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Skolelederkonferansen 2021

Fag og tro – hvorfor og hvordan?

v/Britt-Ellen Skregelid Birkeland og Margunn Serigstad Dahle

Damaris 
Skole

 Snakkomtro.no

 Konfirmantonline.no

Damaris – «dobbel lytting» 
på tre arenaer

Damaris 
Menighet

Damaris 
Samfunn

 Damaris-skole-grs.no

 Damaris-skole-vgs.no
 Finnesgud.no
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Forum for didaktikk i kristent perspektiv

KOMPETANSEUTVIKLING
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Damaris-
skole-vgs.no
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Elevperspektivet
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“

”

“En skole er en kristen
skole i den grad den gir
elevene mulighet til å 
forstå seg selv og verden
omkring dem innen
rammen av en kristen
virkelighetsforståelse.” 

(1985)

RELIGIONSPEDAGOGEN

OLE ØYSTESE
(1922-2014) 

TEMATIKKEN FAG OG TRO 

- UTFORDRENDE FOR 
SKOLELEDERE?  
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Til FRIMODIGHET
- ikke forlegenhet
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Krav om 
synliggjøring 
av det kristne 
verdigrunnlaget

 … på en kristen skole vil 
elevene lære å se etter 
livssynsmomenter som ligger til 
grunn for kunnskapen og også 
å bli bevisst grunnlaget
for sin egen kritiske tenkning. 

(fra utvidet overordnet del)

- Vi har ikke hatt tid til å 
jobbe med 

synliggjøringstilleggene 
enda…

SKOLELEDER HØSTEN 2021
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LIVSSYN 
som nøkkel

To think intelligently 
today means to 
think worldviewishly

Os Guinness, sosiolog
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Livssynsteori 
– hvorfor så 
anvendelig? 

Bredt fagfelt 
– tre sentrale innfallsvinkler:

 Idéhistorisk, der en ender i vårt 
LIVSSYNSSÅPNE SAMFUNN

 Sosiologisk, der SEKULARISERING og 
PLURALISERING er bærende begrep

 Systematisk, der innholdsmomenter i 
ulike livssyn sammenlignes, og 
relevansen for FAG –TRO er særlig høy.

Livssynets innholdsmomenter

 Verdier 
 Menneskesyn
 Virkelighetsoppfatning

Per Magne Aadnanes, idéhistoriker
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Tro – forstått som tillit 
og forankring av 

mening

Verdier

Menneskesyn
Virkelighets-

forståelse

(Margunn Serigstad Dahle, 2001)

«Alle har en tro»

En tredelt tilnærming - aktuell på våre skoler

• i arbeidet med 
fag og tro

• sml. «briller» 

UNDERVISNING

• i kristen tro 
som livssyn

• danner 
grunnlaget for 
arbeidet med 
fag og tro 

DANNING

• i betydningen 
livssynsdanning

• sml. kristen 
oppdragelse i 
relasjon til 
menneskelig 
modning og åndelig 
bevissthet og vekst

TOLKNING
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Tolkningen, 
fagfornyelsen og 
overordnet del (I)

 Dybdelæring er å lære noe så godt 
at du forstår sammenhenger og kan 
bruke det du har lært i nye 
situasjoner. Dybdelæring er altså mer 
enn faglig fordypning

Verdigrunnlaget i overordnet del skal 
prege dybdelæringsprosessene, 
slik at en utvikler gode holdninger og 
dømmekraft, evne til refleksjon og 
kritisk tenkning og til å foreta etiske 
vurderinger.

Dybdelæring

(jf. fagfornyelsen) 

Ressurs for 
læreren:

Inge Andersland, NLA Høgskolen

23

24



02.11.2021

Tolkningen, 
fagfornyelsen 
og overordnet 
del  (II)

 Kritisk tenkning skjer alltid ut fra et 
grunnsyn, vitenskapen og 
fornuften er ikke nøytrale. 

Det innebærer at på en kristen 
skole vil elevene lære å se etter 
livssynsmomenter som ligger til 
grunn for kunnskapen og også bli 
bevisst grunnlaget for sin egen 
kritiske tenkning.

Kritisk 
tenkning 

(jf. Overordnet del for 
kristne friskoler)

Ressurs for 
læreren:
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Noen aspekter
ved kritisk tenkning og vurdering

Avdekke direkte faktafeil / fake news

Avdekke fraværet av et religiøst / kristent perspektiv

 Identifisere tendensiøs vektlegging 

 Identifisere sporene av livssyn

Lærebok 
trukket etter 
kritikk fra 
fagsjekk.no
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Hvordan begrunnes verdier og 
menneskerettigheter?

 Hvordan gjenfortelles og fortolkes følgende formulering i 
Den amerikanske uavhengighetserklæringen:

«We hold these truths to be self-evident, that all men are 
created equal, that they are endowed by their Creator
with certain unalienable Rights, that among these are
Life, Liberty and the pursuit of Happiness» ? 

 Sjekk: https://fagsjekk.no/er-det-for-lite-slagside-i-
laeremidlene/

«I den amerikanske uavhengighets-
erklæringen mente man at menneske-
rettighetene var gitt av Gud. En del 
mennesker tenker at det er slik, men i 
dag er menneskerettighetene 
vedtatte regler som er gitt av 
mennesker, for mennesker.

Denne tilslutningen, der folket selv er 
kilde til de rettigheter stater plikter å 
sikte, kan faktisk gi et sterkere 
argument for at menneskerettighetene 
er universelle».
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Professor
Sverre Holm
i intervju i Dagen 
23.10.2021,
om sin ferske bok

– Kirken fremstilles som en 
maktinstitusjon som kuet 
menneskene. Så kom det noen 
djerve vitenskapsmenn på 1600-
tallet som brøt kirkens 
kunnskapsmonopol.
-Sannheten, påpeker Holm, er at de 
aller fleste av opplysningstidens 
vitenskapsmenn og -kvinner 
bekjente seg til den kristne troen.
– At naturen er skapt av en Gud som 
er til å stole på, ble av mange sett på 
som en inspirasjon til å forske på 
den. Det er mange misforståelser 
rundt den populære historien om 
Galileo og Kopernikus, sier han og 
fortsetter:
– Kort sagt handlet det mye mer om 
vitenskapelige spørsmål enn om 
ideologi. Dette må konfronteres.

Fag og tro – i fire trinn

1) Avklare

det grunnleggende forholdet mellom fag og tro 

åpenhet som premiss i et livssynsåpent samfunn

2) Analysere

 identifisere spor av livssyn

avdekke nøytralitetsmyten
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Fag og tro – i fire trinn

3) Argumentere

 synliggjøre kristen tro som mulig alternativ

 synliggjøre kristen tro som troverdig alternativ
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Ressurser 
for læreren:

Fag og tro – i fire trinn

3) Argumentere
 synliggjøre kristen tro som mulig alternativ
 synliggjøre kristen tro som troverdig alternativ

4) Anvende
 i undervisningen i det aktuelle faget (inkludert 

vurderingsaspektet, en grenseoppgang) 
 i undervisningen i KRLE / Kr.d / REL , med vekt på 

vurderingsaspektet
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APROPOS FAG  - TRO

- Alltid underliggende
premisser (livssyn) 

- Alltid respekt for faglighet

- Aldri “smugle inn” kristen
tro, men være redelig

William Lane Craig, filosof og teolog
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«Why does mathematics work?»

 I den populære serien med animerte videoer fra 
Reasonable Faith (William Lane Craig), finnes det 
også en video om Gud og matematikk: «Why does
mathematics work?», som illustrerer både ANALYSE og 
ARGUMENTERE.

https://subsplash.com/reasonablefaith/media/mi/+w7p8kn6

Livssynsanalysen
og isfjellet
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DEN OBSERVERBARE LIVSFØRSELEN 
– DET SOM BLIR SAGT OG GJORT 

VERDIER

MENNESKESYN

VIRKELEGHETSFORSTÅELSE

TRO (forstått som TILLIT / FORANKRING AV MENING)

… - DET SOM BLIR SAGT OG GJORT

 I FAGTEKSTER:  Særlig påstander, eksempler, 
oppgaver og illustrasjoner

 I UNDERHOLDNINGSTEKSTER: Særlig handlinger 
og dialoger 
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Engelsk 
studieforberedende

Hvordan 
bruke? •Mange muligheter… 
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En 
annerledes 
jubileumsbok

2013
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Kompetanseutvikling:
Aktuelle kurs og webinarer

Kurs i 
læremiddelanalyse

Mandag  22. 01. 2018

v/Heidi Jannicke 
Andersen (IKO-forlaget) 
og 
Margunn Serigstad Dahle 
(NLA Høgskolen Kr.sand
/Damaris Skole)

Fag og tro . med 
integritet og 
kreativitet

Onsdag 10.02.2021 

v/Margunn Serigstad 
Dahle (NLA Høgskolen 
Kr.sand /Damaris Skole)

Fag og tro – hva 
skjer mon tro? 
Glimt fra fem 
skoler 

Torsdag 20.04.2021 

- Ulike praksiser, men samme 
forankring

- Glimt fra forskjellig fag på 
videregående og ungdomstrinn, til 
gjensidig inspirasjon 

- v/ Margunn Serigstad Dahle (NLA 
Høgskolen Kr,sand / Damaris Skole

Kompetanseutvikling:
webinarer med fagsamtaler

Norsk
• 2. des kl. 14.30-15.30

• Margunn Serigstad 
Dahle

• Knut Handeland, 
Tryggheim vgs

• Kjersti Wold Slettebø, 
St. Paul gymnas

Samf + REL
• 18. nov kl. 14.30-15.30

• Sidsel Høland 
Olausson

• Torkil Åmland,
Danielsen vgs

• Stig Tore Aaberg, 
Drottningborg vgs

Naturfag
• 9. nov kl. 14.30-15.30

• Signe Sandsmark

• Anne Berit Aanestad,
Tryggheim vgs

• Anne Fløysvik, 
Tryggheim vgs

Arrangør: KFF i samarbeid med Damaris Skole
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- Jeg kjenner på en usikkerhet 
i forhold til å snakke om 
seksualitet, kjønn og homofili i 
klasserommet. 

Kjønn og seksualitet 
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Vi oppfordrer til å dele ressurser!
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Anbefalte bøker
Ny

Ny

“

”

Derfor mister vi ikke motet. For 
Gud har i sin barmhjertighet gitt 
oss denne tjenesten.

2. KOR. 4,1 
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