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NYHET FRA IKO-FORLAGET

Tro i praksis er et praksisinært verktøy til strategisk tenking for kirkelig arbeid med vok-
sen ungdom. Boka er en del av prosjektet Ungdom, Kultur, Tro som drives på mer enn 20 
folkehøgskoler. Begrepet trospraksis er satt inn i en sammenheng, og dette gir grunnlag for 
forståelse av hva praktisering av tro kan bety for eldre ungdommer i dag.  

I boka går pedagogisk teori i dialog med ungdommers opplevelser og troserfaringer i løpet 
av et år på folkehøgskole. Utgangspunktet er en en studie som ble gjennomført på Gren-
land, Nordfjord og Risøy folkehøgskole. 

Analysene som forfatteren har gjort er gyldige for religiøse praksiser i folkehøgskoler, men 
også for internatskoler, leirsteder og kontinuerlige tilbud for ungdom i menigheten, og 
derfor henvender boka seg til alle som arbeider med ungdom over tid. Boka er laget på 
grunnlag av intervjuer og samtaler med ungdommene, og er proppfull deres tanker og 
erfaringer.

Forfatter Johan Lövgren har i en årrekke vært prest og lærer i folkehøgskolen.  Dette er 
derfor en praksisnær bok med mange aktuelle eksempler fra hverdagen på en slik skole.

Line og Hans Krogh har sammen designet boken, Tro i praksis. Line står for de gjen-
nomgående strekillustrasjonene, der kroppsspråket er det bærende element.
Kombinert med Hans´ layout utgjør dette bokens grafiske form. 

Boka er utgitt i samarbeid med Noregs kristelege folkehøgskolelag
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