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HUR HAR DET HÄR HÄFTET KOMMIT TILL?
Den 28–29 september arrangerade Svenska Kyrkans Unga De Ungas Kyrkomöte
i Uppsala där ett 50-tal unga i Svenska kyrkan träffades för att diskutera ett
antal motioner till kyrkomötet och skriva svar till dem ur ett ungt perspektiv.
JOURHAVANDE UNGDOM
Har du frågor om motionssvaren eller vill få kommentarer från en ungdom på plats?
Ring Jakob Schwarz på 072-201 20 14.
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HEJ!
igenom svaren, begrunda det som står och
våga använda svaren i diskussionerna i utskotten i oktober och i plenum i november.
Framför allt, våga tänka nytt utifrån svaren i
detta häfte!

KUL ATT DU läser vad barn och unga i Svenska

kyrkan tycker och tänker om årets motioner!
Många frågor som behandlas i kyrkomötet rör
barn och unga på ett eller annat sätt. När jag
skriver detta är det lördag kväll, och därmed
två dagar innan forumet med De Ungas
Kyrkomöte och kyrkomötet. Vi är ett 60-tal
ungdomar från hela landet som har samlats i
Lötenkyrkan i Uppsala denna helg, och stämningen här präglas mycket av den möjlighet
som har getts dessa ungdomar att, genom att
svara på ett gäng motioner, få påverka kyrkomötet.

JAG HAR OCKSÅ skrivit en kommentar till

kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5 om tematiskt
kyrkomöte. Denna kommentar hittar du på
www.svenskakyrkansunga.se samt i vår utställningsmonter under kyrkomötessessionerna.
FRÅGOR OM MOTIONSSVAREN? Sedan ett

par år tillbaka hålls ett forum med representanter från De Ungas Kyrkomöte och kyrkomötet, där vi har fått diskutera motionerna
och svaren som skrivits. Två från varje nomineringsgrupp samt några av utskottens ordförande har deltagit i forumet som hålls måndagen innan första sessionen. Leta upp någon
av dessa om du undrar hur diskussionerna gick
eller hitta oss! Jag finns på plats under både
första och andra sessionen, ring mig gärna på
072-201 20 14 om du vill få tag på mig. Om
du ser en av Svenska Kyrkans Ungas medlemmar på kyrkomötet kan det mycket väl vara en
ledamot i Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse. Våga fråga! Lär oss och låt oss lära!
Lycka till i era överläggningar!

LIKSOM FÖRRA ÅRET använder vi oss i mötet

av konsensusmetoder, likt Kyrkornas Världsråd
och Equmeniakyrkan, och jag är stolt över att
tillhöra Svenska Kyrkans Unga som vågar testa
nya vägar för att komma fram till vad vi tycker. Istället för att försöka övertala varandra om
att den ena sidan har mer rätt än den andra,
talar vi med varandra och försöker nå enighet.
Samtidigt som några talar kan alla vara med
och visa vad de tycker genom de indikatorkort
som ombuden har. På så sätt är alla beslut väl
förankrade i den beslutade församlingen. Det
är väldigt fint att se!
I HÄFTET SOM du nu har framför dig har du

svar på hur barn och unga tycker och tänker
om 17 av de motioner som har skickats till
kyrkomötet i år. Det har vridits och vänts på
både formuleringar och innehåll. Exempelvis
har vi samtalat om vad katekeserna har för
betydelse för vår bekännelse och vår tro och
hur det speglas i undervisningen. Svaren är
väl genomarbetade och därför ber jag dig: läs

Guds frid!

Jakob Schwarz,
Förbundsordförande Svenska Kyrkans Unga
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Kyrkomötet
Mot 2019:1

Kyrkomötet
Motion 2019:1
av Lars-Ivar Ericson

Läroplan för kyrkans barnverksamhet

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utforma en läroplan för kyrkans
barnverksamhet.

Motivering
Kyrkans undervisning är viktig i en tid då vi märker av både sekularisering och möten
med andra religioner. Kyrkan döper många barn och det känns angeläget att erbjuda
olika former av dopundervisning. Genom gruppverksamhet för olika åldersgrupper
kan vi nå barnen med evangelium. Denna verksamhet kan underlättas genom att det
utformas en läroplan. Blickar vi bakåt i tiden så fanns det sådana läroplaner där det
framgick vilka bibelberättelser som kunde aktualiseras i dåvarande kyrkans barntimmar, miniorer och juniorer. Materialet innehöll även förslag till skapande verksamhet, lekar, sånger, tips för gudstjänster osv. Ett liknande material anpassat för vår tid
känns angeläget.
Tyringe den 22 april 2019
Lars-Ivar Ericson (C)
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MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE TILL MOTION 2019:1
De Ungas Kyrkomöte tycker att motionens andemening är bra. Under mötet lyftes begrepp
som läroplan och riktlinjer som något som många unga associerar med skola och krav.
Att formulera mål med undervisning och verksamheter riktade till barn och unga tycker
De Ungas Kyrkomöte är bra och nödvändigt, men vill också lyfta vikten av möjlighet till
anpassning utifrån församlingarnas enskilda förutsättningar. Mötet tror också att mycket av
den kunskap som behövs för att utforma detta troligen redan finns i församlingarna idag.
De Ungas Kyrkomöte tror att det vore en god idé att underlätta för församlingar att utbyta
erfarenheter och idéer med varandra.
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Kyrkomötet
Mot 2019:2

Kyrkomötet
Motion 2019:2
Av Karl-Gunnar Svensson

Nya modeller för konfirmandarbete

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att, genom kontakt med stift och
församlingar, hitta modeller för konfirmandarbetet som gör att konfirmandundervisningen blir en naturlig fortsättning på församlingarnas barnarbete.

Motivering
Vid 2003 års kyrkomöte gavs kyrkostyrelsen i uppdrag att:
med anledning av motionerna 2003:21 och 2003:31 uppdra åt Kyrkostyrelsen att inom ramen för en teologiskt reflekterad helhetssyn på
Svenska kyrkans undervisningsansvar som ett projekt eller på annat sätt
sammanfatta stiftens många insatser inom konfirmandarbetet, utveckla,
utvärdera dessa, med särskild uppmärksamhet på erfarenheter från
varierande konfirmationsåldrar.
En av motionerna hade ifrågasatt fixeringen vid konfirmationsåldern som tidigast
15 år enligt riktlinjer för konfirmander 1994. Detta ledde fram till 2007 års riktlinjer
där man istället skrev:
En effektiv och ändamålsenlig samverkan förutsätter att konfirmandåldern
är densamma i hela Svenska kyrkan. En enhetlig konfirmandålder är
viktig även med tanke på de ungdomar som väljer lägerkonfirmation. En
avsikt med konfirmandarbetet är att ge stöd till tonåringarna under en fas
av identitetsutvecklingen som för de flesta inträffar i åldern 14–15 år,
som därför ska vara den normala konfirmandåldern.
Enligt den nya skrivningen är alltså inte konfirmandåldern fixerad vid just tidigast 15 år.
Sedan kyrkomötet fattat beslut om att kyrkoherden är ansvarig för all verksamhet,
är det upp till kyrkoherden att besluta om konfirmander och följaktligen måste det
innebära att kyrkoherden kan besluta att en konfirmation kan göras även om konfirmanden inte har fyllt 15 år, det räcker med 14 år under förutsättning att något annat
inte beslutas om av domkapitlet i stiftet. I riktlinjerna står det också:
Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete, vänder sig till ansvariga beslutsfattare och ger tydliga anvisningar om vilket stöd och vilka
resurser som krävs för ett konfirmandarbete med god kvalitet. Bestämmelserna blir bindande för församlingarna inom stiften genom beslut i
respektive domkapitel.
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Mot 2019:2

Det som i många år har varit ett problem är ofta tiden mellan barnarbetet i församlingen, som i många fall är bra med många deltagande, och tiden när konfirmandarbetet börjar. Det handlar ofta om att det blir ett hålrum mellan barnarbetets verksamheter och konfirmandarbetet som behöver fyllas.
Ett alternativ skulle kunna vara att konfirmandarbetet börjar långt tidigare än 14 år
och att undervisningstiden istället för ett år kan utökas upp till tre år samt att modeller
för ett sådant upplägg tas med i programmet för lärande och undervisning.
Tanken med riktlinjerna från 2007 var att föra fram att konfirmandarbetet ska ses
som en helhet i församlingens undervisning från 0–18 år, men fortfarande ses många
gånger konfirmandtiden som en särskild tid med särskiljande verksamhet istället för
att vara en naturlig fortsättning på barnarbetet. Det kan behövas lite nytänkande och
nya modeller för att verkliggöra tankarna i 2007 års riktlinjer för konfirmandarbetet.
Det är viktigt att församlingar tänker annorlunda mot tidigare och inte ser konfirmationstiden som en fixering till en viss åldersgrupp som 14–15 år, utan att konfirmandundervisningen på olika sätt kan utformas under en längre tid för att på ett bra sätt
kunna behålla de barn som deltagit aktivt i församlingarnas barnarbete och som inte
lika naturligt har kommit med i någon form av ungdomsarbete eftersom ungdomsarbetet ofta berör ungdomar från 14 år och sällan under.
Glappet mellan 9 och 13 år bör kunna fyllas på ett naturligt sätt för församlingarna
och inte göra konfirmandtiden som en särskiljande tid utan som en naturlig del som
en fortsättning på barnaktiviteterna.
Träslövsläge den 11 juni 2019
Karl-Gunnar Svensson (KR)

MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE TILL MOTION 2019:2
De Ungas Kyrkomöte tycker andemeningen i motionen är bra.
Att det finns en övergång mellan barnverksamhet och konfirmationen är bra men det
behöver även vara enkelt att konfirmeras utan att ha varit med i barnverksamheten. Mötet
ser att det finns problem med förslaget om att förlänga konfirmationstiden då det redan
är svårt för vissa församlingar att få konfirmander till sig och att detta kan försvåras
ytterligare om konfirmationstiden förlängs.
Mötet ser att något annat än konfirmationsläsning behövs för åldrarna 9–13 och att
verksamhet för de åldrarna kan göra att fler väljer att konfirmera sig. Med det sagt så vill
mötet poängtera att verksamheter för denna åldersgrupp bör delas upp mer då barn i den
åldern utvecklas snabbt och har olika behov och förutsättningar. Svenska Kyrkans Unga
kan vara en väg att nå dessa personer och att låta unga hålla i aktiviteter kan få fler unga
att bli engagerade i kyrkans verksamheter.
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Kyrkomötet
Mot 2019:3

Kyrkomötet
Motion 2019:3
av Sofija Pedersen Videke

Gudstjänstupplevelser

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att tillsätta en utredning som
undersöker dels vilka faktorer som är viktiga för människors gudstjänstupplevelse,
dels vilka metoder och förhållningssätt som ger framgång i gudstjänstarbetet.

Motivering
I Svenska kyrkan firas varje år ett stort antal gudstjänster. Somliga väcker genklang
och får människor att vilja komma tillbaka. Vi samlar in statistik om deltagande, men
frågar sällan människor om deras upplevelse av gudstjänsten. Vi arbetar med gudstjänstordningar, men kartlägger inte vilka pastorala metoder och förhållningssätt som
främjar och bygger ett levande gudstjänstliv i församlingen.
Gudstjänsten är kyrkolivets centrum (kyrkoordningen, 17 kap., Inledning) och
gudstjänstens framtid engagerar många. Ett fungerande gudstjänstliv tar sin utgångspunkt i frågan hur vi får både oss själva och andra att uppleva sig berörda, delaktiga,
utmanade och levande av att fira gudstjänst. Att vid ett tematiskt kyrkomöte stanna
upp inför gudstjänsten skulle vara Svenska kyrkan till gagn.
Den utredning som föreslås skulle inte handla om gudstjänstens form, utan vara
en undersökning av det gudstjänstliv som redan existerar, utifrån ett salutogent perspektiv. Här ser vi gärna att särskild vikt läggs vid gudstjänstfirares delaktighet, med
särskild uppmärksamhet på barn och unga.
Helsingborg den 1 augusti 2019
Sofija Pedersen Videke (S)
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MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE TILL MOTION 2019:3
De Ungas Kyrkomöte är oense om en utredning i ämnet bör ske på nationell, stifts- eller
församlingsnivå. Mötet tror att det finns ett behov av att undersöka hur gudstjänstlivet i vår
kyrka kan utvecklas men inser också att det är ett svårt uppdrag. Med det sagt vill mötet
poängtera vikten i att utredningen görs utförligt – en undersökning av gudstjänstupplevelser
behöver göras riktigt bra för att komma till nytta.
Delar av mötet ställer sig också frågande till vad motionären vill ha ut av utredningen. Flera
deltagare finner motionen otydlig och ser inte att det framgår i motionen vad motionären
tänker sig att resultatet ska bli av utredningen vilket gör det svårt att ta ställning till förslaget. Vid genomförande av en utredning bör barn och ungas perspektiv tas i beaktning.
Ett förslag är att se till barnkonsekvensanalys.

9

Kyrkomötet
Mot 2019:5

Kyrkomötet
Motion 2019:5
av Anna Karin Hammar och Eva Nordung Byström

Studera klimatfrågor och naturens rättigheter

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att i programmet för lärande och
undervisning lägga särskild vikt vid att studera klimatfrågor och naturens rättigheter
med utgångspunkt i bl.a. urfolkens deklaration om moder jords och naturens rättigheter, påven Franciskus encyklika om jorden som vårt gemensamma hem och biskoparnas klimatbrev.

Motivering
Enligt forskare har vi en tid av bara tio år för att förhindra att klimatkrisen utvecklas
till en ännu värre katastrof. Alla goda krafter behövs för att hjälpa oss människor att
återknyta till skapelsen i sin helhet och att respektera vår sårbarhets gränser.
Vi har mycket att lära av urfolken på jorden vars deklaration om moder jords och
naturens rättigheter från Bolivia 2010 har antagits av Sametinget 2018.
Samiska rådet i Svenska kyrkan rekommenderar att naturens rättigheter görs till
ett gemensamt studium i Svenska kyrkan med utgångspunkt i urfolkens deklaration.
Påven Franciskus encyklika om klimatet och de fattiga från år 2015 är av allmänmänsklig angelägenhet. Den innehåller många viktiga referenser till teologi och spiritualitet som kan hjälpa människor att återknyta till naturen i respekt för dess bärkraft.
Svenska kyrkans biskopar uppdaterar sitt klimatbrev och det utgör en angelägen
källa till teologisk och naturvetenskaplig kunskap till försvar för hela skapelsen.
Med dessa tre dokument, urfolkens deklaration från Bolivia, påven Franciskus
encyklika om jorden som vårt gemensamma hem och biskoparnas klimatbrev, kan ett
angeläget studium bedrivas i Svenska kyrkan som omfattar förnuftets, känslans och
handlingens kunskap.
Samtliga dokument finns tillgängliga gratis på engelska och biskopsbrevet om
klimatet även på svenska.
− Universal Declaration of the Rights of Mother Earth
https://docs.wixstatic.com/ugd/23bc2d_ee924cccc4f6469cace7222a707d77fa.pdf
− Påven Franciskus encyklika om jorden som vårt gemensamma hem, Laudato Si’
http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papafrancesco_20150524_enciclica-laudato-si_en.pdf
− Ett biskopsbrev om klimatet www.svenskakyrkan.se/biskoparnas-brev-om-klimatet
(den uppdaterade utgåvan ska komma i september).
Öregrund och Härnösand den 19 juni 2019
Anna Karin Hammar (S)

Eva Nordung Byström, biskop
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MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE TILL MOTION 2019:5
De Ungas Kyrkomöte tycker att det är viktigt att belysa att Svenska kyrkan historiskt inte
har behandlat samer väl och att det är viktigt att lyssna på urfolkens syn på klimatförändringarna och belysa den skyldighet vi har att värna om naturen och dess rättigheter.
Det är bra att använda Bibeln i förståelsen av klimatförändringarna och att även använda
Bibeln för att se hur vi som kristna kan agera för förändring. Det är viktigt att arbeta med
klimatfrågan utifrån vetenskap och Bibeln.
Mötet ser även att det finns en problematik med ohållbara färdmedel på till exempel utlandsresor med konfirmationsgrupper och att arbete med att använda andra klimatvänligare
alternativ kan uppmuntras. Det kan även finnas en poäng i att resa mer i närområdet både
inrikes och utrikes.
Det är viktigt att klimatfrågor är en del av Programmet för lärande och undervisning, mötet
ser även vikten av balans bland de frågor som programmet berör.
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Kyrkomötet
Mot 2019:8

Kyrkomötet
Motion 2019:8
av Marjut Ervasti m.fl.

Hållbarhetsperspektiv i Riktlinjer för Svenska kyrkans
konfirmandarbete

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att inkludera klimat- och
hållbarhetsperspektiv i Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Motivering
Klimat- och hållbarhetsfrågor diskuteras på alla nivåer i samhället, likaså i Svenska
kyrkan. Klimatförändringarna är sannolikt den största gemensamma utmaning som
mänskligheten står inför. Forskningen är entydig; jordens temperatur ökar och det är
människans aktivitet och handlingar som orsakar temperaturhöjningen. Det förändrade klimatet ger en ekologisk kris som utmanar oss i synen på oss själva och relationen
mellan Gud och skapelsen. Utsläppen av växthusgaser minskar inte i den utsträckning
som behövs trots att investeringar görs för att minska utsläpp.
Enligt Läkare utan gränser (Direkt nr 2, 2019) påverkas människors hälsa negativt
av klimatförändringar. Epidemier ökar, säsongsbundna sjukdomar dyker upp oregelbundet och länder drabbas av sjukdomar som inte förekommit under lång tid. Det
varmare klimatet orsakar hundratusentals fler dödfall. Stigande havsnivåer och
extremväder splittrar gemenskaper och tvingar människor på flykt. Vattenförsörjningen är en stor riskfaktor framöver och med ökad urbanisering växer belastningen.
Det finns en komplexitet kring följderna av ett varmare klimat men en sak är säker: vi
behöver agera; regeringar, organisationer, företag, privatpersoner och kyrkor.
En undersökning publicerad av Naturskyddsföreningen 2019 visar att Sveriges
barn och unga känner stor oro för vad som ska hända med miljön och klimatet. Sju av
tio uppger att de känner stor oro för klimatet och miljön, nio av tio anser att det är
viktigt att vi börjar ta hand om klimatet. Dessa ungdomar finns i Svenska kyrkan. Vi
behöver möta ungdomars förväntan på Svenska kyrkan att ta klimat- och hållbarhetsperspektiven på allvar. Svenska kyrkan riskerar annars att förlora ungdomarnas intresse och engagemang för ett realiserat skapelseansvar.
År 2014 lanserades Ett biskopsbrev om klimatet som uppmanade alla delar av
samhället att bidra till en skyndsam klimatomställning för att värna skapelsen.
Svenska kyrkan internationellt vittnar på flera sätt om hur pågående klimatförändringar slår hårt mot redan utsatta människor. Klimaträttvisa är påkallad. Ett aktivt
klimatarbete utifrån Agenda 2030 för en hållbar utveckling har blivit exempel på god
etik och vilja till att bidra till det gemensamma bästa. Global Footprint Network visar
att vi globalt lever som om vi hade 1,7 planeter till vårt förfogande och att vi i Sverige
lever som om vi hade fyra planeter att förfoga över (Alexander Kuronen, DN 29/7
2019). Påven Franciskus encyklika om klimathot och ojämlikhet talar om behovet av
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Mot 2019:8

en ny solidaritet med skapelsen och de fattiga för att komma tillrätta med den ekologiska skulden då människan är satt att rätt ”bruka och vårda” jorden (1 Mos. 2:15).
Kyrkans undervisningsansvar handlar inte bara om tro och lära utan också om vad
vi gör. Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete anger rambestämmelser för
att församlingar ska kunna bedriva ett kvalitativt konfirmandarbete. Den tidigare ärkebiskopen Anders Wejryd skriver i Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete
från 2007: ”Kyrkan vill vara ett stöd för unga människor och hjälpa dem att bearbeta
angelägna frågor i ljuset av kristen tro.” Med en sådan utgångspunkt får ungdomar
genom konfirmandarbetet möjlighet att forma sin framtid och bidra till samhällets och
kyrkans utveckling. I riktlinjerna anges att syftet med den grundläggande uppgiften
bl.a. är att skapelsen återupprättas. Texten uttrycker: ”Dopet anger också ett växt- och
mognadsperspektiv som kallar oss till kärlek och omsorg om medmänniskorna och
skapelsen.” Riktlinjerna pekar på att det livslånga lärandet i församlingen även handlar om relationen till skapelsen. Konfirmandtiden ska ge delaktighet i kyrkans världsvida gemenskap och dess internationella solidaritet för rättvisa, fred och skapelsens
integritet. Det handlar om en praktisk omsorg om skapelsen och skyddet av de grundläggande villkoren för allt levande. Omsorgen handlar exempelvis om att främja hållbara resebeteenden med konfirmandgrupper, samt klimatkompensering för flygresor.
Relationen till skapelsen är formulerad i de nuvarande riktlinjerna, men vi i
Vänstern i Svenska kyrkan anser att de inte är tillräckligt normerande utifrån klimatoch hållbarhetsperspektiv. Dessa frågor är principiella och riktlinjerna som rambestämmelser behöver möta den angelägna utmaning som klimatförändringarna utgör.
Vi anser vidare att perspektiven behöver förtydligas och göras mer angelägna i
riktlinjerna för att möjliggöra mötet med ungas frågor och oro i ljuset av kristen tro
och för att förstå skapelsens behov av upprättelse.
Vi anser att en tydligare och mer normerande skrivning behöver formuleras i
Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete kring klimat och hållbarhet. Det
skulle ge effekter på planer för lärande och undervisning som församlingar formulerar. Det skulle även ge effekt på de handlingsplaner för konfirmandarbetet som församlingar är ålagda att inkludera i sina församlingsinstruktioner, församlingens viktigaste styrdokument.
Hägersten den 30 juli 2019
Marjut Ervasti (ViSK)

Anna Stenberg (ViSK)

Anki Erdmann (ViSK)

Marja Hillerström (ViSK)

Sara Lindalen (ViSK)

Lars B Andersson (ViSK)

Margareta Carlsson (ViSK)

Linda Sjöö (ViSK)

MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE TILL MOTION 2019:8
De Ungas Kyrkomöte tycker hållbarhetsperspektiv är viktigt att ha med sig in i alla kyrkans
verksamheter, också i konfirmandarbetet både i undervisning och i genomförande.
Mötet vill lyfta vikten av att inte skambelägga människor i dessa frågor och uppmuntrar till
samtal och ser positivt på underlag för reflektion i frågorna.
2
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Kyrkomötet
Mot 2019:9

Kyrkomötet
Motion 2019:9
av Elise Solberg m.fl.

Låt oss lära på fler sätt

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att
1. uppdra till kyrkostyrelsen att utreda hur ett inspirations- och kunskapsstöd på
nationell nivå i frågor gällande tillgängligt lärande skulle kunna se ut,
2. uppdra till kyrkostyrelsen att verkställa den typ av nationellt inspirations- och
kunskapsstöd för tillgängligt lärande, som de efter utredning finner lämpligast.

Motivering
Gud har skapat oss med flera sinnen, med olika sinnen. De är olika från person till
person, och hos var och en av oss kan de vara olika många och olika starka genom
livet. Gud har skapat oss alla unika. Det gäller både kropp, själ och ande. Vilka som
är de bästa förutsättningarna för vår upplevelse och inlevelse, för att vi ska kunna lära
oss av andra och andra av oss, för mellanmänskliga möten och gudsmöten är därmed
också olika.
För den som har en normbrytande funktionalitet kan behovet vara större, men ofta
vinner även den med normföljande funktionalitet på att lärandesituationen har ett
genomtänkt tillgänglighetsperspektiv. Självklart gäller det såväl barn som vuxna. Det
finns många sätt att tillgängliggöra lärande på, till exempel genom Pictogram, att ha
en fast struktur, tecken som alternativ kommunikation – TAKK och lekar där alla kan
delta (det borde vara, men är långt ifrån, en självklarhet överallt).
Idag finns sådant i församlingar där någon eller några enskilda medarbetare brinner för och tycker att det är viktigt. Dessa medarbetare är i stor utsträckning beroende
av sin egen kunskapsinhämtning utanför kyrkan. För den som inte är mycket starkt
engagerad och inte vet var den ska söka sådan kunskap är tröskeln hög.
Att från nationell nivå bistå med inspiration och kunskap inom detta område skulle
vara en uppmuntran till de medarbetare som redan gör ett stort och viktigt arbete. Det
skulle kunna skapa engagemang och självförtroende hos dem som ännu inte arbetar
med detta. Framför allt skulle det ge oss alla möjlighet att få lära på fler sätt, vilket är
nödvändigt för några och bra för alla.
Lund, Täby och Kalmar den 31 juli 2019
Elise Solberg (ÖKA)

Johan Blix (ÖKA)

Birgitta Axelsson Edström (ÖKA)

Jenny Nilsson (ÖKA)
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MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE TILL MOTION 2019:9
De Ungas Kyrkomöte är positiva till att ta fram material för att lära på fler sätt. Att anpassa
mer av kyrkans verksamhet och lärande kan göra att fler känner sig välkomna och öka
deltagandet i kyrkans verksamheter.
Att det finns stöd tillgängligt nationellt och hos stiften gör det lättare för församlingarna att
göra åtgärder i sin verksamhet som kan göra stor skillnad för tillgängligheten, till exempel
som motionärerna lyfter, genom att använda stödtecken eller pictogram.
Även om inte alla församlingar har kapacitet att anpassa all sin verksamhet kan ett lättillgängligt (exempelvis digitalt) stöd från nationell nivå göra att det blir lättare att anpassa delar
av verksamheten. Det är även viktigt att öka förståelse för normbrytande funktionalitet och
hur vi kan arbeta med olika individers behov av stöd.
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Kyrkomötet
Mot 2019:10

Kyrkomötet
Motion 2019:10
av Margaretha Herthelius och Olov Lindquist

Studiecirkelmaterial för religionsdialog

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att, om möjligt i samarbete med
Sensus och Abrahams barn, ta fram studiecirkelmaterial som kan användas såväl i
barn- som ungdoms- och vuxengrupper för att öka förståelsen för andra religioner.

Motivering
Det är inte ovanligt att människor idag har förutfattade meningar om olika religioner,
vilket ibland skapar konflikter och avståndstagande. Religionsdialog förekommer
idag i princip endast bland ledande religionsföreträdare.
För att öka förståelsen för andra religioner är det viktigt att ha kunskap om sin
egen. Men det är också viktigt att bland de monoteistiska religionerna se likheter och
skillnader mellan religionerna. Därför bör utbildningsmaterial skapas för såväl barn,
ungdomar som vuxna. Vi ser det därför som självklart att ta fram ett dylikt utbildningsmaterial.
Stockholm den 9 juni 2019
Margaretha Herthelius (FiSK)

Olov Lindquist (FiSK)
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MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE TILL MOTION 2019:10
De Ungas Kyrkomöte tycker att det är viktigt med religionsdialog i ett polariserat samhälle.
Mötet tycker att det är viktigt att om ett material tas fram bör det tas fram tillsammans med
representanter från flera andra religioner.
Mötet ser även positivt på att ett sådant material ska vara anpassat för unga som vuxna och
vill poängtera vikten av att ha med sådant material i barn- och ungdomsverksamhet.
Ur ett barn- och ungdomsperspektiv vill mötet uppmana till att arbetet med ett material
för religionsdialog syftar till att öka förståelsen bland erfarna troende samt tar hänsyn till
människor som själva inte har landat i sin tro. För att förstå andra religioner är det viktigt
att också känna till sin egen, religionsdialog bör inte bidra till förvirring.
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Kyrkomötet
Mot 2019:11

Kyrkomötet
Motion 2019:11
av Gunilla Franzén m.fl.

Kristen värdegrund med undervisning och lärande för
en hållbar framtid

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att förmedla ett exempel med en
värdegrund i nutidens format utifrån agenda 2030 till stift och församlingar som en
del av den gemensamma satsningen på undervisning och lärande.

Motivering
Bibeln formulerar på ett självklart sätt vår värdegrund. Men för många i dagens samhälle är det ett oöverstigligt hinder att tränga in i skriften. Den ses som en föråldrad
text utifrån gamla värderingar och problemställningar. Det är inte heller ovanligt att
man ser texterna som fördömande, begränsande och nedvärderande.
Finns det ett format som skulle kunna väcka ett intresse hos nutidens människor?
Ett format som skulle kunna visa på att Bibeln ger svar på varför och hur samhällets
utmaningar idag ska hanteras? Ett format som visar på att vår mångfald, där var och
en av oss bidrar, leder till en hållbar framtid?
I det civila samhället har FN tagit fram ett verktyg som lyckas beskriva det
komplexa samspelet mellan ekonomi, samhälle och miljö i 17 gemensamma globala
mål som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar utveckling. Det som saknas
i verktyget är den teologiska basen till målen.
Den utmaning som motionärerna därför vill att vi som Svenska kyrkan tillsammans antar är att komplettera Agenda 2030:s mål med bibelord som förtydligar varför
målet behövs samt hur vi som kristna kan bidra till måluppfyllelsen. Poängen är att
detta ska vara ett levande verktyg, eftersom det inte finns enbart en sanning om vilka
bibelord som bäst beskriver varför och hur. Som en del av Förvaltarskapsutskottets
delaktighet i det tematiska kyrkomötet kan lämpligen ett första exempel med en
värdegrund i nutidens format tas fram av utskottet. Detta exempel kan sedan, efter
beslut av kyrkomötet, vara en bas för dialog i församlingar som vidareutvecklar den
till sin värdegrund. Förhoppningen är att skapa en dialog om nutidens utmaningar i
församlingarna med utgångspunkt från Bibeln. För att det ska bli ett levande verktyg
som berör den enskilde medlemmen och även personer som ännu inte benämner sig
som kristna, är det viktigt att olikheter inkluderas när olika versioner av verktyget tas
fram av såväl lekmän som de med teologisk utbildning.
Med verktyget som bas blir nästa steg att var och en av oss (som enskild person
och församling) analyserar och hittar de målområden, där jag (församlingen) upplever
att de gåvor jag/vi har kan bidra till målen. Kanske är det 4–5 mål som jag/vi främst
bidrar till. Några är enkla att bidra till, andra är en utmaning. Basen är att alla är vi
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Mot 2019:11

olika och vi ska inte skuldbelägga någon för att man inte följer senaste trenden avseende resepolicy, mattrender, hälsoideal, volontärarbete osv. Utan istället se glädjen i
att alla bidrar till några mål och vara glada över det jag och min församling bidrar
med. Lägger vi ihop bilden av vad vi gör så ser vi helheten som visar att vi bidrar till
en hållbar utveckling.
De 17 globala målen berör alla och det finns ett stort engagemang för enskilda mål
i samhället idag. Om vi som Svenska kyrkan kan komplettera de globala målen med en
bas i vår värdegrund, så är det en utgångspunkt för att föra en dialog med personer som
normalt inte diskuterar trosfrågor. Men nu möter vi dom på deras planhalva, i frågor
som de brinner för och skapar en bas för undervisning där vi kan lära av varandra.

Kompletterad bild från Agenda 2030 – Ursprunglig grafik av Jerker Lokrantz/Azote.
Exempel på hur verktyget skulle kunna utvecklas för ett par områden bifogas till
denna motion, se bilaga.
Kungsbacka den 31 juli 2019
Gunilla Franzén (C)

Carin Jakobsson (C)

Niklas Larsson (C)

MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE TILL MOTION 2019:11
De Ungas Kyrkomöte tycker att det är väldigt viktigt att lyfta hållbarhetsfrågor ur fler
perspektiv än utifrån klimatet.
De Ungas Kyrkomöte ser goda poänger i att utgå från Agenda 2030 i ett sådant arbete.
Delar av mötet önskade att ännu fler aspekter skulle kunna lyftas i arbetet med en kristen
värdegrund för en hållbar framtid. Bland annat lyfter mötet att fler tidsaspekter
kan vara bra, både mer kortsiktigt och mer långsiktigt.
2
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Kyrkomötet
Mot 2019:16

Kyrkomötet
Motion 2019:16
av Kent Karlsson och Lena Arman

Svenska kyrkans läroplan 0–18 år

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utarbeta en sammanhållen
läroplan för Svenska kyrkans undervisning med barn och unga 0–18 år.

Motivering
Vi kan läsa i kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5 att det nu finns ett behov av kraftsamling i Svenska kyrkan kring undervisning och lärande. Det står också att det redan
finns fokus på barns och ungas lärande i Svenska kyrkans församlingar. Det nämns
även att det är en överlevnadsfråga att allt detta goda arbete lyfts upp till ett systematiskt och sammanhängande program för lärande och undervisning. Vi kan också läsa
om att församlingarna ska upprätta undervisningsplaner. Till hjälp för upprättande av
dessa planer och att få ett sammanhängande program så behövs det, enligt vår åsikt,
en sammanhållen läroplan som gäller för Svenska kyrkan.
Många anställda i vår kyrka har en pedagogisk utbildning och de är vana från sina
utbildningar att jobba mot en läroplan. Vi vet att många av våra församlingspedagoger
med lärarutbildning och våra församlingars förskollärare efterfrågar en läroplan för
undervisningen i Svenska kyrkan. En del som vi mött är förvånade att kyrkan inte har
en läroplan och en del ställer sig frågan om vad det är som är mest väsentligt att lära ut?
Via Svenska kyrkans intranät kan vi redan nu hitta skrifter och riktlinjer för arbetet
med våra barn och unga i vår kyrka som till exempel Svenska kyrkans möte med
barnet 0–6 år, Livsmod – om teologi, barn och unga, Riktlinjer för Svenska kyrkans
konfirmandarbete och Dela liv – Inspiration och fördjupning i konfirmandarbetet.
I riktlinjerna för Svenska kyrkans konfirmandarbete kan vi läsa följande:
Svenska kyrkans konfirmandarbete ska sättas in i sitt sammanhang, nämligen församlingens ansvar att erbjuda dopundervisning för olika åldrar.
Mötet med barn och ungdomar är en av de viktigaste och mest angelägna
uppgifterna som kyrkan har. I en tid när dop- och konfirmationsseden
inte längre är självklar behöver församlingen finna fungerande former
för dopundervisning som ger barn och unga möjlighet att växa i sin tro.
I riktlinjerna skrivs det tydligt att konfirmandarbetet ska sättas in i ett större
sammanhang; dopundervisning för olika åldrar. Vi har olika skrifter och riktlinjer till
vårt stöd men behöver hjälp med att se hur de hänger ihop. Vi anser att vi nu behöver
ett samlat verk, som en läroplan, för undervisningen med barn och unga 0–18 år.
Munkarp den 19 juli 2019
Kent Karlsson (POSK)

Lena Arman (POSK)
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MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE TILL MOTION 2019:16
De Ungas Kyrkomöte är fundersamma över vad motionären menar med ‘sammanhållen’
läroplan. Menas det då att en och samma läroplan ska gälla för samtliga barn- och ungdomsverksamheter i Svenska kyrkan, även de som har hand om barn i olika åldrar, mer specifikt, barn i ett åldersspann mellan 0–18 år? Vi ser en problematik i detta om så är fallet.
Mötet ser ytterligare en problematik i att, till skillnad från skolan, inte alla barn finns med
från start i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet. Vissa barn ansluter till verksamheten senare. Om Svenska kyrkan ska ha en läroplan blir det svårt för dessa barn att komma
in i verksamheten om det förväntas att de ska ha vissa kunskaper utifrån läroplanen.
Även här, precis som i motionssvaret för motion 2019:1 så lyftes begrepp som läroplan och
riktlinjer som något som många unga associerar med skola och krav. Att formulera mål med
undervisning och verksamheter riktade till barn och unga tycker De Ungas Kyrkomöte är
bra och nödvändigt, men vill också lyfta vikten av möjlighet till anpassning utifrån församlingarnas enskilda förutsättningar.
De Ungas Kyrkomöte tror också att mycket av den kunskap som behövs för att utforma
detta troligen redan finns i församlingarna idag. Det vore en god idé att underlätta för
församlingar att utbyta erfarenheter och idéer med varandra.
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Kyrkomötet
Mot 2019:19

Kyrkomötet
Motion 2019:19
av Leif Nordenstorm m.fl.

Ny katekes för Svenska kyrkan

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram en ny vuxenkatekes för
Svenska kyrkan.

Motivering
Det finns ett stort antal katekeser – läroböcker i kristen tro. Kända och fortfarande
använda är Martin Luthers lilla katekes och Martin Luthers stora katekes från 1500talet. På 1990-talet satsade Svenska kyrkan stort genom att ge ut Lilla boken om
kristen tro och Befrielsen. Stora boken om kristen tro. Det finns också många katekeser som har skrivits av enskilda kristna eller av arbetsgrupper. Även studieförbund,
som Sensus och Bilda, har vid olika tillfällen tagit fram material om kristen tro.
De redan nämnda böckerna har alla sina förtjänster, men är också präglade av sin
tid. Varje tid behöver nya utläggningar av den kristna tron. År 2001 antog kyrkomötet
dokumentet Guds vägar, judendom och kristendom, ett inomkyrkligt samtalsdokument.
De tankar om förhållandet mellan kyrkan och judendomen som finns i detta dokument
bör återspeglas i den nya katekesen. Klimatfrågan är ett annat exempel på en ny fråga
som inte behandlas i äldre katekeser.
I vår tid finns det ett stort behov av material för undervisning i kristen tro. Ett material
som tas fram bör kunna användas i många olika typer av grupper, t.ex. i grupper för:
¨ De som av olika anledningar inte kommit i kontakt med kristen tro tidigare och

¨
¨
¨
¨

som vuxna vill bli döpta, konfirmerade, delta i vuxenkatekumenatet eller på annat
sätt börja bekänna sig som kristna.
Anställda och förtroendevalda som har olika slags uppdrag i kyrkan, men som
känner att de har behov att få veta mer om kristen tro.
Ungdomar som efter den vanliga konfirmationsåldern vill lära sig mer om kristen tro.
Lekmän som i framtiden vill ta ett större ansvar i kyrkan.
Veniater som vill förbereda sig att predika och leda gudstjänst.

Ett beslut att ta fram en katekes kommer givetvis att innebära en hel del arbete. Själva
processen att ta fram en katekes skulle dock vitalisera den Svenska kyrkans teologiska
tänkande. En katekes som visar vad Svenska kyrkan står för skulle också ge kyrkan
möjlighet att profilera sig teologiskt mer tydligt.
Uppsala, Stockholm och Lund den 23 juli 2019
Leif Nordenstorm (FiSK)

Margaretha Herthelius (FiSK)

Olov Lindquist (FiSK)

Marcus Romedahl (FiSK)
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MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE TILL MOTION 2019:19
De Ungas Kyrkomöte funderar över om det motionären åsyftar i sin motion verkligen
besvaras med en ny katekes, kanske finns det ett annat sätt att ta fram ett material som
motionären anser behövs. Mötet ser inte ett konkret behov av en ny katekes men istället
ett behov av verktyg för att tillgängliggöra katekesen i ljuset av dagens erfarenheter och
utmaningar präglat av Svenska kyrkans sätt att vara kyrka.
I motionen nämns behovet av en vuxenkatekes. De Ungas Kyrkomöte vill lyfta vikten av
katekesens tillgänglighet och att ett barn- och ungdomsperspektiv är värdefullt att ta i
beaktning.
De Ungas Kyrkomöte vill också skicka med en uppmaning till kyrkomötet att i framtida
utformning av en eventuell ny katekes uppmärksamma den klimatpåverkan som en boktryckning medför och se till alternativa lösningar på utformandet av det eventuella materialet,
förslagsvis genom digitala plattformar.
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Kyrkomötet
Mot 2019:20

Kyrkomötet
Motion 2019:20
av Karin Nodin och Nina Wahlin

Metodutveckling av gudstjänster

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att initiera ett metodutvecklingsprojekt för att möta den efterfrågan som finns från församlingar runt om i landet att
möta små och stora i gudstjänsten på ett naturligt sätt.

Motivering
Metodutveckling efterfrågas för att få små och stora att nå till gudstjänsten på ett
naturligt sätt.
Idag förändras utbudet och även hur budskapen presenteras i ett rasande tempo.
Svenska kyrkan och framförallt dess mindre församlingar i hela landet behöver hålla
sig ajour med hur presentationer sker och hur utvecklingen bör vara för att kunna
intressera framtidens kunder/medlemmar. Svenska kyrkan centralt har här en viktig
roll för mindre organisationer att vara den ledstjärna som behövs för den metodutveckling som efterfrågas av dem.
Mellerud och Södertälje den 1 augusti 2019
Karin Nodin (C)

Nina Wahlin (C)
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MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE TILL MOTION 2019:20
De Ungas Kyrkomöte uppskattar att motionen lyfter barn och ungas plats i gudstjänster.
Däremot är mötet skeptiska och frågande till att motionen benämner gudstjänstbesökare
som kunder.
Mötet upplever också att motionen inte tydligt beskriver varför projektet behövs. Men om
denna process blir verklighet vill De Ungas Kyrkomöte att Svenska Kyrkans Unga ska vara
en del av arbetet: glöm inte att fråga barnen vad de vill!

25

Kyrkomötet
Mot 2019:21

Kyrkomötet
Motion 2019:21
av Karin Nodin och Nina Wahlin

Lägerverksamhet

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att säkerställa att utbildningar inom
lägerverksamhet görs tillgängliga för alla barn och ungdomar inom Svenska kyrkans
församlingar.

Motivering
Det är av stor betydelse att möta barn och ungdomar inklusive konfirmander genom
att erbjuda lägerverksamhet för att sprida det kristna budskapet samt hur man samverkar med sina medmänniskor.
Det finns indikationer att församlingar ska ”slippa” lägerverksamheter på grund
av svag ekonomi eller liknande. Det är ett kortsiktigt tänkande som inte gynnar
Svenska kyrkan på längre sikt. Det är av största vikt att Svenska kyrkan här bidrar till
att alla ska kunna få tillgång till sådan verksamhet och utbildning i den kristna tron
och beteende. Det är viktigt att det inte blir ”vi och de” – vi som får och vi som inte
får!
Svenska kyrkan har ett budskap om rättvisa. Nu är det dags att det verkställs inom
hela organisationen!
Mellerud och Södertälje den 1 augusti 2019
Karin Nodin (C)

Nina Wahlin (C)
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MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE TILL MOTION 2019:21
De Ungas Kyrkomöte finner motionen otydlig. Syftar motionen på att utbildningar om hur
läger bredrivs ska finnas tillgängliga eller att det ska finnas utbildningar tillgängliga på läger?
De Ungas Kyrkomöte tycker att det är viktigt att se att församlingarna har olika förutsättningar och själva väljer hur de ska prioritera sina pengar. Mötet ser vikten av att unga får
chans att åka på läger, att det för många kan vara en väg att stanna kvar i kyrkan.
De Ungas Kyrkomöte håller också med om att utbildning är bra och anser att det är särskilt
viktigt att utbilda unga ledare.
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Kyrkomötet
Mot 2019:22

Kyrkomötet
Motion 2019:22
av Anders Brunnstedt m.fl.

Stöd för undervisning ledd av lekmän

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att undersöka och analysera samt
ta fram förslag om hur man tillsammans med stiften kan stödja församlingar och
pastorat i att ge lekmän en större del av ansvaret för att leda undervisning för olika
målgrupper.

Motivering
Undervisning är en del av vår kyrkas grundläggande uppgift. Uppdraget att undervisa
gäller alla döpta. Ett faktum som kan ge möjlighet för kyrkan att i undervisning möta
människor från andra omständigheter, på andra platser och på andra tider än annars.
Med det följer att det finns ett behov i församlingar och pastorat att ge lekmän ett
större ansvar för att leda undervisning för olika målgrupper.
Församlingar och pastorat kan behöva stöd med sammanhållna kurs- och studieplaner samt utveckling av pedagogik. För att leva upp till vår kyrkas krav på innehåll
och stringens samt samhällets krav på bemötande och organisering kan någon form
av nivåindelad och målgruppsanpassad behörighetsgivande utbildning av lekmän
övervägas.
I den världsvida kyrkan finns många exempel på hur lekmän på ett organiserat och
systematiskt sätt tas i anspråk för delar av det vi i vår kyrka kallar den grundläggande
uppgiften. Ett långtgående exempel finns i Church of England och i det system av
”Readers” man etablerat där.
Falun, Umeå och Målsryd den 10 juli 2019
Anders Brunnstedt (POSK)

Katarina Glas (POSK)

Jörgen Åkesson (POSK)
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MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE TILL MOTION 2019:22
De Ungas Kyrkomöte är positiva till att undersöka och utveckla undervisningen till lekpersoner. Mötet ser inte att det ska finnas ett krav på utbildning men att erbjudandet kan
göra att lekpersoner blir tryggare och kan utvecklas i sin roll.
Det är viktigt att lekpersoner får ansvar på lekpersonernas villkor. Vi vill, som De Ungas
Kyrkomöte, lyfta att i denna fråga också ta tillvara på unga förmågor.
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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 människan 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 förhållningssätt. 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 grundhållning. 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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Göteborg den 28 juli 2019
Hans-Olof Andrén (POSK)

Sten Janson (POSK)

Boel Johansson (POSK)

Kjell Kallenberg (POSK)

MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE TILL MOTION 2019:29
De Ungas Kyrkomöte tycker att det är bra att arbeta för att ta bort bilden i samhället av att
tro och vetenskap står emot varandra.
Det är viktigt att vi som kristna inte behöver ha en gemensam syn på hur tro och vetenskap
kombineras utan ha olika syn på till exempel sambandet mellan evolution och skapelse,
men det är viktigt att visa exempel på hur det går att kombinera tro och vetenskap. Hur
Svenska kyrkan betraktar relationen mellan tro och vetenskap är bra att ta med i olika delar
av undervisningen.
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Kyrkomötet
Mot 2019:30

Kyrkomötet
Motion 2019:30
av Hans-Olof Andrén m.fl.

Digitalt stöd till troslivet

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att inom ramen för satsningen på
undervisning och lärande utveckla Svenska kyrkans digitala kommunikation så att den
bättre stöder medlemmarnas trosliv.

Motivering
Kyrkans undervisning handlar om ”trons kunskap, trons liv och den ständiga omvändelsen, växten och förvandlingen” (kyrkostyrelsens skrivelse 2019:5). Trots
medvetenheten om detta breda uppdrag synes tyngdpunkten i kyrkostyrelsens skrivelse ligga på trons kunskap: Hur berättar vi om vår kristna tro så att människor i vår tid
kommer till tro på Kristus? Men undervisningsuppdraget är alltså större än så: Det
omfattar också hjälp för dem som kommit till tro att leva trons liv, att skolas in i ett
trosliv med bön, bibelläsning, andakt, gudstjänst och församlingsgemenskap, det som
lite högtidligare kan kallas en ”svenskkyrklig spiritualitet”.
Särskilt tydligt märks denna slagsida i avsnittet om digitaliseringens möjligheter
och risker. Den nationella webbplatsen är idag tydligt inriktad på dem som är nya i
Svenska kyrkans sammanhang, de som informatörerna ofta kallar den ”gula gruppen”
(de i viss mån kyrkligt intresserade i motsats till de ointresserade i ”röda gruppen” och
de redan kyrkligt aktiva i ”gröna gruppen”). Men även vi som försöker leva trons liv,
”de gröna”, är i stort behov av kunskap, stöd och hjälp. Det kan gälla hjälp med bönelivet, inspiration till bibelläsning och fördjupad bibelkunskap, hjälp med andaktslivet
och gudstjänstlivet, särskilt för dem som av olika skäl inte kan delta fysiskt i församlingens verksamhet.
Webbplatsen för Church of England, en kyrka som också lever i ett sekulariserat
och mångkulturellt samhälle, är ett exempel på hur man idag kan tala både till dem
som är nya i kyrkans sammanhang och hur man kan stödja de troende. Startsidan har,
förutom länkar till aktuella frågor som ”klimatförändringarna” och funktionen ”hitta
din församling och dess verksamhet” en ”dagens bön”, och lätt tillgängligt finns varje
dag både dagliga böner och ordningar för fyra andakter (morgon, under dagen, afton,
kväll) i anglikansk tradition (Common Worship). På Svenska kyrkans webbplats finns
relativt lätt tillgängligt söndagens texter och en betraktelse över söndagens tema,
”tankar inför helgen”. Men stöd åt bönelivet saknas nästan helt – den så kallade
bönewebben innehåller mängder av böner som allmänheten skickar in och är
uppenbart riktad mot ”de gula”. Det är förstås spännande att se vad människor ber om,
och en god illustration till att vi kan be om allting, men så mycket kunskap om och
stöd för ett kristet trosliv ger kanske inte bönerna. Andakter, att läsa eller som poddar
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att lyssna till, liksom länkar till poddgudstjänster, skulle också betyda mycket för dem
som inte kan delta fysiskt i församlingens verksamhet.
Det finns alltså en mycket stor potential att utveckla den nationella webbplatsen
och andra digitala verktyg så de blir ett stöd också för ”trons liv och den ständiga
omvändelsen, växten och förvandlingen”. Kyrkostyrelsen bör därför få ett uppdrag att
utveckla Svenska kyrkans digitala kommunikation så att den i större utsträckning
också stöder medlemmarnas trosliv.
Göteborg den 28 juli 2019
Hans-Olof Andrén (POSK)

Sten Janson (POSK)

Boel Johansson (POSK)

Lisa Tegby (POSK)

MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE TILL MOTION 2019:30
De Ungas Kyrkomöte ser positivt till motionen eftersom att det medför ytterligare ett sätt
att delta i kyrkliga sammanhang och i troslivet inom Svenska kyrkan på sina villkor. Det
finns redan digitalt material, men mötet tror att det befintliga materialet behöver kompletteras och paketeras till ett samlat format med ökad tillgänglighet. Mötet vill poängtera att
arbetet med ett digitalt stöd bör vara brett och fokusera på utbildning och lärande.
Digitala stöd kan bli en väg in i kyrkan för de som inte redan kommit i kontakt med
kyrkan. En möjlighet som mötet särskilt vill lyfta och hoppas blir viktig i utvecklingsarbetet.
Med det sagt så vill vi också lyfta vikten av gemenskapen som delas i det kyrkliga rummet,
till exempel delande av tro. Många idag är ensamma och ett digitalt stöd bör inte ersätta de
möten ansikte mot ansikte som är väldigt värdefulla.
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Kyrkomötet
Mot 2019:36

Kyrkomötet
Motion 2019:36
av Lisa Gerenmark m.fl.

Nya psalmer och sånger med svenskkyrklig teologi

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att
1. uppdra till kyrkostyrelsen att utreda hur det bäst kan åstadkommas en ny musikoch sångsamling med svenskkyrklig teologi som kan tilltala ungdomar och andra
och användas i t.ex. konfirmationsundervisningen,
2. uppdra till kyrkostyrelsen att verkställa arbetet med en sådan samling på sätt som
utredningen finner mest framkomligt.

Motivering
Vilka psalmer och sånger vi använder i gudstjänster och i andra sammanhang där vi
firar andakt är en viktig del av vår kyrkas undervisning och förkunnelse.
Många är vi som kan vittna om hur ungdomar under konfirmationstiden lär sig de
sånger vi sjunger mycket lättare än vad de kan upprepa vad vi sagt på ett undervisningspass. Andakterna på träffar och läger kan utgöra höjdpunkter och musiken har
stor del i det.
I ungdomssammanhang har det de senaste åren blivit allt vanligare att använda sig
av lovsånger från traditioner långt ifrån vår kyrka. Så har t.ex. Hillsong inspirerat till
en ny sorts musik som tilltalar unga som gamla men med en teologi som lämnar
mycket att önska. Om detta användande är oreflekterat eller genomtänkt är svårt att
veta. När vi som kyrka just nu kraftsamlar kring lärande och undervisning blir de
svenskkyrkliga och folkkyrkliga perspektiven extra viktigt att ta ansvar för.
Lovsångernas texter har fantastiska tydliga kärleksförklaringar till Jesus. Dessa
behöver dock kompletteras med texter om vårt uppdrag som kristna – att tjäna världen
och medmänniskan.
Vi ser också risker med att för ensidigt och i för stor utsträckning använda sig av
dessa ”jag och Jesus-sånger” då de kan upplevas som någon form av påtvingad bekännelse vilket i sin tur kan vara problematiskt för en del. Bekännelse och tillhörighet är
ju något som var och en växer in i på sina egna villkor. En annan aspekt är också att
vi på våra gemensamma samlingar och möten har en större möjlighet att bära varandra
om sjungandet är mer i vi-form än jag-form.
Även om vår psalmskatt är stor tror vi inte att det räcker med en uppmaning att
använda sig av de psalmer som finns där. De har alltid funnits där men av olika orsaker
väljs de bort. Vi tror det behövs en samling ny musik, likt lovsångerna, men med texter
om rättvisa, solidaritet, skapelseansvar, mission och det helt vanliga livet. Texter som
kan användas i konfirmationsundervisningen, gudstjänster och andra sammanhang
och som på ett tydligt sätt förmedlar en svenskkyrklig teologi.
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Det kan t.ex. göras genom en psalmtävling eller ett uppdrag till några utvalda
kompositörer och textförfattare. Vårt förslag är att dessa sånger sedan samlas i ett
sånghäfte eller på Svenska kyrkans intranät för att tillgängliggöras för alla som arbetar
med musik och/eller unga människor i kyrkan.
Lämpligtvis görs också en genomlysning av existerande lovsånger, psalmer och
annan musik där en tittar på teologin samt musikens tilltal och lyfter sedan in de som
anses lämpliga och användbara i samlingen ovan.
Då ungdomars värld till stor del är digital tror vi också att det vore klokt att spela
in musiken och lägga upp på t.ex. Spotify så att den tillgängliggörs för de ungdomar
som vill lyssna i sina lurar.
Vår tanke är att det ska vara lätt att hitta psalmer och sånger till konfirmationsundervisningen, ungdomsverksamheten och gudstjänsten som kan relatera till kyrkoårets texter och samtidigt ha ett nutida musikaliskt tilltal. Poängen är inte att konkurrera ut de psalmer som finns i vår psalmbok utan att komplettera.
Falköping den 30 juli 2019
Lisa Gerenmark (ÖKA)

Karin Janfalk (ÖKA)

Johan Blix (ÖKA)

MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE TILL MOTION 2019:36
De Ungas Kyrkomöte tycker att motionen lyfter en relevant fråga. Det borde finnas ett
komplement till psalmboken som både kan passa unga och vuxna.
En sådan samling borde inkludera formuleringar av texter som reflekterar en svenskkyrklig
teologi och som många av våra kyrkobesökare, bland annat konfirmander, lättare kan relatera
till. I framtagandet av en ny sång- och musiksamling är det viktigt att tänka på att det ska
vara musikstycken som konfirmander kan känna sig bekväma med även innan de har utvecklat sin tro till fullo. Det vore positivt om den eventuella nya sång- och musiksamlingen samt
den redan befintliga repertoaren görs tillgänglig digitalt så att en enkelt kan hitta kompletta
notbilder.
Nyskrivna sånger och musikstycken kan komplettera de gamla psalmerna, det finns en
poäng i att använda de psalmer och sånger vi har. Det är viktigt att unga får ta del av de
rika traditioner av musik som redan finns.
Flera deltagare på De Ungas Kyrkomöte ser också gärna att det tillkommer fler sånger på
andra språk än svenska.
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Mot 2019:37

Kyrkomötet
Motion 2019:37
av Sven Gunnar Persson

Lektionarium för Svenska kyrkan

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att skyndsamt ta fram lektionarium
för Svenska kyrkan att publiceras på lämpligt sätt.

Motivering
Bibelns texter har en central betydelse för kyrkans undervisning. Att ge uppmuntran
till och stöd för läsning av bibeln bör vara en viktig uppgift för Svenska kyrkan på alla
nivåer. Ett lektionarium (bibelläsningsplan) kan vara till god hjälp för enskilda och
grupper att ta del av bibelns innehåll. Tidigare har lektionarium som anknutit till
kyrkoårets rytm och texter funnits på Svenska kyrkans hemsida. I september 2018
angavs på hemsidan: ”Vi arbetar med kommande lektionarium. För tillfället finns
tyvärr inte någon bibelläsningsplan att ladda ner här.” För närvarande står det på
hemsidan: ”Vi håller på att se över hur vi ska erbjuda en aktuell bibelläsningsplan.”
Det är angeläget att nu skyndsamt ta fram lektionarium som kan gälla från och
med kyrkoåret 2019/20. En möjlighet som bör övervägas är att erbjuda flera bibelläsningsplaner som enskilda och grupper kan välja bland. Det finns säkert goda exempel från den ekumeniska rörelsen och olika kommuniteter som kan komplettera en
plan som är framtagen med särskild inriktning på behoven inom Svenska kyrkan.
Figeholm den 29 juli 2019
Sven Gunnar Persson (POSK)

36

MOTIONSSVAR FRÅN DE UNGAS KYRKOMÖTE TILL MOTION 2019:37
De Ungas Kyrkomöte gillar tanken om ett svenskkyrkligt lektionarium, särskilt om detta
blir lättillgängligt för ungdomar. Mötet anser att det vore trevligt att få ta del av en bibelläsningsplan i någon form och uppmanar därför att det jobbas fram så fort det går utan att
kompromissa på kvalité.
Mötet ser att det är viktigt att materialet blir tillgängligt för alla i dagens samhälle med den
tekniska utvecklingen. Det är också viktigt med material för nybörjare.
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VILKA ÄR SVENSKA KYRKANS UNGA?
Syftesparagraf: Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av
barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum
och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara
en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.
Svenska Kyrkans Unga bildades 1993 och har omkring 13 500 medlemmar
i runt 300 lokalavdelningar över hela landet. Svenska Kyrkans Unga är en
demokratisk rörelse av barn och unga som arbetar för att bevaka barn och
ungdomars intressen i Svenska kyrkan.
I Svenska Kyrkans Unga möts många intressen: innebandy, teater, körsång,
pyssel, friluftsliv och mycket, mycket mer. Du får också möjligheten att
diskutera och fundera med andra om Gud och livet.
Vi är en öppen gemenskap där alla är välkomna precis som de är, troende
eller icke troende Svenska Kyrkans Unga tar självklart ställning mot
diskriminering, rasism och främlingsfientlighet i samhället, inom kyrkan
och i världen. Varför det? Vi tycker att alla människor har lika värde, och
förtjänar kärlek och respekt!
Vi är demokratiska och tror att alla människor har något viktigt att bidra
med och röster som är värda att lyssna på! Vi vill förändra världen och
världen börjar här hemma, i köket, i klassrummet, på gatan: om vi inte
förändrar våra egna attityder kan vi inte bygga en bättre värld för alla!
Läs mer på www.svenskakyrkansunga.se

STÖTTA SVENSKA KYRKANS UNGA – BLI STÖDMEDLEM
Tycker du att det är viktigt att unga människor får en möjlighet att vara sig själva?
En plats där unga får fundera över de stora frågorna – livet, Gud och döden?
Svenska Kyrkans Unga ger mängder av unga människor den möjligheten. Vi skapar
mötesplatser i kyrkan där tankarna, tron och tvivlet får flöda fritt.
Vi vill att så många som möjligt ska få vara med. Därför kostar det ingenting att vara
medlem i Svenska Kyrkans Unga. För att det ska fungera behöver vi din hjälp! Ett sätt att
hjälpa är genom gåvor. Du kan stötta Svenska Kyrkans Unga genom att bli stödmedlem.
Du kan också ge en valfri gåva via Swish: 123 389 36 58.
Läs mer på www.svenskakyrkansunga.se/stodmedlem
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