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Religionsundervisningens vara eller icke vara

Religionskunskap är det skolämne som mer än andra ämnen både
blivit ifrågasatt och förändrat. Inget annat ämne har lockat så
många att agera kring dess ställning, utformning och innehåll.
Ämnet har inte bara bedömts utifrån kyrkans, samhällets och
näringslivets behov. Det har dessutom prövats dels mot elevens
behov av kompetens för att motsvara samhällets och yrkeslivets
krav, dels utifrån elevens och föräldrarnas demokratiska rätt till
information, integritet och självständighet samt vad individen
behöver för att leva ett gott liv.



Del I
Religionskunskap
– Skolans mest ifrågasatta ämne



Kompositionslära för religionskunskap 

Idag kan vem som helst sätta sig ner och komponera ett eget
musikstycke. Till och med mobiltelefonen ger var och en möjlig-
het att ta fram sin egen komponerade ringsignal. Inom religions-
kunskapen är det inte lika enkelt. Här krävs en kvalificerad
utbildning som ger insikter i komponerandets konstart. Det
behövs inte bara kunskaper i harmonilära utan också övning för
att man ska kunna bli yrkesskicklig. I utbildningen i harmonilära
(högskoleförlagd utbildning) är det många som deltar, men alla
har inte samma uppfattning och det gäller därför att som student
finna sin egen väg. 
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- För en målmedveten religions-
undervisning



Religionsämnet i 2011 års skolreformer

I vissa fall kan en medveten dikotomisk uppställning av ett
område ge relief åt den roll som läraren har i undervisningsproces-
sen. De båda polerna visar på överdrifter samtidigt som de kan
medverka till den balans och allsidighet som aktuell kursplan i
religionskunskap kräver. I kommentarmaterialet till kursplanen för
gymnasiet framhålls att 2011 års kursplan är lik närmast föregå-
ende kursplan avseende religioner och livsåskådningar, etiska och
existentiella frågor. Men det nya är betonandet av ett dikotomiskt
förhållningssätt i undervisningen. 
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