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Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att tillse att den pastoralteologiska 
prästutbildningen vid Johannelunds teologiska högskola återigen till fullo godkänns 
som komplett pastoralteologisk prästutbildning för tjänst som präst i Svenska kyrkan. 

Motivering 
Johannelunds teologiska högskola (JTH), Uppsala, med ett utbildningsuppdrag sedan 
1862, är både en högskola och ett pastoralinstitut. I det integrerade prästprogrammet 
varvas akademiska studier i teologi (högskolekurser) med praktisk prästutbildning 
(pastorala profilkurser). Dessutom erbjuds ett regelbundet andakts- och gudstjänstliv. 
På det sättet integreras teologins teori och praktik och ger under hela utbildningstiden 
präststudenterna tid för reflektion och diskussion, mentorskap och utvärderingar med 
inriktning på kommande tjänst inom EFS och Svenska kyrkan. Den innehåller för 
svenskkyrklig prästutbildning unika och viktiga moment, som på ett genomtänkt sätt 
utbildar dem för den nya svenska verkligheten, med allt tydligare mångreligiösa och 
multikulturella inslag, och där det kristna trons närvaro och erbjudandet behöver 
förtydligas. 

Den för JTH unika svenskkyrkliga integrerade prästutbildning rustar alltså under 
hela utbildningstiden den enskilde präststudenten på ett sätt som under många år 
lovordats av såväl studenter som avnämare som den bästa för förberedelse för arbete 
i Svenska kyrkans församlingar. Det finns idag fler än 450 präster i tjänst inom 
Svenska kyrkan och ytterligare cirka 140 inom EFS som studerat på JTH och sök-
trycket för teologiska studier på grundnivå är idag det högsta i landet.  

Genom ett välment men olyckligt beslut att endast godkänna pastoralteologisk 
utbildning vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut stängde Svenska kyrkan möjlig-
heten för studenterna att helt och fullt få den integrerade prästutbildningen med dess 
pastoralteologiska inslag på JTH godkänd. Den senaste godkända praxisterminen för 
svenskkyrkliga prästkandidater utbildades på JTH under höstterminen 2016, för 
prästvigning januari 2017. Då utbildningen tydligt och klart visat på utmärkta utbild-
ningsresultat såväl ur student som avnämarperspektiv, borde det vara en självklarhet 
att åter igen godkänna den med högskolestudierna integrerade pastoralteologiska 
utbildningen vid JTH som ett komplett utbildningsalternativ för prästtjänst inom 
Svenska kyrkan. Kyrkomötet bör därmed uppdras att tillse att den pastoralteologiska 
prästutbildningen vid Johannelunds teologiska högskola till fullo återigen godkänns 
som komplett prästutbildning för tjänst i Svenska kyrkan och att Svenska kyrkan i 
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Mot 2018:24 enlighet med tidigare bruk ekonomiskt ersätter JTH för denna utbildningsinsats för 
Svenska kyrkans räkning. 
 
Linköping den 17 juli 2018 
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