
 
 

 

VIP-oppgave i Engelsk: Aksept 

 
Læreplanmål:  

- forstå hovedinnhold og detaljer i tekster av varierende omfang om forskjellige emner 
- drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra ulike deler av verden 

 

 

 

Bilde: Thelifedivine.com 

 

The Serenity Prayer is the common name for a prayer authored by the 
American theologian Reinhold Niebuhr (1892–1971). The prayer spread both 
through Niebuhr's sermons and church groups in the 1930s and 1940s and was 
later adopted and popularized by Alcoholics Anonymous and other twelve-step 
programs (Wikipedia). 
 
Lærer deler eleven inn i par eller grupper. Elevene diskuterer spørsmålene og oppsummerer 
så sammen med lærer. 
  

1. Uavhengig av om man tror eller ikke tror, så sier denne bønnen noe 

allmennmenneskelig om det å akseptere at livet går opp og ned. Hvorfor tror dere 

denne teksten har blitt så populær?  

2. Hvordan kan teksten hjelpe oss å mestre vanskelige hendelser i livet? 

Serenity - The state of being 
calm, peaceful, and untroubled.  
‘an oasis of serenity amidst the 
bustling city’  
 
(oxforddictionaries.com) 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Prayer
https://en.wikipedia.org/wiki/Reinhold_Niebuhr
https://en.wikipedia.org/wiki/Alcoholics_Anonymous
https://en.wikipedia.org/wiki/Twelve-step_program
https://en.wikipedia.org/wiki/Twelve-step_program


 
 

3. Kan dere komme på noen eksempler på de tre situasjonene som beskrives i teksten? 

En situasjon der man ikke kan endre noe, en situasjon der det krever mot for å kunne 

gjøre det, og en situasjon der det kan være vanskelig å vite forskjellen på når man 

skal akseptere og når man kan endre. 

Som avslutning eller hjemmelekse kan elevene gjøre oppgave nedenfor en og en. De 

velger selv om de ønsker å dele sin tekst med klassen.  

4. Oversett «The Serenity Prayer» til norsk i et språk som du er komfortabel med. 

Hvordan skal den høres ut for at du skulle kunne bruke den? 

 

Innspill til lærer:  

Hvis elevene synes siste oppgave er vanskelig kan man vise bildet under som inspirasjon. 

Bildet kan uansett være en humoristisk avslutning på oppgaven.  

 

 

Bilde: Pinterest.com 

 


