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Kapitel 1 Inledning 

1.1  Bakgrund 

Enligt kyrkoordningen för Svenska kyrkan är en av församlingens huvuduppgifter att fira guds-

tjänst.1 Gudstjänsten anges till och med som kyrkolivets centrum.2 Därför är det intressant att stu-

dera gudstjänsten från olika perspektiv. I denna uppsats har jag valt att utgå ifrån ett barn- och 

ungdomsperspektiv för att barn och unga ofta sätts i centrum i Svenska kyrkan. Många försam-

lingar lägger ned mycket tid och resurser på aktiviteter för barn och ungdomar. Det finns baby- 

sång, kyrkans barntimmar, olika grupper för barn i grundskoleålder, körer och mängder av olika 

konfirmationsgrupper att välja mellan.3 Det är inte bara i kyrkans aktiviteter som barn- och ung-

domsperspektivet är aktuellt utan också i forskning och utbildning av personal.4 Svenska kyrkan 

arbetar aktivt med FN:s barnkonvention bland annat genom att det 2013 skrevs in i kyrkoord-

ningen att alla beslut som fattas på kyrkans alla nivåer (församling, stift och nationell nivå) ska be-

handlas utifrån en barnkonsekvensanalys.5  

I denna uppsats kommer jag undersöka hur detta aktiva barn- och ungdomsperspektiv tar sig 

uttryck i söndagens huvudgudstjänst. Jag är intresserad av hur barn- och ungdomsperspektivet 

kommer till uttryck i Svenska kyrkans förslag till ny kyrkohandbok från 20166 (förkortas i denna 

uppsats HBF 16).  

Arbetet med den nya kyrkohandboken är ett arbete som har pågått i flera års tid och fortfa-

rande pågår. Genom valet att studera processen kring HBF 16 närmar jag mig barn- och ung-

domsperspektivet belyst av en aktuell fråga. 

Barn- och ungdomsperspektivet har vuxit fram och blivit allt viktigare i arbetet med den nya 

kyrkohandboken, vilket gör att det är relevant att skriva om.  

 

                                                 
1  KO 1 jan 2016, Andra avdelningen, 2 kap, 1§ 
2  KO 1 jan 2016, Femte avdelningen, 17 kap, Inledningen  
3  ”Barn och ungdomsverksamhet”, https://www.svenskakyrkan.se/kyrkaochsamhalle/barn-och-unga hämtad 2016-
12-27 
4  ”Forskning: Teologisk forskning om och kring barn och unga”,  
https://internwww.svenskakyrkan.se/Barn%20och%20unga%200-18%20%C3%A5r/forskning hämtad 2016-12-27 
5  ”Barnkonsekvensanalys”, https://internwww.svenskakyrkan.se/barnkonsekvensanalys hämtad 2016-12-27 
6  Förslag kyrkohandbok 2016 

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkaochsamhalle/barn-och-unga
https://internwww.svenskakyrkan.se/Barn%20och%20unga%200-18%20år/forskning
https://internwww.svenskakyrkan.se/barnkonsekvensanalys
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1.2  Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att belysa på vilka sätt ett barn- och ungdomsperspektiv präglar det 

pågående handboksarbetet inom Svenska kyrkan. Detta arbete har pågått en längre tid. I 

handboksarbetet har direktiven för arbetet, utförandet som resulterat i olika förslag, samt 

mottagandet av dessa förslag i församlingarna genom olika remissförfaranden, varit viktiga led i 

en lång process. I denna uppsats avgränsar jag mitt direkta analysarbete till HBF 16, som är det 

sista ledet i arbetet med att ta fram en ny kyrkohandbok. 

 

 Min huvudfrågeställning gäller hur ett barn- och ungdomsperspektiv avspeglas i HBF 16 och 

hur detta tagits emot i de församlingar som varit försöksförsamlingar. För att göra 

huvudfrågeställningen mer hanterlig har jag valt att dela in den i tre delfrågor. Den första 

delfrågan gäller vilka intentioner som finns bakom HBF 16 gällande barn- och 

ungdomsperspektivet. Dessa intentioner spårar jag tillbaka till de direktiv som styrt 

handboksprocessen, hur dessa tolkats i kommentarer till HBF 16 (förkortas i denna uppsats 

kHBF 16) samt i förklaringar till HBF 12 (förkortas i denna uppsats fHBF 12). Den andra 

delfrågan gäller hur dessa intentioner avspeglas i HBF 16. Den tredje och sista delfrågan gäller 

vad som utifrån remissvaren går att säga om hur församlingarna tagit emot förslaget i detta 

avseende.  

1.3 Teori och metod 

För varje beslut som fattas inom Svenska kyrkan på alla tre nivåer (nationellt, stift och lokalt) ska 

en barnkonsekvensanalys göras.7 Svenska kyrkan utgår i sitt arbete med barnkonsekvensanalysen 

från FN:s barnkonvention.8 I det konkreta analysarbetet kan det vara viktigt att skilja på tre olika 

aspekter, nämligen barnperspektiv, barnrättsperspektiv och barnets perspektiv. 9 Ett 

barnperspektiv innebär att en vuxen utifrån sin kompetens försöker tänka utifrån ett barns 

perspektiv om vad som är bäst för barnet och ett barnrättsperspektiv handlar om vilka rättigheter 

ett barn har utifrån lagar och konventioner.10 Barnets/den ungas perspektiv är inte något som en 

vuxen människa kan komma åt genom någon metod utan är reserverat barnet/den unga själv. 

                                                 
7  ”Vad är barnkonsekvensanalys?”,  
https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/vad-ar-barnkonsekvensanalys hämtad 2016-11-30  
8  ”Vad är barnkonsekvensanalys?”,  
https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/vad-ar-barnkonsekvensanalys hämtad 2016-11-30  
9  ”Vad är barnkonsekvensanalys?”,  
https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/vad-ar-barnkonsekvensanalys hämtad 2016-11-30  
10  ”Olika perspektiv på barn”, 
https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/olika-perspektiv-kring-barn hämtad 2016-11-30 

https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/vad-ar-barnkonsekvensanalys
https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/vad-ar-barnkonsekvensanalys
https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/vad-ar-barnkonsekvensanalys
https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/olika-perspektiv-kring-barn
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Dock kan vuxna medvetet försöka närma sig barnet/den ungas perspektiv.11 Det som den här 

uppsatsen utgår ifrån är det första perspektivet nämligen barnperspektiv. I uppsatsen har jag 

utgått ifrån några kriterier om vad som är bra för barn och unga. Dessa kriterier har jag hämtat 

från kHBF 16 och remissammanställningen. I Analysen utgår jag ifrån att upprepning, 

igenkänning och förståelse är bra. Vidare utgår jag även ifrån att språket ska vara lätt att förstå för 

barn och unga samt att sångerna ska vara enkla att sjunga. Dessa kriterier är inte alltid tydligt 

formulerade i kHBF 16 eller i remissammanställningen, utan de är vad jag tolkar att kHBF 16 och 

remissammanställningen har som underförstådda kriterier. Mina forskningsfrågor avser ett 

barnperspektiv på intentionerna bakom HBF 16, en analys av hur dessa intentioner avspeglas i 

förslaget, samt en undersökning av hur församlingarna bedömer hur förslaget tagits emot ur ett 

barnperspektiv.  

Jag svarar på delfrågorna i den ordning jag formulerat dem, då jag behöver svar på den första 

för att besvara den andra och svar på de två första för att kunna besvara den tredje. Genom att 

svara på delfrågorna kommer jag kunna svara på min huvudfrågeställning. 

Delfråga ett besvarar jag genom att granska det som explicit står om barn och ungdomar i 

kHBF 16 och fHBF 12. För att kunna besvara delfråga två och tre tar jag hjälp av ett antal analys-

frågor, som jag formulerar utifrån min egen erfarenhet och inlevelseförmåga i barns perspektiv 

och mot bakgrund av FN:s barnkonvention. Dessa kommer att fungera som min analysmodell, 

som blir ett hjälpmedel för mig att komma djupare in i gudstjänstens struktur, texter och musik 

för att sedan kunna analysera dessa utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv.12 Med hjälp av mina 

analysfrågor kommer jag på detta sätt att bedöma om momentet/texten fungerar med barn och 

unga. Jag är medveten om att det finns ett inslag av subjektiv bedömning i min granskning, men 

min tanke är att göra genomgången prövbar genom att synliggöra vilka frågor jag ställt till materi-

alet och tydliggöra hur jag resonerat för att komma fram till svaret.  

Jag fokuserar särskilt på tre delar av gudstjänsten nämligen gudstjänstens struktur, texter samt 

musikaliska partier. När det gäller gudstjänstens struktur har jag valt att fokusera på de olika mo-

menten och vilka möjligheter det finns att anpassa gudstjänsten. Och ställer då frågor som: Vilka 

moment är obligatoriska? Vilka moment är fakultativa? Finns det möjligheter till att anpassa gudstjänsten?  

                                                 
11  ”Vad är barnkonsekvensanalys?”,  

https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/vad-ar-barnkonsekvensanalys hämtad 2016-11-30 
12  ”Olika perspektiv på barn”, 
https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/olika-perspektiv-kring-barn hämtad 2016-11-30 

https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/vad-ar-barnkonsekvensanalys
https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/olika-perspektiv-kring-barn
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Gällande gudstjänstens texter har jag valt att fokusera på språket samt på texternas längd och 

ställer följande frågor: Behövs förkunskaper för att förstå texten i ett visst moment i gudstjänsten? Är det van-

ligt förekommande ord som används? Förekommer det äldre ord som gudstjänstdeltagarna kanske inte hör i andra 

sammanhang? Hur lång är texten i ett visst moment i gudstjänsten? Fungerar texterna med barn/unga?  

 

När vi kommer till de musikaliska partierna granskar jag melodierna samt vem som sjunger 

och om det finns något ackompanjemang. De frågor som jag ställer är: Hur långa är de sjungna par-

tierna? Vem sjunger? Finns det ackompanjemang? Förefaller melodierna svåra att sjunga för någon som inte har 

mer erfarenhet av musik förutom musiken inom gudstjänstens ramar? Fungerar musiken för barn/unga?  

Svaren på frågorna kommer jag sedan att analysera och diskutera utifrån ett barn- och ung-

domsperspektiv och då med huvudfokus på om barn och ungdomar kan sjunga/ läsa med och 

om de förstår vad som sägs/sjungs. 

Den tredje delfrågan kommer jag att besvara genom att utifrån ett barn- och ungdomsper-

spektiv granska remisser och remissvar från de församlingar som har varit försöksförsamlingar. 

Det innebär att jag inte kommer ägna tid åt en närmare undersökning av remissvar som enbart 

rör teologi, språk eller musik utan att nämna barn och ungdomar. Detta för att begränsa uppsat-

sens omfång något. Jag begränsar mig till att studera den remissammanställningen som projekt-

ledningen gjort och har alltså inte läst alla remissvaren i original. Däremot har jag läst fokusgrup-

pen barn och ungas remissvar i original. Analysfrågorna för delfråga 3 formulerar jag på följande 

sätt: 

Verkar församlingarna också tycka att barn- och ungdomsperspektivet är viktigt? 

Har de märkt intentionen?  

Har de gillat genomförandet? Finns det saker de påpekar att de saknar?  

Hur uppfattas längden och helheten på gudstjänsten? 

Hur uppfattas textmomenten? Är texterna för långa och krångliga eller för korta och sammanfattade? Anser de 

att texterna fungerar med barn och unga? 

Hur uppfattas melodierna? Är melodierna för svåra eller för lätta att sjunga med i? 

Anser de att musiken fungerar med barn och unga?   

Avslutningsvis sammanfattar jag svaren på de tre delfrågorna i en diskussion som mynnar ut i 

ett svar på uppsatsens frågeställning.  
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1.4 Material och avgränsningar 

Mitt primärmaterial i denna uppsats består av den nya reviderade utgåvan från 2016 av 

handboksförslaget samt kommentarer till denna.13 Jag använder mig även av förklaringar till 

kyrkohandboksförslaget från 2012,14 eftersom många intentioner i KHB 16 är desamma som i 

KHB 12 och därför inte tas upp igen i kHBF 16. För att förstå bakgrunden till intentionerna som 

finns i förklaringarna till KHB 12 och kommentarerna till KHB 16 använder jag mig av de 

ursprungliga direktiven från kyrkostyrelsen från 2006.15 Jag kommer även använda mig av 

kyrkohandboken från 1986 (förkortas i denna uppsats HB 86).16 Den utgör en bakgrundskälla 

eftersom den är den nu gällande kyrkohandboken för Svenska kyrkan. Jag använder båda 

kyrkohandböckerna för att få förståelse för varför projektledningen anser att en ny handbok är 

nödvändig. Men den handboken som jag fokuserar på och som därför är mitt primärmaterial är 

HBF 16. Mitt primärmaterial för att besvara den tredje delfrågan är remissammanställningen av 

inkomna remissvar i remissomgången till HBF 16 och remissvar från försöksförsamlingarna.17 

Här är det endast remisser och remissvar som direkt berör barn och ungdomar som är mitt 

primärmaterial, medan andra remisser och remissvar istället kan ses som bakgrundskällor. Detta 

är för att avgränsa min uppsats något. För att ytterligare avgränsa mitt material har jag valt att 

fokusera på de primära källorna och där lägga fokus på söndagens huvudgudstjänst. 

 

 Mitt sekundärmaterial kommer att bestå av böcker och andra skriftliga källor om gudstjänst 

och om barn och ungdomar i kyrkan. Som sekundärmaterial kommer jag också använda mig av 

utdrag från FN:s barnkonvention,18 eftersom revisionsgruppen har använt den som bakgrund när 

det gäller barn- och ungdomsperspektivet.19 När det gäller avgränsning av mitt sekundära material 

har jag valt att lägga fokus på det som direkt berör barn och ungdomar. Det innebär att jag har 

uteslutit material som enbart berör teologi, språk eller musik inom det nya förslaget till 

kyrkohandbok för Svenska kyrkan utan att nämna barn- och ungdomsperspektivet. Denna 

avgränsning har jag gjort för att hålla mig till ämnet som denna uppsats behandlar, nämligen 

barn- och ungdomsperspektivet på söndagens huvudgudstjänst i HBF 16. 

 

                                                 
13  Förslag kyrkohandbok 2016; Kommentarer Förslag kyrkohandbok 2016   
14   Förklaringar Förslag Kyrkohandbok 2012  
15   Direktiv 2006-04-19 
16  Den svenska kyrkohandboken I 2015 

17   Remissammanställning 2016 s. 1; Fokusförsamlingar barn och unga.pdf 
18   ”Barnkonventionen”, https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten hämtad 2016-12-07  
19   Kommentarer Förslag kyrkohandbok 2016 s. 20 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten
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1.5  Forskningsläge 

Det finns en del forskning gällande barn och unga från Svenska kyrkans forskningsenhet vid 

Kyrkokansliet. En del av det materialet finns att läsa på Svenska kyrkans hemsida.20 Det finns 

även en bok av Niclas Blåder som behandlar frågor om barnen i kyrkan.21 Inget av detta material 

behandlar dock HBF 16 utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. Niclas Blåder behandlar 

däremot barns nattvardsgång och dess historia i en bok.22 Årsbok för svenskt gudstjänstliv 2010 

behandlar barnkonventionen.23 Årsbok för svenskt gudstjänstliv 2014 behandlar HBF 12 ifrån ett 

kritiskt perspektiv.24 Boken Vägar framåt som handlar om konfirmandarbete, behandlar 

ungdomars upplevelse av gudstjänst i ett särskilt kapitel.25 Det finns ett fåtal andra uppsatser som 

behandlar HBF 12 men ingen av dessa gör det utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv.26 Det 

finns även andra uppsatser som behandlar gudstjänsten ur olika vinklar men ingen av dessa gör 

det med utgångspunkt i HBF 16.27 Det finns också en uppsats som behandlar språket i HBF 12 

och där nämner att språket bör anpassas efter barn- och unga.28 Denna uppsats behandlar HBF 

16 vilket fortfarande kan ses som nytt material och därmed inte hunnit granskas av andra 

studenter ännu, åtminstone inte ifrån den infallsvinkeln som jag i denna uppsats har valt att 

fokusera på. 

 

Det finns en bok av Ninna Edgardh som behandlar bakgrunden till HBF 16.29 Det finns också 

två böcker som på två olika sätt knyter an till diskussionen kring handboksarbetet. Den första av 

dessa är Kärlekens måltid som behandlar gudstjänstmusiken i förhållande till HBF 12.30 Den andra 

boken behandlar högmässans ordning i relation till handboksarbetet.31 Det finns också en uppsjö 

av artiklar som berör kyrkohandboksförslaget ur många olika vinklar. Här finns det artiklar som 

förhåller sig positivt till handboksförslaget och de som förhåller sig kritiskt emot det. Dock har 

jag inte kunnat hitta någon artikel som belyser handboksförslaget ur ett barn- och 

ungdomsperspektiv i förhållande till hur försöksförsamlingarna har uppfattat HBF 16. Många av 

dessa artiklar berör HBF 12 och inte HBF 16, även om det finns artiklar som berör HBF 16. Att 

                                                 
20  ”Forskning: Teologisk forskning om och kring barn och unga”,  
https://internwww.svenskakyrkan.se/Barn%20och%20unga%200-18%20%C3%A5r/forskning hämtad 2017-01-02 
21  Blåder 2011 
22  Blåder   
23  Borgehammar 2010; Borgehammar 2014  
24  Borgehammar 2014 
25  Grahn, Eek, och Pettersson 2007 
26  Danielsson 2013 (otryckt); Håkansson 2014 (otryckt)     
27  Baldwin 2009 (otryckt); Frondelius 2011. (otryckt)      
28  Fjellander 2013 (otryckt)  
29  Edgardh 2010 
30  Peterson 2013 
31  Pahlmblad 2015  

https://internwww.svenskakyrkan.se/Barn%20och%20unga%200-18%20år/forskning
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det finns fler artiklar gällande HBF 12 är inte så konstigt med tanke på att den utgåvan av 

handboksförslaget har funnit längre än HBF 16.  

1.6  Begrepp 

I denna uppsats finns det vissa begrepp som jag anser behöver förklaras. När jag skriver 

söndagens huvudgudstjänst så menar jag den gudstjänst eller mässa som en församling har uttalat 

som sin huvudgudstjänst.32 Detta sätt att benämna huvudgudstjänst är detsamma som används i 

HBF 16.33 Ofta förekommer det fler än en gudstjänst per vecka i en församling men denna 

uppsats fokusera i första hand på den gudstjänst som församlingen har uttalat som sin 

huvudgudstjänst. 

 

Arbetet som lett fram till HBF 16 har genomgått flera faser och organisationsformer och leds 

i den pågående slutfasen av en projektledning vid Kyrkokansliet i Uppsala. För att förenkla 

terminologin talar jag i uppsatsen om den aktör som producerat förslaget och som tar emot 

remissvaren som projektledningen.  

 

Med barn och unga avses här barn och unga mellan 0 – 18 år. Jag har valt att fokusera på barn 

och unga mellan 0 – 18 år därför att det är de åldrarna som omfattas av barnkonsekvensanalysen. 

34 När jag fortsättningsvis talar om barnperspektiv är det dessa åldrar jag avser. Jag behåller dock 

beteckningen barn- och ungdomsperspektiv, för att synliggöra att åldersspannet 0–18 rymmer 

stora skillnader i behov.  I analysen av HBF 16 kommer jag att göra skillnad på yngre barn och 

äldre barn och då menar jag 0 – 12 år samt 13 – 18 år. Att jag gör den åldersindelningen beror på 

att de barn som är över 13 år ofta uppnått en annan mognadsgrad än de yngre barnen och 

inkluderas i förberedelser för och genomförande av kyrkans konfirmandundervisning snarare än 

barnverksamhet. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32  KO 1 jan 2016, femte avdelningen, kap 17, 3 §  
33  Kommentarer Förslag kyrkohandbok 2016 s 23 
34  ”Vad är barnkonsekvensanalys?”,https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/vad-ar-barnkonsekvensana-
lys hämtad 2016-11-30  

https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/vad-ar-barnkonsekvensanalys
https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/vad-ar-barnkonsekvensanalys
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Kapitel 2 Analys 

2.1 Kort historisk bakgrund 

Historien visar att det tar lång tid för en kyrka att enas om en ny kyrkohandbok, som reglerar 

gudstjänstlivet. Den process som ledde fram till HB 86 började redan 1968 då en kommitté 

tillsattes för att revidera den dåvarande kyrkohandboken från 1942.35 Först 1976 kom en 

alternativ gudstjänstordning som var godkänd att användas i de församlingar som hade beslutat 

om det. Tio år senare antogs den nuvarande kyrkohandboken från 1986 tillsammans med Den 

svenska psalmboken.  

 

Redan 1989 började tillägg till HB 86 att publiceras och användas i gudstjänsten. Tilläggen 

användes flitigt och det blev allt vanligare att församlingarna använde musik som inte var reglerad 

av HB 86 och utvecklingen gick mot större mångfald och delaktighet i den lokala gestaltningen.36 

Nya tillägg fortsatte sedan att publiceras under början på 1990-talet och 1997 beslutade Svenska 

kyrkans centralstyrelse, som den då kallades, om ett nytt översynsarbete av Kyrkohandboken, 

Evangelieboken och Bönboken. 37 I mars 1998 kom tilläggsdirektiv om att de olika grupperna 

som hade i uppgift att revidera gudstjänstböckerna skulle lägga vikt vid ett inkluderande språk 

med hänsyn till kön.38 Ett förslag presenterades år 2000 men fördes aldrig vidare till beslut i 

kyrkomötet.39 I förslaget valde man att tona ner det maskulina språket för Gud, vilket ledde till 

stort motstånd i den kyrkliga pressen.40  

 

År 2006 tog kyrkostyrelsen åter upp arbetet med en ny kyrkohandbok och i direktiven från 

2006 finner vi återigen det inkluderande språket.41 I direktiven understryker kyrkostyrelsen att 

översynsarbetet av HB 86 ska ta tillvara på erfarenheter från 2000 års förslag och dess 

remissomgång.42 År 2009 beslutade kyrkostyrelsen om en mer genomgående revision än vad som 

var tänkt i direktiven från 2006. Ett grundläggande problem var att många församlingar som ville 

fira en gudstjänst som fungerar avvek från HB 86.43 I maj 2012 fattar kyrkostyrelsen beslut om att 

sända ut ett kyrkohandboksförslag på remiss. Prövotiden inleddes första advent 2012 och 

                                                 
35  Edgardh s. 137 
36  Edgardh s. 149 
37  Edgardh s. 7 
38  Edgardh s.159  
39  Edgardh s. 8 
40  Edgardh s. 160 
41  Edgardh s. 160 
42  Direktiv 2006-04-19  
43  Dnr Ks 2005:753 
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avslutades Domsöndagen 2013.44 Kyrkostyrelsen beslutade 2006 om en arbetsmodell med en 

expertgrupp, en referensgrupp samt en bred process med förankring i de olika stiften när det 

gäller arbetet med kyrkohandboken.45 Expertgruppen avslutade sitt arbete i samband med att 

HBF 12 gick på remiss. En slutförslagsgrupp tillsattes av kyrkostyrelsen under hösten 2013 för att 

analysera och utvärdera försöksverksamheten och inkomna remissvar. Samma grupp fick också 

till uppgift att sammanställa en reviderad version av kyrkohandboken. Den arbetades fram under 

hösten 2015.46 2014 utsåg kyrkostyrelsen även en ny referensgrupp och en styrgrupp.47 Från 2010 

leds arbetet av en projektledning vid kyrkokansliet. 

 

Under våren och sommaren 2015 kvalitetsgranskades handboksförslaget och senare på hösten 

färdigställdes det reviderade förslaget HBF 16. Hösten 2015 beslutade Kyrkomötet att sända ut 

denna reviderade version på ytterligare en försöksrunda, mellan januari 2016 och maj 2016 med 

möjlighet att avge remissvar.48 En revisionsgrupp tillsattes för att analysera och bearbeta de 

remissvar som kommit in och komma med ett slutförslag våren 2017. Slutförslaget behandlas 

först av kyrkostyrelsen och sedan i kyrkomötet hösten 2017. Om kyrkomötet beslutar att anta 

kyrkohandboken kommer den att tas i bruk under 2018.49 

2.2 Barn- och ungdomsperspektivet i 2016 års handboksförslag 

2.2.1 Delfråga 1 

I detta avsnitt kommer jag att först gå igenom vilka intentioner som finns i kHBF 16 gällande 

barn- och unga och sedan vad som står om barn- och ungdomsperspektivet på Svenska kyrkans 

hemsida. Avsnittet kommer jag att avluta med en genomgång av hur barn- och 

ungdomsperspektivet såg ut i fHBF 12 samt en sammanfattande analys över de tydligaste 

intentionerna i kHBF 16.  

 

En utgångspunkt för HBF 12 var följande formulering från kyrkoordningen: 

                                                 
44  ”Tidsplanen”,  https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken/tidsplanen hämtad 2016-12-07 
45  Kommentarer Förslag Kyrkohandbok 2016 s. 14  
46  ”Tidsplanen”, https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken/tidsplanen  hämtad 2016-12-07; Dnr Ks 2005:753  
47  Kommentarer Förslag Kyrkohandbok 2016 s. 15–16  
48  Frågor och svar om remissen om handboksförslaget 2016.pdf  
49  ”Tidsplanen” https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken/tidsplanen hämtad 2016-12-12  

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken/tidsplanen
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken/tidsplanen
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken/tidsplanen
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 ”I Kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i 

Svenska kyrkans verksamhet”50 

Den utgångspunkten finns kvar i HBF 16 och utvecklas genom beslutet om att 

barnkonsekvensanalysen alltid ska göras.51 En tydlig intention som projektledningen har med den 

allmänna gudstjänsten i HBF 16 är att den ska rymma möjligheten att firas med alla åldrar. Den 

ska även vara i linje med familjegudstjänsten/mässan som finns i den nuvarande handboken från 

1986. 

 

 Som tidigare nämnts så arbetar Svenska kyrkan aktivt med FN:s barnkonvention och enligt 

den ska barn och unga inte längre ses som passiva objekt för vuxnas agerande och 

ansvarstagande utan som självständiga subjekt. Detta vill projektledningen ska prägla och synas i 

det nya handboksförslaget. I enhetlighet med FN:s barnkonvention artikel två så strävar 

projektledningen efter att utforma språket i gudstjänsten så att det blir ett inkluderande språk. Ett 

språk som ska passa oavsett kön, ålder, bakgrund och funktionshinder. Detta gäller även för 

gudstjänstens gestaltning. FN:s barnkonvention artikel två handlar om förbud mot 

diskriminering. Det inkluderande språket utgår från FN:s barnkonvention artikel sex om rätt till 

liv och utveckling. Här är det en analys av hur marginalisering och osynliggörande påverkar och 

bidrar till ojämlikhet i samhället.52
 Genom att låta handboksförslaget präglas av ett inkluderande 

språk är projektledningens intention att tillgodose FN:s barnkonvention artikel två och sex.  

Musiken är viktig i en gudstjänst/mässa och därför har även musiken till handboksförsalget 

bearbetats. Det som projektledningen anser är viktigt när det gäller musiken är att handboken ska 

kunna erbjuda en bredd men med möjlighet till igenkänning.53 Det som är grundläggande i guds-

tjänsten när det gäller musiken är den gemensamma församlingssången och dit hör psalmsång 

och den liturgiska sången. För den nya handboken så är intentionen för båda dessa typer av sång: 

 ”att så många som möjligt ska känna igen sig själva, sina erfarenheter och sina bilder av Gud”.54 

Det gäller inte enbart gudstjänstens musik utan även texter och gestaltning. 

Det som jag tydligt kan se i kHBF 16 är att barn- och ungdomsperspektivet är viktigt och att 

det tar sig uttryck i en strävan efter ett inkluderande språk och bearbetning av gudstjänstens/mäs-

sans musik. Projektledningen hänvisar också till FN:s barnkonvention när det gäller barn- och 

                                                 
50  Kommentarer Förslag kyrkohandbok 2016 s. 21 
51  Kommentarer Förslag kyrkohandbok 2016 s. 21 
52  Kommentarer Förslag kyrkohandbok 2016 s. 22 
53  Kommentarer Förslag kyrkohandbok 2016 s. 27 
54  Kommentarer Förslag kyrkohandbok 2016 s. 27 
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ungdomsperspektivet och det inkluderande språket vilket pekar på att de uppfattar FN:s barn-

konvention som ett viktigt dokument som bör följas.  

Svenska kyrkans hemsida anger att projektledningen har lagt fokus på hur handbokförslaget 

från 2016 fungerar med barn- och ungdomar. Vidare står att barnperspektivet är utmärkande för 

det reviderade förslaget från 2016 och att projektledningen söker större flexibilitet i gudstjänsten. 

En revideringsgrupp har gått igenom förslaget från 2012 och bearbetat texter och böner utifrån 

ett barn- och ungdomsperspektiv.55 

I fHBF 12 har barn- och ungdomsperspektivet inte alls samma tyngd som i kHBF 16. Barn- 

och ungdomsperspektivet ges till exempel ingen egen rubrik utan måste läsas mellan raderna. Det 

innebär inte att det inte existerar i fHBF 12 utan enbart att det inte ges samma fokus som i den 

senare revideringen.  

Inför och under handboksprocessen gällande 2012 års förslag så förekom möten med repre-

sentanter för Svenska kyrkans unga och programmet för Barn och unga 0–18. Vid dessa möten 

diskuterades gudstjänsten utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. Även vid mötet Kraftsamling 

2011 diskuterades frågor om arbetet med kyrkohandboken utifrån ett barn- och ungdomsper-

spektiv. 56  Vid ett särskilt möte som ärkebiskopen kallade samman på temat barn och unga 2012 

diskuterades kyrkohandboksfrågorna också.57 Att dessa möten ägt rum visar på att barn- och ung-

domsperspektivet, trots att det inte tas upp under egen rubrik i fHBF 12, ändå varit något pro-

jektledningen tagit hänsyn till. Genom direktiven om inkluderande språk, som funnits med sedan 

1990-talet, har frågor om tillgänglighet för alla varit aktuella i hela processen. Barn och unga har 

efter hand tydligare lyfts fram. Redan det förslag som presenterades i Svenska kyrkans utred-

ningar 2000:3 hade som mål att utforma en gudstjänst där alla åldrar, män och kvinnor aktivt 

skulle kunna deltaga. I Teologiska grundprinciper för arbetet i 2006 års kyrkohandboksgrupp betonar för-

fattarna vikten av en gudstjänst som fungerar för alla och där tar författarna också upp behovet 

av en gudstjänst som fungerar för funktionshindrade.58 I samma dokument betonas också vikten 

av att gudstjänsten är en plats där konfirmandens liv ska synliggöras. 

Rent konkret så visar fHBF 12 en medvetenhet om barn- och ungdomsperspektivet genom att 

det finns två böner om förlåtelse som är tänkta för barn samt att det finns förslag på att fira guds-

tjänst/mässa med små och stora som huvudgudstjänst.59 

 

                                                 
55  ”Om förslaget”, https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken/om-forslaget hämtad 2016-11-30 
56  Förklaringar Förslag Kyrkohandbok 2012 s. 16 
57  Kommentarer Förslag Kyrkohandbok 2016 s. 23 
58  Förklaringar Förslag Kyrkohandbok 2012 s. 22–23  
59  Förklaringar Förslag Kyrkohandbok 2012 s. 73  

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken/om-forslaget
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Tre intentioner gällande barn- och ungdomsperspektivet framgår tydligast i kHBF 16. Den 

första av de tre intentionerna är att försöka tillgodose FN:s barnkonvention. I kHBF 16 lyfter 

författarna särskilt upp artikel 2 och 6 i barnkonventionen som kort handlar om att ingen får 

diskrimineras och att alla barn har rätt till liv och utveckling.60 

 

Den andra intentionen handlar om att gudstjänsten ska kunna firas med alla. Intentionen har 

funnits från de första direktiven om inkluderande språk, men har utvecklats under arbetets gång 

till att gälla inte bara kön, utan också andra aspekter. Det är först i HBF 16 som barn- och 

ungdomsperspektivet i denna intention har hamnat i fokus. 

 

Den tredje tydliga intentionen handlar om att gudstjänsten/mässans texter, gestaltning och 

musik ska tilltala så många som möjligt. Tanken är att utforma texterna, gestaltningen och 

musiken på ett sätt så att så många som möjligt kan känna igen sig själva, sina erfarenheter och 

gudsbilder i dem. 

2.2.2 Delfråga 2 

I analysen av delfråga två, om hur handboksgruppens intentioner avspeglas i HBF 16, kommer 

jag att pröva hur de intentioner som uttalats för HBF 16 har gett utslag i förslagets utformning. 

Jag kommer att gå igenom HBF 16:s struktur utifrån mina analysfrågor och sedan systematiskt gå 

igenom momenten i huvudgudstjänsten i den ordning som de står i HBF 16. Efter den systema-

tiska genomgången kommer jag att svara på mina analysfrågor gällande musiken. Jag fokuserar i 

den systematiska genomgången av gudstjänstmomenten på om barnen/de unga förstår det som 

sägs/sjungs, om barnen/de unga tycker om det och om det fungerar med barn och unga. Här har 

jag valt att dela in barnen och de unga i två grupper där de barn som är under 13 år räknas som 

yngre och de över 13 år som äldre. Detta eftersom barn i olika åldrar har olika behov. För att jag 

ska anse att det fungerar med barn och unga måste momentet fungera med barn 0 – 18 år. Detta 

avsnitt kommer jag sedan avsluta med en kort sammanfattning.  

 

Det finns moment i kyrkohandboksförslaget som endast är obligatoriska i högmässan och inte 

i mässa eller gudstjänst när dessa firas som huvudgudstjänst. Dessa moment är: Bön om 

Förlåtelse, Förlåtelseord, Löftesord, Dagens Bön, Gammaltestamentlig Läsning, Epistelläsning 

och Kyrkans Förbön. Detta innebär att de moment som är obligatoriska oavsett om det firas 

gudstjänst, mässa eller högmässa som huvudgudstjänst är: Klockringning, Psalmer, Inledningsord, 

                                                 
60  ”Barnkonventionen” https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten  hämtad 2016-12-16   

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten
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Evangelium, Predikan, Trosbekännelse, Herrens Bön och Välsignelse. Vid mässa eller högmässa 

som huvudgudstjänst är även alla moment i Måltiden obligatoriska. När det gäller 

Trosbekännelsen är grundtanken att den alltid ska vara obligatorisk i en huvudgudstjänst men att 

den i undantagsfall ska kunna bytas ut mot en trinitarisk psalm eller utgå helt.61  Det bör också 

tilläggas att det antingen förekommer Bön om Förlåtelse med Förlåtelseord/Löftesord eller 

Överlåtelsebön.62 De moment som däremot är fakultativa i högmässa, mässa och gudstjänst är: 

Tackbön, Överlåtelsebön, Hallelujarop, Sändningsord och Avslutande Musik/Postludium. Att 

det finns många fakultativa moment kan vara negativt ur ett barn- och ungdomsperspektiv då 

strukturen är viktig anser några av försöksförsamlingarna.63  För många fasta moment i 

gudstjänsten/mässan kan å andra sidan leda till en gudstjänst/mässa som blir för lång för många 

barn och unga. 64 

 

Generellt kan sägas att HBF 16:s upplägg bjuder in till stor möjlighet att anpassa 

gudstjänsten/mässan. Det finns många olika alternativ till de olika momenten och till vissa 

moment finns även möjlighet att skriva egna texter. Detta gäller t.ex. Inledningsordet och 

Förbönen.65 Vissa moment i gudstjänsten/mässan går att anpassa efter kyrkoåret t.ex. Prefationen 

och Bön efter Kommunionen. 66 Detta är en typ av anpassning som HBF 16 ger möjlighet till. Att 

gudstjänsten/ mässan kan anpassas och har en stor variation av böner och texter kan vid första 

anblicken verka enbart positivt. Men precis som med mycket annat har den stora 

variationsrikedomen också baksidor som bör nämnas. En sådan nackdel som jag kan se är att 

variationsrikedomen kan leda till att barn och unga inte känner igen sig om de firar gudstjänst/ 

mässa i olika församlingar. Detta innebär att den stora variationsrikedomen kan leda till att 

igenkänningsfaktorn blir lidande. Detta är inte positivt då rytm och upprepning anses positivt ur 

barn- och ungdomsperspektiv.67  

Gudstjänstfirande förutsätter ganska mycket förkunskaper. Vanan att fira gudstjänst fördes ti-

digare över från generation till generation men är idag inte lika självklar.68 I dagens samhälle är 

kontakten med tro och religion mindre vanlig än tidigare vilket åtminstone på sikt kan leda till att 

barnen och de unga har sämre förkunskaper om kristendomen än tidigare.69 Nattvardsbönerna 

                                                 
61   Förslag kyrkohandbok 2016 s 26–27, 30–31  
62   Förslag kyrkohandbok 2016 s. 49  
63   Kommentarer Förslag kyrkohandbok 2016 s. 35 
64   Kommentarer Förslag kyrkohandbok 2016 s. 35 
65   Förslag kyrkohandbok 2016 s. 37, 67  
66   Förslag kyrkohandbok 2016 s. 83, 111 
67   Kommentarer Förslag kyrkohandbok 2016 s. 49 
68   Lövheim, Bromander s. 10 
69   Lövheim, Bromander s. 112–113  
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kan vara svåra att förstå och viss förkunskap i Svenska kyrkans lära och om Jesus kan ge ökad 

förståelse. Dock utförs momentet ofta med gester vilket kan vara bra för förståelsen. I momentet 

O Guds lamm kan det vara bra att veta att Jesus ibland kallas för Guds lamm. Det är inte heller 

säkert att mer kunskap ger ökad betydelse eller uppskattning av gudstjänsten/mässan även om 

den kan göra det. Om mer kunskap ger ökad betydelse eller inte är något som med stor sannolik-

het varierar från individ till individ.   

Språket i HBF 16 är vanligen enkelt, även om det förekommer lite ålderdomligare och svårare 

ord. Några exempel på ord som är svåra för barn och unga är: väktarna, bortvändhet, bräckliga, nåd 

och sakrament. I Förbön 8, som också är känd som litanian eller Sv. Ps 700:1, finns det flera äldre 

ord: vidskepelse, våda, frestelse, arma, beder, hjord, endräkt, svårmodiga, verderkvicker, botfärdigas, tillfogar och 

tillintetgjort. Förbön 8 finns även med i HB 86. Anledningen till att jag lyfter upp just Förbön 8 är 

att den är det textmoment som innehåller flest äldre och svåra ord. I texterna till de moment som 

kan sjungas i gudstjänsten/mässan finns det en del uttryck på grekiska och latin och dessa kan 

upplevas som främmande för den som inte är van att gå i gudstjänst.  

 

Längden på textmomenten varierar stort även om variationen inom ett visst moment inte all-

tid är stor. Ett moment som däremot har stor variation när det gäller längden är Inledningsorden 

där Inledningsord 5 och 14 är mycket korta och 2 och 16 år lite längre. Några moment som gene-

rellt är ganska långa textmässigt är Förbönen och Nattvardsbönerna. Alltför långa moment är inte 

bra ur ett barn- och ungdomsperspektiv då risken finns att de tappar intresse och slutar lyssna. 

 

Gudstjänsten/mässan ska om det är möjligt alltid börja med en Klockringning. 

Klockringningen är ett moment som är tydligt och markerar att gudstjänsten/ mässan början 

vilket barn och unga förstår antigen genom att en kyrkvärd eller liknande säger att klockorna 

inleder gudstjänsten/mässan eller genom att församlingen blir tyst. Klockringningen är ett 

moment som jag anser kan uppskattas av de flesta oavsett ålder, ett undantag är dock om ljudet 

av klockorna kan upplevas som skrämmande för framförallt små barn. Generellt anser jag dock 

att detta moment är ett moment som fungerar med barn och unga.  

 

Efter Klockringningen och eventuell Procession fortsätter gudstjänsten/mässan med en 

Inledning som kan bestå av Musik eller Inledningsord. Dessa Inledningsord kan formuleras 

lokalt, leda fram till Bön om Förlåtelse och Förlåtelseord eller formuleras enligt något av HBF 16 
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sjutton olika förslag.70 Det är dessa sjutton olika förslag som jag här kommer fokusera på. Dessa 

sjutton olika Inledningsord är olika långa och några av dem är mer allmänna och andra är tänkta 

att användas vid en specifik tidpunkt på kyrkoåret. I tabell 1 (se appendix) går jag igenom varje 

Inledningsord för sig och diskuterar barnens/de ungas möjlighet till förståelse, uppskattning och 

slutligen ger jag ett omdöme. I omdömet skriver jag om jag anser att Inledningsordet fungerar 

med barn och unga och om det finns några undantag. 

 

Tabell 1 visar att det finns några Inledningsord som fungerar med barn och unga i åldrarna 0–

18. Det finns även Inledningsord som fungerar med äldre barn men inte yngre och Inledningsord 

som fungerar med de yngre barnen men som för äldre barnen riskerar att bli fåniga.  Det finns 

även ett fåtal Inledningsord som enligt min analys sannolikt inte fungerar bra med barn och unga 

överhuvudtaget. Jag vill poängtera att det kan finnas undantag när det gäller förståelse och 

uppskattning. Det är inte omöjligt att anta att det finns barn och unga som förstår betydligt mer 

än vad jag i min analys utgår ifrån. De Inledningsord som jag bedömer fungerar med barn och 

unga är: Inledningsord 3, 6, 7, 8, 10, 11, 13 och 17. 

 

Efter Inledningsorden fortsätter gudstjänsten/mässan med Bön om Förlåtelse. I HBF 16 finns 

det åtta olika alternativ till Bön om Förlåtelse. I tabell 2 (se appendix) går jag igenom dessa åtta 

alternativ utifrån samma princip som vid Inledningsorden.  I analysen har jag valt att bortse ifrån 

om barnen/de unga förstår momentet i dess helhet och enbart analyserat texten. 

 

Tabell 2 visar att det finns tre alternativ som bör fungera med barn i alla åldrar. Det finns även 

alternativ som troligen inte fungerar med barn och unga överhuvudtaget och alternativ som bör 

fungera bättre med de lite äldre barnen. I några av Bönerna om förlåtelse förekommer det ord 

som kan vara svåra för barn att förstå. De tre Bönerna om förlåtelse som sannolikt fungerar med 

barn och unga är: Bön om Förlåtelse 2, 6, och 7. 

 

Efter Bön om Förlåtelse kommer Förlåtelseorden eller Löftesorden. Löftesorden läses om det 

är en lekman som leder gudstjänsten,71 därför kommer jag inte att analyser dem utan endast 

Förlåtelseorden. I HBF 16 finns det fyra Förlåtelseord och dessa analyserar jag i tabell 3 utifrån 

samma princip som tabell 1 och 2. Förlåtelseorden är korta och innehåller nästan inga ord som 

jag uppfattar som svåra för ett barn. Därför är det av ringa betydelse vilket Förlåtelseord som 

                                                 
70  Förslag kyrkohandbok 2016 s. 37  
71  Förslag kyrkohandbok 2016 s. 47 
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församlingen väljer utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv.  

 

Efter Förlåtelseorden eller Löftesorden kan det förekomma en Tackbön. Även Tackbönen har 

fyra olika alternativ i HBF 16 och dessa analyserar jag i tabell 4 enligt ovan nämnda princip. 

När det gäller Tackbönen är alla fyra olika alternativ ganska korta och består av ett till stor del 

enkelt språk. Därför är det av ringa betydelse vilken Tackbön som används utifrån ett barn- och 

ungdomsperspektiv. 

Som alternativ till Bön om Förlåtelse och Förlåtelseord/ Löftesord förekommer Överlåtelse-

bön. I HBF 16 finns det bara tre Överlåtelseböner och dessa analyserar jag i tabell 5. Av de tre 

Överlåtelseböner som finns i HBF 16 så är det en som sannolikt fungerar med barn i alla åldrar. 

De två andra fungerar troligen med de lite äldre barnen. Den överlåtelsebön som fungerar med 

barn och unga är Överlåtelsebön 3.  

 

Kristusrop/ Kyrie är ett moment som kan sjungas vilket gör att melodierna och hur musikern 

spelar har stor betydelse för hur detta moment upplevs och fungerar med barn och unga. Texten 

har också en viss betydelse men det musikaliska går inte att bortse ifrån. Jag har dock valt att 

lägga mest fokus på hur texterna är formulerade eftersom en grundlig analys av musiken kräver 

kunskaper jag inte har.  

 

I tabell 6 gör jag en analys av texterna till de olika alternativen till Kristusrop/Kyrie. Jag ger 

även övergripliga kommentarer till musiken och då med främsta fokus på om det är lätt eller svårt 

för barnen/de unga att sjunga med och om melodin är lätt eller svår att komma ihåg. Av tabell 6 

framgår det att nästan alla Kristusrop/Kyrie fungerar med barn och unga i alla åldrar. Undantaget 

är det första och det tredje alternativet till Kristusrop/Kyrie. När det gäller dessa två så är det 

både melodin och texten som jag uppfattar som svår för barn och unga.  

 

Även Lovsången/Gloria är ett moment som kan sjungas, vilket gör att melodierna har 

betydelse. Här har jag valt att ha samma fokus som vid Kristusropen/Kyrie, nämligen i huvudsak 

texten. Melodierna har jag valt att bara göra en översiktlig analys av. Det finns alternativ i HBF 16 

av Lovsången/Gloria som fungerar med barn och unga även om det är flera som inte gör det. Av 

de fyra alternativ som jag anser fungerar med barn och unga är det ett som dessutom eventuellt 

bara fungerar med lite äldre barn. Även om språket rent generellt är enkelt i de olika alternativen 

så är melodierna svåra att sjunga. Detta gäller främst för de barn och unga som inte är vana att 

sjunga sedan tidigare. Om gudstjänsten ska fungera med alla åldrar, vilket är en av 
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handboksgruppens intentioner, så är det den gruppen av barn som jag i min analys måste utgå 

ifrån.  De alternativ till Lovsång/Gloria som jag menar fungerar med barn och unga är: 

Lovsång/Gloria 3, 5, 8 och 9. 

 

När det gäller textläsningar ur Evangelieboken ur ett barnperspektiv anser jag att det kan vara 

bra att läsa två texter om texterna är långa och svåra. Risken med att läsa många texter är att de 

som inte hänger med och förstår tappar koncentrationen eller tålamodet och tröttnar. Är det barn 

finns risken att barnen tycker gudstjänsten/ mässan är långtråkig. Trosbekännelsen är ett moment 

som jag inte anser att det finns behov av att byta ut ur ett barnperspektiv. Trosbekännelsen är hela 

kyrkans tro vilket innebär att den enskilda individens förståelse är av underordnad betydelse.72 

Trosbekännelsen är också ett moment som kommer igen varje söndag vilket leder till 

igenkänning, vilket ger en trygghet för barn och unga.73  

 

Förbönen är ett moment som kan ha stora lokala variationer då den kan formulerar lokalt, 

läsas från en Förbönsbok eller bes genom de förslag som finns i HBF 16. Det är de förslag till 

Kyrkans Förbön som finns i HBF 16 som jag här kommer att analysera enligt samma mönster 

som tidigare. Generellt menar jag att de flesta av HBF 16 förslag till Förböner fungerar med barn 

och unga. De två Förböner som däremot sticker ut är de två sista, som även kan sjungas. En av 

dem är litanian, som även fanns med i HB 86. Litanian innehåller många svåra ord och melodin 

är inte helt lätt att hänga med i, vilket gör den svårtillgänglig för barn och unga. Den andra 

Förbönen som kan sjungas finns precis som litanian i Den svenska psalmboken och innehåller få 

krångliga ord, men det som gör att den inte fungerar så bra med barn och unga är att den är lång.  

 

I den delen av mässan som kallas Måltiden i HBF 16 ingår momenten Lovsägelse, Prefationen, 

Helig/ Sanctus och O Guds lamm. Dessa moment kommer jag inte att gå in i detalj på därför att 

dessa inte kommenteras från barn- och ungdomsperspektiv av försöksförsamlingarna. I 

Lovsägelsens inledning är den textmässiga variationen liten. I fortsättningen däremot är 

variationen större. Lovsägelsen leds av prästen eller en ledare och varierar efter kyrkoåret. Det 

som jag uppfattar som det som påverkar om momenten fungerar med barn och unga är vilken 

musikserie som används. Eftersom denna uppsats inte har huvudfokus på musiken väljer jag att 

inte analysera dessa djupare utan nöjer mig med att konstaterar att musikserie C, D och E är de 

som generellt anses fungera bäst med barn och unga.74 

                                                 
72  KO 1 jan 2016, Första avdelningen, Inledningen 
73  Kommentarer Förslag kyrkohandbok 2016 s. 36  
74  Remissammanställningen s. 22, 33–34 
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När det gäller Nattvardsbönen så ingår Instiftelseorden som obligatoriska i alla olika förslag på 

Nattvardsböner. I den delen finns det några ord som kan vara svårt att förstå för barn och unga. 

Dessa ord är åminnelse, förbundet och förkunnar. I min analys har jag dock valt att bortse från den 

delen eftersom den är lika i alla Nattvardsböner och måste finnas med.75 I tabell 9 analyseras de 

olika alternativen till Nattvardsböner. Många bör fungera med barn och unga i alla åldrar även om 

det finns alternativ som inte gör det. Det som jag tror är avgörande för om barn och unga ska 

uppskatta en nattvardsbön är längden begripligheten. Det som jag uppfattar som det största 

hindret för barn och unga gällande nattvardsbönerna är att de riskerar att bli väldigt långa. Risken 

med alltför långa moment där det bara är prästen som talar är att barnen tappar intresset och/ 

eller koncentrationen och slutar lyssna. De nattvardsböner som i första hand fungerar med barn 

och unga menar jag är: Nattvardsbön 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 och 13.  

 

Bön efter kommunionen kan bes enligt något av de förslag som finns i HBF 16 eller 

formuleras lokalt och behöver inte bes av prästen utan kan även bes av en lekman.76 Detta gör att 

momentet lätt kan anpassas efter de lokala behov som finns. Jag har valt att analysera de 

alternativ som finns i HBF 16 och som är tematiserade efter kyrkoåret. Nästan alla Böner efter 

kommunionen är mycket korta och fungerar bra med barn och unga. Undantaget är dock två av 

de allmänna bönerna som uppleves som lite svårare än resten.  

 

När vi kommer till musiken i gudstjänsten så finns det olika alternativ i de olika musikserierna 

däremot finns det begränsad frihet att gå utanför de melodier som regleras i handboken. Detta 

eftersom andra melodier måste godkännas av kyrkoherden.77 Längden på de moment som är 

sjungna varierar, men de flesta är relativt korta. Längden beror inte enbart på texten utan även på 

melodi och tempo. I Kristusropen är det vanligen prästen eller annan ledare som sjunger först 

och sedan församlingen som svarar. I alla Kristusropen är det växelsång vilket innebär att det är 

både prästen och församlingen som sjunger. I Lovsångerna är det alltid prästen eller annan ledare 

som sjunger först i övrigt är det samma typ av mönster med växelsång som i Kristusropen. 

Förbön 8 och 9 kan sjungas och då är det präst/försångare som sjunger vissa delar och 

församlingen som svarar med ett församlingssvar. I Lovsägelsens inledning är det prästen som 

sjunger först och församlingen som svarar. I Prefationen är det enbart prästen som sjunger. I 

Helig och i O Guds lamm är det församlingen som sjunger utan någon försångare. Till det mesta 

                                                 
75  KO 1 jan 2016, Femteavdelningen, 20 kap, 1 § 
76   Förslag kyrkohandbok 2016 s. 111 
77   Förslag kyrkohandbok 2016 s. 16–17  
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av den liturgiska musiken finns det ackompanjemang även om det är upp till varje församling om 

de vill använda sig av det eller inte.  Svårighetsgraden på musiken i de olika musikserierna varierar. 

Vissa melodier är lättare att sjunga med i för den ovane och andra är svårare. Vad som är lätt och 

svårt att sjunga varierar dock från individ till individ beroende på röstläge och musikalitet. Därför 

är det svårt att rent objektivt uttala sig om vad som är svårt och lätt gällande de musikaliska 

partierna i HBF 16. 

 

I granskningen av HBF 16 utifrån mina analysfrågor framgår det att det är få moment som är 

obligatoriska när det firas gudstjänst eller mässa och inte högmässa. I högmässan är det fler 

moment som är obligatoriska. HBF 16 inbjuder också till stor möjlighet att anpassa efter 

kyrkoåret och att hitta texter/böner som passar för den lokala gudstjänsten. Språket är enkelt och 

består av vanliga ord även om det förekommer gammalmodiga och svåra ord. Längden på 

texterna och bönerna varierar men generellt finns det minst en kortare text/bön i alla moment. 

Sammanfattningsvis utifrån genomgången av momenten i gudstjänsten/ mässan och musiken så 

finns det alternativ till varje moment som kan förväntas fungera bra med barn och unga. Även 

när det gäller musiken så finns det alternativ som fungerar med barn och unga.   

2.3 Försöksförsamlingarnas uppfattning 

2.3.1 Delfråga 3  

I detta avsnitt kommer jag att börja med att analysera vad kHBF 16, remissammanställningen 

och fokusförsamlingar barn och unga ger för övergripande kommentarer om hur HBF 16 

fungerar med barn och unga utifrån mina analysfrågor. Det innebär att jag i min framställning 

över de övergripande kommentarerna kommer att ta upp kHBF 16 och remissammanställningen 

först för att sedan avsluta varje analysfråga med att kortfattat ta upp vad fokusförsamlingarna 

anser. Därefter kommer jag att gå in mer i detalj vad fokusförsamlingarna barn och unga tycker 

om HBF 16 och avsluta med några övergripande kommentarer där jag kommer att ge ett kort 

svar på mina analysfrågor.  

 

Till försöksförsamlingarna skickades ett frågeformulär med olika frågor där många av dem 

hade svarsalternativen i låg grad, i ganska låg grad, varken låg eller hög grad, i ganska hög grad 

och i hög grad.78 I vissa frågor har grad-alternativen ersatts med alternativ på en skala från dåligt 

till bra, men upplägget har varit detsamma. Det har också funnits mer öppna frågor där 

                                                 
78  Remissammanställning 2016 s. 20  
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försöksförsamlingarna har fått chansen att kommentera mer fritt. Remissammanställningen 

redogör för antal inkomna svar och tar upp några specifika kommentarer. Totalt inkom svar från 

395 kyrkoråd, 13 domkapitel, 13 stiftsstyrelser, 27 övriga, och fem instanser inom Svenska kyrkan 

med svar. Därtill kom 163 spontansvar (ej särskilt tillfrågade). Totalt blir det 616 svar.79 

 

Totalt ansåg 88% av försöksförsamlingarna att det fungerat ganska bra eller bra att fira guds-

tjänst med barn och unga enligt HBF 16.80 Detta säger dock ingenting om huruvida de svarande 

anser att barn- och ungdomsperspektivet är viktigt, vilket min första analysfråga angående re-

missvaren gällde.81 Rent teoretiskt är det möjligt att det är de 12% som inte svarat att det fungerar 

bra som anser att barn- och ungdomsperspektivet är viktigt. Några församlingar anser att det inte 

är möjligt att fira huvudgudstjänst med barn- och unga.82 Det anser jag kan vara en indikation på 

att dessa församlingar inte anser att barn- och ungdomsperspektivet är viktigt. Det kan även vara 

en indikation på motsatsen nämligen att barn- och ungdomsperspektivet är viktigt men att HBF 

16 inte ger möjlighet till att fira huvudgudstjänst med barn och unga. En säkrare tolkning hade 

krävt att jag hade gått till församlingarnas remissvar och läst deras kommentarer, vilket jag inte 

haft möjlighet till inom uppsatsens tidsram. 

 

I remissammanställningen kan vi se att det är 50% av de 317 som har svarat på denna fråga 

som anser att barn och unga har en möjlighet att vara delaktiga i gudstjänsten.83 Dessa siffror kan 

tyda på att HBF 16 inte ger tillräckligt med utrymme för barn och unga att vara delaktiga i guds-

tjänsten/mässan. Läser man kommentarer till svaren framgår det dock att många av försöksför-

samlingarna anser att barns och ungas delaktighet inte enbart är beroende av hur texterna/bö-

nerna har utformats. Istället är det som påverkar barns och ungas delaktighet hur gudstjänsten är 

utformad, hur den gestaltas och hur man tilltalar barnen och de unga.84 Frågans formulering säger 

ingenting om vad den menar med barns och ungas delaktighet. Den ger heller inget utrymmer för 

församlingarna att avgöra om de anser att barn och unga bör vara delaktig eller ej och hur deras 

delaktighet bör se ut. Formuleringen lyder:   

”Ger Kyrkohandboksförslaget möjlighet till barns och ungas delaktighet i den Allmänna 

gudstjänsten?”85 

                                                 
79  Remissammanställning 2016 s. 1  
80  Kommentarer Förslag kyrkohandbok 2016 s. 34 
81  Kommentarer Förslag kyrkohandbok 2016 s. 34 
82  Kommentarer Förslag kyrkohandbok 2016 s. 35 
83  Remissamställning 2016 s. 20  
84  Remissamställning 2016 s. 21 
85  Remissamställning 2016 s. 20 
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Ett rimligt antagande utifrån att det bara var hälften av de som svarat på ovanstående fråga om 

barns och ungas delaktighet är att församlingarna tolkar delaktighet på olika sätt. Det är troligt att 

det finns församlingar som tolkar delaktighet som aktivt deltagande genom att barnen eller de 

unga får en konkret uppgift medan andra tolkar delaktighet som att barnen och de unga sitter 

med i församlingen. Oavsett hur församlingarna tolkar delaktighet innebär svaret att HBF 16 ger 

liten möjlighet till delaktighet för barn och unga. Delaktigheten beror dock inte enbart på hur 

böner och texter är formulerade som jag redan varit inne på utan det är snarare hur 

gudstjänsten/mässan utförs som är viktig för barns och unga delaktighet.86 Att 

försöksförsamlingarna tar upp detta till diskussion och ger de kommentarer de gör anser jag tyder 

på att de anser att barn och ungdomsperspektivet är viktigt. 

 

Det finns flera faktorer som talar för att åtminstone några av försöksförsamlingarna anser att 

barn- och ungdomsperspektivet är viktigt. En faktor är att många försöksförsamlingar ger 

kommentarer som handlar om det som rör barn och unga. Det kan visserligen också bero på hur 

enkäternas frågor är formulerade. Men att det svarat på frågorna anser jag ändå tyder på att barn- 

och ungdomsperspektivet är viktigt för försökförsamlingarna.87 Ytterligare en faktor som talar för 

vikten av ett barn- och ungdomsperspektiv är att flera har kommenterat barn och ungas 

möjlighet till delaktighet i gudstjänsten.88 

 

Som jag nämnt tidigare har HBF 16 framför allt tre intentioner som gäller barn och unga, där 

den första handlar om FN:s barnkonvention, den andra om en gudstjänst som passar alla och den 

tredje om att få så många som möjligt att känna igen sig i texter och musik. 

 

Frågan är då om försöksförsamlingarna har uppmärksammat dessa intentioner. Den första av 

de tre intentionerna, om att tillgodose FN:s barnkonvention, är ingenting som 

försöksförsamlingarna kommenterar enligt remissammanställningen. Inte heller 

fokusförsamlingarna barn och unga tar upp denna intention. Ett möjligt svar till varför 

försöksförsamlingarna inte tar upp denna intention till diskussion är att det inte ställs någon tydlig 

fråga om just detta i enkäten som de har fått svara på.89  

 

                                                 
86  Remissamställning 2016 s. 21  
87  Remissamställning 2016 s. 21  
88  Remissamställning 2016 s. 21 
89  Fokusförsamlingar barn och unga.pdf   
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När det gäller den andra intentionen ser det lite annorlunda ut. Intentionen kommenteras mer 

i kHBF 16, liksom i remissammanställningen och svaren från fokusförsamlingarna barn och 

unga. Enkätfrågorna är dock formulerade på ett sådant sätt att de inte direkt frågar efter om för-

samlingarna har märkt deras intentioner, vilket gör det svårt för mig att utläsa svar på min fråga.90 

Många kommentarer i kHBF 16 gällande barn- och ungdomsperspektivet handlar om saker som 

församlingarna upplever att de saknar för att gudstjänsten ska fungera bra med barn och ungdo-

mar. Det kan bero på att frågorna i enkäten är formulerade på ett sådant sätt att de frågar efter 

vad församlingarna saknar för att kunna fira gudstjänst med barn och unga eller att församling-

arna uppmärksammat handboksgruppens intention men inte anser att gudstjänsten kan firas med 

barn och unga. I det här fallet rör det sig snarare om hur frågorna är formulerade även om det är 

troligt att det kan vara en kombination.91 Med kombination menar jag att församlingarna märkt 

av handboksgruppens intention men att enkäterna inte ger full möjlighet för försöksförsamling-

arna att uttrycka det. Det finns däremot en fråga i fokusförsamlingar barn och ungas enkät som 

ger församlingarna viss möjlighet att svara på om de märkt av intentionen om en gudstjänst som 

passar alla. Den frågan handlar om HBF 16 ger möjlighet för den gudstjänstfirandes församling-

ens delaktighet.92 Svaret på den frågan bör ge en indikation på om försöksförsamlingarna anser 

att gudstjänsten kan firas med alla. Av de åtta församlingar som varit fokusförsamlingar barn och 

unga är det fem som svarar i ganska hög grad och tre som svarar i hög grad. Det tolkar jag som 

att de anser att gudstjänsten kan firas i ganska hög grad med alla och att projektledningens intent-

ion därmed har märkts av i församlingarna.  

 

Gällande församlingarnas eventuella uppmärksammande av den tredje intentionen kan 

konstateras att även här spelar frågorna som ställs i enkäten en avgörande roll för min analys. Det 

finns flera frågor i enkäten som berör just texternas språk och musiken. De flesta av dessa frågor 

fokuserar dock inte på om så många som möjligt kan känna igen sig i dem eller inte, utan om 

församlingen kommer att använda sig utav dem. Därför är det svårt för mig att avgöra om 

församlingarna har uppmärksammat den tredje intentionen. Det som framkommer i 

kommentarer gällande framför allt musiken är att musikserie D är den som fungerar bäst med 

barn och unga men att det rent generellt är musikserie A som är populärast.93 I enkäten till 

fokusförsamlingar barn och unga finns en fråga om texterna och musiken passar alla åldrar, vilket 

åtminstone delvis berör den tredje intentionen. Frågan nämner däremot inget om igenkänning 

                                                 
90  Remissammanställning 2016  
91  Remissammanställning 2016  
92  Fokusförsamlingar barn och unga s. 182  
93  Remissammanställning 2016 s.33–34 
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eller gudsbild. Av de åtta församlingar som varit fokusförsamlingar barn och unga anser hälften 

att texterna och musiken passar alla åldrar. Av de övriga fyra är det två som anser att text och 

musik fungerar till viss del och två som anser att de inte fungerar. Min slutsats är att 

försöksförsamlingarna har märkt av delar av intentionen, men inte hela dess bredd. 

 

Åsikterna gällande HBF 16 varierar stort enligt remissammanställningen. Det finns försöksför-

samlingar som är helt och hållet positiva och som hyllar det nya förslaget medan det finns andra 

församlingar som hävdar att HBF 16 inte fungerar överhuvudtaget. Även ur ett barn- och ung-

domsperspektiv så råder det delade meningar om HBF 16. Oavsett om HBF 16 hyllas eller för-

kastas så är det flera saker som försöksförsamlingarna kommenterar att de saknar. Detta kan bero 

på att enkätfrågorna frågar explicit efter vad församlingarna saknar. Det som kHBF 16 och remis-

sammanställningen tar upp att försöksförsamlingarna saknar när det gäller att fira guds-

tjänst/mässa med barn och unga är fler ”att göra-moment” såsom ljuständning. Även moment 

såsom växelläsning och moment som kan beskrivas som ”härmning” både i sång och text efter-

frågades i större utsträckning. Vidare finns det försökförsamlingar som anser att det finns för få 

böner som fungerar med barn och unga och andra som anser att läsningarna ur evangelieboken 

behöver framställas på annat sätt. Ett annat moment som en del försöksförsamlingar kommente-

rar att det finns behov av att framställa på annat sätt är trosbekännelsen. Ett förslag är att ersätta 

den med en trinitarisk psalm. En försökförsamling skriver i en kommentar att de önskar en tydli-

gare betoning på att gudstjänsten/mässan är en bärare av tro, bekännelse och lära men att guds-

tjänstens struktur fungerar bra med barn och unga. Övergripande anser jag att försöksförsamling-

arna uttrycker att de saknar fler moment där barnen och de unga kan vara mer tydligt aktiva 

såsom växelläsning och ”härmsånger” eller förändringar i fasta moment såsom evangelieläsning 

och trosbekännelse.  

 

Församlingarna som fokuserat på barn och unga tycker väldigt olika om HBF 16. En försam-

ling som inte anser att HBF 16 har något barn- och ungdomsperspektiv och som uttrycker sig ne-

gativt är Nätra – Sidensjö pastorat. 94  En av fokusförsamlingarna som generellt är mer positiv till 

HBF 16 är Folkungabygdens pastorat som inte saknar något särskilt, men anser att det eventuellt 

skulle vara bra med färre bibelläsningar. 95  

 

                                                 
94  Fokusförsamlingar barn och unga.pdf  s. 12–23  
95  Fokusförsamlingar barn och unga.pdf  s. 25–35  
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Fokusförsamlingarna för barn och unga uttrycker, till skillnad från övriga, inte att de saknar 

växelläsningar och ”härmsånger”. Däremot tar några upp till diskussion att det är bra med växel-

läsning och ”härmsånger” ur ett barn och ungdomsperspektiv.  Det tolkar jag som att de anser att 

det är bra med växelläsning och ”härmsånger” ur ett barn- och ungdomsperspektiv och att HBF 

16 uppfyller det behovet. Det som fokusförsamlingarna barn och unga däremot saknar är sången 

Möt mig nu som den jag är (som fanns med som ett Kristusrop i HBF 12), en nattvardsbön och 

tackbön efter kommunionen som fungerar med barn och unga och kortare nattvardsböner. Det 

finns även flera moment i HBF 16 som de anser kan förbättras eller utvecklas. Några av dessa 

moment är bibelläsningar och Trosbekännelsen. När det gäller bibelläsningar ser de ett behov av 

färre läsningar och en av fokusförsamlingarna vill även kunna byta ut svårare texter. Gällande Tros-

bekännelsen så ser flera av fokusförsamlingarna behov av att ibland byta ut den mot en trinitarisk 

psalm. En av fokusförsamlingarna vill byta ut ordet synd och ersätta det med Upprättelse. Ytterligare 

en sak som tas upp av fokusförsamlingarna i kommentarer är att de ser ett behov av en egen mu-

sikserie som är anpassad för barn och unga. Vidare efterfrågar en av dem ett lättare språk med fler 

variationer för barn och unga. 

 

Att 88% av försöksförsamlingarna ansåg att det fungerat ganska bra eller bra att fira gudstjänst 

med barn och unga talar för att längden och helheten på gudstjänsten/mässan i HBF 16 generellt 

kan anses vara bra ur ett barn- och ungdomsperspektiv.96 Även om det är några 

försökförsamlingar som anser att gudstjänsten är för lång och några församlingar som anser att 

det inte är möjligt att fira huvudgudstjänst med barn- och unga.97 Drygt hälften (57%) anser att 

språket i handboksförslaget är ganska bra eller bra. Att det finns få texter för små barn är något 

som en del församlingar inte anser behöver vara negativt.98 Förbundet för kristen humanism 

skriver att de anser att språket är för gammalmodigt utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv.99 

Ett textmoment som kommenteras är inledningsorden där en del försöksförsamlingar anser att 

det behövs ett tydligare barnperspektiv. Inledningsord 5 anser Svenska kyrkans unga är bra, 

medan andra anser att det är för platt.100  I övrigt ges få kommentarer som berör helheten, 

längden och textmomenten. 

 

När vi kommer till musiken i gudstjänsten/mässan så anser många av försökförsamlingarna att 

framför allt musikserie B är svårsjungen och har krångliga melodier som inte fungerar med barn. 

                                                 
96  Kommentarer Förslag kyrkohandbok 2016 s. 34 
97  Kommentarer Förslag kyrkohandbok 2016 s. 35 
98  Remissammanställning 2016 s. 21  
99  Remissammanställning 2016 s. 24  
100  Remissammanställning 2016 s. 46–47  
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Men även här ser vi mönstret att de olika försöksförsamlingarna tycker olika om musiken. SALT 

(EFS egna barn och ungdomsorganisation) anser till exempel att musiken inte är tillräckligt an-

passad för barn, medan Uppsala stiftsstyrelse anser att det är bra att det nu finns musik som 

också fungerar med barn och unga. Generellt är det musikserie A som flest försöksförsamlingar 

anser är bra, men den musikserien som nämns som populärast ur barnperspektiv är musikserie D. 

Andra musikserier som några av försöksförsamlingarna anser fungerar med barn och unga är C 

och E. Musikserie A och B nämns inte i kHBF 16 eller remissammanställningen i samband med 

barn och unga och dessa kommenteras inte heller av fokusförsamlingarna barn och unga. Detta 

tolkar jag som att dessa två inte har använts i större utsträckning med barn och unga eller att för-

samlingarna funnit att musikserie C-E fungerat bättre med barn och unga och använt dessa istäl-

let. 

 

Några av fokusförsamlingarna för barn och unga anser att det bör skrivas en egen musikserie 

som är anpassad för barn. Detta tolkar jag som att de fokusförsamlingar som anser det inte är 

nöjda med den musiken som finns i HBF 16. Alternativt anser de att det vore bra med ytterligare 

en musikserie som kan användas vid gudstjänster med små och stora. Folkungabygdens pastorat 

anser istället att musiken som finns i HBF 16 är lätt att ta till sig. Stora Tuna, som också är fokus-

församling, anser att musiken i HBF 16 är för svår både textmässigt och musikaliskt och har istäl-

let valt annan musik som är mer lättillgänglig.  

 

Att försöksförsamlingarna tycker så olika om musiken gör det svårare att dra slutsatser om hur 

HBF 16 tagits emot. Det gäller rimligen också för projektledningen, som ska bedöma svaren. Det 

som däremot blir tydligt är att den musikserie som flest anser fungera bäst med barn är 

musikserie D. Huruvida församlingarna gillar musikserie D eller inte varierar dock.101 Generellt är 

det olikheten i försöksförsamlingarnas uppfattning som är det som är utmärkande i de 

kommentarer och sammanställningar som jag har studerat. Detta gäller många av de olika 

moment som enkäterna har lyft upp och i kommentarerna som försökförsamlingarna ger mer 

fritt så är svaren också som natt och dag. Den ena församlingen hyllar HBF 16 och den andra 

anser att den bör göras om helt. Jag finner det spännande att samma material kan upplevas så 

olika i olika församlingar. En möjlig orsak till detta kan vara att alla församlingar ser olika ut och 

den variationsbredd som finns i HBF 16.   

 

Det är åtta församlingar som har varit fokusförsamlingar barn och unga som har svarat på 

                                                 
101  Remissammanställning 2016 s. 2 
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remissen. Deras remissvar har jag valt fokusera lite extra på eftersom de fokuserat just på barn 

och unga och hur handboksförslaget fungerar för dem. I Nätra – Sidensjö pastorat anser man att 

det inte är möjligt att fira Måltidens alla moment då de saknar en nattvardsbön och tackbön efter 

kommunionen som fungera för barn och unga. Nätra – Sidensjö pastorat är inte heller nöjda med 

musiken utan anser att det bör skrivas en egen musikserie som är anpassad för barn och unga. 

Överlag så är Nätra – Sidensjö pastorat inte nöjda med handboksförslaget då de anser att det i 

princip helt och hållet saknar ett barn- och ungdomsperspektiv.102  

 

I Folkungabygdens pastorat anser man att inledningsorden är inkluderande och att måne och 

sol fortfarande fungerar som lovsång. Vidare anser Folkungabygdens pastorat att det eventuellt 

kan vara aktuellt med färre bibelläsningar men att det är viktigt att trosbekännelsen är kvar som 

den är. De anser även att det är viktigt att ha med måltidens alla moment och att barn och 

ungdomar inte är beroende av minimalism. Folkungabygdens pastorat anser också att musiken är 

lätt att ta till sig.103  

 

Skärstad – Ölmstads församling tycker att det är viktigt med många alternativ i inledningen då 

man kan anpassa efter behov. Däremot tycker Skärstad – Ölmstads församling att det är svårt 

med ordet synd ur ett barn- och ungdomsperspektiv och att det istället bör bytas ut mot ordet 

Upprättelse även om det ordet också kan vara svårt för barn och unga. När det gäller Kristusrop 

och lovsång så anser Skärstad – Ölmstads församling att språket är enkelt och att melodierna 

också är det. Däremot saknar de låten Möt mig nu som den jag är som fanns med i HBF 12.104  

 

I Stora Tuna och Torsångs pastorat anser man att inledningsord 4 och 5 fungerar bra med 

barn och ungdomar eftersom de har ett enkelt och lättillgängligt språk utan svåra ord. I 

förlåtelsemomentet under gudstjänsten/mässan har Stora Tuna och Torsångs pastorat använt bön 

om förlåtelse 4 eller överlåtelsebön 3 eftersom båda har ett modernt och lättillgängligt språk. 

Övergripande för hela gudstjänsten/mässan är att det är mer personligt tilltal, närvaro och 

agerande som påverkar om det fungerar med barn och ungdomar än hur själva bönerna är 

formulerade. Tidigare har Stora Tuna använt möt mig nu som den jag är vilken har varit uppskattad 

av barn och unga. De nuvarande Kristusropen och lovsångerna anser de däremot generellt är för 

svåra ur ett barn och ungdomsperspektiv. I Stora Tuna anser man att det bör finnas möjlighet att 

vid behov använda färre bibelläsningar under högmässan och att kunna ersätta trosbekännelsen 

                                                 
102  Fokusförsamlingar barn och unga.pdf  s. 12–23  
103  Fokusförsamlingar barn och unga.pdf  s. 25–35  
104  Fokusförsamlingar barn och unga.pdf  s. 48–52  
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med en trinitarisk psalm. Främst kommenterar Stora Tuna musiken som de anser generellt är för 

svår och efterfrågar en gemensam grundordning för gudstjänster med barn och unga. Eftersom 

musiken anses svår så väljer Stora Tuna ofta annan mer lättillgänglig musik istället. Det som gör 

musiken svår är både text och melodi.105 

 

I Sollentuna församling anser man inte att de olika inledningsorden möjliggör lokal gestaltning 

från ett barn- och ungdomsperspektiv. Enda undan taget är möjligen inledningsord 5 där barnen i 

Sollentuna säger efter prästen. I förlåtelse momentet så efterfrågar Sollentuna församling att man 

tar med mer än bara ord, att hela kroppen får vara med för att göra förlåtelsemomentet mer 

begripligt för barn och unga. I måltidsmomentet finns behov av vidare utveckling och då särskilt 

gällande nattvardsbönen. När det gäller musiken så anser Sollentuna församling att musikserie C, 

D och E fungerar bra ur ett barn- och ungdomsperspektiv och att musikserie D är den som 

fungerar bäst även om Gloria var bättre i HBF 12. Vidare anser Sollentuna församling att det 

finns behov av en egen musikserie som är anpassad för barn och unga.106  

 

 I Askims pastorat tycker man att inledningsord 3, 4, 5, 11 och 13 är bra eftersom de är korta 

och har ett enkelt språk. De anser även att växelläsning och betoning på här och nu är bra för 

barn och ungdomar. När det gäller bibelläsningar i högmässan anser Askims pastorat att man vid 

behov ska kunna byta ut svårare texter om man följer kyrkoårets textläsningar. Vid gudstjänster 

med barn anser de att man ska kunna läsa en text och då gärna från barnensbibel. På sikt bör 

trosbekännelsen omarbetas anser Askims pastorat. I måltidsmomentet bör enkelhet eftersträvas 

och alla nattvardsböner utom nattvardsbön 4 är för långa. Det är skillnad i förståelse i detta 

moment mellan barn och konfirmander. Generellt anser Askims pastorat att det är för svårt språk 

och att det finns för få variationer som passar för barn och ungdomar.107 

 

I Broby – Emmislövs församling anser man att:  

 Det bästa sättet att nå barn och unga är att utifrån dagens tema och text berätta en inledning som 

leder fram till syndabekännelse.108 

Vidare anser man i Broby – Emmislövs församling att det som man lär sig som barn ofta sitter 

kvar resten av livet. Därför bör trosbekännelsen få vara kvar som den är.109  

                                                 
105  Fokusförsamlingar barn och unga.pdf  s. 72–82  
106  Fokusförsamlingar barn och unga.pdf  s. 95–109  
107  Fokusförsamlingar barn och unga.pdf  s. 121–134  
108  Fokusförsamlingar barn och unga.pdf  s. 145 
109  Fokusförsamlingar barn och unga.pdf  s. 150 
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I inledningsorden finns det en språklig bredd och öppning för lokala alternativ anser man i 

Södertäljes pastorat. Vidare anser Södertäljes pastorat att man i undantagsfall kan ha färre 

bibelläsningar än tre i högmässan och att någon form av trosbekännelse bör ingå. Södertäljes 

pastorat menar även att alla delar av nattvarden bör ingå och att den nya musiken är för svår. De 

skriver att remisstiden har varit för kort och ifrågasätter behovet av en ny handbok av det slag 

som handboksförslaget är. Istället hade de velat se en revidering av nuvarande handbok med 

tillägg. När det gäller språket anser Södertäljes pastorat att det övergripande är bristfälligt och 

saknar känsla för högtidlighet.110 

 

Det som jag kortfattat tar upp i utläggningen ovan är att svaren gällande barn och ungdomar 

varierar stort. Trots det så har de flesta av försöksförsamlingarna svarat att de tycker att det 

fungerar ganska bra eller bra att fira gudstjänst med barn och unga. Alla församlingar som 

kommenterar trosbekännelsen anser att den bör finnas med, men hur råder det delade meningar 

om. Gällande mina analysfrågor så kan svaren på dem sammanfattas med att det är troligt att 

även försöksförsamlingarna anser att barn- och ungdomsperspektivet är viktigt. Generellt så 

uppfattas projektledningens intentioner inte fullt ut även om de uppfattas till viss del, framför allt 

är det intentionen om att gudstjänsten ska kunna firas med alla som förefaller ha blivit väl 

mottagen. Mottagande av HBF 16 varierade stort, vilket gör att det är svårt att säga något 

generellt om försöksförsamlingarnas uppfattning. Det är flera saker som de tar upp att de saknar, 

men exakt vad varierar mellan församlingarna. Det som generellt kan sägas är dock att flera 

församlingar efterlyser fler ”att göra moment”. Generellt anses helheten och längden på 

gudstjänsten/mässan som bra och textmomenten anses fungera till stor del med barn och unga.  

 

Några av församlingarna som ansåg att musiken var för svår för barn och unga efterfrågade en 

egen musikserie för barn. Den musikserie som är populärast och anses fungera bäst med barn 

och unga enligt remissvaren är musikserie D även om musikserie C och E också i vissa fall lyfts 

upp som barnvänliga. Flera församlingar som fokuserat på barn och unga anser att den nya 

gudstjänstmusiken är för svår, medan andra ansåg att den fungerade bra. 

 

 

 

 

                                                 
110  Fokusförsamlingar barn och unga.pdf  s. 169–192  
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Kapitel 3 Konklusion 

Sammanfattningsvis är det framför allt tre tydliga intentioner som handboksgruppen lyfter fram 

som påverkar barn- och ungdomsperspektivet. Dessa intentioner är att tillgodose FN:s 

barnkonvention artikel 2 och 6, utforma en gudstjänst som passar alla och formulera texter och 

musik så att så många som möjligt känner igen sig i dem. Det är egentligen bara den första av 

dessa intentioner som enbart berör barnperspektivet då de andra två även inkluderar andra 

perspektiv och fokusområden. I denna uppsats har jag dock lagt fokus på barn- och 

ungdomsaspekten av dessa intentioner.  

 

Utav dessa tre tydliga intentioner så är det framför allt intentionen om att skapa en gudstjänst 

som passar alla som är den som tydligast träder fram i en analys av HBF 16.  Det syns tydligast på 

att texterna och bönerna präglas av ett till stor del enkelt språk. Även när det gäller den nya 

gudstjänstmusiken märks i HBF 16 en större variation av musikgenrer, som kan ge möjlighet att 

skapa en gudstjänst som passar alla.  

 

Efter att ha analyserat HBF 16 utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv kan jag konstatera att 

det finns åtminstone ett eller flera alternativ till varje moment i HBF 16 som fungerar med barn 

och unga i alla åldrar. Det finns dock en risk med att fokusera allt för mycket på enbart barn och 

unga och det är att innehållet riskerar att bli för platt och förenklat för att även fungera med 

vuxna och äldre eller fungera under en längre tid. Projektledningen poängterar dock att deras 

intention är att skapa en gudstjänst som fungerar med alla oavsett ålder, kön och funktionshinder.  

Detta ser jag som en god och eftersträvansvärd ambition, som åtminstone till stora delar uppfylls 

ifrån ett barn- och ungdomsperspektiv.  I min analys framgår det även att på några ställen så är 

texterna så pass förenklade att de inte fungerar med de äldre barnen. Däremot har jag inte 

funderat över om texterna fungerar med vuxna eftersom detta inte var min frågeställning.  

 

Huvudfrågeställningen i denna uppsats berörde hur ett barn- och ungdomsperspektiv 

avspeglas i HBF 16 och hur det tagits emot i försöksförsamlingarna. Svaret på 
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huvudfrågeställningen blir kortfattat att barn- och ungdomsperspektivet främst uttrycks i HBF 16 

genom ett generellt enkelt språk och att handboksgruppen har försökt hålla texterna korta. Detta 

gäller samtliga moment som har olika alternativ. Ett annat sätt som barn- och 

ungdomsperspektivet märks i HBF 16 är mängden av alternativ till texter och böner som ger en 

stor möjlighet till anpassning efter t ex barn och unga. När det gäller musiken så syns barn- och 

ungdomsperspektivet främst genom att några av texterna har moderniserats språkmässigt och att 

de musikaliska partierna har försökts skrivas i modernare tappning. Den andra delen av 

huvudfrågan är svårare att ge ett enhetligt svar på då HBF 16 tagits emot väldigt olika hos 

försöksförsamlingarna. Till och med bland de församlingar som varit fokusförsamlingar för barn 

och unga kan vi se en stor variation på hur HBF 16 tagits emot. En av fokusförsamlingarna är 

negativ till HBF 16 och anser att HBF 16 inte har något barn- och ungdomsperspektiv 

överhuvudtaget, medan en annan upplever att de inte saknar något, utom möjligheten att ha färre 

bibelläsningar.111  

 

Även i den bredare remissammanställningen är det tydligt att försöksförsamlingarna tycker 

olika om HBF 16. Det som däremot går att säga rent generellt om HBF 16 är att de flesta har 

svarat att det fungerar ganska bra eller bra att fira gudstjänst/mässa med barn och unga.112 Barn- 

och ungdomsperspektivet är viktigt för handboksgruppen och verkar även vara det för många av 

försöksförsamlingarna, då många av dem har givit kommentarer som handlar om just barn och 

unga och då framför allt deras möjlighet till deltagande. När det gäller den nya gudstjänstmusiken 

i HBF 16 så är musikserie A den som är populärast, medan musikserie D anses vara den som 

fungerar bäst med barn och unga.113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111   Fokusförsamlingar barn och unga.pdf  s. 12–23; Fokusförsamlingar barn och unga.pdf  s. 25–35 
112   Kommentarer Förslag kyrkohandbok 2016 s. 34 
113   Remissammanställning 2016 s.33–34 
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Kapitel 4 Sammanfattning 

I den här uppsatsen har jag undersökt vilka intentioner som projektledningen har haft med HBF 

16 gällande barn och unga, hur dessa intentioner tar sig uttryck i HBF 16 samt hur 

försöksförsamlingarna har upplevt HBF 16 ur ett barn- och ungdomsperspektiv.  Syftet med 

denna uppsats var att belysa på vilket sätt ett barn- och ungdomsperspektiv präglar det pågående 

handboksarbetet inom Svenska kyrkan.  

 

Arbetet med den nya kyrkohandboken har pågått under en lång tid och har ändrat karaktär lite 

under årens lopp till att idag bland annat ha tre tydliga intentioner gällande barn och unga. Dessa 

intentioner är att tillgodose FN:s barnkonvention artikel två och sex, forma en gudstjänst som 

passa alla oavsett ålder, kön och handikapp samt att utforma språket så att så många som möjligt 

känner igen sig. Dessa intentioner syns i HBF 16 främst genom att språket generellt är enkelt och 

att texterna är korta. De syns även i HBF 16 genom den stora variationsmöjligheten genom de 

många alternativa texter, böner och musik som erbjuds. I alla moment i gudstjänsten/mässan 

finns det minst ett alternativ som fungerar med barn och unga i alla åldrar, vilket tyder på att 

handboksgruppens intentioner gällande barn och unga åtminstone till stor del har kommit till 

konkret uttryck i HBF 16.  

 

När det gäller hur försöksförsamlingar har tagit emot HBF 16 så är variationen stor. En del 

hyllar förslaget och andra förkastar det. Detta mönster syns även i de församlingar som varit 

fokusförsamlingar för barn och unga. Trots olikheterna i mottagandet har de flesta ändå svarat att 

det fungerar ganska bra eller bra att fira gudstjänst/mässa med barn och unga.114  Generellt anser 

många försöksförsamlingar att barn- och ungdomsperspektivet är viktigt. De kommenterar ofta 

just det som berör barn och unga. Framför allt är barn och ungas delaktighet något som 

diskuteras mycket, även om bara 50% har svarat att barn och unga har möjlighet att vara aktiva i 

den allmänna gudstjänsten enligt HBF 16.115  

 

När det gäller den nya gudstjänstmusiken så kommenteras även den av försöksförsamlingarna 

                                                 
114   Kommentarer Förslag kyrkohandbok 2016 s. 34 
115   Remissammanställning 2016 s. 20 
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och generellt så är musikserie A den som populärast medan musikserie D är den som anses 

fungera bäst med barn och unga.116 Även musikserie C och E nämns av del församlingar som 

musikserier som fungerande med barn och unga.  
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 Appendix  

Detta appendix är ett arbetsmaterial som jag använt mig utav i min analys av 

gudstjänsten/mässans olika moment. Materialet som redovisas här i tabellform finns med för den 

som vill följa med i detaljerna i min analys över gudstjänsten/ mässans olika moment.   

 

Tabell 1. Inledningsord  

Moment Förståelse Uppskattar Omdöme 

Inledningsord 1 Ja, men inte de yngre bar-

nen 

Ja, men för långt för 

de yngre barnen 

Fungerar för lite äldre 

barn 

Inledningsord 2 Nej, finns svåra ord som 

Väktarna. Generellt ålder-

domligt språk och växel-

läsningen kan vara svår 

för icke läskunniga att 

hänga med i. 

Nej, För svårt att 

hänga med i och svår 

förstått 

Fungerar troligen inte 

med barn och unga. 

Inledningsord 3 Ja, inga svåra ord Ja, kort och lätt att 

hänga med i 

Fungerar bra med 

barn och unga 

Inledningsord 4 Ja, inga svåra ord Ja, lätt att hänga med 

i då den har en natur-

lig rytm, möjligen att 

äldre barn tycker att 

den är lite fånig 

Fungera bra med 

yngre barn men lite 

äldre barn kan tycka 

den är lite fånig 

Inledningsord 5 Ja, mycket enkla ord Ja, yngre barn upp-

skattar den nog men 

äldre barn ser den 

troligen som fånig 

Fungerar med de allra 

yngsta men inte de 

äldre barnen 

Inledningsord 6 Ja, inga svåra ord Ja, kort och enkel Fungerar med barn 

och unga 

Inledningsord 7 Ja, inga svåra ord Ja Fungerar med barn 

och unga 

Inledningsord 8 Ja. Framför allt de som 

kan lite om bibeln och 

Kristendomen. Annars 

Ja, finns en rytm i 

som gör det enkelt att 

hänga med 

Fungerar med barn 

och unga 
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kan barnen undra Vad är 

julen under? Påskens 

drama? Osv… 

Inledningsord 9 Tveksamt, äldre barn kan 

förstå och barn som kan 

skapelseberättelsen Finns 

äldre ord som begynnelsen.  

Ja, de som förstår, an-

nars inte 

Fungerar inte gene-

rellt inte med barn 

och unga 

Inledningsord 10 Ja, inga svåra ord Ja, kort och lätt Fungerar med barn 

och unga 

Inledningsord 11 Ja, Dock kan nåd vara ett 

svårt ord 

Ja Fungerar med barn 

och unga 

Inledningsord 12 Tveksamt, finns svåra ord 

som upprätta, frimodighet. 

Äldre barn kan förstå. 

Ja, äldre barn men 

inte yngre 

Fungerar för konfir-

mandåldern och 

uppåt 

Inledningsord 13 Ja, Dock kan nåd vara ett 

svårt ord 

Ja, finns en rytm som 

gör det enkelt att 

hänga med i 

Fungerar med barn 

och unga 

Inledningsord 14 Ja, enkla ord Ja, kort Fingerar med barn 

och unga 

Inledningsord 15 Ja, om barnen kan julbe-

rättelsen och känner igen 

dess texter 

Ja, om barnen kan 

julberättelsen 

Fungera med de som 

har viss kännedom 

om julberättelsen 

Inledningsord 16 Nej, gammalmodigt språk 

och växelläsning som inte 

fungerar med icke läskun-

niga 

Nej, svårt att hänga 

med och förstå. 

Framför allt för yngre 

barn 

Fungerar inte så bra 

med barn och unga. 

Möjligen att de barn 

som nästan är vuxna 

kan uppskatta det 

Inledningsord 17 Ja, inga svåra ord Ja, eventuellt att de 

yngsta tycker det är 

för långt och slutar 

lyssna 

Fungera med barn 

och unga.  

Källa: Förslag kyrkohandbok 2016 s. 38–42   
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Tabell 2. Bön om förlåtelse 

Moment Förståelse Uppskattning Omdöme 

Bön om förlåtelse 1 Nej, finns svåra ord 

som rättfärdig, bort-

vändhet 

Nej, Eventuellt att 

äldre barn kan upp-

skatta den  

Fungerar inte så bra 

med barn och unga. 

Undantaget är dock 

äldre barn som nästan 

är vuxna 

Bön om förlåtelse 2 Ja, inga svåra ord Ja, enkel att förstå Fungerar bra med 

barn och unga 

Bön om förlåtelse 3 Ja, eventuellt att de 

yngsta kan ha svårt 

att förstå 

Ja, Dock kan det som 

står inom parentesen 

verka konstigt 

Fungerar bra med lite 

äldre barn 

Bön om förlåtelse 4 Ja, det yngsta kan 

dock ha svårt för or-

det upprättelse 

Ja, ej för lång Fungerar bra med 

barn och unga. Un-

dantaget är de allra 

yngsta 

Bön om förlåtelse 5 Nej, lång och med 

svåra ord som syndat, 

frimodig 

Nej, lång och svår att 

förstå. Barnen trött-

nar. 

Fungerar inte så bra 

med barn och unga 

Bön om förlåtelse 6 Ja, enkla ord Ja, enkle att förstå Fungerar bra med 

barn och unga 

Bön om förlåtelse 7 Ja, även om syndat 

kan vara svårt 

Ja, inte så lång Fungerar bra med 

barn och unga 

Bön om förlåtelse 8 Nej, äldre menings-

byggnad 

Nej, lång och krånglig 

meningsbyggnad 

Fungerar inte så bra 

med barn och unga.  

Källa: Förslag kyrkohandbok 2016 s.43–45  

 

Tabell 3. Förlåtelseord  

Moment Förståelse Uppskattning Omdöme 

Förlåtelseord 1 Ja, inga svåra ord Ja  Fungerar bra med 

barn och unga 

Förlåtelseord 2 Ja, inga svåra ord Ja Fungerar bra med 

barn och unga 
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Förlåtelseord 3 Ja, eventuellt att nåd 

kan vara ett svårt ord 

Ja Fungerar bra med 

barn och unga 

Förlåtelseord 4 Ja, inga svåra ord Ja Fungerar bra med 

barn och unga 

Källa: Förslag kyrkohandbok 2016 s.46  

 

Tabell 4. Tackbön  

Moment Förståelse Uppskattning Omdöme 

Tackbön 1 Ja, inga svåra ord Ja, även om barn 

eventuellt inte förstår 

djupet i texten.  

Fungera bra med 

barn och unga 

Tackbön 2 Ja, inga svåra ord Ja, kort och enkel Fungera bra med 

barn och unga 

Tackbön 3 Ja, även om ordet 

barmhärtighet kan vara 

svårt för de yngre 

Ja, de som förstår Fungerar med barn 

och unga. 

Tackbön 4 Ja, även om synd kan 

veka främmande för 

ovana 

Ja, eventuellt inte om 

barnet/ den unga inte 

har varit kyrkan tidi-

gare 

Fungerar bra med 

barn och unga. 

Källa: Förslag kyrkohandbok 2016 s. 48  

 

Tabell 5. Överlåtelsebön 

Moment Förståelse Uppskattning Omdöme 

Överlåtelsebön 1 Tveksamt, begreppen 

barmhärtighet, rena kan 

vara svåra. 

Ja, men inte de yngre Fungerar för äldre 

barn 

Överlåtelsebön 2 Nej, finns äldre svåra 

ord som bräcklig, förbe-

håll. 

Ja, de äldre barnen Fungera med barn 

som är nära en vuxen 

ålder. 

Överlåtelsebön 3 Ja, inga konstiga ord Ja, lätt att hänga med 

i 

Fungerar bra med 

barn och unga.  

Källa: Förslag kyrkohandbok 2016 s. 49 – 50  
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Tabell 6. Kristusrop/ Kyrie  

Moment Förståelse Uppskattning Omdöme 

Kristusrop/ Kyrie 1 Nej, innehåller svåra 

ord som tillkommelse 

Nej, troligen inte.  Fungerar inte så bra 

med barn och unga. 

Undantag är dock om 

barnet/ den unga 

uppskattar gregori-

ansk musik 

Kristusrop/ Kyrie 2 Ja, de äldre barnen Ja, vacker melodi som 

ger ett lugn 

Fungerar bra med 

barn och unga. Melo-

din gör att ordförstå-

elsen inte är lika vik-

tig för uppskatt-

ningen. Församlingen 

har ett enkelt försam-

lingssvar. 

Kristusrop/ Kyrie 3 Ja, till stora delar Nej, församlingssva-

ret är svårt att sjunga 

Fungerar inte så bra 

med barn och unga 

Kristusrop/ Kyrie 4 Ja, dock kan de gre-

kiska orden vara 

svåra 

Ja, enkel härmsång Fungerar bra med 

barn och unga 

Kristusrop/ Kyrie 5 Ja, inga svåra ord Ja, enkel härmsång Fungerar bra med 

barn och unga 

Kristusrop/ Kyrie 6 Ja, dock kan de gre-

kiska orden vara 

svåra 

Ja, lätt melodi som 

fastnar 

Fungerar bra med 

barn och unga 

Kristusrop/ Kyrie 7 Ja, enkla ord som 

kommer igen 

Ja, ganska lätt melodi Fungerar bra med 

barn och unga 

Källa: Förslag kyrkohandbok 2016 s. 50 – 52 
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Tabell 7. Lovsången/ Gloria 

Moment Förståelse Uppskattning Omdöme 

Lovsången/ Gloria 1 Nej, generellt svårt 

språk och en del 

konstiga ord 

Nej, svår melodi på 

församlingssvaret 

som gör det svårt för 

den som inte kan no-

ter att hänga med 

Fungerar inte så bra 

med barn och unga 

Lovsången/ Gloria 2 Nej, generellt svårt 

språk 

Nej, svår melodi Fungerar inte så bra 

med barn och unga 

Lovsången/ Gloria 3 Ja, i stort sett enkelt 

språk 

Ja, melodi som går att 

lära sig efter ett par 

gånger 

Fungerar bra med 

barn och unga. Even-

tuellt främst de lite 

äldre 

Lovsången/ Gloria 4 Nej, innehållsligt svår 

att förstå 

Nej, svår melodi Fungerar inte så bra 

med barn och unga 

Lovsången/ Gloria 5 Ja, inga krångliga ord Ja, enkel melodi Fungerar bra med 

barn och unga 

Lovsången/ Gloria 6 Ja, inga krångliga ord Nej, svår melodi Fungerar inte så bra 

med barn och unga 

Lovsången/ Gloria 7 Ja, dock ej delen som 

är på latin 

Tveksamt, bitvis svår 

att sjunga 

Fungerar troligen inte 

så bra med barn och 

unga 

Lovsången/ Gloria 8 Ja, inga krångliga ord Ja, lätt melodi att 

hänga med i 

Fungerar bra med 

barn och unga 

Lovsången/ Gloria 9 Ja, till stor del enkelt 

språk 

Ja, lätt melodi. Even-

tuellt lite lång. 

Fungerar bra med 

barn och unga 

Källa: Förslag kyrkohandbok 2016 s. 53 – 59  

 

Tabell 8. Förbön  

Moment Förståelse Uppskattning Omdöme 

Förbön 1 Ja, inga krångliga ord Ja, lätt att hänga med Fungerar bra med 

barn och unga 
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Förbön 2 Ja, dock finns det 

svåra ord som Sakra-

ment 

Ja, de lite äldre bar-

nen 

Fungerar bra med lite 

äldre barn 

Förbön 3 Ja, inga krångliga ord Ja, korta bönedelar Fungerar bra med 

barn och unga 

Förbön 4 Ja, inga krångliga ord Ja, dock lite lång Fungerar bra med 

barn och unga 

Förbön 5 Ja, det mesta dock är 

ordet gestalt svårt att 

förstå 

Ja, inte för långa delar Fungerar bra med 

barn och unga 

Förbön 6 Ja, svårt ord är livgi-

vare 

Ja, kort och lätt att 

hänga med i 

Fungerar bra med 

barn och unga 

Förbön 7 Ja, svårt ord är foga Ja, korta bönedelar Fungerar bra med 

barn och unga 

Förbön 8 Nej, innehåller flera 

äldre ord såsom 

allsmäktig, nådig, veder-

kvicker m.fl. Språket är 

generellt ålderdomligt 

Nej, undantaget är 

dock de äldre barnen 

som eventuellt kan 

uppskatta denna för-

bön som också kallas 

litanian. 

Fungerar inte så bra 

med barn och unga. 

Undantaget är even-

tuellt den äldre bar-

nen 

Förbön 9 Ja, få krångliga ord Nej, lång Fungerar inte så bra 

med barn och unga 

Källa: Förslag kyrkohandbok 2016 s. 71 -  79  

 

Tabell 9. Nattvardsbön 

Moment Förståelse Uppskattning Omdöme 

Nattvardsbön 1 Ja, inga krångliga ord Ja, kort Fungerar bra med 

barn och unga 

Nattvardsbön 2 Ja, de äldre. Finns 

svåra ord som bered 

Ja, de lite äldre bar-

nen 

Fungerar bra med 

barn och unga om 

man tar bort den de-

len som står i paran-

tes 
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Nattvardsbön 3 Ja, inga krångliga ord Ja, enkel Fungerar bra med 

barn och unga 

Nattvardsbön 4 Ja, inga krångliga ord Ja, både med och 

utan växelläsning 

Fungerar bra med 

barn och unga 

Nattvardsbön 5 Nej, lite krånglig me-

ningsbyggnad 

Tveksamt, möjligen 

de lite äldre barnen 

Fungerar inte så bra 

med barn och unga 

Nattvardsbön 6 Ja, i stort sätt enkelt 

språk 

Tveksamt då den är 

lång 

Fungerar inte så bra 

med barn och unga 

Nattvardsbön 7 Ja, de äldre. Finns 

svåra ord som förvalta, 

helgar 

Ja, de äldre barnen Fungerar bra med lite 

äldre barn och unga 

Nattvardsbön 8 Ja, inga krångliga ord Ja, inte för lång Fungerar bra med 

barn och unga 

Nattvardsbön 9 Ja, i stort sett enkelt 

språk 

Ja,  Fungerar bra med 

barn och unga 

Nattvardsbön 10 Ja, inga krångliga ord Ja, inte för lång Fungerar bra med 

barn och unga 

Nattvardsbön 11 Ja, kort och enkel Ja, kort och enkel Fungerar bra med 

barn och unga, Even-

tuellt inte med de 

äldre 

Nattvardsbön 12 Ja, men inte de yngre 

barnen 

Ja, de äldre barnen då 

språket är lite krång-

ligt 

Fungerar bra med lite 

äldre barn 

Nattvardsbön 13 Ja, eventuellt inte dju-

pet i texten 

Ja, inte för lång Fungerar bra med 

barn och unga 

Källa: Förslag kyrkohandbok 2016 s. 90 – 106  

 

Tabell 11. Bön efter kommunionen 

Moment Förståelse Uppskattning Omdöme 

Advent Ja, inga krångliga ord Ja, kort och enkel Fungerar bra med 

barn och unga 

Jul och trettondagsti-

den 

Ja, ett svår Fungerar 

bra med barn och 

Ja,  Fungerar bra med 

barn och unga 
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unga t ord är dock 

återspegla 

Fastan Ja, även om ordet 

Sakrament kan vara 

svårt 

Ja, eventuellt främst 

de äldre barnen 

Fungerar bra med 

barn och unga 

Fastan/ Passionsti-

den 

Ja, i stort sett enkelt 

språk 

Ja Fungerar bra med 

barn och unga 

Påsk 1 Ja, även om uppstån-

delse kan vara svårt 

Ja Fungerar bra med 

barn och unga 

Påsk 2 Ja, inga krångliga ord Ja, inte för lång Fungerar bra med 

barn och unga 

Pingst Ja, inga krångliga ord Ja, inte för lång Fungerar bra med 

barn och unga 

Trefaldighetstiden 1 Ja, inga krångliga ord Ja, kort och innehålls-

rik 

Fungerar bra med 

barn och unga 

Trefaldighetstiden 2 Ja, inga krångliga ord Ja, lagom lång Fungerar bra med 

barn och unga 

Vid kyrkoårets slut Ja, Eventuellt att sista 

meningen kan vara 

svår förstod 

Ja, men eventuellt 

inte de yngre barnen 

Fungerar bra med lite 

äldre barn 

Allmän 1 Tveksamt då det 

finns svåra ord som 

åminnelse, instiftat 

Nej, lite för krångliga 

meningar 

Fungerar inte så bra 

med barn och unga. 

Fungerar eventuellt 

med lite äldre barn 

Allmän 2 Nej, krånglig Nej, lång och krånglig Fungerar inte så bra 

med barn och unga 

Allmän 3 Ja, inga krångliga ord Ja, enkel men inte 

barnslig 

Fungerar bra med 

barn och unga 

Allmän 4 Ja, inga krångliga ord Ja, enkel att hänga 

med i 

Fungerar bra med 

barn och unga 

Källa: Förslag kyrkohandbok 2016 s. 111 – 114  

 


