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Kyrkomötet
Samhälls- och kulturutskottets betänkande 2018:1

Bok om kristen tro till svenska hushåll

Sammanfattning
Detta betänkande behandlar motion 2018:2, där kyrkostyrelsen föreslås få i uppdrag
att ge ut en bok om kristen tro att dela ut till svenska hushåll. Utskottet konstaterar att
Lilla boken om kristen tro, som kom ut 1992, var en lyckad satsning men att mycket
har hänt sedan dess och samhället ser annorlunda ut på många sätt. Samhället präglas
mer av mångfald i form av kultur, språk och religion och sättet att både distribuera
och ta till sig information har förändrats. Utskottet menar att det arbete som idag pågår
inom Programmet för lärande och undervisning svarar på det motionären vill uppnå.
Utskottet föreslår därför att motionen avslås.
Till betänkandet finns två reservationer.

Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2018:2.

Motionens förslag
Motion 2018:2 av Lars-Ivar Ericson, Bok om kristen tro till svenska
hushåll
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utge en bok om kristen tro att
utdelas till svenska hushåll.

Yttrande från Läronämnden
Läronämnden har yttrat sig över motion 2018:2 i Ln 2018:8y, bilaga.

Bakgrund
1990 beslutade Svenska kyrkans centralstyrelse att en bok om kristen tro skulle
produceras och spridas. Med boken ville Svenska kyrkan ge ett redskap till människor
för att samtala om tro- och livsåskådningsfrågor samtidigt som man ville informera
om vad kristen tro kan betyda.
Boken gavs ut första advent 1992 som ett led i ”Jubelåret”, kulmen på Svenska
kyrkans bekännelsearbete, där man i ett tiotal år arbetade med den kristna bekännelsen
och vad det betyder för människor idag. Boken kom att heta Lilla boken om kristen
tro för att den var just en liten bok som handlade om kristen tro.
Lilla boken om kristen tro såldes under 1992 av bokförlaget Verbum till församlingarna i nära tre miljoner exemplar. Församlingarna bestämde själva om och i vilken

SK 2018:1

omfattning man ville beställa boken. De använde sedan olika metoderför att sprida
boken. De vanligaste sätten var postutskick, dörrknackning och utdelning i kyrkan i
samband med gudstjänstbesök. Linköpings stift distribuerade boken per post till
samtliga hushåll medan det skilde sig åt mellan församlingarna i övriga stift.
Det var även möjligt att göra lokala editioner av bokens sista 16 sidor vilket alla
stift och många församlingar gjorde. Sammanlagt gjordes ca ett åttiotal olika editioner
av Lilla boken. Den översattas även till finska, engelska, teckenspråk och gjordes i en
läsa-lätt version samt som ljudbokskassett.
I samband men utgivningen av Lilla boken gjordes även en uppmärksammad
annonskampanj i TV, dags och kvällspress för att skapa intresse för boken.
I den utvärdering som gjordes efter satsningen uppgav ungefär hälften av Sveriges
hushåll att de fått Lilla boken om kristen tro. 65 procent uppgav att de fått den per
post, 20 procent genom ett personligt överlämnande och 10 procent att de själva på
något sätt varit aktiva för att få den. Hälften av de som fått boken uppgav att de genom
media och annonser hade hört talas om den innan de fick den. Det påvisades även ett
positivt samband mellan de som sett annonserna och i vilken utsträckning de läst
boken.
75 procent av de tillfrågade var positiva till denna typ av satsning och 30 procent
av de som inte fått boken uppgav att de gärna skulle vilja ha den.
Aktuellt arbete idag inom Svenska kyrkan
Det finns inga liknade stora bokprojekt som Lilla boken om kristen tro inplanerade
men det finns annat arbete som syftar till att förklara kristen tro. Kyrkomötet har under
flera år påtalat behovet av att Svenska kyrkan stärker sitt arbete med lärande, undervisning och mission och kyrkostyrelsen har bland annat arbetat med detta genom
satsningen Dela tro – dela liv som inleddes 2012 och fasas ut under 2018. Kyrkostyrelsen har dock sett behov av ytterligare satsningar och i redan i sin skrivelse till
förra årets kyrkomöte KsSkr 2017:1 Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans
nationella nivå 2018–2020 anger man som ett under planeringsperioden särskilt prioriterade områdena en genomgripande satsning på lärande och undervisning. Under
2018 har Programmet för lärande och undervisning sjösatts.
I kyrkostyrelsens skrivelse till årets kyrkomöte Verksamhet och ekonomi för
Svenska kyrkans nationella nivå 2019–2021 (KsSkr 2018:1) lyfter styrelsen fram sin
genomgripande satsning på Programmet för lärande och undervisning (sid. 9 och 10).
Satsningen ska skapa förutsättningar och redskap till fördjupning samt bidra till
folkbildningen om kristen tro.
Programmet för lärande och undervisning
Kyrkoordningen beskriver syftet med församlingens grundläggande uppgift (fira
gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission) som att ”människor ska
komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas,
Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas”. Att detta har skett, kan alltså beskrivas som det övergripande och mycket långsiktiga målet för församlingarnas arbete.
Det övergripande och långsiktiga målet för programmet kan sägas vara att ha
bidragit till att församlingarnas mål uppfylls genom att ha fått till stånd ett systematiskt och sammanhållet lärande i kristen tro i hela Svenska kyrkan: församlingar,
stift och nationell nivå.
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För programmet i sin helhet formuleras dels ett överordnat mål, dels ett antal
underordnade mål:
♦ Församlingarnas arbete med lärande och undervisning har blivit mer omfattande,

sammanhållet och systematiskt.

♦ Det finns välfungerande och förtroendefulla samverkansformer mellan stift och

nationell nivå där frågor om lärande och undervisning kommuniceras och utvecklas.

♦ Församlingarna har genom den digitala plattformen fått tillgång till konkret stöd

för sitt arbete med lärande och undervisning.

♦ Medlemmar och andra intresserade har genom den digitala plattformen fått

tillgång till en bred och djup förståelse av kristen tro i enlighet med Svenska
kyrkans teologiska tradition.
♦ Svenska kyrkans delaktighet och synlighet i det offentliga samtalet om religion,
livsfrågor, etik och värderingsfrågor har stärkts och utvecklats.

Utskottets överväganden
Utskottets förslag: Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2018:2.
Utskottet konstaterar i likhet med motionären att Lilla boken om kristen tro var en
lyckad satsning i många församlingar. Utdelande av boken, som var kombinerad med
en större kommunikationssatsning, gav möjlighet till möten och samtal. Men mycket
har hänt sedan 1992 och samhället ser annorlunda ut på många sätt. Samhället präglas
mer av mångfald i form av kultur, språk och religion och sättet att både distribuera
och ta till sig information har förändrats. Utskottet menar att det arbete som idag pågår
inom Programmet för lärande och undervisning, vilket syftar till att skapa förutsättningar och redskap till fördjupning samt till att bidra till folkbildningen om kristen
tro, svarar på det motionären vill uppnå. Utskottet föreslår därför att motion 2018:2
ska avslås.
Uppsala den 4 oktober 2018
På Samhälls- och kulturutskottets vägnar
Sofia Rosenquist, ordförande

Mattias Nihlgård, sekreterare

Beslutande: Sofia Rosenquist, ordförande, Anton Härder, Cecilia Clausen, Birgitta
Lindén, Olle Rydell, Ellen Leijen, Anders Brunnstedt, Boel Johansson, Birgit
Kullingsjö, Mikael Eskilandersson, Anna-Karin Westerlund, Elisabet Stålhem
Liljendahl, Tomas Rosenlundh, Elisabeth Sandlund och Marja Hillerström.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Ann-Christine Rosengren, Gunilla Lundström,
Daniel Larson, Lena Arman, Johannes Ekström, Ulla-Britt Holmér, Lars-Ivar Ericson,
Ann-Kristin Jonäng, Marcus Lagerroos, Katarina Ramnerö Ödestad, Kjell O Lejon,
Bertil Olsson, Bengt Olsson och Catrin Björkman.
Biskoparna Åke Bonnier och Mikael Mogren har deltagit i utskottets överläggningar.
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Reservation 1
Vi reserverar oss mot utskottets förslag att avslå motion 2018:2 till förmån för
motionen.
De goda erfarenheterna av utdelningen av En liten bok om kristen tro 1992 manar
till efterföljd. En tidsenligt utformad bok passar in som en av pusselbitarna inom
programmet lärande och undervisning. Att information finns tillgänglig på nätet är
inget argument mot en bok, som kan väcka nyfikenhet och upptäckarglädje även hos
den som inte aktivt söker kunskap om tro och kyrka. Bokens omfång, form, innehåll
och distributionssätt bör skyndsamt utredas även om det är realistiskt att tänka att
projektet tar åtskillig tid att förverkliga.
Anders Brunnstedt, Boel Johansson, Birgit Kullingsjö och Elisabeth Sandlund
Reservation 2
Jag reserverar mig mot utskottets förslag att avslå motion 2018:2 till förmån för
motionen.
Mikael Eskilandersson
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Kyrkomötet
Läronämndens yttrande 2018:8y

Ny vuxenkatekes

Läronämndens yttrande över motionerna 2018:2 och 2018:4
I sitt yttrande Ln 2016:7y anförde Läronämnden: ”Om en översättning av hela
Konkordieboken eller någon av dess skrifter ska antas av kyrkomötet fordras granskning i Läronämnden.” Motsvarande gäller om andra normerande lärodokument ska
antas av kyrkomötet.
Uppsala den 30 augusti 2018
På Läronämndens vägnar
Antje Jackelén, ordförande

Ann-Katrin Bosbach, sekreterare

Närvarande: Ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande, biskop Ragnar Persenius,
biskop Martin Modéus, biskop Åke Bonnier, biskop Johan Dalman, biskop Mikael
Mogren, biskop Fredrik Modéus, biskop Johan Tyrberg, biskop Susanne Rappmann,
biskop Sören Dalevi, biskop Eva Nordung Byström, biskop Åsa Nyström, biskop
Thomas Petersson, biskop Eva Brunne, Eva-Lotta Grantén, Marta Axner Ims,
Margarethe Isberg, Karin Johannesson, Håkan Möller, Jesper Svartvik och Mikael
Winninge.
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