Program
Fagseminar om

kjønn og seksualitet
i kristent perspektiv
for lærere i ungdomsskole og vgs

Kjønn og seksualitet er viktige tema både i
fagfornyelsen og samtiden. Den felleskristne,
klassiske forståelsen av kjønn og seksualitet
fremstår i vårt samfunn i dag som en
minoritetsholdning. Hvordan kan lærere på
kristne friskoler gi elevene hjelp til å forstå og
begrunne dette perspektivet? Hvordan oppøve
kritisk tenkning og vurdering i møte med
tidstypiske holdninger og tanker? Hvordan
håndtere uenighet og meningsbrytning på en
respektfull måte?
Disse og andre aktuelle spørsmål til temaet vil
tas opp på fagseminaret, både gjennom foredrag
og gruppe- og plenumssamtaler.
Arrangør:

Forum for didaktikk i
kristent perspektiv

Onsdag 24. november

Torsdag 25.november

16:00	Ankomst og registrering
16:30	
M argunn Serigstad Dahle,
førstelektor NLA Høgskolen
og Bjørn Hinderaker,
høgskolelektor NLA Høgskolen:
Seksualitet i populærkulturen.
17:30	Middag
19:00	
Bjørn Hinderaker og Margunn
Serigstad Dahle: Seksualitet i
kristen tro og noen andre livssyn.
21:00	Kveldssamling.

07:30	Fleksi-frokost
09:00	
A lexis Lundh, leder for
HeltFri og Bergitte Viste,
undervisningsrådgiver i Tro
og medier: Den seksuelle
revolusjonen: Hva er den, og hva
har den gjort med oss?
10:30	Pause m/kaffe og te
11:00	
A lexis Lundh og Bergitte
Viste: Hvordan fortelle den gode
historien om kjønn og seksualitet?
11:45	Pause
12:00	Presentasjon av Damaris ved
Britt-Ellen Skregelid Birkeland
og Margunn S. Dahle
12:30	Lunsj
13:30	
R agnhild Helena Aadland
Høen: Alt er love for han,
hun, hen. Hvordan former
språket tenkningen i den nye
kjønnsideologiens tid?
14:30	Pause med kaffe og te
14:45	Ragnhild fortsetter
15:15	Avslutning
15:30	Hjemreise

Påmelding innen 15. oktober her.

Konferansested:
Thon Hotel Bergen Airport
Hotellet ligger to km fra flyplassen. Det
er ca. 5 minutter å gå fra stoppet «Birkelandsskiftet» på Bybanen. Fri parkering.

Pris:
Pris for hele konferansen:
Konferanseavgift, kr. 500,Enkeltrom, kr. 2700,Dobbeltrom per person, kr. 2200,Deltakelse uten overnatting kr.1500,Reduserte priser hvis kortere deltakelse, se
påmeldingen.

Foredrag
Seksualitet i populærkulturen
Hvilke typiske uttrykk for seksualitet
finner vi i mangfoldet av TV-serier, filmer,
musikk, dataspill og tegneserier – og hva
med sosiale medier? I sin omgang med
mediene er de unge både konsumenter
og produsenter. Hvilke verdier og normer
kommer til uttrykk? Hvilke menneskesyn
ligger under? Hvordan kan vi hjelpe de
unge til å møte mangfoldet med respekt
og kritisk refleksjon?
Seksualitet i kristen tro og noen andre
livssyn.
Vi lever i kjølvannet av den «seksuelle
revolusjon». Hvordan kan livssyn som
perspektiv gi hjelp til å forstå og vurdere
mangfoldet av livsstiler og oppfatninger når det gjelder seksualitet, kropp
og kjønn? Hva er typisk for det kristne
livssynet i forhold til aktuelle religiøse og
sekulære alternativer? Hvordan kan vi
med respekt og integritet bidra til kritisk
tenkning og vurdering ut fra det kristne
livssynet?
Den seksuelle revolusjonen: Hva er
den, og hva har den gjort med oss?
Foredraget fokuserer på de personlige
og samfunnsmessige kostnadene av den
seksuelle revolusjonen ved å peke på
relevant statistikk. Hva besto egentlig
denne revolusjonen av? Hva drev den?
Hvilke følger har den fått? Hvordan er vi
påvirket av den i dag? Vi dykker også ned
i den gode historien om seksualitet som vi
tror mennesker egentlig lengter etter. En

Presentasjoner
historie vi må fortelle, mer enn noen gang
– spesielt i møte med dagens barn og unge.
Hvordan fortelle den gode historien
om kjønn og seksualitet?
Foredraget vil inneholde en livsnær
tilnærming til den gode historien om
seksualitet, kjønn og samliv. Dette er en
historie om sårbarhet, nærhet og intimitet. Hvordan er bibelens budskap relevant
for unge i dag og hvordan formidler vi
dette? Foredraget er ment å inspirere
skoleansatte til å være frimodige med sin
kristne tro i møte med elever - også på de
områdene av livet som er sårbare. Alexis
er tydelig i sin formidling på at mye av
innholdet er «født» i møte med andre menneskers smerte.
Alt er love for han, hun, hen. Hvordan
former språket tenkningen i den nye
kjønnsideologiens tid?
Språk skaper virkelighet. Hva skjedde da
det normale ble til ”heteronormativitet”?
Hvordan gjorde nyspråket det mulig å
tenke at det er mer enn to kjønn? Hva
skjer når ordet kvinne erstattes av begrepet ”ciskjønnet heteroseksuell kvinne”?
Og hva skjer når seksualitet blir omdøpt
til kjærlighet (”alle må få elske den de
vil”), samtidig som ”Fri” arbeider for en
normløs seksualitet, frikoplet fra nettopp
kjærligheten og ekteskapet? Ragnhild H.
Aadland Høen vil hjelpe oss å avsløre på
hvilken måte tenkningen og virkelighetsforståelsen (om)formes av den radikale
kjønnsideologiens språk og retorikk.

Margunn Serigstad
Dahle er førstelektor ved
NLA Høgskolen Kristiansand, team- og produksjonsleder i Damaris og redaktør for
Damaris Skole Vgs. Faglig hovedområde
er kommunikasjon og livssyn, med særlig
vekt på livssynsteori, livssynsanalyse og
religionspedagogikk.

Bjørn Hinderaker er
høgskolelektor ved NLA
Høgskolen Kristiansand,
medarbeider i Damaris
Norge og programansvarlig for Veritaskonferansen. Faglig hovedområde er
kommunikasjon og livssyn, med særlig
vekt på livssynsteori, etikk, kristen apologetikk og homiletikk.

Bergitte Viste er under
visningsrådgiver og
foredragsholder i HeltFri
arbeidet i Tro & Medier.
Utdannet sivilingeniør innen statistikk
og har deltatt på Skaperkrafts lederutviklingsprogram og reiser i dag mye rundt
i Norge for å snakke om den seksuelle
revolusjonen og pornok ulturens konsekvenser. Sørlending bosatt i Oslo.

Alexis Lundh jobber som
leder for HeltFri.net som er
et arbeid i Tro & Medier.
Er utdannet håndverker,
men har stort sett jobbet tett med
unge mennesker i barnevern, kirke og
organisasjon. Gift med Elisabeth og har
fire voksne barn.

Ragnhild H. Aadland
Høen er kommunikasjonsleder ved MF vitenskapelig
høyskole. Hun er utdannet
journalist fra NLA, og har studert kristendom ved MF og NLA. Ragnhild har
fem barn i alderen 7-16 år som alle går/
har gått på katolske grunnskoler. Hun har
tidligere arbeidet som journalist, redaktør og kommunikasjonsrådgiver, og var
i seks år kateket i den katolske St. Paul
menighet i Bergen.

Britt-Ellen Skregelid
Birkeland er administrasjonsleder i Damaris
og redaktør for Damaris
Skole Grs. Hun er adjunkt med opprykk,
og har arbeidet som lærer ved Oasen
skole Birkelid.

