
 
 

Kyrkomötet 
Mot 2019:29 

 
Kyrkomötet 
Motion 2019:29 
av Hans-Olof Andrén m.fl. 
 
Undervisning om tro och vetenskap 
 
 
 
Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att i den unika satsningen på 
undervisning och lärande särskilt beakta relationen mellan tro och vetenskap. 

Motivering 
Många människor i vårt land har ett mycket stort förtroende för vetenskapen, särskilt 
för naturvetenskapen, den medicinska vetenskapen och teknikvetenskapen. Det finns 
en utbredd förhoppning om att vetenskapen kommer att lösa de problem som män-
niskan och mänskligheten möter, en förhoppning och förväntan som ibland förefaller 
så stark att den nästan liknar en förtröstan, en religiös tro. Naturvetenskapen försöker 
beskriva och förstå den fysiska verkligheten i all sin väldighet och komplexitet, men 
har inte som sin uppgift att söka mening och mål med tillvaron. Många drar därför 
den förhastade slutsatsen att religion och tro står i motsats till ett vetenskapligt förhåll-
ningssätt. Kristendomen uppfattas som ovetenskaplig, full av overifierbara utsagor 
och därför ingenting att bry sig om för en modern människa i ett avancerat samhälle 
som dagens sekulära Sverige. Denna syn på motsatsen mellan religion och vetenskap, 
mellan tro och vetande, är troligtvis den avgörande anledningen till att så många 
medlemmar lämnar Svenska kyrkan i vår tid.  

Den som idag lever trons liv och samtidigt självklart omfattar den vetenskapliga 
världsbilden klarar på något sätt av att förena sin tro med en vetenskaplig grund-
hållning. Trons liv är så mycket mer än att hålla vissa trossatser för sanna. Det är att 
närma sig det gudomliga i bön och bibel, gudstjänst och andlig gemenskap. Vi 
underskattar kanske svårigheten för den som lever med förvissningen om att religion 
står i motsats till vetenskap, att bli intresserad av och mottaglig för undervisning i 
kristen tro. Kyrkostyrelsen nuddar vid problemet när den skriver ”Tanken på 
’målgrupp alla’ måste dock förenas med en medveten, tydlig och respektfull hållning 
till dem som helt enkelt inte är intresserade”. För deras skull, men också för de 
kyrkokristna som inte riktigt vet hur de ska se på alla de inslag i bibeln som till synes 
står i motsats till en vetenskaplig världsbild, behöver Svenska kyrkan arbeta mera med 
tro och vetande. 

Församlingarna behöver alltså stöd till hur man närmar sig dem som tror på 
vetenskapen och uppfattar kristen tro som ovetenskaplig. Det hjälper inte att locka 
med kyrkans diakoni, kulturhistoriska värden, kyrkomusik, eller lokal gemenskap. 
Sanningsfrågan tränger sig på, tydligare i yngre generationer än äldre: Kan jag tro på 
detta? Stämmer detta med en vetenskaplig världsbild? Kyrkostyrelsen bör därför få i 
uppdrag att inom den unika satsningen på undervisning och lärande särskilt beakta 
relationen mellan kristen tro och den vetenskapliga världsbilden.   
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