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1. Innledning:  

Trosopplæringsplanen «Gud gir - vi deler» 1 har fra 2010 ført til et løft for trosopplæringen i 

Den norske kirkes menigheter. Hver menighet skal utvikle en systematisk og 

sammenhengende plan for trosopplæring for barn i alderen 0-18 år2. Gjennom å dele tro og 

undring, kristne tradisjoner og verdier, opplevelser og fellesskap, håp og kjærlighet3, skal 

barnet bli ført inn i en danningsprosess, et livslangt livs- og læringsforhold til den treenige 

Gud.  

Den pedagogiske basis er sammenføyningen av den enkeltes livssituasjon, kristen tro og 

tradisjon og kristen tro i praksis, slik at barnet istandsettes til livstolking og livsmestring i lys 

av troen på den treenige Gud.4  

Trosopplæringens innhold blir detaljert beskrevet gjennom målsettinger innenfor hvert 

hovedtema. Mye av innholdet er basert på ren teoretisk undervisning og læring, for eksempel 

under tema Etikk5, hvor det står: «Barn og unge skal6 kunne det dobbelte kjærlighetsbud, de ti 

bud, den gyldne regel og andre uttrykk for kristne verdier». Videre står det: Barn og unge skal 

arbeide med etiske spørsmål i lys av kristen tro og frihet. Dette kan være spørsmål rundt 

forbruk, fordeling, samliv, livets ukrenkelighet».  

 

Hvordan skal man arbeide med dette på en måte som gjør at barn og unge kan relatere disse 

spørsmålene til eget liv og kristen livstolkning? Trosopplæreren skal hjelpe barn og unge til 

refleksjon rundt disse spørsmålene. Etiske spørsmål kan man ikke gi noen enkle fasitsvar på. 

Etisk refleksjon må utvikles i en relasjon mellom den enkelte kunnskaper og forutsetninger og 

ut i fra en gitt situasjon. Kan læringstrategien praksisfortellinger være et egnet redskap for å 

utvikle refleksjon og læring hos barn og unge?  Praksisfortellingen er en metode som brukes 

innenfor pedagogikken som går ut på å skrive ned og fortelle konkrete situasjoner fra fagfeltet 

og analysere disse ved hjelp av teori.7  

I oppgaven presenteres et pedagogisk verktøy jeg utviklet i mitt arbeid med konfirmanter som 

jeg har kalt for Moralsk dilemma. Det er form for praksisfortelling hvor jeg utfordrer 

                                                           
1 Gud gir – vi deler. (2010)  
2 Ibid. s. 4. Formål og oppbygging.  
3 Ibid. s. 7. 
4 Ibid. s. 15. 
5 Ibid. s. 16-17. 
6 Oppgaveskrivers understrekninger 
7 Fennefoss, Jansen (2004) 
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konfirmanter til å reflektere over livsnære situasjon ved hjelp av fortellinger. Målet er å hjelpe 

konfirmanten til etisk refleksjon og bevissthet knyttet opp mot tema i trosopplæringsplanens 

innhold, bl.a. de ti bud, det dobbelte kjærlighetsbud og den gyldne regel og sentrale 

dimensjoner ved menneskelivet.  

 

1. 2. Metode:  

I oppgaven vil jeg innledningsvis definere hva en praksisfortelling er og hvordan den brukes. 

Jeg vil trekke inn Kohlbergs teori om stadier i moralsk utvikling samt undersøke hvordan 

Moralsk Dilemma8 kan brukes i kirkens trosopplæring. Kan den fungere som en god 

pedagogisk praksis ut i fra forståelsen av empirisk pedagogisk etikk, slik den blir beskrevet av 

Afdal, Røthing og Schjetne9. MD presenteres og vurderes som et konkret verktøy til bruk i 

trosopplæringen hvor teori og praksis fra praksisfortellingen, teori om moralsk utvikling og 

empirisk etikk i pedagogiske praksiser kombineres.  

 

1.3 Problemstilling 

«Praksisfortellingen i trosopplæringen. Hvordan kan praksisfortellingen fungere som en 

læringsstrategi for etisk refleksjon i trosopplæringen av barn og unge. En teoretisk og praktisk 

tilnærming.»  

Hvordan skal jeg henvende meg til barn og unge gjennom trosopplæringens mange tiltak slik 

at det er relevant, vekker engasjement samt gir næring til refleksjon og tro? Det er spørsmål 

trosopplærere stiller seg i møtet med trosopplæringens omfattende planverk. Hvordan møter 

man barn i ulike aldre, hva er de i stand til å tilegne seg, hvordan forstår de og hvordan kan 

man skape en nysgjerrighet og etisk refleksjon i møte med tro, kirke, bibel og trospraksis. I 

denne oppgaven drøftes dette og settes i sammenheng med praksisfortellingen og hvordan 

metoden MD kan være et læringsverktøy for etisk refleksjon, samt gi en presentasjon på 

hvordan praksisfortellingen MD brukes i arbeid med konfirmanter. 

 

2. Praksisfortellingen – en definisjon 

Praksisfortellingen er en læringsstrategi som er utviklet og blir brukt ved lærerutdanningene 

ved Høgskolen i Agder.10 Det er ment som et redskap for å utdanne profesjonelle aktører 

innen barnehage, skole og undervisning.  

                                                           
8 Moralsk Dilemma – heretter kalt MD.  
9 Afdal, Røthing. Schjetne (2014) 
10 Fennefoss, Jansen (2004) 
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Praksisfortelling blir definert som «en detaljert, åpen fortelling med en begynnelse, et 

høydepunkt og en avslutning. Praksisfortellingen gir informasjon om fortellingens kontekst og 

har et innhold som henvender seg både til tanken og følelser. Den er ikke problemrettet, men 

åpner opp for mange likeverdige vurderinger og handlingsalternativer. En praksisfortelling 

er ikke en beskrivelse av en objektiv virkelighet, men er hentet fra et praksisfelt og fremstilles 

i en fortolket form som en fortelling.» (Fennefoss/Jansen)11 

Læringsstrategien bygger på en annen tradisjon enn den teoretiske. Man snur fra å understreke 

teori ved hjelp av eksempler til å starte kunnskapsutviklingen og refleksjonen gjennom en 

fortelling som reflekterer hendelser i praksis. En generell teoretisk kunnskap gir sjeldent nok 

grunnlag for å ta en beslutning på samme måte som kun praktisk erfaring ikke er nok. 

Fortellingen appellerer til både tanker og følelser og deltakerne får en distanse til handlingen 

som gjør det lettere å drøfte etiske og moralske dilemmaer. Målet er ikke å forene teori og 

praksis, men å se og forstå begge deler bedre12. 

Det at det er fortellingen som danner ramme for læringsstrategien er bygget på at fortellingen 

alltid har vært en overfører av kunnskap og meningsgiver gjennom alle tider. Fortellingen, 

enten den rene bibelfortelling, eventyr eller en praksisfortelling, er i stand til å vekke 

engasjement og lytterglede så fremt den er tilpasset til målgruppen.  

 

2.1. Analysen av praksisfortellinger 

Analysen av praksisfortellingen beskrives (Fennefoss/Jansen) som en langsiktig 

fremgangsmåte for å legge til rette for læring. Deltakerne inviteres inn i en 

undervisningsprosess med utgangspunkt i en praksisfortelling som analyseres og tolkes 

gjennom erfaring og teori.  

«Når analysen av en praksisfortelling skjer, er dialogen mellom de aktuelle aktørene sentral. 

Gjennom dialogen blir andres perspektiver synlige, og deltakerne blir utfordret til å motta 

andres synspunkter og vurdere sine egne»13. Læringsstrategien forutsetter et sosiokulturelt14 

syn på læringsprosessen, som sier at vi lærer sammen med andre. Læring utvikles sammen 

med andre i refleksjonen rundt fortellingen. Det skjer et dialogisk samarbeid mellom 

deltakerne, mellom deltakerne og læreren og en indre og ytre dialog hos deltakeren. For å 

kunne analysere praksisfortellingen må deltakeren gjenkjenne situasjonen i fortellingen 

                                                           
11 Ibid. side 7.  
12 Ibid. s. 8.  
13 Ibid. S.7. 
14 Evenshaug, Hallen (2001) Vygostkis sosiokulturelle syn på læring.s.125ff. 
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gjennom både erfaring og teoretisk kunnskap. Teoretisk kunnskap kan tilføres underveis i 

analysen for å hjelpe deltakerne til refleksjon og forståelse.  

 

2.2. Om bruk av praksisfortellinger som forskningsredskap. 

 

Praksisfortellingen har mange bruksområder. Praksisfortellingen benyttes som nevnt i 

profesjonsutdanning og som et verktøy for å forstå så vel teori som praksis. Den kan brukes til 

personalutvikling for å analysere konkrete hendelser i yrkesfaglige sammenhenger15  

(Fennefoss og Jansen 2004). Metoden er benyttet for å identifisere og synliggjøre utfordringer 

knyttet til trosopplæring. (Johnsen, E.T. 2008)16 I sin artikkel beskriver Johnsen hvordan hun 

tolker praksisfortellinger fra gudstjenesteliv og nattverdutdeling med barn og unge tilstede, ut 

i fra diskursanalytiske begreper.  

Min analyse av praksisfortellingen baserer seg på en strukturert og systematisk bruk av 

læringsstrategien praksisfortellingen som en del av undervisningen gjennom konfirmantåret 

høst 2017 – vår 2018. Mitt mål var å stimulere konfirmantene til etisk refleksjon.  Dette var 

noe jeg hadde strevd med å finne et godt redskap for å oppnå gjennom flere års arbeid med 

konfirmanter. Etisk refleksjon ble satt på timeplanen og gitt prioritet i tolv 

konfirmantsamlinger. Verktøyet eller praksisen ble gitt navnet Moralsk Dilemma. 

Gjennomføringen var grunnleggende lik på alle samlinger og responsen var overveldende 

positiv.  Konfirmantenes respons på MD, både i oppmerksomhet, den direkte responsen på 

Post-it-lappene og samtalen/analysen, forteller om at de lyttet og deltok med interesse. Etisk 

refleksjon var plutselig på dagsorden og konfirmantene gav tydelig uttrykk for at dette var noe 

de likte å delta i. Av de i alt tolv samlingene med MD har jeg dokumentert fem 

responssamlinger i form av Post-it-lapper. Fire av disse er brukt i denne oppgaven. Den femte 

hadde som tema døden, hvor konfirmantene ble utfordret på hvordan de ville si farvel til en 

døende medelev. Den hadde et annet fokus enn det rene etiske dilemma og blir dermed ikke 

brukt i denne oppgaven. Som trosopplærer fikk jeg ny kunnskap og ny erfaring i bruk av 

læringsstrategien MD. Det er denne kunnskapen og erfaringen jeg ønsker å vurdere gjennom 

denne oppgaven.  

 

 

 

                                                           
15 Fennefoss og Jansen beskriver personalutvikling i barnehager gjennom bruk av praksisfortellinger.  
16 Johnsen, E. T. Prismet 4/208 om diskursanalyse av praksisfortelling fra situasjonen knyttet til trosopplæring.  
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2.3. Praksisfortellingen i bruk i trosopplæringen 

Læringsstrategien Praksisfortellingen kan tilpasses og benyttes til arbeidet med barn og unge i 

trosopplæringen. Selv når formålet ikke er at ungdommen skal utdannes til en profesjon, er 

praksisfortellingen med påfølgende analyse et godt redskap for å skape den refleksjonen som 

trosopplæringsplanen tilstreber. Barn- og unges «profesjon» blir å møte og håndtere livets 

utfordringer, å leve som kristne i en mangslungen verden hvor etisk refleksjon og beslutning 

ut i fra kristne kjerneverdier konstant blir utfordret. Praksisfortellingen må være gjenkjennbar 

for målgruppen. Derfor kan ikke de samme fortellinger ukritisk brukes på tvers av 

aldersgrenser. Det er også viktig at det skilles mellom de rene bibelfortellinger og 

praksisfortellinger. En bibelfortelling kan skape dialog hvor deltakerne drøfter handlingene og 

intensjonene til de involverte personene. Men en bibelfortelling, parafrasert eller ikke, har 

ikke en åpen slutt. Den gir fasit og dermed er den ikke egnet for etisk refleksjon på samme 

måte som en åpen fortelling. Sakkeus klatret ned fra morbærtreet, erkjente sin skyld og gjorde 

opp for seg.17 Fasiten er gitt. I en praksisfortelling må det være en åpen slutt, hvor refleksjon 

utfordres. Og selv om en bibelfortelling gjenfortelles slik at tilhørerne kan leve seg inn i 

handlingen, leves handlingen i en annen tid. Praksisfortellingen må hentes fra samtiden, slik 

at de etiske og moralske utfordringer som f.eks. konfirmanten står overfor i dag, gjenspeiles i 

fortellingen. Gjennom det frigjøres også barnets virkelighetsoppfatning og erfaring til bruk i 

analysen. Handlingen utspiller seg i nåtid, og ikke en fjern verden eller i en fjern fortid. Den 

er nå og den er aktuell. Den kan være provokativ, alminnelig eller utfordrende, men den må 

være gjenkjennelig og hentet ut fra det praksisfeltet konfirmanten kjenner: livet i familien, 

med venner, på skolen, i kirken, på fritiden osv. 

 

3. Barn og unges moralske vurderingsutvikling.  

Hvordan utvikler barn og unge en moralsk vurdering? Lawrence Kohlbergs teori om stadier i 

moralsk vurdering,18 bygger på Piagets teori om utvikling i stadier og i takt med barnets 

kognitive utvikling.19  

Barnets erkjennelse er en aktiv prosess der barnet kontinuerlig konstruerer sin kunnskap. I 

denne sammenheng står begrepene assimilasjon og akkomodasjon sentralt. Barnet søker å 

                                                           
17 Lukas 19, 1-10.  
18 Evenshaug, Hallen (2001), s.344ff 
19 Ibid. S.109ff 
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tilpasse omgivelsene til seg selv. Nye inntrykk tilpasses til barnets allerede eksisterende 

forståelse av sammenheng. Dette kalles assimilasjon.  

En stadig større erkjennelse/tilegnelse av kunnskap gjør at barnet tilslutt «sprenger» de 

skjema/den forståelse som det har, og nye skjema må på plass. Dette kalles akkomodasjon. 

Assimilasjon og akkomodasjon er to delprosesser innen adaptasjon. Barnet tar til seg stadig 

ny kunnskap gjennom assimilasjon og akkomodasjon og når stadig høyere i sin erkjennelse av 

sitt ytre og indre miljø. 

Med utgangspunkt i Piagets to stadier, den heteronome og den autonome moral20 (objektivt til 

subjektivt ansvar), utvider Kohlberg dette og hevder at menneskets moralske utvikling 

beveger seg gjennom seks stadier i tre hovednivåer. Kohlberg utviklet sin teori, i likhet med 

Piaget, ved å fortelle historier til barn. Kohlberg spurte i sine opprinnelige intervjuer barn i 

alderen 10, 13, og 16 år. Disse fortellingene inneholdt et moralsk dilemma som barna 

responderte på. En standardfortelling i Kohlbergs forskning er Heinz dilemma21. Hva barna 

svarte er ikke det viktige i undersøkelsen, men deres tenkemåte ved vurderingen av 

situasjonen og motivene bak deres konklusjon. Forskjellene i stadiene er bl.a. bestemt av 

motivasjonen til å handle moralsk.  

De tre hovednivåene med stadiene er:22  

1. Det prekonvensjonelle nivået (det førmoralske nivået23) 

Stadium 1: Heteronom moral.  

(Motivasjon er å adlyde regler for å unngå straff eller å være lydig for lydighetens egen 

skyld.24) 

Stadium 2: Individualisme, instrumentell hensikt og gjengjeldelse. (Motivasjon å handle slik 

at egeninteresse blir ivaretatt.)  

2. Det konvensjonelle nivået  

Stadium 3: Gjensidige forventinger, personlige relasjoner og interpersonal konformitet.  

(Motivasjon å bli oppfattet som snill i egne og andres øyne.) 

Stadium 4: Sosiale systemer og samvittighet.  

(Motivasjon i å opprettholde sosiale konvensjoner/systemer eller å følge samvittigheten.)  

                                                           
20 Ibid. S.342  
21 Heinz dilemma: Heinz kone er døende. Kun en type medisin kan redde henne. Den er i midlertidig så dyr at 
Heinz ikke har råd til å kjøpe den. Apotekeren, som har utviklet medisinen og som selger den ti ganger så dyrt 
som det koster å lage den, vil verken la Heinz betale senere, ved avdrag eller slå ned på prisen. Heinz bryter seg 
inn i apoteket og stjeler medisinen. Handlet Heinz rett eller galt? (Oppgaveskriverens forkortede versjon) 
22 Barne- og ungdomspsykologi, Evenshaug/Hallen, s. 346 
23 Christoffersen (2012) s. 102-103. En begrepsmessig lettfattelig gjengivelse av Kohlbergs teori.   
24 Beskrivelsene av stadiene er forfatteren forenklinger.  
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3. Det post-konvensjonelle nivået.  

Stadium 5: Sosial kontrakt eller nytte og individuelle rettigheter. (Motivasjon å handle etter 

regler som gagner samfunnets og medborgernes rettigheter.) 

Stadium 6: Universelle etiske prinsipper.  

(Motivasjon er etiske prinsipper som samvittigheten opphøyer til å være viktigere enn regler 

og lover i samfunnet; menneskerettigheter, likhet, menneskeverd.)  

Kohlberg så de forskjellige stadiene som uttrykk for kognitive strukturer og måter å tenke på 

som var universelle. De fulgte den samme utviklingssekvens uavhengig av de moralske 

normenes innhold. Det pre-konvensjonelle nivået avtar oppover i skolealder og det 

konvensjonelle nivået blir dominerende i ungdomsalderen. Det er derimot ingen automatikk i 

at kognitiv utvikling og moralsk utvikling følger hverandre, men kognitiv utvikling synes å 

være en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse25. Kohlberg utviklet i fra slutten av 1960-

årene en samtalemetode for å stimulere den moralske utvikling gjennom pedagogisk 

virksomhet. I følge Evenhaug-Hallen er det få som benytter denne metoden, selv om den har 

vist seg å fungere.26 

  

3.1 Kritikk av Kohlbergs teori.  

Selv om Kohlbergs teori om stadier i moralsk vurdering har skapt en forståelse for at moralsk 

utvikling er mer enn å lære spesifikke lydighetsvaner eller å overta foreldrenes moralsystem, 

har teorien fått kritikk på noen vesentlige plan.  

Tanken om en universell utvikling av den kognitive strukturen hos barn og unge uavhengig av 

det konkrete tankeinnholdet, samt at barns måte å tenke også følger på også følger universelle 

strukturer uavhengig av den kulturelle setting barnet vokser opp i, møter betydelig kritikk. 

Kulturelle forskjellers betydning i barns moralske utvikling blir tydeliggjort ved en studie av 

Shweder,27 blant indiske barn og voksne, hvor det fremgår at enkelte sosiale konvensjoner i 

stor grad blir vurdert på lik linje som universelle moralske regler og naturlover, mens de 

samme handlinger for tilsvarende testgruppe i USA knapt nok ble sett på moralsk galt. Ut fra 

dette reiser Shweder tvil om Kohlbergs synspunkt at alle barn overalt utvikler samme 

moralkoder i samme alder, samt om det eksisterer universelle moralprinsipper. Tvert imot 

mener Shweder at barns moralske vurderinger blir formet av kultur og kontekst.  

                                                           
25 Evenshaug, Hallen (2001). s. 345 
26 Ibid. s. 345 – (Rørvik1989) 
27 Ibid.s.351 (Shweder mfl. 1990) Ramme 17.3  
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En annen kritikk som blir reist mot Kohlberg er at hans forskning i hovedsak er utført på 

gutter28. Carol Gillian (1985)29 hevder at «kvinner taler med en annen stemme» og at kvinner 

har et moralbegrep som er mer preget av omsorg og ansvar for andre, fremfor menns formelle 

og prinsipielle rettferdighetstenkning.  Kohlbergs teori har også blitt utvidet av Elliot Turiel 

(1998)30 ved at han påviser at barn har evne til å skille mellom det moralske og det 

samfunnsmessige domene i sine moralske vurderinger. Barn skiller mellom det å være høflig 

(det samfunnsmessige, relasjonelle domene) og det å ikke stjele (moralske domene). Barn 

forståelse er også svært influert av konteksten de oppstår i og de personlige erfaringer barnet 

har samt påvirkningen fra jevnaldrende. Turiels domenemodell tilsier at barn kan skjelne 

mellom moralske og konvensjonelle domener i ung alder samt det de sosiale konvensjonene 

varierer fra kultur til kultur. Moralske domener beskrives som de handlinger og holdninger 

som går på forholdet til medmenneskers liv, velferd og rettigheter. De sosiale konvensjoner 

beskriver samfunnets skrevne og uskrevne regler for god takt og tone, slik at samfunnet 

opprettholder sin status quo, sin ro og orden. Disse kan sammenfalle i handling, men må 

holdes adskilt for at det egenartede ved dem kan opprettholdes. I den grad man kan snakke om 

universelle moralske normer, vil de kunne bryte fundamentalt med sosiale konvensjoner i et 

gitt samfunn. Derfor er det viktig å opprettholde avstand mellom begrepene. 

Turiel undersøkte også sammenhengen mellom moralsk vurdering og moralsk adferd. 

Kognitiv utvikling og moralsk utvikling følger ikke nødvendigvis hverandre, men hvorfor 

handler mennesker i strid med sitt moralske kompass. «En mulig forklaring på dette kan være 

at moralitet ikke har den samme posisjon i alle menneskers selvforståelse»31 – sier Turiel og 

hevder at man særlig fra begynnelsen av tenårene kan man finne slike forskjeller.  

 

4.0 Empirisk etikk i pedagogiske praksiser.  

Empirisk etikk, slik Afdal, Røhting og Schjetne (2014) vil forstå det, «innebærer..  ikke en 

etikk som kun beskjeftiger seg med empiriske undersøkelser av etiske og moralske holdninger 

og praksiser. Empirisk etikk betyr at de empiriske undersøkelsene og analysene bringer noe 

tilbake til etisk teori. Slik kan både empiri og teori bli noe mer enn og noe utover seg selv».32 

Denne forståelsen av empirisk etikk bygger på en utvikling av etikk som den kanadiske 

filosofen Charles Taylor argumenterer for. Hans argument er at «mennesker handler på 

                                                           
28 Christoffersen (2012) s. 104 
29 Evenshaug, Hallen (2001), s. 347 
30 Ibid. s. 348 
31 Ibid. s. 349 
32 Afdal, Røthing, Schjetne (2014) s. 17. 
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grunnlag av en praktisk fornuft og at filosofi og etikk må bidra til å forstå og utvikle denne»33 

Taylor mener at moralfilosofi i hovedsak ikke har gjort dette. Og han gir tre grunner til dette:  

1. Moralfilosofi er preget av en naturvitenskaplig tenkemåte som skiller mellom hvordan 

mennesker faktisk handler (fakta) og hvordan de bør tenke (vurderinger og verdier).   

2. Moralfilosofi er preget av tanken om at vurdering og kritikk må skje ut fra en distansert og 

uavhengig posisjon samt,  

(3) at det forutsettes universelle prinsipper og i bunnen for all menneskelig handling som all 

praksis kan vurderes ut fra.  

Taylor mener at dette ikke holder mål og at disse metodiske grep naturvitenskapen etablerte, 

hadde et mål om å frigjøre sin forskning fra konvensjoner i samfunnet (religiøse, politiske, 

moralske). Disse ble så opphøyet fra idealer til gitte sannheter. Men de er ikke i 

overenstemmelse med hvordan mennesket og samfunn handler og fungerer. Derfor bringer 

Taylor inn et alternativ: praktisk moralsk rasjonalitet. Den starter der mennesket er, det 

moralske argumentet må være viktig for deltakeren samt at det det må inneholde en overgang, 

en ekspansjon. Poenget er at det ikke finnes en uavhengig, absolutt posisjon som man kan 

argumentere ut fra.34.  

Det moralske blir til gjennom en dialogisk samtale og starter i en beskrivelse av situasjonen, 

og som så skriver fram til mulige forståelser og nye forståelser. (Afdal, Røthing og Schjetne 

2014)35 Det likner svært mye på en beskrivelse av en av en praksisfortelling.  

Denne empiriske etikken kjennetegnes ut fra dialogen mellom teori, praksis, analyse og ny 

forståelse. Det skjer en syklisk bevegelse. Ut fra dette hevder Afdal, Røthing og Schjetne at 

empirisk etikk finnes i tre former: artikulasjon, forstyrrelse og ekspansjon.36 Kort gjengitt er 

artikulasjon en beskrivende empirisk etikk. Den beskriver hvordan aktørene handler og/eller 

hvilke intensjoner de har. Det er også en fortolkning av handlinger og intensjoner, Hva skjer, 

hvordan og hvorfor? Moralfilosofi kommer inn som et analytisk redskap, og ikke som en gitt 

løsning på et etisk dilemma. I denne modellen løser vi utfordringen med Bibelens normative 

tekster som bringes inn i MD som teori. De skal ikke være løsningen, men kan bidra til eller 

belyse en vei dit. Fra artikulasjon går veien til forstyrrelse. Forstyrrelse er når den beskrevne 

handling, intensjon forstyrres. Artikulasjon søker mening og et sammenhengende hele. 

Trosopplæreren eller de andre aktørene, konfirmantene, kan bringe forstyrrelse inn i MD ved 

                                                           
33 Taylor, C. ifølge Afdal, Røthing og Schjetne (2014), s. 17.ff 
34 Ibid. S. 18 
35 Bakhtin (1981) Ifølge Afdal, Røthing, Schjetne (2014) s. 18.  
36 Ibid. S. 21 
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å vinkle perspektivet i fortellingen, eller ved å stille kritiske spørsmål til konfirmantenes 

reaksjoner. Praksisen MD kan bli forstyrret, men også  samtalen og den etiske refleksjon hos 

konfirmantene forstyrres og tvinges til bevegelse. Denne bevegelsen kalles ekspansjon. Det 

beskrivende artikulerte, blir forstyrret, baner seg ny vei og gir ny forståelse eller endring av 

praksis eller handling - hvordan det kan eller bør gjøres eller forstås. En ekspansjon betyr nye 

muligheter for forståelse og praksis. Empirisk pedagogisk etikk tilbyr ekspansjon av 

pedagogiske praksiser ved å peke på nye måter å forstå og handle på.37  Gjennom denne 

forståelsen av empirisk etikk i pedagogiske praksiser vil MD som verktøy også gradvis endre 

seg til mer relevant, mer konkret, lettere forståelig etter hvert som det blir brukt, eller helt og 

fullt bli erstattet av en bedre pedagogisk praksis.  

 

5.  Moralsk Dilemma - en bakgrunn.  

Siden 2005 har jeg arbeidet med trosopplæring i Den norske kirke.  Konfirmantarbeid har 

vært en stor del av jobben og en rekke konfirmantopplegg har blitt benyttet. Mye av innholdet 

i trosopplæringsplanens målsettinger er overførbar kunnskap som er lett å lære for 

konfirmanten. Alt man trenger er tålmodighet, tid og terping. Tilsynelatende er 315 timer38, 

rammen for den samlede trosopplæring barn og unge skal få tilbud om, nok. Allikevel 

oppleves tid som mangelvare. For å gjennomføre plan for konfirmasjonstiden i 

trosopplæringsplanen «Gud gir – vi deler» er det satt av 60 timer. Det inkluderer også 

gudstjenester, leir, ungdomskvelder mm, hvor trosopplærer ikke har konsentrert tid sammen 

med konfirmanten.  Et savn i undervisningsmaterialet var metoder som utfordret 

konfirmantene til egenrefleksjon og internalisering av tro, teori og praksis. Egenrefleksjon 

skjer selvsagt også utenfor konfirmasjonstidens rammer, men for å hjelpe konfirmanten til å 

starte refleksjonen knyttet opp mot tema i konfirmantundervisningen, trengte jeg et verktøy. 

Derfor ble verktøyet Moralsk Dilemma (MD) utviklet og utprøvd i konfirmantåret 2017- 

2018.  

 

5.1 Moralsk Dilemma – en beskrivelse 

Verktøyet er tilsynelatende lett å ta i bruk og krever lite materiell. Det man trenger er enkelt 

tilgjengelig, Post-it-lapper (en farge for gutter og en for jenter hvis trosopplærer ønsker å 

differensiere respons), en tavle til å henge opp lappene på og en god fortelling. 

                                                           
37 Ibid. S. 24 
38 Gud gir – vi deler (2010) s. 19.  
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Gjennomføring: Alle som deltar i undervisningen/samlingen skal ha en post-it-lapp og en 

penn klar.  

Trosopplæreren forteller praksisfortellingen. Den kan også leveres ut skriftlig, men da kan 

den lett fremstå som en skoleoppgave om tekstanalyse. Fortellingen munner ut i et spørsmål 

som deltakerne skal svare på. De skriver sitt svar på Post-it-lappen. Svaret gis anonymt. Når 

svaret er nedskrevet går deltakerne en og en og henger opp sin lapp på tavlen. Tavlen skal 

være vendt bort mot deltakerne, slik at andre ikke kan følge med på hvor man henger sin lapp. 

Når alle er ferdige plukker trosopplæreren ut noen av svarene og gjengir dem. Ut fra dette 

startes en refleksjon/diskusjon i gruppa hvor trosopplæreren er ordstyrer. Der hvor det er 

nødvendig med en avklaring, besvarer trosopplæreren det og bidrar med nødvendig teori inn i 

diskusjonen.  

Gjennom refleksjonen knyttes praksisfortellingen opp mot tema/kunnskapsstoff i 

konfirmasjonsundervisningen, som kan gi grunnlag for nye praksisfortellinger.  

Analysemetoden som benyttes er basert på en modell som er utarbeidet av Eide og Aadland 

og som er hentet fra Vråle (2015)39. Den er en metode for veiledning i grupper som er 

tilpasset til bruk for MD.  

- Ut fra responsen konfirmantene gir utdypes dilemmaet. Hvilke muligheter ligger åpne 

for personen/e i fortellingen? A og/eller B? 

- Hvem er involvert?  Er det noen hensyn som må tas?  

- Hvilke verdier berører fortellingen? Ærlighet, åpenhet, trofasthet, sannhet mm. 

- Kan dilemmaet i fortellingen knyttes opp mot et av de ti bud? I så fall hvilket og 

hvorfor. Hva med nestekjærlighetsbudet, den gylne regel, annet?   

- Trosopplærer avslutter samtalen ved å oppsummere hovedtrekk som er fremkommet i 

refleksjonen.  

 

Samtalen/refleksjonen ender ikke med et gitt svar på hva som er den rette moralske 

handling. Ettersom ingen i gruppa «eier» problemstillingen, det er fortelleren som har 

konstruert den, og ingen i gruppa har bedt om hjelp til å løse et konkret dilemma i deres 

liv, må konklusjonen bli åpen. Men gjennom arbeidet med MD gis konfirmanten en 

modell/verktøy til å reflektere rundt situasjoner som forhåpentligvis kunne ha vært hentet 

fra konfirmantens eget liv. Denne refleksjonen er da fundert på overført kunnskap gitt i 

trosopplæringen, konfirmantens egen erfaring og internalisering gjennom 

                                                           
39 Vråle (2015) s. 72 
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praksisfortellingen.  For å si det med Afdal, Røthing og Schjetne (2014) «I praksis vil 

dermed pedagogisk etikk ikke kun dreie seg om å finne det «rette og det gode», slik man 

lærer i moralfilosofi. Å manøvrere etisk i det pedagogiske landskapet er kjennetegnet av 

forhandlinger: mellom ulike verdier på den ene side og mellom det etiske og andre hensyn 

på den andre. Forhandlinger er ikke siste uvei, men måten pedagogisk etikk blir gjort 

på.»40  

 

5.2.  Teoretisk forkunnskap.   

Som en forutsetning for å bruke MD bør konfirmanten ha gjennomgått teori i forkant. De ti 

bud, nestekjærlighetsbudet og den gyldne regel, trosbekjennelsen og Vår Far er tekster 

konfirmanten bør ha gjennomgått. Konfirmantene har dette stoffet lett tilgjengelig i sin 

konfirmantbibel41.  Dette er også lærestoff som konfirmantene arbeider med på skolen.  I 

læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) (RLE1-02)42 skal elevene etter 

syvende årstrinn bl.a. kunne:  

• samtale om kristendom, kristen livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, 

menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte kristne tekster 

• samtale om innholdet i de ti bud, Fadervår, den apostoliske trosbekjennelse og noen 

sang- og salmetekster, 

 

Det betyr at trosopplærer kan forutsette at mye av stoffet er kjent fra før samt at konfirmanten, 

ifølge skolens læringssyn, i 14-15årsalderen utviklingsmessig er i stand til å reflektere over og 

ta stilling til etiske utfordringer. En rask gjennomgang kan være på sin plass for å friske opp 

denne kunnskapen. 

 

5.3 Moralsk Dilemma i bruk i en konfirmantsamling 

MD kan inngå som en del av en konfirmantsamling. Tidsbruken bestemmes av responsen og 

diskusjonen som oppstår. Det bør settes av 30 minutter til gjennomføringen. 

En konfirmanttime hvor MD brukes kan se slik ut:  

• Velkomst og registrering 

• Repetisjon av tema fra forrige samling 

• Moralsk Dilemma 

                                                           
40 Afdal, Røthing og Schjetne (2014) 
41 Konfirmantbibelen (2018) 
42 Utdrag fra Læreplan.  https://www.udir.no/kl06/rle1-02/hele/kompetansemaal/etter-7.-arstrinn 
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• Pause 

• Nytt tema – undervisning som f.eks. danner grunnlag for neste ukes MD. 

• Avslutning med f.eks. bønnevandring og velsignelsen. 

 

Læringsmiljøet rundt bruken av MD er viktig. Hvis det er mye spenninger eller konflikter i 

gruppa, kan samtalen rundt dilemmaet som presenteres bli preget av dette, ved f.eks sarkasme, 

spydigheter, taushet, usakligheter og generell uro. Derfor er det viktig å ta imot konfirmantene 

på en god måte ved å gi dem oppmerksomhet, hilse den enkelte velkommen, gjerne med navn, 

og bruke tid på å føre fokus inn i rommet og det som skal skje. Vi er ikke lenger i en 

skolesituasjon43, med alle de rollespill det medfører, men vi er heller ikke fri fra det, siden 

konfirmantene ofte går i samme klasse eller på samme skole. Kirkerommet, hvor jeg har hatt 

mine samlinger med konfirmantene, er  en god ramme til å endre fokus, roller og miljø. Jeg 

ønsker mine konfirmanter «velkommen til annerledeslandet», stedet hvor konfirmanten kan 

legge fra seg skolepresset og «skoleuniformen».  

 

5.4. Fire praksisfortellinger (MD) med respons 

De følgende praksisfortellingene ble brukt konfirmantåret 2017-2018 i 

konfirmantundervisningen i en menighet i Den norske kirke i Borg bispedømme. Menigheten 

er en bygdemenighet i et mindre tettsted. Menigheten har ca.4300 medlemmer. Landbruk er 

hovednæring ved siden av service/kommunal drift. En stor del av den yrkesaktive befolkingen 

pendler til og arbeider i eller utenfor Oslo. Det er en ungdomsskole i menigheten og 

konfirmantene er delt i to skoleklasser. Gruppen bestod av ca. 40 konfirmanter som var delt i 

to grupper. Konfirmantenes respons følger etter hver fortelling. Jeg har valgt å ta med alle 

konfirmantenes respons på de fire praksisfortellingene som er gjengitt i oppgaven. Responsen 

forteller en historie i seg selv. Det er slående hvor forskjellig responsen er mellom jenter og 

gutter. Det kan forklares med ulik utvikling av kognitiv og moralsk forståelse mellom jenter 

og gutter i 14/15-årsalderen, jvf. Kohlberg stadier. Uansett gir responsen verdifulle innspill til 

trosopplæreren om fortellingen har blitt forstått og hvordan konfirmanten starter sin 

refleksjon. De gir også verdifullt innspill til produksjonene av kommende praksisfortellinger. 

Det legges ikke opp til en dybdeanalyse av den umiddelbare responsen. Den vil kke gi et 

korrekt bilde av den refleksjon som finner sted. Responsen blir raskt kommentert ut i fra 

                                                           
43 Afdal, G,  Menigheten som lærende fellessskap? Prismet 4/2008 s. 238 
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stadiet i moralsk utvikling som responsen ligger tettest på og hvilke kjønnsforskjeller som trer 

tydelig frem i materialet.  

 

5. 4.1 En fortelling om penger og ærlighet 

«Det har kommet et nytt FIFA-spill som du har kjempelyst på. Du har vært på Libris og sett 

på det, holdt det i henda og kjent hvor digg det hadde vært å spille det. Det verste er prisen. 

Spillet koster 850 kroner og du har bare 350 på kortet ditt. Hvordan skal du få tak i 

femhundre kroner som du mangler? Med dine ukepenger vil ta kjempelang tid for å spare opp 

så mye penger. Du snakker med mamma og forklarer hvor viktig dette spillet er for deg. Hun 

foreslår at hvis du jobber ekstra hjemme i et par uker skal du få 500 kroner overført til kortet 

ditt. Kjempedeal! De neste ukene er du superflink hjemme. Du vasker og støvsuger bilen, tar 

oppvasken etter hver middag, hiver søppel og sier ja til alt mamma og pappa ber deg om. 

Etter to uker er alle fornøyd og mamma fører over pengene til din konto. Dagen etter drar du 

til Libris rett etter skolen, klar til å kjøpe spillet. Du finner det frem og tar også med et 

headsett på tilbud til hundre kroner. Det har du råd til av siste ukas lommepenger. Når du 

kommer til kassa er det kjempekø. Damen ved kassa er superstressa. Når det endelig er din 

tur, skanner hun kjapt sakene dine, du betaler med kortet, får kvitteringen i posen og du er 

lykkelig! Vel hjemme hiver du deg i sofaen og begynner å spille. Spillet er akkurat så bra som 

du håpet. Du bruker hele kvelden foran skjermen! Da du neste dag rydder vekk posen som 

ligger ved siden av tv-en, sjekker du kvitteringen. På den står det at du bare har betalt 100 

kroner! Hæ! Damen i kassa har glemt å skanne inn spillet, bare headsettet er scannet inn og 

betalt for. Du sjekker kontoen på mobilen. Der står fortsatt de femhundre kronene som du fikk 

av mamma.» 

Hva gjør du nå? 

 

5.4.1.1 Respons på «En fortelling om penger og ærlighet.»  

Her er responsen markert forskjellig mellom gutter og jenter. Av femten gutter svarer ti (67%) 

at de beholder spillet men fem (33%) betaler og gjør opp for seg. Av 24 jenter er det kun tre 

(12%) som beholder spiller, 21 stk (88%) betaler og gjør opp for seg.  

Guttene handler egosentrisk og synes å befinne seg på det første stadiet over mot det andre. 

De er ikke interessert i andres interesser eller om handlingen er rett eller gal. Andre har gjort 

en feil, de risikerer ingen straff om de beholder spillet. Dermed gjør de det.  Jentene er opptatt 

av rett og rettferdighet, and (andre stadiet). De gjør opp for seg, enten ut i fra et motiv om å ha 
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god samvittighet eller om de vil leve opp til forventinger om å være pålitelige og ordentlige 

(tredje stadiet).    

Respons fra guttene:  

- Gått tilbake 

- Hvis hun ikke scannet det, kan det ikke ha vært viktig, så jeg hadde beholdt det.  

- Jeg drar tilbake og sier at du ikke har scannet og så betaler jeg for spillet.  

- Drar tilbake og betaler 

- Sier bare takk til meg selv. Gratis er bra! 

- Gir 500 kr til mamma og ikke sier no til butikken. 

- Sier i fra, men krever rabatt. 

- Ingenting! 

- Spørs om dama i butikken er fin eller ikke.  

- Drar hjem med spillet. 

- Spiller Fifa og koser meg. Later som ingenting og kjøper masse digg for penga.  

- Ingenting! 

- Sier det til mor. 

- Gått tilbake og betalt for spillet.  

- Beholde pengene og spiller mye.  

Respons fra jentene: 

- Sier til mamma at hun i kassa glemte å taste inn spillet mitt, sånn at det ble gratis. Og 

at jeg da har 500 kr som skulle brukes på spillet og spør om jeg kan beholde pengene.  

- Jeg drar til Libris og forteller hva som skjedde. 

-  Du går selvfølgelig tilbake med spillet så damen bak kassen får pipet det inn og du får 

betalt.  

- Drar tilbake til Libris og sier at det har skjedd en feil. 

- Jeg går tilbake til butikken, betaler det jeg egentlig skulle betale.  

- Det er jo hun/han som gjorde feilen, men jeg hadde gått tilbake og betalt.  

- Jeg hadde sagt det til mamma også hadde jeg ikke gjort noe annet. 

- Jeg drar tilbake og sier ifra. 

- Jeg ville ha gått tilbake og sagt at hun ikke slo inn spillet 

- Tar med kvitteringen og spillet og går tilbake til butikken. 

- Jeg sier fra til mamma og lar henne prøve å fikse det.  

- Jeg drar til Libris og sier ifra om det og betaler for spillet. Gjør opp for meg.   

- Hadde gått tilbake og sier det og betaler for spillet.  



18 
 

- Jeg drar tilbake og sier hva som har skjedd. 

- Jeg ville dratt tilbake til butikken, fortalt situasjonen, spurt hva de mente jeg skulle ha 

gjort, om jeg skulle betalt de 850 eller om jeg skulle latt det være. Hvis de hadde sagt 

at de skulle ha de 850 hadde jeg så klart gitt de. 

- Jeg forteller det til mamma og pappa. Spør om de kan kjøre meg til butikken slik at jeg 

får betalt for det.  

- Drar tilbake og betaler 

- Drar og sier at hun glemte å slå inn spillet og så betaler jeg og drar.  

- Jeg går tilbake til butikken. Forteller at han glemte å skanne spillet, så betaler jeg for 

spillet.  

- Jeg ville gått tilbake til butikken og returnert spillet. Kunne kjøpt det senere.  

- Jeg går tilbake og sier at det skjedde en feil.  

- Går tilbake til butikken og betaler.  

- Drar tilbake og sier ifra. 

- Går og leverer spiller eller betaler tilbake.  

- Jeg går tilbake og sier ifra.  

 

5.4.2. En fortelling om vennskap og lojalitet. 

«Endelig sommerferie! Nå skal det bli deilig å slappe av og henge sammen med venner! Du 

koser deg ved tanken på åtte ukers ferie. Mange av vennene dine skal være mye borte i ferien. 

Men det er alltid noen å være sammen med. Og så er det jo deilig å bare være hjemme, sove 

lenge, slappe av på rommet og slippe å dra noen steder.  

En dag skjer det noe som gjør det nysgjerrig. Det flytter inn en ny familie i nabohuset. Det tar 

ikke lang tid før dere blir kjent med hverandre. Det er ei jente i den nye familien. Hun heter 

Tove og skal begynne i samme trinn som deg til høsten. Hun er skikkelig hyggelig. Lett å 

snakke med og hun og ler masse. Hun er ikke opptatt av merkeklær og sånt. Det kuleste er at 

hun er sånn villmarksjente. Hun har til og med gått lange turer på fjellet helt alene! I løpet av 

sommeren blir dere gode venner. Dere er masse sammen og drar til og med på telttur 

sammen. Tove lærer deg å slå opp telt, lage bål og hvordan man skal bruke en primus.  

Sommeren ble skikkelig bra!  

Første skoledag etter ferien møter du den gamle gjengen. Deilig å være sammen igjen.  Da 

sier en: Har dere sette den nye jenta? «Hun er skikkelig teit, går i sånne arbeidsklær og 

virker helt utafor!» Flere har lagt merke til Tove på senteret og alle blir enige om at hun ikke 
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har noe i gjengen å gjøre.  Du tør ikke å si at du og Tove kjenner hverandre, du bare nikker 

og er enig med gjengen.  

Etter det unngår du Tove på skolen. Hver gang hun ser din vei, ser du en annen. Men dere er 

fortsatt sammen av og til på kveldene. Da snakker dere ikke om hvordan det er på skolen. 

Men det er ikke sånn som det var før. Tove ler ikke så mye lenger.  

Etter høstferien kommer ikke Tove tilbake til skolen. Etter noen dager kommer kontaktlæreren 

din og ber om en prat. Han har snakket med  

Toves foreldre og han ser ganske bekymra ut. Han spør: Er det ikke sånn at du og Tove er 

mye sammen?» 

Hva svarer du nå? 

 

5.4.2.1 Respons på «En fortelling om vennskap og lojalitet.» 

Det moralske dilemmaet i denne praksisfortellingen ble ikke godt nok poengtert i spørsmålet. 

Det ble utformet som et ja/nei-spørsmål man kunne svare litt for enkelt på. Jeg velger å tolke 

et ja som en ansvarsfraskrivelse for situasjonen som er oppstått. Igjen er forskjellen markant. 

To gutter (12%) tar et medansvar for situasjonen mens de øvrige 14 (88%) skyver det vekk fra 

seg. Av 25 jenter tar 17 (68%) et medansvar mens 8 (32%) skjuler eller skyver medansvaret 

fra seg. Guttene opptrer egosentrisk, vil unngå en ubehagelig forklaring og gir et svar som 

fritar dem for ansvar (2. stadiet). Jentene er opptatt av relasjoner og det å innfri gode 

hensikter. Deres svar ligger på det tredje stadiet.  

Respons fra guttene: 

- Joa, men ikke her på skolen, Jeg skjemmes. 

- Det stemmer, men bare hjemme. Ikke på skolen. 

- Ja 

- Henger jo sammen, men altså - kompiser før dama. Brosbeforehoes.  

- Ja! Vi er sammen, men bare på fritiden. 

- Jeg svarer «ja». 

- Det stemmer, men jeg vil ikke miste alle de andre vennene mine. 

- Kommer ann på?  

- LOL 

- Joa, men vennene mine likte ikke at vi pulte på telttur.  

- Av og til 

- Ja 

- En gang i blant 
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- Joa, men bare hjemme, ikke på skolen. 

- Ja 

- Det stemmer det? Men det er ikke din bissniss. 

 

Respons fra jentene:  

- Ja, vi pleier og være veldig masse sammen men ikke på skolen. Gjengen som jeg er 

sammen med liker henne ikke og derfor tør jeg ikke å være sammen med henne. Jeg er 

redd for at de i gjengen skal gjøre narr av meg eller mobbe meg.  

- Jeg sier sannheten og sier at jeg har veldig dårlig samvittighet.  

- Av og til, men det blir litt komplisert. 

- Jeg sier sannheten og har dårlig samvittighet.  

- Jeg er venn med henne, bare at de andre ikke liker henne.  

- Ja, vi er en del sammen etter skoletid og vi har det kjempeartig sammen.  

- Jo, vi er sammen på fritiden men jeg tørr ikke på skolen, fordi de jeg er sammen med 

ikke liker hu.  

- Ja. Vi er litt sammen på fritiden men ikke så mye ellers.  

- Ja. Vi pleier å være sammen noen ganger bare at de jeg henger med vil ikke være med 

henne.  

- Jeg hadde vært ærlig og fortalt læreren min alt.  

- Jo, jeg pleier det, men det er sånn at jeg vil egt ikke bli sett med hun på skolen fordi 

jeg er redd for å bli mobbet for å henge med den rare.  

- Vi er sammen noen ganger, men ikke på skolen.  

- Jo, men de andre vennene mine liker henne ikke og det synes jeg er så fryktelig vondt! 

- Jo, vi har vært litt sammen iblant.  

- Jeg sier sannheten og har dårlig samvittighet.  

- Jo, vi er sammen veldig ofte, men på skolen tør jeg ikke for da kan de jeg henger 

sammen med synes jeg er dum og en tulling.  

- Jo, det pleier jeg, men jeg synes det er vanskelig fordi jeg vil ikke heller miste mine 

andre venner. De liker ikke den nye jenta og nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre.  

- Jeg hadde svart ærlig. Jeg føler meg ikke godtatt av gruppa mi når jeg er med henne.  

- Sagt det som det var.  

- Jeg hadde sagt at jo, vi er sammen på fritiden, men ikke så mye på skolen. Men at jeg 

kunne bli flinkere til å være med henne, selv om hun går i en annen klasse.  
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- Jo, vi er egentlig ganske gode venner. Men gjengen jeg er med liker ikke henne, så jeg 

vil ikke bli mobbet. Men jeg burde ha gjort noe annet.  

- Jo, vi er ofte sammen, men det har skjedd ting.  

- Jo, vi er litt sammen på fritiden, men ikke så mye på skolen.  

- Det stemmer, litt ja, men vi er bare sammen på fritiden.  

- Jeg hadde fortalt læreren sannheten fordi man er jo egentlig ikke en god venn hvis du 

unngår henne på skolen fordi du ikke vil ha en dårlig status.  

 

5.4.3. En fortelling om løgn, alkohol og spysjuke.  

«Allerede på mandag begynte du og kameraten din å planlegge neste helg. Dere har begynt å 

overnatte hjemme hos hverandre og har det skikkelig gøy sammen. Foreldrene deres kjenner 

hverandre og de syntes det var fint at dere er sammen. Når helga kommer har dere alt klart; 

Cola, pizza, spill, Netflix, godteri og sovepose foran tv-en. Dere skal være hjemme hos Erik 

og denne kvelden er hans foreldre på hytta en tur. De skal overnatte der, men dere synes det 

er helt greit å være alene. Foreldrene deres stoler på dere!  

Erik spiller fotball, og plutselig ringer en av gutta på laget. Han inviterer Erik på fest. Han er 

alene hjemme og har invitert hele laget. Erik har skikkelig lyst å dra, men du vet ikke helt. 

Men Erik sier at foreldrene deres ikke trenger å få vite noe. Så dere blir enige om å dra.  

Bussen går nesten helt frem og når dere kommer til huset, hører dere lyden av fest ut i gata. 

Det er masse folk, og når dere kommer inn, ser dere at det er flere som drikker øl. Du får ikke 

lov å drikke alkohol av mamma og pappa. De sier at du skal bli 18 år først, da kan du 

bestemme selv. Men Erik drikker øl og du tar juice som står på stuebordet. Alle danser og har 

det morsomt. Det er varmt og du blir tørst av dansingen, så du drikker mer juice fra muggen 

på bordet. Alle ler og synger. Det er bra stemning.   

Plutselig går det helt rundt for deg. Du blir svimmel og kvalm. Klarer så vidt å komme deg på 

do før du kaster opp. Erik prøver å hjelpe, men du bare kaster opp igjen og må legge deg ned 

på baderomsgulvet. Der ligger du og er svett og kvalm og du har ikke lyst til å være der 

lenger.  

Hva gjør du nå?   

 

5.4.3.1 Respons på «En fortelling om løgn, alkohol og spysjuke». 

I denne fortellingen er det mange hensyn som skal tas og flere dilemmaer. Her ble også 

samtalen veldig intens, for hvem hadde egentlig ansvar for hva som hadde skjedd. Jeg skiller 

responsen mellom de som vil skjule hva de har vært med på og de som åpent vil fortelle 
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foreldre/voksenpersoner. Forskjellene er slående. 38% av guttene (6 stk) er åpne overfor 

foreldre og ber om hjelp, men 62% skjuler hendelsen. Kun 12% (3 stk) av jentene skjuler at 

de dro på fest og drakk mens 88% (22 stk) ringer hjem, ber om hjelp og forteller åpent. Gutten 

synes å være bekymret for konsekvensene og skjuler hendelsen. De er for gamle til å være på 

det første stadiet, men den egosentriske motivasjonen plasserer de i det andre stadiet. Jentene 

veksler mellom det andre og tredje stadiet. Noen vil forhandle om hva som var rett eller ikke 

(andre stadiet), men de er i hovedsak opptatt av å fremstå som pålitelige (tredje stadiet). 

Respons fra guttene:  

- Jeg drar hjem og prøver å finne på en unnskyldning otter det går jeg og legger meg.  

- Ringt til han jeg overnatta hos. 

- Drar hjem og sier at pizzaen var dårlig. 

- Jeg ringer bestefar og sier at han ikke skal si noe til mutter eller fatter.  

- Bare ringer mamma og pappa forbi jeg kan dø. 

- Ikke noe 

- Ringer hjem 

- Legger meg. lol 

- Man legger seg og sover. 

- Fortsetter å feste 

- Biter tenna sammen. 

- Ikke noe 

- Du drar tilbake til kompisen og så legger du deg og sover.  

- Jeg ringer til pappa og sier at jeg fikk litt mye øl, med litt høy prosent. 

- Drar hjem og er ærlig. 

- Drar først og fremst ikke på den festen. Vertfall ikke med en som får meg til å gjøre 

det.  

Respons fra jentene:  

- Sier sannheten til moren min og ber om unnskyldning når jeg er hjemme.  

- Ringer til mamma og ber hun hente meg så sier jeg sannheten.  

- Drar hjem og forteller mamma alt og tar konsekvensen som den kommer.  

- Ringe mamma og fortelle alt som det er. Hun har jo vært ung en gang hu og, så hun 

burde tross alt forstå.  

- Jeg hadde ringt foreldrene min og vært ærlig og heller tatt konsekvensene enn å vært 

redd og usikker.  
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- Jeg ville vært ærlig og ringt mamma. Hun hadde nok blitt sur først etterpå, men helsa 

kommer først.  

- For det første ville jeg ha sagt sannheten fra starten av. Hadde det skjedd ville jeg ha 

ringt foreldrene mine og spørre om de kunne hente meg og så ville jeg ha forklart alt.  

- Jeg ville ringt mamma og sagt at jeg var syk. Hvis hun spør om jeg har drukket si ja, 

men om hun ikke spør sier jeg ikke noe.  

- Jeg hadde ringt hjem, forklart hele situasjonen og forklart at jeg hadde jugd foran dem. 

Jeg ville ha tatt til meg kjeften jeg fikk.  

- Være ærlig og ringe hjem. 

- Drikker mer og håper det går over.  

- Ringer hjem og forteller sannheten. Sier også at det var et veldig dumt valg.  

- Jeg ville vært ærlig. Jeg ville tatt på meg skylda i stedet for å gå rundt med 

skyldfølelse. Jeg ville fortalt mamma at jeg at jeg hadde gjort en feil og at det ikke 

skal gjenta seg.  

- Hadde ringt mamma og sagt at vi hadde dratt ut og at vi kjente alle som var der og 

bedt henne hente meg og at vi ble bedt med ut.  

- Jeg ringer mamma og sier hva jeg har fått og vært med på.  

- Ringer mamma, for hun er alltid glad i meg.  

- Være ærlig og ringer hjem. 

- Jeg hadde ringt mamma og fortalt hun at jeg ikke visste at noen hadde puttet noe oppi. 

Så jeg gjorde det ikke frivillig.  

- Drikker mer 

- For det første ville jeg ikke tatt og drukket juice på fest, men hvis det hadde skjedd 

ville jeg spurt en venn om råd.  

- Jeg hadde ringt til mamma eller pappa og vært ærlig.  

- Jeg hadde ringt til pappa.  

- Jeg ringer mamma og forteller hva som har skjedd. Spør heller senere om å dra på en 

fest og der drikker jeg igjen.  

- Jeg ville ringt hjem uansett og sagt det til foreldrene mine.  

- Jeg hadde ringt mamma og sagt hva som har skjedd. Så hadde jeg sagt at jeg enten 

følte press eller at jeg angrer på det jeg hadde gjort.  

 

 

5.4.4 En fortelling om to kjærester og ærlighet.  
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«Det er sommerferie og du er på hytta sammen med familien din. Du skal være der hele 

ferien, og mamma og pappa skal jobbe fra hytta. Det er kjipt å være borte så lenge. Særlig fra 

kjæresten din. Dere har vært sammen nesten hver dag helt siden påske. Det er spennende og 

morsomt å ha en kjæreste. Du savner han/henne.  

Hver eneste sommer siden du var liten har dere vært på hytta om sommeren. Du kjenner alle 

som bor i hyttene rundtomkring. Det er flere på din alder som du har lekt med bestandig. 

Joakim/Stine, nabogutten/nabojenta, er ett år eldre.  Han/hun har forresten blitt ganske 

kjekk/pen!  

En ettermiddag går du ned til stranda. Det er varmt i været og vannet er kjølig og godt. Du 

bader og etterpå legger deg på et svaberg i sola og sjekker meldinger. Da ser du at 

Joakim/Stine også er på stranda. Han/hun sitter på benken og vinker til deg. Du vinker tilbake 

og snart ligger dere begge i sola og snakker om alt mulig. Etter to dager går dere i hånd i 

hånd, og etter tre dager kysser dere sammen. Det er så deilig å ha en kjæreste! Du har 

sommerfugler i magen og gleder deg til hver dag sammen.    

Ferien er brått over. Du må hjem. Joakim/Stine har allerede dratt, men dere har lovet 

hverandre å møtes så fort som mulig. Hjemme venter kjæresten din på deg. Han/hun tekster 

og gleder seg til å se deg igjen. På veien hjem har du skikkelig dårlig samvittighet. Du både 

gruer og gleder deg til å møte kjæresten din.  

Hva gjør du når du kommer hjem? 

 

5.4.4.1 Respons på «En fortelling om to kjærester og ærlighet». 

Igjen skjuler guttene hva som har skjedd for å slippe ubehageligheter. Det egosentriske 

mennesket (andre stadiet) trer frem selv når et menneske de er glad i kan bli såret. 88% (14 

stk) forsøker å skjule hva som har skjedd, mens 12 % (to stk.) forteller alt. Jentene er noe mer 

delt, og selv om de langt fleste (62% - 15 stk) forteller både sommerkjæresten og sin egentlige 

kjæreste hva som har skjedd, så er det 38% (9 stk) som skjuler sommerflørten. De beveger seg 

i det tredje stadiet.  

Respons fra guttene:  

- Jeg hadde ikke sagt noe. 

- Slå opp med sommerkjæresten og late som ingenting.  

- Jeg hadde sagt alt til de begge.  

- Slått opp med begge og holdt kjeft.  

- Jeg ville vært sammen med hun peneste. 

- Hadde ikke sagt noe. 
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- Slått opp med sommerkjæresten. 

- Jeg sier det til begge og har trekant.  

- Jeg ville ikke sagt noe! Det du ikke vet, har du ikke vondt av.  

- Be mamma og pappa om å holde kjeft.  

- Jeg slår opp forsiktig med den styggeste og slemmeste. 

- Vært ærlig og gitt henne en bolle som unnskyldning. 

- Beholdt den jeg liker best.  

- Bli sammen med den man liker. 

- Ikke sagt noe med mindre hun spurte. 

- Ikke gjort noe. 

Respons fra jentene: 

- Fortalt sannheten til begge guttene og spurt den som betydde mest som jeg kunne få en 

sjanse til.  

- Hadde slått opp med den første men det kommer an på personligheten.  

- Jeg hadde slått opp med en av de. (den jeg hadde likt minst) 

- Forteller sannheten til den opprinnelige kjæresten din, og sier at det er egentlig deg jeg 

vil ha.  

- Jeg ville ha valgt den personen jeg følte var den rette av de 2.  

- Jeg hadde beholdt kjæresten og sagt det til han jeg møtte at jeg har kjæreste.  

- Slått opp med sommervennen, det var bare en sommerflørt.  

- Sagt det til den første kjæresten og så slått opp med han jeg ble sammen med i 

sommer.  

- Slått opp med sommerkjæresten og fortalt det til den opprinnelige kjæresten.  

- Hadde sagt hva jeg hadde gjort men holdt noe for meg selv.  

- Jeg ville ha sagt ifra.  

- Hadde ikke sagt noe til den første kjæresten, men jeg hadde slått opp med 

sommerkjæresten.  

- Jeg ville gått til den gamle kjæresten som jeg hadde og forklart hele situasjonen også 

hadde jeg gått til den andre kjæresten og forklart akkurat det samme og bestemt meg 

for hvem jeg ville vært kjæreste med.  

- Jeg ville slått opp med sommerkjæresten fordi den opprinnelige kjæresten har jeg 

hverdager med.  

- Jeg ville slått opp med sommerkjæresten.  

- Du slår opp med han du liker minst. Også hadde du fortalt sannheten.  
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- Jeg ville gått og sagt sannheten. At det var en dum avgjørelse.  

- Jeg hadde slått opp en av de.  

- Jeg ville ha valgt den personen som jeg hadde hatt mest lyst til å være sammen med og 

så hadde jeg slått opp med den andre.  

- Jeg hadde sagt det til kjæreste nr. 1.  

- Si sannheten til kjæresten min og be om unnskyldning og si til sommerkjæresten 

sannheten også.  

- Jeg hadde sagt til han hva som hadde skjedd og be om unnskyldning.  

- Jeg ville ha tenkt fremover. Jeg hadde hatt veldig dårlig samvittighet. Angra.  

- Kommer an på hvem jeg er mest glad i. Men hadde sagt til den jeg er minst glad i at 

det er slutt.  

 

 

5.4.5. Responsen på praksisfortellingene.  

- Konfirmantene lytter intenst. De lever seg inn i situasjonen. Etter hver fortelling er det noen 

spørsmål som må avklares. Når alle har skjønt fortellingen skal de skrive ned hva de vil gjøre. 

Noen er kjappe, andre igjen bruker lang tid. Omsider har alle svart, gått opp og festet sin 

lapp på tavla.  

Trosopplæreren går til tavla. «Ta mitt svar da», roper en av gutta og ler, «det henger nederst 

til venstre!»  

Konfirmantene er spente. De kjenner igjen sine egne svar. Noen har spurt hva de andre vil 

svare før de selv skriver sitt eget svar. Andre har sagt høyt og tydelig hva de mener slik at alle 

de andre har hørt det. Noen skjermer sine svar slik at ingen får se. Trosopplæreren plukker ut 

tre svar og leser dem opp et og et. Et svar kaller på latteren, et annet på alvoret, det tredje på 

stillheten.  

Så begynner det. «Hva skjedde her?» spør trosopplæreren. 25 hender skyter i været!   

Svarene er gjengitt i sin helhet for å gi et bilde på den umiddelbare reaksjonen. De er kun skilt 

mellom gutter og jenters respons. Det er mulig ettersom jenter og gutter fikk forskjellig farge 

på Post-it-lappene. På den måten kan trosopplæreren være nokså sikker på at det er større 

variasjon i svarene på de de lappene som plukkes ut. Svarene danner grunnlag for den videre 

samtalen/ refleksjonen rundt temaet i gruppen.  

 

5.5. Praksisfortellingenes tematiske tilknytning til læreplan for 

konfirmantundervisningen. 
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Plan for trosopplæring erstatter den tidligere Plan for konfirmasjonstiden (1998) 44. 

Konfirmasjonstidens innhold er definert som en del av den totale trosopplæringen som tilbys. 

«I løpet av konfirmasjonstiden skal45 konfirmantene ha arbeidet med alle hovedtemaene i 

trosopplæringens innhold.. .  I løpet av konfirmasjonstiden skal alle ha arbeidet med 

trosbekjennelsen, Fadervår, og budene, …. Konfirmantene skal arbeide med egen tro og 

undring gjennom samtale og refleksjon.46 

De refererte praksisfortellingene har tematikk som berører hovedtema «Livstolkning og 

livsmestring» i undertemaene «Personlig vekst» og «Sentrale dimensjoner ved 

menneskelivet». Også hovedtema «Kristen tro i praksis», undertema «etikk og tilgivelse».47  

• «En fortelling om vennskap og lojalitet» - Vennskap og relasjoner. 

• «En fortelling om to kjærester og ærlighet» - Kjærlighet, seksualitet, samliv, 

tilgivelse, frihet.  

• «En fortelling om løgn, alkohol og spysjuke» - Rett og galt, tilgivelse, fysisk og 

psykisk helse.  

• «En fortelling om penger og ærlighet» - Rett og galt.  

Andre svært aktuelle tema er forbruk, fordeling, livets ukrenkelighet, abort, homofili, 

solidaritet, skaperverket, klimakamp for å nevne noen.  

 

5.6 Analyse av Moralsk Dilemma 

Det er viktig å tydeliggjøre hva MD er og hva det ikke er. MD er ikke et instrument for å 

kartlegge konfirmantenes/deltakernes moralske nivå eller utvikling. Til det finnes andre 

redskaper, f.eks. personlighetstesten DIT som er basert på Kohlbergs (og Piagets) teorier om 

stadier i den moralske utvikling hos mennesker.48 Men når det sagt, så er det viktig for den 

utøvende trosopplærer å kjenne til Kohlbergs teorier. De har dannet «skole» for hvordan man 

tenker nivåer i moralsk utvikling og i hvilken alder barn og unge er i forhold til deres 

kognitive moralske utvikling. Gjennom disse teoriene, og kritikken og utvidelsen av dem, kan 

trosopplæreren forstå mer av reaksjonene som kommer når MD er i bruk, og om nødvendig 

justere analysen. Det gjelder ikke minst Turiel som påpeker en sterk påvirkning fra 

                                                           
44 Gud gir – vi deler (2010) s.3. 
45 Forfatterens understrekninger. Ordet skal er mye brukt i Plan for trosopplæring.   
46 Ibid. s. 24 – Konfirmasjonstidens innhold og oppbygging.  
47 Ibid. s. 16-17 Trosopplæringens innhold.   
48 DIT – Defining Issues Test – utarbeidet av Kohlbergs kollega James Rest i 1974 og videreutviklet siden. Et 
verktøy som benyttes som en individuell test, bla på læresteder og universiteter. 
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jevnaldrende i barn og unges utvikling. Shweders påvisning at kulturelle uttrykk og normer 

former barn og unges moralske vurderinger, slik at man ikke kan snakke om universelle trekk 

i utviklingen, kan også spille en rolle inn i bruken av MD. Trosopplæreren må derfor være 

oppmerksom på at deltakernes svar kan bli svært forskjellige ut fra gruppens sammensetning. 

Hvis gruppen er kulturelt homogen, vil praksisfortellingen forstås noenlunde likt og responsen 

bli mer lik enn ulik. Hvis MD brukes i en gruppe hvor kulturell bakgrunn og moralske normer 

er vidt forskjellige, kan reaksjonene på praksisfortellingen kreve at trosopplærer må kjenne til 

og kunne formidle, om nødvendig, hvordan ulik kulturell bakgrunn kan gi ulike reaksjoner. 

Her må trosopplæreren kjenne sine deltakere.  Når det gjelder konfirmanter i Norge, er min 

opplevelse at gruppen er relativt homogen og at fortellingen blir forstås noenlunde likt. At 

konfirmantenes familier har svært ulik holdning og praksis når det f.eks. gjelder alkohol og 

rusmidler, er sekundært. Slike forskjeller gjør at MD blir enda mer spennende å benytte siden 

konfirmantene får et bredere spekter av reaksjoner å reflektere over. MD er en pedagogisk 

praksis som produserer empirisk etikk. Artikulasjonen, beskrivelsen av aktørenes handlinger i 

fortellingen og konfirmantenes umiddelbare reaksjon i form av Post-it-lapper, blir forstyrret 

av innspill og andre verdier gjennom analysen i plenum, og som igjen presser konfirmanten til 

ekspansjon – en utvidelse eller korrigering i den moralske vurdering.49 Dette er tre former for 

empirisk etikk som blir definert i Afdal, Røthing og Schjetne. Dermed definerer jeg MD som 

en pedagogisk praksis, som produserer empirisk etikk, flyttet over fra barnehage og klasserom 

til kirkens pedagogiske rom.   Læringssynet er sosiokulturelt – vi lærer sammen og av 

hverandre – det medierende verktøyet er praksisfortellingen og den etiske produksjonen er 

empirisk. MD lever i spenningsfeltet mellom normativ og empirisk etikk. Deltakerne og 

trosopplæreren bidrar alle inn med egen erfaring og bakgrunn i refleksjonen, og normativ 

etikk, slik som de ti bud, møter erfaringsbasert etikk i analysen.  

Ved bruken av MD skal konfirmanten skal møte kirkens tro og tradisjon, slik at refleksjonen 

faktisk blir knyttet opp mot trosopplæringens innhold. Bare det at samlingene foregår i en 

kirke bidrar til dette. Den fysiske situasjonen/rammen rundt refleksjonen påvirker også 

konfirmantenes reaksjoner. Kirkerommet inviterer til annen sinnstemming og væremåte enn 

skolen eller hjemmet. Stedet kan selvsagt også forme konfirmantenes oppfatning av hva 

trosopplærer ønsker å høre, og tilpasse sine svar etter det.  I hvor stor grad konfirmanten 

snakker åpent og ærlig er avhengig av hvor stor tillit konfirmanten har til trosopplærer og 

hvor trygg konfirmanten er i settingen. Her kan den strukturerte og planmessige 

                                                           
49 Afdal, Røthing, Schjetne (2014) kap. 1 
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trosopplæringen gi trosopplæreren stor hjelp, ved at barna fra ung alder systematisk inviteres 

til kirken og trygges i møtet med rommet og menneskene de møter der.50 Under utprøvingen 

av MD opplevde jeg at deltakerne svarte åpent og ærlig i sine svar eller uttalelser, både 

skriftlig og muntlig. De holdt ikke mer tilbake enn hva jeg tror en ungdom normalt vil gjøre i 

møte med en lærer.  

 

Selve praksisfortellingen er et springende punkt. Den må treffe konfirmanten og beskrive en 

situasjon som er reell nok slik at konfirmanten opplever den troverdig. Å produsere 

praksisfortellingen er en jobb som krever en evne til innlevelse i konfirmantenes verden. Den 

skal ha utgangspunkt i praksisfeltet – konfirmantens liv, og den skal beskrive fenomener som 

er sannsynlige for konfirmanten.51 I MD er praksisfortelling knyttet til et moralsk dilemma, og 

avslutningen må være så åpen at det gis mulighet for minimum to løsningsforslag – A eller B.  

Analysemetoden i MD er metode opprinnelig utarbeidet av Eide og Aadland 52som 

opprinnelig var ment for veiledning rundt etiske dilemma i grupper. Der er utgangspunktet at 

en person fremlegger sitt etiske dilemma som så en gruppe gir sin tilbakemelding på etter 

oppklaringen, spørsmål, refleksjon og teori. Der skal til slutt eieren av dilemmaet rangere de 

tre viktigste hensyn/verdier og ta sin egen selvstendige beslutning. Min analyse er en 

forenklet versjon av denne hvor målet er å få frem refleksjonen. Det at ingen i 

konfirmantgruppa har et eget eierforhold til dilemmaet som presenteres kan svekke analysen. 

Derfor må det understrekes at situasjonen i fortellingen må være sannsynlig for konfirmanten. 

Ved utdypingen av dilemmaet er det viktig at ordstyrer/trosopplærer ikke for aktivt går inn og 

gir alternativer til handling/løsning. Da styres lett samtalen i en retning som konfirmantene 

tror er ønsket av trosopplærer. Dilemmaet må utdypes av gruppa og på den måten vise at de 

identifiserer dilemmaet og ser flere muligheter til reaksjoner/handlinger/løsning.  Ved å spørre 

om hvem som er involvert tydeliggjør vi hendelsene og hvem som eier det moralske 

dilemmaet i fortellingen. Her bidrar også konfirmanten med et stort spekter av personer som 

ikke deltok i den opprinnelige fortellingen: Særlig mødre, men også fedre og besteforeldre 

trekkes inn og får roller som mulige hjelpepersoner som enten redder situasjonen, er en 

fortrolig samtalepartner eller budbringer/mellommann. Analysen bidrar til at konfirmanten 

setter ord på hvem han/hun har som en tillitsperson i sitt liv, som i seg selv er et positivt 

                                                           

50 Trosopplæreren bør av den grunn alene oppmuntres til å bli værende lenge i stillingen. 
51 Fennefoss, Jansen (2004) s. 21.  
52 Gjengitt i Vråle (2015) 
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resultat av MD, men det gir også trosopplærer verdifull informasjon53 om konfirmantenes 

tillitsforhold.   

 

 

6. En drøfting av læringsstrategien praksisfortellingen og den pedagogiske praksisen 

Moralsk Dilemma og dets bruk i trosopplæringen.   

 

Trosopplæringsplanen «Gud gir – vi deler» har et omfattende og tematisk omfangsrikt 

innhold. I løpet av 315 timer gjennom 18 år skal barn og unge lære og, i og vandre i kirkens 

tro, tradisjoner og praksis slik at deres livstolking og livsmestring skjer i lyset av troen på en 

Gud som skaper, elsker og handler inn i barnets verden. Dette betinger læring og 

internalisering på mange plan. Gjennom refleksjon skal barnet gis evne og språk til å ta 

beslutninger i vanskelige spørsmål. Det er denne etiske refleksjonen jeg ønsker å styrke 

gjennom denne oppgaven.  

Måten jeg ønsker å styrke den etiske refleksjonen på er gjennom praksisfortellingen og helt 

konkret gjennom den pedagogiske praksisen som jeg har kalt Moralsk Dilemma. Denne 

praksisen er blitt brukt i arbeidet med konfirmanter og ut fra den kunnskap jeg har tilegnet 

meg gjennom denne systematiske og strukturerte prosessen vil jeg hevde at den kan være et 

svært godt egnet verktøy for å stimulere konfirmantenes etiske refleksjon.  

 

Barn og unge blir tiltrukket av fortellingen. Fortellingen er en formidlingsform som er 

grunnleggende for meningsdannelse, og innsikt i etiske og moralske spørsmål og dermed også 

vår egen dømmekraft.54 Den skaper nærhet mellom den som formidler og den som lytter. 

Fortellingen er et grunnleggende pedagogisk verktøy i kirkelig undervisning. Den muntlig 

overførte bibelfortellingen har vært grunnlaget for undervisning av barn og unge gjennom 

hele kirkens liv. Gjennom fortellingen har tro blitt født, vokst og blitt styrket.  

Praksisfortellingen bærer i seg fortellingens styrke og den har evnen til å inkludere tilhøreren 

på en annen måte enn den tradisjonelle bibelfortellingen. Praksisfortellingen skal beskrive en 

situasjon nær livet til tilhøreren, sannsynlig og fra det praksisfelt som han eller hun befinner 

seg i. Konfirmanten som hører praksisfortellingen skal kunne identifisere seg i situasjonen 

som fortellingen viser til og blir invitert til å følge fortellingen videre gjennom refleksjon og 

                                                           
53 Foreldrene, og særlig mamma, blir ofte nevnt i den umiddelbare responsen. Det kan virke som om mamma 
er en person som ordner opp i mange av de situasjoner konfirmantene kommer opp i.  
54 Christoffersen (2012) s. 99ff Narrativ etikk.  
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analyse. Plan for trosopplæring inviterer til, ja, forutsetter, etisk refleksjon over en rekke 

sentrale dimensjoner og etiske problemstillinger55. Ved å tilføye praksisfortellingen et 

moralsk dilemma inviteres det til en etisk refleksjon som utfordrer barn og unge til så vel 

kognitiv som moralsk utvikling.  

 

I følge Piaget og Kohlberg utvikler barn og unge sin evne til å ta moralske valg i 

stadier. Jeg har i denne oppgaven lagt til grunn Kohlbergs stadieteori om moralsk 

utvikling og Piagets teori om kognitiv utvikling ved at barnet utvikler seg og lærer 

gjennom assimilasjon, akkomodasjon og adapsjon. Men i motsetning til et læringssyn 

som sier at mennesket selv er i stand til å konstruere kunnskap og forståelse, legger jeg 

til grunn Vygotskis syn at læring skjer i et sosiokulturelt miljø. Barnet utfordres og 

lærer i samspill med andre, i den språklige, kulturelle og fysiske setting barnet lever i. 

Det er mange som påvirker barn og unges moralske utvikling. Familiens og 

foreldrenes påvirkning kan neppe overvurderes. Samtidig vil barnet gradvis frigjøre 

seg fra foreldrenes påvirkning i takt med at barnet vokser og får kontakt med andre 

barn og voksne. En gradvis forskyvning i påvirkning inntreffer og barnet får impulser, 

utfordringer og bekreftelser fra andre enn foreldrene, noe som igjen påvirker kognitiv, 

sosial og moralsk utvikling. Jevnaldrende speiler seg i hverandre, og denne 

sammenlikning kan få store utslag i ungdomsalderen hvor barnet ser mer til 

jevnaldrende enn foreldrene for å finne en bekreftelse på eget jeg56. Midt i denne 

perioden hvor jevnaldrende og deres holdninger og verdier er så viktige, inviteres 

ungdommen til å delta i kirkens konfirmasjonsundervisning. Der skal konfirmanten 

utfordres til etisk refleksjon, livstolkning og livsmestring basert på kirkens praksis, tro 

og tradisjon. I en alder hvor foreldrenes og andre institusjoner, bla. kirken, mister noe 

av sin autoritet hos den unge, så kan veien inn til konfirmantens og dens etiske 

refleksjon være vanskelig. Det er da praksisfortellingen viser sin styrke og 

gjennomslagskraft. Trosopplæreren kan hente inspirasjon til utarbeidelse av 

praksisfortellinger fra sin egen eller kollegaers praksis med konfirmanter og lage reelle 

eller fiktive, anonymiserte fortellinger hvor jevnaldrende er i hovedrollen. Inspirasjon 

til utarbeidelse av praksisfortellingen kan med fordel også hentes fra populær 

litteratur, filmer, serier, musikk mm som konfirmanten er opptatt av. Det er bare å 

spørre barna og de unge hva de ser og lytter på og så sette av tid til selv å bli kjent med 

                                                           
55 Gud gir - vi deler (20110) Kap. 3 Trosopplæringens innhold  
56 Evenshaug, Hallen, (2001) s. 297  
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det. Erfaringer fra eget liv kan benyttes, men med forsiktighet. Her er avstanden 

mellom målgruppe og trosopplærers egen alder avgjørende. Avstand i tid og miljø kan 

oppleves altfor stor.57 Etikk er ferskvare. Problemstillinger endres i takt med bla. 

teknologiske nyvinninger og global utvikling, så som klimakrisen. Men også lokale og 

nasjonale etiske utfordringer engasjerer den unge. Barn i Norge rydder strender og er 

sinte på voksnes plastforsøpling. Barn streiker for klima og krever svar av politikere, 

lokaltog nasjonalt.  

 

Praksisfortellingen appellerer til innlevelse, følelser og handling. Konfirmantene får lov til å 

bruke sine egne erfaringer og sin egen logikk inn i situasjonen, uten at det slås ned på eller 

kritiseres som rett eller galt av ordstyrer. Målet er erfaringsutveksling, synliggjøring av 

forskjellighet i måten å tenke på og å handle på. Ved bruken av MD produseres etikk mens 

konfirmanten lytter, reagerer, reflekterer og analyserer. Vi står i en intens refleksjonsprosess. 

En konfirmants selvsentrerte løsningsforslag (egosentrisk) får motstand fra en annen 

konfirmant som hevder at det ikke er rettferdig å kun tenke på seg selv (rettferdighet og 

likhet). En tredje trekker inn det følelsesmessige aspekt: «Tenk om noen gjorde det mot deg?» 

(relasjonell)   

Konfirmantene viser at de er opptatt av verdier. De er opptatt av rettferdighet, selv om deres 

umiddelbare perspektiv på rettferdighet ofte ikke strekker seg utover de nære relasjoner. 58 De 

er opptatt av lojalitet og troskap, og illustrerer med fortellinger om foreldre som skilles, 

bestevenner som krangler og kjærester som ikke holder ord.  De er opptatt av sannhet, selv 

om de raskt tillater seg hvite løgner; «Man må jo ikke si alt, det kan jo såre andre!». 

Trosopplæreren tydeliggjør, utfordrer og bekrefter konfirmantens svar og reaksjoner. Vi lærer 

sammen.  

 

7. Avslutning 

 

7.1 Konklusjon 

Praksisfortellingen kan fungere svært godt som en læringsstrategi for etisk refleksjon i 

trosopplæringen av barn og unge. Det tilrettelagte verktøyet MD, som benytter 

                                                           
57 «Bjørn, levde du under krigen?» Spørsmål fra konfirmant etter at jeg hadde fortalt en historie fra mitt eget 
liv. Jeg er født i -63, alt for lenge siden til å være relevant i en praksisfortelling.  
58 De er i stand til å engasjere seg i internasjonal rettferdighet, særlig knyttet til Fasteaksjonen. Hvorvidt det er 

for å tilfredsstille eget behov for å være snill eller om det er en prinsipiell holdning til global rettferdighet får 

være uskrevet i denne oppgaven.  
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læringsstrategien praksisfortellingen og som er utviklet til bruk i 

konfirmasjonsundervisningen, skaper etisk refleksjon i målgruppen. Det påvises i denne 

oppgaven gjennom beskrivelsen, analysen og drøftingen av MD i lys av teori om moralsk 

utvikling og empirisk etikk i pedagogiske praksiser.  

 

7.2 Oppsummering  

Læringsstrategien Praksisfortellingen er opprinnelig utviklet som et verktøy innen 

profesjonsutdanning, hvor studenter - lærer samsnakker og belyser en situasjon hentet fra 

yrkespraksis og belyser det med teori for å kombinere teori og kunnskap slik at læring skapes.  

Ved bruk av praksisfortellingen i trosopplæringen for konfirmanter tilrettelegges fortellingen 

til målgruppen ved å beskrive situasjoner som er sannsynlige og relevante. Det krever at 

trosopplærer har kjennskap og vilje til, å leve seg inn i konfirmantenes liv. I verktøyet MD 

tilføyes praksisfortellingen et moralsk dilemma. På den måten blir samtalen, den styrte 

analysen, av praksisfortellingen, en etisk refleksjon hvor konfirmantene benytter sitt forråd av 

begreper, verdier og språk for å beskrive sin måte å komme til enighet med dilemmaet på. I en 

strukturert og systematisk bruk av MD i en menighet i Den norske kirke gjennom tolv 

samlinger i konfirmantåret 2017-2018, har konfirmantene utvist entusiasme, vilje og stor 

tilstedeværelse. De har reflektert over sentrale dimensjoner i trosopplæringen innhold og 

dermed innfridd mål i trosopplæringsplanen, de har fått tilført teori fra kirkens tradisjon og 

lære, og de har fått redskaper til livsmestring og livstolkning.  

Det pedagogiske verktøyet MD fungerer i samsvar med teorier om barn og unge kognitive og 

moralske utvikling. Kohlbergs stadieteori om moralsk utvikling gir hjelp til å forstå 

reaksjonene fra konfirmantene og hjelp til å utfordre konfirmantene til å utvide sitt perspektiv. 

Samtidig er det ikke et mål med MD å kartlegge den moralsk utvikling eller nivå hos 

konfirmantene, men å fremskynde og legge til rette for en etisk refleksjon. Moralsk utvikling 

og stadieklatring gjennom praksisfortellingen får bli tema for en annen oppgave enn denne. 

Kritikken mot Kohlbergs teori som er drøftet i denne oppgaven tilføyer produksjonen av 

praksisfortellingen verdifull informasjon. Målgruppen må være relativt homogen, slik at 

sosiale konvensjoner og normer oppfattes på samme grunnlag. Hvis konfirmantgruppen har 

svært ulik kulturell bakgrunn, kan reaksjonen på MD bli svært sprikende og vanskelig å 

sammenfatte. Gillians kritikk om kjønnsulik oppfatning av dilemmaer og etisk handling, 

ivaretas ved at konfirmantgruppa er tokjønnet og personene i praksisfortellingene er både 

gutter og jenter eller et kjønnsnøytralt du.  
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MD har ikke som mål å produsere et korrekt svar på et konkret etisk dilemma. Målet er å 

skape en etisk refleksjon, ikke ferdige svar hos konfirmanten. Men praksisfortellingen skal 

berøre dilemmaer som kirkens tro og tradisjon gir verdifulle input til. Den pedagogiske 

praksisen MD fungerer som et verktøy for å produsere empirisk etikk, erfaringsnær og 

konkret. Ikke statisk og teoretisk. Når konfirmanten får lov til å utfolde seg i etisk refleksjon 

med hele sitt register av kunnskap og erfaring i en kirkelig setting, skapes det handlinger, 

forstyrelser og ekspansjon i det etiske repertoar og forhåpentligvis et positivt trygghetsforhold 

mellom konfirmanten og kirken og kirkens tro og tradisjon.  

Praksisfortellingen vil også kunne benyttes som læringsstrategi for andre aldersgrupper enn 

konfirmanter.. Temaene på alderstrinnet 13-18 år synes å være ideelle for denne type 

læringsstrategi, men jeg vil påstå at barn fra tidlig alder vil ha utbytte av etisk refleksjon 

uavhengig av hvilket nivå de befinner seg på. Barn liker å bli utfordret. Utfordringen blir å 

lage praksisfortellinger som er nær nok og dilemmaer som er relevante.  

MD er et verktøy som lett kan tas i bruk i kirkens trosopplæring. Det vil være en glede for 

meg om flere trosopplærere, gjorde det til sitt, tok det i bruk, og fikk oppleve barn og unges 

entusiasme og iver når de blir utfordret til tilrettelagt etisk refleksjon.  
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