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UKM 05/09 Trosopplæring 
 

Visjonen for trosopplæring i Den norske kirke er som følger: 
”En raus og tydelig kirke der barn og unge lever livet i tro, håp og kjærlighet.” 
 
BAKGRUNN 
Trosopplæring er et av de store arbeidsområdene det satses mest på i Den norske kirke for 
tiden. Trosopplæring er kirkens ansvar for å følge opp alle som er døpt fra deres første leveår 
og fram til de er 18 år gamle.  
 
Ungdommens kirkemøte (UKM) hadde i fjor en første drøfting av Plan for trosopplæring i 
Den norske kirke (UKM 05/08 - Trosopplæring i en ny tid). Det ble der gitt en rekke innspill 
til arbeidet med grunnlagsdelen. I tillegg ble Utvalg for ungdomsspørsmål bedt om å ta opp 
”Ny plan for trosopplæring – Trosopplæring for ungdom, fokus på breddetiltak” på UKM 
2009. UKM har også tidligere flere ganger behandlet trosopplæringsreformen (UKM 07/04: 
Trosopplæring og UKM 2002 – Dåpsopplæring i en ny tid).  
 
Vi deler – Plan for trosopplæring i Den norske kirke, var til førstegangsbehandling i 
Kirkerådet i mai 2009 (sakshenvisning).  Behandlingen i UKM kan gi innspill til siste 
redigering av planen før den skal drøftes i Kirkerådets septembermøte, og til Kirkemøtet som 
skal behandle den endelig i november.  
 
SAKSFREMLEGG 
Alle menigheter skal nå videreutvikle sin trosopplæring for ALLE døpte i menigheten som er 
mellom 0-18 år. Tidligere plan for dåpsopplæring omfattet tiden fra dåpen til konfirmasjonen. 
Dette innebærer at det må lages nye tilbud som er rettet mot hele bredden av aldersgruppen 
15-18. Etter konfirmasjonstiden er det mange konfirmanter som ikke finner en plass i det 
kristne miljøet og mister tilhørigheten til kirken og troen. Dette er en utfordring kirken må ta 
på alvor i tiden fremover. 
 
Kirken er flink til å ha tilbud til ungdom som er glade i å spille, synge og danse, men den er 
kanskje ikke like flinke til å arrangere noe for de som interesserer seg for andre ting. Siden vi 
nå skal ha et tilbud til ALLE må det tenkes nytt for å få alle ungdommer med. Å arbeide for å 
nå bredden av alle døpte er annerledes enn å arrangere et vanlig ungdomsarbeid. Samtidig er 
det nødvendig at kirken har fokus på det tradisjonelle ungdomsarbeidet (ledertrening, kor, 
klubb m.m), siden dette er verdifulle tiltak i menigheten.  
 
Barn og unges medvirkning 
Et av fokusområdene i reformen har vært barn og unges medvirkning. Flere av 
forsøksmenighetene uttaler at det er viktig å få med unge i alle ledd i arbeidet med 
trosopplæring. Både i planlegging, gjennomføring, evaluering og PR. Ledertrening fremheves 
som et viktig arbeid for å kunne gjennomføre trosopplæringen lokalt. Planen gjenspeiler dette 
ved at temaet er et av de viktige tverrgående perspektivene i menighetens grunnlagsarbeid 
(kap 6). 
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Ny plan for trosopplæring 
Planen er bygget opp som et ressursdokument til bruk i menighetenes lokale planarbeid. 
Kapittel 1–6 beskriver grunnlagstenkning, innhold, oppbygning og tverrgående perspektiv for 
trosopplæringen. Både i kapittel 2 og 6 er det satt inn spørsmål til hjelp ved kartlegging, 
refleksjon og konkretisering i forbindelse med utforming av menighetens lokale plan. Kapittel 
7–9 beskriver lokalt planarbeid, administrative forhold og verktøy for gjennomføringen av 
trosopplæringen. 
 
Plan for trosopplæring i Den norske kirke er en retningsgivende plan. Det forutsettes at det 
utarbeides lokale planer for trosopplæring i den enkelte menighet. Utviklingsarbeidet skal 
fortsette, også etter at det lokale plandokumentet er vedtatt. Menighetens lokale planer skal 
revideres med jevne mellomrom for å ivareta fornyelse og utvikling. 
 
Planen er et redskap for å oppnå målet til trosopplæringsreformen om en fornyet 
trosopplæring for alle døpte i Den norske kirke. Trygghet på egen religiøs tilhørighet danner 
grunnlag for toleranse og religionsdialog. En bred trosopplæring vil bidra til å legge 
grunnlaget for et styrket demokrati i Den norske kirke.  
 
Nedenfor følger sitat fra utkast til ny plan for trosopplæring hvor vi kan lese følgende 
om satsing på ungdom: 
”Ungdomsårene innebærer mange forandringer og utfordringer. Denne tiden preges av 
utvikling og utprøving, livsutfoldelse, selvstendiggjøring og veivalg. Religiøs tilhørighet 
oppleves som noe som kan velges ut fra et stort tros- og livssynsmangfold. 
Spørsmål knyttet til utdannelse, samliv, samfunnsspørsmål og verdier, tros- og livsspørsmål er 
aktuelle. 
Kirken er en arena for fellesskap der ungdom skal få kunnskap, impulser til refleksjon, 
anledning til samtale om viktige livs- og verdivalg som angår dem, og få mulighet til å 
uttrykke sin tro.  
 
Fokus: Helhet, refleksjon, tros- og livshistorie, kristen tro i praksis med vekt på gudstjenesten 
og i samvirke med kontinuerlige tiltak for ungdom, valg og medarbeiderskap, identitet og 
solidaritet. 
Antydet omfang: 120 timer, hvorav 60 timer knyttet til konfirmasjonstiden 
 
Eksempler på aktuelle tiltak: 
Gudstjenester, «På egne ben»-seminar, kurs for hybelboere, weekend, leir, gjensynstreff, 
arrangement i forbindelse med russetiden og myndighetsmarkering, «Livets kjøreskole», 
skolelag, klubb, ten-sing, friluftsliv, solidaritetsaksjoner og økumenikk. 
Medarbeiderskap i tilknytning til enkeltarrangement, i kontinuerlig arbeid og tillitsverv.  
Foreldrerettede tiltak: kirke, tro og identitet, samlivstemaer, etiske temaer, ungdomsspørsmål, 
foreldrerollen, samtalegrupper. 
 
Konfirmasjon: 
Kirkens hovedsatsing når det gjelder trosopplæring i ungdomsfasen, er konfirmasjonstiden. 
Konfirmasjonstiden er en tid der ungdom får et helhetlig møte med trosopplæringens innhold, 
ved fellesskapslæring over en omfattende opplæringsperiode i menigheten. 
 
Eksempler på aktuelt innhold 
Livstolkning og livsmestring: Identitetsarbeid og valg tematiseres i relasjon til kristen tro, 
livskompetanse, selvbilde, respekt, ansvar, rus, seksualitet, personlig vekst, sorg og tap, 
utdanning og yrkesvalg. 



Kirkens overleverte tro: Helhetlig sammenfatning av kristen overlevering. Historie og 
tradisjon, kunst og kultur.  
Etiske tema. 
Kristen tro i praksis: Bønn, gudstjeneste, bibellesning, sang og musikk, utfordring til tjeneste 
og engasjement, etterfølgelse og medarbeiderskap.” 
 
SPØRSMÅL Å ARBEIDE MED I KOMITEEN: 
Hva slags innhold/tematikk bør det være for 13-18 års perioden?  
Hva slags arbeidsmåter/møtepunkt kan breddetiltakene inneholde for aldersgruppa 13-18 år?  
Hvordan kan konfirmasjonstiden brukes strategisk inn mot arbeidet mot 15-18-åringene? 
Hvordan kan vi tenke ungdomsarbeid og trosopplæring som beriker hverandre? 
Ung medbestemmelse – hvordan kan dette tydeliggjøres i planen? 
Hva ønsker vi at en 18-åring skal være religiøst utrustet til? 
 
UKM 2009 vil også arbeide med saken om 18-30: Myndig tru – mangfoldig fellesskap. Er det 
mulig å tenke disse sakene i sammenheng? Hvordan kan arbeidet med 15-18 settes i 
sammenheng med tenkningen rundt 18-30? 
 
Vedlagt er også sidene som går inn på hva slags innhold trosopplæringen skal ha i 
trosopplæringen 0-18, side 11, 12 og 13 fra plan for trosopplæring. Hele utkastet til plan er 
tilgjengelig på http://www.kirken.no/index.cfm?event=downloadFile&famID=78251      
 
 
 
 
 
 
 
 
 


