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Forelesning om tegnspråkpoesi   

Av Georg Lorentz Bjerkli   

Forelesningens innhold: 

Jeg vil gå gjennom noen punkter når det gjelder poesi, og videre gå inn i en del virkemidler i 

tegnspråkpoesi. Noen av dem vil jeg gå dypere inn i, og jeg skal også vise 2-3 eksempler på 

dikt som jeg har laget. 

Min erfaring med tegnspråkpoesi 

Jeg har fremført tegnspråkpoesi i døvekirken, i forbindelse med seminarer og konferanser, 

jeg fremførte poesi på åpningen av Havsteinekra sykehjem, i bryllup, i forbindelse med 

Amnesty – jeg skal vise dere poesi angående det etterpå.  Jeg har vært her på Møller for å 

filme poesi i studio som skal brukes til undervisningsmateriell i grunnskole og videregående 

skole. Jeg kan også legge til mer på listen, men her er noen eksempel på hva jeg har gjort.  

Liturgi i døvekirken 

Døvekirken har sin egen liturgi. Men situasjonen har ikke alltid vært slik. For en del år siden 

fulgte døvekirken den samme liturgien som kirken for de hørende. Den var preget av 

salmesang og orgelmusikk. For meg som ikke hørte, måtte jeg skifte mellom å se på presten 

og i salmeboka og følge med på teksten så godt jeg kunne. Senere ble det utviklet en egen 

liturgi for bruk i døvekirken. Da ble salmene byttet ut med blant annet poesi, dans og 

bildebruk. Orgelmusikken ble beholdt, siden mange døve setter pris på å føle vibrasjonene fra 

orgelet som en del av stemningen i kirken. Poesien til bruk i kirken knyttes til temaet i 

gudstjenesten. Jeg skal vise dere eksempel på det litt senere. Jeg bruker også videoopptak for 

å huske på all poesien jeg lager. Det begynner å bli en del nå. Da er det fint å kunne gå tilbake 

til opptakene mine før jeg skal fremføre poesien, for eksempel i en barnedåp. Det kan jo 

sammenliknes med at hørende leser for å forberede seg i forkant av en forelesning. 

Dikt på norsk og på tegnspråk 

Det finnes uendelig mange salmer, sanger, dikt osv på norsk. Men arbeidet med å kreere nye 

dikt og poesi på tegnspråk startet for ikke så lenge siden. Nå har vi døve muligheten til å 

bruke kreativiteten og lage egen poesi selv. Her på utviklingsavdelingen har det for eksempel 

blitt tatt opptak av forskjellig tegnspråkpoesi som kan brukes i framtida. Arbeidet på norsk 

har jo pågått i mange hundre år, mens det på tegnspråk startet for bare noen år tilbake. Så vi 

må jobbe hardt, vi har mye å gjøre slik at vi kan utvikle noe tilsvarende på tegnspråk som på 

norsk. Man kan ta utgangspunkt i en norsk tekst og oversette den til tegnspråkpoesi, eller 

man kan lage en original tegnspråkpoesi ut fra egen fantasi.  

Min første tegnspråkpoesi 

Vi regner med at tegnspråkpoesi dukket opp for første gang i Amerika på 1960-tallet.  Det 

spredte seg videre til Europa på 1970-tallet, til Sverige på 1980-tallet, og her i Norge begynte 

vi å jobbe med tegnspråkpoesi i 1990. Den poesien dere ser på skjermen nå, var den første 

som ble laget i Norge i 1990. Jeg reiste i 1990 til Oslo for å jobbe sammen med tre andre  
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mennesker. Det var Mira Zuckermann – kjent teaterdame som er teatersjef i Oslo, prest Roar 

Bredvei og Thor Lasse Thoresen – mange av dere kjenner han. Han gikk jo på skole her i 

Trondheim. Vi fire jobbet sammen en helg i Oslo. Den gangen visste jeg ingenting om poesi, 

men jeg lærte mye av arbeidet vi gjorde,  og vi jobbet med diktet Bordbønn.  

Tidligere sa vi bordbønn på norsk. Vi foldet hendene, sa bønnen med tale som vi ikke helt 

visste hva inneholdt og avsluttet med ”amen”. Vi ville ikke oversette en norsk versjon til 

tegnspråk. Vi ville lage en original bordbønn på tegnspråk. Vi hadde store diskusjoner og 

jobbet så å si døgnet rundt i tre dager før vi til slutt kom opp med en bordbønn på tegnspråk. 

Og det var den dere ser her. Kanskje dere har sett den før? Jeg viser den til dere likevel. Det 

finnes to forskjellige versjoner av denne. Hvis jeg for eksempel skal be bordbønn for meg 

selv, tegner jeg smått. Men hvis det er flere som skal se hva jeg sier, har jeg større tegn for å 

nå publikum bedre. Jeg skal nå vise dere versjon nummer to. 

En gang kom en prest til meg og sa at han hadde undervist på en konfirmasjonsleir for 

tegnspråklige elever. Han hadde spurt elevene hvem som ville si bordbønn, og alle hadde rakt 

opp hånden fordi de ville fremføre den! Det var fordi alle kunne denne bordbønnen på 

tegnspråk. Før denne bordbønnen ble laget var det ingen som ville si bordbønn fordi den 

skulle sies på norsk. Så det ble et klart større engasjement blant elevene da det kom en bønn 

på tegnspråk i stedet for på norsk. Det var hyggelig å høre. 

Ulike tekstsjangre 

I hverdagen snakker vi ofte tegnspråk i raske dialoger og vekslingene går hurtig. Man kan gi 

korte beskjeder til hverandre, som ”jeg skal på teater i kveld”, ”skal vi dra på fest?”, ”nå skal 

jeg sove”. Det kan være korte samtaler som veksler fort mellom to samtalepartnere. Det er 

akkurat det samme både hos døve og hos hørende. 

Fortellingen skiller seg fra dialogen ved at den er mer forklarende, og man bruker mimikk 

mer aktivt samtidig som man bruker rollebytte for å gjøre historien mer spennende. Man 

bruker mer tid på en fortelling enn i en dialog. Dialogen er veldig effektiv, mens fortellingen 

strekkes ut mer. Så det er i hovedsak forskjell på de to sjangerne.  

Poesien er mer elegant enn fortellingen, og den gir en mer nøytral fremstilling av noe. Man 

må ha riktige håndformer og bevegelsene gjøres mer elegant og estetisk. En fortelling er 

friere i måten den utføres på. Så det er en del forskjeller på de tre sjangerne jeg har presentert 

her. 

Poesi og pantomime 

Mange hørende tror at tegnspråkpoesi er det samme som pantomime. Men det er det jo ikke. 

I poesi bruker man et tegnrom.  Bena brukes altså ikke aktivt i tegnspråkpoesi. Pantomime 

bruker hele kroppen for å visualisere bevegelser. Både på tegnspråk og i poesi er hendene 

erstattere for føttene. Man behøver ikke gå med føttene og hele kroppen framover for å vise at 

man går. Man bruker hendene i stedet. I pantomime må man bruke hele kroppen for å legge 

seg ned på golvet,mens på tegnspråk viser man den samme bevegelsen med hendene og 

overkroppen. Jeg orker jo ikke legge meg ned på golvet for å vise at jeg ligger.  
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I en undervisningssituasjon var det en døv som begynte med pantomimebevegelser, og da 

måtte jeg stoppe vedkommende og forklare at poesi ikke var det samme som pantomime. For 

hvis personen la seg ned på golvet, ville ikke publikum som satt lenger bak i salen kunne se 

hva som skjedde på scenen. Man skal bruke hendene i stedet for å vise bevegelsen. Så det er 

viktig å skille på de to formene. Selvfølgelig er det lånt noen elementer fra pantomime som 

brukes i tegnspråkpoesi, men ikke alle. 

Fremføring – viktige detaljer 

Døvekirken følger en årskalender med ulike liturgiske farger; grønn, lilla, rød og hvit. De 

forskjellige fargene blir representert ut fra kjortelen presten har på seg. Det er viktig at 

kjortelen er i nøytralt stoff som ikke reflekterer lyset i kirken, og som heller ikke har for 

mange farger og mønstre.  Stoffet må være matt og derfor behagelig å se på. Døvekirken skal 

begynne å ta i bruk nye kjortler så snart de er ferdige. Når de er klare, tror jeg den liturgiske 

fargen kun skal være en bred stripe nederst på kjortelen. Stripen festes med en borrelås, slik 

at den lett kan skiftes ut. Dermed slipper man å ha fire forskjellige kjortler i hver av de 

liturgiske fargene. 

Det er ikke bare i kirken det er viktig å ha en nøytral farge på klærne. Også i andre 

sammenhenger må man passe på å ikke ha mønstrete klær på seg, eller smykker og klokker 

som kan forstyrre. Som dere kanskje la merke til da jeg skulle begynne forelesningen i dag, 

tok jeg av meg klokken, sånn at dere ikke skulle bli blendet av den. Det er selvfølgelig bare i 

kirken man skifter farger på klærne uti fra kalenderen. Men det er greit å huske på å ha på 

seg ensfargede klær. 

Det er viktig å ha god belysning. Er det for mørkt blir det vanskelig å se. Men har man god 

belysning, blir det behagelig å se på og man slipper å bli så sliten i øynene.  

Når jeg skal fremføre poesi, går jeg inn på scenen, står rolig og venter 3-5 sekunder før jeg 

starter fremføringen. Når jeg er ferdig, venter jeg også en kort stund før jeg rolig går av 

scenen. Det er viktig ikke å stresse inn og ut av scenen. 

Når jeg fremfører poesi har jeg ikke blikkontakt med noen av tilskuerne. I stedet overser jeg 

publikum og retter blikket mot bevegelsene i tegnrommet.  

Ved tidligere anledninger har jeg samarbeidet med en mann som har spilt gitar mens jeg har 

fremført poesi. Vi har hatt øvinger i forkant av opptredenen for å tilpasse musikken til mine 

bevegelser. Han har ikke sunget, kun spilt gitar. Han har spilt lavt og høyere etter hvert som 

det har passet inn i poesien. Det har krevd mye øving før vi har gått på scenen. Å ha musikk 

til gjør poesien min mer effektfull og fremhever budskapet på en bedre måte. Dette gjelder jo 

selvfølgelig hørende tilskuere, døve har den samme opplevelsen som før. Men musikken i 

tillegg til poesien har en positiv effekt på hørende. De får et bedre forhold til det jeg 

framfører. Mange hørende har kommet til meg etter en fremføring og fortalt meg hvor 

rørende og vakkert det jeg gjorde var, og det er grunnet gitarspillingen. Døve liker også 

vibrasjonene musikken gir på kroppen. 
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Om tegnkor 

Både voksne og barn kan lære seg tegnspråkpoesi. Jeg har valgt å fokusere på opplæring av 

voksne. Når man fremfører poesi kan det være én person, eller flere. F. eks seks personer kan 

stå på rekke på scenen og gjøre de samme bevegelsene samtidig. Eller én kan fremføre alene, 

eller tre samtidig, eller seks. Der står man fritt. Det går også an å ha en stående foran ”koret” 

som dirigent som leder an tegnene og koret følger etter, med publikum som sitter bak 

dirigenten. Personlig har jeg aldri prøvd det, men det går an. Dere er velkomne til å prøve det 

selv hvis dere ønsker.  

Hvis seks personer står på scenen, kan man dele det opp slik at tre starter å tegne, og når de 

er ferdige med sitt, tar de tre siste over. Etterpå kan alle gjøre like bevegelser. Så man kan 

variere med at alle gjør det likt, eller to og to, tre og tre, ja man står fritt til å bestemme selv.  

Virkemidler 

Jeg har laget en liste med virkemidler som blir brukt i tegnspråkpoesi. Jeg har en kort liste 

med kun de nødvendigste virkemidlene jeg bruker. 

Rollebytte 

 I poesi kan man bruke rollebytte og rolleovertakelse, synsvinkelskifte med mange varianter 

og ulike perspektiv. 

Eksempler: 

- mor og barn 

- person og fisk 

- person og hund 

- person og (golf)ball 

Rollebytte behøver ikke bare skje mellom personer, men også dyr, ting osv. 

Rollebytte kan også skje mellom 4-5 personer. 

Eksempel  

-  ulike personer som prøver å blåse ut et lys 

Det er en utfordring å skulle bytte mellom mange personer. Man må jo huske på hvilke 

karakterer man har i utgangspunktet og skifte mellom de underveis. Det er faktisk veldig 

vanskelig. Noen døve klarer det, og det er veldig imponerende! 

Mimikk og blikk 

Mimikken i ansiktet er en utrolig viktig del av en tegnspråkpoesi. Og i poesi kan uttrykket i 

ansiktet variere fra det nøytrale, nesten stive til det meget intense. Spekteret man kan variere 

i er stort. Det helt rolige uttrykket kan for eksempel brukes slik i bordbønnen: 
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Eksempler: 

-  rolig mimikk ”så korn” 

- intens mimikk ”så korn” 

De to eksemplene er vidt forskjellige, og alt skyldes endret mimikk. 

Eksempler: 

- ”ro” rolig 

- ”ro” intenst 

Man kan vise at man ror lett eller at det er tungt å ro ved å bruke ansiktsmimikken. Jeg 

trenger ikke si at ”det er lett å ro”, men dere kan se det ut  fra ansiktet mitt.  

Øynene er også viktige. Blikket brukes for å lokalisere hvilken rolle man har til enhver tid. 

Man kan ikke flakke med blikket meningsløst omkring, men vise klart og tydelig om man er 

den som ror en båt og ser på land, eller om man er personen som står og vinker fra kaia. Det 

er altså viktig å vite hvor man skal feste blikket. 

Flere virkemidler 

I poesien bruker vi av og til beskrivelse for å forklare hva som skjer og hvordan noe ser ut. 

Når beskrivelsen av for eksempel landskap med fjell og solnedgang er ferdig, kan man 

fortsette med handlingen i historien. Da har seeren en bakgrunnskunnskap om hvor 

handlingen skjer. 

Eller man kan la være å beskrive noe som helst, bare begynne rett på historien. Den som ser 

på forstår likevel hva det er snakk om. 

Eksempel 

- Jesu korsfestelse 

Der har jeg ingen beskrivelse i forkant, men dere forstår likevel hvem jeg snakker om. 

Så det går an å gi en beskrivelse først, eller la være. 

Jeg vet tegnspråkbrukere liker dette punktet veldig godt. Mange har gitt meg tilbakemelding 

om at de vil se mer bruk av dette virkemidlet; slow motion, eller sakte bevegelse. 

Eksempler 

- ”løpe” i slow motion 

- ”ro” i slow motion 

- ”slå” i slow motion 

Man kan bruke dette virkemiddelet på mange forskjellige måter. Og mange har en spesiell 

forkjærlighet for det virkemidlet.  
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Eksempel 

- stakkato (løpe) 

Slow motion og stakkato passer ofte godt sammen. 

Eksempler 

- ”korsfestelsen” – nagle fast på korset – i slow motion 

- ”korsfestelsen” – nagle fast på korset – i stakkato 

Akkurat i den sammenhengen synes jeg det er best å bruke slow motion. Stakkato føler jeg 

ikke passer bra her. 

Eksempler 

- ”korsfestelsen” – Jesus lider på korset – slow motion 

- ”korsfestelsen” – Jesus lider på korset – stakkato 

Her passer stakkato bedre enn slow motion igjen. Så jeg må smake på det og prøve meg fram 

for å finne hva som er best i ulike sammenhenger. Og der står dere fritt også. Prøv dere fram 

og finn ut hva som passer. 

Eksempel  

- ”utstilling” 3 forskjellige bilder 

Her bruker jeg virkemidlet ”frys” for å vise hvert enkelt bilde. Og hvis jeg forteller en historie 

som går mot slutten -  

Eksempel 

- ”dame på fest og mann som kjører bil” 

- så slutter historien uten at dere får vite hva som skjer. Da må hver og en av dere tenke selv 

hva som skjer videre. Kanskje mannen kjører på en elg, eller kolliderer med en annen bil? 

Alle sammen kan tolke avslutningen på sin måte. Så virkemidlet ”frys” kan brukes, noe jeg 

har gjort i tidligere poesier.  

Gjentakelser er noe vi ofte bruker i tegnspråkpoesien, men ofte gjentar vi det samme bare to 

ganger. Hørende gjentar det samme gjerne tre ganger, fem, eller til og med syv ganger. Men 

på tegnspråk er det nok med to ganger. Av og til kan vi gjenta noe tre ganger, men aldri fem 

eller syv ganger. Da blir det som regel kjedelig å se på. Så i tegnspråkpoesi er det nok med 

gjentakelse to ganger.  

Eksempel 

- ”bølger som slår mot land” 
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Forvandling er et fint virkemiddel. 

Eksempel 

- ” forvandling fra dirigent til fiolinist” 

Så dere? Der var jeg først en dirigent, og så ble jeg en fiolinist. Man må smake litt på hvordan 

dette gjøres, det er viktig med myke, glidende overganger. 

Eksempel  

- forvandling fra ”ro båt” til ”bølge” til ”bølger som slår mot land” til ”tre som svaier i 

vinden” 

Her er det myke overganger. 

Eksempel 

-  forvandling fra ”løve” til ”pianist” 

Dette virkemidlet liker jeg veldig godt.  

I min poesi  kan jeg bruke frie håndformer. Da trenger jeg ikke bestemme meg for én 

håndform og være bundet til den. Eller så kan jeg bestemme meg på forhånd og si at jeg for 

eksempel vil ha en b-hånd gjennom hele diktet.  

Eksempel b-hånd: 

- ”gå inn i kirken” 

Der brukte jeg b-hånd hele tiden. Det går også an å bruke to forskjellige håndformer, f.eks b-

hånd og a-hånd, eller b-hånd og y-hånd. Dere må prøve dere fram selv og finne ut hva som 

passer best. Dere står selv fritt til å velge håndformer som dere ønsker.  

Om diktet Amnesty 

Jeg skal nå vise dere poesien om Amnesty. Dette er ikke et oversatt dikt, men et jeg har laget 

selv fra start til slutt. 

Eksempel 

- Amnesty 

Så dere hvilke virkemidler jeg brukte i dette diktet? 

Ja, slow motion, og repetisjon/gjentakelse, rollebytte, to faste håndformer (a- og b-hånd). 
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Oversettelse av poesi 

Å oversette en norsk tekst til tegnspråkpoesi er veldig vanskelig, og krever mye arbeid. Jeg 

må gjøre mange endringer før det sitter godt på tegnspråk. På norsk høres det fint og flott ut 

med god rytme og flyt, mens det på tegnspråk blir helt feil hvis man skal følge samme 

struktur. Så det er et veldig krevende og vanskelig arbeid.  

For en stund siden jobbet jeg med oversettelse av ”Ja, vi elsker dette landet”. Da jeg var liten 

gutt, lurte jeg på hva vi sa ”ja” til. Jeg følte at det var for tidlig å si ”ja” med en gang, uten å 

vite hva jeg sa ”ja” til! For på tegnspråk må man vite hva som skjer først, deretter kan man si 

et bekreftende”ja”. 

Og en litt morsom historie fra jeg var liten. Jeg var jo ikke så flink i norsk, men jeg kunne jo 

ordene; ”Ja, vi elsker dette landet, som det STIGER frem”. Jeg tenkte at det handlet om at vi 

skulle klatre i en stige for å komme oss opp. ”Furet” trodde jeg betydde FLUE, og ”værbitt” 

måtte være flua som beit. ”De tusen hjem” måtte være folk som hadde det vondt fordi fluene 

kom og beit dem! Sånn oppfattet jeg nasjonalsangen. Etterpå er det snakk om ”saga”, og jeg 

sagde natta, jeg. Men det handler jo selvfølgelig om noe som skjedde for lenge siden. Så jeg 

tolket teksten helt feil den gangen, for ordene sa meg ingenting.  

Men for et par år siden begynte jeg å oversette sangen til tegnspråkpoesi. Jeg skal vise dere 

hva jeg kom fram til. 

Eksempel 

- Ja, vi elsker 

Vi har altså den norske versjonen, og jeg har laget min egen versjon. Noen er kanskje ikke 

enig i den, men andre kan også lage sin egen versjon. Mange døve synes det er behagelig å se 

på tegnspråkversjonen av nasjonalsangen. Det er lettere å forstå budskapet i 

tegnspråkteksten enn i den norske. Å oversette fra norsk til tegnspråkpoesi er, som jeg sa, 

vanskelig. Men det er like vanskelig å oversette tegnspråkpoesi til norsk. 

Om diktet ”Sommerfuglen” 

For en tid tilbake fant jeg et dikt i et blad som handlet om en sommerfugl. Jeg klipte det ut og 

lagde en oversetting av det ene verset. Jeg skal vise dere.  

Dere får lese på skjermen først. Dette diktet er det Henrik Wergeland som har skrevet. Da jeg 

skulle oversette det, valgte jeg kun å oversette det tredje verset, som dere ser er fremhevet 

her. De tre versene henger jo selvfølgelig sammen, men jeg valgte likevel å fokusere på det 

tredje verset. Det er dette tegnet jeg bruker på sommerfugl: ”SOMMERFUGL” 

Dere kan jo tenke dere selv hvordan dere ville ha oversatt dette verset. Jeg jobbet hardt med 

oversettelsen, og kom fram til en versjon jeg syntes var fin. Men etter en liten stund oppdaget 

jeg at den ikke var så bra likevel. Dere vet jo selv, hvis dere skriver en tekst og syns den er bra 

med en gang, så kan dere ta den opp igjen neste dag og se at den er ubrukelig. På samme 

måte hvis man tegner noe, så er det ikke alltid at førsteutkastet er så bra, men så prøver man 

på nytt, om og om igjen til man blir fornøyd. Den samme prosessen har jeg når jeg lager  
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tegnspråkpoesi. Jeg bearbeider teksten om igjen og om igjen helt til jeg sitter med noe jeg er 

fornøyd med. Nå vil jeg vise dere hva jeg kom fram til med sommerfuglen. 

Eksempel  

- Sommerfuglen 

Ja, mennesker kan ikke skape en sommerfugl. Tidligere ristet jeg på hodet for å vise at 

mennesker ikke kan skape sommerfuglen. Men etter hvert fant jeg ut at det var bedre å 

utelate ristingen.  Den var ikke nødvendig å ha med, for sommerfuglen beveget seg jo ikke, 

den fungerte ikke. Samme med kongene, sommerfuglen beveget seg fremdeles ikke. Men Gud 

kan skape en sommerfugl, og dermed begynte sommerfuglen å bevege seg. Så det var 

overflødig med hoderistingen. Så det er bare små endringer som skal til før det blir et perfekt 

resultat.  

Ideer fra ulikt hold 

Når man skal oversette et norsk dikt til tegnspråkpoesi er det viktig å holde seg til det samme 

innholdet. En kan ikke begynne å legge til mer enn det som opprinnelig står i originalteksten. 

Men man må ikke følge teksten slavisk. Det er fullt mulig å gjøre de endringene som trengs 

for at det skal bli bra på tegnspråk. For eksempel med ”Ja, vi elsker”, så har jeg flyttet ”ja” 

lengre ut i teksten for at det skal passe bedre. 

Men når man skal lage originalpoesi selv, står man selvfølgelig fritt til å være kreativ og finne 

på det man ønsker. 

Jeg henter inspirasjon fra flere steder. Jeg kan bruke bøker, for eksempel Bibelen, og hente 

ideer derfra for å lage poesi. Eller jeg kan bruke media. I avisen kan det stå om politiske 

uenigheter som gir meg lyst til å lage dikt. I avisen er det ofte også karikaturtegninger som 

gjør narr av personer eller situasjoner. Da kan jeg bruke poesien på samme måte for å få fram 

mitt budskap, være seg sterkt og provokativt eller noe vennlig og støttende. Det er mange 

måter man kan uttrykke seg på. Jeg kan også få inspirasjon fra bilder, naturen, opplevelse, 

fortiden, nåtiden og framtiden. Det jeg uttrykker, kan dere tolke på deres egen måte. Det er 

ingen tolkning som er riktig eller gal, kun variasjoner innen tolkningen. Jeg kan også bruke 

metaforer og abstrakte elementer i poesien min. Det kan være kjente eller ukjente metaforer. 

For eksempel i diktet om Amnesty bruker jeg b-håndformen for å vise at noe daler ned mot 

bakken. Jeg forteller ikke hva hendene mine representerer, men dere må tenke selv hva det er 

de forestiller. Det er et eksempel på et abstrakt bilde. Om dere oppfatter det samme som meg 

er uvisst. Jeg har et utgangspunkt i en metafor som jeg gjør om, og så får dere tolke det på 

deres egen måte. 

Poesi til barnedåp 

Jeg var for eksempel i barnedåp i døvekirken. Jeg skulle lage poesi og framføre den der. Jeg 

ville prøve å lage poesi av en fødsel. 

Eksempel 

- fødsel 
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Men jeg fant ut at det ble et for sterkt budskap. Derfor forkastet jeg det forslaget, og tenkte 

nytt. Jeg kom på at jeg kunne bruke en metafor for å sende ut samme budskap. Jeg kunne 

bruke metaforen om et frø som spirer og vokser. Det gir et mer skjult budskap, men er likevel 

lett å forstå og kan fungere som en metafor for en fødsel. Jeg ønsker ikke alltid at folk skal ta 

budskapet mitt med en gang, derfor liker jeg å la folk få lov til å tenke selv hva det er jeg 

prøver å formidle. Akkurat som at hørende leser en norsk tekst og ikke alltid forstår hva den 

betyr. 

Om diktet ”Jesu liv” 

Jeg har laget poesi om Jesu liv. Livet hans varte jo over 30 år, så jeg kunne ikke ta med alt. 

Jeg har derfor plukket ut noen hendelser fra livet hans. Jeg har brukt mye forvandling i 

poesien for å få flytende overganger mellom episodene jeg vil fortelle om.  Jeg skal vise dere 

hva jeg har laget nå: 

Eksempel 

- Jesu liv 

Der så dere en del bruk av forvandling. For eksempel fra han som satt og skrev i tempelet, til 

Jesus som var ute på havet, til bordet ved Nattverden og så videre.  

Om diktet ”Farvel” 

Denne poesien har jeg laget, og det formidler et svært sterkt budskap. Det er veldig rørende, 

også for meg, og jeg må selv være rolig når jeg fremfører det. 

Eksempel  

- Farvel 

 

 


