Förändrad värld – reformerad religionsundervisning
Den europeiska enhetskulturen är historia – om den någonsin fanns. Religiös
pluralitet och mångfald har avlöst kristen dominans. Alldeles vanliga människor tolkar livet utan att självklart fråga efter religionernas tolkningsmönster.
Det utmanar skolan och religionerna till att söka nya former för sin religionsundervisning – om den alls skall bli meningsfull för dagens människor. Hur
formas en undervisning som berör människor i deras vardagsnära livsmiljö?
Det är något av bakgrunden och frågorna som engagerat Hans-Günter Heimbrock under många år och som står i fokus för detta seminarium.

Arrangör: RPI – Arbetsgemenskapen för religionspedagogik
i samarbete med Svenska kyrkan

Så här resonerar Heimbrock: Varje land har sin egen religionspedagogiska utveckling. Det gäller Tyskland, Sverige och varje annat land. Tvärsigenom det
säregna delar vi globaliseringstendenser och europeisk integration. I dag kan
man se tendenser i hela Europa att orientera skolans religionsundervisning med
hänsyn till unga människors förändrade livsmiljö.
Med sin livsvärldsorienterade religionsundervisning tar Heimbrock upp impulser från bland annat den filosofiska fenomenologin. Det innebär en syn på religion som en realitet mitt i tillvaron som helhet, mitt i människors vardag. När
det religiösa inte begränsas till de traditionella religionernas ramar, öppnas ett
nytt sätt att närma sig religiösa fenomen i den kulturella kontexten.
Hans-Günter Heimbrock är professor i praktisk teologi och religionspedagogik vid universitetet i Frankfurt. Han har studerat, forskat och undervisat på
många håll – på kontinenten och i Skandinavien, där han också lärt sig tala
norska! Enskilt och i forskargrupper arbetar han sedan flera år med att forma
en religionsundervisning som svarar mot unga människors livssituation i dagens Europa.

Målgrupp
är alla som vill orientera sig om nyare strömningar inom europeisk religionspedagogik/-didaktik – lärare och lärarutbildare, kyrkornas utbildningsansvariga, församlingspedagoger och andra som delar intresset för lärande och undervisning som respekterar människors livstolkningar i en ny tid.

RPI Arbetsgemenskapen för religionspedagogik
är ett nätverk av drygt femtio universitet/högskolor, folkhögskolor, kyrkor och
kyrkligt relaterade institutioner, studieförbund m.fl. med intresse för undervisning och lärande, forskning och utvecklingsarbete med inriktning på religion,
etik och livsfrågor i samhället, särskilt på skolans och kyrkornas område.

Religionsundervisning i ett
nytt Europa
Kontextuell religionsdidaktik i europeiskt
perspektiv

Gästföreläsare professor Hans-Günter Heimbrock,
Frankfurt a/M

den 12-13 september
på Tollare folkhögskola, Saltsjö-Boo (utanför Stockholm)

Program
Onsdagen den 12 september
10.30
11.00

12.00
13.15

17.00
18.30
19.45

Ankomst, registrering
Introduktion och återkoppling – Tankar vi bär med oss från tidigare
möten och förväntningar inför den framtid som tar vid just nu – Björn
Wiedel
Lunch
Hans-Günter Heimbrock Del I: Kontext och pluralitet – lärande och
undervisning i religiös och kulturell pluralitet. Bakgrund, motiv och
grundläggande begrepp i en kontextuell religionsdidaktik
Föreläsning – samtal gemensamt och i smågrupper
Avbrott för kaffe
Middag
Hans-Günter Heimbrock Del II Fördjupningar och tankar kring möjligheter till en förnyad religionsundervisning i dagens Europa
Samtal och reflektioner – kring tankar som väckts av dagens föreläsning och egna erfarenheter. Frågor och önskemål om fördjupningar
inför morgondagen.
Tankar vid dagens slut

Torsdagen den 13 september
07.30
08.15
8.30

10.00
10.30
11.15
12.00
Lunch

Frukost
Tankar inför dagen som ligger framför
Hans-Günter Heimbrock Del III: Erfarenheter och visioner inför
framtiden.
Fortsatta samtal i grupper och tillsammans.
Kaffe
Samtal mellan föreläsare och deltagare på temat: Samhälle – skola –
kyrka/religion som samverkande rum för lärande – eller?
Frågor att gå vidare med vid kommande seminarier – Björn Wiedel
Avslutning

Anmälan och övrig information
Plats: Tollare folkhögskola. Du hittar en utmärkt vägbeskrivning på webben:
www.tollare.empir.se/ Från Stockholms central tar du T-bana till Slussen. En trappa
ned hittar du Värmdöbussarna; ta buss 414 eller 442. Avstigning vid hållplats Tollare
och fem minuters promenad. Adress och telefon: Tollare folkhögskola, 132 42 SaltsjöBoo. Tel. 08-505 686 00. Reception 08.00-16.30
jane.parri.kronstrand@folkbildning.net

Avgift: I kursavgiften ingår allt – måltider, gemensamma omkostnader samt
boende. Rummen har hög standard, välj mellan enkelrum och dubbelrum.
1. Kursavgift med enkelrum – 1.965 kr
2. Kursavgift med dubbelrum – 1.665 kr
Antalet rum är begränsat. Ange gärna vem du önskar dela rum med om du väljer sådant alternativ. Särskilt pris för dem som ej önskar rum och frukost.
Önskemål om särskild mat: Ange om du önskar vegetarisk mat eller annan
speciell kost.
Anmälan: Senast den 15 augusti vill vi ha din anmälan. Ange alternativ för
boende och om du kan tänka dig något alternativ i andra hand.
Anmälan sänds per e-post till RPI: RPI@telia.com eller per post: RPI c/o
Larsson, Furugatan 16, 234 41 Lomma.
Fakturering: Du får en faktura på din avgift när vi ses på Tollare folkhögskola. Ange i din anmälan vem fakturan skall ställas på.
OBS! Föreläsningarna sker på engelska men alla samtal kan föras på
svenska!
Har du frågor? Hör av dig till RPI – RPI@telia.com
Tips på litteratur som förberedelse:
Heimbrock (2004) Religion – Livsfrågor – Livsvärld. Bidrag till kontextuell religionsdidaktik ur ett tyskt perspektiv (RPI);
Heimbrock (2004) Religionsunterricht im Kontext Europa. Einführung in die kontextuelle Religionsdidaktik in Deutschland (Verlag W. Kohlhammer);
Heimbrock (2004) Europe as a Basis and as a Challenge for Religious Education Research, i: Larsson & Gustavsson (2004) Towards a European Perspective on Religious
Education (Artos & Norma bokförlag) s 90-101 (kan även köpas genom RPI).

