
    
    

    

Inkluderende
juleavslutninger
Ideer for bruk i skolen



Førjulshilsen fra oss i 
Human-Etisk Forbund

       

    
     Innhold
 

Inkluderende juleavslutninger
Alle elever, også de som ikke skal delta på 
skolegudstjeneste i desember, har krav på 
hyggelige aktiviteter og en fin førjulstid. 

Utdanningsdirektoratet har gitt retningslinjer 
om at elever som har meldt fritak fra å 
delta på gudstjeneste i skoletiden har krav på                       
«ikke-diskriminerende fritaksordninger gjennom 
likeverdige alternative tilbud».  

Du kan lese mer om dette på
human.no/skolegudstjenester

I utgangspunktet bør det være aktiv påmelding til 
en eventuell gudstjeneste. Men elever og 
foresatte har uansett krav på god informasjon om 
arrangementene lang tid i forkant.

I dette heftet har vi samlet noen ideer til 
inkluderende førjulsaktiviteter som passer for 
elever uavhengig av foreldrenes tro og livssyn. 
Vi håper det kan komme til nytte i planleggingen 
av førjulstiden for deres elever. 

Heftet kan også lastes ned på våre nettsider:
human.no/skolejul

Julemarkering på skolen..................................3
Fredsfesten...........................................................4
Lysfesten - den nordiske varianten................5
Lysfesten - den flerkulturelle varianten........6
Dikterens fest.......................................................8
Pepperkakefesten..............................................10
Gledesfesten........................................................11
Nissefesten...........................................................12
Julebesøket..........................................................13
Utflukter i førjulstida...........................................14

2



         

     

 Julemarkering på skolen          
            Skolen kan markere julehøytiden uten å feire den med               
    forkynnende aktiviteter og religionsutøvelse.  

Dette forslaget kan brukes både for hele skolen, eller 
som likeverdig opplegg for elever som ikke deltar på
skolegudstjeneste. Forslaget kan tilpasses til om skolen 
er barneskole, ungdomsskole eller begge deler, eller om 
andre enn rektor bidrar. Kanskje kan noen av elevene 
selv bidra med dikt om lys, jul eller fred?

Dikt av Inger Hagerup (utdrag)
Så tenner vi tre lys i kveld, 
for lengsel, håp og glede
De står og skinner for seg selv 
og oss som er tilstede
Så tenner vi tre lys i kveld 
for lengsel, håp og glede

Forslag til program:
1.   Åpningsmusikk med juletoner

2.  Velkommen ved rektor

3.  Alle synger ”Bjelleklang”

4.  Elever fra 4. klasse tenner lys  
     og leser dikt

5.  5. klasse fremfører ”Vi tenner 

     våre lykter”

6.  Elever fra 6. klasse leser 

     ”Skinnvotten” (til norsk ved   
     Alf Prøysen)

7.  Alle synger ”Musevisa”

8.  Elever fra 7./8. klasse leser 

     ”Den vesle bygda som glemte at 

      det var jul” av Alf Prøysen

9.  Elevrådsleder takker elever og   

     lærere som har bidratt 

10. Avslutningsmusikk
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 Fredsfesten
 En litt mer global tilnærming til julen. Fredsfesten passer
 godt til ettertanke og diskusjon om kanskje det fremste
 juleønsket - en verden i fred som går inn i det nye året.

Fredsprisen
Hva er fred? Utdelingen av  Nobels fredspris 
10. desember kan være et godt utgangspunkt 
for diskusjon blant elevene. 

Fredsduen
Fredsduen er et symbol som også passer i 
julefeiringen. Den passer godt som pynt på 
juletreet og kan være en fin formingsaktivitet i 
denne sammenhengen. Den hvite duen, det 
eviggrønne og lysene som uttrykker håp og 
varme kan brukes til å illustrere elevenes 
tanker om fred.

Fredsmarkering
Elevene kan synge fredssangen, illustrere den 
eller skrive egne dikt med ønsker for det nye året. 
Markeringen kan avsluttes med et gruppebilde.

Fredssang (utdrag)
Fred over alle på jorden
Fred over arbeidet vårt
Måtte det alltid ernære
dem som arbeider hårdt
Fred over alle i landet...

(Bertholt Brecht/Pablo Neruda/Georg Johannesen)

Tekst med besifring finnes på nett, søk på 
«Bertholt Brecht fredssang».
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 Lysfesten                                
 - den nordiske varianten

    
Dette opplegget er baset på at læreren forteller:
Feiringen av Lucia var knyttet til årets korteste dag
og ble en blanding av folkelig overtro og feiring av
vintersolverv. 

Gamle juleskikker
Et godt utgangspunkt for å snakke om gamle 
juleskikker er at de inneholder elementer som er 
betydelig eldre enn kristendommen, og at mange 
av skikkene våre har med menneskenes forhold 
til naturen å gjøre.

Lucia - selve navnet kommer av ordet
lux, som betyr lys.
 
Innen vintersolverv og Luciadagen skulle det 
meste av juleforberedelsene være gjort unna.

Årets lengste natt
Lussenatten var den natten i året da alle onde 
krefter var ute og herjet, trodde man. Da kunne 
dyrene tale, og måtte mates ekstra for å stå imot 
forlokkende toner fra tusser og nisser. Også folk 
trengte noe ekstra å styrke seg på, og 
«lussebiten» - den senere lussekatten, ble servert 
på sengen for å gi motstandskraft mot Lucifers 
herjinger. Derfor er Lucia-bruden kledd i hvitt, 
med lys i håret, og hun går rundt og deler ut 
lussekatter.

Gruppediskusjon
Få elevene til å tenke tilbake før elektrisiteten, før 
matimporten - den totale avhengigheten av 
naturen og markens grøde. Sola som snur, dagen 
som igjen blir lengre og bringer håp om nytt liv. 

Lysstøping
Vi vil gripe fatt i lyset - som symbol på sola som 
snur, varmen i fellesskapet mellom mennesker som 
bryr seg om hverandre og den naturen vi er en del 
av og lever med i.  Hva med å støpe eller dyppe 
våre egne lys til denne lysfesten? Eller å lage våre 
egne adventslys?

Lucia-sangen (utdrag)
Svart senker natten seg
i stall og stue.
Solen er gått sin vei
skyggene truer.
Inn i vårt mørke hus
stiger med tente lys.
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 Lysfesten                                
	 -	den	flerkulturelle	varianten

    
Helt fra de tidligste tider har det vært vanlig å
feire ulike høytider med levende lys i forskjellige
kulturer over hele verden.

Lysfester i ulike kulturer
Hva er meningen bak disse høytidene, og hvilke 
andre høytider vet du om hvor det brukes 
levende lys og bål? I vår del av verden er det 
midtvinters og midtsommer vi markerer med 
varmende lysflammer. Vi må huske på at ulike 
kulturer og religioner følger sine egne kalendere 
og at årstidene varierer i forskjellige deler av 
verden.

Hinduenes lysfest
I India begynner hinduenes nye år med 
Diwali-lysfesten. Den feires i overgangen mellom 
det gamle og det nye året. Feiringen er til ære for 
Lakshmi, gudinnen for velstand og fremgang. Så 
lysfesten er spesielt viktig for folk som driver med 
handel og forretninger. De ber gudinnen om å 
velsigne deres arbeid i det nye året med hell. 

Hjemmet er likevel det viktigste i feiringen, for 
gudinnen vil besøke de husene som er vel for-
beredt og har mange lys tent til hennes ære. Til 
dem bringer hun hell og framgang i det nye året. 
Derfor er det viktig å gjøre huset rent og pyntet, 
alt må vaskes og pusses, og flest mulig olje-
lamper skal brenne. Til Diwali skal man også 
skaffe seg nye klær. 

Kjenner elevene til noen andre høytider der det 
er skikken å gjøre rent og ta på seg nye klær?

På lysfestens andre dag holder folk seg hjemme 
for å skremme bort hekser og onde ånder. Dagen 
etter står de tidlig opp, tenner enda flere lys og 
ønsker venner og slektninger velkommen, mens 
barna morer seg med smellbonboner.

Sikhenes lysfest
Også sikhene feirer Diwali. De har ti guruer som 
de ærer, og den sjette av dem blir spesielt minnet 
under Diwali. Da møtes sikhene i sitt guardwara, 
tempel. Og deres tempel er opplyst av en mengde 
levende lys og oljelamper.
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Muslimenes fest
Det arabiske ordet for fest er Id. De som følger 
profeten Muhammeds lære feirer slutten av 
Ramadan, faste-måneden. Denne feiringen 
kommer på den første dagen i den tiende 
måneden i det muslimske året. 

Det er en gledesfylt fest med fridager, besøk 
hos venner og familie, hilsningskort, nye klær 
og gaver til barna. Det er også vanlig å besøke 
gravstedene til familiens forfedre og å gi gaver 
til de fattige. 

De kristnes lysfest
Kristne feirer sin lysfest til ære for Jesu fødsel. 
Det pyntes med lys, og det synges julesalmer. 
For kristne, som ser på Jesus som verdens lys, er 
også lyset et viktig symbol.

Gamle lysfester
Skikken med å feire viktige høytider i året med lys 
går langt tilbake. Det er ikke så rart når vi tenker 
på at f.eks. de gamle vikingenes viktigste feiring 
foregikk midt på svarte vinteren. 

Midtvintersblotet og vintersolverv - begge deler 
var nært knyttet til naturens gang. De levende 
lysene ga varme og håp om lysere tider.

(Stoffet om lysfester i de ulike religionene er 
dels hentet fra «Festivals and customs» av 
Norman Bull)

Jødenes lysfest
En av jødedommenes store høytider er 
Hannukah, eller innvielsen. Da feirer jødene 
minnet om den dagen i år 165 f.v.t. da de vant 
sitt tempel i Jerusalem tilbake fra de hedenske 
herskere. Tempelet ble på nytt viet til guds ære i 
en gledesfylt markering. Lysene i den hellige 
syvarmede lysestaken ble tent, og brant 
gjennom alle de åtte dagene lysfesten varte. 

I dag tennes et nytt lys i staken for hver dag av 
festen både i jødenes hjem og deres templer, og 
lysfesten er spesiell for de jødiske barna med 
fester og gaver.
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 Dikterens fest
 Julen er skildret på mange ulike måter opp igjennom                                                     
 tidene. Det finnes skjønnlitterære tekster om fattigdom og
 nød, om den trygge og gode borgerlige jul, den «ordentlige» 
 gammeldagse julen - om sløsing og kommersialisme
 - ja, kort sagt om det meste som har med jul å gjøre.

En skjønnlitterær tekst kan være et 
utgangspunkt for en diskusjon om hva vi 
vil med julen og hva den betyr for oss.

Tekstene kan brukes på ulike vis, enten 
til høytlesning eller dramatisering. 

En kritisk, underfundig vinkling finner vi i 
Kumbels (Piet Heins) lille betraktning:

Juleidé
Jeg fik en idé - af en arbejdløs
som stod ved en juleudstilling og frøs.
Ideén gik ud på dette:
Julen bør være en fasteda´
og resten af året bør -
som han sa´-
alle folk spise seg mette.

(Kumbel)

Eller hva med Ivar Frønes livs- og 
julebejaende tekstutdrag?

Ivar Frønes «Den myke manns liv og 
historie»

...vi vil ha lysende juletrær og glade mennesker 
som står i julesnøen og steker okser på spidd på 
gater og torg. Vi vil ha fakler og kanefart i bilfrie 
gater. 

Vi vil ha julegløgg og møte våre medborgere og 
fryse på beina sammen mens barna kjører hest 
og slede. Vi vil kysse våre elskede på røde kinn 
og vi krever frosne appelsiner av nisser i gatene. 
Gi oss våre julebukker tilbake (...) Vi vil ha lire-
kassemenn og lirekassekvinner, og vi vil vandre 
omkring blant våre medborgere og ønske dem 
god jul. Vi vil ikke bare sitte og glane foran tv. 
Folket vil ut av rekkehuset, folket har bare ikke 
noe sted å gå! 

Men i julen skal vi møtes, for vi skal ha jul i 
gatene og på togene. «Dette skal dere sørge 
for,» skal alle landest ordførere si til 
kommunens kremmere. «Og vi kan tenke oss 
mengder av nisser og reinsdyr. For en gatenisse 
med appelsiner er mer spennende for barn enn 
noen hjemme-nisser. Også kan barn tindre med 
øynene sammen. For det går mot lysere tider og 
snart skal livet våkne på ny!»                                                            
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Andre litterære ideer

• Astrid Lindgren: «Jul i Bakkebygrenda»

• Alf Prøysen: «Snekker Andersen og 
       julenissen», alle de kjente sangene,  
       «Den vesle bygda som glemte at det var 
       jul», «Den vesle gutten og                        
       julenissetoget», «Den grønne votten», og        
       julefortellingene om Teskje-kjerringa.

• H.C Andersen: «Snømannen», «Piken 
med svovelstikkene» og «Grantreet».

• Aleksander Kielland: «Karens Jul».

• Frans G. Bengtsson «Røde orm» (om 
julefeiring i viktingtiden).

       Se www.nb.no.

• Charles Dickens «A Christmas Carol»   
Se www.gutenberg.org.
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 Pepperkakefesten                                                                 
 
 Mat rommer mange tradisjoner. Det å tilberede måltider til spesielle 
 anledninger og å spise sammen er en vesentlig menneskelig aktivitet.                               
 Det krever samarbeid til å lage noe sammen - også pepperkaker. Ved å                  
 samhandle - gjøre  noe praktisk sammen - utvikles også viktige holdninger.
                                      

Vi kan  velge å lage pepperkakefesten 
for oss selv, eller invitere gjester - eller
gå på besøk hvor våre pepperkaker er
en gave til vertskapet. Thorbjørn Egners
fortelling om pepperkakebakingen i 
Hakkebakkeskogen kan være et bra 
utgangspunkt for de minste elevene. 
«Pepperkakebakesangen» er god å 
synge til arbeidet. 
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«Pepperkakebakesang» (utdrag)
Når en pepperkakebaker baker 
pepperkakekaker tar han først en                                                   
stekegryte og en kilo margarin. 
Oppi gryta smelter smøret, 
og det neste han må gjøre 
er å røre sammen smøret og en kilo med farin. 
- farin er det samme som sukker !

(Thorbjørn Egner)



   

 
 Gledesfesten                                                                
 Markeringen er bygget opp omkring begrepet og følelsen
 glede. Å glede seg til noe - og å glede seg over noe. 

Gruppediskusjonr blir du glad?
La elevene snakke om glede generelt. 
Hva gleder du deg til? 
Og: Hva syns du er det beste ved jula?

Etter praten kan vi gå over til å skape et uttrykk 
for det ved jula vi setter mest pris på - enten
i form av dikt, små fortellinger eller tegninger. 
Kanskje kan det gjøres slik at det hele kan 
settes sammen til et felles arbeid - nærmest en 
slags «gledeskalender» eller et bilde etterpå?
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Julegrøt
Et måltid forberedt sammen og delt med andre 
er også en viktig kilde til glede. Å spise jule-
grøten sammen - med mandel i - er et forslag.

Avslutning
Avslutningen kan være en pensjonist som 
forteller om sin barndoms jul, eller høytlesning 
av f.eks Tante Poses jul.  

Og helt til slutt passer vel Arnulf Øverlands 
hustavle godt? Både på grunn av innholdet i 
diktet - og fordi det er den teksten som hvert år 
leses i NRK-radio i det vi går inn i det nye året.

Hustavle (utdrag)
Der er en lykke i livet
som ikke vendes til lede:
Det, at du gleder en annen,
det er den eneste glede.
Det er en sorg i verden...

(Arnulf Øverland).



                
                          

 Nissefesten                                
                                                                   
 Nissen - han har to svært ulike røtter. Vi kan gripe 
 fatt i den norske gårdsnissen eller den mer europeiske
	 St.	Nikolas-figuren.
                                                     

Begge nissene presenteres fyldig i ulike 
bøker om jul og juletradisjoner. Se f.eks. «Barnas jul» 
(1984, digitalt  tilgjengelig via www.nb.no) der 
nissene er behandlet både skjønnlitterært og 
«dokumentarisk».

Nissefortellinger
Læreren kan fortelle eller lese om nissen(e), 
eller elevene kan fordype seg i kildene på egenhånd 
og presentere sine funn for gruppen etterpå.

«Snekker Andersen og julenissen» av Alf Prøysen kan 
leses eller dramatiseres hvis man ønsker nissestemning 
uten å gå noe dypere inn materien.

Nissepynt
Mange nissefortellinger er fine å illustrere. Det er
mange måter å lage nissepynt, f.eks til juletreet - 
se forslag i formingsbok. Som alle vet er nissen glad 
i grøt. Kanskje vi skulle kle oss ut som nisser og spise 
grøt sammen? Og selvfølgelig skal vi synge 
«På låven sitter nissen»!  ll: Jenny Nyström (1854-1946)

Opphav: Minnesota Historical Society
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 Julebesøket                                                     
 

  (passer for en mindre gruppe elever)
                                                                                                              

 
 Et besøk på et eldresenter, i en barnehage
 eller f.eks. på barneavdelingen på stedets
 sykehus kan være en aktivitet som hever
 julemarkeringen over den vanlige hverdagen.  

På eldresenteret
Hvis dere har god tid, kan man på forhånd bake 
pepperkaker, lussekatter eller lignende for å 
spise sammen. Kanskje har elevene også øvet 
inn noen sanger som kan være allsang eller 
fremføres av elevene selv. Opplegget krever 
noe forarbeid - kontakt stedet som skal besøkes 
i god tid og planlegg gjerne felles aktiviteter så 
gjester og vertskap får anledning til å gjøre noe 
sammen og til å snakke sammen uten et altfor 
fastlagt program.

Til besøk på et eldresenter kan elevene ha 
forberedt spørsmål om hvordan de eldre feiret 
jul da de var barn, hva som var likt og forskjellig 
fra våre dagers julefeiring.

I barnehagen
Er det noen førjulsaktiviteter i barnehagen som 
elevene kan hjelpe til med? Samvær og 
samhandling på tvers av aldersgruppene er 
viktig, og juletiden er fin å bruke til dette. 
Kanskje elevene har med selvbakte kaker og 
julebøker fra biblioteket og tar seg god tid til å 

lese for de mindre? Kanskje de vil lære noe av 
det de selv har funnet ut om juleskikkene våre 
på forhånd? 

På sykehuset/asylmottaket
Ved institusjonsbesøk av denne typen er det 
greit om elevene har et relativt fast program å 
presentere.

Sanger, høytlesning og gjerne overrekkelse av 
en gave elevene har laget selv for anledningen. 
Prøysen har mye fin julestemning å bidra med.

Forslag til et «Prøysensk» 
juleprogram
• «Julepresangen» - elevene synger
• «Musevisa» - allsang
• «Snekker Andersen og julenissen»  
       - elevene framfører fortellingen
• «Romjulsdrøm» - elevene synger
• «Julekveldsvisa» - allsang 
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 Utflukter i førjulstida
          
       

Gårdsbesøket
Å besøke en gård kan være en god ramme for 
å snakke om juletradisjoner og nissemyter. 
Bonden kan fortelle hvordan gårdene 
forberedte seg til jula. Her kan det også passe 
å lese juleeventyr. Kanskje eldre barn kan lese 
høyt for de yngre elevene?

Fakkeltoget
Fakkeltog ned til det lokale sykehjemmet eller 
asylmottaket. Der kan det deles ut julekaker og 
synges julesanger.

Museumsturen
Besøk et lokalt museum, kunstforening eller 
lignende. Mange vil ha temautstillinger om julen 
som kan være aktuelle å besøke.

Julesanger
Julesanger alle kan synge finnes bl.a i 
«Når nettene blir lange» (Humanist forlag 2012). 
Vi vil anbefale denne  sangboka for alle som er 
glad i jula. Den inneholder nye og gamle sanger 
fra nært og fjernt, samt noter og akkorder. 

Les mer på: 
www.naarnetteneblirlange.no
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er et humanistisk livssynssamfunn med   
over 89 000 medlemmer (per 2017). Forbundet arbeider 
for et inkluderende samfunn og en sekulær stat.  

Humanisme som livssyn
Humanisme er et demokratisk og etisk livssyn, basert på 
kritisk tenkning, empati og medmenneskelighet. 
Humanismen legger  vekt på menneskets ansvar for å 
forme og gi mening til sitt eget liv. I Norge er dette livssynet 
også kjent som humanetikk.

Kontakt oss på

   

• Telefon: 23 15 60 60
• human@human.no
• human.no
• facebook.com/HumanEtiskForbund


