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Utbildning av församlingsteologer

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att initiera en tvåårig utbildning av
församlingsteologer.

Motivering
I samband med Svenska kyrkans utbildningsreform så förändrades utbildningen till
församlingspedagog. Samtidigt lades den tidigare församlingsassistentutbildningen
ned. För att erhålla examen som församlingspedagog krävs numer en lärarutbildning
samt kyrkans profilutbildning. Ett resultat har blivit att det idag är mycket få som
utbildar sig till församlingspedagoger.
En annan skillnad är att den tidigare tvååriga församlingsassistentutbildningen,
som var förlagd vid folkhögskolor och som hade ett tydligt folkbildningsperspektiv,
inte längre finns kvar. Svenska kyrkan har alltså hamnat i en situation där få utbildar
sig till församlingspedagoger och där folkbildningsperspektivet i kyrkans utbildningar
i allt större utsträckning lyser med sin frånvaro.
Ett motiv till beslutet om förändring av den dåvarande tvååriga församlingsassistentutbildningen var att den inte gick att bygga vidare på. Man ansåg att utbildningen ledde till en ”inlåsningseffekt” eller ”återvändsgränd”, där den som en gång
utbildat sig till församlingsassistent inte kunde komma vidare rent utbildningsmässigt.
För att programmet för lärande och undervisning ska kunna bli framgångsrikt,
behöver Svenska kyrkan förstärka teologisk och pedagogisk-didaktisk kunskap bland
de medarbetare som har ett särskilt ansvar för att undervisa andra. Utan sådan kunskap
bland kyrkans medarbetare uppstår svårigheter i undervisningsuppdraget.
Vi förslår därför att Svenska kyrkan startar en tvåårig utbildning som leder till
examen som församlingsteolog. Utbildningen till församlingsteolog skulle förslagsvis
innehålla 90 hp religionsvetenskap, där 60/75 hp består av religionsvetenskapliga
kurser samt 15/30 hp av kurser i religionsdidaktik/religionspedagogik. Utbildningen
bör inledas med en termin av ”Kyrkans grundkurs” vid folkhögskola. Utbildningen
skulle således omfatta totalt två år.
Den föreslagna utbildningen innebär inte någon ”inlåsningseffekt” då den går att
bygga vidare på med till exempel en prästutbildning, lärarutbildning eller församlingspedagogutbildning.
Vi tror att intresset för en utbildning av församlingsteologer skulle vara stort bland
blivande studenter samt att många församlingar skulle vilja anställa medarbetare med
denna kompetens.
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