
Innledning  

I romanen Chasing Francis møter vi 
den desillusjonerte pastoren Chase 
Fal son som for første gang kommer 

inn i en middelalderkirke og opplever et 
vell av sanseinntrykk som han aldri tidli-
gere har kjent på. Når han etterpå fortel-
ler om sin opplevelse til en fransiskaner-
munk, beskriver han det hele som å gå 
inn i en annen verden. Munken besvarer 
dette med å si: 

Precisely. Medievals build huge 
ornate churches so that people wal-
king into them would feel like 
they’d left one world and entered 
another reality – the kingdom of 
God. Think of what happened to 
your senses when you came in 
those doors. Stainedglass windows, 
frescoes and paintings, dimmed 
lights, flickering candles, the smell 
of incense, vaults and arches pul-
ling your spirit upward, angels soa-
ring on the ceilings. God snuck up 
on you through the architecture.2  

Kristendom kan ses på som en ordets 
religion, men helt fra kirkens tidlige tider 
har symboler og visuelle fremstillinger og -
så hatt en sentral plass. Som dette utdra-
get fra skjønnlitteraturen viser til så har 
evangeliefortellinger opp gjennom histo-
rien blitt visualisert i altertavler, orna-
menter, malerier og andre former for kir-
kekunst. Faktisk er kirker og katedraler 
blant de mest utsmykkede bygningene i 
verden, noe som forteller oss at kirkens 
le dere tidlig var klar over verdien av visu-
ell kommunikasjon.  

Også i det tjueførste århundre så følger 
mange kirker opp dette med å vektlegge 
visuell formidling, men nå er det digital 
teknologi som i stor grad erstatter maler-
penslene og glasskunsten. At kirkerom-
met og gudstjenestene stadig blir mer pre-
get av teknologi og mediale uttrykk er en 
trend som fortjener oppmerksomhet også 
fra forskningsmiljøene, men siden det lig-
ger i et skjæringsfelt mellom medieviten-
skapen, didaktikken, kunstfaget, og teo-
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logisk praksis, risikerer det å falle mellom 
flere stoler. Mange menigheter bruker i 
dag presentasjonsprogramvare og pro sjek -
 tor eller LED-skjermer under sine gudstje-
nester, og noen følger opp med lyd- og 
videoproduksjonsutstyr for storskjerm-
produksjon og/eller publisering på nettsi-
der eller i sosiale medier, og det er enkelt 
å følge Trevor Williams refleksjoner når 
han påpeker at teknologibruken fører til 
endringer både når det gjelder selve guds -
tjenestenes form så vel som utformingen 
av kirkerom som nå må tilpasses det fak-
tum at skjermer, kameraer, lyd- og lysut-
styr vil kreve en sentral plassering3. Det er 
ikke vanskelig å se at dette kan skape 
kon flikter, noe bl.a. magasinet STREK 
har satt fokus på i artikkelen «Kampen 
om alterveggen»4, og avisen Vårt Land 
har dekket gjennom oppslaget «Bør gå i 
ett med veggen»5 der det poengteres at 
man må balansere ønsket om teknisk 
utrustning med behovet for å ivareta det 
estetiske uttrykket som ellers finnes i kir-
kerommet. 

Internasjonalt er store forsamlinger 
som Hillsong, Australia, og Willow Creek 
Community Church i USA eksempler på 
miljøer som har vært tidlig ute og ledet 
denne utviklingen, men det blir mer og 
mer vanlig med teknologi i kirkeromme-
ne også i Norge. Praksisen finnes i større 
eller mindre grad i alle kirkesamfunn og 
tradisjoner, men som eksempel kan nev-
nes pinsemenigheten Filadelfia i Kristian -
sand som i 2016 åpnet et nytt flerbruks-
bygg. Bygget fungerer både som menig-
hetslokale og som kongressenter, og er 
utstyrt med en 72 kvadratmeter stor 
LED-skjerm som bakvegg for hele scene-
området, i tillegg til at det har produk -
sjonsutstyr på kringkastingsnivå for lyd, 
lys og bilde.  

Teknologibransjen har også oppdaget 

markedet som ligger innenfor den kirkelige 
sektor. Det annonsørfinansierte fagbladet 
Worship Facilities skriver «From announ-
cements to sermons — from concerts to 
community events, digital signage is 
giving houses of worship new ways to 
connect to their congregations.»6  

Programvareleverandører har utviklet 
løsninger spesielt tilrettelagt for gudstje-
neste markedet. Som eksempel kan nevnes 
presentasjonsprogramvaren EasyWorship 
som i tillegg til å være et fremvisnings-
verktøy også er en database der sangteks-
ter og bibeltekster kan lagres, og der det i 
etterkant kan hentes ut lister til bruk for 
rapportering til rettighetshavere for det 
materialet som er benyttet. Andre ek semp -
ler er ProPresenter, Proclaim, Worship Ex -
treme, Faithlife Proclaim, og det norsk -
utviklede LabOra Gudstjeneste som alle 
på forskjellig vis gir støtte til planlegging 
og gjennomføring av gudstjenesten som 
en type produksjon eller et ‘event’. 

Dagens kirker og menigheter har føl-
gelig god tilgang på avansert teknologi, 
men spørsmålet er hva skjer med gudstje-
nesten hvis den blir betraktet som en pro-
duksjon eller et ‘event’, og hva skjer med 
budskapet som formidles når det blir 
gjenstand for mediering? Til hva trekkes 
opp merksomheten? Oppsiden ved å ta 
tek nologien i bruk er at det gir en hjelp til 
å engasjere og informere, men spørsmålet 
som må stilles, er om ikke også denne ge -
vinsten har sin pris. Klassiske medieteore-
tikere som Marshall McLuhan7 og Neil 
Postman8 var tidlig ute med å poengtere 
at ny teknologi – i tillegg til å gjøre de for-
bedringer den er utviklet for å gjøre – 
også påvirker måten folk oppfatter virke-
ligheten på. I en kirkelig sammenheng  
be tyr det da at gudstjenesteopplevelsen 
påvirkes av teknologibruken i kirkerom-
met. 
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Problemstilling og forskningsspørsmål 
Når jeg beveger meg inn i dette landska-
pet er det en rekke aktuelle perspektiver å 
anlegge. For eksempel går det an å ta ut -
gangspunkt i presentasjonsteknikken som 
didaktisk hjelpemiddel. En helt annen til-
nærming ville være å studere betydningen 
av visuell estetikk i et kirkerom. En mer 
tverrfaglig innfallsvinkel kan være å se på 
hvordan visuelle og mediale uttrykksfor-
mer kan samvirke med hva en gudstjenes-
te er ment å være, og det er problemstil-
lingen som er valgt for denne studien. Et 
vesentlig punkt i denne forbindelse er å 
reflektere rundt hvilken rolle de visuelle 
mediene skal spille når det gjelder det 
funksjonelle så vel som det estetiske. 

Fire sentrale spørsmål peker seg ut for 
min utforsking av temaet. Det første er, 
hva respondentene ser på som hensikten 
med en gudstjeneste? Dette spørsmålet kan 
igjen diskuteres ut fra mange ståsteder, 
ikke minst rent teologisk, men når jeg stil-
ler spørsmålet her så er det for å finne en 
hensiktsmessig plattform for å gå videre 
til mine neste spørsmål som rommer de 
egentlige forskningsspørsmålene for stu-
dien. Det jeg primært ønsker å kaste lys 
over er:  

· Hvordan brukes presentasjonsteknikk 
i norske kirker og menigheter? 

· På hvilken måte kan presentasjonstek-
nikk bidra til å oppnå den ønskede 
hensikten? 

· I hvilke situasjoner eller på hvilke 
områder kan bruk av presentasjons-
teknikk i en gudstjeneste oppleves som 
en distraksjon eller et hinder for å nå 
gudstjenestens hensikt?  

I tilknytning til det siste spørsmålet kan 
det også være nyttig å ha in mente at en 
rekke menigheter i dag – særlig interna -
sjonalt, men også i stigende grad i Norge 

– produserer video for storskjermproduk -
sjon, tilbyr strømming av lyd eller video 
til nettsider eller Facebook-sider, samt til-
byr opptak fra gudstjenester for etterti-
den. Det er ikke utenkelig at en slik fler -
bruk av det mediematerialet som produ-
seres i seg selv inviterer til kompromisser 
som kan påvirke gudstjenesteopplevelsen 
for de tilstedeværende.  

Når jeg bruker betegnelsen presenta -
sjonsteknikk i denne artikkelen er det med 
henblikk på digitale løsninger som pro -
jektorer og skjermer, og inkluderer ikke 
eldre teknologi som overhead, lysbilder 
eller tradisjonell filmfremvisning, selv om 
det i en annen kontekst godt kunne vært 
innbefattet i begrepet. 

Teoretisk bakteppe for studien 
Historiske kirkebygninger forteller oss at 
det ikke er noe nytt at gudstjenesterom-
met er dekorert med visuelle elementer 
som formidler innhold. Etter hvert som 
teknologiske hjelpemidler ble tilgjengelig 
så ble også disse tatt i bruk i kirkelige 
sam menhenger. Som eksempler kan nev-
nes bruken av flanellografer på familie -
guds tjenester, og hjemvendte misjonærer 
som viste lysbilder og smalfilm-opptak 
fra misjonsmarken. Men omfanget når det 
gjelder bruk av medieteknologi i gudstje-
nestesammenheng skjøt for alvor fart på 
1990-tallet når prisen på projektorer kom 
ned på et nivå mange kunne akseptere, 
samt at tilgangen på datautstyr og funk -
sjonelle programvareløsninger ble bedre 
og til dels allemannseie. Fenomenet med 
digital presentasjonsteknologi i en kirke-
lig kontekst har likevel ikke vært viet mye 
oppmerksomhet fra vitenskapelige miljø-
er, og i særdeleshet ikke i Norge. Quentin 
Schultze sin bok High-tech worship9 så 
vel som Eileen D. Crowley’s Liturgical 
Art for a Media Culture10 og Michael G. 
Bausch sin Silver Screen, Sacred Story: 
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Using Multimedia in Worship11 diskuterer 
alle vesentlige aspekter ved temaet, men 
utfra en ganske annen kontekst enn det 
som preger norsk kirkeliv. I tillegg er det 
skrevet artikler og masteroppgaver som 
er relevante for diskusjonen, f.eks. av 
Steven Koster12 , Trevor C. Williams12 og 
Lars Lauvvik Ørland14. Det må også nev-
nes at i tillegg til det som er skrevet spesi-
fikt om mediebruk i gudstjenester så er 
det flere forskere som har skrevet om end -
 ringene i gudstjenesteformer de siste to-tre 
tiårene, og det er rimelig å se en sammen-
heng mellom et mer moderne guds tje nes -
te uttrykk når det gjelder musikk, lyd og 
lys, og en økt interesse for å ta i bruk nye 
muligheter innen presentasjonsteknikk 
for visuell kommunikasjon. Her kan det 
være naturlig å trekke koblinger til frem-
veksten av megakirker i USA og interna -
sjonalt, som også har vært gjenstand for 
betydelig forskningsinteresse. 

Mediefaglig forankring 
Som nevnt innledningsvis så kan presen-
tasjonsteknikk i en gudstjeneste ses på fra 
ulike synsvinkler. Jeg tar ikke mål av meg 
å gi en uttømmende oversikt her, men vil 
kort redegjøre for noen perspektiver jeg 
mener det er viktig å være klar over før vi 
går inn i selve studien, og jeg starter med 
hva medievitenskapen kan bringe inn av 
relevante momenter. Medieforskere som 
Stig Hjarvard har jobbet mye med temaet 
mediering (at noe blir uttrykt eller fortalt 
gjennom medier i stedet for direkte mel-
lom mennesker) og medialisering (de mer 
langtrekkende konsekvensene av medie-
nes posisjon og mediebruk i samfunnet). 
Hjarvard videreutvikler også Joshua Mey -
rowitz sine refleksjoner om mediene som 
kanal, språk og omgivelser15, noe som 
også kan være relevant for den medie -
praksisen som er under lupen i denne 
artikkelen. Mediene som kanal viser til at 

budskapet formidles gjennom et medium 
og følgelig må kodes og avkodes på sin 
vei fra sender til mottaker. Mediene som 
språk viser til de konvensjoner og regler 
som utvikles gjennom praksisen og som 
samlet sett kan ses på som en grammatikk 
for hvordan formidlingen skal finne sted, 
mens mediene som omgivelser peker på 
hvordan den ytre tilretteleggingen og 
infra strukturen gjør noe med hele kom-
munikasjonssituasjonen16. Hjarvard me -
ner at medienes egne tekniske og estetiske 
egenskaper, eller affordanser, muliggjør 
og begrenser aktørenes handlinger, og føl-
gelig over tid påvirker hendelsene selv 
gjennom det han kaller for mediali -
sering.17  

En kommunikasjonsprosess som fin-
ner sted når mennesker er samlet i et rom 
preges av rommet det foregår i, møble-
ringen, arkitekturen, kleskoden foruten 
ordene som sies, kroppsspråk, tonefall og 
mye annet. Multimodalitetsteoretikere 
jobber med å forstå hvordan disse ulike 
delene skaper mening, både hver for seg 
og sammen. Et vesentlig punkt i en multi-
modal analyse blir da å finne ut hva som 
er mest fremtredende, noe som betegnes 
med begrepet salient18. F.eks. når noe på 
en scene er opplyst, vil det som befinner 
seg der stikke seg mer frem enn det som 
befinner seg i halvmørket. Når noe blir 
frem tredende, kan man forvente at dette 
er noe som de fleste vil legge merke til. 
Gunnfrid Ljones Øierud har gjort en mul-
timodal analyse av en tekstlesningssek -
vens ved en gudstjeneste, og argumente-
rer for at meningsskapingen ligger minst 
like mye i rommet, fremførelsen og kon-
teksten, som i selve ordene som fremsies 19. 

Kirkebygg, kunst og visualitet 
William Dyrness har studert forholdet til 
visualitet og kunst innen ortodokse, 
katolske og protestantiske miljøer i Cali -
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fornia, og som ventet finner han den ster-
keste betoningen av visuelle elementer i 
en ortodoks kontekst, samt i eldre katolske 
kirker. Men, i konklusjonen skriver han at: 

While Protestants do not feel any 
necessity of including visual mar-
kers in worship, they are open to 
making use of the arts – in a wide 
variety of forms – to ‘spark’ a fresh 
experience with God.20  

Skepsisen mot bruk av visuelle virkemid-
ler i protestantiske miljøer har røtter til-
bake til det jødiske bildeforbudet, men 
ble under reformasjonstiden særlig aktu-
alisert av miljøene rundt reformatorene 
Huld rych Zwingli og Jean Calvin. De 
men te at det var gjennom forkynnelsen av 
Guds Ord at Guds nærvær kunne formid-
les, og at andre former for kommunika -
sjon ikke var egnet til å formidle Guds 
nåde21. Selv om skandinavisk kirkeliv ble 
mer preget av Luther enn Calvin og 
Zwing li i tiden etter reformasjonen, så 
har likevel denne reserverte holdningen til 
utsmykninger og visuelle fremstillinger av 
det kristne budskapet fått prege store de -
ler av lavkirkeligheten både innen bede-
husbevegelsen så vel som de frikirkelige 
me nighetene. Joel Halldorf har studert 
1800-tallets frikirkelige møtesaler i Sveri -
ge og beskriver disse som kalde og uten 
bilder eller andre symboler. Muligens 
kun ne det være et kors der, men noen ste-
der var i stedet navnet Jesus skrevet ut 
med bokstaver22. Halldorf mener denne 
til troen til teksten og det talte ord må 
forstås i lys av den gryende moderniteten 
og opplysningstidens rasjonalisme, og at 
reformasjonen innebar et generelt skifte 
fra bilder til tekst. 

Hans Hodne, som har undersøkt este-
tikken i et utvalg bedehus og frikirkelige 
kirkebygg i Norge, mener å finne en hold-
ningsendring på dette området i vår tid. 
Nye former for visuelle estetiske uttrykk 

trer frem fordi prosjektorer og lerret for -
trenger de bilder eller symboler som tidli-
gere var å finne på veggen fremst i loka-
let23. Disse endringene skjer ofte i forbin-
delse med at et nytt bygg erstatter et gam-
melt, eller at lokalet renoveres. Hodne 
poeng terer dog at bilder eller symboler 
like vel ofte bevares ved at de flyttes til 
kjellerstuer eller andre rom og således får 
en funksjon i forhold til å ivareta histori-
en, tradisjonen og identiteten24. På den 
må ten synliggjøres at selv med et funksjo-
nalistisk syn på det estetiske, kan man 
finne variasjoner i begrunnelsene for este-
tikken. 

Helje Kringlebotn Sødal har gjort en 
studie der hun undersøker estetikken i 
forsamlingslokaler knyttet til pinsebeve-
gelsen. Hun finner at selv om pinsebeve-
gelsen har et pragmatisk forhold til hvor-
dan kirkebyggene skal se ut, så synes det 
likevel å være en underliggende «husteo-
logi» som gir noen retningslinjer. Hold -
ninger som at bygninger først og fremst 
ses på som et verktøy for en misjonerende 
hensikt er et eksempel på en pragmatisk 
til nærming til det estetiske. At en del 
norske pinsemenigheter går under navnet 
‘Tabernaklet’ er også et eksempel på refe-
ransen til et bibelsk fundert ideal om det 
enkle, det praktiske og det foreløpige, noe 
som passer godt til bevegelsens eskatologi 
og misjonsiver, skriver Sødal 25. 

I essayet «Art and the Bible»26 skriver 
Francis A. Schaeffer om hvordan både 
Tabernaklet og Templet i det gamle testa-
mentet var utsmykket med kunstverk 
som ikke hadde annen funksjon enn å 
være vakre. Han viser bl.a. til hvordan 
Gud selv gav Moses beskjed om hvordan 
paktkisten skulle se ut til slutt (2. Mos. 
25), men at det faktisk måtte noen kunst-
nere til for å gjøre jobben med å lage disse 
utsmykningene. 
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The cherubim on the ark didn’t 
sud denly appear out of the sky. 
Some body had to get his hands dir -
ty, somebody had to work out the 
technical problems. The very thing 
that a modern artist wrestles with, 
these artists had to wrestle with.27  

Schaeffer argumenterer for at det ikke fin-
nes bibelsk grunnlag for å avvise bilder 
eller estetikk i sin alminnelighet, men at 
bilde forbudet kun var ment som et for-
bud mot avgudsbilder.28  

Som det lille utdraget fra romanen jeg 
refererte til innledningsvis gir et innblikk 
i, så ble det lagt mye energi inn i å utforme 
kirkebygningene som ble bygget i middel -
alderen, og religionssosiologene Brenne -
mann og Miller skriver at de praktfulle 
katedralene sier noe om kristendommens 
hegemoni i Europa på den tiden, men 
byggestilen kommuniserer også – både da 
og nå – noe om Guds storhet og prakt, og 
minner de som kommer inn i bygningene 
om at menneskene er små i forhold 29.  

Tanken om at arkitekturen og utsmyk-
ningen av kirkerommet er av vesentlig be -
tydning er også fremtredende i vår tid. Da 
United Methodist Church of the Resur -
rection (COR) i Leawood, Kansas, planla 
lokalitetene som ble tatt i bruk i 2017, ble 
det tidlig lagt inn som et premiss at byg-
get i seg selv skulle kommunisere at det 
som foregår der er en del av noe som  
er mye større. En reportasje i magasinet 
Church Production forteller at mer enn 
bare å bygge et bygg som har nok stoler 
til den voksende forsamlingen, så ønsket 
lederskapet å bygge et hellig sted som  

would share the Gospel through 
architecture and would feature an 
incredible stained glass window 
com municating the entire history of 
the Christian faith. Their dream was 
to create an environment where 
people around the world could 

come and experience God for gene-
rations to come.30  

Tanken om at bygningen i seg selv kan 
vekke interessen for det guddommelige 
hos de som blir eksponert for det, stem-
mer over ens med funnene i en studie 
gjennomført av analysebyrået ComRes 
på oppdrag fra den britiske tverrkirkelige 
bevegelsen Hope Revolution Partnership. 
Denne viser at når unge kristne mellom 
11 og 18 år blir bedt om å peke på avgjø-
rende faktorer for hvorfor de har valgt å 
bli kristne, så oppgir 13 prosent at et be -
søk i et kirkebygg, utenom gudstjeneste-
tid, er blant de tre viktigste grunnene. Det 
er faktisk like mange som de som oppgir 
deltakelse i en kristen ungdomsklubb.31 32  

Sanselig religion  
Gudstjenestelig formativ praksis er på vei 
inn i miljøer som tradisjonelt ikke har 
vært særlig opptatt av dette. I Skandi na -
via har den svenske pinsepredikanten Pe -
ter Halldorf vært en sterk eksponent for å 
ta opp igjen arven fra de gamle kirkene 
når det gjelder ritualer, tidebønner og 
liturgisk praksis. Et annet eksempel er 
menig heten United i Malmø som har gått 
fra å være en «trendy» pinsemenighet på 
begynnelsen av 2000-tallet, til i 2018 å bli 
en del av den Evangeliska Fosterlands-
Stiftelsen – som  er en misjonsbevegelse 
innenfor Svenska kyrkan – og der grunn-
leggeren Magnus Persson er blitt ordinert 
prest etter en høytidelig seremoni i Lund 
domkirke. Internasjonalt kan også nevnes 
at Willow Creek Community Church, som 
særlig er kjent for sitt markedsorienterte 
fokus på å nå kirkefremmede gjennom å 
holde gudstjenester der søker-vennlighet 
er et viktig premiss, i senere år har endret 
profil og utvidet repertoaret til å inkludere 
samlinger under navnet «The Practice» 
der det fokuseres på liturgiske innslag og 
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kontemplative bønner, samt nattverd.  
Alt dette er eksempler på at det også i 

tradisjonelt lavkirkelige sammenhenger er 
blitt en større bevissthet rundt betydning-
en av det sanselige, det rituelle og kirkens 
røtter, så vel som det Olav Skjevesland 
om taler som en metthet på ord og en 
lengsel etter å bare være33. 

Stephen Proctor argumenterer for at 
kirken gjør en feil når den skiller mellom 
ord og bilder, og mellom sannhet og 
skjønnhet34. Skjønnhet er blitt redusert til 
bare å handle om estetikk, men kan være 
så mye mer. Visuell kunst har kraft og 
potensial i seg til å være et redskap for 
for andring og Guds-åpenbaring, mener 
Proc tor. Og dette med verdien av det este-
tiske opptar også den presbyterianske 
pastoren Joel Pelsue:   

It ought not to surprise us that God 
starts and ends the Bible with Beau -
ty. He begins with a beautiful gar-
den, ends with a beautiful city, and 
in the middle of the wisdom litera-
ture we find these peculiar words, 
“He {God} makes all things beauti-
ful”. This seems a bit odd to our 
21st century minds. Shouldn’t the 
verse say He makes all things to 
work properly, or efficiently, or effec -
tively?  No. He makes ALL things 
beautiful.35  

Teknologi og gudstjenestelig praksis 
Det lutherske kirkesamfunnet ELCA dis-
kuterer medieteknologi i ett av sine vei-
ledningsdokumenter for gudstjeneste -
praksis, og skriver at det er bra og ønske-
lig så lenge det bidrar til å «enhance rat-
her than replace essential congregational 
action»36. De skriver videre at teknisk ut -
styr som gir god lyd og lys, og skjermer 
som sikrer god sikt, er bra så lenge det ikke 
samtidig hindrer de liturgiske handling-
ene, forstyrrer sakramentsforvaltningen 
eller negativt påvirker utformingen av  

kirkerommet. For å lykkes med denne 
balansegangen understrekes behovet for 
spesialkompetanse og opplæring av med -
arbeidere. 

Ved siden av å styrke kommunikasjo-
nen kan teknologi også brukes til å inklu-
dere mennesker som av helsemessige eller 
andre årsaker ikke får vært en del av 
gudstjenestefellesskapet slik de hadde 
ønsket. Noen kirker arrangerer video-
over føring til sykehjem innenfor sitt ned-
slagsfelt37, men videomediet kan også 
bru kes på andre måter. Pastor Kil Jae 
Park i Teaneck’s United Methodist 
Church forteller at når han er på hjemme-
besøk hos menighetsmedlemmer hender 
det han gjør opptak av f.eks. skriftlesning 
eller at den han besøker får si en liten hil-
sen, og at dette videoklippet i neste om -
gang kan vises på en gudstjeneste, eller 
sendes ut som en elektronisk melding til 
menigheten 38. 

Dette med teknologien og de visuelle 
medienes potensial i gudstjenestesam-
menhengen er noe som har opptatt Eileen 
D. Crowley. Hennes forskning har ledet 
frem til et rammeverk for vurdering av 
nettopp dette, som består av fire innfalls-
vinkler39: 

1. Den lokale gudstjenestekonteksten 

2. Mediebrukens funksjon i gudstjenesten 

3. Estetiske hensyn 

4. Juridiske og etiske hensyn 

Med kontekst tenker hun på forhold som 
gudstjenestens formål og formgivning. 
Spørs mål som hvem som er målgruppen 
for gudstjenesten, i hvilken grad de tilste-
deværende skal delta i rituelle handlinger, 
og hvordan gudstjenestelokalet er utfor-
met vil være sentrale for å beskrive denne 
konteksten og kan være av betydning for 
om og hvordan man ønsker å ta i bruk 
teknologiske løsninger.  
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Når det gjelder mediebrukens funk- 
sjon er Crowley særlig opptatt av å skille 
mellom det kommunikative og det este -
 tiske. Sentrale spørsmål blir da om målet 
er å styrke kommunikasjonen gjennom å 
formidle informasjon, legge til rette for 
mer aktiv deltakelse gjennom f.eks. ved å 
vise sangtekster, samt berike det som om -
tales muntlig i preken eller i andre deler 
av gudstjenesten; eller om mediebruken 
er ment å fungere som kunst ved dels å bi -
dra til å skape et vakkert rom, og dels 
åpne opp tankebanene for tilhørerne slik 
at de føres inn i et annet type univers jfr. 
det som fransiskaner-munken forklarer i 
den skildringen som innledet denne artik-
kelen. 

Estetiske hensyn omfatter både hensy-
net til gudstjenestens innhold og liturgis-
ke oppbygning, så vel som det artistiske. 
En gudstjeneste er noe annet enn en 
nærings livskonferanse, et politisk møte 
eller et idrettsarrangement, og estetikken 
må derfor være tilpasset den situasjonen 
den presenteres i. Samtidig må den holde 
god nok kvalitet til at den ikke blir et dis-
traksjonselement. Utformingen av bilder 
og grafikk må være i kontakt med gjel-
dende konvensjoner for medie-estetikk, 
for å unngå at oppmerksomheten trekkes 
mot medieproduktet i seg selv i stedet for 
det innholdet som forsøkes formidlet, 
mener Crowley. 

Det fjerde punktet i Crowleys ramme-
verk omhandler juridiske og etiske hen-
syn. Det juridiske handler om forhold 
som åndsverkslov og lisenser til bruk av 
prog ramvare, lyd og bilder. Vurderingen 
av det etiske aspektet ved mediebruk i 
gudstjenester, kan gjøres langt mer omfat-
tende, ifølge Crowley. Momenter som 
kan være relevante å vurdere er hva som 
skal vises eller ikke vises på skjermen. Er 
det en rimelig spredning i mennesker som 
avbildes når det gjelder forhold som 

kjønn, alder, etnisk opprinnelse osv? 
Hvil ke personvernhensyn bør tas i forbin-
delse med avbildning av mennesker som 
er til stede i gudstjenesten og eventuelt 
deltar i nattverd eller rituelle handlinger? 
En helt annen kategori spørsmål som 
også handler om etikk, er knyttet til res-
sursforvaltning. Medieteknisk utstyr kan 
være kostbart, og det kan vise seg kreven-
de å finne kompetente mennesker i for-
samlingen som kan anvende dette utstyret 
på en formålstjenlig måte. For kirkens 
leder skap bør det da gjøres en vurdering 
av om dette er riktig forvaltning av til-
gjengelige ressurser, eller om tid og finan-
sielle ressurser heller bør brukes på andre 
formål. Også Quentin Schultze omtaler 
dette forvalteransvaret når han i sin bok 
High-tech worship skriver: «The safest 
way to address technology-related costs is 
to practice reasonable moderation within 
the context of excellence – not perfec-
tion.»40  

 Crowleys rammeverk for mediebruk i 
gudstjenestesammenheng, kan tjene som 
et verktøy for kirkeledere for å vurdere 
hvilke hensyn som må tas og hvilke kon-
sekvenser – ønskede så vel som uønskede 
– det vil ha for det gudstjenestelige livet 
om visuelle medier tas i bruk.  

Metode 
For å belyse problemstillingen i denne 
artik  kelen har jeg kontaktet ledere for et 
betydelig antall kristne forsamlinger i 
Nor  ge, både innenfor og utenfor Den 
norske kirke, og både selvstendige menig-
heter, så vel som menighetslignende for-
samlinger og fellesskap innenfor det som 
omtales som bedehusmiljøet. Kontakten 
har vært i form av et spørreskjema og en 
henstilling til å svare skriftlig med egne 
ord på enkelte spørsmål.  

Spørsmålene ble sendt ut på e-post til 
1.756 unike e-postadresser, hvorav 44 
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viste seg å være ugyldige og 93 meldte til-
bake at de ikke ønsket å besvare spørsmå-
lene. Av de resterende 1.619 som hadde 
mottatt henvendelsen, fikk jeg svar fra 
714 personer. Disse fordelte seg på 376 
svar fra kirkeledere innenfor Den Norske 
Kirke, og 338 som representerte menighe-
ter og forsamlinger innenfor det som kan 
omtales som frikirkeligheten og bedehus-
bevegelsen. Respondentene fordeler seg 
rimelig godt utover kirkelandskapet, men 
jeg vil likevel i denne sammenhengen ikke 
vurdere ulike kirkesamfunn opp imot 
hver andre. Respondentene har stått fritt 
til å svare på de spørsmålene de har fått 
tilsendt, og jeg har derfor ikke mottatt 
svar fra alle på alle spørsmål. 

Med forholdsvis åpne spørsmål, er stu-
dien lite egnet til å tallfeste utbredelsen av 
spesielle praksiser eller holdninger, men 
datamaterialet gir et nyttig bidrag til å 
reflektere rundt de spørsmål som artikke-
len tar opp. Rent praktisk vil det være 
mange grunner til at ulike forsamlinger 
vel ger de løsninger de gjør, det være seg 
tilgang på økonomi, kompetanse eller de 
muligheter som finnes for å gjøre tilpas-
ninger i det fysiske kirkelokalet blant 
mange andre årsaker. Derfor vil en doku-
mentasjon av utbredelse i seg selv ikke 
nødvendigvis si så mye om hvordan kirke -
ledere tenker om presentasjonsteknologi-
ens styrker og svakheter. 

I tillegg til å presentere de svarene som 
jeg har mottatt, vil jeg drøfte funnene opp 
imot tidligere forskning og relevant teori, 
og da i særdeleshet Eileen D. Crowleys 
rammeverk for det hun kaller «liturgical 
media art». 

Hva sier så kirkelederne? 
Poenget med artikkelen er altså å kaste et 
lys over hvordan teknologiske og mediale 
uttrykksformer kan fungere i forhold til 
hva en gudstjeneste er ment å være, og jeg 

starter da med å sammenfatte hvordan 
prester, pastorer og andre kirkeledere med 
egne ord skriver hva de vil si er den vik-
tigste grunnen til å feire gudstjeneste. Det 
var 482 respondenter som besvarte dette 
spørsmålet. 

Formålet med en gudstjeneste 
Det første forskningsspørsmålet mitt går 
altså på å klargjøre hva respondentene 
me ner en gudstjeneste er tenkt å være. 
Som nevnt tidligere er dette krevende, 
særlig fordi ulike kirker og kirkesamfunn 
har ulike holdninger knyttet til dette.  

Her blir det viktig å presisere at en del 
kirkesamfunn har offisielle dokumenter 
som reflekterer rundt, og gir retning til 
hva en gudstjeneste skal være, f.eks. 
Gudstjenesteboken 2020 for Den norske 
kirke, og det finnes betydelig med rele-
vant forskningslitteratur innenfor liturgi-
feltet, bl.a. Marit Rong sin doktorav-
handling om det liturgiske møte41 og den 
svenske biskopen Martin Modéus sine 
bøker om gudstjenestens kjerneverdier, og 
menneskelig gudstjeneste42. I bedehus-
sammenheng og frikirkelige kirkesamfunn 
er ikke dette alltid like klart definert, men 
boken Söndag: gudstjänst i en ny tid43 
inne holder bidrag fra elleve pastorer og 
kirkeledere fra ulike frikirkelige samfunn 
i Sverige, og der reflekteres det over guds -
tjenestens formål og ulike elementer i 
deres sammenheng. I denne artikkelen er 
det imidlertid ikke kirkesamfunnenes offi -
sielle holdning som er i fokus, men hva 
kirke lederne selv fremhever.  

Respondentene ble bedt om å skrive 
noe om hvorfor man feirer gudstjeneste i 
deres sammenheng, og hvem gudstjenes-
ten primært er myntet på. I forhold til det 
første spørsmålet er det verd å merke seg 
at hele 176 av svarene, altså mer enn 
hvert tredje svar, på en eller annen måte 
inneholder ordet fellesskap. Det må der-
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for betraktes som en toneangivende verdi 
når gudstjenestens formål skal beskrives. 
Også begreper som tilbedelse og forkyn-
nelse går igjen. En informant skriver: 

I en sum: Tilbedelse av Gud i felles-
skap. Men tilbedelse er et rikt be -
grep, som handler om forkynnelse, 
fellesskap, bønn og en bevisst ”kali -
 brering” av livene våre i forhold til 
det å kunne se og gjenkjenne Guds 
tilstedeværelse i alle deler av livet, 
ikke minst utenfor gudstjenesten. 
Til en viss grad har gudstjenesten et 
”evangeliserende siktemål,” slik at 
det også er et sted for dem som vil 
finne ut av hva den kristne tro 
handler om. 

I tillegg til de teologiske og ideologiske 
begrunnelsene, er det også en rekke svar 
som peker på mer pragmatiske begrun-
nelser som at det er menighetens hoved-
samlingspunkt og navet i den faste virk-
somheten, og at det er en arena der også 
det diakonale og sosiale aspektet er ivare-
tatt ved regelmessig kirkekaffe etter guds -
tjenestene. 

I forhold til hvem gudstjenesten pri-
mært er myntet på, er det særlig tre 
hovedformål som løftes frem. 

For det første kan man se på gudstje-
nesten som en arena der mennesker skal 
møte Gud, tjene Gud, og gi ære og takk 
til Gud. Dette er en praksis som har røtter 
tilbake i gammel jødisk tradisjon, og er et 
formål som særlig fremheves av liturgiske 
og høykirkelige miljøer. Et slikt fokus 
inne bærer at Gud er subjektet for gudstje-
nesten og det vektlegges at de som er til 
stede på gudstjenesten er aktive deltakere 
gjennom bønner, lovprisning og forvalt-
ning av sakramenter44. I ortodokse og 
katolske kirker betraktes den lokale 
gudstjenesten – messen – som en anled-
ning til å ta del i den himmelske gudstje-
nesten som hele tiden pågår.45 En konse-
kvens av denne tenkningen er at det ikke 

er av avgjørende betydning hvem eller 
hvor mange som kommer til kirken for å 
være med. Om ingen skulle komme, vil 
presten likevel gjennomføre messen som 
planlagt.  

For det andre så er det vanlig å se på 
gudstjenesten som en arena for kunn-
skapsformidling og disippelgjøring av 
men nesker som tilhører den kristne kirke. 
Dette innebærer et didaktisk fokus der 
talen blir det mest sentrale elementet i 
guds tjenesten. Denne tanken er fremtre-
dende i mange protestantiske kirker, og 
dersom den rendyrkes kan vi si at subjek-
tet her er de som kommer for å høre Guds 
ord forkynt. I praksis vil også en slik 
guds tjeneste inneholde bønner, lovpris-
ninger, og noen ganger dåp eller nattverd, 
slik at det vil fremstå som unyansert å 
hevde at gudstjenesten er til kun for de 
fremmøttes del, men det er likevel vans-
kelig å se for seg at en prest eller pastor 
innenfor denne tradisjonen, ville holde 
fast ved det som var planlagt dersom 
ingen møtte til samlingen. 

For det tredje kan man se på gudstje-
nesten som en arena for å vinne nye men-
nesker for den kristne tro. Her er mål-
gruppen primært mennesker som ikke er 
aktive i en kristen sammenheng. Innenfor 
denne kategorien samlinger kan vi plasse-
re både de klassiske vekkelsesmøtene som 
har preget store deler av bedehusbevegel-
sen og frikirkeligheten i Skandinavia, men 
også nyere forsamlinger som bruker 
begreper som «søker-vennlige», og «søker-
sensitive» for å beskrive sine gudstjenes-
ter. Her finner vi typisk forsamlinger som 
er inspirert av de amerikanske menighete-
ne Willow Creek Community Church, 
Eagle Brook Church, eller Saddleback 
Community Church; eller en menighet 
som Kraftverket i Oslo (tilsluttet Den 
evangelisk lutherske frikirke) som presen-
terer seg selv som «et naturlig alternativ 

Hans-Olav Hodøl 319

Theofilos  vol. 12 nr. 2-3 2020



Theofilos  vol. 12 nr. 2-3 2020

for mennesker som ikke er vant til å gå i 
kirken.»46 Fokuset for denne typen sam-
linger er på de «unådde» som måtte være 
til stede, og gudstjenesten vil følgelig pre-
ges av et didaktisk fokus så vel som at 
trivsel, folkelighet og kulturell relevans er 
viktige verdier.  

Hvordan brukes presentasjonsteknikk i 
norske kirker og menigheter? 
En informant skriver at bruken av presen-
tasjonsteknikk varierer noe med hva slags 
samling kirken har, men at det i gudstje-
nestesammenheng hovedsakelig dreier seg 
om sangtekster og informasjon. Også 
andre informanter trekker frem fordelene 
ved at informasjon kan formidles «uten 
at alt må sies i en mikrofon». 

Flere fremholder den praktiske konse-
kvensen av at forsamlingen ser opp i ste-
det for å se ned i en salmebok som en 
positiv faktor ved å ha sangtekster på en 
skjerm foran i kirkerommet. Andre frem-
holder det miljømessige ved at papirfor -
bruket går ned når program og informa -
sjoner kan vises elektronisk i stedet for å 
trykkes opp og deles ut. 

Noen respondenter viser også til at 
bruken av medieteknologi åpner opp for 
mer variasjon i formidlingsformene, og 
muligheter for å gi tilhørerne flere sanse-
inntrykk. 

Mennesket har flere sanser enn 
øret, og jo flere sanser en kan kom-
munisere med, jo lettere er det å 
beholde oppmerksomheten. Dette 
be tyr at både det visuelle inntryk-
ket av selve rommet, av møteleder 
eller pastor og visuell media kan 
hjelpe til å få frem et poeng. Sam -
tidig er det også klart at få inntrykk 
er nøytrale. Et gudstjenesterom 
som ser ut som et teater eller en 
kino vil kommunisere underhold-
ning, og skape en forventning av 
det. Et møtelokale i bedehusstil, er 
ofte utformet for å sette fokus på 

talerstolen, og dermed på selve 
talen som det primære. Et tradisjo-
nelt kirkerom har både alter og 
talerstol sentralt, gjerne sammen 
med et bilde eller et kors og levende 
lys. Akustikken i rommet kan skape 
en egen stemning, enten en der det 
fort blir støy, eller en der det fort 
blir helt stille. Alt dette er viktig å 
tenke over, og det visuelle inntryk-
ket bør formidle gudstjenestens 
vesen og viktighet. 

Utsagn som dette vitner om et gjennom-
tenkt forhold til hva som formidles gjen-
nom visuelle sanseinntrykk, noe flere av 
respondentene gir uttrykk for på ulikt vis.  

Rent konkret er det visning av sang-
tekster og bibeltekster som trekkes frem 
av flest respondenter som praktisk anven-
delse av skjermer i kirkerommet, men 
flere nevner også dette med å bruke illust-
rasjoner i form av bilder eller videoklipp i 
tilknytning til talen, så vel som det å slip-
pe å bruke tid på å formidle kunngjøring-
er eller praktiske informasjoner. 

På hvilken måte kan presentasjons- 
teknikk bidra til å oppnå den ønskede 
hensikten? 
Kirkelederne ble bedt om å ta stilling til 
påstanden «Et profesjonelt opplegg for 
lyd/lys/presentasjonsteknikk kan bidra til 
en bedre gudstjeneste» med svaralternati-
vene «helt enig», «delvis enig», «delvis 
ue nig», «helt uenig» og «vet ikke / ikke 
relevant». 493 respondenter har svart på 
dette spørsmålet, og 44 % uttrykker at de 
er helt enig i påstanden. I tillegg er 43 % 
delvis enig. I sum betyr dette at nesten ni 
av ti kirkeledere mener at et profesjonelt 
opplegg for lyd, lys og presentasjonstek-
nikk bidrar positivt til å skape en bedre 
gudstjeneste. 

Noen av verktøyene som brukes (f.eks. 
Microsoft Powerpoint) er utviklet med 
tanke på det pedagogiske i en skole- eller 
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næringslivssetting, og mange av respon-
dentene trekker nettopp frem mulighete-
ne teknologien gir for en mer pedagogisk 
og didaktisk gjennomført gudstjeneste. 

 Det blir mer og mer viktig, særlig 
for yngre generasjoner, som kanskje 
i enda større grad har behov for å 
se, ikke bare høre. Kirkekunsten 
alene kan ikke ivareta dette beho-
vet i enhver sammenheng. Men det 
visuelle kan være mer enn tekst 
eller film på skjerm. Det kan også 
være lyssetting, overraskende ele-
menter i rommet og, ikke minst, en 
mørklagt kirke. 

Hensynet til de som bare går i kirken av 
og til, løftes også frem av flere informan-
ter. For eksempel er det en som skriver: 

Det er spesielt viktig når det er 
gudstjenester der vi vet det vil 
komme mange som ikke kjenner 
liturgien og som ikke går i kirka 
ofte. For oss er dette dåpsgudstje-
nester, familiemesser og særlig når 
det er trosopplæring, spesielle guds -
 tjenester som julaften, konfirma -
sjon, 17. mai etc. Med PowerPoint 
forminskes opplevelsen av de og vi 
i forhold til faste kirkegjengere og 
andre. 

Det er også en informant som tar tak i det 
faktum at vi feirer gudstjeneste, og følger 
opp dette ved å skrive at når vi feirer noe 
så er det vanlig å pynte. God design og 
grafikk bør derfor ikke ses på som smin-
king, men heller som aktelse for gudstje-
nestens innhold og formål, samtidig som 
det er et uttrykk for kreativitet og ska-
perglede. Dette uttrykker at estetikken 
ved visuelle medier har sin egenverdi, uto-
ver det rent funksjonalistiske. 

Svarene respondentene gir peker 
hovedsakelig i retning av at presenta -
sjonsteknologien brukes for å effektivise-
re kommunikasjonsprosessen og øke del-
takelsen i gudstjenesten. Respondentene 
gir uttrykk for at menighetens deltakelse i 

sang og liturgi øker, og at teknologien 
dermed gir et positivt bidrag til å oppnå 
hensikten med gudstjenesten. 

I hvilke situasjoner eller på hvilke  
om råder kan bruk av presentasjons-
teknikk i en gudstjeneste oppleves som 
en distrak sjon? 
På spørsmål om utfordringer ved bruken 
av presentasjonsteknologi er det en infor-
mant som skriver at til tross for de peda-
gogiske mulighetene som ligger der så er 
det en fare for at budskapet blir innsnev-
ret ved at ting blir presentert for overtyde-
lig. Det forhindrer at bilder skapes i hodet 
på tilhøreren. Vedkommende skriver vi -
dere: 

 Det kan være bra å følge tiden og 
bruke gode virkemidler, men det 
kan også være at menigheten er lei 
av overtydelige PowerPoints i andre 
sammenhenger, så da er det gode 
grunner til gudstjenesten skal være 
noe annet. 

En annen informant tar dette med dis-
traksjon et skritt videre ved å nevne at å 
lese i stedet for å lytte kan føre til en sløv-
het hos tilhørerne, og at det er viktig i et 
åndelig liv å oppøve evnen til å lytte. Nok 
en informant som er opptatt av dette 
aspektet skriver at vedkommende er sær-
lig skeptisk til at liturgien kommer opp på 
skjerm av frykt for at menigheten mister 
muligheten til å lære ting utenat slik at 
ordene kan komme fra hjertet. 

En rekke informanter opplever et 
dilemma rundt bruken av presentasjons-
teknikk i kirkerommet ved at man ser 
både positive og utfordrende sider ved 
praksisen. Én beskriver denne situasjonen 
på følgende måte: 

Pedagogisk kan bilder/film fungere 
godt for å illustrere tema i gudstje-
nesten, særlig for barn og unge - 
men også for voksne. Samtidig er 
det noe med eldre kirkers særpreg 
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som blir borte ved skjermbruk. Fo -
kus blir på skjermen ikke på alter-
tavle, glassmaleri og utsmykning i 
rommet. 

Dette med at det allerede er mye visuell 
kommunikasjon i en del kirkerom, er noe 
mange informanter er opptatt av, og at 
moderne teknologi – i en slik sammen-
heng – kan virke mer hemmende enn 
frem mende på totalopplevelsen. Det 
fremholdes at kirkerommet har sitt eget 
språk og estetikk, og at det derfor ikke er 
uten grunn at mange søker til gamle kir-
ker i forbindelse med viktige begivenheter 
som dåp eller vielse.  

Flere informanter mener at moderne 
teknologi bidrar til å sekularisere kirke-
rommet ved at tekniske hjelpemidler gjør 
kirken til en forelesningssal/kongresshall/  
klasserom, og én bruker begrepet ”ameri-
kanisert” når vedkommende skal beskrive 
effekten av visuelle medier i gudstjenes-
ten. Det er også en informant som fortel-
ler at de har valgt å ikke bruke skjerm når 
noen leser eller formidler noe, men bare 
som en støtte for menigheten når den 
trenger det.  

Noen informanter påpeker det histo-
riske perspektivet ved at kirkerommet set-
ter menigheten i en slags forbindelse med 
tidligere generasjoner, og at kirkerommet 
således blir et pusterom fra den moderne 
hverdagens mas fra skjermer og mobilte-
lefoner. Interessant nok så oppgir en av de 
respondentene som argumenterer på den -
ne måten at de likevel har åpnet for at 
kollekt kan gis via VIPPS selv om infor-
manten selv betrakter også dette som en 
form for distraksjon ved at oppmerksom-
heten blir dratt inn i telefonen og bort fra 
det som skjer i rommet og i fellesskapet. 

En annen informant er opptatt av noe 
av det samme når vedkommende skriver: 

I en tid der flimring av skjermer er 
over alt, er det godt med et rom, 

der de viktigste bildene består, slik 
Gud var, er og blir den samme. Der -
for ønsker vi å se, og hvile øynene 
på alteret med krusifikset, bibelen 
og tente alterlys, alterring, døpefont 
for at konsentrasjonen skal være på 
nådens midler, der Gud møter oss. 

Flere informanter påpeker faren for dis-
traksjon ved at oppmerksomheten trek-
kes bort fra det sentrale. Det fremholdes 
derfor hvor viktig det er at alt som vises 
på skjermen er korrekt og godt laget, uten 
skrivefeil, og at det må være samsvar mel-
lom det som vises på skjermen og det som 
faktisk skjer. Til slutt i denne omgang kan 
nevnes en nokså kritisk informant som 
skriver at: 

Store skjermer framme i kirken 
”dre per” rommet, i tillegg til at fo -
kus tas bort fra kirkerommets  
sentrum som er alteret. Liturgisk og 
este tisk bidrar store skjermer i et 
kirkerom til å punktere gudstjene-
stens helhet og flyt. 

Svarene fra respondentene peker særlig i 
to retninger. For det første så påpekes fa -
ren for at skjermer i kirkerommet tar 
oppmerksomheten bort fra andre ting, og 
at dette kan skape en form for distanse 
mellom menigheten og det som faktisk 
skjer i gudstjenesten. Denne risikoen 
synes å være størst i de sammenhenger 
der gudstjenesten feires i rom som allere-
de er utsmykket med evangelieformidlen-
de kunst. For det andre så argumenteres 
det for at skjermene gjør det vanskeligere 
for de tilstedeværende å oppleve gudstje-
nesten som noe annet enn nok en aktivitet 
i et hektisk liv. Det poengteres i denne for-
bindelsen at gudstjenesten står i en histo-
risk tradisjon, og det er viktig at de tilste-
deværende får anledning til å tre ut av 
hverdagens «kjas og mas» og inn i noe 
som kan oppleves som en annen virkelig-
het, når de kommer inn i kirken. 

Når skjermene inntar kirkerommet
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Diskusjon av funn i lys av teori 
Microsoft Powerpoint og lignende verk-
tøy er utviklet for bruk i sammenhenger 
der fokus ligger på det kommunikative og 
ikke opplevelsen. I en gudstjenestesam-
menheng fremholder informantene at for-
målet er mye bredere enn å formidle 
kunn skap fra noen til noen, men det 
handler også i stor grad om fellesskap og 
deltakelse, og det handler om å ta vare på 
en historisk tradisjon. 

Mange informanter trekker frem den 
pedagogiske effekten ved å bruke visuelle 
medier og presentasjonsteknologi, noe 
det også går an å finne støtte for i både 
mediepåvirkningsteori så vel som teori 
om visuell kommunikasjon, pedagogikk 
og didaktikk. 

Også utfra multimodalitetsteori kan 
man argumentere for styrkene ved å for-
midle budskapet gjennom flere modalite-
ter. Imidlertid er det da også en del forut-
setninger for at de ulike modalitetene skal 
støtte opp under hverandre, og som Ør -
land bruker mye plass på i sin masteropp-
gave så vil det alltid være noe som domi-
nerer kommunikasjonen (salient), og det 
er ikke opplagt hva dette til enhver tid vil 
være 47. 

Flere informanter tilkjennegir en be -
kym ring for at omfattende teknologibruk 
kan dreie selve gudstjenesten mot noe som 
oppleves som en forestilling eller et show. 
Da er vi tilbake til spørsmålet om hva en 
gudstjeneste egentlig skal være, og hvem 
som er subjektet for de handlingene som 
foregår. Basert på informantenes svar be -
skrev jeg ovenfor tre hovedstrømninger 
på dette punktet, og for mange kirker er 
det rimelig å forvente at alle disse tillegges 
noe vekt selv om forholdet mellom dem 
vil være ulikt.  

Dersom målgruppen primært er kirke -
fremmede og en viktig hensikt med 
gudstjenesten er å skape en trygg situa -

sjon for disse (søker-vennlighet), er det 
neppe noen stor ulempe om samlingen får 
et preg av å være en forestilling der de 
fremmøtte kan sette seg ned og overvære 
de handlinger som utspiller seg uten å selv 
måtte aktivt ta del i noe man ikke helt vet 
om man kan stå inne for. Derimot, hvis 
gudstjenesten ses på som en arena der 
prest, liturg og sangere skal lede menighe-
ten inn i tilbedelse og gudsnærvær, vil det 
være viktig å legge til rette for nettopp 
den deltakelsen, og forhindre en situasjon 
som oppleves som at det er fremme på 
scenen det viktige foregår, mens de som 
befinner seg i kirkebenkene betraktes som 
et publikum.  

Den tredje hovedbegrunnelsen var en 
vektlegging på kunnskapsformidling (tros -
opplæring) fra prest eller pastor og til de 
fremmøtte i kirken. I en slik sammenheng 
vil fokuset ligge nært opp til foredrags- 
eller undervisningsformen som er kjent 
fra næringslivet og utdanningssektoren, 
og selv om samlingen skulle få et preg av 
å være en forstilling vil det ikke nødven-
digvis gjøre det vanskeligere å oppnå hen-
sikten med samlingen. I en slik situasjon 
er det også nærliggende å tenke at man 
kan ha nytte av den samme teknologien 
som skoler og næringsliv ser seg tjent 
med, og følgelig kan teknologiske løs-
ninger for presentasjonsteknikk ha en 
naturlig plass.  

Et didaktisk fokus ved gudstjenesten 
behøver imidlertid ikke føre til at gudstje-
nesten tar opp i seg praksisen fra en fore-
lesningssal. I pedagogikken er det mye 
snakk om aktive læringsformer, og 
kanskje går det an å se på kirken mer som 
et treningssenter enn som et klasserom. I 
så fall vil det være helt andre former for 
teknologibruk som måtte vurderes, og 
trolig måtte også selve oppbygningen av 
gudstjenesten revideres et stykke på vei 
for å legge til rette for at læring skal skje 
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gjennom erfaringer og formativ praksis i 
stedet for verbal kunnskapsformidling. 
Aeron Niequist er en av de som argumen-
terer for et slikt fokus, etter å ha vært ini-
tiativtaker til utviklingen av det formati-
ve, praksisbaserte fellesskapet «The Prac -
tice» innenfor rammen av Willow Creek 
Community Church 48 49. 

Rammeverket som Eileen D. Crowley 
har utviklet tar utgangspunkt i at medie -
bruken må tilpasses den lokale konteks-
ten, og det er derfor interessant å reflek-
tere noe rundt gudstjenestekonteksten 
innenfor norsk kirkeliv. Denne studien  
gir et øyeblikksbilde når det gjelder 
holdning er og argumenter blant prester, 
pastorer og andre kirkeledere, men hvis 
det bildet som her tegnes ses i sammen-
heng med den studien Hans Hodne har 
gjennomført vedrørende forsamlingsloka-
ler i lavkirkelige miljøer, så er det ikke uri-
melig å forvente en økt bruk av digitale 
verktøy for å skape de stemninger og 
uttrykk som er ønsket i kirkelokaler frem -
over. Datamaterialet som ligger til grunn 
for denne studien antyder at utviklingen 
har kommet lengst i nettopp denne delen 
av kirke-Norge, men at dette ikke nødven -
digvis skyldes at holdningene er vesent lig 
annerledes i disse miljøene enn i mer tra-
disjonelle kirkelige miljøer. At bruken 
ikke er like omfattende i miljøer innenfor 
den norske kirke kan delvis forklares med 
at de fysiske omgivelsene ikke gir de 
samme mulighetene. Mange kirkebyg-
ninger er tilårskomne og til dels underlagt 
restriksjoner fra riksantikvaren, som gjør 
det mer komplisert å gjøre endringer i det 
visuelle uttrykket i kirkerommet, eller å 
installere plasskrevende teknologiske løs-
ninger. En prest uttrykker denne situasjo-
nen ganske så presist når vedkommende 
skriver: 

Jeg har vært prest både i et moder-
ne kirkerom, der vi ofte brukte 

Powerpoint for å presentere liturgi 
og sangtekster, og i en middelalder-
kirke der dette ikke foreløpig er in -
stallert, og heller ikke virker like 
naturlig. Bruk av Powerpoint frem-
mer utvilsomt deltagelse fra mindre 
kirkevante gudstjenestedeltagere, 
men er lettere å få til på en god 
måte i et moderne kirkerom. 

Denne holdningen kan betegnes som en 
sunn form for pragmatikk der teknologi-
en verdsettes for det den kan bidra med, 
men likevel ikke blir styrende slik at 
andre hensyn settes til side. Det er tross 
alt den samlede totalopplevelsen som er 
viktig for at gudstjenesten skal tjene sin 
hensikt, og man kan også argumentere 
for at kirker som er utstyrt med altertav-
ler eller andre former for visuell utsmyk-
ning er fullt på høyde med moderne 
funksjonalistiske bygg med gode digitale 
ressurser, når det kommer til det å utnytte 
potensialet for visuell kommunikasjon.  

Når det gjelder Crowleys andre punkt 
som gjelder mediebrukens funksjon i 
gudstjenesten, så viser mine funn at bru-
ken i stor grad synes å være konsentrert 
rundt det kommunikative og i mindre 
grad er rettet mot det kunstneriske. Et 
eksempel på denne praktiske tilnærming-
en kan være respondenten som skriver at 
skjermene bidrar til en god flyt i gudstje-
nesten, og man slipper å forholde seg til 
løse ark. Dette er særlig viktig ved store 
gudstjenester som f.eks. konfirmasjon. 
Flere respondenter skriver om fordelene 
ved at menigheten ser fremover i stedet 
for ned i en bok, og at dette i seg selv 
bidrar til en fellesskapsopplevelse. Andre 
igjen peker på fleksibiliteten som følger 
av at sangutvalget ikke er begrenset til 
hva som finnes i en spesiell sangbok. At 
tilgangen på medieteknologi også kan 
brukes kunstnerisk for å bidra til å skape 
vakre omgivelser som inviterer til reflek -
sjon og ettertanke, er ikke noe som frem-
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heves av respondentene. Det betyr selv-
sagt ikke at slik bruk ikke forekommer, 
men det gir likevel en indikasjon om at 
norske menigheter har et utviklingspoten-
sial på dette området. Noen nevner dog at 
de bruker visuelle medier for å skape en 
variasjon i inntrykk, og at det er positivt i 
seg selv å appellere til flere sanser enn 
bare hørselen. 

Med tanke på det estetiske er Crowley 
opptatt av både hvordan mediebruken 
passer inn i gudstjenesten, så vel som at 
det som presenteres holder tilstrekkelig 
medieestetisk nivå. Og dette med behovet 
for tilstrekkelig kvalitet er det flere av 
respondentene som oppgir som begrun-
nelse for at mediebruken ikke er større 
enn den er. En respondent skriver: 
«Mennesker i dag er vane med at ting er 
forberedt, stilig og tidseffektivt – visuelle 
hjelpemidler er med på å virke til dette.» 

Dette utsagnet kan forstås rent funk -
sjonalistisk, men ordet ‘stilig’ innebærer 
også at det stilles kvalitetskrav til selve 
medieestetikken. Flere respondenter pe ker 
på at de mangler folk som har den rette 
kompetansen, og da velger de heller å la 
være frem for å presentere noe som de 
ikke oppfatter som godt nok. Denne 
holdningen er helt i tråd med Crowleys 
tanker, men samtidig så er både Crowley 
og Schultze opptatt av at ambisjonene 
ikke må legges så høyt at de i praksis blir 
uoppnåelige. Høy kvalitet er ikke det 
samme som perfeksjonisme, og Crowley 
argumenterer for at produksjon av 
medie produkter må vurderes på samme 
måte som andre elementer i gudstjenesten 
der det i mange menigheter er tradisjon 
for å slippe til tilstrekkelig dyktige amatø-
rer, f.eks. innen sang og musikk, selv om 
det som leveres ikke fullt ut kan sammen-
lignes med profesjonelt nivå. Crowleys 
argumentasjon tar utgangspunkt i liturgi-
begrepet som betyr «arbeid av folket» og 

mener derfor at «folket» også bør invol-
veres i medieproduksjonen. Denne måten 
å tenke på passer godt inn i gudstjenester 
som fokuserer på menighetens deltakelse, 
men er kanskje ikke like relevant dersom 
det er kunnskapsformidling eller å skape 
et lavterskeltilbud for kirkefremmede 
som er målsettingen. 

Det siste punktet i Crowleys ramme-
verk omhandler juridiske og etiske hen-
syn. Det mine respondenter særlig frem-
holder i forhold til dette er hvordan bru-
ken av skjermer og digitale kommunika -
sjonsverktøy reduserer bruken av trykk -
saker, og følgelig er positivt i et miljøper-
spektiv. Andre etiske utfordringer, berøres 
ikke i respondentenes svar selv om flere 
oppgir at de av og til bruker lyd- og video -
klipp, YouTube-filmer osv. i gudstjeneste-
ne. Det er da bare å håpe at de har kjenn-
skap til regelverket for bruken av ånds-
verk. 

Samlet sett så viser denne studien at 
presentasjonsteknologi er tatt i bruk i stor 
skala i kirke-Norge, og svarene som 
respondentene har gitt, tyder også på et 
reflektert forhold til hvordan teknologien 
skal brukes. Imidlertid er det verd å 
merke seg at det er på det funksjonelle 
planet at teknologien så langt har fått 
gjennomslag. Til en viss grad vektlegges 
det estetiske, men da utfra en tanke om at 
skjermene inngår i dekorasjonen i kirke-
rommet og således bør holde så god kva-
litet som mulig. Bruken av digitale verk-
tøy til å utvise kreativitet gjennom å 
skape kunst og sanselig opplevelse, synes 
å være svært begrenset. Det er derfor på 
sin plass å utfordre menighetene på dette 
området. Med tanke på potensialet som 
ligger i kunsten for å føre tilskuerne inn i 
nye tankebaner og åpne andre mentale 
rom, så er det ingen av respondentene 
som har gitt utrykk for at dette er 
utprøvd i særlig grad selv om mange er 
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innom viktigheten av at gudstjenesten 
skal tale til menigheten gjennom flere san-
ser enn bare hørselen. Lykkes man med å 
skape denne typen opplevelse og innlevel-
se hos de som er til stede i kirkerommet, 
vil det også være formidlende, og dermed 
er vi tilbake igjen til en form for kommu-
nikasjon, om enn på et annet nivå enn 
den rent funksjonalistiske tilnærmingen! 

Konklusjon 
Kirken var en gang toneangivende når det 
gjelder estetisk kreativitet både innen 
bilde kunst og musikk, og det går an å stil-
le spørsmål om hvorfor ikke kirken er der 
i dag. Det ligger langt utenfor rammene 
til denne studien å gi et svar på dette 
spørsmålet, men det kan likevel være nyt-
tig å fremholde at bruken av skjermer og 
prosjektører ikke bare er et spørsmål om 
teknologien som sådan, men også om det 
er ønskelig med en arena der det kan 
utfoldes kreativitet i digitale former. Det 
bør gå an å se på datateknologien som en 
moderne versjon av malerpenslene, og at 
skjermene blir lerretet som kunsten utfor-
mes på. Med et slikt blikk vil det også 
kunne bli mer naturlig å vektlegge og 
verdsette det estetiske aspektet, ved siden 
av det rent praktiske. Hvis vi forfølger en 
slik tankegang er det likevel verd å påpe-
ke at den sanselige opplevelsen i en viss 
grad preges av mediet, selv om innholdet 
er uforandret. Det er dette som gjør at 
mange hevder det er forskjell på å lese 

bøker på papir versus å lese den samme 
teksten på en skjerm. Noen går enda len-
ger og beskriver en forskjell i opplevelsen 
av å lese en pocketbok sammenlignet med 
å lese den samme boken trykt på tykkere 
papir og bundet inn mellom stive permer. 
Det er følgelig heller ikke uten betydning 
for gudstjenesteopplevelsen om salme-
tekstene kommer opp på en skjerm, om 
sangene for gudstjenesten er trykket opp 
på papir og deles ut ved inngangen, eller 
om de møtebesøkende selv må finne frem 
tekstene i en salmebok, men akkurat 
hvor dan opplevelsen blir påvirket bør 
undersøkes nærmere gjennom egne 
bruksstudier.  

Formålet med denne artikkelen var å 
kaste lys over hvordan visuelle digitale ut -
trykksformer kan fungere i forhold til hva 
en gudstjeneste er ment å være, og som en 
hjelp til å studere dette definerte jeg fire 
konkrete spørsmål: 

1. Hva er hensikten med en gudstjeneste? 

2. Hvordan brukes presentasjonsteknikk 
i norske kirker og menigheter? 

3. På hvilken måte kan presentasjonstek-
nikk bidra til å oppnå den ønskede 
hen sikten? 

4. I hvilke situasjoner eller på hvilke om -
råder kan bruk av presentasjonstek-
nikk i en gudstjeneste oppleves som en 
distraksjon eller som et hinder for å nå 
gudstjenestens hensikt? 

Jeg fant at det var tre hovedstrømninger 
blant svarene når det gjelder hensikten 
med en gudstjeneste. For det første var 
det fellesskapsaspektet ved at menigheten 
kommer sammen for å takke og tilbe Gud; 
for det andre var det et misjonerende for-
mål gjennom å målrette samlingene mot 
et publikum som ikke allerede er en aktiv 
del av menigheten; og for det tredje var 
det opplæring i den kristne tro og lære. 
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Mange av svarene tyder på at responden-
tene ønsker å oppnå flere av disse hensik-
tene i samme gudstjeneste, men at ett av 
formålene er mer fremtredende enn de 
andre. 

På spørsmålet om hvordan presenta -
sjonsteknikk faktisk benyttes, viser min 
studie at den mest vanlige bruken er å 
gjøre sang- og bibeltekster tilgjengelige 
for de tilstedeværende, men bruken om -
fatter også et spekter av andre bruksom-
råder. Likevel er bruken i det alt vesentlig 
begrunnet pedagogisk eller funksjonelt, og 
i begrenset grad kunstnerisk. Med tanke 
på den omfattende bruken som kommer 
til uttrykk i denne studien, vil det være 
interessant å forske mer på hvor velfung-
erende dette faktisk er, og hvordan de til -
stedeværende i kirkerommet reagerer på 
teknologiens bidrag til gudstjenesteopple-
velsen. Da nærmer vi oss teologiens fag-
område med overordnede spørsmål som 
hva som egentlig bidrar til å fullføre kir-
kens oppdrag. Som nevnt innledningsvis 
er det god grunn for å anlegge også andre 
perspektiver enn de rent kommunika sjons -
 faglige på bruken av teknologiske virke -
midler i en gudstjenestesammenheng.  

Det løftes frem at visuelle medier i en 
gudstjenestesammenheng øker menighe-
tens deltakelse i sang og liturgi, og at tek-

nologien gjør det enklere å formidle kir-
kens budskap på en pedagogisk velfung-
erende måte. Likevel vises det også til at 
teknologien skaper noen utfordringer. 
Dette gjelder særlig i kirkebygg som alle-
rede er utsmykket med kirkekunst der 
skjermer kan oppleves som et fremmed-
element så vel som i et konkurransefor-
hold til øvrige visuelle elementer. I tillegg 
til dette momentet, så fremheves det fra 
noen respondenter at de ønsker at 
gudstjenesten og kirkerommet skal repre-
sentere noe annet enn hva som hverdagen 
ellers preges av. Derfor bør menigheten 
slippe å bli eksponert for de samme typene 
virkemidler som de ellers møter i skole- 
og yrkeshverdag. 

Jeg åpnet denne artikkelen ved å refe-
rere til skjønnlitteraturen. For å vende til-
bake til historien om Chase Falson, så sier 
han mot slutten av boken til sine venner 
hjemme i USA: «I wish you could have 
experienced with me the way architecture 
and painting and sculpture and music all 
led me into the presence of God.»50  

 Bevisstheten om at alle sanseinntrykk 
har betydning for erfaringen av guds -
tjenestens innhold, inkluderer også valg 
av presentasjonsteknologi og bruk av 
visu elle elementer i kirkerommet. 

 

Noter 
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Appendiks 
På bakgrunn av funn og refleksjoner i 
artikkelen Når skjermene inntar kirke -
rom met kan følgende momenter være 
aktuelle å ta hensyn til for menigheter 
som vurderer å benytte digital presenta -
sjonsteknikk i sine gudstjenester: 

1. Hvilke deler av gudstjenesteopplevel-
sen er det ønskelig å styrke, og på hvil-
ken måte kan presentasjonsteknolo -
gien bidra til dette? 

2. Hvordan kan bruk av skjermbaserte 
fremvisninger samvirke med øvrige 
sanse inntrykk som skapes i gudstje -
nes ten og kirkerommet? 

3. Har menigheten tilgang på nødvendig 
teknisk og estetisk kompetanse til å 
forvalte de tekniske hjelpemidlene på 
en måte som løfter opplevelsen for de 
som er til stede? 

4. Hvilke rutiner skal gjelder for kvali-
tetskontroll av det som skal fremvises?  

 a. Språklig kvalitet – vær oppmerksom 
på at skrivefeil etc. skaper distraksjo-
ner 

 b. Estetisk kvalitet – brudd på grafiske 
konvensjoner trekker oppmerksom-
heten bort fra innholdet og over på 
selve fremvisningen 

 c. Etisk kvalitet – hvem foretar en etisk 
vurdering av hva som kan vises eller 
ikke vises? 

 d. Juridisk kvalitet – hvordan ivaretas 
opphavsrett etc.? Husk at både bilder, 
videoer og tekster normalt er beskyt-
tet av åndsverksloven, og rettighetene 
forvaltes vanligvis av organisasjoner 
på vegne av den eller de som har skapt 
åndsverket 

5. Hvordan balanseres hensynet til kvali-
tet med ønsket om å la talentfulle ama-
tører få utfolde seg på et område som 
de har interesse for? 


