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Programmet för lärande och undervisning

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att
1. uppdra till kyrkostyrelsen att tydliggöra tidsperspektivet för programmet för
lärande och undervisning,
2. uppdra till kyrkostyrelsen att stärka den långsiktiga strategiska styrningen av
Svenska kyrkans lärande och undervisning.

Motivering
I alla tider har undervisning och lärande varit centrum i kyrkans liv. Kyrkans uppgift
är att föra vidare det evangelium hon själv tagit emot. Den pedagogiska uppgiften har
växlat i olika tider. I vår tid, när kyrkan inte längre kan räkna med skola och familj
som bundsförvanter i undervisningen om kristen tro är uppdraget i hög grad upp till
kyrkan själv. Utmaningen är gigantisk. Kyrkans kärnberättelser behöver lyftas fram,
den kristna trons centrala innehåll formuleras för en ny tid, pedagogiska strategier
utarbetas och kyrkans medarbetare rustas för uppgiften.
Det är därför glädjande att Svenska kyrkan nu startar arbetet med ett program för
lärande och undervisning för alla åldrar. Programmet ska vara långsiktigt och
innehållsfrågorna har tillskrivits en central plats.
Utifrån den avgörande betydelse som kyrkans lärande och undervisning har är det
viktigt med struktur och form för arbetet. När man söker information om programmet
är det dock inte alldeles enkelt att få en bild av hur upplägget är tänkt. Ibland framgår
det att programmet ska ha betydelse i flera decennier medan det i andra skrivningar
talas om ett projekt på tre år. I presidiets skrivelse 2018:1 står det t.ex. att ”kyrkostyrelsen påbörjat ett program som kommer att pågå fram till 2020 med att stärka hela
Svenska kyrkans undervisning”. På Svenska kyrkans intranät kan man läsa följande
om tidsplanen för programmet: ”Programmet inleds 2018, med förarbete under tidigare
år, och sträcker sig till 2020. Under hösten 2018 etableras referensgrupper och arbetet
med inventering sätter igång.” Även här ges alltså bilden av ett treårsprojekt.
I KsSkr 2018:1 står om en slutkonferens med erfarenhetsutbyte kring satsningen
Dela tro – dela liv som är planerad till Karlstad i november 2019. Denna konferens
har tidigare sagts vara en upptaktskonferens för det nya programmet och inte i första
hand en slutkonferens för Dela tro – dela liv. Vi förmodar att konferensen är både en
avslutning och en början men ordval är viktiga.
För att Svenska kyrkan ska kunna kraftsamla kring lärande och undervisning
behöver kommunikation, styrning och organisation för programmet vara tydligt. Då
det tycks finnas olika bilder av vilket tidsperspektiv programmet har är det av stor vikt
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att långsiktigheten kommuniceras. Det är också viktigt att finna arbetsformer som
förmår bära denna långsiktighet.
En möjlig väg att arbeta med frågorna skulle kunna vara att kyrkostyrelsen inrättar
ett råd för Svenska kyrkans undervisning och lärande med uppgift att vara en resurs i
arbetet med programmet för lärande och undervisning. Till rådet kan ledande relevant
kompetens rekryteras inom t.ex. pedagogik, metodik, och teologi samt representation
från församlingar och stift knytas.
Karlstad den 1 augusti 2018
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