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1. Inledning 

Det är dags för mässa, en helt vanlig söndag i oktober. Klockorna ringer i vanlig ordning, det 

är procession precis som vanligt, liturgin är densamma som varje mässa, vi får ta emot 

nattvarden – allt är precis som det brukar vara. Men ändå är det något som är annorlunda. I 

processionen bärs det tunga processionskorset av ett barn i sjuårsåldern med hjälp av en 

kyrkvärd, likaså evangelieboken. Barnen får sitta längst fram i koret tillsammans med 

prästerna som leder högmässan och de får tillsammans med kyrkvärdarna utföra olika 

uppgifter. När det är dags för nattvarden sker det som gör just denna högmässa till något av 

det största jag har varit med om, för även här är barnen med under själva utdelandet av 

nattvardsgåvorna. När jag kommer fram till en av de två stationerna med bröd och vin säger 

prästen ”Kristi kropp för dig utgiven”, men det är ett barns ögon jag möter, och det är en liten 

barnahand som försiktigt lägger oblaten i min framsträckta hand innan jag går vidare till 

kyrkvärden som håller i vinkalken. Framför prästen står ett barn i sjuårsåldern och delar ut 

oblater medan prästen säger ”Kristi kropp för dig utgiven”. Framför mig står ett barn som får 

vara med i högmässan, och dessutom har fått konkreta uppgifter i den. Framför mig står ett 

barn som inte bara får vara med, utan som får vara delaktig, och det slår mig att så här skulle 

det kunna vara överallt, i varje högmässa som firas i Svenska kyrkan.  

 

I denna uppsats undersöker jag hur två yrkesprofiler inom Svenska kyrkan, präster och 

pedagoger, förhåller sig till barnen i relation till högmässan och vilka förståelser av kyrkan 

synsätten indirekt grundar sig i. Genom att belysa och jämföra prästers och pedagogers 

synsätt kan tänkbara skillnader i pedagogiska förhållningssätt och dess inverkan på Svenska 

kyrkan aktualiseras och föras till diskussion. 

 

1.1 Problemformulering och syfte 

Problemformuleringen i föreliggande uppsats lyder: Hur förhåller sig församlingspedagoger 

respektive präster till barnen i relation till högmässan i Svenska kyrkan, och vad säger 

förhållningssättet om informanternas implicita ecklesiologier?  

 

Syftet med denna studie är att bidra till fördjupad ecklesiologisk medvetenhet gällande barns 

delaktighet i Svenska kyrkans högmässa och olika sätt att förhålla sig till detta. Studien ämnar 

härigenom skapa underlag för vidare samtal och reflektion. 
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1.2 Arbetsfrågor 

- Hur förhåller sig församlingspedagoger respektive präster i Svenska kyrkan i 

pedagogiskt hänseende till barnen i relation till högmässan? 

- Hur kan församlingspedagogers respektive prästers förhållningssätt till barnen i 

relation till högmässan tolkas ecklesiologiskt och vilka likheter respektive skillnader 

kan utläsas mellan dem?  

1.3  Avgränsningar och begrepp 

Med benämningen ”barnen” i problemformuleringen och arbetsfrågorna åsyftas barn i 

åldrarna 0-14. Avgränsningen grundar sig på att det hos enskilda individer sker ett mer aktivt 

val att vara delaktig i kyrkans verksamhet efter konfirmationsålder. Denna uppsats är inte en 

verksamhetsbeskrivning, utan en ecklesiologisk analys av pedagogiska förhållningssätt. Jag 

analyserar inte hur församlingarna eller enskilda präster och pedagoger gör i sin praktiska 

verksamhet, utan jag undersöker exempel på hur präster och pedagoger tänker. 

 

Studien är avgränsad till två av de fyra yrkesprofilerna inom Svenska kyrkan, präster och 

pedagoger, eftersom prästerna i många fall är de som är huvudansvariga för gudstjänstlivet i 

församlingarna och därmed har en viktig roll i både planering och utförande, samt eftersom 

pedagogerna i många fall är den yrkeskategori inom Svenska kyrkan som har mest kontakt 

med barn och unga i församlingen och som leder verksamhet för barn och unga. Pedagogerna 

har oftast uppgifter i gudstjänst och högmässa om det finns barngrupper som medverkar eller 

om det är en riktad gudstjänst som är särskilt anpassad för barn, och blir därmed en koppling 

mellan barn och deras medverkan i gudstjänsterna. 

 

Yrkestiteln församlingspedagog är något problematisk att använda eftersom även anställda 

utan specifik pedagogisk församlingspedagogutbildning idag kan arbeta under titeln 

församlingspedagog. I denna uppsats innefattar titeln församlingspedagog alla anställda i 

Svenska kyrkan som jobbar med sådant som församlingspedagogerna gör, det vill säga 

framförallt med barn- och ungdomsverksamhet. 

 

I denna studie har jag även gjort en avgränsning gällande gudstjänsttyper i Svenska kyrkan 

och fokuserar endast på barnens roll i relation till högmässan. Detta på grund av att det är i 

relation till högmässan som förhållningssätten till barnen sannolikt skiljer sig mest åt. Ett 
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annat skäl till avgränsningen är att jag inte ville få ett för stort och oprecist begrepp att 

förhålla mig till då begreppet ”gudstjänst” i sig är ett väldigt komplext och mångtydigt 

begrepp, ett samlingsbegrepp för alla typer av gudstjänst som firas inom Svenska kyrkan. 

Högmässan är däremot väldigt konkret i sin utformning och allmänt förekommande som 

huvudgudstjänst inom Svenska kyrkan, vilket gör att den i validitetshänseende med hänseende 

till enkätsvaren lämpar sig väl som avgränsning. 

 

1.4 Teori  

I uppsatsen används tolkningsredskapen ”kyrkan som kunskapsinstitution” och ”kyrkan som 

lärandegemenskap”. Jag ger i det följande en beskrivning om hur jag förstår dem och deras 

innehåll.1 Som grund till konstruerandet av tolkningsredskapen används Models of the Church 

av Avery Dulles, för att få ecklesiologiska modeller att bygga redskapen utifrån. Dulles bok 

används eftersom den ger tydliga modeller att utgå ifrån när synen på kyrkan ska studeras 

oavsett konfession. Dulles är katolik, men hans modeller är inte bara tillämpbara på den 

romersk-katolska kyrkan, utan de används även flitigt i forskning om andra kyrkor.  I Models 

of the Church presenterar Dulles fem ecklesiologiska basmodeller genom vilka kyrkans 

karaktär kan tolkas och förstås. Enligt honom existerar kyrkan bara som en dynamisk 

verklighet som uppfyller sig själv i historien, och det är endast genom något slags delande i 

kyrkans liv som förståelse för vad kyrkan verkligen är växer fram. Utifrån denna förståelse är 

teori och praxis något som är oskiljaktigt förenade.2 Kyrkan har genomgått många 

paradigmskiften, det vill säga påtagliga skiften från en dominerande kyrkosyn till en annan. 

Dessa har inte alltid accepterats direkt av enskilda individer, men har kollektivt godtagits för 

att de hjälper kyrkan att finna sin identitet i en föränderlig värld, eller för att de motiverar 

människor till den sorts lojalitet, åtagande och generositet som kyrkan vill främja.3 Med 

utgångspunkt i dessa iakttagelser belyser Dulles kyrkans mysterium genom olika modeller 

som kommit att bli tongivande i modern teologi. 4 De fem modeller han utformar är kyrkan 

som institution, kyrkan som mystik gemenskap, kyrkan som sakrament, kyrkan som 

budbärare och kyrkan som tjänare.5 Ett av Dulles centrala synsätt är att varje modell både har 

                                                      
1 Tolkningsredskapen “kyrkan som kunskapsinstitution” och “kyrkan som lärandegemenskap” är hämtade från 

Marie Rosenius. Förståelsen av och tillämpningen av redskapen i uppsatsens självständiga analys och diskussion 

är naturligtvis min egen. 
2 Avery Cardinal Dulles, Models of the Church (New York: Crown Publishing Group, 2002), 19. 
3 Dulles, 23. 
4 Dulles, 23-25. 
5 The Church as Institution, The Church as Mystical Communion, The Church as Sacrament, The Church as 

Herald, The Church as Servant. Dulles, 26-94. 
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sina styrkor och svagheter och att det är av stor betydelse att laborera med modellerna 

simultant. I denna uppsats används två modeller: ”kyrkan som institution” och ”kyrkan som 

mystik gemenskap”, som länkats samman med två olika teoretiska perspektiv på kunskap och 

lärande. De två modellerna passar bra i studien eftersom de är påtagliga i Svenska kyrkans 

historia som folkkyrka, samt eftersom det finns spår av kyrkotänkande som träffar dessa 

modeller i Svenska kyrkan även idag då Svenska kyrkan kan betraktas som både en 

organisation och som en gemenskap.  

 

För att kunna bygga redskapen utifrån olika pedagogiska aspekter och perspektiv på kunskap 

används Att lära eller läras av Otto Granberg som beskriver olika perspektiv på kunskap och 

lärande. Granbergs bok används eftersom den ger en översikt över olika synsätt på kunskap 

och lärande. Jag återkommer till dessa två kunskaps- och lärandeperspektiv i avsnitt 1.5.3 

efter en närmare beskrivning av de två angivna ecklesiologiska modellerna. 

 

1.4.1 Kyrkan som institution 

Avery Dulles menar att kyrkan har haft en institutionell sida ända sedan de allra tidigaste 

åren, vilket har kommit till uttryck genom att det har funnits erkända präster, alltså vigda 

ämbetsmän, och föreskrivna former för allmänt gudstjänstfirande som har varit passande för 

kyrkan. Kyrkan som institution innebär en förståelse av kyrkan där de institutionella synliga 

elementen är det primära. 6 I modellen kyrkan som institution är kyrkans makt och funktion 

allmänt indelade i tre områden: undervisning, helgande och styrande. Denna indelning leder 

vidare till distinktioner mellan kyrkans lära och kyrkans eget lärande, kyrkans helgande och 

kyrkan som helgad, och mellan kyrkans styrande och kyrkan som styrd. Kyrkan framstår här 

som en unik skola där de som undervisar har makten att utforma sin undervisning genom en 

maktstruktur med juridiska och andliga konsekvenser för individen.7 I modellen kyrkan som 

institution är det viktigt att medlemskapet är väl synligt eftersom medlemmarna är 

förmånstagarna i kyrkan. Kyrkan är skolan som instruerar medlemmarna med hänseende till 

sanningarna de behöver känna till för sin eviga frälsnings skull. Utifrån detta blir det tydligt 

vad kyrkan här tänks göra för sina förmånstagare: den ger dem evigt liv.8 

 

                                                      
6 Dulles, 27. 
7 Dulles, 31. 
8 Dulles, 33. 
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1.4.2 Kyrkan som mystik gemenskap 

Modellen kyrkan som mystik gemenskap kan relateras till perspektiv inom modern sociologi, 

där man skiljer mellan två sorters sociala relationer: gesellschaft (samhälle) och gemeinschaft 

(gemenskap). Samhället är de stora samhällsgrupperna som är synliga, och gemenskapen är 

de mindre grupperna som karaktäriseras av möten ansikte mot ansikte, ett mindre antal 

människor och en relativ intimitet mellan deltagarna i mötet. Kyrkan är den mystiska 

gemenskap som erbjuder ett möte mellan de två sorterna av sociala relationer, där de förenas i 

en enda kropp, Kristi kropp. Modellen kyrkan som mystik gemenskap harmoniserar med 

bibliska bilder, framförallt bilden av kyrkan som en enda kropp och bilden av kyrkan som 

Guds folk.9 Kyrkan tenderar ibland att ses som en gemenskap av människor där varje individ 

är fri i sig själv, men i den mystika gemenskapen som blir tydlig i Kristi kropp-tanken blir 

individerna ihopkopplade med varandra och får även både en personlig relation till Gud och 

en gemensam relation Gud och människor emellan.10 Den primära faktorn som binder 

kyrkans medlemmar till varandra är enligt denna modell Guds nåd och alla som binds 

samman i kyrkans gemenskap blir en del av Kristi kropp och Guds folk. Till skillnad från 

modellen kyrkan som institution framstår kyrkan i denna andra modell inte bara som ett slags 

verktyg för att forsla människor till himlen. Kyrkan tänks snarare vara en plats som ger 

människan möjlighet att fullfölja målet med sin blotta existens: att vara i enhet med Gud.11 

 

1.4.3 Två teoretiska perspektiv på kunskap och lärande 

Otto Granberg skiljer mellan två teoretiska perspektiv på kunskap och lärande. Granberg 

menar att kunskapen antingen kan ses som en produkt eller en process, och att dessa olika 

perspektiv på kunskap kan relatera till två olika pedagogiska synsätt.12 Skiljelinjerna mellan 

de två pedagogiska synsätten är relationen mellan den som lär ut och det som ska läras.13 

 

 

Förmedlingspedagogik 

När kunskapen betraktas som en produkt framstår individen som mottagare av en given 

kunskap där flit, lydnad och förnöjsamhet underlättar inlärningen. Det finns utifrån detta 

                                                      
9 Dulles, 39-42. 
10 Dulles, 46. 
11 Dulles, 50. 
12 Otto Granberg, Lära eller läras: Om kompetens och utbildningsplanering i arbetslivet (Lund: Studentlitteratur, 

2004), figur 3.9 ”Kunskap som produkt respektive process”, 57. 
13 Granberg, 27. 
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perspektiv en objektiv verklighet som kan förmedlas via kunskap och kunskapen i sig kan 

mätas i en värld som kan delas in i olika ämnesdiscipliner. Synen på kunskap som produkt 

präglas därför av förmedlingspedagogik. Inom förmedlingspedagogiken är tanken, enligt 

Granberg, att det finns en sanning i form av en kunskapsmassa som ska förmedlas. 14 Detta 

objektiv förhållningssätt är något som makthavare, till exempel kyrkan, staten och 

universiteten har intagit, och dessa instanser har även kontrollerat den kunskap som ska läras 

ut för att säkerställa att det har varit ”rätt” sanning som förmedlats.15 

Förmedlingspedagogiken utgår ifrån att det finns en objektiv värld av kunskap som både kan 

beskrivas och målrelateras i olika sammanhang. Denna sorts pedagogik utgår ofta från ett 

deduktivt synsätt där utgångspunkten är det mer övergripande och sedan arbetar sig individen 

nedåt mot mer konkreta detaljer.16 

 

Progressiv pedagogik 

När kunskapen betraktas som en process tänks individen själv bygga sin kunskap, och 

handling, uppgiftsorientering och reflektion är en viktig del i lärandeprocessen. Världen ses 

som hel i detta perspektiv och individen erövrar sin kunskap genom sin strävan att förstå hur 

saker hänger samman. Kunskapen är därmed kvalitativ där resultatet värdesätts mer än 

kvantiteten. Synen på kunskap som process präglas av en progressiv pedagogik.17 Inom den 

progressiva pedagogiken är tanken att lärande och kunskapsutveckling hos individen måste 

kopplas till den egna erfarenheten för att kunna ge resultat. Det är inte fruktbart att ha två 

världar, en teoretisk och en praktisk, utan det är erfarenhet som resulterar i lärande.18 Den 

progressiva pedagogiken kan beskrivas som ringar på vattnet. Individens förförståelse och 

erfarenheter står i centrum och själva lärandet utgår från det konkreta och närliggande. 

Kunskapen ökar och utvidgas när individen söker sig ut på okända områden och tar till sig 

nya intryck och får nya erfarenheter som i sin tur kan ligga till grund för ny kunskap. 

Individen rör sig alltmer ut mot det mer allmänna och teoretiska, vilket gör att den progressiva 

pedagogiken kan sägas utgå från ett induktivt synsätt. Ett induktivt synsätt innebär att 

individen successivt bygger upp en mer allmängiltig förståelse för något utifrån närliggande, 

konkreta och därmed begripliga kunskaper, vilket kan beskrivas som ”learning by doing”.19 

                                                      
14 Granberg, 57. 
15 Granberg, 22. 
16 Granberg, 28. 
17 Granberg, 57. 
18 Granberg, 23. 
19 Granberg, 30. 
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1.4.4 Tolkningsredskap 

Utifrån ovanstående beskrivningar av två ecklesiologiska basmodeller och två pedagogiska 

perspektiv på kunskap och lärande framgår innehållet i de två tolkningsredskap som används i 

denna studie, nämligen kyrkan som kunskapsinstitution och kyrkan som lärandegemenskap. 

Tolkningsredskapen är en kombination av de ecklesiologiska basmodellerna och de olika 

pedagogiska perspektiven, där redskapet kyrkan som kunskapsinstitution är en kombination 

av basmodellen kyrkan som institution och förmedlingspedagogik, och kyrkan som 

lärandegemenskap är en kombination av basmodellen kyrkan som mystik gemenskap och 

progressiv pedagogik. Tolkningsredskapen används i analysen av enkätsvaren för att det ska 

vara möjligt att urskilja ecklesiologiska skillnader i enkätsvaren. 

 

Kyrkan som kunskapsinstitution 

Om kyrkan ses som kunskapsinstitution betraktas kyrkan ur det institutionella perspektivet, 

där kyrkan har en tydlig hierarki och det finns en typ av maktstruktur som kommer till uttryck 

i undervisningen. Kunskapen framstår här som en produkt, en sanning som ska förmedlas till 

mottagaren, som i detta fall är Kristi lära som ska förmedlas till medlemmar i Svenska 

kyrkan.  

 

Kyrkan som lärandegemenskap 

Om kyrkan ses som lärandegemenskap betraktas kyrkan ur ett gemenskapsperspektiv, där 

dess medlemmar är en del av Kristi kropp och delaktighetsaspekten är väldigt viktig. 

Kunskapen är en process som individen själv arbetar sig fram till i sin egen takt utifrån sina 

egna erfarenheter.  

 

1.5 Metod 

I uppsatsen används den komparativa metoden för att kontrastera skillnader mot varandra för 

att det ska vara möjligt att finna orsaken till skilda utvecklingar på olika håll,20som i denna 

studie innebär att finna skillnader mellan de två kyrkliga profilernas synsätt och att försöka 

förstå bakgrunden till dessa skillnader. Den komparativa metodansatsen framkommer tydligt i 

enkätundersökningen som riktar sig till två olika yrkeskategorier i församlingarna. Harald 

                                                      
20 Stellan Dahlgren, Anders Florén, Fråga det förflutna: en introduktion till modern historieforskning (Lund: 

Studentlitteratur, 1996), 195. 
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Hegstad menar att för att det ska vara möjligt att studera ett fenomen med ett komparativt 

perspektiv är det nödvändigt att veta eller i alla fall ha en aning om vad som håller de båda 

parterna samman, den punkt som de kan enas kring, för att kunna förstå den relevans som 

skillnaden mellan de båda parterna har.21 Det som håller de båda parterna samman i denna 

studie är framförallt att de svarande i enkäten är två kyrkliga profiler som arbetar i samma 

sammanhang, och att de behöver förhålla sig till samma styrdokument, kyrkoordningen. Att 

arbeta empiribaserat inom området teologi menar Hegstad har varit problematiskt eftersom 

det är en metod som har sina rötter i samhällsvetenskapen, och det har funnits anledning till 

att fråga sig hur teologi kan använda sig av empiriska studier.22 Johannes A. van der Ven 

menar att det går att skilja mellan olika modeller: mono- multi- inter- och intradisciplinära när 

det kommer till empiribaserad metod inom teologi.23 Utifrån den monodisciplinära modellen 

relaterar teologen direkt till praxis, utan att använda vetenskapliga metoder, medan teologen 

enligt den multidisciplinära modellen utvecklar en teologisk reflektion utifrån empirisk 

beskrivning och analys som samhällsvetaren erbjuder. Den interdisciplinära modellen adderar 

ett samverkande och interaktion mellan teologi och samhällsvetenskapen och utifrån den 

intradisciplinära modellen tar teologen den empiriska metoden och tekniken inom 

samhällsvetenskapen och applicerar det på sitt eget område.24 Det är framförallt den 

intradisciplinära modellen som har funnit acceptans inom det teologiska fältet. Samtidigt är 

det, enligt Hegstad, viktigt att teologer inte utesluter samarbete med samhällsvetenskapen när 

det kommer till empiriska studier.25 I denna uppsats väljer jag som teolog att arbeta 

empiribaserat för att studien, som reflektionsunderlag, i högre grad ska kunna vara Svenska 

kyrkan behjälplig. En praxisnära analys kan i sammanhang vara lättare att relatera till, och 

teologisk tolkning kombinerad med empirisk analys kan uppmärksamma företeelser som 

andra studier kan missa. 

 

Denna uppsats är alltså en empirisk studie där jag genom en enkätundersökning analyserar 

församlingspedagogers och prästers pedagogiska förhållningssätt till barnen i relation till 

högmässan. Vidare kan uppsatsen i metodhänseende beskrivas som kvalitativ och 

                                                      
21 Harald Hegstad,” Reflections on Understanding Ecclesiology” i Ecclesiology in the Trenches: Theory and 

Method under Construction, red. Jonas Ideström (Eugene: Pickwick Publications, 2015), 80. 
22 Hegstad, 76. 
23 Hegstad, 77. 
24 Hegstad, 77. 
25 Ibidem. 
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hermeneutisk eftersom jag inte bara beskriver det empiriska resultatet utan teologiskt tolkar 

implicita förståelser som tar sig uttryck i enkätsvaren.  

 

Eftersom studien är kvalitativ och tar fasta på meningsfrågor är variation bland informanterna 

viktigare än informanternas antal. Jag har i linje med detta avgränsat studien till 

församlingspedagogers och prästers förhållningssätt i fem församlingar i norra Sverige. Det är 

både församlingar längs kusten och inlandet för att få geografisk spridning och en spridning i 

samhällsstruktur.  

 

1.5.1 Tillvägagångssätt  

För att få ett empiriskt material att analysera skickades en enkät ut via Google Formulär till 

både församlingspedagoger och präster i fem församlingar i norra Sverige. Utifrån detta ville 

jag se om det kunde finnas en skillnad i hur de två yrkeskategorierna tänkte kring barnens 

medverkan i högmässan, eftersom de i sitt yrkesutförande möter barnen på olika sätt och vid 

olika tillfällen, och väldigt sällan samtidigt. Antalet församlingar baserades på att jag ville nå 

ut till ett stort antal informanter ifall det skulle bli ett stort bortfall, men samtidigt ville jag inte 

ha för många svaranden för att kunna göra en kvalitativ analys av variationsrika svar på öppna 

frågor. Fem församlingar bedömdes vara hanterbart. Angående den geografiska placeringen 

av dessa fem församlingar valde jag att begränsa mig till den norra delen av Sverige eftersom 

det är ett område där jag mött olika inställningar och tankar kring barnens roll i Svenska 

kyrkans högmässa. Det fanns därmed anledning att tro att frågeställningarna skulle belysas i 

enkätsvaren. 

 

Enkätens frågor konstruerades med utgångspunkt i arbetsfrågorna och med hjälp av olika 

perspektiv på barnet och barnets delaktighet i gudstjänst och högmässa som kom till uttryck i 

angränsande litteratur. Tillsammans med länken till enkäten skickades det även ut ett 

följebrev där jag förklarade varför jag gjorde denna studie.26 Enkäten bestod av både öppna 

frågor och slutna frågor. De slutna frågorna fyllde en funktion av att få de svarande att börja 

tänka kring ämnet och föra deras tankesätt framåt, vilket kunde bidra till att svaren på de 

öppna frågorna blev mer utförliga även om de var spontana. Enkäten prövades på en präst och 

en pedagog innan den skickades ut till de fem församlingarna för att säkerställa att det 

fungerade och att den var möjlig att förstå. Enkäten skickades ut via länk till de präster och 

                                                      
26 Se bilaga 1 
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församlingspedagoger som arbetade i församlingarna och svarsperioden sträckte sig över sju 

dagar.27 Svarstiden kan anses vara kort, men jag valde att begränsa den till det yttersta dels för 

att förhindra att de svarande skulle glömma bort att skicka in svaren, och dels för att det skulle 

vara spontana tankar som kom till uttryck, utan en alldeles för lång betänketid.  

 

Inför enkätstudien läste jag om de forskningsetiska principerna, vilka även har tagits i 

beaktande i studien utifrån de fyra huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 28 Informationskravet innebär att deltagarna ska 

vara väl informerade om vad som är deras uppgift i projektet och på vilka villkor de deltar. 

Deltagarna ska vara medvetna om att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sin 

medverkan, och informationen ska omfatta alla inslag i den aktuella undersökningen som 

skulle kunna påverka deltagarnas villighet att delta.29 Min studie uppfyller detta krav genom 

följebrevet som skickades ut i samband med enkäten. Samtyckeskravet innebär att den som 

utför studien ska ha uppgiftslämnares och deltagares samtycke. Deltagarna i undersökningen 

ska ha rätt att själv bestämma om de vill delta eller inte, hur länge de ska delta och på vilka 

villkor de ska delta. Deltagarna får inte heller utsättas för otillbörlig påtryckning eller 

påverkan, och det bör inte heller finnas beroendeförhållanden mellan tilltänkta deltagare och 

den som utför undersökningen.30 Detta krav uppfylls i denna studie genom att enkäten till stor 

del består av öppna frågor som inte uttrycker någon värdering, samt att det finns möjlighet att 

kommentera och förklara eller utveckla sina svar på frågorna. Detta krav uppfylls även genom 

att deltagandet i studien är helt frivilligt och de tillfrågade inte var skyldiga att meddela mig 

om de ville delta eller inte. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om identifierbara 

personer ska antecknas, lagras och redovisas på ett sätt så att det inte går att identifiera dem 

genom undersökningen. Detta gäller framförallt uppgifter som kan uppfattas som etiskt 

känsliga. Det ska vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt dessa uppgifter.31 

Detta krav uppfylls i denna studie genom att deltagarna inte lämnar några personuppgifter i 

enkätstudien, utan anger bara yrkesprofil och hur många år de har varit i tjänst. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål och får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-

                                                      
27 Se bilaga 2 
28 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning (Stockholm: 

Vetenskapsrådet, 2002), 6. 
29 Vetenskapsrådet, 8. 
30 Vetenskapsrådet, 9-10. 
31 Vetenskapsrådet, 12. 
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vetenskapliga syften. Deltagarnas personuppgifter får inte heller användas för beslut eller 

åtgärder som kan påverka den enskilde individen direkt.32 Detta krav uppfylls i denna studie 

genom att inga svar sparas i sin ursprungliga form efter att studien avslutats. 

 

1.5.2 Urval, validitet och reliabilitet 

Urvalet gällande vilka enkäten skulle skickas ut till hade sin utgångspunkt i att jag 

eftersträvade variation gällande enkätsvaren och således ville ha en geografisk spridning, samt 

att det både skulle vara församlingar i glesbygd och i tätort/stad. Detta för att jag även ville ha 

små kontra stora församlingar när det kom till antalet anställda. Genom variation bland de 

svarande ämnade studien ge en mer fullödig bild. Församlingarna valdes slumpmässigt ut 

efter att jag undersökt antalet anställda präster och pedagoger i församlingarna som fanns i 

norra Sverige, och sedan lottades de fem församlingarna fram. Lottningen skedde i tre led, så 

det inte skulle bli endast tätort/stad eller endast glesbygd. Först lottades två 

glesbygdsförsamlingar fram bland endast glesbygdsalternativ och sedan lottades två 

tätort/stadsförsamlingar fram bland endast tätort/stadsalternativ. Den femte församlingen 

lottades fram bland båda alternativen. Resultatet blev två tätort/stadsförsamlingar och tre 

glesbygdsförsamlingar. 

 

Validiteten innebär att studien tolkar det som den utifrån problemformulering och 

frågeställningar är avsedd att tolka. 33 I studien återkopplas den empiriska undersökningens 

resultat till arbetsfrågor och syfte då enkätfrågorna är utformade för att överensstämma med 

studiens problemformulering och för att besvara arbetsfrågorna, och därmed valideras 

undersökningen.  

 

Trots få deltagare i studiens empiriska undersökning har studien ändå reliabilitet eftersom den 

inte är avsedd att fastställa generaliserbara resultat, utan är en studie som belyser pedagogiska 

förhållningssätt och implicita förståelser av Svenska kyrkan hos ett mindre antal präster och 

pedagoger.  

 

                                                      
32 Vetenskapsrådet, 14. 
33 Göran Ejlertsson, Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik (Lund: Studentlitteratur, 2005), 99. 
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1.6  Material 

Det material som analyseras i denna studie är enkätsvaren som kommit in. Enkätsvaren var 

till stor del svar på öppna frågor, där möjlighet att motivera och argumentera för sitt svar 

fanns. Styrkan med de öppna frågorna är att det i denna studie behövdes utrymme för att 

tänka fritt och inte begränsa sina svar till hur det ser ut i praktiken i fråga om barnen i 

högmässan. De öppna frågorna gör att de svarande inte behöver passa in i en ram utifrån vad 

som eventuellt skulle kunna förväntas av dem beroende på vilken yrkeskategori de tillhör. De 

kan istället utgår från sig själv och hur de tänker i relation till sin egen arbetsroll. Just för 

denna studie är de öppna frågorna det som är själva kärnan i undersökningen, just hur de 

svarande tänker och hur de skulle vilja att det var, inte hur de gör. Detta leder i sin tur till att 

alla kan svara på enkäten, oavsett arbetsuppgifter, eftersom hur de tänker inte är bundet till 

den faktiska verksamheten. 

 

Av 64 möjliga inkom svar från 15 personer, varav fem var präster och tio var pedagoger eller 

motsvarande. En knapp majoritet (8st) av de som svarade hade varit i tjänst tio år eller mindre 

och en minoritet (6st) hade varit i tjänst mellan tio och tjugofem år. Endast en person av de 

svarande hade varit i tjänst mer än tjugofem år. Den låga svarsfrekvensen kan bero på flera 

olika saker, exempelvis att det kan uppfattas som ett känsligt ämne beroende på hur det har 

arbetats med just barnens plats i högmässan i den berörda församlingen. Sannolika 

anledningar är även tidsbrist och att de tillfrågade inte har varit intresserade.  

 

Källor som tolkningsredskapen baserar sig på är, som redan nämnts, Models of the Church av 

Avery Dulles, och Lära eller Läras: om kompetens och utbildningsplanering i arbetslivet av 

Otto Granberg.  

 

Det material jag har använt i diskussionen är framförallt enkätsvaren, men även litteratur som 

både ger historiska perspektiv kring barnens roll och medverkan i högmässan, och som även 

lyfter fram diskussioner kring barnens medverkan i högmässan i nutiden, samt litteratur som 

beskriver olika ecklesiologiska synsätt.  

 

Den litteratur som jag använt mest i denna studie och som belyser barnens roll i Svenska 

kyrkan och barnens upplevelse av gudstjänster är två antologier. Den första antologin är Och 

han tog dem i famnen… (2011) av Niclas Blåder där ett flertal författare som behandlar ämnet 

barnets roll i Svenska kyrkan, samt barnets särställning inom kristen tro har skrivit texter. I 
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denna studie används en text av Inger Marie Lindeboe, ”De yngsta barnens plats i kyrka och 

teologi”, som ger ett historiskt bidrag till dagens frågor gällande de minsta barnens plats och 

teologi, samt en text av Ingegerd Sjölin, ”Barnet – från objekt till subjekt”, som handlar om 

barn och kommunion utifrån av en förflyttning av fokus gällande barnen i kyrkans miljö, från 

objekt till subjekt. Den andra antologin är Barnet i trosopplæringen: pedagogiske og 

teologiske refleksjoner over barneteologi, spiritualitet og livssyn (2008) av Sturla Sagberg. 

Sagbergs antologi består även den av texter av olika författare som behandlar barnens plats i 

den kristna kyrkan och framförallt hur barnen får komma till sin rätt som troende subjekt. I 

denna studie används en text av Marianne Bergsjø Gammelsæter, ”Barneteologi: en teologi 

om og av barnet”, som fokuserar på teologi av och för barnen, samt en text av Tormod 

Sikkeland, ”Hvor lenge skal barna være statister?”, som fokuserar på hur det kan skapas plats 

för barnen i gudstjänsten. Dessa texter har valts utifrån att de behandlar ämnet för denna 

uppsats utifrån olika utgångspunkter (barnens delaktighet och plats i församlingen som ett 

eget troende subjekt, samt teologi i samtal med barn) samt för att de lyfter frågorna om barnet 

och gudstjänstliv. 

 

För att få en bakgrund gällande högmässans historia i Svenska kyrkan används framförallt 

Gudstjänst i tiden: Gudstjänstliv i Svenska kyrkan 1968-2008 av Ninna Edgardh eftersom den 

ger en tydlig beskrivning av gudstjänsten och hur den förändrats över tid. För att få en 

överblick över arbetet med högmässans form och gudstjänsten i Svenska kyrkan används både 

1986 års Kyrkohandbok (förkortas i denna uppsats som HB 86) och 2016 års 

Handboksförslag (förkortas i denna uppsats som Hbf 16) för att få en översikt gällande vad de 

båda kyrkohandböckerna säger om barnens medverkan i gudstjänst och högmässa. Som ett 

komplement till 2016 års Handboksförslag används även Kommentarer Förslag 

kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 eftersom den förklarar mer ingående hur arbetet har 

gått tillväga och vilka aspekter och åsikter som har tagits i beaktande under processen. 

 

1.7 Disposition 

Kapitel ett Inledning ger en bakgrund till uppsatsämnet och presenterar problemformulering 

och arbetsfrågor. Vidare innefattar kapitlet en redogörelse för avgränsningar och urval, samt 

en beskrivning av de ecklesiologiska modellerna och teoretiska perspektiv på kunskap och 

lärande som utgör verktyg för analysen i det tredje kapitlet. I kapitlet ges också en 

beskrivning av tillvägagångssätt och en presentation av material. 
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Kapitel två Barnet och Svenska kyrkans högmässa är ett bakgrundskapitel.  Kapitlet behandlar 

den särställning som barnen har i kristen tro (en särställning som kommer till uttryck både i 

bibeltexter och i styrdokument för Svenska kyrkan), samt presenterar bakgrunden till 

högmässans form i koppling till 1986 års handbok och det nya handboksförslaget från 2016, 

och vad som sägs om den i Svenska kyrkans kyrkoordning.  

 

Kapitel tre Redovisning och analys av enkätsvaren består av redovisning och analys av de 

enkätsvar som kommit in med en återkoppling till arbetsfrågor och med hjälp av 

tolkningsredskap.  

 

Kapitel fyra Diskussion är ett diskussionskapitel där resultaten av analysen i kapitel tre 

diskuteras i relation till bakgrundskapitlet, kapitel två. I detta kapitel behandlas samtliga 

arbetsfrågor utifrån analysen i kapitel tre. Diskussionen leder fram till kapitel fem Slutsatser 

där studiens slutsatser presenteras. 
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2 Barnet och Svenska kyrkans högmässa 

Både Svenska kyrkans högmässa och inställningen till barns delaktighet och särställning i 

kristen tro har en historia. Just frågan om barnens plats i den gudstjänstfirande församlingen 

har varit en aktuell fråga under större delen av 1900-talet. Frågan har utifrån ett pedagogiskt 

perspektiv främst kommit att handla om hur den kristna tron kan förmedlas till barnen på 

bästa sätt, och utifrån det har söndagsskolor samt särskilda familje- och barngudstjänster och 

familjemässor vuxit fram.34 I detta bakgrundskapitel redogörs olika utvecklingsområden som 

har påverkat hur barnens plats i den gudstjänstfirande församlingen har kommit till uttryck 

och förändrats. 

 

2.1 Barnens särställning i kristen tro 

 Barnen i evangelierna 

Det finns framförallt två evangelietexter där barnens lyfts fram som de allra främsta. I 

Markusevangeliet ställer Jesus ett barn bredvid sig och talar till lärjungarna med ord som 

lyfter fram barnen: 

De kom till Kafarnaum. Och när han var hemma igen frågade han dem: ’Vad var det ni 

talade om på vägen?’ De teg, för på vägen hade de tvistat om vem av dem som var den 

störste. Han satte sig ner, kallade på de tolv och sade: ’Om någon vill vara den främste 

måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare.’ Så tog han ett barn och ställde det 

framför dem, lade armen om det och sade: ’Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, 

han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar inte emot mig utan den som har sänt 

mig.’35  

Inger Marie Lindeboe menar att det här är något nytt för lärjungarna som är vana vid att Jesus 

talar i bilder och liknelser, men här tar Jesus bilderna till en helt ny konkret nivå. Barnet är 

något verkligt och konkret, liksom Jesu ord, och här verkar bildnivån försvinna.36 Jesus lyfter 

fram ett barn, och att det är ett barn är det enda som läsaren får veta om barnet. Denna brist på 

bakgrundsmaterial om just barnen är ett genomgående drag i de evangelietexter som talar om 

barn. Barnets betydelse är inte beroende av ännu fler skildringar eller förklaringar för att Jesus 

ska få fram sin poäng. Att barnet är ett barn räcker.37 

                                                      
34 Karl-Gunnar Ellversson, Handbok i Liturgik (Stockholm: Verbum Förlag AB, 2003), 25. 
35 Bibel 2000, Mark 9:33-37. 
36 Inger Marie Lindboe ”De yngsta barnens plats i kyrka och teologi” i Och han tog dem i famnen… red. Niclas 

Blåder (Svenska kyrkan, forskningsenheten, 2009), 46. 
37 Lindeboe, 46. 



 18 

 

I Markusevangeliet berättas det om barnen som förs fram till Jesus för att han ska röra vid 

dem: 

 Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. 

Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.
38

 

Den vanligaste tolkningen av denna bibeltext är att Jesus menar att Guds rike ska tas emot 

som av ett barn och barnet uppfattas därmed som en symbolisk förebild. Denna traditionella 

tolkning betonar barnets sätt att ta emot, men det kan även tolkas som att Guds rike ska tas 

emot som de riktigt små barnen tas emot.39 Ett faktum för båda dessa texter är att ingen av 

dem fokuserar på de särskilda kvaliteter eller egenskaper som barn besitter, och själva 

begreppet ”barn” definieras inte. Barnen skildras i dessa texter som de som står Jesus närmast, 

som Jesu utsända och som de som verkligen kan påvisa vem Jesus är. Jesus relation till 

barnen i dessa texter karaktäriseras av fysisk närhet, vilket är ovanligt för Jesus. Jesus gör 

alltså något mer med de allra yngsta människorna än vad han gör med de flesta andra han 

möter under sina resor.40 

 

 Barnet från objekt till troende subjekt 

Med hänvisning till FN:s barnkonvention från 1989 kan det hävdas att barn och unga ska ses 

som egna troende subjekt, inte längre som passiva objekt för vuxnas agerande och 

ansvarstagande.41 Barnens roll i gudstjänsten har genomgått ett paradigmskifte i Svenska 

kyrkan. Idag deltar barnen i gudstjänsten på ett helt annat sätt än för exempelvis 50 år sedan, 

då de deltog i gudstjänstlivet och den allmänna huvudgudstjänsten på de vuxnas villkor och 

bara följde med eftersom deras föräldrar ville gå i gudstjänst. Möjligheten att till exempel 

sjunga i en barnkör eller vara delaktig i nattvardsfirandet har gjort barnet till ett troende 

subjekt som firar gudstjänst. Barnen kan numera delta i gudstjänsten på sina egna villkor och 

kan göra det även om föräldrar eller någon annan i familjen inte kan vara med.42  

                                                      
38 Bibel 2000, Mark 10:14-15. 
39 Lindboe, 49. 
40 Lindboe, 50. 
41 Svenska kyrkans utredningar 2016:1, Kommentarer Förslag kyrkohandbok för Svenska kyrkan Del 1, Svenska 

kyrkans utredningar 2016:1 (Stockholm: Verbum, 2016), 21. 
42 Ingegerd Sjölin ”Barnet – från objekt till subjekt” i Och han tog dem i famnen… red. Niclas Blåder (Svenska 

kyrkan, forskningsenheten, 2009), 73. 
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2.2  Svenska kyrkans Högmässa 

 Kyrkoordningen 

Högmässan ingår i begreppet ”gudstjänst” som i kyrkoordningen beskrivs som kyrkolivets 

centrum där församlingen möter Gud i Ordet och sakramenten.43 Enligt kyrkoordningen är 

gudstjänsten hela församlingens uppgift och gåva. Huvudgudstjänst, det vill säga den 

reguljära församlingsgudstjänsten som vanligtvis firas som högmässa med nattvard, eller 

högmässogudstjänst utan nattvard ska firas alla söndagar och kyrkliga helgdagar i varje 

församling.44 Att huvudgudstjänst ska firas på söndag hör samman med att den betraktas som 

Herrens dag i betydelsen Jesu uppståndelsedag. Svenska kyrkans gudstjänster ska vara öppna 

för alla och huvudgudstjänsten ska firas enligt någon av de ordningar som finns i Den Svenska 

Kyrkohandboken.45 

 

 Kyrkohandboken 1986 (HB 86) 

1968 tillsattes en kommitté för att revidera den svenska kyrkohandboken, ett arbete som 

resulterade i Den svenska kyrkohandboken del 1: Den allmänna gudstjänsten och De kyrkliga 

handlingarna som antogs av kyrkomötet 1986.46 Denna handbok har varit ett ledande verktyg 

för gudstjänstfirande och dess utveckling innebar att grundprincipen för gudstjänstfirande i 

Svenska kyrkan förändrades. Grundprincipen i den tidigare kyrkohandboken var enhetlighet, 

men i och med utvecklingen av HB 86 innebar grundprincipen variation.47 Denna förändring 

och utveckling innebar att församlingarna uppmuntrades allt mer till att många skulle vara 

aktivt delaktiga i genomförandet av gudstjänsten. Framförallt märktes en stor förändring 

gällande prästens roll. En förskjutning från prästen som ensam förrättare till att flera personer 

började ta aktiv del i allt från planering och förberedelser, till genomförande blev väldigt 

tydlig i och med HB 86 och gränser för vad som fick göras inom gudstjänstrummet luckrades 

upp.48 Plötsligt kunde gudstjänsten flyttas ut ur kyrkorummet, samtidigt som mångfalden även 

öppnade för möjligheten att förbli vid det gamla. Utbudet av kyrkans verksamheter började 

breddas. Gudstjänsterna och framförallt högmässan fick lägre trösklar och öppnade upp för 

fler människor som var mer eller mindre kyrkoovana.49 Den största förändringen gällande 

                                                      
43 Kyrkoordning för Svenska kyrkan med angränsande lagstiftning (Stockholm: Verbum, 2017), 42. 
44 För pastorat gäller följande: Domkapitlet beslutar i församlingsinstruktionen vad som ska gälla beträffande 

huvudgudstjänster i församlingarna. Kyrkoordningen, kap 17, §3. 
45 Kyrkoordningen, kap 17, §2 och §4 
46 Ninna Edgardh, Gudstjänst i tiden: gudstjänstliv i Svenska kyrkan 1968-2008 (Lund: Arcus Förlag, 2010), 7. 
47 Edgardh, 7. 
48Edgardh, 66. 
49 Edgardh, 65-67. 
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delaktighet i gudstjänsten var en ökad möjlighet till medverkan av en icke-prästvigd i ett 

flertal av gudstjänstens moment. Detta innebar att kyrkvärdar började få fler uppgifter som 

tidigare var endast prästens uppgifter. På grund av denna förändring förändrades prästens roll 

i gudstjänsten från ensam ansvarig till gudstjänstens samordnare med särskilt uppdrag att 

förvalta sakramenten.50 

 

Gällande nattvardsfirande och högmässa har antalet kommunikanter ökat de senaste 

decennierna och en radikal ökning har skett sedan 1968.51 Den största förändringen har blivit 

synlig efter införandet av HB 86 där högmässan blev den mest förekommande 

gudstjänstformen i Svenska kyrkan.52 Det finns många faktorer som i samspel med varandra 

har bidragit till ökningen av kommunikanter och en av dessa faktorer är ekumeniska 

influenser från den liturgiska rörelsen som via den högkyrkliga rörelsen i Sverige har påverkat 

gudstjänstlivet inom Svenska kyrkan. Som en följd av detta visade det sig att nattvarden 

svarade väl mot de behov som fanns i tiden, till exempel behovet av symboler som 

inkluderade både kropp och handling och behovet av en tydlig social dimension.53 

 

 Handboksförslaget 2016 (Hbf 16) 

Kyrkostyrelsen beslutade 2006 om fortsatt arbete med översyn av HB 86 och en expertgrupp 

tillsattes för detta arbete. Gruppen lade fram ett nytt kyrkohandboksförslag 2016 som efter en 

remissperiod från juni 2012 till februari 2014 skulle revideras utifrån de remissvar som 

kommit in. Resultatet blev Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan, del 1.54 

 

2.3 Barnet i Svenska kyrkans högmässa 

 Kyrkoordningen 

Kyrkoordningen som är Svenska kyrkans styrdokument säger ingenting specifikt om barnens 

roll och delaktighet i huvudgudstjänsten, men i inledningen till första delen av 

kyrkoordningen står det: ”I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför 

särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet.”55 Härigenom blir det tydligt att 

                                                      
50 Edgardh, 94-95. 
51 Edgardh, 89. 
52 Edgardh, 89. 
53 Ibidem. 
54 Beslut om en ny kyrkohandbok togs på kyrkomötet i november 2017 och den nya handboken träder i kraft 

pingst 2018. 
55 Kyrkoordningen, 5. 
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barnen ska vara delaktiga och prioriteras i verksamheten, vilket även innefattar högmässa och 

övriga gudstjänster. Genom formuleringen manifesteras det att barnen är en del av 

församlingen.  

 

 Kyrkohandbok 1986 (HB 86) 

I HB 86 står det inget specifikt om barnens medverkan i högmässan och det finns inga 

särskilda anvisningar eller förslag till hur barnen kan medverka aktivt i högmässans ordning. 

 

 Handboksförslaget 2016 (Hbf 16) 

Utifrån beslutet om barnkonsekvensanalysen som togs på kyrkomötet 2012 har barnens 

delaktighet tagits i beaktande i Hbf 16. Den allmänna gudstjänsten ska rymma möjligheten att 

fira gudstjänst med alla åldrar och barn och unga ska kunna fira gudstjänst utifrån sina egna 

förutsättningar. Möjligheten att fira gudstjänster som är i linje med ordningen för 

familjegudstjänster och familjemässor i HB 86 skulle dock fortfarande finnas kvar.56 En 

viktig punkt gällande barnperspektivet i handboksarbetet var att se över språket i 

gudstjänsterna och reflektera över hur gudstjänsten skulle kunna bli mer inkluderande genom 

förändringar i språket. 57 Många remissinstanser för handboksförslaget som sändes ut på 

remiss 2012 uttryckte ett behov av att främja barn och ungas delaktighet redan i 

kyrkohandbokens inledning. Några remissförsamlingar menade att det inte var möjligt att fira 

huvudgudstjänst som familjemässa eller som gudstjänst med stora och små, och en 

invändning gällde den obligatoriska bibelläsningen ur evangelieboken, där möjligheten att 

framställa texten på andra sätt efterfrågades. Detta skulle kunna ske genom drama eller 

läsning ur en bibel för barn. Det efterlystes även fler alternativ för högmässans moment som 

kunde innehålla växelläsning eller det som ibland beskrivs som ”härmning” med 

motiveringen att det är viktigt för barn och unga, samt för bred delaktighet.58 

 

Under arbetet med Hbf 16 utfördes en undersökning av fokusgrupper, där barns och ungas 

upplevelse av gudstjänst var en del. Genom samtal med fokusgruppen barn och unga visade 

det sig att det som är viktigt i barns och ungas liv är att få vara älskad och betydelsefull, få 

slippa krav och att finnas i en gemenskap.59 Upplevelsen av gudstjänsten innebar en skillnad 

                                                      
56 Kommentar, 21. 
57 Kommentar, 22. 
58 Kommentar, 35. 
59 Kommentar, 41. 
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gentemot det som fanns runtomkring kyrkan och gudstjänsten, och den skillnaden var positiv. 

Det som gjorde att känslan efter en gudstjänst var positiv var att det som var viktigt för barn 

och unga hade berörts i gudstjänsten på flera olika sätt, bland annat genom begripliga texter 

och böner på olika språk. Andra exempel var fasta formuleringar som kändes igen, predikan 

som kunde knyta an till deras vardag och som kunde sätta in den kristna berättelsen i ett 

sammanhang som tydligt gjorde att den fick en början och ett slut. Även musik och text i 

gemensamma psalmer och sånger skapade delaktighet och igenkänning. Likaså att få konkreta 

uppgifter i gudstjänsten som även skapade en känsla av att vara betydelsefull, till exempel 

genom att få bära fram nattvardsgåvorna och delta i moment som textläsning och 

kollektupptagande.60 En viktig slutsats gällande förändringar i det reviderade 

kyrkohandboksförslaget utifrån remissvaren 2014 och kyrkostyrelsens revisionsuppdrag, var 

att det inte krävdes en strävan efter förenkling av gudstjänstordningar för att Hbf 16 skulle 

präglas av ett barnperspektiv.61 

 

 Barnet som gudstjänstfirande subjekt 

Marianne Bersjø Gammelsæter menar att det är tydligt i gudstjänstsammanhang att liturgin 

inte har varit tänkt för alla. Resultatet av detta har blivit andra typer av liturgier för 

familjegudstjänster och familjemässa med ett mycket tydligare barnperspektiv än vid 

högmässan som huvudgudstjänst.62 Enligt Bergsjø Gammelsæter är vuxenperspektivet 

dominerande inom kyrkan och det påverkar helt klart de ”små” människorna, inte bara 

barnen. Här räknas även människor med utvecklingsstörning och demens. Vuxenperspektivet 

ger inte ett lika inkluderande gudstjänstfirande och det barnteologiska perspektivet i 

gudstjänsten överges. Själva gudstjänstfirandet av och med barnet som troende subjekt är 

avhängigt en grund där gudstjänsten är för alla per definition, där alla är likvärdiga 

församlings- och gemenskapsdeltagare. Ingen gudstjänst kan betraktas som mer ”ordentlig” 

eftersom det är de ”riktiga” och viktiga individerna, alltså de vuxna, som får ut något av den. 

Gudstjänsten har med tiden blivit individualiserad och fokus har gått från gemenskap till 

individ.63 Det viktiga är vad den enskilde gudstjänstbesökaren upplever för sig själv och inte 

som deltagare i gemenskapen. Implicit har kyrkan stora utmaningar som den enligt Bergsjø 

                                                      
60 Kommentar, 41. 
61 Kommentar, 49. 
62 Marianne Bergsjø Gammelsæter ”Barneteologi i et gudstjensteperspektiv” i Barnet i trosopplæringen: 

Pedagogiske og teologiske refleksjoner over barneteologi, spiritualitet og livssyn, red. Sturla Sagberg (Oslo: 

IKO-Forlaget, 2008), 45. 
63 Bergsjø Gammelsæter, 46. 
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Gammelsæter inte har tagit på allvar tidigare, varav en utmaning är det inkluderande språket 

och meningsfulla gemenskapshandlingar. Bergsjø Gammelsæter menar att ett inkluderande 

språk får alla gudstjänstbesökare att känna igen sig, oavsett vardagskultur, och att det är 

viktigt att arbeta fram meningsfulla gemenskapshandlingar där alla kan delta på sina villkor, 

oavsett ålder och mognadsnivå. I gudstjänsten ska det vara möjligt att få använda kroppen i 

liturgin och kyrkliga handlingar, men ändå behålla den liturgiska ramen och pulsen som 

genomsyrar gudstjänsten.64 Bergsjø Gammelsæter menar att församlingen har brister om de 

minsta utesluts genom att skickas ned i söndagsskolekällaren, eller om de förväntas kunna ta 

emot och hålla nattvardsgåvorna själva utan hjälp, eller om det hålls långa och ordrika 

predikningar på ett språk som barn inte kan ta till sig. Hon menar även att så länge vi har egna 

liturgier för barn så blir de snabbt ”ofarliga satelliter” där kyrkan inte behöver tänka in både 

barnets spiritualitet och barnets teologi. Strängt taget menar hon att kyrkan undviker att 

fundera aktivt i gudstjänstsammanhang kring vad Jesus tänkte gällande ”de minsta” i kyrkans 

gemenskap. För att arbeta med dessa utmaningar krävs det enligt Bergsjø Gammelsæter att 

synen på barnet som gudstjänstdeltagare grundas på en barnteologi, det vill säga att teologin 

präglas av ett barnperspektiv, och att barnen måste få en röst och ett språk. Kyrkan måste 

våga tilldela de minsta värde och makt såsom Jesus gjorde. Om barnen skickas ut ur 

gudstjänstlokalen under predikan försvinner både en viktig del av församlingen och för barnet 

försvinner en viktig del av gudstjänsterfarenheten som bygger på en helhetsförståelse av 

liturgin. 65 

 

Tormod Sikkeland menar att det ofta finns ett antagande att barnen inte har förmågan att 

förstå vad bibelberättelserna som läses i gudstjänsten och som förkunnas egentligen handlar 

om. Det är dock, enligt honom, lika viktigt att barnen har hört bibelberättelserna som små för 

att ha en kunskapsbas när de blir vuxna. Ofta har det förutsatts att barnen inte har förmågan 

att förstå vad bibelberättelserna egentligen handlar om, men det har samtidigt varit viktigt att 

barnen lärt sig bibelberättelserna. Därför bör det förklaras i gudstjänsten vad berättelserna 

betyder, eftersom det i sin tur leder till ett möte mellan barnen och berättelsen.66 Han betonar 

även att vi inte kan skapa en barnliturgi utifrån en vuxenmall, utan det måste tas i beaktande 

utifrån ett barnperspektiv vad som fungerar för barn och barnperspektivet måste tas på allvar. 

                                                      
64 Bergsjø Gammelsæter, 46. 
65 Bergsjø Gammelsæter, 47. 
66 Tormod Sikkeland ”Hvor lenge skal barna være statister?” i Barnet i trosopplæringen: pedagogiske og 

teologiske refleksjoner over barneteologi, spiritualitet og livssyn, red. Sturla Sagberg (Oslo: IKO-forlaget, 

2008), 126. 
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Sikkeland menar att korta inslag, stor variation, barn som deltar och säger de viktiga orden, 

samt att söndagsskolan integrerar med gudstjänsten är koncept som bör utvecklas i 

huvudgudstjänsten.67 Han menar att barnen kan vara förebilder och att det egentligen är de 

vuxna som bör lära sig av barnen. Det är få vuxna som förstår att gudstjänsten inte ska förstås, 

utan levas. Några kallar gudstjänsten för en lek, och när vuxna ska leka är det lätt att leken 

blir ett skådespel, men inte för barnen. När barnen leker går de inte utanför verkligheten och 

in i ett skådespel, utan leken är deras sätt att pröva på den vuxna världen och för dem är det 

allvar. När barnen får leka och uppleva bibelberättelserna blir bibelberättelserna en del av 

deras verklighet och barnen vill tolka berättelsen i sitt liv, utifrån sin vardag.68 

 

 Barnet som kommunikant vid nattvardsbordet 

År 1979 öppnades nattvardsbordet upp för barn efter att tidigare tradition varit att den första 

nattvardsgången ägde rum efter konfirmationen. Kopplingen mellan konfirmation och 

mottagande av nattvarden luckrades upp allt eftersom och i och med kyrkohandboken 1986 

försvann den helt. Under utvecklingen av kyrkohandboken 1986 utvecklades en ny 

familjemässa som kan ses som en markering av att barn räknas som självklara gäster vid 

nattvardsbordet, precis som de vuxna gudstjänstdeltagarna. Barnens deltagande innebar ett 

ökat antal kommunikanter, men förändringen markerade även mer generellt en ändrad 

inställning till nattvardsdeltagandet, en inställning som hade sin grund i den ekumeniska 

liturgiska rörelsen.69 För att under 1900-talet ta ställning i den ekumeniska diskussionen till 

barn- och familjekommunion, söktes argument både för och emot i bibeln och fornkyrkan. Ett 

huvudargument för att barnkommunion inte skulle vara möjlig var framförallt två verser i 

Första Korinthierbrevets elfte kapitel:  

Den som äter Herrens bröd eller dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har därför syndat 

mot Herrens kropp och blod. Var och en måste pröva sig själv, sedan kan han äta brödet 

och dricka bägaren. Ty den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller, 

han äter och dricker en dom över sig.
70 

Detta bibelord var ett starkt argument mot barnkommunion eftersom barnen inte kunde ta 

emot nattvardsgåvorna innan de själva förstod vad de gjorde. Motargumentet till detta bland 

de som menade att barnkommunion var möjlig var framförallt Jesus inställning till barnen 

                                                      
67 Sikkeland, 130. 
68 Sikkeland, 129. 
69 Edgardh, 90. 
70 Bibel 2000, 1 Kor 11:27-29. 
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som individer, som kommer till uttryck genom att Jesus ger barnen en särställning i Guds 

rike. Utifrån denna särställning argumenterades det att eftersom de stora kyrkorna hade valt 

att döpa barn utifrån bibelberättelsen om när Jesus välsignar barnen, så vore det 

motsägelsefullt att utestänga barnen från nattvarden.71 

 

En stor utmaning för bland annat den romersk-katolska kyrkan under 1960-talet var att barnen 

gick till nattvarden i sällskap med sina föräldrar innan de gått till bikt eller fått den kunskap 

om kristen tro och nattvardens innebörd de ansågs behöva för att kunna ta emot nattvarden. 

Inom de lutherska kyrkorna väcktes frågan om samma sak vid olika tidpunkter i Norge, 

Danmark, Finland och Sverige.72 Barnkommunionen i Lutherska sammanhang diskuterades 

inom Lutherska Världsförbundet och resultatet presenterades i en rapport 1963, där det 

framgick att huvudsynpunkten i diskussionen var att tillträde till nattvardsbordet inte behövde 

vara kopplat till konfirmationen, men att personen som tog emot nattvarden, oavsett ålder, 

skulle ha ett visst mått av troskunskap.73 Kunskap i kristen tro hade tidigare inom Luthersk 

kyrkotradition varit ett måste innan ett barn eller en ungdom fick tillträde till nattvarden, men 

under 1900-talet öppnades nattvardsbordet för de döpta barnen, framförallt i form av 

familjekommunion. De flesta stora kyrkorna kom i detta skede främst att arbeta med barnens 

roll, ställning och utrymme i gudstjänsten, där det döpta barnets delaktighet i kommunionen 

var ett särskilt fokus.74 Inom Svenska kyrkan var det gemenskapsaspekten i gudstjänsten som 

betonades, trots att det var dopet som låg till grund för få att ta emot nattvarden. På grund av 

att det betraktades som familjekommunion kom nattvarden att anknyta mer till familjens 

gemensamma gudstjänstfirande än till dopet och barnet som enskild individ, och eftersom 

barnet ansågs vara en del av familjen kunde barnet delta i nattvardsgemenskapen.75 

  

                                                      
71 Sjölin, 75. 
72 Sjölin, 77. 
73 Sjölin 78. 
74 Sjölin, 78. 
75 Sjölin, 82. 
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3 Redovisning och analys av enkätsvaren  

Av 64 möjliga inkom, som tidigare angivits, svar från 15 personer varav fem svarande var 

präster och tio svarande var pedagoger eller motsvarande. Nedan följer en redovisning av 

svaren på enkätfrågorna tre till åtta (se bilaga 2). Svaren på enkätfrågorna ett och två 

redovisas inte nedan eftersom den informationen redovisas i kapitel ett.  

 

Enkätsvaren redovisas dels i form av parvisa cirkeldiagram (ett för prästerna och ett för 

pedagogerna), och dels genom en redogörelse med tillhörande kommentarer och förklaringar 

från enkätdeltagarna. Härigenom söker jag svar på uppsatsens första arbetsfråga:  

Hur förhåller sig församlingspedagoger respektive präster i svenskkyrklig kontext i 

pedagogiskt hänseende till barnet i relation till högmässan? 

 

I anslutning med cirkeldiagram och kommentarer följer en analys med hjälp av 

tolkningsredskapen för att svara på den andra arbetsfrågan:  

Hur kan församlingspedagogers respektive prästers förhållningssätt till barnen i relation till 

högmässan tolkas ecklesiologiskt och vilka likheter respektive skillnader kan utläsas mellan 

dem?  
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Enkätfråga 3: 

Vad anser du i första hand är barnens roll i högmässan? Välj det alternativ som passar bäst in 

på hur du tänker:  

 

Figur 1: Vad anser du i första hand är barnens roll i högmässan? (15 svar) 

 

Två av de svarande prästerna valde alternativ ett, att påminna församlingen om Guds rike, 

med förklaringen att barnen var en påminnelse för hela församlingen att det inte fanns någon 

checklista att bocka av, utan det räckte att komma till högmässan utan krav och att vara öppen 

och nyfiken som ett barn. En av prästerna valde alternativ två, att förstärka gemenskapen, 

med förklaringen att barnen är en del av församlingens mångfald. Den präst som valde 

alternativ tre, att lära sig mer om kristen tro och tradition, förklarade sitt val med att barnen 

har rätt till samma sak som de vuxna i församlingen och måste ges möjlighet att delta utifrån 

sina egna möjligheter. Den av prästerna som valde alternativ fyra, att barnen inte har någon 

given roll i högmässan, kommenterade med att det fanns en svårighet i att använda uttryck 

som ”barnens roll är att…” eftersom den svarande menade att alla oavsett ålder bidrog med 

olika saker, förstärkte gemenskapen och påminde församlingen om Guds rike. Tillsammans 

bidrog alla till något större. 

 

2st

1st

1st

1st

Präster

Att påminna församlingen om Guds rike (2st)

Att förstärka gemenskapen (1st)

Att lära sig mer om kristen tro och tradition (1st)

Barnen har ingen given roll i högmässan (1st)

Annat alternativ (0st)

3st

4st

3st

Pedagoger

Att påminna församlingen om Guds rike (3st)

Att förstärka gemenskapen (4st)

Att lära sig mer om kristen tro och tradition (0st)

Barnen har ingen given roll i högmässan (0st)

Annat alternativ (3st)
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Tre av de svarande pedagogerna valde alternativ ett, att påminna församlingen om Guds rike, 

med kommentarer om att resten av församlingsmedlemmarna måste vara mer öppna för Gud 

och människor som fanns runtomkring dem, precis som barn är öppna. Det uttrycktes i 

kommentarerna att det var viktigt att komma ihåg att barnen är störst i Guds rike, så resten av 

församlingen skulle se och lära av de små. Även representation i högmässan lyftes fram som 

viktig, för att alla skulle kunna se att de fyller en viktig funktion i Guds rike. Fyra pedagoger 

valde alternativ två, att förstärka gemenskapen med förklaringar som att barnen är oerhört 

viktiga i Guds rike som alla tillhör och församlingen är inte hel om inte alla får plats. Det var 

även viktigt att lyfta ned barnens medverkan till en bokstavlig nivå. Generationsmötet var 

viktigt i alla typer av gudstjänster och därför var barnens närvaro i gudstjänsterna viktig för 

att församlingen skulle se att alla hör ihop över åldersgränserna och kan mötas i gudstjänsten. 

Tre pedagoger valde alternativ fem, annat alternativ, med förklaringarna att barnen roll var en 

blandning av alla alternativ, precis som alla andras roll. Barnens roll var bland annat en 

påminnelse om att alla var välkomna och en påminnelse om att allt utvecklas, även Svenska 

kyrkan. Det betonades i kommentarerna att barnen inte är till för andra, utan alla i 

församlingen var en kropp och ett folk, så högmässan bör vara utformad på ett sätt som 

inbjuder alla till att ta del av den. Alla ska känna att de går i gudstjänst för sin skull och känna 

att de får med sig något från gudstjänsten. Svaren skiljer sig inte så mycket mellan de två 

yrkeskategorierna, trots att själva svarsalternativen varierar något. En anledning till detta 

skulle kunna vara att de svarande har tolkat frågan och svarsalternativen på olika sätt. 

 

Utifrån kommentarerna på denna fråga är det tydligt att gemenskapstanken är central bland 

både de präster och pedagoger som svarat på enkäten. Det uttrycks flera gånger i 

kommentarerna, oavsett svarsalternativ, att gemenskapen i församlingen är det som behöver 

lyftas fram och betonas. Men trots den enhetliga bilden som visar sig vid första anblicken så 

finns det en mer komplex bild som korresponderar med svaren på just denna fråga. 

Gemenskapstanken är central, men det framkommer i kommentarerna till svaren att det finns 

ett förhållningssätt till barnen som är mer instrumentellt i linje med ett mer institutionellt 

kyrkotänk. Enligt de flesta svarande så ska barnen påminna församlingen om Guds rike och 

förstärka gemenskapen, men om barnen ska bemyndigas som egna gudstjänstfirande subjekt i 

linje med gemenskapstanken, så bör barnens främsta roll vara att lära sig mer om kristen tro 

och tradition genom att delta i gudstjänsten på samma villkor som de vuxna. De som svarat på 

enkäten, både präster och pedagoger, lyfter fram barnens särställning i kristen tro som ett 

argument, vilket gör att trots att barnen enligt enkätsvaren ska ses som ett individuellt troende 
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subjekt i gemenskapstanken, så ska de även bemötas kollektivt som en ”särskild” grupp 

utifrån det institutionella synsättet. 

 

Enkätfråga 4: 

Vilket av följande två alternativ tycker du är att föredra?  

 

Figur 2: Vilket av följande två alternativ tycker du är att föredra? (15 svar) 

 

En präst föredrog alternativ ett, att barnen lämnar högmässan för söndagsskola under 

gudstjänsttid, och argumenterade för sitt val med att barnen behöver få predikan på sin egen 

nivå och bör därför vara på söndagsskola under förkunnelsemomentet i högmässan. Barnen 

skulle dock vara med från högmässans inledning och sedan återvända till kyrkorummet under 

själva mässdelen av högmässan. Fyra präster föredrog alternativ två, att barnen stannar kvar i 

högmässan under hela gudstjänsten, och argumenterade för sitt val med att högmässan ska 

vara till för både stora och små och därmed ska barnen ha en självklar plats i högmässan. Det 

argumenterades för att det är de vuxnas ansvar att utveckla en högmässa som passade alla. En 

av prästerna menade att om kyrkorummet är utformat på ett sätt som möjliggör för barnet att 

stanna kvar så kunde barnen i många fall ta in mer av högmässan än de vuxna. Det fanns en 

vits med att det fanns möjlighet för barnen att pyssla, rita eller leka, för det kunde underlätta 

för barnet att ta del av det som sades i högmässan, dra egna kopplingar och komma ihåg. 

Även familjeaspekten betonades i kommentarerna, där den svarande argumenterar för att det 

bästa alternativet är ett alternativ som möjliggör att hela familjen kan fira gudstjänst 

tillsammans, alltså ska inte barnet lämna gudstjänstlokalen. 

1st

4st
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Att barnen lämnar högmässan för söndagsskola
undet gudstjänsttid (1st)
Att barnen stannar kvar i högmässan under
hela gudstjänsten (4st)

1st
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Att barnen lämnar högmässan för söndagsskola
under gudstjänsttid (1st)
Att barnen stannar kvar i högmässan under
hela gudstjänsten (9st)
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En pedagog föredrog alternativ ett, att barnen lämnar högmässan för söndagsskola, med 

kommentaren att barnen går iväg under predikan och sedan kommer tillbaka till högmässan. 

Nio pedagoger föredrog alternativ två, att barnen stannar kvar i högmässan under hela 

gudstjänsten, där ett flertal pedagoger uttryckte att det var svårt att välja eftersom det beror på 

huruvida församlingen arbetar med söndagsskola eller inte, och framförallt beror det på hur 

barnen vill göra. Valet borde vara barnets och det ska kunna göras helt fritt, men 

möjligheterna för båda alternativen var önskvärt. Det var även önskvärt att utforma 

högmässor där barnen kunde få undervisning samtidigt som de firade högmässa, framförallt 

så efterfrågades det möjlighet och förutsättningar att kunna förklara vad som händer när det 

händer, för att skapa en förståelse. En av de svarande pedagogerna som valt alternativet där 

barnen stannade kvar under hela gudstjänsten kommenterade sitt svar med att denne inte var 

bekant med vad söndagsskola var.  

 

Gällande denna fråga kommer synen på kyrkan som en lärandegemenskap till uttryck genom 

att ett flertal från båda yrkeskategorierna betonar att det bör finnas valmöjligheter för barnen 

att ta till sig högmässan på ett sätt som passar dem, utan att behöva lämna gudstjänstlokalen. 

Här framkommer även ett individualistiskt perspektiv då ett flertal av de svarande betonar att 

det är barnens behov och vilja som styr huruvida barnen ska lämna högmässan eller inte. Det 

är viktigt att barnets individuella kunskapsprocess får utrymme och att barnet får delta på 

egna villkor i ett sammanhang där flera individer ska kunna hitta sin plats och framförallt 

delta utifrån sig själv. Predikan verkar vara viktigt, framförallt för de som svarat att de 

föredrar att barnen lämnar högmässan för söndagsskola med motiveringen att barnen behöver 

predikan på sin egen nivå. Det är intressant att predikan verkar vara det moment i högmässan 

som är svårast för barnen att förstå, som blir en anledning till att barnen behöver lämna 

högmässan för egen undervisning. Undervisningen verkar dock vara viktig och de svarande är 

överens om att barnen ska få undervisning i högmässan, men det bör finnas olika alternativ 

för barnen. Det gör att barnen kan få till sig kunskap på sina egna villkor och att det är viktigt 

att barnen själva får bestämma huruvida de vill lämna högmässan eller inte.  

 

Utifrån synen på kyrkan som kunskapsinstitution är det intressant att ansvaret läggs på de 

vuxna att utforma högmässan på ett sätt som passar alla oavsett ålder, vilket i detta fall kan 

tolkas som att det är vuxna anställdas ansvar. Om så är fallet, är det intressant att inget 

undervisningsansvar ligger på föräldrarna eftersom det i många sammanhang i samhället finns 

en förväntan på föräldrarna att se till att barnen får veta det som behövs och blir väl 
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förberedda, samt att föräldrarna är de som tar diskussioner med barnen och funderar kring 

frågor som barnen kan tänkas ha i efterhand. Men här kommer det inte till uttryck 

överhuvudtaget och allt ansvar läggs därmed på de vuxna anställda som utformar högmässor 

och gudstjänster. Därmed regleras kunskapen och det som lärs ut av kyrkans anställda som då 

bestämmer vad som ska ingå i både högmässa och eventuell söndagsskola för barnens del. De 

svarande verkar visserligen mena att det ska vara individanpassat och upp till barnet själv att 

välja att sitta kvar eller lämna gudstjänstlokalen för predikan på sin egen nivå, men det styrs 

ändå av kyrkan vad som ska läras ut. På detta sätt så blir den institutionella tanken tydlig 

eftersom kyrkan bestämmer och kan kontrollera vad som ska läras ut. 

 

Enkätfråga 5:  

Bör det finnas ett barnbord/en lekhörna i kyrkorummet som kan användas under högmässan?  

 

Figur 3: Bör det finnas ett barnbord/en lekhörna i kyrkorummet som kan användas under högmässan? (15 svar) 

 

Prästerna argumenterade för sina val utifrån tanken om att barnen ska kunna vara delaktiga i 

högmässan och det uttrycktes en vilja att ge barnen just den valmöjligheten som redan 

nämnts. Det argumenterades även att barnbord inte bara innebär en plats för barnen att leka 

vid, utan det kan även innebära att barnen exempelvis får måla en teckning som anknyter till 

en samling som hållits för barnen tidigare. Även ett ”barnets altare”, ett litet altare som liknar 

huvudaltaret i kyrkorummet som barnen kan använda till lek, lyfts fram som ett exempel på 

hur ett barnbord skulle kunna användas.  

5st

Präster

Ja (5st) Nej (0st)

10st

Pedagoger

Ja (10st) Nej (0st)
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De svarande pedagogerna argumenterar för ett barnbord/lekhörna utifrån att det är viktigt för 

barnen att ha en möjlighet att ”bara vara” i kyrkorummet, samtidigt som föräldrarna kan sitta 

med sina barn och ändå ta del av högmässan. Barnen behöver alternativ till att bara sitta stilla 

i kyrkbänken medan vuxna pratar, men de behöver få befinna sig i kyrkorummet för att få ta 

del av samma sammanhang som alla andra. Bland pedagogerna uttrycks även en önskan om 

att kunna utforma en högmässa som upplevs så inkluderande så att barnen ville stanna kvar i 

kyrkorummet och följa med i den, men i samband med detta uttrycks även att det är bra om 

det får finnas andra alternativ än kyrkbänken för de som upplever det tråkigt att sitta stilla i 

just kyrkbänken. 

 

Trots att båda yrkeskategorierna är överens gällande att ett barnbord eller lekhörna ska finnas 

i kyrkorummet och ska kunna användas under högmässan så går det att urskilja en skillnad 

bland de svarandes kommentarer. Prästerna som har svarat verkar mena att barnbordet ska 

fylla en funktion i kyrkorummet och högmässan, medan pedagogerna verkar mena att 

lekhörnan eller barnbordet ska vara ett sätt för barnen att sysselsätta sig om högmässan blir 

tråkig och de inte orkar sitta stilla. Detta skulle kunna bero på att prästerna ofta är de som är 

huvudansvariga för högmässan och därför känner att de har möjlighet, och eventuellt ett 

ansvar, att involvera barnbordet i högmässan och inte behöver vara orolig för att barnen ska 

störa högmässan, till skillnad mot pedagogerna som ofta inte har samma huvudansvar för 

högmässan. Det kan även bero på att prästerna behöver tänka in alla olika möjligheter i 

planering av högmässan. Gemenskapstanken kommer fram även här genom argumenten att 

barnen behöver vara i kyrkorummet för att vara en del av den gudstjänstfirande församlingen, 

finnas i samma sammanhang, men barnen behöver alternativ till att sitta stilla i kyrkbänken. 

Det visar att de svarande räknar med barnen i gudstjänstsammanhang, att det ska få vara med 

om de vill, samt att det finns en vilja att göra högmässan tillgänglig för barn, det finns en vilja 

att skapa yttre förutsättningar för barnens delaktighet. Barnens delaktighet eftersträvas, men 

samtidigt kommer det institutionella synsättet till uttryck genom att de svarande vill att barnen 

ska kunna sysselsätta sig om det blir tråkigt och verkar räkna med att det kommer att ske. 

Barnen bedöms till viss mån inte klara av att hänga med och förstå vad som sker och vad som 

sägs, vilket i själva verket diskvalificerar dem från högmässan då de istället förväntas vilja gå 

iväg till en egen hörna, kanske avskilt från själva kyrkorummet/gudstjänstlokalen, kanske på 

grund av att de inte har tillräcklig kunskap för att kunna ta till sig av det som förkunnas både i 

och genom högmässan. Om så är fallet, har kyrkan en tydlig maktstruktur gällande att 

undervisningen inte sker på ett sådant sätt att alla deltagare ska kunna ta till sig kunskap och 
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undervisning på sin egen nivå, vilket går emot de svar som belyser att alla ska kunna få med 

sig något från högmässan. Det är endast vissa priviligierade, tillräckligt kunniga, som kan få 

del av förkunnelsen och budskapet som ska förmedlas till alla. 

 

Enkätfråga 6:  

Ska barn ha särskilda uppgifter i högmässan?  

 

Figur 4: Ska barn ha särskilda uppgifter i högmässan? (14 svar) 

 

Två präster svarade ja och argumenterade utifrån att både barn och vuxna ofta har lättare att 

lära och ta in om de får vara med och utföra uppgifter i gudstjänst och högmässa. Att utföra 

uppgifter skapar även en större känsla av att det är ”vår” högmässa och inte prästens 

högmässa. Det uttrycks även en önskan om att barnen skulle ha fler uppgifter och att det 

”vore fint… drömmen vore att alltid ha med dem på olika sätt.”76 

 

Tre präster svarade nej och argumenterade utifrån att det inte finns några självklara uppgifter 

som passar barnen. Barnen är unika individer och behöver därför tilldelas uppgifter utifrån 

sina egna förmågor. Ett argument var även att högmässan ska tillåta både barn och vuxna att 

vara delaktiga och fira mässa tillsammans, så det ska inte finnas särskilda uppgifter för just en 

                                                      
76 Emilia Holmlund, ”Enkät angående barns delaktighet i Svenska kyrkans högmässa”, Enkät (Umeå: 

Institutionen för Ide´- och samhällsstudier, 2017) fråga 6.  

2st

3st

Präster

Ja (2st) Nej (3st)
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Pedagoger

Ja (9st) Nej (0st)
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åldersgrupp. Barnen ska inte ha särskilda uppgifter för att de är barn, utan för att de är en del 

av församlingen. 

 

Nio pedagoger svarade ja och i argumentationen nämndes bland annat barnens känsla av att 

vara delaktig som en anledning till varför de ska ha särskilda uppgifter. Det är viktigt för 

barnen att få känna att de är en del av allt som händer. Ett annat argument var att om barn blir 

inkluderade vill de gärna bli mer inkluderade och det är lättare för barnen att fokusera på 

högmässan om de vet att de har en roll och är delaktiga, vilket även gäller för vuxna. 

 

I samband med att enkätdeltagarna svarade ja på frågan om barnen skulle ha särskilda 

uppgifter i högmässan fick de svara på en följdfråga om vilka uppgifter de tänkte att barnen 

kunde utföra. Bland prästerna syftades det bland annat på kyrkvärdars uppgifter som 

exempelvis ljuständning, upphängning av psalmnummer, läsa texter, ta upp kollekt, be böner 

och vara med i processionen. Alla dessa kyrkvärdsuppgifter kunde med fördel genomföras av 

barn med hjälp av vuxna kyrkvärdar. Andra uppgifter var att till exempel hjälpa till med 

predikan genom gestaltning, sjunga i kör eller solo och ringa i kyrkklockorna. 

 

Pedagogerna lyfte fram, precis som prästerna, kyrkvärdsuppgifter som barnen skulle kunna 

genomföra. Bland pedagogerna betonades det även flera gånger att barnen måste tillfrågas 

och få en chans att säga vad de skulle vilja göra i högmässan. Det var viktigt att uppgifterna 

var på barnens villkor, utifrån barnens önskemål. 

 

Alla som svarade på denna fråga är överens om att barnen kan inkluderas på ett aktivt sätt i 

högmässan, precis som de vuxna, och återigen lyfts församlingen fram som en stor 

gemenskap som barnen är en del av. Här kommer det tydligt till uttryck att kunskapen och 

även engagemanget växer och utvecklas om individen får delta på sina egna villkor som 

passar just den individen. Vid första anblicken på svaren på denna fråga framstår synen på 

kyrkan som lärandegemenskap som är dominerande eftersom så många av de svarande menar 

att barnen ska ha särskilda uppgifter i högmässan, men frågan är vilka uppgifter det verkligen 

handlar om. Alla svarande kan ge exempel på uppgifter som barnen skulle kunna utföra i 

högmässan och en intressant del är att det individualistiska perspektivet återkommer här, både 

i form av att barnen inte ska särbehandlas bara för att de är barn och ska ses som likvärdiga 

församlingsmedlemmar, men även i form av att barnen ska få bestämma själva vad de vill 

göra. Synen på kyrkan som kunskapsinstitution kommer till uttryck genom att det erbjuds 
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särskilda uppgifter till barnen. Barnen har inte så många valmöjligheter, utan blir serverade 

färdiga erbjudanden som gör att barnen bara har ett visst antal alternativ att välja mellan och 

om de inte vill göra något av alternativen så finns inget annat sätt. Barnen får inte möjligheten 

att komma med egna tankar och synpunkter, situationen blir låst och kyrkan har på detta sätt 

blivit en institution som erbjuder det som passar, som har bestämt vad det är som ska läras ut 

och vad som ska utföras, samt vad av detta som skulle kunna vara passande för barnen att 

utföra på plats i högmässan. 

 

Enkätfråga 7: 

Vilken av följande strategier gällande barns delaktighet finner du mest lämplig?  

 

Figur 5: Vilken av följande strategier gällande barns delaktighet finner du mest lämplig? (14 svar) 

 

Den präst som valt alternativ tre, att barn deltar i den vanliga högmässan istället för 

familjemässa/familjegudstjänst på liknande sätt som de vuxna, och härigenom bemyndigas 
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Att barn deltar i den vanliga högmässan (istället för
familjemässa/familjegudstjänst) på liknande sätt som de
vuxna, och härigenom bemyndigas och socialiseras in i
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och socialiseras in i högmässan, förklarade sitt val med att det är fostrande både för barnen 

och övriga gudstjänstdeltagare. Tre präster valde alternativ fyra, att barn deltar i den vanliga 

högmässan istället för familjemässa/familjegudstjänst och tilldelas särskilda uppgifter för att 

stärka delaktigheten, med förklaringarna att det även är barnens kyrka och barnen har rätt att 

lära känna sin församling och sin kyrka, samt att kyrkan behöver bjuda in alla gudstjänstfirare 

att aktivt delta och hjälpa till med uppgifter, både barn och vuxna. En av prästerna valde 

alternativ fem, annat alternativ, och alternativet var att barnen skulle delta i nästan hela 

högmässan, men ha en egen predikan på sin egen nivå i söndagsskola eller motsvarande under 

ungefär tjugo minuter av högmässan. 

 

En av de svarande pedagogerna valde alternativ ett, söndagsskola med anpassad kunskapsnivå 

parallellt med högmässan som på sikt rustar barnen för deltagande i hela högmässan, med 

förklaringen att om det finns resurser så kan barnen vara med från början och sedan ha ett 

eget upplägg som är skräddarsytt för barn. En av pedagogerna valde alternativ två, särskilt 

utformade gudstjänster för barn, exempelvis familjegudstjänst, familjemässa, istället för 

högmässa, men gav ingen förklaring om varför. Sju pedagoger valde alternativ fyra, att barn 

deltar i den vanliga högmässan istället för familjemässa/familjegudstjänst och tilldelas 

särskilda uppgifter för att stärka delaktigheten, med förklaringar som exempelvis att om 

gudstjänstdeltagarna får delta ”på riktigt” med uppgifter, så lyssnar de mer aktivt, samt att det 

är viktigt att kunna känna igen sig som gudstjänstdeltagare och att veta vad som förväntas. 

Både barn och vuxna behöver känna trygghet när de kommer till kyrkan, oavsett 

gudstjänstform. Ytterligare en förklaring var att delaktighet, enligt den svarande, var det 

lättaste sättet att skapa en känsla av att ha en plats i kyrkan, som i sin tur skapade en känsla av 

hemma och något som individen kan längta efter att komma tillbaka till. 

 

Det är en majoritet av både präster och pedagoger som svarar att barnen ska vara med i 

högmässan istället för särskilt utformade familjegudstjänster och familjemässor, vilket visar 

på att barnen ska ses som likvärdiga gudstjänstfirare som alla andra. Kyrkan som 

lärandegemenskap kommer till uttryck väldigt tydligt genom detta. Svaren på denna fråga 

anknyter väl till svaren på tidigare frågor från de båda yrkeskategorierna. Det uttrycks att 

barnen har en plats i högmässan precis som de vuxna och ska ha särskilda uppgifter, samtidigt 

som det tidigare uttryckts i enkätsvaren att barnen inte ska särbehandlas för att de är barn. 

Därmed bemyndigas och uppmuntras både barn och vuxna till delaktighet genom särskilda 

uppgifter i högmässan och detta påvisar att alla gudstjänstbesökare behöver ta till sig 
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kunskapen utifrån sina egna villkor och förförståelse.  Återigen betonas det att barnen ska få 

uppgifter på sina egna villkor och som främjar deras lärande. Synen på kyrkan som 

lärandegemenskap framkommer genom att barnen behöver en predikan på sin egen nivå, som 

även visar att de behöver få undervisning utifrån sina egna förkunskaper. Intressant är att det 

är just predikan som återigen pekas ut som det som är svårt för barnen att ta till sig och förstå. 

Gemenskapstanken framkommer även extra tydligt i pedagogernas svar om att barnen är 

gudstjänstdeltagare som en del av församlingen och ska kunna känna en trygghet och känna 

igen sig i vad som sker i högmässan, medan institutionstanken framkommer genom att det 

ligger ett ansvar hos dem som planerar och genomför högmässan att aktivt bjuda in och 

möjliggöra för gudstjänstdeltagare att vara delaktiga på ett mer aktivt sätt, oavsett ålder. De 

tilldelas makten och kan anses vara tillräckligt långt upp i hierarkin för att kunna ta det 

ansvaret och se till att det blir rätt och passande. 

 

I slutet av enkäten fick deltagarna svara på en fråga angående sin egen förståelse av kyrkan, 

med en följdfråga om vad denna kyrkosyn innebar för dem: 

 

Enkätfråga 8: 

Vilken av följande kyrkosyner överensstämmer bäst med din egen förståelse av kyrkan?  

 

Figur 6: Vilken av följande kyrkosyner överensstämmer bäst med din egen förståelse av kyrkan? (15 svar) 
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Bland de präster som deltog i studien ansåg två svaranden att alternativ ett, lågkyrklig, stämde 

bäst överens med deras egen förståelse av kyrkan. Som svar på vad denna kyrklighet innebar 

för dem beskrevs lågkyrklighet som en kyrkosyn där det var låga trösklar i kyrkans liturgi, 

vilket innebar ett inkluderande språk och en utformning som präglades av delaktighet. 

Gudstjänsten skulle vara en mänsklig gudstjänst där alla ryms. Lågkyrklighet innebar även att 

kyrkan var öppen för gudstjänstutveckling och att kyrkans miljö var en tillåtande miljö, där 

inte bara anställda och kyrkvärdar fick vara delaktiga, utan en miljö där alla fick vara med. 

Tre präster valde alternativ sex, vet ej, och två av dem angav som förklaring att de hade en 

blandad kyrklighet som ändrats och vuxit fram under en tid. Den tredje prästen gav ingen 

förklaring varför. 

 

Bland pedagogerna valde fem stycken alternativ tre, folkkyrklig, där innebörden beskrevs 

som att de som finns i kyrkan känner att de hör hemma och behövs i kyrkan. Det var viktigt 

att de som befinner sig i kyrkans sammanhang kan känna att de har möjlighet att påverka och 

medverka i verksamheter och gudstjänst. Innebörden av folkkyrklig beskrevs även med 

betoning på församlingen som den viktiga samlingspunkten, samt att kyrkan var tillgänglig 

för alla, både barn och vuxna. Folkkyrklighet innebar även att kyrkan fanns till för folket, 

samt att kyrkan var ett rum som är naturligt i form och innehåll, som personliga vittnesbörd 

från människor som hade en äkta och levande tro. En av pedagogerna valde alternativ fem, 

annan kyrklighet, och förklarade innebörden med att församlingen är Guds kropp och den 

svarande vill inte rama in det i någon särskild kyrklighet och menade på att högmässan som 

drama kan utformas på många olika sätt. Fyra pedagoger valde alternativ sex, vet ej, och 

innebörden av detta alternativ varierade. En innebörd bestod av olika kyrkligheter i en 

blandad kompott av traditioner och upplevelser av vad det innebar att vara kyrka. Det 

uttrycktes även att kyrkan var till för alla och att det inte skulle serveras en färdig 

föreställning, utan det skulle finnas plats för alla som vill göra högmässan tillsammans. Bland 

några av de svarande pedagogerna uttrycktes det att det finns traditioner inom kyrkan som 

borde eller måste upprätthållas, ett synsätt som inte behövde innebära en konservativ 

kyrkosyn, samt att kyrkan behövde anpassa sig mer till samhället för att få de nuvarande 

medlemmarna i kyrkan att stanna kvar i sammanhanget. Gällande detta alternativ nämndes 

det, precis som gällande annan kyrklighet, att den svarande inte såg kyrkan som olika 

kyrkligheter, utan alla var kyrka tillsammans. 
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En skillnad som kommer till uttryck mellan de två yrkeskategorierna är att prästerna verkar 

koppla kyrkosyn till liturgi i första hand, medan pedagogerna kopplar kyrkosyn till själva 

begreppet kyrka och vad det innebär i praktiken i all verksamhet, inte bara i gudstjänster. En 

anledning till detta skulle kunna vara att de svarande har en tydlig indelning i sin församling, 

där präster har huvudansvar för gudstjänstlivet i första hand och inte deltar i så mycket annan 

verksamhet, medan pedagogerna har huvudansvar för annan verksamhet och därmed inte 

deltar i gudstjänster på samma sätt. En sådan anledning uttrycker en institutionell tanke där 

det finns en slags hierarki och maktstruktur, även om den inte är väldigt tydlig. Hierarkin och 

maktstrukturen kommer framförallt till uttryck genom kopplingen till det liturgiska som kan 

anses vara bundet till vigningstjänst. En intressant del gällande denna fråga är alternativ sex, 

vet ej, då det vid första anblicken verkar som om majoriteten av de svarande helt enkelt inte 

vet vilken kyrkosyn deras egen förståelse av kyrkan överensstämmer bäst med, men i 

kommentarerna framkommer det tydligt att de svarande vet vad de tänker om kyrkan. 

Svårigheten verkar vara att se var förståelsen av kyrkan passar in bland alternativen, vilken 

kan bero på att kyrkosynsbegreppen har olika innebörd beroende på plats och sammanhang. 

Några av de svarande vet vad de tänker, men vill inte rama in kyrkan i en kyrklighet, vilken 

kan bero på att Svenska kyrkan visar sig vara en stor mångfald där många kyrkosyner och 

tolkningar av vad kyrkan är får plats. En annan anledning kan vara att det inte talas om 

kyrkosyner i församlingarna och därför kan det vara svårt för de svarande att sammankoppla 

sin egen förståelse av kyrkan med en kyrkosyn. Detta går emot den institutionella modellen 

av kyrkan då det kan tolkas utifrån enkätsvaren att kyrkan inte ska vara inrutad i en specifik 

ram, utan behöver utrymme för förändring och anpassning. Oavsett kyrkosyn uttrycker några 

av de svarande att kyrkan är öppen för alla och att kyrkan ska kunna utvecklas samtidigt som 

det finns vissa traditioner som bör upprätthållas. Kyrkan bör även anpassa sig efter samhället 

vilket visar på att kyrkan behöver komma dit människorna är och möta människorna i tiden, 

samtidigt som kyrkan har ett ansvar för att traditioner finns kvar. Utifrån synen på kyrkan som 

lärandegemenskap är det tydligt att gemenskapen återigen är det viktiga och att kyrkan ska 

vara en plats att komma till där möjligheten finns för alla att utforma en gudstjänst som ger 

något till alla. Gällande synen på kyrkan som lärandegemenskap så uttrycks det som tidigare 

nämnts väldigt tydligt att individen gör sin egen tolkning, tar till sig upplevelser och kunskap i 

sin egen takt, på sina egna villkor och ska kunna känna sig som en del av en stor gemenskap 

som delar sina upplevelser med varandra. Även strävan efter en kyrka som utvecklas i takt 

med samhället visar på ett visst motstånd till kunskapsinstitutions-tanken som däremot 

kommer till uttryck genom att det i kommentarerna nämns att gudstjänsten inte ska vara en 
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färdig föreställning, som då kan anses som ett exempel på att det är så gudstjänsten och 

kyrkan uppfattas, som en färdig föreställning för besökare, som framförs av särskilt utvalda. 

Om så är fallet så blir gemenskapstanken svagare och svagare. 

 

I slutet av enkäten fick deltagarna svara på en öppen fråga om de hade några övriga 

synpunkter gällande barnens delaktighet i högmässan. Av de sex svar som kom in var två av 

de svarande präster och fyra pedagoger. Som svar på denna fråga lyftes endast en aspekt som 

inte benämnts tidigare. En av prästerna lyfte föräldrarnas ansvar att avbryta och lämna 

kyrkorummet med barnet om barnets kyrkogång inte skulle fungera. Detta ansvar var 

föräldrarnas ansvar även om barnen firade mässa på sina egna villkor. Prästen betonade i sitt 

svar att församlingen måste bli van vid att ha barn runtomkring sig och att barnens villkor 

innebar att barn som inte orkar vara med på högmässan fullt ut ska ha möjlighet att gå iväg 

och göra något annat och eventuellt strosa runt i kyrkorummet, vilken kunde kallas för en 

”liturgisk promenad”.77 Detta kan betraktas ur både lärandegemenskap- och 

kunskapsinstitutionsperspektiv. Utifrån lärandegemenskapsperspektivet är en liturgisk 

promenad och möjligheten att göra något annat väldigt positivt, eftersom det sker utifrån ett 

behov hos individen. Däremot klingar det lite mer negativt utifrån perspektivet där kyrkans 

ses som en kunskapsinstitution eftersom det i detta svar uttrycks att ett val måste göras åt 

barnet, av någon annan än barnet själv. Någon annan får ta makten över situationen och agera 

utifrån vad denne part anser vara bäst för barnet, och kanske även vad som är bäst för övriga 

gudstjänstdeltagare. 

 

Sammanfattningsvis visar enkätsvaren att även om det var ett litet urval så finns det stöd inom 

Svenska kyrkan från präster och pedagoger för en syn på barnen som likvärdiga 

gudstjänstdeltagare. Det anses även att barnen skulle kunna delta i högre utsträckning i 

högmässans moment och framförallt så skulle barnen kunna få mer utrymme även som 

gudstjänstdeltagare. Det finns även en del institutionella tankar som kommer till uttryck som 

kanske gör att vi kan ana hur det ser ut i verkligheten, vilket kan vara annorlunda än de tankar 

som kommer till uttryck i enkätsvaren.  

  

                                                      
77 Holmlund, fråga 9. 
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4 Diskussion 

I detta kapitel behandlas samtliga arbetsfrågor och diskussionen kan delas in i fyra teman som 

tydligt kommit till uttryck i enkätundersökningen för denna studie: barnens särställning i 

kristen tro och delaktighet i Svenska kyrkans högmässa, spänningen mellan synen på kyrkan 

som kunskapsinstitution och synen på kyrkan som lärandegemenskap, informanternas 

kyrkotänkande, samt skillnaden mellan svarande prästers och pedagogers förhållningssätt, 

4.1 Barnens särställning i kristen tro och delaktighet i Svenska kyrkans 

högmässa 

Att barnen har en särställning i kristen tro är något som dels står i kyrkoordningen78 och något 

som svarande i enkätundersökningen lyfter fram flera gånger, framförallt i samband med 

frågan om barnen ska ha särskilda uppgifter i högmässan, samt vad som är barnens 

huvudsakliga roll i församlingen. De svarande lyfter fram att barnen kan ha särskilda 

uppgifter, men det ska ske på barnens villkor. Dock erbjuds barnen färdiga förslag i form av 

kyrkvärdsuppgifter som barnen kan utföra tillsammans med en vuxen. Detta anser jag vara 

problematiskt om tanken är att barnen ska få delta på egna villkor. Problemet uppstår om 

ingen har frågat barnen vad de verkligen vill göra, inte ens om de vill ha en uppgift. Om 

anställda i Svenska kyrkan ska erbjuda och servera barnen färdiga alternativ, utifrån ett 

förutfattat antagande om att barnen ens vill vara delaktiga, deltar inte barnet utifrån sina egna 

villkor.  

 

När det var dags att se över Hbf 16  utfördes en undersökning av fokusgrupper där samtal 

med barn och unga visade att det var viktigt för barn och unga att få vara älskade och 

betydelsefulla, få slippa krav och att få finnas i en gemenskap.79 Jag tror inte att det är något 

unikt för barn och unga, utan det kan anses vara ett grundläggande behov hos alla människor 

oavsett ålder, men när det gäller barn och unga i Svenska kyrkans sammanhang blir 

delaktigheten en viktig aspekt av behovet av en gemenskap. När de präster och pedagoger 

som deltog i enkätundersökningen för denna uppsats uttrycker att barnen ska påminna 

församlingen om Guds rike och att de ska förstärka församlingens gemenskap, verkar tanken 

vara att barnen fyller en viktig funktion, men det verkar vara svårt att finna passande uppgifter 

och roller för barnen. Lindeboe menar att anledningen till varför det inte finns så mycket 

information om de barn som Jesus möter i evangelierna är att barnets betydelse inte är 

                                                      
78 Kyrkoordning, 5. 
79 Kommentarer, 41. 
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beroende av förklaringar för att Jesus ska kunna få fram sin poäng, att barnet är ett barn är 

tillräckligt.80 Även om det i enkätsvaren nämns att barnen inte bara är till för andra, utan ska 

vara en del av Kristi kropp tillsammans med alla andra, som en enhet så är majoriteten av 

kommentarerna ett uttryck för att barnen ska vara en påminnelse om Guds rike och att det inte 

krävs mer än komma till högmässan med ett öppet sinne. Det går att läsa i kommentarerna att 

barnen ska påminna församlingen om Guds rike, att det är viktigt att komma ihåg att barnen 

är störst i Guds rike och att de kan vara förebilder för resten av församlingen och visa att det 

räcker att komma som man är och vara öppen och nyfiken som ett barn. Barnen blir en 

symbol för att det inte behövs särskilda förkunskaper för att delta i högmässan, vilket i sig är 

en bra sak, men jag anser att det blir problematiskt om barnen endast ska vara en symbol i 

högmässan. Jag anser att om barnen endast blir en symbol genom att ”bara vara ett barn” 

krockar det med tanken om att barnen ska få fira högmässa tillsammans med resten av 

församlingen på sina egna villkor och vara delaktiga. Att vara ett barn räcker inte i praktiken, 

men tanken om barnet som delaktig i gudstjänsten färgas av denna syn på barnet som en 

symbol för öppenhet och nyfikenhet, som övriga församlingsmedlemmar kan inspireras av.  

 

Det finns även en poäng när Bergsjø Gammelsæter skriver att liturgin inte har varit tänkt för 

alla, vilket i sin tur har resulterat i särskilt anpassade gudstjänster för barn istället för 

huvudgudstjänster, där barnperspektivet är dominerande.81 Jag tycker det blir extra tydligt när 

det i enkätsvaren framkommer att det bästa enligt båda profilerna är om barnen deltar i den 

vanliga högmässan och får särskilda uppgifter för att stärka delaktigheten, istället för 

familjemässor och familjegudstjänster. De svarande uttrycker att det bästa vore om alla firar 

högmässa tillsammans, återigen på sina egna villkor, men det uttrycks även av några svarande 

att barnen behöver kunna välja att gå iväg om det blir svårt att sitta still. Det förutsätter att 

barnen vid något tillfälle kommer att tycka det är tråkigt att sitta stilla och delta i högmässan 

på samma sätt som de vuxna, vilket blir ett antagande som kan färga gudstjänsten och som 

kan leda till att det känns som om det inte ens är värt att försöka engagera barnen genom den 

vanligt förekommande liturgin i högmässan. Sikkeland resonerar på ett liknande sätt när han 

menar att det ofta förutsätts att barnen inte har förmågan att förstå bibelberättelserna som 

läses och förkunnas, men han menar samtidigt att barnen behöver höra bibelberättelserna 

redan i en väldigt låg ålder, eftersom de då kommer att ha en gedigen kunskapsbas i vuxen 

                                                      
80 Lindeboe, 46. 
81 Bergsjø Gammelsæter, 45. 
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ålder genom att de har mött bibelberättelserna som små.82 Problemet med detta resonemang 

anser jag består i att det är en relativt svag kunskap eftersom barnen inte får de 

förutsättningarna som krävs för att de ska förstå bibelberättelserna och de är framförallt inte 

medvetna om att de är berättigade till en egen tolkning. Kunskapen är dessutom begränsad 

genom att barnen bara får bibelberättelserna att ta till sig, men det samtalas inte om dem och 

bibelberättelserna tenderar att bli väldigt ytliga eftersom det inte ges möjlighet till att gå ned 

på djupet och utforska bibelberättelserna och texterna. Sikkeland menar därför att 

bibelberättelserna behöver förklaras i gudstjänsten eftersom det ändå anses viktigt att barnen 

lär sig berättelserna,83 vilket jag håller med om.  

 

Under arbetet med Hbf 16 blev barn även tillfrågade om vad som gjorde att gudstjänsten 

medförde en positiv känsla och svaren var att det var viktigt att de hade blivit berörd i 

gudstjänsten på flera olika sätt. Detta kunde uppnås genom ett begripligt språk i liturgin och 

att predikan och bibeltexterna kunde anknytas till deras egen vardag.84 För att detta ska vara 

möjligt tänker jag att det krävs att barnen är närvarande i högmässan, delaktiga på den nivå 

som de själva känner är lämpligt, samt att de får möjlighet att ställa frågor om vad som händer 

eller vad något betyder. Detta förespråkar även Bergsjø Gammelsæter gällande ökade 

delaktighet för barnen i gudstjänsten. Hon menar att det är viktigt för kyrkan att arbeta fram 

gemenskapshandlingar i högmässan där alla kan delta på sina villkor oavsett ålder. Hon menar 

även att det ska vara möjligt att använda kroppen i liturgin och kyrkliga handlingar, och 

samtidigt behålla den liturgiska ramen och pulsen som genomsyrar gudstjänsten.85  Detta 

tänker jag skulle vara möjligt genom ett flitigt och framförallt genomtänkt användande av 

barnbord och lekhörna i kyrkorummet, vilket kommer till uttryck i enkätsvaren. Ytterligare ett 

alternativ är söndagsskola där det finns en tydlig tanke och inriktning med betoning på 

delaktighet och undervisningssyfte. Det måste vara tydligt vad som undervisas för de vuxna 

och att det finns en tydlig koppling till vad barnen får för undervisning i söndagsskolan. För 

att det ska finnas möjlighet och utrymme för barnen att få vara en del av församlingens 

gemenskap även om de lämnar kyrkorummet för söndagsskola, anser jag att det är viktigt att 

söndagsskolan får vara en plats för lärande genom lek,  och inte bara en plats för lek. 

                                                      
82 Sikkeland, 126. 
83 Sikkeland, 126. 
84 Kommentarer, 41. 
85 Bergsjø Gammelsæter, 46. 
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4.2 Spänningen mellan synen på kyrkan som kunskapsinstitution och synen på 

kyrkan som lärandegemenskap 

Genom hela studien har gemenskapstanken varit central i enkätsvaren och betonats starkt. 

Kyrkan som lärandegemenskap ser därför ut att vara dominant, men jag tycker mig se att 

kyrkan som kunskapsinstitution skiner igenom. Det blir tydligt både i enkätsvaren och i 

bakgrundskapitlet att kyrkan som institution är det som har dominerat större delen av kyrkans 

historia och det förefaller, utifrån enkätsvaren, som om detta kyrkotänkande fortfarande 

dominerar Svenska kyrkan, men är förklädd till gemenskap. Jag uppfattar det som om 

gemenskapen är ett ledord, något som ska finnas, men inte nödvändigtvis något som det 

behöver arbetas aktivt med att utveckla i församlingarna. De implicita ecklesiologierna hos 

deltagarna i enkätundersökningen framträder i samband med just detta. Gemenskapstanken är 

det som betonas i första hand i enkätsvaren, men det finns ingen annan motivering än att 

gemenskapstanken är viktig i kyrkan. Gemenskapen betonas starkt i kyrkoordningen och är 

därför något som ska finnas och belysas, vilket i sin tur påvisar en institutionell kyrkosyn, där 

gemenskapen ska betonas eftersom kyrkan har bestämt det. Gemenskapstanken blev 

framförallt tydlig i samband med förskjutningen av prästens roll i och med införandet av HB 

8686 där fler lekmän och församlingsbor kunde delta på ett annat sätt i både planering och 

genomförande av högmässan, dock har prästen fortsatt vara huvudansvarig i planering och 

utförande. Enkätsvaren uttrycker dock gemenskapstanken i samband med att det talas om 

gudstjänstbesökarna, inte i samband med att det talas om utveckling av högmässor. Ett 

exempel på detta är när barnen ska få bibelberättelser förklarade för sig då de är en viktig 

förutsättning för barnens delaktighet i församlingen (se 4.1) kan gemenskapstanken ses som 

dominerande vid första anblicken. Det skiner dock igenom ett institutionellt tänk där kyrkan 

ses som att servera en färdig produkt, och det framträder därigenom två alternativ för barnen: 

antingen tar barnet emot det som erbjuds, eller så deltar inte barnet överhuvudtaget. Dessutom 

blir kyrkan en tydlig institution där kunskapen är den sanning som förmedlas av kyrkans 

anställda, framförallt om bibelberättelserna ska förkunnas och förklaras utifrån en särskild 

mall som kyrkan har bestämt och där predikanten kanske inte får så stort tolkningsutrymme.  

 

                                                      
86 Edgardh, 66. 
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4.3 Informanternas kyrkotänkande   

Utifrån ett ecklesiologiskt perspektiv blir det problematiskt när så många av de svarande vid 

första anblicken inte verkar veta vad de har för kyrkosyn. Men det verkar snarare handla om 

att de inte anser att de har en kyrkosyn som passar in i givna ramar. Det visar på att det 

kanske inte pratas så mycket om just kyrkosyn ute i församlingarna och att det finns en viss 

otydlighet kring vad som är Svenska kyrkans identitet bland myllret av olika kyrkosamfund. 

Det kan även vara så att de begrepp för kyrkosyner som har använts i denna uppsats kan vara 

urtvättade begrepp som inte längre är användbara. Den stora andel som har angivit att de inte 

vet vilken kyrkosyn, bland de alternativ som givits, som bäst stämmer överens med deras 

egen kyrkosyn har angivit olika anledningar till det. Dessa anledningar visar sig vara att de 

delvis inte vill stänga in begreppet kyrka i en ”liten box” utan vill gärna ha en större och en 

vidare betydelse av begreppet kyrka. Konsekvenserna av att vissa anställda i Svenska kyrkan 

inte vet vad de själva har för kyrkosyn kan vara att de hela tiden söker rätt svar i sitt eget 

samfund och blir rädda för att tänka fel, vilket i sin tur blir ännu mer komplicerat om det inte 

finns någon som kan svara på vad som är rätt eller fel i just Svenska kyrkan, likväl om det inte 

finns någon som kan svara på om det finns något rätt eller fel överhuvudtaget. Ytterligare en 

konsekvens kan vara att om anställda inte har reflekterat över vilken kyrkosyn de har, så ser 

de inte heller vilket område som skulle behöva extra insatser för att öka delaktigheten både 

bland barn och vuxna.  

 

4.4 Skillnaden mellan svarande prästers och pedagogers förhållningssätt 

Utifrån enkätsvaren visar det sig att det finns vissa olikheter i förhållningssätten mellan 

präster och församlingspedagoger. En intressant del är att prästerna kopplar kyrklighet till 

liturgi och hur delaktigheten i liturgin kan förbättras och förstärkas, medan 

församlingspedagogerna uttrycker tankar kring vad det innebär att vara kyrka i samhället, i 

det stora sammanhanget. Prästerna uttrycker en snävare tolkning av att vara kyrka som är 

starkt kopplat till uppgifter som de har som ämbetsbärare, till exempel det liturgiska ansvaret, 

medan församlingspedagogerna snarare gör tvärtom och uttrycker i sina svar tankar kring hur 

kyrkan ska finnas till för alla och hur gemenskapsaspekten är det som är allra viktigast. Om 

prästerna är tydligt inriktade på liturgi när det gäller begreppet ”kyrklighet” så borde det 

indirekt innebära att prästerna är ansvariga för att utveckla möjligheterna för barns delaktighet 

i större utsträckning än pedagogerna. Detta ansvar kommer även till uttryck i enkätsvaren 

genom att ansvaret för att utforma högmässor på ett sådant sätt att alla kan känna sig delaktiga 
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oavsett ålder ligger på de vuxna. Ett genomgående tema i enkätsvaren är att barnen ska delta 

utifrån sina egna behov och villkor, precis som alla andra, och när Sikkeland skriver att 

barnen kan vara förebilder och att de vuxna kan lära av barnen87, vilket jag anser vara 

problematiskt eftersom att barnen då betraktas ur ett nyttoperspektiv snarare än individer med 

särskilda behov, så finns det en bakomliggande tanke att det inte går att skapa en barnliturgi 

utifrån en vuxenmall, utan barnperspektivet måste tas på allvar och är ett koncept som bör 

utvecklas i huvudgudstjänsten.88I enkätsvaren betonar pedagogerna att det är viktigt att 

församlingen möts över generationsgränserna, och där fyller barnen en viktig funktion. 

Prästerna var i sin tur mer inriktade på tanken om församlingen som Kristi kropp, där åldern 

inte var särskilt viktig, utan det viktigaste var att församlingen var församling tillsammans. 

Utifrån detta bör enligt Sikkeland barnens gudstjänstupplevelse tas på allvar, där barnet får 

vara ett troende subjekt istället för ett objekt som förväntas ta emot och utföra uppgifter 

utifrån andra människors förmågor. Sikkeland menar att det är få vuxna som verkligen förstår 

att gudstjänsten inte bara ska förstås, utan även levas, och han problematiserar fenomenet där 

gudstjänst blir till en lek. Han menar att när vuxna ska leka är det lätt att det hela blir ett 

skådespel, men det blir det inte för barnen. Barnens lek är deras sätt att pröva på vuxenlivet 

och de går därför inte utanför verkligheten och in i ett skådespel. För barnen är leken 

verklighet och det är på allvar.89 Så när barnen firar gudstjänst upplever de och verkligen 

lever gudstjänst. De upplever bibelberättelserna och predikan som en del av sin verklighet, 

och det är viktigt att möta barnen i sin strävan efter att tolka bibelns berättelser och i detta fall 

högmässans liturgi, i sitt eget liv.90 Svårigheten när det kommer till Svenska kyrkans 

högmässa uppfattar jag vara att involvera barnen och vuxna på ett sätt som gör dem delaktiga 

utifrån sina egna villkor, men samtidigt gör dem till en gemenskap utan att det finns en 

åldersskillnad. I enkätsvaren uttrycks det att det behöver göras skillnad på uppgifter som 

barnen kan utföra i högmässan och de uppgifter som vuxna kan göra. De särskilda uppgifterna 

som barnen enligt informanterna kan utföra är dessutom uppgifter där barnen ofta behöver 

hjälp av någon vuxen, vilket jag anser vara ett bra exempel på delaktighet utan 

åldersskillnader, men som jag även anser blir problematiskt eftersom det är uppgifter som är 

anpassade efter vuxna.  

  

                                                      
87 Sikkeland, 129. 
88 Sikkeland, 130. 
89 Sikkeland, 129. 
90 Sikkeland, 129. 
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5 Slutsatser 

I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsatser som svar på föreliggande arbetsfrågor.  

 

Hur förhåller sig församlingspedagoger respektive präster i Svenska kyrkan i pedagogiskt 

hänseende till barnen i relation till högmässan? 

Enkätstudien visar att både församlingspedagoger och präster i Svenska kyrkan förhåller sig 

positivt till barnen i relation till högmässan. Det är viktigt att barnen får vara delaktiga och det 

är lika viktigt att barnen då är delaktiga utifrån sina egna villkor. Majoriteten av de svarande 

prästerna och pedagogerna är överens om att barnen ska vara en påminnelse om Guds rike för 

resten av församlingen och att barnen kan vara förebilder för alla andra i att vara öppna och 

närvarande precis som de är. Dock är barnens delaktighet bunden till vad vuxna anser vara 

lämpligt, vilket begränsar barnens delaktighet. 

 

Hur kan församlingspedagogers respektive prästers förhållningssätt till barnen i relation till 

högmässan tolkas ecklesiologiskt och vilka likheter respektive skillnader kan utläsas mellan 

dem? 

Förhållningssättet som uttrycktes bland enkätdeltagarna, både präster och pedagoger, var att 

gemenskapstanken var väldigt central och att synen på kyrkan som lärandegemenskapen var 

den dominerande kyrkosynen. Men i kommentarerna kom det till uttryck att det i själva verket 

var synen på kyrkan som kunskapsinstitution som var dominerande. Gemenskapen verkar 

vara ett ledord som låter bra och som ska finnas, men det verkar svårt att ge konkreta exempel 

på hur gemenskapen ska kunna blir bättre och mer närvarande. Detta leder till slutsatsen att 

synen på kyrkan som kunskapsinstitution är den dominerande ecklesiologin bland de svarande 

församlingspedagogerna och prästerna, men är förklädd till synen på kyrkan som 

lärandegemenskap. 

 

De två profilernas förhållningssätt liknar varandra i ecklesiologiskt hänseende framförallt 

gällande gemenskapstanken. Synen på kyrkan som en gemenskap har betonats genom hela 

studien och alla svarande har nämnt gemenskapen som den viktigaste delen av församlingen. 

Den största skillnaden i ecklesiologiskt hänseende är tolkningen av begreppet kyrka. Prästerna 

som deltog i studien uttrycker att de kopplar begreppet kyrka till det liturgiska, till det som de 

är ansvariga för genom sitt ämbete och fokuserar på hur delaktigheten kan förstärkas i 

liturgin. Pedagogerna uttryckte i sin tur att de kopplar begreppet kyrka till det stora 



 48 

sammanhanget, vad det innebär att vara kyrka i samhället. Det visar sig dessutom vara svårt 

att rama in synen på kyrkan inom äldre tidigare etablerade kyrkosynsbegrepp i Svenska 

kyrkan. Det finns ett behov av att omformulera kyrkosynsbegreppen så att de beskriver en 

kyrka i tiden och därmed kan underlätta för att samtala om kyrkosyn. Förhållningssätten som 

kommer till uttryck bland de svarande prästerna och pedagogerna betonar gemenskapstanken, 

men som slutsatsen gällande arbetsfråga två visar, så kan gemenskapstanken förstås som en 

en ”förklädnad” för institutionstanken. Gemenskapen är något som ska vara självklart och 

som betonas starkt eftersom det betonas i kyrkoordningen som något viktigt, men det är svårt 

för de svarande prästerna och pedagogerna att motivera det på ett annat sätt. Därmed 

förmedlas en annan syn på kyrkan (dvs. institutionstanken) än den syn som informanterna vill 

kommunicera genom sina svar. 
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Sammanfattning 

 

I denna uppsats har jag studerat pedagoger och prästers förhållningssätt till barnen i relation 

till Svenska kyrkans högmässa utifrån följande problemformulering:  Hur förhåller sig 

församlingspedagoger respektive präster till barnen i relation till högmässan i Svenska 

kyrkan, och vad säger förhållningssättet om informanternas implicita ecklesiologier?  

 

Studien har genomförts genom en enkät som har analyserats med hjälp av de båda 

tolkningsredskapen ”kyrkan som kunskapsinstitution” och ”kyrkan som lärandegemenskap”. 

Om kyrkan ses som kunskapsinstitution betraktas kyrkan ur det institutionella perspektivet, 

där kyrkan har en tydlig hierarki och det finns en typ av maktstruktur som kommer till uttryck 

i undervisningen. Kunskapen framstår här som en produkt, en sanning som ska förmedlas till 

mottagaren, som i detta fall är Kristi lära som ska förmedlas till medlemmar i Svenska 

kyrkan. Om kyrkan ses som lärandegemenskap betraktas kyrkan ur ett gemenskapsperspektiv, 

där dess medlemmar är en del av Kristi kropp och delaktighetsaspekten är väldigt viktig. 

Kunskapen är en process som individen själv arbetar sig fram till i sin egen takt utifrån sina 

egna erfarenheter.  

 

Enkätstudien genomfördes genom ett utskick via Google Formulär till fem slumpmässigt 

valda församlingar i norra Sverige, till 64 möjliga svarande. Resultatet blev 15 svarande, fem 

präster och tio pedagoger. Analysen av enkätsvaren visade att deltagande präster och 

pedagoger tänkte lika gällande barns delaktighet i Svenska kyrkans högmässa, men tankarna 

kom till uttryck på olika sätt. Kyrkan som gemenskap var en aspekt som lyftes ofta och 

betonades av majoriteten av de svarande från båda yrkeskategorierna och analysen visade att 

viljan att barnen ska inkluderas på ett tydligt och deltagande sätt fanns och var väldigt stark, 

samt att viljan att inkludera alla oavsett ålder var stark likaså. Det fanns därmed olika sätt att 

göra detta på, varav ett sätt som föreslogs av ett flertal svarande var att låta barnen utföra 

uppgifter i högmässan, förslagsvis kyrkvärdsuppgifter. Ännu ett sätt var att låta barnen fira 

gudstjänst utifrån sina egna villkor och därmed fanns ett behov av olika möjligheter för 

barnen i själva kyrkorummet som kunde vara exempelvis en lekhörna eller ett barnbord. Detta 

kunde med fördel användas i högmässans liturgi. Enkätstudien visade även att det fanns en 

osäkerhet bland de svarande gällande kyrkosyn och det fanns en ovilja att rama in begreppet 

kyrka i ett kyrkosynsbegrepp. Det visade sig även vara svårt att förhålla sig till äldre tidigare 
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etablerade kyrkosynsbegrepp, vilket visar på att det behövs en omformulering för att kunna 

förhålla sig till begreppet kyrka. 

 

Studiens syfte var att bidra till en fördjupad ecklesiologisk medvetenhet gällande barns 

delaktighet i Svenska kyrkans högmässa och olika förhållningssätt till detta. Min förhoppning 

är att denna studie kan vara ett bidrag till fortsatta samtal gällande barns delaktighet i Svenska 

kyrkans högmässa. 
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Bilaga I – Följebrev 

 

Umeå, november 2017 

Hej, 

Jag heter Emilia Holmlund och studerar teologi vid Umeå Universitet för att bli präst i 

Svenska kyrkan. Jag arbetar för närvarande med mitt examensarbete i teologi där jag 

undersöker hur personer som arbetar i Svenska kyrkan pedagogiskt tänker gällande barnen i 

koppling till Svenska kyrkans högmässa. Syftet med denna studie är att bidra till fördjupad 

ecklesiologisk medvetenhet gällande barns delaktighet i Svenska kyrkans gudstjänstliv och 

härigenom skapa underlag för vidare samtal. 

 

Jag genomför en enkätundersökning som ett led i denna studie och är tacksam om du som 

är präst alternativt församlingspedagog (eller är anställd och har liknande uppgifter som 

församlingspedagogen) vill bistå mig genom att svara på enkäten. Deltagandet i denna 

undersökning är naturligtvis helt frivilligt. Jag vill dock nämna att ditt deltagande är mycket 

viktigt för studien. 

 

Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt utan anknytning till några personuppgifter. 

Materialet kommer endast att användas i studiesyfte. När enkätsvaren sänds tillbaka till mig 

ser jag bara att jag fått ett svar, men jag kommer inte att kunna se vem som skickat in dem 

och inte heller vilken församling respektive informant tillhör. Jag kommer inte heller att ange 

i uppsatsen vilka församlingar jag sänt ut enkäten till. 

 

Undersökningens resultat kommer att presenteras i en kandidatuppsats som när den blir klar 

kommer att finnas tillgänglig på Umeå universitet. 

 

Jag skulle önska att du svarar på enkäten så snart som möjligt, men senast måndag den 

20/11. Om du har några frågor och funderingar får du gärna kontakta mig via mail 

holmlundemilia92@outlook.com eller via telefon 070-657 41 30. 

 

Vänliga hälsningar, 

Emilia Holmlund 
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Bilaga II – Enkäten 

Enkät angående barns delaktighet i Svenska kyrkans högmässa. 

November 2017 

 

Instruktion: välj endast ett alternativ under respektive fråga och var gärna utförlig i dina 

förklaringar och din argumentation. 

 

Fråga 1: Din yrkesprofil: 

 

1. Pedagog (eller motsvarande) 

2. Präst 

 

Fråga 2: Hur länge har du varit i församlingstjänst? 

 

1. 10 år eller mindre 

2. 10–25 år 

3. 25 år eller mer 

 

Fråga 3: Vad anser du i första hand är barnens roll i högmässan? Välj det alternativ 

som passar bäst in på hur du tänker: 

 

1. Barnens roll är att påminna församlingen om Guds rike 

2. Barnens roll är att förstärka gemenskapen 

3. Barnens roll är att lära sig mer om kristen tro och tradition 

4. Barnen har ingen given roll i högmässan 

5. Annat alternativ 

 

Förklara och utveckla varför du valt just det alternativ du har valt. 

 

Fråga 4: Vilket av följande två alternativ tycker du är att föredra? 

 

1. Att barnen lämnar högmässan för söndagsskola under gudstjänsttid 

2. Att barnen stannar kvar i högmässan under hela gudstjänsten 
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Argumentera för ditt val: 

 

Fråga 5: Bör det finnas ett barnbord/en lekhörna i kyrkorummet som kan användas 

under högmässan? 

 

1. Ja 

2. Nej 

 

Argumentera för ditt val: 

 

Fråga 6: Ska barn ha särskilda uppgifter i högmässan? 

 

1. Ja 

2. Nej 

 

Varför/varför inte? 

 

Om ja, vilka uppgifter syftar du då på? 

 

Fråga 7: Vilken av följande strategier gällande barns delaktighet finner du mest 

lämplig? 

 

1. Söndagsskola med anpassad kunskapsnivå parallellt med högmässan som på sikt rustar 

barnen för deltagande i hela högmässan. 

2. Särskilt utformade gudstjänster för barn (exempelvis familjegudstjänst, familjemässa 

istället för högmässa). 

3. Att barn deltar i den vanliga högmässan (istället för familjemässa/familjegudstjänst) på 

liknande sätt som de vuxna, och härigenom bemyndigas och socialiseras in i högmässan. 

4. Att barn deltar i den vanliga högmässan (istället för familjemässa/familjegudstjänst) och 

tilldelas särskilda uppgifter för att stärka delaktigheten. 

5. Annat alternativ 

 

Förklara varför du finner den strategi du har valt som mest lämplig: 
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Fråga 8: Vilken av följande kyrkosyner överensstämmer bäst med din egen förståelse av 

kyrkan? 

 

1. Lågkyrklig 

2. Högkyrklig 

3. Folkkyrklig 

4. Gammalkyrklig 

5. Annan kyrklighet 

6. Vet ej 

 

Vad innebär denna kyrklighet för dig? 

 

Fråga 9: Övriga synpunkter gällande barnet och dess delaktighet i högmässan: 

 


