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Svenska kyrkans läroplan 0–18 år

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utarbeta en sammanhållen
läroplan för Svenska kyrkans undervisning med barn och unga 0–18 år.

Motivering
Vi kan läsa i kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5 att det nu finns ett behov av kraftsamling i Svenska kyrkan kring undervisning och lärande. Det står också att det redan
finns fokus på barns och ungas lärande i Svenska kyrkans församlingar. Det nämns
även att det är en överlevnadsfråga att allt detta goda arbete lyfts upp till ett systematiskt och sammanhängande program för lärande och undervisning. Vi kan också läsa
om att församlingarna ska upprätta undervisningsplaner. Till hjälp för upprättande av
dessa planer och att få ett sammanhängande program så behövs det, enligt vår åsikt,
en sammanhållen läroplan som gäller för Svenska kyrkan.
Många anställda i vår kyrka har en pedagogisk utbildning och de är vana från sina
utbildningar att jobba mot en läroplan. Vi vet att många av våra församlingspedagoger
med lärarutbildning och våra församlingars förskollärare efterfrågar en läroplan för
undervisningen i Svenska kyrkan. En del som vi mött är förvånade att kyrkan inte har
en läroplan och en del ställer sig frågan om vad det är som är mest väsentligt att lära ut?
Via Svenska kyrkans intranät kan vi redan nu hitta skrifter och riktlinjer för arbetet
med våra barn och unga i vår kyrka som till exempel Svenska kyrkans möte med
barnet 0–6 år, Livsmod – om teologi, barn och unga, Riktlinjer för Svenska kyrkans
konfirmandarbete och Dela liv – Inspiration och fördjupning i konfirmandarbetet.
I riktlinjerna för Svenska kyrkans konfirmandarbete kan vi läsa följande:
Svenska kyrkans konfirmandarbete ska sättas in i sitt sammanhang, nämligen församlingens ansvar att erbjuda dopundervisning för olika åldrar.
Mötet med barn och ungdomar är en av de viktigaste och mest angelägna
uppgifterna som kyrkan har. I en tid när dop- och konfirmationsseden
inte längre är självklar behöver församlingen finna fungerande former
för dopundervisning som ger barn och unga möjlighet att växa i sin tro.
I riktlinjerna skrivs det tydligt att konfirmandarbetet ska sättas in i ett större
sammanhang; dopundervisning för olika åldrar. Vi har olika skrifter och riktlinjer till
vårt stöd men behöver hjälp med att se hur de hänger ihop. Vi anser att vi nu behöver
ett samlat verk, som en läroplan, för undervisningen med barn och unga 0–18 år.
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