkes av og må forholde seg til miljøet i undervisningsrommet.  

Metoden kan beskrives som holistisk, der undervisningen er rettet mot hele barnet. På denne 

måten kan man si at DGHK har som mål å lære barnet å knytte sin tro og religiøse praksis til 

alle sider ved deres livsutførelse. Med andre ord kan man si at dette er en del av metodens 

forsøk på å bidra med å forme barns selvidentitet. 

DGHK gir barnet opplæring i kristne fortolkningssystemer. Dette innebærer blant annet 

kunnskap om hvordan deltagerne skal handle innenfor fellesskapet, samt bruk av verbalt og 

nonverbalt språk. Giddens vektlegger språket som en av de mest sentrale strukturene i et 

fellesskap. Språk knytter tid og sted sammen, og språket som barna introduseres for i DGHK, 

gjør dem til en del av et kollektivt minne og et felles fremtidsmål. Opplæringen skal lære dem 

å mestre deltagelsen i fellesskapet, slik at de kan handle meningsfullt. 

 I neste kapittel vil jeg belyse hvilket syn på barn og barndom som danner grunnlaget i 

metoden. 
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6 Syn på barn og barndom i Den gode 

hyrde katekese 

I dette kapittelet vil jeg ta for meg syn på barn og barndom i DGHK. Hva som er synet på 

barn og barndom i DGHK, kan belyses ved å se på hvilke religiøse egenskaper barn tilskrives 

i DGHK. Det er viktig å forstå DGHKs syn på barn og barndom fordi det bidrar til å forklare 

hvordan metoden er med å forme religiøs identitet. Synet på barndom sier noe om 

forestillingene om hva barn er og hvor barnet skal, og dermed hvilke egenskaper barnet ideelt 

sett bør få. En betingelse for å kunne anvende DGHK i sin helhet er at brukeren av metoden 

har samme grunnsyn på barn og barndom.  

I innledningen til Cavallettis bok Barnets religiøse potensial står det at boken er «en 

dokumentasjon av barnets åndelige og religiøse evner» (Cavalletti 2009:8). I denne boken tar 

Cavalletti for seg arbeidet, metoden og resultatene av DGHK gjennom 25 år. Jeg vil av den 

grunn hovedsakelig bruke denne boken når jeg redegjør for det jeg omtaler som metodens syn 

på barn og barndom. Samtidig vil jeg vise hvilken religiøsitet DGHK tilskriver barn. Det er 

gjennom disse observasjonene av barn at Cavalletti og Gobbi har utviklet metoden og 

katekesen. En av grunntankene i DGHK er at barnet har en iboende religiøsitet og at de 

voksne skal hjelpe barna med å utvikle sitt forhold til Gud på barnas egne premisser. I siste 

del av kapittelet vil jeg kort knytte disse ideene til egen empiri. Dette gjør jeg ved å se på 

barns posisjoner i forhold til voksne i bestemte situasjoner. Posisjonene sier også noe om den 

faktiske hierarkiske strukturen mellom barna og de voksne når metoden tas i bruk. 

 

6.1 Barnets religiøse utgangspunkt 

I kapittel 3 redegjorde jeg for Bunges kategorier om syn på barn og barndom i kristen 

tradisjon. Bunge plasserte DGHKs syn på barn og barndom i kategori fem. Denne beskriver 

barn som forbilder for troen og en kilde til åpenbaring for voksne som er mottagelige for 

barnets uttrykk for tro. I DGHK skal metoden hjelpe barna med å utvikle religiøs identitet 

gjennom kjennskap til Gud, Guds rike, kirken og det kristne fellesskapet. Dannelse av religiøs 

identitet skal skje på barnas egne premisser. Cavalletti krediterer barnas responser og 

tilbakemeldinger som avgjørende for utformingen av metoden:  
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Som tiden gikk, innså de [Sofia Cavalletti og Gianna Gobbi] at de temaene som var mest 

nærende for barna, også var de viktigste i det kristne budskapet. Barna gjorde mer enn å lede 

utvelgelsesprosessen; de ledet faktisk også til å velge ut de viktigste elementene i 

åpenbaringen (Cavalletti m.fl. 2005:91) 

Sitatet viser at Cavalletti og Gobbi opplevde at barna selv visste hvilken religiøs kunnskap de 

hadde behov for, fordi barna hadde en iboende forståelse av hva som var det viktigste i troen. 

Med andre ord er perspektivet til Cavalletti at barn kan være en kilde til åpenbaringen og 

barna kan være modeller for tro og tolkning. I DGHK anses ikke barnet for å være en tabula 

rasa (tom tavle) som skal fylles opp av kunnskaper om Gud og tro (Garrido 2008). Cavalletti 

anser barnet for å ha et dypt forhold til Gud, og at barnet trenger veiledning for å kunne 

utvikle språk og et rom som kan hjelpe barnet med å utvikle sin relasjon til Gud (Garrido 

2008). Maria Montessori mente barnet hadde en indre lærer. Cavalletti har videreført dette og 

anser den indre lærer hos barnet for å være Den hellige ånd. Under dåpen blir barnet gitt den 

Hellige Ånd, som vil lede barnet mot det han eller hun trenger og har behov for (ibid.). Dette 

er grunntanken hos Cavalletti og Gobbi, og de sier selv at de har bygd katekesen og pensumet 

på barnet og Den Hellige Ånd. Den hellige ånd i barnet har vist dem hva barnet har behov for. 

Derfor skal den voksne i DGHK lytte og lære sammen med barnet, og fungere som en 

«matchmaker mellom barnet og Gud» (ibid.). Den voksne skal oppfordre barnet til å bli bedre 

kjent med Gud, slik at barnet kan bli det Cavalletti omtaler som å være forelsket i Gud 

(Garrido 2008). 

 

6.1.1 Barnets mystisk kunnskap 

Cavalletti betegner barnets iboende kunnskaper om Gud og forhold til Gud som en form for 

mystisk kunnskap. Betegnelsen mystisk kunnskap brukes fordi barna antas å ha kunnskaper 

om Gud før de blir fortalt om Gud. Denne iboende kunnskapen forklarer Cavalletti at kommer 

til uttrykk gjennom glede og spontane uttrykk hos barnet. Barnas uttrykk for glede kommer i 

form av stillhet og ro, som gir barnet en følelse av fred (Cavalletti 2009:22). Cavalletti 

forklarer dette som en evne barna har, der barna kommer i kontakt med det transendente. 

Ifølge Cavalletti har barnet en evne til å se den usynlige, transendente verden uten å anstrenge 

seg (Cavalletti 2009:23). I boken forklarer Cavalletti at barnet selv vil si ifra når han eller hun 

ønsker å oppdage Gud og den transendente virkeligheten (2009:14). Den voksnes rolle i 
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DGHK blir derfor å lytte til barnet og observere det, slik at den voksne kan oppfatte når 

barnet gir signaler.  

 

6.1.2 Det metafysiske barnet 

Cavalletti forstår barnet, basert på egne og andres observasjoner, som metafysisk (2009: 24). 

Hun sier ikke spesifikt hva hun legger i dette begreper, men som eksempel på hva Cavalletti 

mener med barnet som metafysisk, vil jeg trekke frem et sitat fra boken hennes. Hun forteller 

om en gruppe barn i 6-7-årsalderen som reflekterer over «dåpen som en deltagelse i livet til 

Den oppstandne Kristus» (Cavalletti 2009:23). Eksempelet skal illustrere hvordan barn kan se 

inn i det Cavalletti omtaler som den transendente verden: «Kateketen ville hjelpe barna i 

meditasjonen og snakket vakkert om skjønnheten i ‘lyset’ de hadde mottatt, men Agnese rettet 

på henne hele tiden og sa ‘Det er ikke lys. Det er godhet,’ som om godheten var mer synlig 

for henne enn lyset.» (Cavalletti 2009:23).
27

 Cavalletti mener at barnets korrigering av den 

voksne viser at barnet ser inn i den transendente verden, og at barnet derfor kan omtales som 

metafysiske. Dette er den eneste forklaringen hun gir på det hun omtaler som det metafysiske 

barnet, men det gir grunnlag til å trekke noen konklusjoner. Siden metafysikk er det 

filosofiske studiet av hva som ligger til grunn for virkeligheten, og siden Cavalletti snakker 

om at barn kan se inn i den transendente verden, tolker jeg dette som at hun mener barnet er 

metafysisk i den forstand at det har en unik evne til å forstå virkeligheten, og den religiøse 

virkelighet, på en annen måte enn den voksne. Dette kan knyttes sammen med drivkraften 

barnet har av den indre lærer, og danner på mange måter grunnlaget for perspektivet på barn 

som en kilde til åpenbaring.  

Cavalletti mener at barnet kan bevege seg gjennom en transendent verden. Idet han eller hun 

beveger seg, finner barnet kontakten med Gud gjennom glede og kjærlighet (Cavalletti 

2009:24). Cavalletti mener at denne bevegelsen skjer når barnet reflekterer rundt et tegn (for 

eksempel lyset, som vist over) og beveger seg dypere inn i betydningen, forbi det konkrete 

objektet. Som et resultat av barnets oppdagelse, vil det ifølge Cavalletti oppleve glede og 

kjærlighet. Cavalletti beskriver glede og kjærlighet som sentrale uttrykk for barns relasjon og 

kontakt med Gud. Hun forklarer barnets kjærlighet som en rikdom. Barnet har et dypt behov 

                                                 
27

 I denne oppgaven er ellers begrepet refleksjon brukt i stedet for meditasjon som Cavalletti bruker. Eksempelet 

illustrerer også hvordan tegnet (lyset) fungerer som et hjelpemiddel til å se inn i den transendente verden. 
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for kjærlighet, som kun kan måles med kjærligheten barnet opplever gjennom kontakten med 

Gud. Kjærligheten er, ifølge Cavalletti, en indre drivkraft hos barnet og det er kun i kontakt 

med Gud at barnet opplever den fullkomne kjærligheten. Med dette som utgangspunkt skal 

DGHK tilrettelegge slik at barn får oppleve kjærligheten til Gud. Cavalletti mener barnet 

uttrykker et behov for kjærlighet og formulerer inntrykket av barns behov slik: «Hjelp meg til 

selv å komme nærmere Gud» (Cavalletti 2009:24). 

Barndom i DGHK kan med andre ord ses som en periode der barnet er mer i direkte og 

upåvirket kontakt med Gud, fordi barnet i barndomsfasen kan bevege seg i det Cavalletti 

omtaler som en transendent verden. 

 

6.1.3 Barns evne til bønn 

Barnas evne til bønn og stillhet står sentralt for Cavalletti. Som nevnt i kapittel 5.4 skal atriet 

tilrettelegge for stillhet, slik at barnet får arbeide i ro. Hun mener at barna har behov for 

stillhet, fordi det mangler i hverdagen deres, noe som har ført til at barn er understimulert på 

stillhet. Stillheten kan også med andre ord forstås som en grensesetting mellom det å være til 

stede i atriet og i hverdagen. I følge Cavalletti er det i stillheten at barnet får mulighet til å 

lytte til det hun omtaler som den indre lærer (2005:79). Barnet lytter til den indre lærer når 

han/hun blant annet arbeider, under presentasjonene og i området som er tilrettelagt for bønn. 

Når barnet ber er det i følge Cavalletti den indre lærer som underviser både barnet og den 

voksne. Cavalletti forklarer at i barnas bønn er det svært sjelden at de ber om noe, men at 

bønnen isteden er fylt av lovprisning og takknemmelighet. Ved å introdusere barnet for 

Bibelen og liturgien får barnet et språk og vokabular til å uttrykke sine bønner. I DGHK 

introduseres barn til ulike bønner eller salmer fra Bibelen, og barnet og den voksne reflekterer 

rundt frasene de har blitt introdusert for. De ulike bønnene utvides gradvis i løpet av 

undervisningsperioden. Cavalletti skriver at bønn bør være en del av barnas hverdag, slik at 

de lærer å bruke bønn utenfor atriet også.  
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6.1.4 Barns «forelskelse» 

Barndom i DGHK er sett på som en tid som skal være fredfull, full av glede over Gud og 

«forelskelse i Gud» (Cavalletti m.fl. 2005:84). Forelskelsen skal, ifølge Cavalletti legge et 

bestemt moralsk grunnlag i barnets liv (Cavalletti 2005:84) Metoden forsøker å skape et 

bestemt kjærlighetsfylt grunnlag i barnet, som barnets oppførsel og moralske vurderinger 

senere vil springe ut fra (Cavalletti m.fl. 2005:84). Derfor mener Cavalletti at barnets religiøse 

oppdragelse i den tidlige delen av barndommen primært skal gjøre barnet kjent med forholdet 

til Gud, gjennom opplevelsen av glede og undring. Cavalletti mener som nevnt at fortelling 

om Den gode hyrde i Bibelen på en særegen måte introdusere barna til dette forholdet. 

Sentrale refleksjonspunkt i fortellingen om Den gode hyrde er hyrden som en kjærlig 

omsorgsskikkelse som passer på alle sauene, han kjenner dem ved navn, han går foran og 

beskytter dem mot farer, og gir sitt liv for dem (Cavalletti m.fl. 2005). Barna skal selv finne ut 

hvem hyrden og sauene er, og kateketen skal kun stille spørsmål til fortellingen. Cavalletti 

understreker at de voksne aldri skal fortelle barna hvem hyrden eller sauene er, fordi barnas 

egne oppdagelser er en del av det Cavalletti omtaler som det essensielle i formidlingen. Barna 

oppdager ikke nødvendigvis hvem hyrden eller sauene er med en gang, men når de gjør det, 

beskriver Cavalletti at barna opplever glede over oppdagelsen. Ved at barna får gjøre denne 

oppdagelsen selv, får barnet mulighet til å erfare og gjøre budskapet til sitt eget. 

Vektleggelsen av barnets selvstendige tolkning ivaretar med andre ord barnets subjektive 

opplevelse og tolkning. På denne måten vil barnet selv også kunne plassere opplevelsen i sitt 

eget fortolkningssystem, der sauene er metafor for barnet og etter hvert for det kristne 

fellesskapet.  

Cavalletti viser til forskning når hun understreker hvor viktig opplevelsen av kjærlighet er for 

barn.
28

 Hun mener opplevelsen av kjærlighet er en del av barnets oppbygning av personlighet, 

og at barnet også har behov for å strukturere personligheten i forhold til Gud (Cavalletti 

2009:24). 

Barnet trenger en uendelig, altomfattende kjærlighet, som ikke noe menneske vil være i stand 

til å gi det. Jeg tror ikke det finnes et eneste barn som er blitt elsket så høyt som det ønsket 

eller trengte. [..] I kontakt med Gud erfarer barnet en fullkommen kjærlighet. Gjennom 

                                                 
28

 Her henviser hun blant annet til Proceedings of the American Psycological Society (1976) (Se Cavalletti 

2009:24). 
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kontakten med Gud finner barnet den næringen det trenger for å bli et harmonisk menneske 

(Cavalletti 2009:24). 

Cavalletti utdyper ikke hva som skjer hvis barnet ikke har lært å kjenne Gud gjennom det hun 

omtaler som opplevelsen av «å forelske seg i Gud» (2005:84). Jeg vil likevel omtale det hun 

sier om betydningen av forelskelsen. I Cavallettis aldersinndelte grupper, mener hun at det 

våkner et nytt behov hos barn rundt seksårsalderen. Dette behovet uttrykkes gjennom barnas 

fokus på rettferdighet og urettferdighet, vondt og godt, og hva som er bra eller dårlig å gjøre. 

Cavalletti mener at det kan oppstå utfordringer for de barna som ikke opplever forelskelse i 

sin relasjon med Gud. Hun sier at disse barna, når de er i dette utviklingsstadiet, vil oppleve 

Gud som dommer og ikke veileder, fordi barn på dette stadiet er særlig opptatt av 

rettferdighet. 

Barn tilskrives i DGHK et behov for kjærlighet, og barnets kjennskap til Gud i DGHK ses 

som en viktig del av barnets identitetsdannelse. Barndom i DGHK kan med andre ord forstås 

som en periode der barnet skal gjøres kjent med Gud. Barnets kjennskap til Gud kan i DGHK 

tolkes som en viktig del av barnets personlighet. Uten en relasjon til Gud mangler barnet, 

ifølge Cavalletti, en viktig del av det barnet trenger for å bli et «harmonisk menneske» 

(Cavalletti 2009:24). 

 

6.2 Barnet i fellesskapet 

I undervisningssituasjonen i atriet er kunnskaper om det kristne fellesskap begrenset til de 

andre barna og omgivelsene. Cavalletti forklarer at barnet også trenger tilføring av «oksygen» 

fra det voksne fellesskapet (2009:34). Undervisningen og familien har komplimentere 

funksjoner som til sammen skal utgjøre en helhetlig trosopplæring for barnet. Barnet må 

komme i kontakt med og delta i hele det kristne fellesskapet. I den yngste aldersgruppen, 3-6 

år, er opplevelsen av Guds kjærlighet sentral.  

Hos de yngste barna vektlegges ikke fellesskapet på samme måte som i de andre 

aldersgruppene. Her introduseres barna for fellesskapet gjennom erfaringer av det Cavalletti 

omtaler som Guds kjærlighet, jamfør forrige kapittel. Eksempelvis skal barnet oppdage hvem 

sauene er i lignelsen om Den gode hyrde. Cavalletti forklarer at de første oppdagelsene er 
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likheten mellom sauene og barna. I løpet av den gradvise utvidelsen av fortellingene om Den 

gode hyrde vil barna erfare at sauene ikke bare er dem, men hele menneskeheten. Med andre 

ord vil barnet erfare fellesskapet når de skjønner at Gud er hyrden for alle mennesker.  

Barna blir også bevisst en tidsdimensjon, presentert gjennom bibelsk historie. Her knyttes 

menneskenes fortid, nåtid og fremtid sammen, samtidig som barnas presenteres for Guds 

vedvarende nærvær (Cavalletti 20011:21). Cavalletti sammenligner dette med Montessoris 

kosmiske utdannelse, der barnet lærer om hvordan alt henger sammen og skal finne sin egen 

plass i fellesskapet og i verden (Cavalletti 2011:29).  

Barnet introduseres med andre ord til fellesskapet utfra Cavallettis forståelse og syn på hva 

barnet har behov for i de ulike aldersfasene. Den voksnes rolle i DGHK er altså passivisert og 

barnet løftes frem og får en aktiv rolle. 

 

6.3 Den voksne i DGHK 

Den voksnes rolle er først og fremst å formidle bibeltekstene og troen. Ifølge Cavalletti tar 

barnet til seg det hun omtaler som det essensielle i troen. Derfor må den voksne ikke 

overlevere overflødige elementer, men heller det Cavalletti mener er kjernen i troen. 

Cavalletti omtaler rollen til den voksne som en tjener, fordi «Ordet», som den voksne 

formidler, tilhører Gud og skal tjene barnets religiøse potensial (2009:28).  

Gobbi skriver at hvis den voksene skal tjene relasjonen mellom barnet og Gud, må 

holdningen være ydmyk, respektfull og observant (Gobbi 2011). Den voksne skal bistå 

barnets religiøse rikdom og gi rikdommen næring ved å blant annet gjøre bibelteksten 

tilgjengelig for barna (Maresca 2005:462). Den voksne sitt arbeid i trosopplæringen skal være 

indirekte. Han eller hun skal planlegge undervisningen, forberede materiellet og vedlikeholde 

undervisningsrommet. Den voksne skal bruke kortere tid på å presentere materiellet til barna 

enn på å hjelpe barnet å reflektere, ved hjelp av materiellet. Den voksne kan lese tekstene og 

hjelpe barnet å velge arbeidsaktivitet (Maresca 2005:462). Gjennom undervisningen skal den 

voksne observere barnets arbeid, bønn, kunst og samtaler, og notere seg dette. Den voksne er 

ikke i senter, og hans/hennes personlige historie skal ikke deles. 
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Idealet er med andre ord tett knyttet opp til det Bunge skriver om kategori fem, der den 

voksne skal være mottakelig for barnas innsyn og utsagn. Samtidig kan vi se at metoden 

fokuserer på barnas likeverd og barnet skal anskues som et helhetlig menneske. Dette 

perspektivet samsvarer med Bunges fjerde kategori fordi barnet i DGHK anses som et 

fullverdig menneske. 

6.3.1 Forholdet mellom barnet og den voksne, teori og praksis 

I Cavallettis bøker beskriver hun barnets tro som noe annet enn den voksnes tro. Barnets tro 

beskrives som mer åpen, opprinnelig og ren. Cavalletti mener at barnet mottar Guds budskap 

uten å være påvirket av hverdagens støy, slik som de voksne er. Vi kan altså se at barn i 

DGHK fremstilles som et renhetsideal, fordi barnet på mange måter kan ses som nærere Gud 

og mer åpent for motta «Guds Ord» (Cavalletti 2009:). Derfor skal den voksne observere 

barnet og lære av det. Cavalletti mener at voksne har lagt flere lag til sin tro, lag som 

forstyrrer den rene troen i tanke og hjerte. Den voksne må derfor ikke videreføre sine 

overfladiske opplevelser eller formidle troen som noe tørt og teoretisk.   

Cavallettis syn på barndom i DGHK har betydning for hvordan metoden ble utviklet og 

praktisert. Den voksne og barna skal i den ideelle praksisen være likestilt (se under). Her vil 

jeg trekke inn Prestons diskusjon om koptisk sakramentpraksis hvor både barn og voksne 

deltar. Her skiller Preston mellom barns likestilte, overordnede og underordnede posisjoner i 

forhold til de voksne (2005:292). Jeg vil bruke Prestons tredeling for å tydeliggjøre skillet 

mellom den ideelle praksisen med flat maktstruktur som opplæringskurset og bøkene om 

metoden fremsetter, og metoden i praksis. Det vil jeg gjøre for å forklare hierarkiet mellom 

barn og voksne i DGHK.    

I DGHK skal barnet være likestilt med den voksne når de «lytter til Guds Ord» (Cavalletti 

2009). Eller for å si det på en annen måte som speiler metoden: Den voksne skal være likestilt 

med barnet. I DGHK skal presentasjonene av bibelfortellingene være en felles lytteopplevelse 

mellom barnet og den voksne. I møte ned bibelfortellingene er altså barnet og den voksne 

likestilt. I mine feltarbeid observerte jeg tegn på denne likestillingen. Eksempelvis var det 

barna i atriet i Bergen som holdt bønnestunden. Her var det to barn som på forhånd hadde 

valgt ut tekstene fra bibelen selv. Både barna og de voksne satt i fellesskap og lyttet til 

tekstene som barna leste. Dette gikk også igjen når de voksne leste tekster fra Bibelen. 

Uavhengig om det var barn eller voksne som leste tekstene fra Bibelen, lyttet alle i fellesskap 
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til tekstene. Et annet eksempel fra den samme undervisningstimen var da to barn trengte hjelp 

til et materiell, der de skulle sortere og plassere Bibelens innhold i kronologisk rekkefølge. 

Den voksne satte seg ned på gulvet med barna og sammen fant de ut hvor de ulike delene i 

Bibelen skulle være plassert i hylla. I dette tilfellet fant den voksne og barna i fellesskap ut 

hvordan det skulle gjøres, og den voksne inntok ikke en allvitende lederrolle.  

Barnet er samtidig i en overordnet posisjon når den voksne og barnet sammen reflekterer etter 

presentasjonene. Som nevnt over anses barnet i DGHK å ha iboende kunnskaper om Gud. 

Barndom karakteriseres i DGHK som en periode der barnet kan bevege seg i det Cavalletti 

omtaler som en transendent verden. Denne karakteristikken bidrar til å sette barnet i en 

overordnet posisjon. Den voksnes tro fremstilles ikke som like ren som barnets tro og relasjon 

til Gud, og det er barnas refleksjoner som står i fokus. Den voksne har en tilslørt tolkning av 

det Bibelen formidler fordi den voksne tar med problemer fra hverdagen i voksenlivet inn i 

refleksjonene. Cavalletti understreker flere ganger at voksne ikke skal uttrykke sine 

tolkninger, fordi deres tolkninger av Bibelen blir forstått i lys av deres dagsaktuelle 

problemer. I refleksjoner om hva budskapet faktisk formidler har barnet en overordnet stilling 

over den voksne. Den voksne skal lytte til barnet fordi den voksnes virkelighet er en barriere, 

i kontrast til barnets. Den voksne kan imidlertid i DGHK kvitte seg med denne barrieren. 

Barnet kan lære den voksne å forholde seg til det Cavalletti omtaler som det essensielle i 

troen. Barnet har altså en særstilling i møte med troen og bibelfortellingene. Med andre ord 

kan barnet omtales som et renhetsideal for troen.  

Under mitt feltarbeid i Bergen observerte jeg blant annet en presentasjon som tok for seg Fra 

skapelsen til parusi hos aldersgruppen 6-9 år. Her fortalte den voksne om ulike hendelser som 

barna fikk reflektere rundt mot slutten av presentasjonen. Da barna reflekterte, lyttet den 

voksne til barnas tanker og tolkninger, uten å korrigere. Hun nikket flere ganger bekreftende 

for å vise at hun lyttet til det barna hadde å si. Et annet eksempel er fra Oslo i aldersgruppen 

3-6 år. Her introduserte den voksne noen barn for surdeigslignelsen.
29

 Barna fikk en 

overordnet posisjon da den voksne trakk seg tilbake og lyttet til barnas svar. På slutten av 

undervisningsøkten var barna samlet til bønn. Barna fikk ytre sine bønner, og kateketen 

samlet det barna hadde gitt uttrykk for til en felles bønn. Igjen var det barnas egne 

refleksjoner og takksigelser som sto i sentrum, og den voksne holdt seg i bakgrunn. 

Eksemplene viser hvordan barna kan få en overordnet posisjon i undervisningssituasjonen 

                                                 
29

 Surdeigen er en lignelse fra Bibelen. I atriet lager barna selv en surdeig, som de kan se vokse når den hever. 
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parallelt med at den voksne får en passiv og underordnet posisjon. Posisjonen til barna i 

forhold til de voksne kan forbindes med ideen om renhet og uskyld. 

Under mine feltarbeidsopphold i Bergen og Oslo observerte jeg imidlertid også barnas 

underordnede posisjon. De voksne fikk en overordnet posisjon i forbindelse med barns arbeid 

og hvis det oppstår uro. Barna ble da satt i en underordnet posisjon. Under observasjonene 

oppsto det i flere av gruppene uro i atriet, i form av at barna snakket om andre ting enn det de 

skulle. Kateketen brøt da inn i barnas gruppediskusjon for å etablere en ny ro i atriet. Det 

samme forekom da noen barn satt urolig da de var samlet i en sirkel mot slutten av 

undervisningen. I disse situasjonene får den voksne en overordnet posisjon i forhold til barnet, 

fordi den voksne har ansvar for at barna arbeider målrettet og innenfor de rammene som er 

satt opp i atriet. 

Jeg vil også trekke frem et annet eksempel fra teologen Jennifer Bestes (2011) komparative 

studie av trosopplæring med barn. Episoden hun beskriver viser den voksne i en overordnet 

posisjon i forhold til barnet i undervisningssituasjonen i DGHK. Hun bemerker i sin studie at 

til tross for at kateketene i DGHK ikke skal korrigere barna når de reflekterer i 

refleksjonsstunden, så er det personavhengig om kateketen gjør det eller ikke. Hun observerte 

3 måneder på en katolsk montessoriskole i USA, hvor barn i alderen 6-9 år fikk DGHK- 

trosopplæring. Beste vektlegger at barna fikk reflektere relativt fritt, og at kateketene veiledet 

samtalene og samlet refleksjonene inn på rett spor hvis de sporet av. Samtidig observerte hun 

noen episoder der læreren korrigerte barnas tolkninger. Da hun konfronterte kateketen med 

dette, svarte kateketen at barnets tolkning var feil og motstridende til katolsk tro. Beste 

understreker derfor at toleransen for barns tolkninger og måten katekesen blir praktisert er 

avhengig av personen som underviser. Episoden til Beste beskriver også at den voksnes 

oppfatning av hva som er «korrekt» tolkning og handlemåte også kommer til uttrykk i 

undervisningen.  

I Cavallettis bøker er det tydelige direktiver og instruksjoner om at den voksne ikke skal 

korrigere eller irettesette barns uttrykk eller tolkninger. Cavalletti understreker at den voksnes 

egne oppfatninger om tro ikke skal overføres til barna i katekesen. Med andre ord kan man se 

Cavallettis metodiske instruksjoner som en ideell utøvelse, mens hva som skjer i praksis vil 

variere både lokalt og mellom personene som underviser. 
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6.4 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg belyst synet på barn og barndom i DGHK og synet danner grunnlaget 

i metoden. Ved å anvende Bunges kategoriserte perspektiver kan synet på barn og barndom 

både plasseres i 3. og 5. kategori. Barnet ses som et helhetlig menneske i DGHK og kan 

beskrives som forbilde på troen ved å ses som et renhets ideal. For å kunne anvende metoden, 

slik den er tiltenkt av Cavalletti og Gobbi, forutsetter det at de voksne deler samme grunnsyn. 

Jeg har vist hvordan DGHKs perspektiv på barn har medført at barnet får tidvis en likestilt, 

overordnet eller underordnet posisjon til den voksne kateketen. Syn på barndom i DGHK er 

altså mangefasettert. Barnet i DGHK innehar ikke kun én rolle eller posisjon, men flere. 

Samtidig er barnets posisjon eller rolle avhengig av personene som anvender metoden. Ved at 

metoden tar utgangspunkt i at barndom er en periode i et menneskes liv der troen er i sin 

reneste form, kan barnet få en overordnet posisjon i forhold til tolkning av Bibelen og 

forståelse av troen. Perspektivet forsterkes av at barnet antas å ha iboende kunnskaper, og har 

Den hellige ånd som en indre lærer. Samtidig viser min empiri at barn og voksnes posisjoner i 

forhold til hverandre ikke er entydige.  

I neste kapittel vil jeg redegjøre for hvordan DGHK blir praktisert i Norge. 
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7 Organiseringen av DGHK i Norge 

I første del av dette kapittelet vil jeg redegjøre for tilbudet av Den gode hyrde katekese i 

Norge og hvordan katekesen er organisert i Norge. Det blir også kort redegjort for hvordan 

DGHK er organisert internasjonalt. Jeg vil på denne måten beskrive forholdet og kontakten 

mellom de ulike organisasjonene i Norge, og DGHK i Norge sitt forhold til de ulike 

internasjonale DGHK-organisasjonene. Gjennom redegjørelsen av praksisen i Norge vil jeg 

også vise den indre splittelsen. I andre del av kapittelet vil jeg bruke Webers begrep 

karismatisk autoritet for å beskrive Cavallettis autoritet og forklare institusjonaliseringen av 

Cavallettis metode. Jeg vil til slutt drøfte kurs- og undervisningsvirksomheten i Oslo og 

Bergen sine to ulike innfallsvinkler til etablering av DGHK, og se om innfallsvinklene gir 

ulike resultater. Her trekker jeg inn Den norske kirke og Den katolske kirke som kontekst. I 

siste del av kapittelet vil jeg belyse noen utfordringer som andre DGHK-organisasjoner har 

rapportert om, i en offentlig rapport til Consiglio.  

 

7.1 Organisering internasjonalt 

DGHK er organisert med et internasjonalt organ som de nasjonale DHGK-organisasjonene 

tilhører. I 1996 gikk Cavalletti sammen med 21 personer fra syv land og dannet The 

International Council, også kaldt Consiglio (CGSUSA (u.å.) b). Målet med et slikt 

internasjonalt råd var å samle og danne en enhetlig internasjonal katekesestandard for DGHK, 

og å ivareta den klassiske versjonen av DGHK. Rådet møtes hvert tredje år og diskuterer blant 

annet forslag til endringer i katekesen. DGHK finnes i dag i 37 land.
30

 Consiglio diskuteres 

videre i del 7.3. 

På internettsiden til kurs- og undervisningsvirksomheten i Oslo står det at DGHK i Norge er 

en del av en europeisk organisasjon, som har hovedkontor i Tyskland (Den gode hyrde 

katekese - Norge 2012).
31

 På denne nettsiden står Inger Marit Brorson som representant for 

organisasjonen i Norge (Den gode hyrde katekese - Norge 2012). I Norge forholder de ulike 

                                                 
30

 Australia, Austria, Argentina, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Croatia, Ecuador, England, France, 

Germany, Guatemala, Haiti, Honduras, Ireland, Italy, Japan, Kenya, Mexico, New Zealand, Norway, Pakistan, 

Panama, Peru, Poland, Puerto Rico, Serbia/Bosnia, Slovenia, South Africa, Tanzania, Uganda, Uruguay, the 

United States, and Venezuela (Ibid.).  
31

  Organisasjonen heter Die Katechese des Guten Hirten 
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DGHK-virksomhetene seg imidlertid til forskjellige personer i det internasjonale DGHK 

miljøet, uavhengig av hverandre. De ulike virksomhetene har tilskrevet sine kontaktpersoner 

autoritet, og rådfører og forholder seg til deres avgjørelser, fremfor å ha kontakt med 

hverandre. Dette kan gjør det vanskelig å redegjøre for DGHKs interne nasjonale 

organisasjonsstruktur, men de neste avsnittene vil likevel gi et overblikk over situasjonen i 

Norge per 2018. 

 

7.2 Organisering i Norge 

I Norge brukes DGHK i 2017 av en menighet i Bergen, av en dominikansk nonne i et katolsk 

kloster Oslo og i et privat hjem i Oslo. Fra 2006 til 2011 ble det også tilbudt trosopplæring 

med DGHK i Arendal. Hver undervisningsvirksomhet har drevet og drives uavhengig av 

hverandre. Kursholderne forholder seg til ulike personer i det internasjonale miljøet og 

tilskriver disse personene ulik autoritet innenfor DGHK-miljøet. Dette har skapt utfordringer 

når det kommer til nasjonal, intern organisering, vekst og samarbeid, samtidig som det har 

skapt muligheter for selvstendig etablering og uavhengig vekst. Under vil jeg redegjøre for de 

ulike virksomhetene, hvordan virksomhetene er organisert og hvordan de forholder seg til det 

internasjonale nettverket.  

 

7.2.1 Kurs- og undervisningsvirksomhetene i Oslo 

I Oslo er det to virksomheter som driver DGHK. Den første virksomheten i Oslo, omtalt som 

kurs- og undervisningsvirksomheten i Oslo, drives privat av en prest i Den norske kirke. 

Undervisningslokalet er i et privat hjem i Oslo, hvor en del av hjemmet er omgjort og 

utformet som et atrium. Kurs- og undervisningsvirksomheten i Oslo har siden 1996 holdt kurs 

for voksne og utført DGHK-trosopplæring for barn. Trosopplæringen av barn har vært 

sporadisk gjennom årene, og hovedvekten av driften har bestått av opplæringskurs i DGHK 

for voksne. Under feltarbeidets periode har undervisningsvirksomheten hatt to barn til 

trosopplæring. Kursleder mener at det er vanskelig å rekruttere nye deltagere fordi det ikke 

bor nok barn i nærheten. Hun mener det ideelle hadde vært flere deltagere slik at 

undervisningen kunne foregått jevnligere. Kursleder fra virksomheten har forsøkt å knytte 



75 

 

trosopplæringstilbudet til den lokale menigheten i Den norske kirke, samt tilbudt opplæring til 

andre menigheter og i barnehager, uten at dette har vekket interesse i menighetene eller 

barnehagene.
32

 

Kursansvarlige i virksomheten i Oslo er godkjent til å holde kurs for voksne som skal 

undervise i aldersgruppen 3-6 av Cavalletti selv. Biskopen i Den norske kirke og i Den 

katolske kirke har også gitt sin «velsignelse» til kurs og undervisningsvirksomheten i Oslo 

(Anon 2017). Kurs- og undervisningsansvarlig fikk opplæring i DGHK i Tyskland i 1996, og 

har siden deltatt på DGHK-kurs i Tyskland, Italia og USA. Kursleder hadde frem til 

Cavallettis død jevnlig kontakt med Cavalletti. Hun samarbeider med en montessoripedagog 

for å holde kursene for voksne og trosopplæringen for barn. For å bli sertifisert som kateket i 

DGHK for hvert alderstrinn må kursdeltagerne delta på omlag 70 timer med undervisning. De 

må skrive notater til hver presentasjon som skal være godkjent av kursleder (kalt albumsark) 

og observere katekesen i en montessoriskole eller barnehage. Det er egne kurs for kursledere, 

men disse kursene holdes ikke her i Norge.
33

 

Virksomhetens kontaktperson til det internasjonale DGHK-nettverket er Claudia Schmitt. 

Kurs- og undervisningsansvarlig i Oslo fortalte at hun ble henvist til Claudia Schmitt av Sofia 

Cavalletti da hun ønsket å starte med DGHK i 1996. Claudia Schmitt hadde da vært en av 

Cavallettis kolleger gjennom 12 år i DGHK. Hun har siden vært kurs- og 

undervisningsvirksomhetens kontaktperson til den internasjonale DGHK organisasjonen, samt 

bistått virksomheten i trosopplæringskurs for voksne som skal undervise i alderen 3-6 og 6-9 

år i DGHK siden 1997.   

Den andre er ledet av en nonne i et katolsk kloster i Oslo. Hun har deltatt på kurs i DGHK 

både i Oslo og USA, og er sertifisert montessoripedagog. Under første intervju arbeidet 

søsteren med en mastergrad i Den gode hyrde katekese. Forrige gang DGHK ble anvendt i 

klosteret var i 2014, men nonnen hadde ny oppstart 20. august 2017, med 13 barn i alderen 3-

6 år. Undervisningen foregikk to ganger i måneden. Nonnen informerte om at det kun er 3-4 

barn som er trofaste deltagere, mens de andre deltar sporadisk. I desember 2017 ble 

trosopplæringen avlyst på ubestemt tid, på grunn av sykdom. Søsteren har siden hatt pause fra 

undervisningen av private grunner. 
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 For at barnehager skal kunne ha trosopplæring, må religiøs forkynnelse stå i forskriftene til barnehagen.  
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Virksomhetene i Oslo driver uavhengig av hverandre. Nonnen har deltatt på opplæringskurset 

i det private hjemmet, men utover dette er dette separate virksomheter. 

 

7.2.2 Undervisningsvirksomheten i Arendal 

I Arendal var det tilbud om DGHK i en katolsk menighet mellom 2006 til 2011, men det ble 

avsluttet da den ansvarlige for DGHK-Arendal pensjonerte seg. Trosopplæringstilbudet var 

opprinnelig annenhver uke, men i løpet av det siste året økte DGHK-Arendal til ukentlig 

katekese. Katekesen startet opp for 3-6 åringer, men tilbudet ble etter hvert utvidet for 6-9 

åringer. Kateketen fra Arendal fortalte at da hun pensjonerte seg, var det to personer som 

skulle ta over etter henne. De hadde fått økonomiske midler av menigheten til å gjennomføre 

et opplæringskurs i Oslo, men trakk seg i siste liten. Dette opplevde kateketen som svært 

skuffende. Ansvarlige fra DGHK-Arendal valgte derfor å selge undervisningsmaterialet til 

DGHK-Bergen.  

I min samtale med den ansvarlige for DGHK-Arendal ga hun uttrykk for at hun ønsket å starte 

med DGHK igjen. Kateketen var likevel usikker på om dette lot seg gjennomføre med tanke 

på økonomi og tid. Mens jeg har jobbet med dette prosjektet er det ikke blitt startet opp et nytt 

trosopplæringstilbud med DGHK i Arendal. 

 

7.2.3 Kurs- og undervisningsvirksomheten i Bergen 

Kurs- og undervisningsvirksomheten i Bergen er tilknyttet en katolsk menighet som tilhører 

Oslo katolske bispedømme. Denne menigheten har rundt 19.000 medlemmer.
34

 Menigheten i 

Bergen startet med DGHK som undervisningsmetode i 2012 og har fått godkjennelse av 

biskopen. To personer fra menigheten i Bergen var primus motor bak oppstarten av DGHK 

som metode. De deltok først på kurs i Oslo, og fikk godkjennelse av kursvirksomheten i Oslo 

til å starte opp med DGHK som metode for barn i Bergen. Fra oppstarten i 2012 har DGHK-

virksomheten i Bergen drevet uavhengig av de andre DGHK-virksomhetene. 
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 Intervju med katekesekoordinator i Bergen 04.06.17 
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Trosopplæringen foregår i klasserommene til skolen som er tilknyttet menigheten. Det er 

katekesekoordinator i menigheten som organiserer undervisningen, og selv underviser 

sammen med andre frivillige fra menigheten og Mor Theresa-søstrene.
35

  Undervisningen 

varer i rundt to timer hver gang gruppene møtes. Det er til enhver tid minst to voksne til stede. 

I de yngste gruppene er det flere voksne som hjelper til, disse er som oftest foreldre. Ikke alle 

foreldrene har kjennskap til hverken montessoripedagogikken eller DGHK og hvordan den 

utføres i praksis. Dette kom tydelig frem da jeg observerte DGHK i Bergen. Et eksempel er de 

praktiske øvelser i undervisningsrommet. Her er et viktig prinsipp at barna skal gjøre øvelsene 

selv, men de eksterne foreldrene rydder opp etter barna, noe det ikke er meningen at de skal 

gjøre.  

Høsten 2017 ble det tilbudt DGHK for aldersgruppen 3-6 år to lørdager i måneden. I denne 

gruppen utføres den tradisjonelle versjonen av DGHK. For 1.-3. klasse er det to grupper, på 

fredager (i SFO-tiden) og lørdager. Førstekommunionsgruppe (3. klassinger) kan velge 

mellom to ulike katekesetilbud. DGHK tilbys to ganger i måneden. Den andre katekesen er et 

månedlig tilbud. DGHK tilbys for en førstekommunionsgruppe både på fredager og lørdager. 

I førstekommunionsundervisning er elementer fra 3-6 års-tilbudet integrert i undervisningen. 

Undervisningskoordinator forklarte at dette er for at barna ikke skal gå glipp av den 

grunnleggende undervisningen som barna fra 3-6 år har fått. Den gode hyrde katekese for 4.-

7. klasse gjennomføres to ganger i måneden, men på informasjonssiden til menigheten står det 

at månedlig undervisning er mulig, etter avtale:  

For å få en best mulig kontinuitet for barna, ønsker vi at de skal komme to ganger i måneden, 

men om dette blir for mye for noen familier, er det også mulig å komme èn gang i måneden. I 

så fall, gi meg en melding om det (Bergen-katolsk 2017). 

Denne meldingen viser at det er en utfordring å få familier til å binde seg til undervisning to 

ganger i måneden, noe som katekesekoordinatorene er klar over. I denne gruppen fortsetter 

arbeidet med DGHK som pedagogisk metode, men det er også tilpasset slik at elementer fra 

de tidligere nivåene er med.   

Katekesekoordinatoren i DGHK Bergen forklarte at de fremdeles er i en innkjøringsfase og at 

det ikke er alle barna som har fulgt undervisningen fra 3-årsalderen. Dette byr på utfordringer 

når de ønsker å tilby DGHK i alle aldersgruppene, og de må derfor tilpasse tilbudet. En av 

                                                 
35

 Mor Theresa-søstrene er en katolsk verdensomspennende nonneorden som også holder til i Bergen. 
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tilpasningene var blant annet endringer i undervisningsrytmen. Som forklart i kapittel 5, skal 

presentasjoner skje parallelt med at barna arbeider selvstendig. I de eldste aldersgruppene 

valgte de isteden å starte med flere presentasjoner etter hverandre. Dette fremsto som litt 

forhastet, i kontrast til at det i den normative metoden vektlegges ro. Dette kan begrunnes 

med at de hadde tatt inn flere undervisningsaktiviteter fra aldersgruppen 3-6 år som de også 

skulle få implementert i undervisningen. Miljøet i Bergen hadde opplevd at hvis DGHK som 

metode har for rigide rammer, kan ikke tilbudet tilbys alle aldersgruppene. Tilpasningen har 

også vært drøftet med Linda Kaiel, som er virksomhetens kontaktperson til CGSUSA.
36

  

Linda Kaiel er fra Oregon i USA, og arbeider med katekesen for barn i alderen 3-12 år 

(Bergen-katolsk 2016). Hun holder opplæringskurs og foredrag om DGHK i Europa og USA, 

og har opplæring av Mor-Theresa-søstrene i DGHK (ibid.). Linda Kaiel har godkjent 

tilpasningen av undervisningen, og DGHK-miljøet i Bergen forholder seg primært til henne 

som autoritet når det gjelder DGHK. 

DGHK-miljøet i Bergen forholder seg via Linda Kaiel til CGSUSA, som er den amerikanske 

DGHK-organisasjonen. Organisasjonen startet i 1983 i Washington i samarbeid med Sofia 

Cavalletti (CGSUSA (u.å.)a).
37

 CGSUSA har ifølge en informant fra Bergen fungert som 

hovedorganisasjon internasjonalt. I de siste årene har imidlertid kursholder i DGHK i Bergen 

deltatt på flere europeiske samlinger, der representanter fra ulike DGHK miljøer i Europa er 

representert. Ulike personer fra DGHK har reist rundt og holdt opplæringskurs til kateketer, 

og på den måten har de skapt et europeisk nettverk. Hun forklarte at en samlet europeisk 

organisasjon er i fremvekst. Den arbeider med å etablere et nettverk som kan samarbeide med 

å effektivisere kursing av kateketer, videre utvikling av DGHK og vekst. Blant annet arbeider 

nettverket nå med et prosjekt der de skal utvikle DGHK for barn fra 0 til 3 år. DGHK-miljøet 

i Bergen er for øyeblikket det største DGHK-miljøet i Norge. 

 

7.3 Institusjonalisering av karismatisk autoritet 

I denne delen vil jeg bruke Webers idealtype karismatisk autoritet og begrepet 

institusjonalisering av karismatisk autoritet. Webers idealtyper er forklart i kapittel 3 (se også 

Repstad 2012).  
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 CGSUSA er forkortelsen for The National Association of the Catechesis of the God Shepherd United States. 
37

 CGSUSA har 1250 undervisningssteder i USA, i katolske, episkopale og ortodokse menigheter.  
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Cavalletti kan plasseres i Webers kategori som en karismatisk autoritet fordi de som anvender 

Cavallettis metode har tillagt henne spesielle egenskaper og kunnskaper om formidlingen av 

troen til barn. I boken Way of Holy Joy: Selected Writings of Sofia Cavalletti er det tekster fra 

Cavalletti der hun beskriver sitt arbeid med DGHK. Cavalletti beskriver arbeidet som et kall, 

der barna og Gud har vis henne veien i arbeidet med å utarbeide DGHK som metode (Coulter 

og Cavalletti 2012:30-39). Informantene mine som arbeider med trosopplæringen, ga også 

uttrykk for at arbeidet med katekesen kan anses som en form for kall. Cavalletti hadde tett 

kontakt med de som brukte metoden verden rundt, og hun reiste rundt og foreleste og 

underviste i metoden. Her vektlegger jeg kontakt og plasserer Cavalletti som karismatisk 

autoritet for å lage en mulig forklaring på hvordan DGHK praktiseres i Norge.  

DGHK som metode spredte seg etter utgivelsen av Cavallettis bok Barnets religiøse potensial 

i 1979. Etter utgivelsen var det stor interesse for metoden, og Cavalletti ble invitert til å holde 

foredrag og holde opplæringskurs for voksne i DGHK, blant annet i USA. Personene som 

bidro med opplæringskurs i DGHK og selv brukte metoden i USA, hadde tett kontakt med 

Cavalletti, og etablerte CGSUSA i 1983 i samarbeid med henne. Det skjedde med andre ord 

en institusjonalisering av Cavallettis autoritet i USA. Ved å etablere en organisasjon ser vi 

hvordan autoriteten overflyttes, samt skaper handlingsrom for spredning og vekst. CGSUSA 

fikk etablert en maktposisjon, der de kan ta avgjørelser og videreutvikle katekesen.
38

  

Consiglio er et annet eksempel på institusjonalisering av autoritet. Consiglio, forklart tidligere 

i dette kapittelet, ble i 1996 etablert som det øverste organet for den verdensomspennende 

DGHK, med mål om å ivareta praksisen og utøvelsen av metoden. Consiglio ble etablert i 

samarbeid med Cavalletti, og dens funksjon er blant annet å samle de ulike nasjonale 

gruppene som anvender DGHK. Samtidig som Consiglio skal ivareta metoden, skal rådet 

også avgjøre hvilke nye forslag som skal få bli tatt opp i metoden eller videreutvikles. Ifølge 

Consiglio skal de som underviser i DGHK som metode for kateketer ikke presentere nye 

metoder for studentene. Det er kun den fastsatte og enhetlige metoden som skal 

videreformidles. Først når en ny metode er godkjent av Consiglio, kan den anvendes og 

presenteres videre. Godkjennelsesprosesser sier noe om hvem som har makt, autoritet og 

legitimitet i DGHK til å endre Cavallettis ettermæle. 
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 Under kurset vår og høst 2017 ble vi informert om at CGSUSA blant annet arbeider nå med å revidere bøkene 

til Cavalletti.  
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CGSUSA var etablert før Consiglio, og fungerte i utgangspunktet som hovedorganisasjon. 13 

år etter CGSUSA ble etablert, ble Consiglio dannet. Det første møtet ble holdt i USA, med 

Cavalletti til stede. Consiglio kan ses som et forsøk på å begrense autonome, større grupper 

fra å få enerett i oppbygningen og etableringen av DGHK internasjonalt. Et felles råd kan 

også begrense at personer i DGHK påberoper seg maktposisjoner gjennom for eksempel 

kjennskap og relasjonelle henvisninger til Cavalletti og Gobbi. 

Etter Cavallettis død faller avgjørelsene om hva som er godkjent i metoden på Consiglio. 

Samtidig er det mange som har arbeidet med Cavalletti og har hatt kontakt med henne. De 

som samarbeidet og hadde kontakt med Cavalletti i forbindelse med metoden, kan ha opplevd 

en form for autoritet og ansvar for videreføringen og ivaretagelsen av DGHK. Den samme 

opplevelsen kommer også til uttrykk hos informanten min fra kurs- og 

undervisningsvirksomheten i Oslo.  

Leder for kurs- og undervisningsvirksomheten i Oslo anser seg selv som ansvarlig for å 

bevare Cavallettis opprinnelige metode. Kursleder i Oslo kan dermed oppfattes som en 

renhetsvokter av Cavallettis ettermæle. Dette kom blant annet til uttrykk når endringer av 

metoden ble diskutert på kurset. CGAUSA har revidert noen av bøkene samt praksisen og 

metoden. Disse endringene er ikke kursleder i Oslo enig i, og hun mener de har endret og 

fjernet essensielle deler som var viktige i Cavallettis opprinnelige metode. Denne uttalelsen 

gjenspeiler noe av den indre splittelsen som finnes i DGHK-miljøene. Ansvaret for 

ivaretagelsen av metoden ble gjentatte ganger uttrykt gjennom kursleders henvisninger til 

kjennskapet til Cavalletti som person. En forsterkende faktor er også tilknytningen til 

kontaktpersonen for kurs- og undervisningsvirksomheten, Claudia Schmitt. Etter at kursleder 

var i kontakt med Cavalletti i 1996, ble hun henvist til Claudia Schmitt. Kursleder anser 

derfor Claudia Schmitt som utnevnt av Cavalletti, og mener derfor at det er henne DGHK i 

Norge skal forholde seg til. I et offisielt brev fra Consiglio 22.03.2000 står både Linda Kaiel 

og Claudia Schmitt som medlemmer av Consiglio (Schmitt og Rojcewicz 2000). Linda Kaiel 

var en av representantene fra USA, og Claudia Schmitt var en av representantene fra 

Tyskland, Østerrike og Kroatia. 

Her spriker oppfatningen av DGHK i Norge mellom de ulike virksomhetene. Virksomhetene 

har alle det samme utgangspunktet. De vil formidle troen på best mulig måte for barn. Men 

oppfatningen eller ønsket om DGHK som en enhetlig organisasjon i Norge er ulik. Jeg forstår 

det slik at kurs- og undervisningsansvarlig i Oslo ønsker en enhetlig organisasjon i Norge, slik 
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at Cavallettis metode kan ivaretas og videreføres i sin originale form. I DGHK-miljøet i 

Bergen er anvendelsen av selve metoden motivasjonen. Personene som var primus motor bak 

iverksettelsen av DGHK i Bergen, deltok først på opplæringskurs i Oslo. På grunn av ulike 

personlige årsaker hadde ikke Claudia Schmitt mulighet til å holde de videre kursene i Oslo. 

For å få fortgang i oppstartsprosessen valgte DGHK-miljøet i Bergen derfor å ta de neste 

kursene i Tyskland. Her møter de Linda Kaiel som de velger å knytte seg til, og som har 

hjulpet dem videre med etableringen. Her handlet det altså også om tilgjengelighet. I tillegg 

har Linda Kaiel undervist i Mor Theresa-søstrene, og denne ordenen kan også ha spilt en stor 

rolle i innføringen av DGHK i Bergen. Hele nonneordenen har sluttet opp om DGHK som 

metode i sin trosundervisning. DGHK i Bergen har på bakgrunn av dette valgt Linda Kaiel 

som kontaktperson.  

DGHK i Bergen forholder seg også aktivt til Den katolske menigheten de er tilknyttet og 

retningslinjene og kravene til Oslo katolske bispedømme. Ved å drive selvstendig og 

uavhengig av andre DGHK-organisasjoner i Norge har DGHK i Bergen fjernet et bindeledd 

til autoritetskjedet i DGHK, og dermed unngått en autoritetsstruktur som kan være 

begrensende for vekst. For å si det på en annen måte: Ved å unngå flere høvdinger, har de 

begrenset krav fra ytre hold, og kan fokusere på og til en viss grad velge egne 

rammebetingelser. 

Som nevnt tidligere i dette kapittelet har kateketene i Bergen innført metoden gradvis og 

tilpasset den barnas forkunnskaper fra tidligere katekesedeltagelse. Årsaken til tilpasningen er 

at ikke alle barna har fulgt hele DGHK fra første nivå, 3-6 år. Min analyse viser hvordan 

miljøet i Bergen har valgt å være autonome og uavhengige av andre DGHK-organisasjoner 

for å kunne gjennomføre DGHK som metode. De har fått sin autonomi ved å knytte seg til 

Linda Kaiel. Gjennom Linda Kaiel har Bergen fått mer selvstendighet i Norge, samtidig som 

deres virke har legitimitet gjennom Linda Kaiel. Under mitt feltarbeid og gjennom samtaler 

med informanter i Bergen fikk jeg et klart inntrykk av at kateketene i Bergen hadde full tillit 

til Linda Kaiel. Denne tilliten innebar også at de stolte på at Linda Kaiel veiledet dem til å 

utøve metoden på en tilfredsstillende måte.  

Den ansvarlige for DGHK i Bergen arbeider mot selv å bli autorisert som kursinstruktør i 

DGHK. I DGHK-Bergen ønsker de at kursene de holder skal være tilgjengelig for alle som er 

interesserte, også fra andre land. Ved at ansvarlige for DGHK i Bergen blir autorisert som 

kursholder, kan undervisere i Bergen drive mer autonomt, samtidig som de kan utdanne flere 
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gjennom egne kanaler, uavhengig av andre. I DGHK-Bergen uttrykkes autoriteten gjennom 

kontakten de har til Linda Kaiel. Bergen har sin autonomi i Norge fordi de ikke forholder seg 

til de andre virksomhetene som anvender DGHK. DGHK i Bergen må imidlertid også 

forholde seg til retningslinjene til Oslo katolske bispedømme, og innordne seg etter disse. I 

boken Retningslinjer for katekesen, introdusert i kapittel 4, er det beskrevet hva som er 

målene for katekese i Den katolske kirke i Norge. Det er bestemte kunnskaper barna skal ha 

tilegnet seg i de ulike aldersgruppene, men hvordan barna lærer det, og hvordan menigheten 

velger å formidle informasjonen, er relativt valgfri. Her har menigheten i Bergen valgt å tilby 

DGHK som metode for trosopplæring. 

 

7.4 To ulike innfallsvinkler, to ulike resultater 

Som redegjort for over, er perspektivene ulike hos virksomheten i Bergen og Oslo. I Oslo har 

den manglende tilknytningen til menigheter eller andre virksomheter og organisasjoner 

medført at metoden er blitt anvendt kun få steder. Virksomhetsansvarlige i Oslo har forsøkt å 

knytte metoden til lokale menigheter, men med liten suksess. 

I undervisningsvirksomhetene i Arendal og Oslo har et manglende nettverk medført at det 

ikke har vært andre personer som har kunnet ta over og videreført metoden. Arendal hadde 

kontakt med virksomheten i Oslo, men for å delta på kurs hos virksomheten i Oslo var 

deltagerne avhengig av å reise til Oslo. Dette kan både være tidkrevende og en økonomisk 

belastning for kursdeltagere. 

I Bergen har de bygd opp kunnskaper internt, knyttet seg til Mor Theresa-søstrene, samt 

arbeidet for å ha opplæringskurs for voksne i sine egne lokaler. Ved at metodekurset tilbys 

lokalt, kan man anta at terskelen for å delta på opplæringskurset er lavere for de som 

engasjerer seg i menigheten og med katekese. DGHK som metode er svært kompleks og 

krever kunnskaper for å brukes og for at den skal fungere. Metoden er ulik andre metoder og 

derfor er de som anvender metoden avhengig av at de som underviser har mulighet til å 

tilegne seg disse kunnskapene. Ved å tilby opplæringskurset lokalt kan kursdeltagerne lettere 

passe kurset inn i sin hverdag. 
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På en måte har altså uavhengigheten gitt DGHK-Bergen friheten til å etablere DGHK på sine 

egne premisser og innenfor sine rammer. Min analyse viser at ved at DGHK-Bergen både har 

knyttet til seg kunnskaper (eksternt og) lokalt og på den måten lagt grunnlaget for vekst i 

nærmiljøet.   

Imidlertid er også handlingsrommet for innfallsvinklene ulike for virksomhetene og derfor vil 

jeg forsøke å danne et relieff som skal bidra til å gi en forståelse av hva DGHK-

virksomhetene må forholde seg til.  Jeg vil derfor trekke frem hvordan Den norske kirke 

promoterer familietilbud og hvordan forbrukere av disse tilbudene kan forholde seg til kirkens 

tilbud. Der etter vil jeg belyse de forskjellige nasjonale gruppene i Den katolske kirke som 

bruker sine arenaer i kirken til å både drive trosopplæring, men også videreføre 

nasjonalhistorie og kultur, og derfor ikke nødvendigvis deltar DGHK tilbudet fra første 

aldersgruppe (3-6 år).  

7.4.1 familietilbud i Den norske kirke 

I artikkelen «’Ikke en sånn påtrengende greie.’ Et religionshistorisk blikk på familietilbud 

tilknyttet trosopplæringsreformen i Den norske kirke» ser Preston på «nye familietilbud» i 

Den norske kirke (2006). Med de nye familietilbudene ønsker Den norske kirke å rekruttere 

barn som er formelle medlemmer, men befinner seg i periferien, som aktive deltagere i 

kirkens trosopplæringstilbud (Preston 2006:57). Den norske kirke forsøker å knytte barn til 

menighetene ved å inkludere familien slik at flere barn i fremtiden vil delta på kirkens 

trosopplæringstilbud (ibid.). Preston ser blant annet på hvordan tilbudene blir fremstilt av 

arrangørene, og hva som er målet med fremstillingen. Hun finner at arrangørene ikke ønsker å 

fremstå som «dogmeskoler» og derfor trår forsiktig, slik at de ikke blir oppfattet som 

påtrengende (Preston 2006:60). Den norske kirke promoterer tilbudene med ord som 

«fellesskap» og «dialog» (ibid.:61). Dette medfører at tilbudene fremstår ikke-forkynnende, 

og ikke-påtrengende. Dette er også gjennomgående i promoteringen av de nasjonale tiltakene 

som Den norske kirke har. Malene på invitasjonen til barna der de inviteres til for eksempel 

trosopplæringstilbudet «Tårnagenter», nevner ikke en eneste gang intensjonen med 

arrangementet. I motsetning til dette er DGHK et tilbud som krever at barna (og foreldrene) 

forplikter seg til tilbudet for at DGHK skal kunne gjennomføres i sin helhet. I tillegg er 

DGHK en forkynnende metode der overflødige sekulære elementer ikke skal være en del av 

opplegget. DGHK har kun ett mål, som er å «hjelpe barnet å komme nærmere Gud» 
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(Cavalletti 2009). Jeg vil under trekke inn et annet forskningsarbeid som kan bidra til å 

forklare motivasjoner som ligger bak foreldres deltagelse på kirkelige aktiviteter.  

I artikkelen Changing patterns? Occasional consumers of new activities in old churches 

forsøker Marie Nielsen å besvare spørsmålet: «Er det mulig å identifisere det som motiverer 

dagens individer til å delta i bestemte kirkelige aktiviteter, gjennom perspektivet til 

forbrukerne?» (2015). Analysen bygger på innsamlet data fra en nasjonal undersøkelse i 2014 

fra forbrukerne av babysang, knyttet til Den evangelisk lutherske kirke i Danmark. 

Hovedfunnet til Nielsen viser at flertallet av deltagerne kan identifiseres som sporadiske 

forbrukere som motiveres primært av et ønske om personlig forbedring (Nielsen 2015). 

Nielsen hevder at foreldrene, først og fremst mødre (93% var kvinner), primært var motivert 

av barnas vel og ve. Nesten 100% av deltagerne fokuserte på hvordan dette kunne tjene barnet 

og deres relasjon til barnet. Nielsen bemerker også at dette ikke var et overraskende svar, da 

kun seks prosent hadde dette som eneste foreldre-barn aktivitet. Resten deltok på andre 

aktiviteter som barnesvømming, barnekino og lignende. Deltagerne var positive til kirken, 

men utfra svarresultatene var foreldrene heller motivert av å styrke relasjon til barnet, enn en 

religiøs motivasjon (Nielsen 2015).  

Deltagerne i undersøkelsen opplevde tilbudet til en viss grad som religiøst, men mindre enn 

de hadde forventet (Nielsen 2015). De ønsket ikke en mer religiøst preget babysang heller. 

Deltagerne hadde en positiv opplevelse av babysangen, men Nielsen understreker at 

undersøkelsen ikke kan si noe om den faktiske langtidseffekten fordi det var et tidsavgrenset 

prosjekt. Samtidig kan den gi en pekepinn på deltagernes fremtidige deltagelse fordi 

undersøkelsen stiller spørsmålet om fremtidig deltagelse (ibid.). Deltagerne som hadde en 

positiv opplevelse av babysang, vil anbefale det til andre og komme igjen hvis det blir 

relevant eller aktuelt (ibid.). Deltagerne vil delta på lignende aktiviteter, det vil si aktiviteter 

tilpasset familien, og vil videreføre noen av nøkkelfaktorene til hjemmet, som babysang. 

Samtidig vil majoriteten av deltagerne ikke bruke kirken mer i fremtiden (Nielsen 2015). 

Nielsens analyse kan bidra til å forklare hvorfor DGHK som metode ikke får innpass i Den 

norske kirke, noe som også forsterkes av at Den norske kirke ikke ønsker å fremstå 

påtrengende (se Preston 2006). DGHK er en metode som krever en grad av forpliktelse fra 

deltagerne for at metoden skal fungere optimalt, og det er tilsynelatende få norske foreldre 

eller deltagere som er villige til å forplikte seg på denne måten.  
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7.4.2 Familietilbud i Den katolske kirke  

Foreldre i Den katolske kirke i Norge er pålagt av Den romersk-katolske kirken å oppdra 

barna sine katolsk (Mæland 2016:83). Dette inkluderer også deltagelse i trosundervisning. 

DGHK i Bergen er som sagt tidligere en del av Den katolske kirken i Bergen, og en del av 

kirkens trosopplæringstilbud. I kontrast til Den norske kirke, som ikke ønsker å fremstå 

påtrengende ovenfor sine medlemmer, stiller Den katolske kirke krav til sine medlemmer om 

aktiv deltagelse i kirken fra både barn og voksne. Den norske kirke tilbyr trosopplæring, men 

medlemmene er ikke på samme måte forpliktet til å delta i trosopplæring.  

Den katolske kirke i Norge består av omlag 180 ulike nasjonaliteter. I de største byene i 

Norge, inklusive Bergen, har de største nasjonale gruppene egne arenaer i Den katolske kirke 

(Mæland 2016:123).
39

 De forskjellige arenaene har blant annet organisert egen trosopplæring, 

der barna tilbys trosopplæring på foreldrenes morsmål, og trosopplæringen blir en arena for 

opplæring i foreldrenes kultur og historie. Informanten min forklarte at de andre katolske 

gruppene ikke tilbyr DGHK som metode. DGHK i Bergen forklarte at innføringen av DGHK 

også har medført at de har måttet tilpasse katekesen til barnas trosopplæringsbakgrunn. Siden 

alle barna ikke har deltatt i DGHK, har barna heller ikke samme utgangspunkt i kunnskaper 

om DGHK. Dette innebærer katekesen må tilpasses avhengig av hvem som deltar. 

Tilpassingen har medført at det ikke er den tradisjonelle DGHK som har vært brukt i de eldre 

aldersgruppene, men en hybrid. Ved at barna starter sin deltagelse katekesetilbudet med 

DGHK senere enn 3-6 års-gruppen, kan dette medføre at katekesen kontinuerlig må tilby en 

hybridversjon av katekesen. 

Under mitt feltarbeid i undervisningsvirksomheten i Bergen snakket jeg med en av barnas 

foresatte, som bisto undervisningen. Vi snakket om hva som motiverte familien til å engasjere 

seg i DGHK i Bergen. Moren fortalte at familien hadde hatt god tilknytning til det katolske 

miljøet i deres hjemland. Miljøet hadde vært en stor del av deres sosiale liv og omgangskrets 

og nå håpet hun at hele familien skulle få den samme sosiale tilhørigheten ved å delta aktivt i 

denne menigheten. Dette innebar barnas deltagelse i katekesen, men også foreldrenes. Hun 

fortalte at hun også håpet å bli flinkere i norsk ved å hjelpe til i katekeseundervisningen. 

                                                 
39

 De nasjonale gruppene i Bergen som har egne arenaer, samt egen trosopplæring på polsk, tamilsk, litauisk, 

spansk, vietnamesisk, norsk og filippinsk (sistnevnte oppgir ikke egen trosopplæring Bergenkatolsk.no sine 

nettsider)(Mæland 2016:123). 
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Samtalen viser at de som sender barna til DGHK har ulike motivasjoner for å delta på 

trosopplæringen. De er ikke nødvendigvis motivert av metoden i seg selv.  

Jeg vil videre trekke inn utfordringer som Den katolske kirke i Norge selv trekker frem i 

Plesner og Døvings artikkel «Livsfaseriter. Religions- og livssynspolitiske utfordringer i 

Norge» (2009).  En utfordring er avstandene mellom menighetene i Den katolske kirke i 

Norge. Katolikkene i Norge bor spredt, og avstandene kan gjøre det utfordrende å utføre 

ritualer knyttet til barne- og ungdomsfasen (Plesner og Døving 2009:17). Som vi så tidligere i 

kapitlet, tilbyr den katolske menigheten i Bergen månedlig trosopplæring etter forespørsel.  

Det månedlige tilbudet kan forklares med de geografiske avstandene som trekkes frem i 

rapporten. De aktuelle ritualene er ikke fastlåst til bestemte lokaler, men ritualene krever 

forberedelsestid og undervisning før de kan bli gjennomført. Utfordringene ved avstand løser 

Den katolske kirke ved å transportere gjenstander, eller ved at personer reiser til nærmeste 

menighet for å utføre selve ritualet (ibid.). Utførelsen av undervisningen løser Den katolske 

kirke ved tett samarbeid med familie, eller andre alternative måter (ibid.).  

I rammeplanen til en informants prosti i Den norske kirke står det også beskrevet  hvordan det 

geografiske landskapet kan være en utfordring for deltagelse i trosopplæringen. Det 

geografiske landskapet består av store jordbruksarealer. Dette medfører at barn og familier må 

reise et stykke for å komme seg til aktivitetene. Busstilbudene er ikke optimale, og det blir 

utfordrende for barn og unge å komme seg kirken eller menighetens lokaler.  

I Døving og Plesner sin rapport fra 2009 meddeles det både fra Den katolske kirke og Den 

norske kirke at manglende økonomiske resurser er en utfordring når det kommer til å 

gjennomføre ulike aktiviteter. De er avhengige av frivillig deltagelse fra sine medlemmer. 

Opplæring og kursing i DGHK er både tidkrevende og økonomisk krevende, med tanke på 

hvor opplæringskursene ligger, og hvordan de er lagt opp. Det er mulig å reise til Europa og 

USA for å delta på kurs, men dette kan bli en stor økonomisk utgift for privatpersoner hvis det 

må gjennomføres på privat initiativ. Derfor er det trolig lettere for de som arbeider med 

katekese å heller anvende tilbud eller ferdig utarbeidede undervisningsopplegg som f.eks er 

tilgjengelige på Blilys.no eller ressursbanke.no. Ressurssidene tilbyr ferdige 

undervisningsopplegg gratis.  
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Frem til nå har jeg pekt på ulike utfordringer DGHK i Norge står ovenfor. Under vil jeg sette 

DGHK i en større kontekst og vise at utfordringene DGHK i Norge står ovenfor ikke er unike 

for de norske virksomhetene. 

7.4.3 En større kontekst 

DGHK er som nevnt tidligere organisert med et øverste råd, kalt Consiglio. Rådet møtes hvert 

tredje år og drøfter blant annet situasjonen til DGHK i forskjellige land. Etter Consiglio-møtet 

i 2014 ble det skrevet en rapport som redegjør for statusen til DGHK i blant annet Tyskland, 

Italia, Canada, Australia, USA og Mexico. Rapporten heter Catechesis of the Good Shepherd, 

Consiglio Meeting September 28-October 1, 2014. Report to CGSUSA Members og er 

tilgjengelig fra CGSUSA hjemmeside på internett. For å sette DGHK i en større kontekst vil 

jeg nevne statusen til DGHK i disse landene og trekke frem utfordringer som kan være 

fellesnevnere for DGHK som metode. Rapporten viser at det ikke bare er utfordringer med å 

få innpass med DGHK i forskjellige norske kirkesamfunn og menigheter, men at det også er 

en lignende tendens i andre land. Rapporten spesifiserer ikke hvilke kristne retninger DGHK 

som metode benyttes av. Dette kan begrunnes med DGHK har en grunnleggende økumenisk 

holdning og derfor fokuseres det ikke på hvilke spesifikke retninger som benytter seg av 

metoden.  

I rapporten kommer det frem at den DGHK-organisasjonen i Tyskland ikke har fått innpass i 

tyske kirkesamfunn. Her går veksten av DGHK tregt. En av årsakene som de oppgir er blant 

annet at medlemmene ikke har en aktiv deltagelse i DGHK-organisasjonen. De har i tillegg 

problemer med å rekruttere nye kvalifiserte personer til å drive med opplæringskurs i DGHK, 

og den lave veksten kan være et resultat av at de nødvendige kvalifikasjonene for å arbeide i 

tyske kirkesamfunn er svært høye. I stede blir Godly Play som metode anvendt: «Deborah has 

had a good dialogue with Godly Plan people in Germany, which has been adopted as 

catechesis for all Protestant churches in Germany.» (Maxwell og Teller. 2014:12-13). Godly 

Play er tilpasset den protestantiske retningen og derfor kan metoden være mer anvendelig enn 

DGHK i protestantiske kirkesamfunn.  

DGHK i Australia og Canada har begge fem kvalifiserte personer som kan holde 

opplæringskurs for voksne i DGHK. Organisasjonene i disse landene meddeler at det er 

utfordrende å lære opp nye personer i DGHK på grunn av geografiske avstander. I disse 

landene er det etterspørsel, men det lille antallet godkjente instruktører er ikke i stand til å 
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dekke behovet. Det påpekes at kostnadene knyttet til reise er store. DGHK-Australia nevner 

også at de har problemer med å samle inn donasjoner til å finansiere arbeidet. Økonomiske 

utfordringer fremkommer også hos informantene fra DGHK i Arendal og Oslo. De ga også 

uttrykk for at det økonomiske kan være en belastning hvis man skal drive DGHK på privat 

initiativ. 

I Italia har DGHK-organisasjonen utfordringer med å få innpass med metoden i alle 

aldersgrupper. I rapporten står det at det er en etterspørsel etter DGHK for aldersgruppen 3-6 

år fordi det er få trosopplæringstilbud for denne aldersgruppen. For de eldre barna har 

menigheter egne etablerte og ferdig utarbeidede undervisningstilbud og menighetene er derfor 

ikke interessert i å endre trosopplæringstilbudet til DGHK som metode. DGHK-

organisasjonen i Italia har derfor bestemt at de kun vil innføre DGHK for 3-6 åringer dersom 

menighetene også innfører DGHK som metode for alle aldersgruppene. Videre står det i 

rapporten fra DGHK i Italia at mange menigheter har utfordringer med å tilrettelegge for et 

fullstendig atrium på grunn av plassmangel. Denne utfordringen har jeg, som nevnt tidligere, 

også observert blant DGHK i Norge. Undervisningsvirksomheten i Bergen låner lokaler av 

skolen som er tilknyttet menigheten. Da jeg observerte i Bergen, måtte virksomheten flytte 

materiellet fra et lagerrom til klasserommene, samt bytte ut materiellet til neste aldersgruppe 

som kom etter. Problematikken knyttet til plass ble av informantene i Den norske kirke også 

drøftet som en potensiell utfordring for de som eventuelt ville starte med metoden. 

Fra DGHK-organisasjonen i Mexico rapporteres det om en bekymring over hva som vil skje 

med DGHK når Mor Theresa-søstrene reiser videre. De frykter at DGHK-metoden ikke vil ha 

et like sterkt faglig grunnlag og tyngde når Mor Theresa-søstrene trekker seg ut. I rapporten 

står det at frykten er knyttet til at personene som da sitter igjen med ansvaret, ikke er 

kompetente nok til å anvende metoden i sin helhet. I DGHK i Bergen bistår Mor Theresa-

søstrene alle aldersgruppene i undervisningstilbudet som tilbyr DGHK som metode. Det var 

tydelig at DGHK i Bergen var avhengig av at Mor Theresa-søstrene bisto som en del av 

bemanningen i katekesen. Dette kan forklare hvorfor DGHK i Bergen har arbeidet målrettet 

med å utdanne sine egne kateketer i DGHK som metode. De ønsker å ha gode kunnskaper 

lokalt om katekesen, hvis Mor Theresa-søstrene skulle reise fra Bergen.  

I en separat rapport til Consiglio, USA Report for the Consiglio Presented September 30, 

2014, lister CGSUSA opp syv punkter som organisasjonen arbeider med å forbedre. Disse 

dreier seg i hovedsak om utfordringer knyttet til en helhetlig opplæring av kateketene, og at 
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flere av de som anvender DGHK ikke er kvalifiserte til å undervise i metoden. Mangel på 

kvalifiserte personer i DGHK er altså en utfordring for organisasjoner som driver med 

DGHK. Det står videre i rapporten at CGSUSA bør utarbeide en handlingsprotokoll for 

hvordan de bistår i andre land med opplæringskurs i DGHK, der det allerede eksisterer 

etablerte DGHK-organisasjoner. På bakgrunn av hva mine informanter har fortalt kan 

etablerte DGHK-organisasjoner oppleve at opplæringsinstruktører fra CGSUSA har overstyrt 

deres arbeid. Informantene mine har fortalt at representanter fra det amerikanske forbundet 

har reist rundt og undervist i flere land, der det allerede eksisterer tilbud. Her kan det trekkes 

paralleller til situasjonen i Norge, hvor DGHK i Bergen har valgt å knytte til seg en 

amerikansk kursholder. Som jeg har antydet tidligere i kapittelet, kan denne situasjonen både 

styrke den lokale veksten og samtidig svekke et nasjonalt samarbeid. Innføring av en 

handlingsprotokoll kan tyde på at ikke alle som arbeider med DGHK nødvendigvis har 

mottatt deres innblanding positivt, og at CGSUSA kan være bevisst sin rolle i det 

internasjonale DGHK-miljøet.  

Utfordringene som går igjen i rapporten er geografiske avstander og ressurser, både i 

økonomisk forstand, men også i form av kvalifiserte personer. Rapporten viser også at DGHK 

miljøene møter motstand fra menigheter og trossamfunn. Dette begrunnes blant annet med at 

metoden er lite kjent, og derfor kan det være vanskelig å forstå hva DGHK er. Ved å sette 

DGHK i en større kontekst har jeg vist at utfordringene i DGHK er ikke unike for de norske 

DGHK-virksomhetene.  

7.4.4 Oppsummering 

Gjennomgangen viser at det er vanskelig å få innpass med DGHK som metode i Den norske 

kirke, blant annet fordi Den norske kirke fremmer et ideal om ikke å virke «påtrengende», i 

motsetning til DGHKs forkynnende grunnlag. Menigheten i Bergen anvender en hybridform 

av DGHK. Ved å trekke inn Den katolske kirkes ulike interne trosopplæringstilbud kan dette 

bidra til å forklare hvorfor de ikke klarer å gjennomføre den klassiske versjonen, og kanskje 

heller ikke kommer til å gjøre det. En annen del av forklaringen er de store geografiske 

avstandene som gjør det vanskelig for barn og unge å ha hyppig deltagelse på 

katekesetilbudet. 

Både Den norske kirke og Den katolske kirke har økonomiske utfordringer med å drive 

trosopplæring. Dette påvirker menigheter og valg av metode for trosopplæring med tanke på 
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økonomiske midler. Som jeg nevnte i kapittel 5.8 var prisantydningen på et fullt sett med 

materiell en stor sum, og hvis man ikke kjøper materiellet så er det tidkrevende å produsere 

alt selv. 

Gjennomgangen av hvordan DGHK praktiseres i Norge viser at miljøene ikke bare er 

avhengig av de lokale forholdene, men også av de internasjonale for å etablere metoden. 

Denne studien inkluderer ikke uttalelser fra de andre organisasjonene, det internasjonale rådet, 

Consiglio, eller rådets medlemmers relasjoner seg i mellom, og det er derfor vanskelig å slå 

fast om det er konflikter mellom dem som kan påvirke forholdene mellom aktørene i Norge. 

Likevel viser den innsamlede empirien av DGHK i Norge at det ikke kun er norske forhold 

som spiller inn på etablering og vekst av metoden. 
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8 Oppsummering og konklusjon 

Målet for denne oppgaven var å besvare spørsmålene: hvordan forsøker DGHK som metode å 

forme barns religiøse identitet og hvordan praktiseres metoden i Norge? For å svare på 

spørsmålene startet jeg med en historisk gjennomgang av metodens utvikling og DGHK sitt 

handlingsrom i kontekst av Den norske kirke og Den katolske kirke i Norge. Jeg har belyst 

ulike aspekter av metoden i DGHK knyttet til dannelse av religiøs identitet. For å belyse 

DGHKs målsetning valgte jeg også å analysere metodens syn på barn og barndom. Den andre 

delen av spørsmålet dreide seg om hvordan metoden blir praktisert i Norge. I og med at det 

ikke er publisert noe tidligere om DGHK i Norge, ble den innsamlede empirien fra 

feltarbeidet den viktigste informasjonskilden for å kunne svare på problemstillingen. For å 

forstå hvilket handlingsrom personene som anvender DGHK har i Norge, valget jeg å se dette 

i kontekst av blant annet retningslinjene i Den norske kirke og Den katolske kirke.  

DGHK som metode introduserer barna for det kristne fellesskapets fortolkningssystem. Ved 

at barna blir kjent med og får kunnskaper om fortolkningssystemet vil barna kunne få 

tilhørighet til fellesskapet og identifisere seg med det. Ved å se metoden på denne måten kan 

vi se hvordan metoden forsøker å forme en religiøs identitet hos barna som deltar i 

trosopplæringen. Under vil jeg belyse noen av de mest sentrale funnene mine i forhold til 

hvordan metoden forsøker å danne religiøs identitet. 

 

8.1 Hvordan forsøker DGHK å forme barns 

religiøse identitet? 

I teorikapittelet tar jeg utgangspunkt i Giddens og McGuires perspektiv på identitet og 

religiøs sosialisering. Jeg ser DGHK som en metode som kan inngå i en identitetsprosess, 

fordi metoden gir barna kunnskaper om fellesskapets fortolkningssystemer, slik at barna kan 

handle meningsfullt innenfor fellesskapets strukturer. I tråd med dette ser jeg 

undervisningsrommet og metoden i DGHK som en strukturer i seg selv, som barna kan 

handle innenfor. Gjennom deltagelse i DGHK får barna i atriet kunnskaper om fellesskapets 

fortolkningssystemer. Barna må kjenne til fortolkningssystemene til sitt kristne fellesskap for 

å føle tilhørighet og for å kunne identifisere seg med fellesskapet. Atriet og metoden kan altså 
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ses som en miniatyrversjon av fellesskapet, fordi det speiler fellesskapet, men i konkret form. 

McGuire understreker at barn må oppleve tilhørighet til fellesskapet for kunne internalisere 

fortolkningssystemene. Som poengtert i kapittel 5, har DGHK som mål å gjøre 

undervisningsrommet trygt og appellerende, slik at barna føler tilhørighet. DGHK 

tilrettelegger for at barna kan agere fritt innenfor rammene av undervisningsrommet. 

Gjennom barnas forhandling med strukturene internaliserer de kunnskapene, slik at de kan bli 

en del av fortolkningssystemene.  

Handlingsrommet til barna er imidlertid samtidig fastsatt av de voksne, og den voksne har 

forutbestemt hvilke valgmuligheter barna skal ha. Strukturen som barna kan forhandle med er 

altså ikke et valg som ligger hos barna. Jeg vil likevel understreke at barna gjør egne valg i 

DGHK. Under mine observasjoner hos DGHK i Bergen var det noen barn som snakket 

sammen på polsk (omtalt i kapittel 7). Den voksne i opplæringen oppfordret barna til å snakke 

norsk, men barna valgte å fortsette å snakke polsk. Eksempelet viser hvordan barna kan gjøre 

egne valg i atriet, og hvordan de her hadde en felles identitetsmarkør som de valgte å benytte 

seg av.  

I DGHK får barna kunnskaper om kristen historie. Et mål i DGHK er at barna skal finne sin 

plass og tilhørighet i historien og i det kristne fellesskapet. Presentasjonene av blant annet 

bibelfortellingene og geografi skal gi barna en fortid-, nåtid- og fremtidsforståelse av det 

kristne fellesskapet, og hjelpe barna til å finne sin plass i et globalt perspektiv. Barna i DGHK 

skal altså identifisere seg med det lokale og det globale fellesskapet gjennom å oppleve 

religiøs tilhørighet. 

Underveis i redegjørelsen av DGHK som metode belyste jeg også hvordan de ulike 

elementene i metoden kan bidra til å danne religiøs identitet. Med Giddens som teoretisk 

forståelsesramme var det mulig å peke på noen deler av metoden som målrettet fungerer som 

identitetsdannende. Det mest sentrale og gjennomgående elementet i metoden er 

refleksjonsstundene i hver presentasjon. Barna lærer i refleksjonsstundene om det verbale og 

non-verbale språket i fellesskapet. De lærer blant annet salmer, bønner og sanger som 

anvendes i kirken. Her fant jeg blant annet mekanismer i metoden som samsvarte med 

Giddens perspektiv på hvordan identitet dannes. Som Giddens forklarer er språket en 

individuell erfaring samtidig som det er en del av den kollektive erfaringen av fellesskap. 
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Ved å belyse synet på barn og barndom i DGHK ble det mulig å se hvilke ideer om barns 

religiøse identitet DGHK tar utgangspunkt i. Metoden understreker at barnet har Den hellige 

ånd som en form for indre lærer. Dette synet gjør at barnas refleksjoner og tanker får en 

egenverdi i DGHK. Barn blir med andre ord forstått som individer i sin egen rett, og metoden 

kan ikke overse barnas bidrag til for eksempel tolkninger av bibelen. Dette handler om, som 

forklart i kapittel 6, at voksnes tro er påvirket av hverdagens «støy», mens barnet anes som 

upåvirket av det. Fordi barnets religiøsitet anses som noe annet, så blir barns religiøse tro et 

renhetsideal. Barnet lever i nuet, eller kalles værende vesener, og oppfattes som mer 

bekymringsløse enn de voksne. Barna i DGHK blir derfor ansett som subjekter i metoden. 

Samtidig viste min empiri at synet på barn som veiledere i troen kun var gjeldende i bestemte 

situasjoner og innenfor bestemte rammer. I refleksjonsstunden var det barnet som skulle vise 

vei. I undervisningssituasjonene ellers var det den voksne som hadde et overordnet ansvar. I 

tillegg observerte jeg variasjoner avhengig av den voksne som underviste barna. Derfor kan 

man ikke si at synet på barn i DGHK i praksis er entydig eller nødvendigvis samsvarer med 

den normative metoden. 

 

8.2 Hvordan praktiseres DGHK i Norge? 

Empirien min viste at DGHK er et lite miljø i Norge, der de som anvender metoden driver 

uavhengig av hverandre. Analysen av empirien viser at små nettverk uten tilknytning til 

hverandre gjør etableringen og opprettholdelsen av DGHK som et trosopplæringstilbud 

sårbar. De to største miljøene hadde knyttet til seg forskjellige kontaktpersoner i det 

internasjonale nettverket, noe som potensielt både har hindret og muliggjort vekst. At 

menigheten i Bergen valgte å knytte til seg en annen person enn virksomheten i Oslo, kan ha 

muliggjort vekst der. I DGHK i Bergen har de knyttet til seg kunnskaper og skapt et eget 

nettverk lokalt. Ved å knytte til seg kunnskapene lokalt har DGHK i Bergen hatt mulighet til å 

bygge opp et større nettverk. Dette har medført at DGHK-Bergen har hatt flere ressurser å 

spille på ved sykdom eller andre uforutsette hendelser.  

Den norske kirke promoterer ofte sine trosopplæringstilbud med et ikke-religiøst språk for å 

trekke til seg deltagere. Tidligere forskning viser at sporadiske forbrukerne av kirkelige tilbud 

ofte ønsker tilbud som styrker familiebåndene, fremfor direkte kunnskaper om tro. DGHK er 
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en direkte forkynnende metode og krever dedikerte deltagere. DGHK i Bergen anvendes i en 

etablert katolsk menighet. Kravet til foreldre fra Den romersk-katolske kirke om å oppdra 

barn katolsk medfører at Den katolske kirke har en jevn tilstrømning av barn til katekese. 

Dette kan bidra til å forklare hvorfor DGHK i Bergen har fått et så godt fotfeste. Dette står i 

kontrast til DGHK i Oslo, der hun som promoterer metoden er prest i Den norske kirke.  

I siste del av kapittel syv plasserte jeg DGHK i en større kontekst. Den viser at utfordringene 

DGHK har i Norge går også igjen i andre land. Felles utfordringer i de ulike landene som 

anvender DGHK er mangelen på kvalifiserte undervisere, store geografiske avstander som 

gjør det økonomisk krevende å holde kursene, samt at det er et problem å få innpass i 

menigheter fordi DGHK er en relativt ukjent metode som krever et fysisk rom (atriet) for å 

kunne fungere. Dette er også utfordringer som er gått igjen hos mine informanter fra DGHK-

miljøet i Norge. 

Jeg har i denne oppgaven vist hvordan DGHK kan danne religiøs identitet og hvilket syn på 

barn og barndom som danner grunnlaget i metoden. Jeg har videre vist hvordan DGHK blir 

praktisert i Norge. DGHKs status i 2018 er at metoden praktiseres i et privat hjem i Oslo og 

en menighet i Bergen, både som undervisningsmetode for barn og opplæringskurs for voksne. 

Innledningsvis i denne oppgaven nevnte jeg at menigheten i Bergen planlegger å starte med 

bibelskole, som skal tilby DGHK som undervisningstilbud fra høsten 2018. I videre forskning 

kan det være interessant å se hvordan trosopplæringsmetoder, inspirert av 

montessoripedagogikk, vil utvikle seg nasjonalt og internasjonalt i fremtiden. 

 

 

 

 



95 

 

Litteraturliste 

Anon (2017): Den gode hyrde katekese. Oslo. Distribuert som brosjyre på opplæringskurs

 09.03.2017. 

Berryman, Jerome (1991): Godly Play, A Way of Religious Education. San Francisco:

 HarperCollins Publisher. 

Berryman, Jerome (2006): The Complete Guide to Godly Play New, volume 1. New York:

 Morehouse Education Recourses.  

Bergen-katolsk (2017): «Den gode hyrde (4.-7. klasse) », på: Bergen.katolsk.no,

 http://bergen.katolsk.no/?page_id=85, lest 07.09.17. 

Bergen-katolsk (2016): «Kurs i Den gode hyrde katekese», på: Bergen.katolsk.no,

 http://bergen.katolsk.no/?p=1822, lest 07.09.17. 

Beste, Jennifer (2011): «Catholic Children’s Experiences of Scripture and the Sacrament of

 Reconciliation through Catechesis of the Good Shepherd», i: Susan B. Ridgley (red.),

 The Study of Children in Religions. New York: New York Univeristy Press. 

Bunge, Marcia J. (2006): «The Dignity and Complexity of Children: Constructing Christian

 Theologies of Childhood», i: Karen M. Yust (red.), Aostre N. Johnson, Sandy E. Sasso

 og Eugene C. Roehlkepartain, Nurturing Child and Adolescent Spirituality:

 Perspectives from the worlds religious tradition. Oxford UK: Rowman & Littlefield

 Publishers, inc. 

Bunge, Marcia J. (2007): «Beyond Children as Agents or Victims. Reexamining Children’s

 Paradoxical Strengths and Vulnerabilities with Resources from Christian Theologies

 of Childhood and Child Theologies», i: Trygve Wyller og Usha S. Nayar (red.). The

 Given Child, The Religions Contributions to Children’s Citizenship, Vol. 2. Göttingen:

 Vandenhoeck & Ruprecht.  

Cavalletti, Sofia m.fl. (2005): Den gode hyrde og barnet. En vandring i glede.  

Cavalletti, Sofia (2009): Barnets religiøse potensial, beskrivelse av erfaringer med barn fra

 alderen 3-6 år. Oslo: Wisa Grafisk AS.  



96 

 

Cavalletti, Sofia (2011): Barnets religiøse potensial, i alderen 6-12 år; beskrivelse av

 erfaringer. Oslo: Wisa Grafisk AS.  

Cavalletti, Sofia (2013): Guds rikes historie, del 1; Fra skapelse til parusi. Oslo: Wisa

 Grafisk AS.  

CGSUSA (u.å. a): «History of the Catechesis of the Good shepherd», på: cgsusa.org

 http://www.cgsusa.org/about/history.aspx , lest 19.10. 2017. 

CGSUSA (u.å. b): «The international Council (Consiglio)», på: cgsusa.org

 http://www.cgsusa.org/about/international_council.aspx, lest 19.10. 2017. 

Coulter, Patricia og Sofia Cavalletti (2012): Way of Holy Joy: Selected Writings of Sofia

 Cavalletti Chicago: Liturgy Training Publications 

Den gode hyrde katekese – Norge (2012): «Den gode hyrde katekese – Norge», på: dghk.org

 19.10.2012, http://www.dghk.org/ Lest 05.10.2017. 

Den Romersk-katolske kirke (1994): Den katolske kirkes katekisme. Oslo: St. Olav forlag. 

Den katolske kirkes ressursbank (2014): «Blilys», på: blilys.no. http://blilys.no/index.php, lest

 05.10.17  

Fonneland, Trude (2006): «Kvalitative metodar: intervju og observasjon», i: Siv Ellen kraft

 og Richard j Natvig (red.), Metode i religionsvitenskap. Oslo: Pax Forlag As. 

Furseth, Inger og Pål Repstad (2003): Innføring i Religionssosiologi. Oslo:

 Universitetsforlaget. 

Garrido, Ann M (2004): Mustard seed preaching. Chicago: Catechesis of the Good Shepherd

 Publication. 

Garrido, Ann M (2008): «The Faith of a Child: An increasingly popular approach to teaching

 young people the faith», i: americamagazine.org 15.09.2008.

 https://www.americamagazine. org/issue/667/article/faith-child, lest 09.11.17.  

Giddens, Anthony (1996): Modernintet og selvidentitet. Selvet og samfunnet under sen

 moderniteten. København: Hans Reitzels Forlag. 

http://www.dghk.org/


97 

 

Gobbi, Gianna (2011): Om å lytte til Gud sammen med barn. Maria Montessoris metode

 anvendt i trosopplæringen for barn. Oslo: Wisa Grafisk AS.  

Godly Play (2018a): «Kontakt», på: Godlyplay.no. http://godlyplay.no/kontakt/, lest:

 09.04.2018. 

Godly Play (2018b): «Hva er Gudsrikeleiken», på: godlyplay.no. http://godlyplay.no/, lest:

 09.04.2018. 

Halldén, Gunilla (red.) (2007): «Barndomssociologi och möjligheten av ett psykosocialt

 perspektiv», i: Gunilla Halldén, Den moderna barndomen och barns vardagsliv.

 Stockholm: Carlsson Bokförlag. 

Hyde, Brendan (2004): «Children’s spirituality an “the good shepherd experience”», i:

 Religious Education, vol. 99 (2):137-150. 

Jonker, Laura (2015): «Experiencing God: The History and Philosophy of “Children and

 Worship”», i: Christian Education Journal: Research on Educational Ministry, Vol.12

 (2):298-313. 

Kaufman, Kent R. (2003): Beyond the Atrium a Case Study for the Development of Adult

 Participation in the Catechesis of the Good Shepherd. Doktoravhandling, Catholic

 Theological Union at Chicago. 

Kirkerådet, Den norske kirke (u.å.): «Tårnagentene», på: tarnagenthelg.no

 http://www.tarnagenthelg.no/index.php?kat_id=339, lest 23.03.2018. 

Kirkerådet, Den norske kirke (2010): Gud gir – vi deler. Plan for trosopplæring i Den norske

 kirke (3.opplag). Oslo: Kirkerådet. 

Kirkerådet, Den norske kirke (2017): «Lysvåken», på: ressursbanken.no 25.10.17

 https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2017/lys-vaken/, lest 20.11.17.  

Kirkerådet, Den norske kirke (2018): «Lysvåken», på: ressursbanken.no 03.05.18.

 https://ressursbanken.kirken.no/contentassets/52b249835e2e432ab896d9bd4ab0617c/

 ys-vaken-bm030518.pdf, lest 16.05.2018. 



98 

 

Maresca, Cathrine (2005): «A Curriculum for Young Children: Catechesis of the Good

 Shepherd», i: Sewanee Theological Review, vol. 48:4. 

Maxwell, Karen og Dan Teller (2014a): «Catechesis of the Good Shepherd, Consiglio

 Meeting September 28-October 1, 2014. Report to CGSUSA Member», På: cgsusa.no

 https://www.cgsusa.org/UserFiles/file/2014%20Consiglio%20Meeting%20Report%2

 for%20the%20Membership%20(April%202015).pdf, lest 3.april 2018. 

Maxwell, Karen og Dan Teller (2014b): «The CGSUSA Report to the Consiglio», på:

 cgsusa.no https://www.cgsusa.org/UserFiles/file/2014%20CGSUSA%20Report%

 20to%20the%20Consiglio_September%2030.pdf, lest 3.april 2018. 

McGuire, Meredith B (2008): Religion, The Sosial Context. Illinois. Waveland Press, inc. 

Montessori, Maria (1965): «Part one (By Maria Montessori) », i: Standing, E. M (red.), The

 Child in the Church. Minnesota: North Central Publishing. 

Myhre, Reidar (1996): Grunnlinjer i pedagogikkens historie. Oslo: Ad Notam Gyldendal.  

Mæland, Sidsel (2016): Hva har vi til felles? En studie i kulturell kompleksitet og

 multikulturelle prosesser i Den katolske kirke i Norge. Doktoravhandling, Universitetet 

i Oslo.  

Natvig, Richard Johan (2006): «Religionsvitenskapleg feltarbeid», i: Siv Ellen kraft og

 Richard j Natvig (red.) Metode i religionsvitenskap. Oslo: Pax Forlag As. 

Nielsen, Marie Vejrup (2015): «Changing patterns? Occasional consumers of new activities in

 old churches», i: Nordic journal of religion and society Vol. 28, nr. 2: 137-153. 

O’Donnel, Marion (2007): Maria Montessori. London: Continuum. 

O’Shea, Gerard (2017): «A comparison of Catechesis of the Good Shepherd and Godly Play»,

 i: British Journal of Religious Education, 1-9.  

Oslo katolske bispedømme (1999): Retningslinjer for katekesen. Oslo: Det kateketiske senter. 

Pastoralavdelingen, OKB (2016): «Blilys lansert!», i: St. Olav menighetsblad nr. 5. 



99 

 

Plesner, Ingvill Thorson og Cora Alexa Døving (red.) (2009): Livsfaseriter. Religions- og

 livssynspolitiske utfordringer i Norge. Oslo: Samarbeidsrådet for tros- og

 livssynsamfunn.  

Preston, Nora Stene (2005): Engler i platåsko. Religiøs sosialisering av koptisk-ortodokse

 barn i London. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo. 

Preston, Nora Stene (2006) : «’Ikke en sånn påtrengende greie.’ Et religionshistorisk blikk på

 familietilbud tilknyttet trosopplæringsreformen i Den norske kirke», i: Turid S.

 Lannem og Hans Sifoss-Hanssen (red.) Metode, Mål og Mening i Den norske kirkes

 trosopplæringsreform. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. 

Repstad, Pål (2012): «Mellom karisma og kantor. Pinseledere i det moderne Norge», i: Cora

 Alexa Døving og Berit Thorbjørnsrud (red.), Religiøse ledere. Oslo:

 Universitetsforlaget. 

Sand, Ingjerd Benestad (2015): «Og Han tok dem inntil seg, - om diakonal trosformidling til

 barn rundt utdelingen av 4-årsboka». Mastergradsavhandling, Det Teologiske

 Menighetsfakultet, Oslo.  

Schmitt, Judy og Rebekah Rojcewicz (2000): «Catechesis Del Buon Pastore Consiglio

 Internazionale». Medlemsbrev fra Consiglio, til informant 22.03.2000.  

Seland, Torrey (red.) (2009): Lær meg din vei… Kristen trosopplæring i går og i dag. En

 historisk oversikt. Trondheim: Tapir Akademiske Forlag. 

St. Olav (2018): «Første katolske bibelskole», i: St. Olav menighetsblad nr.1:42. 

Scottie, May, Katie Stemp og Grant Burns. (2011): «Children's place in the new forms of

 church: an exploratory survey of their ministry with children and families», i:

 Christian Education Journal, Fall, 2011, Vol.8(2):278. 

Stewart, Sonja M. (1989): « Children and worship», i: Religious Education vol. 84 (3): 350

 366. 

Tande, Claes (1998): «Fermingsalderens historie», på: katolsk.no 08.05.1998

 http://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/ferming Lest 26.04.18. 



100 

 

Tøndel, Anette Emilie (2011): «Du og jeg, - om barn som forbilde for vår relasjon til Gud».

 Mastergradsavhandling, Det Teologiske Menighetsfakultet, Oslo.  

Walls, Clare Healy (2008): At the heart of Montessoi, The pre-school Child (3-6 years) Vol. 4.

 Dublin: Original Writing. 

Weber, Max (1993): The Sosiology of religion. Boston: Beacon Press.  

Øystese, Rune (2008): «Gudsrikeleiken», i: Sturla Sagberg (red.) Barnet i trosopplæringen.

 Pedagogiske og teologiske refleksjoner over barneteologi, spiritualitet og livssyn.

 Oslo: IKO-Forlaget AS. 

 

 



101 

 

Vedlegg 

 

 


