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Rett til tilpasset opplæring i kirken 

 Konfirmanter med funksjonshemming har rett 
til en opplæring tilpasset deres evnet og 
behov i sin lokale menighet. Dette gjelder 
både psykisk, fysisk og sosialt 
funksjonshemmede konfirmanter. Dette 
betinger et nært samarbeid med hjem og 
skole. Det vil oftes være nødvendig med en 
økning av de økonomiske og menneskalige 
ressurser som stilles til disposisjon. Kirkelig 
fellesråd har ansvar for å legge slike 
forutsetninger inn i busjettarbeidet. 



Se, smak og kjenn 

 Den treenige Gud er nær oss… 

 Vi vektlegger derfor undering, opplevelse og den 
enkeltes deltagelse 

 Vi er opptatt av å undre oss sammen, tenne lys og se 
på bilder av de bibelske historiene.  

 Vi søker Guds nærvær 

 Vi står ikke ved siden av konfirmantene og forsøker å 
formidle noe inn i dem, men vi søker den treenige 
Gud sammen. 

 Medvandrere som lever med i erfaringene. Vi søker 
Gud sammen. 



 

 

 

  

  

  

  

  



Gudstjenesterommet som 

utgangspunkt 

Ta rommet i bruk, la 

rommet leve! 



Gudstjenesten… 

 Opplegget har 

tilbedelsens form og 

struktur. Bevegelse 

og fremdrift, stillhet 

og tale, bønn og 

sang veksler hele 

tiden i takt med 

gudstjenestens 

ramme og puls. 



Hjemmebesøk ved oppstarten av 

konfirmasjonsundervisningen 

 

 

Hjemmet 

Kirken 

Konfirmanten ►Forståelse for hvem 

konfirmanten er 

► Se konfirmanten i 

hjemmesituasjonen 

► Presentere og eventuelt 

drøfte opplegget 

 



Viktige samarbeidspartnerer 

 Kontakt med foresatte og foreldre 

 Behov for støttekontakt 

 Kontakt med skolen 

 Kontakt med avlastningstilbud/bolig 

 Lovmessige hjemler 



Stasjon 

1: 

Velkomst

! 



Stasjon 2: 

Prosesjon,  

dekking av 

alteret og 

velsignelse

n 





Stasjon 3: 

Bli kjent  

med  

Kirke- 

rommet 



Stasjon 4: 

Lystenning 



Stasjon 5: 

Fortelling  

og  

Konkreti- 

sering 



Stasjon 6: 

Utforming 

av 

en  

konfirmant- 

perm fra  

Konfirmant- 

tiden 



Bønn med alle sanser 

 http://runerasmussen.wordpress.com/ 

 

http://runerasmussen.wordpress.com/


Levende 

fortellinger.  

- Bibelhistorier til 

glede og 

gjenkjennelse 

Innholder:  

10x8 bibelkort til bruk i  

enetrening,  

gruppetreing og 

undervisning. 



 Enetrening 

 I enetreningen setter konfirmanten og 
konfirmantlærer seg sammen i så rolige 
omgivelser som mulig. Konfirmanten på den 
ene siden av bordet og konfirmantlæreren på 
den andre. På forhånd har konfirmantlæreren 
bestemt hvor mange bilder i fortellingen som 
skal brukes i dag. Metoden for presentasjon 
vil være avhengig av om historien er 
presentert for konfirmanten før, og dennes 
utvikling. Vi kan i hovedsak snakke om to 
presentasjonsformer. Begge ønsker å hjelpe 
konfirmanten til å få innsikt i historien og lære 
sammenhengene i fortellingen.  

   

 



 Kronologisk presentasjon 
 Her fortelles først historien med det antall bilder 

som er planlagt. Konfirmantlæreren forteller 
historien kronologisk. Deretter blandes kortene 
og konfirmanten får selv legge kortene i 
sammenheng. Hvis mulig fortelle konfirmanten 
historien med egne ord og følelser. Hvis 
konfirmanten ikke har ord, kan han/hun bruke 
hendene og legge kortene i rett rekkefølge. 
Konfirmantlæreren er oppmuntrende og bistår 
konfirmanten slik det er nødvendig. Gi ros når 
konfirmanten klarer oppgaven. Utvid gjerne med 
flere kort når du ser at det går greit. La alltid 
konfirmanten føle at han/hun lykkes. Stunden kan 
avsluttes ved f. eks å tenne et lys sammen ved 
siden av kortene slik at historiens karakter 
kommer frem. 

   



 Bygge historien fra hovedpoenget 

 En noe mer avansert metode er å bygge ut 
historien fra det som kunne kalles et sentrum 
i fortellingen. Først legges et bilde ut på 
bordet, f. eks det som anses å være bildet 
som fanger hovedpoenget i historien. Derfra 
fortelles historien ved å legge på bilder som 
beskriver hva som skjedde før det første bilde 
ble lagt ut, og hvordan historien endte. Pass 
på ikke å gjøre det hele for vanskelig. Som en 
variasjon lar du konfirmanten fortelle historien 
i sammenheng. Ikke rett på unøyaktigheter 
direkte. Hvis du føler noe trenges å korrigeres 
forteller du heller historien på din måte som et 
alternativ under arbeidet med historien. 

  

 



 Grupper på to 

 En kan også tenke seg at en hjelper sitter 
sammen med to konfirmanter. Da er 
utfordringen å få til en dialog mellom de to 
konfirmantene der de hjelper hverandre frem 
mot å bygge historien. Utfordringen er å få til 
en god samhandling. 

 Hele gruppen 

 Bibelopplegget er også tenkt brukt til 
undervisning og presentasjon på powerpoint. 
Dette kan da brukes til undervisning, 
tekstlesning eller som bakgrunn ved 
forkynnelse. Dette bibelopplegget er også 
egenthet til bruk i annen trosopplæring og i f. 
eks i familiegudstjeneste sammenheng. 

 



En ressurs  

for kirken 



Hva lærer vi? 

 For meg: Endring i min holdning til 
kirkelig undervisning generelt. 

 Undervisning blir mer medvandring og 
tilrettelegging for opplevelse, erfaring og 
læring. 

 Trosutvikling fra innsiden av barn og 
unge. 

 Hvem lærer av hvem 



Læringssyn 

 Kunnskapsformidling 

 Helhetlig formidling 

 

 

 ”Metoden vi bruker i dette opplegget er 
ikke forenkling men snarere en 
fordypning der en bygger på og trekker 
med seg alle konfirmantens ressurser inn 
i en totalformilding” 



Hva er læring? 

 Hva skiller læring 
i skolemessig 
forstand fra tros 
og livsformidling? 

 Basis for oss alle: 
Ingen finner frem 
til den levende 
Gud ved hjelp av 
intellektet eller 
egen læringsevne 



Læringsfundament 

 Det gjenkjennelige, de gode og 

forutsigbare rammene, liturgien som 

hvile og opplevelse av at den enkelte 

tas på alvor med de ressursene han 

eller henne har, er selve nerven i 

opplegget” 

 



Målsetning: 

 Vi ønsker at 

konfirmantene, i 

løpet av 

konfirmasjonstiden, 

på egne premisser 

og ut fra egne 

forutsetninger, skal 

få et møte med 

kirken og lære Jesus 

Kristus bedre å 

kjenne.  



Samtidig ønsker vi å gi familie, faddere og 

venner en god opplevelse av selve 

konfirmasjonen. 

 



Videre er vekten lagt på opplevelse, erfaring 

og deltagelse i en trygg ramme.  

 

Målet er trygghet og opplevelse av mestering i 

forbindelse med timene og til slutt under selve 

konfirmasjonen. 



Gud er ikke et begrep 

som krever evne til en 

hvis form for abstrakt 

tenkning.  

 

Jesus er først og fremst  

konkret og nærværende,  

”Order ble menneske”.  

 

Derfor vektlegger vi  

undring, opplevelse og  

deltagelse.  

 

Heldigvis er det slik for 

oss alle! 



Sorgerfaring og møte med kirken 



Å være foreldre til et sjeldent barn 

 Er å få livet forandret 

 Knuste forventninger 

 Vanskelig å forestille seg 

 Reaksjoner i den første tiden etter en 

diagnose/ eller i en prosess med 

usikkerhet 

 



Å komme til Nederland… 



Å være avhengig av hjelp  

 Å vende seg til å ta imot hjelp 

 Andres reaksjoner…  

– Ektefelle…  

– Besteforeldre … 

– Venner… 

– Hva sier vi som kristne… 

 

 



Sorgfaser 
 Sjokk,  

 Reaksjon,  

 Berarbeiding 

 Nyorientering 

  
Fire oppgaver: 

•Akseptere at tapet er en realitet 

•Gå inn i sorgens følelser 

•Tilegne seg nye ferdigheter 

•Reinvestere den følelsesmessige energien 

 



Det særegne med å få å leve med en 

person med utviklingshemming 

 ”Blandingen” av glede og sorg 

 Annerledes sorg enn ved å miste et 

barn 

 ”Forbudt” og ”usikker” sorg 

 



Annerledes hverdag 

 Kan ikke leve som før 

 Må prioritere annerledes 

 Finne en ny form på familielivet 



Ekteskapsbelastninger 

 Større skilsmisseprosent 

 Uoverensstemmelser mellom foreldre 

 Forskjellige sorgmønstre 

 Vansker med støtte og dele byrder 

 Psykiske plager kan forsterkes eller 

oppstå. 



Søsken situasjonen 
 Oppmerksomhets ”krig” 

 Han/Henne klarer seg nok 

 Bygge frisoner 

 Tilrettelegging: 

– Hjemme 

– Skole/barnehage 

– Kirke og fritidsarene 

Det er sagt: Søsken til utviklingshemmede har 
dobbelt så god grunn til å være sjalu, men bare 
halvparten så stor mulighet til å vise det. 



Sorgen og møte med kirken 

 Møte med de ”vellykkede” 

 Mottagelse 

 Integrering og tilrettelegging 

 Integrering eller egne opplegg 

 

 

 



Menigheten, Gud og sorgen 

 ”Det er nok en mening med det” 

 Kanskje Gud vil helbrede 

 Du må bære det 

 En straff, eller ”dere fikk nok dette fordi 

dere er så ressurssterke” 

 Tøft ikke lenger å bli regnet med som 

en ressurs 

 



Modnes – en ser de: 

 Unike erfaringer 

 

 Vi har fått nye bekymringer 

 

 Sannelig også - nye gleder og en ny 

holdning til livet 

 



De kateketiske utfordringene 
Tilrettelagt konfirmantundervisning 

 Kontakten med hjemmene 

 I forbindelse med: 

– Dåp 

– Trosopplæring 

– Konfirmasjon 

– Kirken som ”hjem” 


