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Trinn: 6.
Tid: 45 min.

Kirken kom til Norge – Norge et kristent land
TROSMÅL

Elevene erfarer et deres egen tro som katolikker i Norge har lange
røtter som går tusen år tilbake i tid.

KUNNSKAPSMÅL

Elevene kjenner til viktige hendelser under kristningen av Norge
(Engelske misjonærer, St. Olavs dåp og død.)

EVNEMÅL

Elevene kan ramse opp gjenlevninger fra katolsk tro i middelalderen
(gravkors, stavkirker, klosterruiner etc.) gjerne i tilknytning til stedet der
barnet bor.

METODER

Fortelling, oppgaver, (ekskursjon ute til et lokalt historisk minnesmerke,
hvis dere har noe
slikt i nærheten av deres menighet).

HJELPEMIDLER

Nettsidene:
https://no.wikipedia.org/wiki/Kristningen_av_Norge,
https://snl.no/Norsk_historie_fra_800_til_1130,
https://no.wikipedia.org/wiki/Rikssamlingen,
https://no.wikipedia.org/wiki/Olav_den_hellige,
https://snl.no/Olav_den_hellige,
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/olav/.

BØNN

Korstegnet. Fader vår. Hill deg, Maria. Bønn for Kirken i Norge:
Himmelske Far, i felleskapet omkring våre biskoper, er den ene, hellige,
katolske og apostoliske Kirke med alle dens nådegaver til stede også i
Norge. Gi oss din Hellige Ånd. Styrk oss med ordet og sakramentene.
La oss på forbønn av den hellige Olav vokse i kjærlighet og enhet, så vi
kan være sanne vitner om Jesu Kristi oppstandelse.
Amen.

Katekesens forløp
INNLEDNING
(5 min.)

- Hilse på alle og ønske velkommen
- Bønn
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Om kristningen av Norge og hellige Olavs liv og død

UTDYPING
(25 min.)

[Lag deg selv et manus på basis av fagartiklene om kristningen av
Norge og om Olav Den hellige, som du finner foreslått under
«hjelpemidler». Fokuser i dette manuset spesielt på å forklare:
- Hvordan Norge ble kristnet (særlig fra England)
- Hvem Hellige Olav var, hvordan han ble kristen og hva hans
visjon for Norge var. (Det var ulike hedenske høvdinger som lå i
feider og kriger med hverandre på denne tiden. Olav ønsket å
samle hele landet under en statsmakt, og han ville innføre
kristendommen – for å skape fred mellom folk i landet.)
- Underne knyttet til Hellige Olav etter hans død, og betydningen
av disse for kristendommens utbredelse i Norge. (Olavsundrene,
samt det at mange folk var slitne og lei av all volden som ble
utøvet av de hedenske høvdingene, bidro til at kristendommen
vant frem hos «vanlige folk». Mange lengtet etter en ny og bedre
tid å leve i. Kristendommen hadde stor troverdighet hos folk.
- Hva har det betydd for mennesker i Norge at Norge ble et
kristent land? (Det skapte grunnlaget for å samle landet under
en konge, at det ble en stat bygget på et lovverk. Dette er
grunnlaget for et mer forutsigbart og trygt liv, og det er
grunnlaget for fremveksten av den sivilisasjon, humanisme og
rettstenkning som vår kulturkrets kjennetegnes av.)
- Om de historiske levninger vi kan finne i kulturlandskapet som
stammer fra og bærer vitnesbyrd om kristningen av landet og fra
den katolske middelalderen som landet hadde før reformasjonen
på 1500-tallet. (gravkors, stavkirker, klosterruiner etc.)
Bruk manus til å fortelle elvene om dette. Vis gjerne noen passende
bilder/ illustrasjoner på skjerm mens du snakker.]
Tur ute / ekskursjon i nærmiljøet
Hvis dere, der hvor deres menighet er, har et kristent minnesmerke fra
middelalderen i nærheten (f. eks ruin av en kirke, et kloster eller et
kors), så kan dere i dag dra sammen ut på en ekskursjon for å se dette.
For å få tid til dette må dere muligens droppe elevoppgavene denne
gangen og kanskje også bruke matpausen/friminuttet. Ta da med
matpakker på turen. Fortell elvene underveis og når dere kommer frem,
fra et historisk perspektiv, om hva det er dere skal se på i dag.

ELEVOPPGAVER
(10 min.)

Elevene skal jobbe individuelt med spørsmålene nedenfor. Gå rundt og
hør om noen trenger noe hjelp.
1. Hvem var hellige Olav, hvordan ble han kristen og hva ønsket
han å gjøre?
2. Hvordan døde hellige Olav, og hva skjedde i landet og med
kroppen til Olav etter at han døde?
3. Hvordan ble Norge kristnet, og hvem var de som ble kristne og
lot seg døpe først?
4. Hvilken positiv betydning fikk det for folk flest i landet at Norge
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ble samlet til ett kristent land? Hvorfor tror du at det var bra for
mange mennesker?

OPPSUMMERING
(5 min.)

-

BØNN
/AVSLUTNING

La elevene med egne ord fortelle i korte hovedtrekk om hvordan
Norge ble kristnet på 1000-tallet.
La elevene oppsummere hva slags historiske levninger vi kan
finne i kulturlandskapet som stammer fra og bærer vitnesbyrd
om kristningen av landet og fra den katolske middelalderen som
landet hadde før reformasjonen. Hvis dere har vært på
ekskursjon og sett et slikt minnesmerke i deres nærmiljø, la
elevene fortelle litt om det de har sett.

Dere kan be de samme bønnene som dere innledet med en gang
til. Stå gjerne sammen i en ring.
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