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Utgangspunkt

1. Teoretiske perspektiver

2. Praktiske erfaringer (klasserommet)

3. Eksempler fra ulike kunst og kulturuttrykk (Film, litteratur, teater)
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1. Teoretiske perspektiver

• Estetiske læreprosesser (Austring & Sørensen)

• Iscenesettelse (Seel)

• Dramaturgisk perspektiv (Østern, Allern, Lindstøl)

• Forestillingsevne (Vygotsky)

• Muntlig fortelling (Kverndokken, Karsruud)
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2. Praktisk erfaring

• Undervisning av 

grunnskolelærerstudenter: 

Fra fakta til fortelling i 

samfunnsfag (historie og geografi) 

og norsk

• Samarbeid med praksisfeltet

(verdensarv)
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3. Eksempler fra ulike kunst og kulturuttrykk

• Kampen om tungtvannet 

• Kampen om tungtvannet 

• av Petter Rosenlund

• av Petter Rosenlund
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Fra fakta til fortelling

1. Fiksjon –
• Grunnelementer: Figur, fabel, tid, rom

• Virkemidler: kontraster, spenning, overraskelser, humor

• Dramaturgi: Fokus, konflikten, struktur

2. Følelse - gjenkjennelse, identifikasjon. 

3. Forståelse -
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Det er forskjell på 

• Å fortelle om noe

• Å fortelle en fortelling
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Læreren sier

I Svelgfossjuvet arbeidet rallarene fra 1905, de var 400 mann på det 
meste. Mennene bodde i en brakkeby på Svelgfossmoen og i alle 
krypinn som ellers fantes på gårder og husmannsplasser i bygda. De 
sprengte ut tuneller gjennom fjellet, og gods ble frakta ned med 
taubane over juvet. Minst én mann falt i elva og minst to blei drept i 
steinras. På to år var Europas største kraftstasjon – Svælgfos I –
realisert. 

Noe omskrevet tekst av Edgar Gundersen. 
Fra Rapport om verdensarvteater – Et industrispel på Notodden 2017
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Læreren forteller 

Anton var en ung mann fra Sverige som arbeidet med å bygge 
kraftstasjonen på Svælgfoss i 1906. Det arbeidet mange menn her. 
Anton leide en gammel husmannsplass sammen med ti andre menn. 
Det var trangt her, men Anton hadde det bedre her enn det han hadde 
hatt der han kom fra.  Anton arbeidet blant annet med å sprenge ut 
tuneller i fjellet og dette arbeidet kunne være farlig.  
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Læreren forteller en fortelling

Anton hørte et smell. Han var vant til store smell, men dette smellet var 
annerledes. Det braket i berget over han og bakken under han bevegde 
seg. Han sto nede i det store våte Svælgfossjuvet hvor han hadde 
arbeidet i over et år og kikket på de enorme mengder av stein som kom 
nedover fjellveggen. Han kikket seg rundt og skrek, men skriket hans 
forsvant i de enorme lydene som steinene lagde i det de knuste alt de 
kom bort i. Steinene var større enn det han og ti mann kunne klare å 
bære og de kom mot han. Han tenkte på oppveksten sin i Örebro, på 
lillesøstra si, på mammaen sin. På katten han hadde lekt med da han 
var liten. Han tenkte på den gangen han nesten druknet i Svartån. 
Steinene kom nærmere. Det var som om de danset en dødsdans 
nedover fjellet.
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Viktig i arbeid med fra fakta til fortelling

• Er det noe i materiale som kan framstilles i fortellingens form?

• Let etter personer, steder, handlinger og konflikter som kan være 
kjerne i fortellingen. 

• Historien må ha en begynnelse, midtdel med høydepunkt/ 
vendepunkt og en slutt
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Fra fakta til fortelling
Hvordan?
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Den tyske bondekrigen
Fra fakta til fortelling
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Litt fakta om den tyske bondekrigen 
1524-1525

• Største opprøret i Europa før den franske revolusjonen

• Det var nedgangstider, og adelen påla bøndene tyngre og tyngre 
skatter og andre byrder (livegenskap)

• Bøndene tok utgangspunkt i bibelen for å fremme sine krav

• Kravene var økonomiske, sosiale og religiøse

• Luther valgte side med fyrstene og oppfordret fyrstene til å slå ned 
opprørerne 

• Bøndene tapte
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1. Skape karakterer

15



2. Skape steder
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Bondekrigen 
«I 1525 brøt det ut opprør blant tyske bønder. Lederne deres hadde 
lest bibelen grundig. De krevde at bøndene skulle være fri, ikke 
godseiernes eiendom. «Kristus har befridd oss alle ved sitt dyrebare 
blod,» skrev de. Bøndene så opp til Luther som sin fører, men Luther 
var skremt av bondeopprøret. Han mente det var galt å bruke Bibelens 
ord om samfunnsforholdene. Nå gikk han fra det han før hadde sagt, at 
hver enkelt kristen, hadde rett til å tolke bibelen.

Luther visste at en luthersk kirke var avhengig av støtte fra fyrstene. 
Han bad om at opprøret måtte knuses: «Stikk, hugg, drep, den som 
kan!» skrev Luther. Bøndene tapte. Nærmere 150 000 bønder ble 
drept av fyrstens soldater.» 

Fra Gaia 7, Elevbok, samfunnsfag for barnetrinnet
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Bondekrigen - karakterer
«I 1525 brøt det ut opprør blant tyske bønder. Lederne deres hadde 
lest bibelen grundig. De krevde at bøndene skulle være fri, ikke 
godseiernes eiendom. «Kristus har befridd oss alle ved sitt dyrebare 
blod,» skrev de. Bøndene så opp til Luther som sin fører, men Luther 
var skremt av bondeopprøret. Han mente det var galt å bruke Bibelens 
ord om samfunnsforholdene. Nå gikk han fra det han før hadde sagt, at 
hver enkelt kristen, hadde rett til å tolke bibelen.

Luther visste at en luthersk kirke var avhengig av støtte fra fyrstene. 
Han bad om at opprøret måtte knuses: «Stikk, hugg, drep, den som 
kan!» skrev Luther. Bøndene tapte. Nærmere 150 000 bønder ble 
drept av fyrstens soldater.» 

Fra Gaia 7, Elevbok, samfunnsfag for barnetrinnet

18



Å skape en karakter

Kjønn, alder, navn, sivilstand, klær, utseende, interesser, lyder, lukt etc. 
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Bondekrigen - Steder
«I 1525 brøt det ut opprør blant tyske bønder. Lederne deres hadde 
lest bibelen grundig. De krevde at bøndene skulle være fri, ikke 
godseiernes eiendom. «Kristus har befridd oss alle ved sitt dyrebare 
blod,» skrev de. Bøndene så opp til Luther som sin fører, men Luther 
var skremt av bondeopprøret. Han mente det var galt å bruke Bibelens 
ord om samfunnsforholdene. Nå gikk han fra det han før hadde sagt, at 
hver enkelt kristen, hadde rett til å tolke bibelen.

Luther visste at en luthersk kirke var avhengig av støtte fra fyrstene. 
Han bad om at opprøret måtte knuses: «Stikk, hugg, drep, den som 
kan!» skrev Luther. Bøndene tapte. Nærmere 150 000 bønder ble 
drept av fyrstens soldater.» 

Fra Gaia 7, Elevbok, samfunnsfag for barnetrinnet
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Å skape sted

Ute, inne, materialer, gjenstander, arkitektur, innredning, 
naturlandskap, lyder, lukter etc.
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Bondekrigen
«I 1525 brøt det ut opprør blant tyske bønder. Lederne deres hadde 
lest bibelen grundig. De krevde at bøndene skulle være fri, ikke 
godseiernes eiendom. «Kristus har befridd oss alle ved sitt dyrebare 
blod,» skrev de. Bøndene så opp til Luther som sin fører, men Luther 
var skremt av bondeopprøret. Han mente det var galt å bruke Bibelens 
ord om samfunnsforholdene. Nå gikk han fra det han før hadde sagt, at 
hver enkelt kristen, hadde rett til å tolke bibelen.

Luther visste at en luthersk kirke var avhengig av støtte fra fyrstene. 
Han bad om at opprøret måtte knuses: «Stikk, hugg, drep, den som 
kan!» skrev Luther. Bøndene tapte. Nærmere 150 000 bønder ble 
drept av fyrstens soldater.» 

Fra Gaia 7, Elevbok, samfunnsfag for barnetrinnet
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Hvordan kan karakterene, stedet og intrigen 
være utgangspunktet for en fortelling? 
• Hva er starten, hoveddelen, høydepunktet og avslutningen?

• Skriv ned fortellingen i fem punkter:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Hvordan fortelle denne fortellingen?
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