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Kapitel 1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Studier av gudstjänsten i Svenska kyrkan ur olika perspektiv är intressanta då gudstjänsten enligt 

kyrkoordningen för Svenska kyrkan tillhör en av församlingens huvuduppgifter.1 Vidare är barn- 

och ungdomsperspektivet intressant då det står i kyrkoordningen att barn har en särställning 

inom Svenska kyrkan.2 Många församlingar har även mycket verksamhet för just denna grupp, 

t.ex. olika barngrupper, konfirmationsgrupper, öppet hus m.m.3 Barn- och ungdomsperspektivet 

är även aktuellt genom forskning och utbildning av personal inom kyrkan.4  

Under arbetet med C-uppsatsen i kyrko- och missionsstudier om det som då var förslag till ny 

kyrkohandbok för Svenska kyrkan utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv kom jag kortfattat 

fram till att det inte enbart är texterna som har betydelse för om en gudstjänst upplevs som väl 

fungerande med barn och ungdomar utan även hur prästen säger orden och agerar i gudstjänsten 

har betydelse.5 Detta är något att bygga vidare på i denna D-uppsats och då undersöka hur detta 

kan se ut i en församling och dess olika kyrkor. För att få fram det resultatet som C-uppsatsen 

gav använde jag bland annat Svenska kyrkans barnkonsekvensanalys som källmaterial och den 

säger att för varje beslut som tas inom Svenska kyrkans tre beslutande organ (lokalnivå, stiftsnivå, 

nationell nivå) ska en barnkonsekvensanalys göras. Detta är något som skrevs in i 

kyrkoordningen 2013 och som har beslutats om inom Svenska kyrkans högsta beslutande organ 

och som alla församlingar därmed är skyldiga att följa6. Frågan är huruvida det följs och hur 

barnkonsekvensanalysen ser ut när man t.ex. ska utforma söndagens gudstjänst.  

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet är att undersöka söndagsmässorna i Helga Trefaldighets församling i Uppsala utifrån ett 

barn- och ungdomsperspektiv för att ta reda på hur det kan se ut i en församlings 

                                                 

1  KO 1 jan 2016, Andra avdelningen, 2 kap, 1§ 
2  KO 1 jan 2016, Första avdelningen, Inledningen 
3 ”Barn och ungdomsverksamhet” 
 https://www.svenskakyrkan.se/kyrkaochsamhalle/barn-och-unga hämtad 2018-03-26 
4  ”Forskning: Teologisk forskning om och kring barn och unga” 
https://internwww.svenskakyrkan.se/Barn%20och%20unga%200-18%20%C3%A5r/forskning hämtad 2018-
03-26 
5  Grahn(otryckt), s. 33–34 
6  ”Barnkonsekvensanalys” 
 https://internwww.svenskakyrkan.se/barnkonsekvensanalys hämtad 2018-03-26 

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkaochsamhalle/barn-och-unga
https://internwww.svenskakyrkan.se/Barn%20och%20unga%200-18%20%C3%A5r/forskning
https://internwww.svenskakyrkan.se/barnkonsekvensanalys
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söndagsgudstjänst och om det finns några skillnader mellan församlingens olika kyrkor. Ett annat 

syfte med denna uppsats är att se om verkligheten i olika gudstjänster överensstämmer med 

idealet i barnkonsekvensanalysen.  Det är även intressant att ta reda på hur församlingen själv 

reflekterar över barn och ungdomar i gudstjänsten.  

I denna uppsats finns det därför tre kategorier av huvudfrågor. Den första kategorin som 

består av två frågor, en huvudfråga och en följdfråga, handlar om själva gudstjänsten och vad 

som går att iaktta där. Den frågan kommer jag att besvara främst genom deltagande 

observationer men även delvis med en mailenkät. Frågorna till den första kategorin är:  Hur kan 

ett barn- och ungdomsperspektiv komma till uttryck i söndagens gudstjänst? Hur kan eventuella skillnader i 

samma församling men olika kyrkor se ut?  Den andra kategorin handlar om hur de som är 

gudstjänstansvariga reflekterar över barn- och ungdomsperspektivet. Den andra kategorins fråga 

kommer jag att besvara med en mailenkät. Frågan lyder:  Hur reflekterar Helga Trefaldighets 

församlings gudstjänstansvariga kring barn- och ungdomsperspektivet? Den sista kategorin handlar om 

idealet d.v.s. Svenska kyrkans beslut om en barnkonsekvensanalys och bakgrunden till det. Den 

frågan kommer jag besvara genom en bakgrundsanalys av barnkonsekvensanalysen. Den tredje 

kategorins fråga är: Vad ligger bakom Svenska kyrkans beslut om en barnkonsekvensanalys och på vilket sätt 

är det relevant för ett barn- och ungdomsperspektiv på söndagens gudstjänst? Kortfattat finns det alltså tre 

huvudfrågor i denna uppsats som alla tre kretsar kring barn- och ungdomsperspektivet men som 

belyser olika delar av det.  

För att kunna svara på dessa tre huvudfrågor finns det frågor till fältstudierna som även dessa 

är indelade i tre kategorier för att ge en tydligare överblick. Den första kategorin till fältstudiet 

handlar om kyrkobyggnaden och frågorna till den kategorin är: Var ligger kyrkan? Hur ser kyrkan 

ut? Gammal eller nybyggd? Finns lekhörna? Hur ser den ut och var i rummet finns den?  Den andra 

kategorin handlar om den gudstjänstfirande församlingen och den kategorins frågor är: Är 

församlingen stor/liten? Finns det några barn/ungdomar närvarande? Brukar det finnas det? Hur agerar 

prästen?  I den tredje och sista kategorin är det barnen i gudstjänsten som är i fokus och frågorna 

till den lyder: Får barn låta? Uppmärksammas barn? Uppmärksammas ungdomar? Hur? Är barn eller 

ungdomar delaktiga på något eller flera sätt? Brukar de få vara det? Dessa frågor har jag valt att kalla 

analysfrågor då dessa är till hjälp för att ge ett så utförligt svar på uppsatsens huvudfrågor som 

möjligt. Frågorna här ovan är dessutom enbart menade till fältstudierna även om liknande frågor 

förekommer bland intervjufrågorna till församlingsherden och den arbetsledande pedagogen.  

När det gäller intervjufrågorna så är även de indelade i tre kategorier och är ställda till 

församlingsherden och den arbetsledande pedagogen via mail. Den första kategorin av dessa 

frågor handlar om barnkonsekvensanalysen och församlingens tre olika kyrkor. Frågorna till den 

kategorin lyder: Talar ni om barnkonsekvensanalys i gudstjänsten? Hur funderar ni i den frågan?  
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Ser barnkonsekvensanalysen olika ut i de olika kyrkorna? Vilka skillnader ser ni mellan församlingens olika 

kyrkor? Finns det något som är utmärkande för de olika kyrkorna i församlingen när det gäller barn och 

ungdomar? Den andra kategorin handlar om kyrkohandboken som tas i bruk under 2018 och dessa 

är: Hur ser ni på den nya kyrkohandboken? Vilken serie kommer att användas i församlingens kyrkor? I den 

sista kategorin ställs frågor om barn och gudstjänsten och dessa är:  Är det viktigt för er att barn/ 

ungdomar kommer till er kyrka på söndagarna? Varför/varför inte? Anser ni att det är viktigt att barn och 

ungdomar uppmärksammas? Varför/varför inte? Anser ni att det bör finnas en barnhörna i varje kyrka? 

Varför/varför inte? Anser ni att barn ska få låta i gudstjänsten? Varför/varför inte? 

1.3 Metod, material och avgränsningar   

I denna uppsats kommer metoden bestå av observationer på en högmässa i församlingens tre 

kyrkor samt en intervju av församlingsherden och den arbetsledande pedagogen via en mailenkät. 

Detta för att se hur en församling funderar kring barn och ungdomar i gudstjänsten och om det 

ser ut på samma sätt i församlingens alla kyrkor eller om det skiljer sig åt på något sätt. De 

deltagande observationerna kommer att bestå av en fältstudie i Helga Trefaldighets församlings 

olika söndagsmässor. Helga Trefaldighets församling består av tre kyrkor och varje söndag firas 

det mässa i samtliga. Inför fältstudien kommer det finnas ett formulär med analysfrågorna för att 

säkerställa att undersökningen blir jämlik i alla tre kyrkor. I samband med fältstudierna är det 

även aktuellt med en kortare omvärldsanalys. Förutom de deltagande observationerna kommer 

jag även att inhämta information om Svenska kyrkans beslut om barnkonsekvensanalys och 

analysera det. Detta för att komma åt ideal respektive verklighet.  

Metoden i denna uppsats är därmed främst en antropologisk metod inspirerad av den 

antropologiska metod som Helgesson Kjellin använder i sin bok En bra plats att vara på.7 En 

antropologisk metod med fältstudier ger unik kunskap och perspektiv som visar på de lokala 

variationerna som förekommer i stora organisationer som t.ex. Svenska kyrkan.8 En tydlig 

nackdel med en antropologisk metod är att antropologen själv oundvikligen kommer att påverka 

resultatet av undersökningen.9 Därför att det viktigt att både antropologen själv och de som läser 

undersökningen är medvetna om det. Det är därför också av relevans att förtydliga att jag som 

antropolog är bekännande kristen och har erfarenhet av söndagsmässor, både i Helga 

Trefaldighets församling och andra församlingar. Jag har också erfarenhet av arbete med barn 

och ungdomar i kyrkan och i gudstjänsten. En metod som liknar den antropologiska är den 

etnologisk metoden som Jonas Ideström använder sig av i Lokal kyrklig identitet men den är inte 

                                                 

7  Helgesson Kjellin, 2016  
8  Helgesson Kjellin, 2016 s. 20–21  
9  Helgesson Kjellin, 2016 s. 66 
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aktuell i denna uppsats eftersom den metoden utgår ifrån att forskaren spenderar en längre tid på 

fältet vilket omfånget av en D-uppsats inte ger möjlighet till.10   

Primärmaterialet i denna uppsats är de deltagande observationerna från fältstudierna samt de 

två intervjuer som gjorts via mail. Ytterligare primärmaterial kommer att vara information från 

Svenska kyrkans hemsida gällande barnkonsekvensanalysen och det otryckta materialet om 

barnkonsekvensanalysen som går att finna där.11 Den främsta anledningen till att denna 

information är inhämtad från Svenska kyrkans hemsida beror på att den där är lättåtkomlig och 

att det i dagsläget inte finns någon relevant tryckt litteratur gällande barnkonsekvensanalysen i 

Svenska kyrkan. Primärmaterial består till stor del av eget insamlat material som sedan kommer 

att analyseras. Avgränsningen på primärmaterialet består av att fältstudierna kommer ske i en 

församling och dess tre olika kyrkor och av att dessa endast kommer att besökas vid ett tillfälle. 

Vidare avgränsas primärmaterialet även av att det endast kommer att göras två intervjuer.  

Sekundärmaterialet i denna uppsats är den nya kyrkohandboken (förkortas i denna uppsats 

HB 2018) och i den är det intressant att veta vilken serie som kommer användas i de kyrkor som 

kommer att besökas.12 Då den nya kyrkohandboken är så pass ny att den ännu inte hunnit 

komma i bruk är det även relevant att använda den svenska kyrkohandboken från 1986 (förkortas 

i denna uppsats HB 86).13 På grund av att den nya handboken ännu inte börjat tas i bruk kommer 

jag behöva fråga församlingsherden hur de funderar kring den nya handboken,14 då med fokus på 

vilken serie som kommer att användas och hur prästerna i arbetslaget ser på detta. Det som även 

är centralt att ta reda på här är huruvida samma serie kommer att användas i alla tre kyrkor eller 

ej. Vidare kommer sekundärmaterialet även bestå av relevant litteratur kring barn och ungdomar i 

gudstjänsten. Som grund för teorin ligger Martin Modéus bok Gudstjänstens kärnvärden och där 

ligger fokus på hans teori om delaktighet.15 När det gäller metoden i denna uppsats utgår den 

ifrån information om antropologiska fältstudier utifrån Kjellin Helgessons bok En bra plats att vara 

på.16 Den boken är relevant i denna uppsats då den tar upp deltagande observationer inom 

Svenska kyrkan. När det gäller sekundärmaterialet är även utdrag från FN:s barnkonvention av 

relevans,17 eftersom den ligger till grund för Svenska kyrkans beslut om 

                                                 

10  Ideström, 2009 s. 78 
11  ”Vad är barnkonsekvensanalys?” 
,https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/vad-ar-barnkonsekvensanalys hämtad 2018-03-30;  
”Barnkonsekvensanalys handbok” https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/tips-lankar hämtad   
2018-05-03  
12  HB 2018  
13  HB 86 
14  ”Kyrkohandboken på webben” https://www.svenskakyrkan.se/nyheter/kyrkohandboken-publicerad-pa-
webben hämtad 2018-05-03   
15  Modéus, 2013  
16  Helgesson Kjellin, 2016 
17  ”Barnkonventionen” https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten hämtad 2018-03-31 

 

https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/vad-ar-barnkonsekvensanalys
https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/tips-lankar
https://www.svenskakyrkan.se/nyheter/kyrkohandboken-publicerad-pa-webben
https://www.svenskakyrkan.se/nyheter/kyrkohandboken-publicerad-pa-webben
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten
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barnkonsekvensanalysen.18 Dessutom kommer jag använda mig av utdrag ur kyrkoordningen då 

det är ett dokument som alla församlingar inom Svenska kyrkan måste förhålla sig till. 

Sekundärmaterial avgränsas av barn- och ungdomsperspektivet samt av att det är söndagens 

gudstjänst som undersöks.   

1.4 Teori 

Den teoretiska utgångspunkten i denna uppsats utgår ifrån samma analysmodell som jag arbetade 

fram under arbetet med min C-uppsats. I denna uppsats kommer den att vidareutvecklas.19 Den 

utgår ifrån att det i varje större beslut som fattas inom Svenska kyrkan ska göras en 

barnkonsekvensanalys.20 I det praktiska arbetet med en barnkonsekvensanalys är det viktigt att 

skilja på tre perspektiv. Dessa är barnperspektiv, barnrättsperspektiv och barnets perspektiv. 

Barnperspektiv innebär att en vuxen utifrån sin egen kompetens försöker att närma sig barnets 

perspektiv.21 Barnets perspektiv är något som endast barnet själv kan komma åt och 

barnrättsperspektiv behandlar frågor som rör barns rättigheter utifrån lagar och konventioner.22 

Den här uppsatsen utgår ifrån det första av de tre perspektiven nämligen barnperspektiv. Det gör 

den därför att jag själv inte längre är barn eller ungdom och därför inte kan komma åt 

barnet/ungdomens perspektiv. Vidare är barnrättsperspektiv inte relevant utifrån frågeställningen 

därför att frågeställningen inte fokusera på barnens rättigheter utifrån lagar och konventioner. 

Analysmodellen jag arbetade fram under arbetet med min C-uppsats utgick ifrån några specifika 

kriterier för vad som är bra för barn och ungdomar. Dessa kriterier hämtades ifrån kommentarer 

till kyrkohandboksförslaget 2016 och remissammanställningen av remissvaren som inkom från 

remissförsamlingarna.23  Dessa kriterier är: upprepning, igenkänning, enkelt språk som går att 

förstå och att sångerna ska vara enkla och lätta att sjunga med i. Dessa är relevanta även i denna 

undersökning då dessa redan är anpassade till ett gudstjänstperspektiv.  

Några begrepp som bör förtydligas i uppsatsen är barn och ungdomar, uppmärksammas och 

delaktiga. När det gäller barn och ungdomar är det i denna uppsats åldrarna 0–18 år. Denna 

åldersindelning beror på att det är de åldrarna som omfattas av barnkonsekvensanalysen.24 Där 

                                                 

18  ”Barnkonsekvensanalys” https://internwww.svenskakyrkan.se/barnkonsekvensanalys hämtad 2018-05-03   
19  Grahn(otryckt), s. 5 
20  ”Vad är barnkonsekvensanalys?”  
https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/vad-ar-barnkonsekvensanalys hämtad 2018-02-10 
21  ”Vad är barnkonsekvensanalys?”  
https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/vad-ar-barnkonsekvensanalys hämtad 2018-02-10 
22  ”Vad är barnkonsekvensanalys?”  
https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/vad-ar-barnkonsekvensanalys hämtad 2018-02-10 
23  Grahn(otryckt), s. 6 
24 ”Vad är barnkonsekvensanalys?” 
,https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/vad-ar-barnkonsekvensanalys hämtad 2018-03-30 

 

https://internwww.svenskakyrkan.se/barnkonsekvensanalys
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/vad-ar-barnkonsekvensanalys
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det är relevant kommer det även att vara en skillnad mellan yngre barn och de äldre barnen som i 

denna uppsats anses vara ungdomar. Den åldersindelningar som sker då är 0–12 och 13–18. 

Denna indelning är relevant därför att de som är 13 år och uppåt snarare räknas in i 

församlingens konfirmandarbete än i barnverksamheten och generellt har uppnått en högre 

mognadsgrad än de yngre barnen.25 När det gäller uppmärksamma menas i denna uppsats att 

barnen på något sätt blir sedda, genom att de t.ex. hälsas extra välkomna eller att någon nämner 

att barnen har en särskild plats i kyrkan eller liknande. Begreppet uppmärksamma betyder alltså i 

uppsatsen att någon under gudstjänstens gång gör församlingen medveten om att barnen är 

viktiga och har en naturlig plats i kyrkans gudstjänst.  

När det gäller delaktiga kommer det begreppet i denna uppsats att utgå ifrån Martin Modéus 

teorier om delaktighet.26 Modéus teori om olika typer av delaktighet inom gudstjänsten grundar 

sig i att begreppet delaktighet i kyrkans värld inte är oproblematiskt och därför behöver förklaras. 

Vidare utgår Modéus ifrån att delaktighet inte behöver betyda att man gör något praktiskt i 

gudstjänsten. Ytterligare en viktig utgångspunkt för Modéus är att delaktighet inom kyrkans värld 

ibland har slutat att vara ett värde d.v.s. en känsla av delaktighet och istället blivit en metod. 

Delaktighet har gått från att vara en känsla, något man känner att man är, till något man gör 

menar Modéus.27  På grund av detta har Modéus arbetat fram sex aspekter på delaktighet. Den 

första av dessa är respektdelaktighet som innebär att man får bli mottagen som man är och får göra 

det man vill och har behov av i ömsesidig respekt för andras behov.28 Dialogdelaktighet innebär att 

gudstjänsten förs framåt i en dialogliknande rörelse. Detta kan t.ex. ske genom växelläsning eller 

växelsång.29 Perspektivdelaktighet handlar om att känna igen liv och samhälle. Inom detta perspektiv 

handlar det i det här fallet om att upptäcka om barn kan känna igen sitt perspektiv i gudstjänstens 

språk och uttryck.30 När det gäller maktperspektivet handlar det om att alla ska känna att de kan 

få komma till tals och bli lyssnade på. Här tar Modéus också upp att maktdelaktigheten är en tydlig 

konsekvens av att gudstjänstens grund är tre grundrelationer. Dessa grundrelationer är mellan 

Gud, medmänniskan och oss själva och i gudstjänsten är det mellan individ, församling och 

kyrka. Maktdelaktighet handlar alltså om att makten ska upplevas som delad. 31 Representativ 

delaktighet handlar om delaktighet i form av att det finns fler ur samma grupp representerade i 

gudstjänsten och den sista aspekten handlar om den konkreta praktiska delaktigheten där man är 

delaktig genom att göra något i gudstjänsten.32  

 

                                                 

25  Grahn(otryckt), s. 10  
26  Modéus, 2013 s.248–261  
27  Modéus, 2013 s. 248  
28  Modéus, 2013 s. 248–249 
29  Modéus, 2013 s. 252–253 
30  Modéus, 2013 s. 255–256 
31  Modéus, 2013 s. 257  
32  Modéus, 2013 s. 258–259  
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1.5 Forskningsläge 

Det finns en del forskning kring barn och ungdomar i Svenska kyrkan samt forskning om 

gudstjänsten ur olika perspektiv. Mycket av denna forskning är gjord vid Svenska kyrkans 

forskningsenhet vid Kyrkokansliet och en del av materialet finns att hämta på nätet.33 Niclas 

Blåder har skrivit en bok om barnen i Svenska kyrkan och i den behandlar han frågorna vad, hur 

och varför i två församlingars barnverksamhet.34 Det Blåder inte undersöker i den boken är barn- 

och ungdomsperspektivet på söndagens gudstjänst. Vidare har Blåder även varit redaktör för en 

antologi om teologisk forskning med barn i centrum.35 I den boken finns det sex bidrag som 

behandlar följande: frågor om barns plats vid vigseln, barnens bästa inom religiös och moralisk 

debatt, de yngsta barnens plats inom kyrkan och teologin, feministiskt perspektiv på barn i 

kyrkan, barnens nattvardsgång och frågor om makt i undervisningen av barn. Inget av dessa 

ämnen rör dock söndagens mässa som helhet. Närmast kommer avsnittet om barn och deras 

nattvardsgång, men det belyser bara en del av söndagens mässa medan denna uppsats undersöker 

söndagens mässa som en helhet. Förutom detta har det inte forskats så mycket om barn och 

ungdomar i gudstjänsten i en svensk kontext mer övergripande. Det som finns är i dagsläget 

fortfarande under arbete och har ännu inte publicerats. Här bör nämnas Karin Rubenson som är 

doktorand i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet och som forskar inom området barn och 

ungdomar och gudstjänst inom Svenska kyrkan. Karin Rubensons studie skiljer sig dock ifrån 

denna uppsats eftersom den fokuserar på hur barn som är vana vid att gå i kyrkan förstår och 

upplever söndagens gudstjänst. Den studien har därför mer av barnets perspektiv och inte 

barnperspektiv som denna uppsats har.36 Det finns andra böcker som på olika sätt tangerar den 

här uppsatsens område, t.ex. Årsbok för svenskt gudstjänstliv 2010 som behandlar 

barnkonventionen och dess historia och framväxt. I Årsbok för svenskt gudstjänstliv 2010 finns 

det ett avsnitt av Sven-Åke Selander som berör barn och unga i gudstjänsten utifrån 

barnkonventionen.37  Det finns fler andra artiklar från olika årgångar av Årsbok för svenskt 

gudstjänstliv som behandlar ämnen som kommer nära det som denna uppsats behandlar. I 

Årsbok för svenskt gudstjänstliv 2000 skriver Rune Larsson en artikel om gudstjänsten som 

                                                 

33 ”Forskning: Teologisk forskning om och kring barn och unga”  
https://internwww.svenskakyrkan.se/Barn%20och%20unga%200-18%20%C3%A5r/forskning hämtad 2018-
04-02 
34  Blåder, 2011a 
35  Blåder, 2011b 
36  E-mail från Karin Rubenson, 2018-04-02 
37  Selander, 2010 

 

https://internwww.svenskakyrkan.se/Barn%20och%20unga%200-18%20år/forskning
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pedagogisk process,38 där han vill visa på att varje moment i gudstjänsten är undervisande. 

Artikeln fokuserar på det pedagogiska med gudstjänsten men inte på barn och ungdomar vilket 

denna uppsats gör. En annan artikel kommer från årgång 2006 och i den skriver Elisabet 

Carcamo Storm en artikel om barnpsalmer och deras historia samt hur några 

barnpsalmsförfattare har funderat i arbetet med att skriva barnpsalmer.39 Den artikeln belyser en 

del av mässan nämligen musiken men fokuserar inte på mässan som helhet ur ett barn- och 

ungdomsperspektiv. Karin Johannesson en artikel om tro, gudstjänst och vardagsliv i samband 

med konfirmandverksamhet i årgång 2009.40 I den artikeln analyserar Johannesson tre olika 

konfirmandböcker med syfte att se vad de ger för bild och förutsättningar för tro, gudstjänst och 

vardagsliv. Denna uppsats undersöker dock enbart mässan och barn i alla åldrar och inte enbart 

de i konfirmandålder. Den sista artikeln som är relevant att ta upp kommer från årgång 2013 och 

i den skriver Gunnel Fagius en artikel om barnkörer.41 I den artikeln skriver Fagius att deltagande 

i en barnkör kan leda till att barnen blir förtrogna med gudstjänsten och det bidrar till barnens 

andliga utveckling. Denna uppsats fokuserar dock på söndagens gudstjänst som helhet ur ett 

barn- och ungdomsperspektiv och inte enbart på gudstjänstens musik eller deltagande i en 

specifik verksamhet som Fagius artikel gör. En annan bok som tangerar den här uppsatsens ämne 

är Vägar framåt i svenskt konfirmandarbete som i ett kapitel behandlar ungdomars upplevelse av 

gudstjänsten.42 Denna uppsats fokuserar dock inte på barn och ungdomars upplevelser av 

gudstjänsten utan undersöker gudstjänsten ifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. Inget av detta 

material fokuserar dock på hur det ser ut i en svensk kyrklig församling i relation till det som 

Svenska kyrkan har beslutat om d.v.s. ideal respektive verklighet. Vidare belyser inte tidigare 

forskning hur arbetet med ett barn- och ungdomsperspektiv kan se ut i en övergångstid då 

församlingen väntar på att ta en ny kyrkohandbok i bruk.  

Det finns få artiklar skrivna om barn och ungdomar i gudstjänsten i en svensk kontext. 

Internationellt finns det mer men det är inte relevant för denna uppsats, då dessa artiklar berör 

helt andra förutsättningar än de som är inom Svenska kyrkan. När det gäller tidigare studenters 

arbeten finns det flera uppsatser som berör barn och ungdomar ur olika perspektiv men inte i 

relation till gudstjänsten.43  

Som vi har sett finns det viss forskning kring barn och ungdomar i kyrkans olika verksamheter 

men endast mycket lite om barn och ungdomar och gudstjänsten. Och det som finns behandlar 

ofta en specifik åldersgrupp av barn och ungdomar som t.ex. konfirmandåldern. Denna uppsats 

                                                 

38  Larsson, 2000 
39  Storm Carcamo, 2006 
40  Johannesson, 2009 
41  Fagius, 2013 
42  Grahn, Eek, och Pettersson, 2007 
43  Frondelius, 2011 (otryckt); Fagerlund, 2001 (otryckt); Hagberg, 2011 (otryckt)  
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ämnar bidra till forskning genom att den fokuserar på hur gudstjänsten fungerar med barn och 

unga i åldrarna 0–18 år.   

 

Kapitel 2 Analys 

 2.1 Bakgrund till barnkonsekvensanalysen 

Att hitta information om vad Svenska kyrkan har för ideal när det gäller barn och ungdomar i 

gudstjänst är alltså inte helt enkelt då det finns lite material skrivet om barn och ungdomar och 

gudstjänst i en svenskyrklig kontext. Däremot finns det ett kyrkomötesbeslut om att en 

barnkonsekvensanalys ska genomföras inför alla beslut på kyrkans tre nivåer (lokalnivå, stiftsnivå 

och nationell nivå).44 Därför utgår jag i denna uppsats ifrån att beslutet om barnkonsekvensanalys 

är ett sätt för Svenska kyrkan att beskriva vad de har för ideal när det gäller barn och ungdomar. 

Detta för att beslutet om en barnkonsekvensanalys tydliggör Svenska kyrkans ambition om att 

leva upp till att barn intar en särställning i kyrkan som står i kyrkoordningen.45 

Beslutet om barnkonsekvensanalysen grundar sig i kyrkoordningens påstående om att barn 

och ungdomar intar en särställning i kristen tro.46 Bakgrunden till det påståendet i 

kyrkoordningen är bibelordet från Mark 10:13-16: 

 

”13Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. 14När Jesus 

såg det blev han förargad och sade:” Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana 

som de. 15Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” 16Och han tog dem i 

famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.”47  

 

Bibeln är dock inte enhetlig när det gäller synen på barn men just texten från Mark 10:13-16 

lyfts upp som en nyckeltext att förlita sig på även om den texten kan tolkas olika och har tolkats 

olika. En vanlig tolkning av denna text är förstå barnens relation till Gud som en slags ”barnatro” 

en tro som uttrycker någon form av ursprungsrelation till Gud. Den tolkningen som ligger till 

grund för barnkonsekvensanalysen är istället att man valt att förstå barnet som Guds avbild på 

samma sätt som den vuxne. Denna tolkning innebär att barnet då får rätt till kunskap och 

                                                 

44  ”Barnkonsekvensanalys” https://internwww.svenskakyrkan.se/barnkonsekvensanalys hämtad 2018-05-03   
45  BKA handbok, 2016 s. 12 
46  KO 1 jan 2016, Första avdelningen, Inledningen 
47  BKA handbok, 2016 s. 4 

 

https://internwww.svenskakyrkan.se/barnkonsekvensanalys
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utveckling samtidigt som dess behov och gudslängtan bejakas.48 Den typen av tolkning är en 

form av myndigförklarande av barn vilket innebär att man ser på barn som kompetenta.  

Beslutet om barnkonsekvensanalysen grundar sig inte bara på bibeln och det som står i 

kyrkoordningens inledning om barn utan även i FN:s barnkonvention.49 FN:s barnkonvention 

antogs 1989 men arbetet med den påbörjades redan 1978 med att en arbetsgrupp tillsattes. Barn 

omfattas av alla förklaringar, deklarationer och konventioner som gäller mänskliga rättigheter 

men barn är också en mer utsatt grupp och därför i behov av mer skydd än andra grupper. 

Därför tillsattes arbetsgruppen 1978 som tog fram barnkonventionen om barns rättigheter och 

som omfattar alla barn upp till 18 år. FN:s barnkonvention är rättsligt bindande för de nationer 

som har skrivit under den och innehåller bestämmelser om barns rättigheter. Det finns två 

grundprinciper som FN:s barnkonvention utgår ifrån nämligen att barn är egna individer och inte 

någons ägodel samt att alla beslut som staten tar ska alltid ha barnets bästa i första rummet. FN:s 

barnkonvention innehåller 54 artiklar och 41 av dem är sakartiklar. En sakartikel innebär en 

artikel som slår fast vilka rättigheter ett barn har. Resterande artiklar handlar om hur staterna ska 

tillämpa barnkonventionen och hur det arbetet ska följas upp och är därmed formalia artiklar.50 

Eftersom FN:s barnkonvention innehåller artiklar om barns rättigheter så är det ett 

barnrättsperspektiv som tillämpas i den. Viktigt att lyfta upp om sakartiklarna är att dessa måste 

läsas i ett helhetsperspektiv, det går alltså inte att lyfta en enskild sakartikel och läsa den helt skild 

från övriga artiklar. Däremot så finns det fyra av de 41 sakartiklarna som är huvudprinciper och 

därmed vägledande i tolkningsarbetet och tillämpningen av barnkonventionen.51 De fyra 

huvudprinciperna som är grundstenar för tolkningen av helheten är artikel 2, artikel 3, artikel 6 

och artikel 12. Dessa artiklar brukar sammanfattas på följande sätt:  

”Artikel 2 Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. 

Artikel 3 Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.  

Artikel 6 Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.  

Artikel 12 Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt 

ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.”52 

Sverige har varit skyldiga att följa FN:s barnkonvention sedan 1990 då Sverige ratificerade den. 

Konkret så innebär det att Sverige vart femte år måste lämna in en rapport till FN:s 

barnkommitté i Genève som då gör en granskning av hur Sverige lever upp till FN:s 

barnkonvention.53 

                                                 

48  BKA handbok, 2016 s. 4 
49  BKA handbok, 2016 s. 12 
50  BKA handbok, 2016 s. 13 
51  BKA handbok, 2016 s. 13 
52  ”Barnkonventionen” https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten hämtad 2018-04-09 
53  BKA handbok, 2016 s. 14 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten
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I FN:s barnkonvention framgår det att barn är rättighetsbärare och utifrån den 

utgångspunkten så blir den vuxne en skyldighetsbärare. Det innebär att den vuxne har en 

skyldighet att se till att barnen får de rättigheter som de har rätt till. Det är den vuxnes ansvar att 

FN:s barnkonvention efterlevs. Trots att Svenska kyrkan har grundat sin barnkonsekvensanalys 

på barnkonventionen så har Svenska kyrkan ingen formell skyldighet att efterleva FN:s 

barnkonvention. Svenska kyrkan uppfattar dock FN:s barnkonvention som ett viktigt dokument 

som indikerar hur kyrkan kan leva upp till det som står i kyrkoordningen om att barnen intar en 

särställning inom Svenska kyrkan. Införandet av barnkonsekvensanalysen är bara ett tydligt 

exempel på vad kyrkan har gjort för att stärka barns rättigheter vilket är en fråga som kyrkan 

länge har varit engagerad i.54 Ett annat exempel på vad Svenska kyrkan gjort för att stärka barns 

rättigheter är ärkebiskopens möte för barn och ungdomar 2012 som var en kraftsamling för att 

stärka barns rättigheter med fokus på barnkonventionen.55 Andra engagemang som Svenska 

kyrkan har haft i frågor gällande barns rättigheter är att Svenska kyrkan är engagerade i 

ekumeniska nätverk som jobbar med dessa frågor samt i det stora barnrättsnätverket där bland 

andra rädda barnen ingår. Svenska kyrkan har också varit aktiva i framtagandet av Children 

Commitments to Children som är ett dokument som tagits fram i World Council of Churces 

(WCC).56 

Barnkonsekvensanalysen är kyrkans sätt att försöka leva upp till visionen om att i kyrkan ska 

barnen ha en särställning.57 Barnkonsekvensanalysen genomsyrar hela kyrkan och kyrkans arbete 

och inte minst gudstjänsten.58 Detta eftersom en barnkonsekvensanalys ska göras på alla beslut 

som fattas på kyrkans alla tre nivåer.59 Det är relevant att studera bakgrunden till 

barnkonsekvensanalysen därför att den ger en förståelse till varför barnen har en särställning 

inom kyrkan. I bakgrunden till barnkonsekvensanalysen finner vi bibelord, FN:s barnkonvention 

och en inledningstext från kyrkoordningen som är Svenska kyrkans egna regelverk. FN:s 

barnkonvention visar på vad det är som är bra för barn och ungdomar när en 

barnkonsekvensanalys utförs.60  

                                                 

54  BKA handbok, 2016 s. 14  
55  ”ärkebiskopens möte 2012” https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/i-backspegeln hämtad    
2018- 04-12 
56  E-mail från Peter Ekman, 2018-04-11 
57  BKA handbok, 2016 s. 12 
58  Selander, 2010 s. 75  
59  ”Barnkonsekvensanalys” 
 https://internwww.svenskakyrkan.se/barnkonsekvensanalys hämtad 2018-04-11 
60  BKA handbok, 2016 s. 5  

https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/i-backspegeln
https://internwww.svenskakyrkan.se/barnkonsekvensanalys


13 

 2.2 Intervjuerna 

Analysen av intervjuerna följer ordningen som de beskrivs i avsnittet som behandlar syfte och 

frågeställning. Det innebär att perspektivet går från den större helheten med 

barnkonsekvensanalys och de olika kyrkorna till att fokusera på barnen som kommer till kyrkan. I 

analysen kommer jag först beskriva svaret som de tillfrågade har svarat och sedan analysera det 

svaret utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. Som avslutning på varje intervju ges en kort 

sammanfattning av det mest centrala som tagits upp.  

  2.2.1 Församlingsherden 

Församlingsherden uppger att de i verksamhetsplaneringen alltid har med barnperspektivet. 

Gällande gudstjänsten menar församlingsherden att de diskuterar hur de gör sina gudstjänster 

tillgängliga för barn. Församlingsherden tar upp att en barnkonsekvensanalys formellt sett inte 

görs gällande gudstjänsterna i församling utan en barnkonsekvensanalys görs i pastoratet som 

församlingen tillhör i strategiska beslut. Vidare tar han upp att det i kyrkorna handlar om att 

tillämpa beslut och riktlinjer. När det gäller församlingens olika kyrkor så är synen på 

barnkonsekvensanalysen relativt samstämmig eftersom de delar verksamhetsplanering.61 En 

barnkonsekvensanalys ska göras på Svenska kyrkans tre nivåer vilket Helga Trefaldighets 

församling inte bryter emot eftersom pastorat räknas som den lokala nivån.62 Dock kan man 

diskutera om det vore bra att en barnkonsekvensanalys även gjordes inom de enskilda 

församlingarna eftersom det pastorat som Helga Trefaldighets församling ingår i är Uppsala 

pastorat som omfattar hela Uppsala innerstad och några församlingar på landet utanför 

Uppsala.63 Församlingsherden tar dock upp att även om en barnkonsekvensanalys formellt sett 

inte görs så diskuteras barnperspektivet i samband med att verksamhetsplanen ska fastställas.  

Församlingsherden är noga med att ta upp att församlingens tre olika kyrkor är tre kyrkor med 

olika förutsättningar och karaktär. Eriksbergskyrkan och S:ta Maria kyrka är stadsdelskyrkor där 

det också finns barnverksamhet och annan verksamhet under vardagarna medan Helga 

Trefaldighets kyrka främst är en gudstjänst- och förrättningskyrka även om viss verksamhet 

förekommer.64 Även i Eriksbergskyrkan och i S:ta Maria kyrka prioriteras söndagens gudstjänst. 

Församlingsherden tar dock upp att det som utmärker Helga Trefaldighets kyrka är att där finns 

                                                 

61  E-mail från Församlingsherden, 2018-04-13  
62  ”Organisation” https://www.svenskakyrkan.se/organisation hämtad 2018-05-21 
63  FIN Uppsala pastorat 
64  E-mail från Församlingsherden, 2018-04-13 
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ingen barnverksamhet på vardagarna och att där ligger fokus på söndagens mässa, andra 

gudstjänster och olika förrättningar.65  

Ur ett barn- och ungdomsperspektiv blir det mer naturligt att barnen och ungdomarna 

kommer till de två kyrkor i församlingen som har barn- och ungdomsverksamhet under 

veckorna. Detta eftersom dessa kyrkor då blir miljöer där de känner igen sig och även känner 

igen personalen. Att personalen redan har en relation till barnen som kommer till mässan på 

söndagarna gör att de lättare kan möta barnen där de är eftersom de redan har barnens 

förtroende. Där har Helga Trefaldighets kyrka en tydlig nackdel eftersom någon sådan 

barnverksamhet inte finns i den kyrkan. En förklaring till det kan mycket väl vara att Helga 

Trefaldighets kyrka inte sitter ihop med något församlingshem och att den kyrkliga lokal som 

tillhör Helga Trefaldighetsförsamling som ligger i närheten inte är så stor och därför inte har 

utrymme för några barnverksamhets lokaler. De barn och ungdomar som ändå kommer till Helga 

Trefaldighets kyrka kanske främst kommer dit till olika förrättningar och inte söndagens mässa 

och de som kommer till söndagens mässa kommer troligen för att deras föräldrar eller mor-

/farföräldrar brukar gå dit.  

Något som församlingsherden lyfter upp som de är stolta över är att det i Eriksbergskyrkan 

finns ett barn som är kyrkvärd vilket jag även märkte när jag var där eftersom det barnet var i 

tjänst då.66 I övrigt poängterar församlingsherden att de är måna om sina barn och ungdomar och 

försöker uppmuntra dem till deltagande i deras verksamhet. Dessutom är de måna om goda 

möten i övrigt t.ex. genom kyrkvandringar och besök i skolorna.67 Ur ett barn- och 

ungdomsperspektiv är det bra med en kyrkvärd som är ett barn eftersom det signalerar att barnen 

är viktiga och att det bemyndigar dem. Genom det barnets praktiska delaktighet blir även de andra 

barnen som kommer till kyrkan delaktiga genom representativ delaktighet vilket innebär att barn 

finns representerade i mässan.68 Att vara måna om olika möten och att från kyrkans håll vilja 

möta barnen och vilja att de ska delta i deras aktiviteter kan vara både positivt och negativt då 

risken finns att barnen känner sig tvingade att gå i mässan eller delta i andra aktiviteter. Detta 

gäller kanske främst de äldre barnen som kommit upp i tonåren. Men själva strävan efter att 

måna om barn och unga är positivt sett ur ett barn- och ungdomsperspektiv.  

På pingstdagen 2018 tar Helga Trefaldighets församling den nya kyrkohandboken i bruk vilket 

är något som församlingsherden menar att man i Helga Trefaldighets församling ser fram emot.69 

I de olika kyrkorna kommer det inte att vara samma serie som används utan i Helga Trefaldighets 

kyrka blir det serie A som kommer att användas, i Eriksberg serie A förutom i jultiden då det blir 

                                                 

65  E-mail från Församlingsherden, 2018-04-13 
66  E-mail från Församlingsherden, 2018-04-13; Fältstudie, Eriksbergskyrkan, 2018-04-08 
67  E-mail från Församlingsherden, 2018-04-13 
68  Modéus 2013 s. 258 
69  E-mail från Församlingsherden, 2018-04-13 
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serie C och i S:ta Maria kyrka blir det serie D. Att det blir olika serier i de olika kyrkorna beror på 

deras olika karaktär och förutsättningar. Att det blir serie D i S:ta Maria kyrka beror på att det där 

inte firas högmässa utan söndagsmässa.70 De olika serierna i HB 2018 innebär olika musik i de 

liturgiska moment som kan sjungas. Det finns fem olika serier nämligen serie A-E och alla dessa 

serier har lite olika karaktär.71  

Serie A är till stor del identisk med den liturgiska musik som finns i HB 86 och är den serien 

som syftar till att bevara det liturgiska arvet.72  I serie C finns det nyskriven musik i lite modernare 

tappning. Serie C anses vara mer anpassad för barn och unga än serie A.73 Den musikserien som 

enligt remissförsamlingarna har ansetts fungerar bäst med barn och unga är musikserie D som är 

den som kommer att använda i S:ta Maria kyrka. Serie D är skriven av Karin Runow och består 

av helt nyskriven musik. Syftet med den musikserien har varit att skriva en serie av liturgiska 

sånger som fungera bra med barn och unga.74 De två serier som inte kommer att användas i 

Helga Trefaldighets församling är serie B och E. Serie B är skriven av Fredrik Sixten och är den 

serien som har fått mest kritik av de församlingar som har varit försöksförsamlingar för HB 2018. 

Kritiken har bland annat handlat om att den liturgiska musiken är svår att sjunga med i vilket sett 

ur ett barn- och ungdomsperspektiv inte är positivt.75 Serie E är skriven av Per Harling och består 

till stor del av nyskriven musik. Även den musiken har fått en del kritik för att den är svårsjungen. 

Trots att serie E av vissa anses svårsjungen är det andra församlingar som anser att den fungerar 

bra med barn och unga.76 

Församlingsherden säger att:  

”Söndagens gudstjänst är navet i all vår verksamhet, den kraftkälla vi har för att kunna göra allt 

annat. Därför vill vi naturligtvis att barnen kommer. Är också en del i dopuppföljningen”77 

Utifrån denna motivering menar församlingsherden att det är viktigt att barn kommer till 

gudstjänsterna och att de uppmärksammas. Med detta motiverar församlingsherden att det är 

viktigt med barnhörnor i alla kyrkor vilket han säger att det finns. Avslutningsvis svarar 

församlingsherden på frågan om barn ska få låta att det är självklart att de ska få det eftersom 

vuxna får låta. Här anser jag att församlingsherden tar upp något viktigt vilket är att söndagens 

gudstjänst är navet eller centrum i all kyrkans verksamhet vilket också kyrkoordningen säger att 

det ska vara.78 I argumentet som församlingsherden för blir det viktigt för församlingen att 

                                                 

70  E-mail från Församlingsherden, 2018-04-13 
71  HB 2018, musikvolym s. 5–6 
72  Kommentarer Förslag kyrkohandbok, 2016 s. 56–57 
73  Kommentarer Förslag kyrkohandbok, 2016 s 3 
74  Kommentarer Förslag kyrkohandbok, 2016 s. 58; HB 2018, musikvolym s. 228–242 
75  Remissammanställning, 2016 s. 36–37; HB 2018, musikvolym s. 108–189  
76  Remissammanställning, 2016 s. 40–41; HB 2018, musikvolym s.244–255 
77  E-mail från Församlingsherden, 2018-04-13 
78  KO 1 jan 2016, Andra avdelningen, 2 kap, 1§ 
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barnen kommer eftersom de också ska få ta del av det viktigaste kyrkan gör och att gudstjänsten 

är en del av dopuppföljningen. Ur ett barn- och ungdomsperspektiv innebär det att barnen inte 

förminskas utan värderas som viktiga vilket även kyrkoordningen gör.79 

Sammanfattningsvis uppger församlingsherden att de i verksamhetsplaneringen alltid har med 

barnperspektivet framför allt när de diskuterar hur de ska göra gudstjänsten tillgänglig för barn. 

Församlingsherden tar också upp att en barnkonsekvensanalys formellt sett inte görs gällande 

gudstjänsterna i Helga Trefaldighets församling utan att den sker i strategiska beslut inom 

pastoratet som Helga Trefaldighets församling tillhör. Något som är viktigt för 

församlingsherden att ta upp är att församlingens kyrkor har olika karaktär och möjligheter. I 

Eriksbergskyrkan som tillsammans med S:ta Maria kyrka har barnverksamhet så finns det ett barn 

som är kyrkvärd vilket församlingsherden är stolt över.80 Den nys kyrkohandboken tas i bruk på 

pingstdagen 2018 vilket är något som församlingsherden menar att man i Helga Trefaldighets 

församling ser fram emot samtidigt säger församlingsherden att de inte kommer använda sig utav 

samma serie i de olika kyrkorna.81 En viktigt poäng som församlingsherden lyfter upp är att 

”Söndagens gudstjänst är navet i all vår verksamhet… Är också en del i dopuppföljningen”.82  

Utifrån det är det viktigt för församlingen att barnen kommer eftersom de också ska få ta del av 

det viktigaste kyrkan gör och att gudstjänsten är en del av dopuppföljningen. 

 

  2.2.2 Arbetsledande pedagogen 

Den arbetsledande pedagogen svarar på den första frågan om barnkonsekvensanalysen att de i 

varje gudstjänst sätter barnen i centrum. Vidare tar pedagogen upp att eftersom det finns en 

gemensam pedagogisk reflektion i församlingens olika kyrkor så ska det inte vara någon skillnad 

men trots det kan det finnas variationer menar den arbetsledande pedagogen.83 I 

Eriksbergskyrkan finns det ett barn som är kyrkvärd vilket den arbetsledande pedagogen tar upp. 

Vidare beskriver pedagogen även att det finns vissa skillnader gällande vilken typ av 

gudstjänst/mässa som firas i församlingens olika kyrkor och när. I både Eriksbergskyrkan och 

S:ta Maria kyrka firas någon typ av gudstjänst/mässa med små och stora medan det i Helga 

Trefaldighets kyrka enbart firas högmässa på söndagarna.84 I Eriksbergskyrkan firas också 

vardagsgudstjänster med jämna mellanrum. Det som den arbetsledande pedagogen tar upp här 

visar på att det i Helga Trefaldighets församlingen verkar finnas en reflektion kring barn och unga 

                                                 

79  KO 1 jan 2016, Första avdelningen, Inledningen  
80  E-mail från Församlingsherden, 2018-04-13; Fältstudie, Eriksbergskyrkan, 2018-04-08 
81  E-mail från Församlingsherden, 2018-04-13 
82  KO 1 jan 2016, Andra avdelningen, 2 kap, 1§ 
83  E-mail från Arbetsledande pedagog, 2018-04-26 
84  E-mail från Arbetsledande pedagog, 2018-04-26 
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och gudstjänsten. Att barnen sätts i centrum i varje gudstjänst är i enlighet med kyrkoordningen. 

En gemensam pedagogisk reflektion sett ur ett barn- och ungdomsperspektiv är något som är 

positivt eftersom det åtminstone i teorin leder till igenkänning.  

När det gäller den nya kyrkohandboken tar den arbetsledande pedagogen upp att de har gjort 

en agenda för gudstjänst och en för mässa och att pedagogerna har fått vara med i det arbetet. 

Vidare berättar pedagogen att de funderar på att ha samma bilder för igenkännandets skull. Här 

finns det några saker som sett ur ett barn- och ungdomsperspektiv är positivt. Den första är att 

pedagogerna har fått vara med i arbetet med att utforma de nya agendorna. Det är positivt 

eftersom det ofta är dem som möter barnen mest och därför känner dem bäst. Dessutom har 

pedagogerna en utbildning som inriktar sig mer mot barn än vad t.ex. prästens utbildning gör.85 

Den andra saken som är positiv är att de funderar på att ha samma bilder i de olika agendorna för 

att öka igenkänningsmomentet vilket är något som är positivt för barn och ungdomar.  

Den arbetsledande pedagogen tar upp att det är viktigt att barnen kommer till gudstjänsten för 

att få en möjlighet till att växa i tron. För att barnen ska få en chans att växa i sin tro tar 

pedagogen även upp att det är viktigt att barnen sätt i centrum i gudstjänsten.86 Vidare är det 

viktigt att barnen uppmärksammas eftersom de är kyrkans framtid och nutid.87 Även barnhörnan 

anser den arbetsledande pedagogen är viktigt eftersom den ger ett välkomnade intryck. Slutligen 

tar pedagogen upp att alla måste få plats i gudstjänsten annars menar pedagogen att kyrkan är 

farligt ute.88 Ur ett barn- och ungdomsperspektiv kan det verka självklart att barn och ungdomar 

ska få vara i centrum av gudstjänsten och att de ska få ta plats. Det är något som även pedagogen 

tar upp som viktigt. Pedagogen tar upp en viktig punkt här nämligen att barnen inte bara är 

kyrkans framtid utan även nutid och att det är därför de ska få ta plats och vara i centrum. 

Kyrkan är till för alla och alla måste få plats i kyrkan för att annars är kyrkan illa ute menar 

pedagogen och ur ett barn- och ungdomsperspektiv innebär det att även barnen måste bli 

respekterade för dem som de är just nu. Att en barnhörna finns menar pedagogen är viktigt 

eftersom den ger ett välkomnande intryck och visst är det så ur ett barn- och ungdomsperspektiv 

visar barnhörnan på att här får ni komma som ni är. Samtidigt kan en barnhörna också visa på en 

skillnad mellan barn och vuxna och sända signaler som att här kan ni leka barn eftersom ni ändå 

inte förstår och kan hänga med i mässan. Frågan om barnhörnan är alltså mer komplicerad och 

inte självklart bra ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Barnhörnans existens medför dock att 

barnen själva får möjlighet att själva välja hur mycket de vill sitta med i bänkarna eller om de 

förstår bättre genom att få leka av sig i barnhörnan.  

                                                 

85  ”Våra utbildningar” https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/vara-utbildningar hämtad 2018-05-
03 
86  E-mail från Arbetsledande pedagog, 2018-04-26 
87  E-mail från Arbetsledande pedagog, 2018-04-26 
88  E-mail från Arbetsledande pedagog, 2018-04-26 
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Sammanfattningsvis sätts barnen i centrum i varje gudstjänst menar den arbetsledande 

pedagogen. Vidare beskriver pedagogen även att det finns vissa skillnader gällande vilken typ av 

gudstjänst/mässa som firas i församlingens olika kyrkor och när. I både Eriksbergskyrkan och 

S:ta Maria kyrka firas någon form av gudstjänst/mässa med små och stora med det i Helga 

Trefaldighets kyrka enbart firas högmässa på söndagarna.89 När det gäller den nya 

kyrkohandboken tar den arbetsledande pedagogen upp att de har gjort en agenda för gudstjänst 

och en för mässa och att pedagogerna har fått vara med i det arbetet. Den arbetsledande 

pedagogen tar upp att det är viktigt att barnen kommer till gudstjänsten för att få en möjlighet till 

att växa i tron. Vidare är det viktigt att barnen uppmärksammas eftersom de är kyrkans framtid 

och nutid.90 Även barnhörnan anser den arbetsledande pedagogen är viktigt eftersom den ger ett 

välkomnade intryck.  

 

 2.3 Fältstudierna 

I analysen av fältstudierna går perspektiven från området som kyrkan ligger i till barnen i mässan. 

Därför börjar varje genomgång av de olika kyrkorna med en kort omvärldsanalys om området 

runt omkring kyrkan. Efter omvärldsanalysen beskrivs hur kyrkan ser ut både utvändigt och 

invändigt och här tas frågan om barnhörnan upp. Därefter kommer det frågor som handlar om 

församlingen och slutligen kommer det frågor som handlar om barnen. I analysen av frågorna i 

fältstudien börjar jag med att beskriva vad som observationen har gett och sedan analysera vad 

det får för konsekvenser för barn och ungdomar. Ordningen som frågorna besvaras och 

analyseras i är samma som de beskrivs i kapitlet som behandlar syfte och frågeställning. Efter att 

varje kyrka har behandlats kommer en kort sammanfattning över det som är mest centralt eller 

utmärkande för varje kyrka.  

  2.3.1 Helga Trefaldighets kyrka 

Helga Trefaldighets kyrka ligger bara ett stenkast ifrån Uppsala domkyrka som ligger nära 

Uppsala centrum. Det finns inga bostadsområden i direkt anslutning till kyrkan men innerstaden 

ligger nära och även en hel del studentbostäder. Närheten till olika studentbostäder såsom 

Norrbyhus, Kalmar nations studentbostäder och Södermanlands-Nerkes nationsbostäder kan 

vara en bidragande faktor till att många studenter söker sig till Helga Trefaldighets kyrka. 
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Området som Helga Trefaldighets kyrka ligger i heter Fjärdingen och innefattar delvis många 

äldre byggnader.91 Många bostäder i Fjärdingen är dyra och är bostadsrätter eller äganderätter 

vilket innebär att de som bor i området generellt har det gott ställt. Undantaget från detta är de 

som bor i de studentbostäder som finns i området.92 Förutom bostäder finns det en del 

universitetsbyggnader och caféer i området. 

Helga Trefaldighets kyrka är en gammal kyrka där de äldsta delarna är från 1200-talet även om 

kyrkan inte nämns förrän på 1300-talet.93 De äldsta delarna av kyrkan är sakristian som är från 

1200-talet och sedan byggdes långhuset på 1300-talet medan kyrkans två sidokor och kyrktornet 

är från 1400-talet.94 Kyrkan ser liten ut eftersom den står nära Uppsala domkyrka men är 

egentligen ganska stor då den rymmer upp emot tre hundra personer.95 I kyrkans tak finns det 

mängder av medeltida målningar eller kopior i medeltida stil då kyrkan restureades under början 

på 1900-talet.96 Vägarna är vitkalkade på de flesta ställen förutom där gamla målningar finns 

bevarade och i de två sidokoren som fortfarande har rikt utsmyckade vägar.97 Taket i mitten är 

högre än det på sidorna där det också finns en pelargång. Pelarna i Helga Trefaldighets kyrka är 

stora och skymmer delvis sikten för kyrkobesökarna. Längst fram finns en predikstol som 

byggdes under restaureringen i början på 1900-talet och i den stod prästen under predikan och 

trosbekännelsen.98 Framme vid altaret finns en altarrund och tre stora färgade fönster med bland 

annat motiv från bibeln. Altartavlans ram är i trä och ganska massiv och själva bilden som 

föreställer sista måltiden är en skulptur.99 Det finns två sidokor i Helga Trefaldighets kyrka och i 

ett av dem finns barnhörnan som är uppdelad i två delar.   

Att barnhörnan finns i ett av sidokoren medför att barnet ifråga måste veta om att den finns 

för att själv kunna välja att gå dit. Det finns ingen av de tjänstgörande i början när barnet 

kommer som berättar för barnet om att barnhörnan finns vilket utifrån ett barn och 

ungdomsperspektiv är mindre bra.100 Det är mindre bra eftersom om barnet inte vet om att 

barnhörnan finns gör den heller ingen nytta. Inget av de fyra barn som är i mässan leker i 

                                                 

91  ”Karta över Uppsala” https://www.uppsala.se/contentassets/9d63159847e8423dbf84f6557ff1e26b/uppsalas-
stadsdelar-utifran-nyko2017_tryck.pdf hämtad 2018-04-18 
92  ”bostäder i Fjärdingen” https://www.hemnet.se/till-salu/lagenhet/uppsala-kommun/centrum-fjardingen                        
hämtad 2018-04-18  
93  ”Helga Trefaldighets kyrkas historia” https://www.svenskakyrkan.se/uppsala/besok-helga-trefaldighets-kyrka  
hämtad 2018-04-18 
94  ”Helga Trefaldighets kyrkas historia” https://www.svenskakyrkan.se/uppsala/besok-helga-trefaldighets-kyrka  
hämtad 2018-04-18 
95  Fältstudie, Helga Trefaldighets kyrka, 2018-04-15 
96  ”Byggnads historia, Helga Trefaldighets kyrka”  
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHelaHistoriken.raa;jsessionid=5B1DF2C563A4232 
5CAC231335B8777F8?anlaggningId=21300000003505&historikId=21000000530137 hämtad 2018-04-18 
97  Fältstudie, Helga Trefaldighets kyrka, 2018-04-15 
98  Fältstudie, Helga Trefaldighets kyrka, 2018-04-15 
99  Fältstudie, Helga Trefaldighets kyrka, 2018-04-15 
100  Fältstudie, Helga Trefaldighets kyrka, 2018-04-15 
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barnhörnan under mässans gång. I barnhörnans ena del finns ett bord med lite papper, 

färgpennor, pyssel och knåp, lim och saxar. På bordet ställs även veckans pyssel efter att det har 

presenterats i mässan. Precis bredvid bordet finns ett litet landskap som jag tror ska föreställa ett 

bibellandskap och i det finns några leksaker. Förutom dessa saker finns en mjuk matta med lite 

gosedjur och andra leksaker, det är barnhörnas andra del och den delen är längre in i sidokoret.101 

Placeringen av barnhörnan kan tyda på att man vill att de ska kunna leka ifred avgränsade från 

resten av församlingen. Att barnhörnan är placerad där kan dock vara av praktiska skäl. Ifrån den 

delen av barnhörnan som består av en mjukmatta ser barnen varken prästen eller altaret vilket ger 

resultatet att barnen hamnar lite vid sidan om och inte kan hänga med i mässan. I den andra 

delen av barnhörnan däremot så ser barnen predikstolen nedifrån från sidan och därifrån kan de 

hänga med i delar av mässan. Från bordet ser barnen däremot inte altaret. Barn- och 

ungdomsperspektivet i Helga Trefaldighet är utifrån de punkterna tvetydigt. Då det både skickas 

ut signaler om att barn är viktiga och har en särställning i kyrkan samtidigt som att de inte 

behöver hänga med i mässan. Placeringen av barnhörnan är inte okomplicerad då kyrkorummet 

även har sina begränsningar. Det finns pelare som skymmer sikten lite här och var och körer som 

måste få plats att sjunga på. Eftersom bänkarna är fasta går det inte heller att enkelt flytta på 

några bänkar för att göra plats för en barnhörna där barnen kan se altaret. Det gör att den plats 

där barnhörnan idag befinner sig mycket väl skulle kunna vara den bästa möjliga platsen för en 

barnhörna i Helga Trefaldighets kyrka även om den har tydliga begränsningar ur ett barn- och 

ungdomsperspektiv.   

Den söndagen jag besökte Helga Trefaldighets kyrka så var det ett åttiotal personer 

närvarande och kyrkan kändes relativt välfylld. Det var mest äldre personer och studenter som 

firade högmässa den söndagen men könsfördelningen upplevde jag som ganska jämn. Det var 

några personer där som såg ut att vara av utländsk härkomst och en av dem berättade att han 

egentligen var ortodox men bodde i området och inte hade något sammanhang att fira gudstjänst 

i.102 Det var få av dem som jag kunde se som var i medelåldern och med det menar jag dem som 

inte längre är studenter men som ännu inte gått i pension.103 Det var fyra barn som var där den 

söndagen och av dem är två syskon. Syskonen ser ut att var 5–6 år och 12–13 år. Av de andra två 

barnen så är det ena ett spädbarn och den andre ser ut att vara runt 9–10 år.104  I mässan finns det 

ett moment som heter Barnens stund och som är ett fast moment vilket tyder på att det brukar 

komma åtminstone något barn men med tanke på att det är få i den åldern då man generellt 

skaffar barn närvarande så kan det vara en indikation på att barn inte alltid är närvarande. Det 
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som ändå går att säga är att det inte verkar som att det är många barn som kommer varje söndag 

utan snarare ett fåtal.  

Jag upplever inte att något av barnen låter under mässan vilket gör frågan om barn får låta svår 

att svara på.105 Samtidigt kan barnens tystnad vara ett tecken på att barnen faktiskt inte tillåts låta. 

Barnens tystnad kan också bero på att barnen själva valt att inte låta. Spädbarnet ligger i sin vagn 

längst ner i kyrkan och en förälder står där och gungar vagnen ibland vilket kan tyda på att barnet 

sover eller att föräldrarna försöker få barnet att somna. En anledning till det kan vara att de inte 

vill att barnet ska låta och därmed störa mässan. Placeringen av barnhörnan kan också vara en 

indikation på att barnen helst inte ska låta och störa mässan. Eller att om de ska låta så kan de 

göra det där de stör minst. Men hur församlingen skulle reagera om ett barn skulle låta går inte att 

svara på då alla de barn som var i kyrkan den söndagen jag var där var tysta.  

I Helga Trefaldighets kyrka uppmärksammas inte ungdomar något extra i mässan men det gör 

däremot de mindre barnen.106 De uppmärksammas i ett moment som kallas Barnens stund. 

Under det momentet går en person fram med en liten väska med ett pyssel i. Den söndagen jag 

var i Helga Trefaldighets kyrka så var det en student som höll i detta moment och som sedan 

även läste förbönen. Hon började med att berätta att det nu var dags för Barnens stund och att 

säga att barnen är viktiga i Svenska kyrkan. Sedan höll hon upp väskan och frågade om det fanns 

något barn som ville komma fram och hjälpa henne att öppna väskan. Inget av barnen vågar/vill 

komma fram så hon öppnar väskan själv och tar fram veckans pyssel. Pysslet den söndagen var 

små lamm eftersom temat för söndagen var den gode herden. Hon som håller i Barnens stund 

förklarar också varför veckans pyssel är just att göra lamm. Sedan tar hon med väskan till bordet 

vid barnhörnan medan församlingen sjunger en psalm, inget av barnen kommer dock till 

bordet.107 Utifrån teorin om att upprepning och enkelt språk är bra för barn och ungdomar så är 

momentet Barnens stund ett bra moment. Under Barnens stund upprepar hon som håller i det 

vad söndagens tema är och förklarar kort det på ett enkelt språk. Även om inget barn kommer 

fram så visar momentet ändå på att kyrkan tycker att barn är viktiga.  

När det gäller barnens delaktighet i mässan deltar inget av barnen i nattvarden. Det kan tyda 

på att barnen är där för första gången eller att de inte är vana vid att gå i kyrkan och ta emot 

nattvarden. Det kan också vara ett tecken på att föräldrarna till barnen inte tycker att barnen ska 

delta i nattvarden av någon anledning. Inget av barnen har heller någon praktisk uppgift i mässan. 

Däremot finns det studenter som hjälper till på olika sätt men de är alla över 18 år och räknas 

därför inte som barn och ungdomar även om de är relativt unga.108 När det gäller andra typer av 

delaktighet så finns det en respektdelaktighet utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv om det är så 
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att de barn som är i mässan själva har valt att inte låta och sitta stilla i bänkarna. Det går dock inte 

att veta utan att faktiskt fråga barnen. Förutom respektdelaktighet så finns dialogdelaktighet som 

innebär att gudstjänsten förs framåt i en dialogliknande rörelse där alla som är praktiskt delaktiga 

vet vad de gör och när de ska göra det. Det är flera olika röster som hörs både manliga och 

kvinnliga. Det förekommer även sånger och böner med församlings svar i och i några av dem 

förekommer en viss upprepning vilket är bra utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. Eftersom 

det finns flera barn som är i mässan så finns det en representativ delaktighet utifrån ett barn- och 

ungdomsperspektiv. Den sista delaktigheten som finns är perspektivdelaktighete som dock bara finns 

till viss del eftersom barnens perspektiv i princip bara kommer fram under Barnens stund. Det är 

åtminstone då den är som allra tydligast.  

Hela mässan tar en timme och tio minuter och precis när mässan är slut så är det ett av barnen 

som är ivrig att komma därifrån.109 Det kan vara en indikation på att mässan har varit för lång och 

att den inte riktigt nått fram till barnet. De andra barnen verkar däremot inte alls lika ivriga att 

komma därifrån. Skillnaden mellan barnen kan dels vara ålder och mognad eller att de andra två 

barnen som är syskon är mer vana vid att gå till kyrkan. Skillnaden skulle också kunna handla om 

barnens personlighet. Men utifrån min fältstudie så finns det bara några saker som talar för att 

Helga Trefaldighets mässa är väl anpassad för barn och ungdomar. Det som främst talar för ett 

medvetet barn- och ungdomsperspektiv är Barnens stund som främst riktar sig till de mindre 

barnen. Barnens stund är ett moment där man strävar efter att både uppmärksamma barnen och 

tala direkt till barnen. Hur väl Barnens stund faktiskt når fram till barnen tror jag beror mycket på 

vem som håller i momentet och hur van den personen är vid att jobba med barn. Den söndagen 

jag besökte Helga Trefaldighets kyrka så var det en ung kvinnlig student som höll i momentet och 

hon sammanfattade söndagens tema kort och med enkla ord. Annat som talar för att mässan 

fungerar bra med barn och ungdomar är att det förekommer moment med upprepning och att 

mässan förs framåt i en dialogliknande rörelse vilket bidrar till att församlingen aktiveras och att 

det inte blir samma röst att lyssna på hela tiden. Fler röster ger möjlighet till att fler perspektiv 

kommer fram. Det är samma ordning varje söndag vilket är bra för barn och ungdomar då det i 

längden skapar ett igenkänningsmoment.  

Det som talar emot att mässan fungerar bra med barn och ungdomar är främst placeringen av 

barnhörnan som kan indikerar att barnen ska hållas vid sidan om, inte behöver hänga med och 

ska störa så lite som möjligt. En annan anledning till att mässan inte fungerar bra med barn och 

ungdomar är att åtminstone en del av sångerna och psalmerna som sjungs har svåra melodier 

som inte alltid är lätta att hänga med i beroende på hur musikalisk man är. Ytterligare en sak som 

skulle kunna tala emot att gudstjänsten är bra för barn och ungdomar är om det är så att barnen 

inte får låta. Om det är underförstått att barnen inte får låta så betyder det att barnen inte 
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respekteras och får delta utifrån sina villkor. Nu går det inte att säga om så är fallet i Helga 

Trefaldighets kyrka eller ej men om det skulle vara så, så fungerar inte mässan bra med barn och 

ungdomar. För att sammanfatta besöket i Helga Trefaldighets kyrka så fungerar mässan delvis bra 

med barn och ungdomar då det finns moment som är anpassade och bekräftar att barnen är 

viktiga inom Svenska kyrkan. Detta samtidigt som det finns annat som inte är bra utifrån ett 

barn- och ungdomsperspektiv och då är det främst placeringen av barnhörnan som här avses.  

Sammanfattningsvis är Helga Trefaldighets kyrka en gammal kyrka med pelare i mitten som 

delvis skymmer sikten för kyrkobesökarna. Barnhörnan i Helga Trefaldighets kyrka finns i ett av 

sidokoren och är uppdelad i två delar. Det ges ingen information till de barn som kommer på 

mässan att barnhörnan finns vilket innebär att om barnen inte vet om att den finns så gör den 

heller ingen nytta. I barnhörnans ena del finns ett bord med lite papper, färgpennor, pyssel och 

knåp, lim och saxar och i den andra finns en mjuk matta med lite gosedjur och andra leksaker. 

Placeringen av barnhörnan indikerar att barnen ska kunna leka ifred avgränsade från resten av 

församlingen. Det innebär att samtidigt som man bjuder in och uppmärksammar barnen i mässan 

så placerar man dem där de stör så lite som möjligt. Ifrån den delen av barnhörnan som består av 

en mjukmatta ser barnen varken prästen eller altaret. Och i den andra delen av barnhörnan så ser 

barnen predikstolen snett nedifrån. Barn- och ungdomsperspektivet i Helga Trefaldighets kyrka 

är utifrån de punkterna tvetydigt. Barn är viktiga samtidigt som de inte behöver hänga med i 

mässan och ska störa så lite som möjligt. Men barnhörnans placering är inte okomplicerad då 

kyrkorummet även har sina begränsningar därför är det möjligt att den placering som barnhörnan 

har idag mycket väl kan vara den bästa. De olika typer av delaktighet som finns representerade i 

Helga Trefaldighets kyrka är respektdelaktighet, dialogdelaktighet, representativ delaktighet och till viss del 

perspektivdelaktighet. De moment som talar för att söndagsmässan fungerar bra med barn- och 

unga är: Barnens stund, finns upprepningsmoment och att mässan förs framåt av flera olika 

röster. Det som talar emot att mässan fungerar bra med barn och ungdomar är främst 

placeringen av barnhörnan, till viss del svåra sånger och psalmer och om det nu är så att barnen 

inte får låta. För att sammanfatta besöket i Helga Trefaldighets kyrka så fungerar mässan delvis 

bra med barn och ungdomar då det finns moment som är anpassade och bekräftar att barnen är 

viktiga inom Svenska kyrkan samtidigt som det finns saker som inte fungerar bra med barn- och 

ungdomar eller sänder signaler att barn- och ungdomar inte är viktiga. 

  2.3.2 Eriksbergs kyrka 

Eriksbergskyrkan ligger i området Eriksberg som är ett område som byggdes i tre etapper där de 

äldsta delarna som består av ett villaområde byggdes på 1920-talet. De ”nyare” delarna av 

Eriksberg är byggda på 1960-talet och består av flervåningshus. Dessa flervåningshus var 
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Uppsalas första område med höghus.110 Den delen av Eriksberg som Eriksbergskyrkan ligger i är 

byggd på 1940-talet men själva kyrkan är byggd i slutet på 1950-talet.111 De olika husen är också 

olika typer av boendeformer där ca 50% är hyresrätter, 45% är bostadsrätter och enbart 5% är 

ägande rätter. Eriksberg som gränsar till Stadsskogen och ett stort grönområde som heter 

Ekebydalen är en grön stadsdel i Uppsala.112 Efter 1960-talet har man renoverat i Eriksberg och 

byggt nya hus och därmed gjort Eriksberg mer tätbebyggt än vad det var från början.113 I 

Eriksberg finns förutom bostäder även ålderdomshem, förskolor, grundskolor, butiker och ett 

gymnasium m.m.114 Min analys av detta är att Eriksberg är ett ganska blandat område även om 

många som bor där troligen har det relativt gott ställt, åtminstone de som bor i de nyare husen i 

Eriksberg och i villaområdet.  

 Eriksbergskyrkans fasad är vitputsad och själva kyrkorummet sitter ihop med 

församlingshemmet och i mitten av kyrkobyggnaden finns en uteplats. Inne i kyrkorummet är det 

högt i tak i mitten men längst med sidorna av rummet som är kantade av en pelargång så är 

takhöjden lägre. Golvet är av tegel och det finns ingen matta i mitten mellan bänkraderna. 

Vägarna är vita med enbart ett fåtal tavlor/ikoner och längst fram vid altaret hänger en träfigur 

som föreställer Jesus Kristus. Längst fram till vänster om altaret och längst bak till höger finns det 

färgade fönster. Det finns även ett litet färgat fönster precis ovanför altaret.115 I Eriksbergskyrkan 

finns en barnhörna som finns längst fram till höger om altaret. Sett nedifrån ingången till 

kyrkorummet så syns inte barnhörnan då den är placerad bakom predikstolen.116 Sett ur ett 

barnperspektiv är det inte en bra placering för en barnhörna då det kräver att barnet ifråga vet 

om att den finns. Det finns heller inte någon tjänstgörande som talar om för barnet eller barnets 

föräldrar att det finns en barnhörna som de kan gå till med sina barn. I barnhörnan finns det en 

mjuk matta, tre stora kuddar, en kyrkbänk, en låda med böcker och en låda med mjuka 

leksaker.117 Även om placeringen av barnhörnan inte är optimal eftersom den inte ger framför allt 

nya barn möjligheten att själva välja att gå dit, så finns det inte någon annan självklar plats för 

barnhörnan i kyrkorummet. Ett argument för att ha barnhörnan långt fram utifrån ett 

barnperspektiv är att då kommer barnen nära altaret och där prästen är och då kan barnet om det 

vill följa med i det som händer. Att placera barnhörnan i närheten av altaret och sakramentet kan 
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också ses som att man följer kyrkoordningens inledning om att barn intar en särställning i kyrkan. 

Detta eftersom barnen då placeras nära det som är det heligaste i rummet.  

Den söndagen då jag besökte Eriksbergskyrkan var det ett femtiotal personer i kyrkan i 

blandade åldrar och i relativt jämn könsfördelning. Det var endast ett fåtal personer där som såg 

ut att vara av utländsk härkomst.118 Av dessa var det fem stycken som var barn. Tre av dem 

verkade vara syskon. De tre barnen som såg ut att vara syskon var i blandade åldrar där det yngsta 

såg ut att var 2–5 år och det äldsta runt konfirmandålder eller något yngre. Av de två andra 

barnen är ett litet ca 1–3 år och det andra lite större kanske 10–12.  Det barnet som var lite större 

var också kyrkvärd. Jag tolkar det som att barn brukar vara närvarande eftersom söndagsskolan är 

föräldraledd. Det borde vara en indikation på att det finns åtminstone en liten grupp med barn 

som går regelbundet. Barnet som är kyrkvärd borde vara närvarande i kyrkan vid återkommande 

tillfällen eftersom det barnet är just kyrkvärd vilket kan vara en indikation på att man är en van 

kyrkobesökare.  

Strax innan gudstjänsten börjar är det två av syskonen som pratar och leker med varandra i 

kyrkbänken vilket en person som sitter några rader framför reagerar på och hyssjar barnen som 

då slutar. Det är dock ingen annan i församlingen som verkar reagera på att barnen låter. Det 

tolkar jag som att församlingen i stort inte bryr sig om att barnen låter lite men att det finns 

enskilda individer i församlingen som inte gillar att barnen låter och då också säger ifrån. Oavsett 

om det är en eller flera som inte gillar att barn låter så blir konsekvensen för barnet att det inte får 

låta. Längre fram i gudstjänsten är det ett annat barn som sitter på andra sidan som springer runt 

lite längst ena kanten av kyrkan och ibland låter lite. Det barnet är det ingen i församlingen som 

hyssjar.  Kanske beror det på att den personen som hyssjade de andra barnen satt så pass långt 

ifrån detta barn att han inte stördes av det barnet.119  

I Eriksbergskyrkan under mitt besök så uppmärksammas inte ungdomarna under mässan. En 

anledning till att ungdomarna inte uppmärksammas i den mässan som jag besökte kan vara att det 

inte är några ungdomar närvarande. Däremot uppmärksammas de yngre barnen. De yngre barnen 

bjuds in till söndagsskolan av en förälder som också berättar att söndagsskolan är föräldradriven. 

Föräldern berättar om vad söndagsskolan är och när barnen går iväg sjunger hela församlingen en 

sång.120 Att barnen uppmärksammas tyder på att kyrkan försöker leva efter det som står i 

kyrkoordningens inledning om att barn intar en särställning i kyrkan. Sången som sjungs när 

barnen går ut sjungs flera gånger vilket gör att barn som besöker Eriksbergs kyrkan på söndagens 

mässa lär sig att känna igen den sången. Det blir därmed både ett moment som upprepas och 
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som leder till igenkänning vilket är bra för barn och ungdomar.121 När det gäller delaktigheten i 

mässan så går fyra av barnen ut till söndagsskolan och deltar i den aktiviteten som erbjuds där. 

Alla fem barn är framme vid altarrunden och tar emot nattvarden. Innan barnen får ta emot så 

frågar prästen barnets föräldrar om barnet får ta emot. Därefter ger prästen nattvarden till 

barnen.122 Från den plats där jag sitter kan jag se att åtminstone de två äldsta barnen sjunger med i 

de psalmer som sjungs. De psalmer som sjungs är av lite olika karaktär men i flera av dem 

förekommer upprepande moment. Det femte barnet som är kyrkvärd är delaktig rent praktiskt på 

följande sätt: Barnet presenteras med namn i början då barnet tänder ett ljus, barnet vinkar till 

församlingen, bär in och ut nattvardssilvret i procession, läser den gammaltestamentliga texten 

vilket barnet gör högt och tydligt, tänder ljus under förbönen då man ber för dem som gått bort i 

församlingen, tar upp kollekt med en lång kollekthåv, dvs samma håv som den vuxne kyrkvärden 

tar upp kollekt med. Barnet som är kyrkvärd verkar van vid sammanhanget och gör alla sina 

uppgifter lugnt och utan att tveka. Det syns att barnet är van vid att utföra dessa praktiska 

uppgifter.123  

Det finns flera typer av delaktighet i mässan i Eriksbergskyrkan. Den första är dialogdelaktighet 

då prästen/ledaren för gudstjänsten framåt i en dialogliknande rörelse genom växelsång och 

växelläsningar samt församlingssvar. Den andra delaktigheten utifrån ett barn- och 

ungdomsperspektiv är representativ delaktighet då det dels finns flera barn närvarande och dessutom 

ett barn som är kyrkvärd. I Eriksbergs kyrkan finns också respektdelaktighet vilket innebär att 

barnen får komma som de är och får till stor del utrymme att göra det som är relevant för dem. 

Det enda möjliga undantaget till det som jag upplever under mässan i Eriksberg är den personen 

som hyssjar barnen i början.  Den sista delaktigheten är den praktiska delaktigheten då ett barn är 

kyrkvärd och de andra barnen är delaktiga i söndagsskolan och nattvardsfirandet.  

Hela mässan tar en timme och femton minuter men vad jag kan se och höra så är det inget av 

barnen som klagar på att mässan är för lång eller att de har tråkigt. Det kan vara en indikation på 

att barnen är vana vid att gå till kyrkan och att de inte tycker att mässan känns lång. Det kan 

också vara en indikation på att mässan fungerar bra med barn och ungdomar. Det finns flera 

moment i mässan som jag har uppmärksammat som tyder på att mässan skulle kunna fungera bra 

med barn och ungdomar. Mässan förs framåt i en dialogliknande rörelse där församlingen 

aktiveras och när förbönen ska bes så förklara förbedjaren de ord som församlingen ska svara 

med och när de ska svara. Det ger de mindre barnen en möjlighet att följa med även om de inte 

kan läsa. Sedan finns söndagsskolan som barnen går till och när de kommer tillbaka från den så 

pratar de lite och verkar vara glada. Trots att de låter lite när de kommer tillbaka så är det ingen i 
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församlingen som reagerar på det. Även om bara ett barn är kvar i kyrkorummet under predikan 

så förs predikan på ett språk som är vardagligt och lätt att hänga med i. Predikan är uppbyggd 

som en berättelse och församlingen får följa med in i söndagens evangelietext.124  

Sammanfattningsvis finns det i Eriksbergskyrkan en barnhörna som är längst fram till höger 

om altaret dock är den gömd bakom predikstolen. I barnhörnan finns det en mjuk matta, tre 

stora kuddar, en kyrkbänk, en låda med böcker och en låda med mjuka leksaker.125 Även om 

placeringen av barnhörnan inte är optimal, så finns det inte någon annan självklar plats för 

barnhörnan i kyrkorummet. Eftersom barnhörnan är långt fram kan barnen om de vill följa med i 

det som händer. Att placera barnhörnan i närheten av altaret och sakramentet kan också ses som 

att man följer kyrkoordningens inledning om att barn intar en särställning i kyrkan. Det var fem 

barn närvarande och eftersom söndagsskolan är föräldraledd brukar det komma barn till 

Eriksbergskyrkan. Strax innan gudstjänsten börjar hyssjas två barn som låter lite av en i 

församlingen med resten av församlingen inte reagerar. Oavsett om det är en eller flera som inte 

gillar att barn låter så blir konsekvensen för barnet att det inte får låta. Alla fem barnen är framme 

vid altarrunden och tar emot nattvarden. Det femte barnet som är kyrkvärd är delaktig rent 

praktiskt efter samma förutsättningar som de vuxna kyrkvärdarna. Det finns flera typer av 

delaktighet i mässan i Eriksberg och dessa är dialogdelaktighet, representativ delaktighet, 

respektdelaktighet och praktisk delaktighet. Det finns flera moment i mässan som tyder på att mässan 

fungerar bra med barn och ungdomar. Dessa är att mässan förs framåt i en dialogliknande 

rörelse, förbönens bönesvar som förklaras av förbedjaren och söndagsskolan. Prästen håller 

predikan på ett språk som är vardagligt och lätt att hänga med i. Predikan är uppbyggd som en 

berättelse och församlingen får följa med in i söndagens evangelietext.126  

 

  2.3.3 S:ta Maria kyrka  

S:ta Maria kyrka ligger i bostadsområdet Stenhagen som har en historia av att vara ett av de mer 

utsatta områdena i Uppsala.127 Området beskrivs dock som ett växande område som ligger ca 4 

km ifrån centrum med tillgång till ett stort köpcentrum och med alla former av service.128 I 

området finns det också skolor ända upp till och med högstadiet. Stenhagen ligger nära Flogsta 

där det finns en vårdcentral. Det finns även inomhushallar och en curlinghall i Stenhagen och  
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flera naturområden i dess närhet.129 Stenhagen består av två äldre delområden som är byggda i 

slutet på 1980-talet och början på 1990-talet och två nyare delområden som byggdes 2015–

2016.130  Bebyggelsen är blandad och det finns allt från låghus och radhus till flerfamiljshus.131 

Eftersom det finns flera olika typer av lägenheter och boendeformer i Stenhagen blir också 

församlingen som kommer till S:ta Maria kyrka blandad.132 I området finns det gott om 

innergårdar och lekplatser vilket indikerar att Stenhagen är ett område där många barnfamiljer 

bor.133 Ett område med många barnfamiljer och blandade boendeformer är ur ett barn- och 

ungdomsperspektiv positivt då det innebär att det finns många barn i närområdet som kan 

komma till söndagens mässa.  

Själva kyrkan i Stenhagen är ett enplanshus där församlingshemmet sitter ihop med 

kyrkorummet. Kyrkorummet är format som en åttahörning och på några av sidorna finns det 

bänkar. Annars är de flesta bänkarna placerade i mitten av rummet med en mittgång mellan sig.134 

Vägarna är av tegel med flera ikoner på i olika former, storlekar och stilar. Altartavlan består av 

ett kors som formas med hjälp av bonader. På själva korset som består av gips eller liknande 

finns massor av barnhandavtryck.135  

S:ta Maria kyrkas barnhörna finns inte inne i själva kyrkorummet utan precis utanför. Från 

barnhörnan kan barnen se vad som sker i kyrkorummet genom ett fönster men församlingen ser 

inte barnen om de inte vänder sig om och vet var barnen är någonstans. Barnhörnan består av ett 

bord och några stolar samt en byrå med några lådor där det finns pyssel, papper och pennor.136 

Sett ur ett barn- och ungdomsperspektiv kan placeringen av barnhörnan utanför kyrkorummet 

diskuteras då det sänder signaler om att barnen inte ska störa, inte behöver hänga med i mässan 

och att de inte hör hemma i kyrkorummet. Samtidigt är kyrkorummet relativt litet vilket kan vara 

en anledning till att man placerat barnhörnan i anslutning till kyrkorummet men inte inne i det. 

Då bänkarna inne i kyrkan tar upp nästan hela återstående delen av kyrkorummet förutom altare, 

orgel och flygel finns det inte mycket plats kvar för en barnhörna. Ett alternativ till en fullständig 

barnhörna inne i kyrkorummet skulle kunna vara någon form av leksakslåda inne i kyrkorummet 

där barnen kan hämta en leksak att leka med på sin plats. Även om barnhörnans placering inte 

sätter barnen i centrum eftersom den placerar barnen utanför kyrkorummet så visar andra saker i 

                                                 

129  ”Stadsdelen Stenhagen” https://www.uppsalahem.se/bo-hos-oss/vara-omraden/stadsdelen-stenhagen/  
hämtad 2018-05-07 
130  ”Stadsdelen Stenhagen” https://www.uppsalahem.se/bo-hos-oss/vara-omraden/stadsdelen-stenhagen/  
hämtad 2018-05-07 
131 ”Kullerstenen” https://www.uppsalahem.se/bo-hos-oss/vara-omraden/kullerstenen/ hämtad 2018-05-08;  
”Opalen” https://www.uppsalahem.se/bo-hos-oss/vara-omraden/opalen/ hämtad 2018-05-08 
132  Fältstudie, S:ta Maria kyrka, 2018-05-06  
133   ”Kullerstenen” https://www.uppsalahem.se/bo-hos-oss/vara-omraden/kullerstenen/ hämtad 2018-05-08 
134  Fältstudie, S:ta Maria kyrka, 2018-05-06 
135  Fältstudie, S:ta Maria kyrka, 2018-05-06 
136  Fältstudie, S:ta Maria kyrka, 2018-05-06 
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kyrkorummet på att barn är viktiga t.ex. altartavlan då den bildar ett kors med hjälp av avtryck av 

barnhänder. Innehållet i barnhörnan lämpar sig bäst för de lite äldre barnen då det som finns är 

papper, pennor och pyssel. Det finns t.ex. inga babyleksaker, en mjukmatta att lägga ut sitt barn 

på eller liknande. Det kan vara en indikation på att det mest är lite äldre barn som kommer till 

S:ta Maria kyrka eller så är det en indikation på att man inte tänkt in alla åldersgrupper i 

utförandet av barnhörnan.  

Det är mellan 30–40 personer närvarande i S:ta Maria kyrka söndagen den 6 maj. Många av 

dem är lite äldre men det finns också några barnfamiljer men bara ett fåtal unga vuxna. Det är 

blandat både när det gäller kön och etnicitet.137 Av dem som är närvarande är det fem som är 

barn, varav två är syskonpar. I det ena syskonparet ser det ena barnet ut att vara 9–10 år och det 

äldre runt 14–15. I det andra syskonparet ser det yngre barnet ut att vara 7–8 år och det äldre 9–

10 år. Det sista barnet som är närvarande ser ut att vara omkring 5–6 år. Det finns flera saker 

som indikerar att det brukar vara barn som är närvarande. De barn som är där verkar vara vana 

och vet vad som ska hända. De två barnen som går till söndagsskolan är beredda på att gå iväg 

och när de får frågor om att hjälpa till tvekar de inte utan ser ut att veta vad de gör och var 

sakerna finns.138 Bara det att kyrkvärdarna och andra vuxna som är i tjänst den söndagen frågar 

barnen under mässans gång om de vill hjälpa till med kollekten och att gå med i processionen i 

slutet på mässan kan vara en indikation på att barnen och personalen känner varandra. Det kan 

också vara en indikation på att barnen är vana vid att gå i kyrkan eller att det finns en medveten 

idé ifrån de tjänstgörandes sida att de alltid ska fråga de barn som är närvarande om de vill hjälpa 

till. Oavsett orsaken bakom handlingen så får den konsekvensen att barnen blir 

uppmärksammade och tagna i bruk.  

Prästen talar lugnt och tydligt och är närvarande i sitt sätt att vara under hela mässan. Prästen 

använder även ett vardagligt språk. I predikan ger prästen en bild av att bönelivet är som när man 

rensar ur sin vintergarderob och tar fram vårkläderna och ibland upptäcker att något plagg blivit 

väldigt slitet eller för litet. Det är en bild som alla i församlingen kan känna igen sig i och relatera 

till, även barnen. Ett av barnen som inte gått ut till söndagsskolan skrattar lite igenkännande när 

prästen tar upp att fjolårets vårkläder plötsligt verkar ha krympt en storlek.139 Sett ur ett barn- och 

ungdomsperspektiv är prästens vardagliga språk bra då det gör att barnen kan hänga med och 

förstå och det bidrar till perspektivdelaktighet genom att barnens perspektiv då kommer in i 

mässan.140  

                                                 

137  Fältstudie, S:ta Maria kyrka, 2018-05-06 
138  Fältstudie, S:ta Maria kyrka, 2018-05-06 
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När det gäller huruvida barn får låta eller ej så tillåts de göra det i S:ta Maria kyrka. När ett 

barn går iväg till söndagsskolan säger barnet ”jag kommer först” och församlingen ler lite åt det. 

Senare när barnen har kommit tillbaka från söndagsskolan låter barnet lite till men ingen i 

församlingen verkar bry sig om det.141Att barnen låter lite här och där verkar inte vara något 

problem i S:ta Maria kyrka vilket är en indikation på att man låter barn vara som de är. Allt detta 

tyder på att i S:ta Maria kyrka sätts barnen i centrum och ses som en viktig del av gudstjänsten 

vilket stämmer överens med inledningskapitlet i kyrkoordningen om att barn intar en särställning 

i kyrkan.142 

Barnen som är i S:ta Maria kyrka uppmärksammas också i mässan genom Barnens stund med 

efterföljande söndagsskola. I Barnens stund tar en vuxen upp ett ljus, en skrivbok, en pensel, en 

psalmbok och en duplobit. Den vuxne som håller i Barnens stund förklarar för den 

gudstjänstfirande församlingen att de barn som följer med ut till söndagsskolan ska få be med 

hjälp av en duplobit. De barn som vill följer sedan med den vuxne ut. Barnen uppmärksammas 

också genom bön för de nydöpta och genom att de får personliga frågor om de vill hjälpa till med 

enkla uppgifter under mässans gång.143 Den ungdomen som är närvarande får också en personlig 

fråga om att hjälpa till att bära något i utgångsprocessionen men ungdomen skakar på huvudet. 

Sett ur ett barn- och ungdomsperspektiv så blir alla barn och ungdomar som befinner sig i S:ta 

Maria kyrka sedda genom att någon kommer fram till dem och frågar dem om de vill hjälpa till. 

Barnen uppmuntras därmed till att delta genom att utföra praktiska uppgifter. Vidare 

uppmärksammas barnen genom Barnens stund som hålls av en vuxen inför hela församlingen 

och sedan får de barn som vill också följa med ut till söndagsskolan där de får chans att ta del av 

gudstjänstens tema utifrån deras egna förutsättningar.  

 När det gäller barnens delaktighet i mässan så är de delaktiga på flera olika sätt. Ett av barnen 

är delaktig genom att den får frågan om att hjälpa till med att ta upp kollekt vilket barnet gör. 

Barnet verkar veta var korgarna som de tar upp kollekten med finns och hur barnet ska göra 

vilket tyder på att barnet har hjälpt till tidigare. De två minsta barnen är på söndagsskolan och när 

det är dags för nattvard så tar alla barn emot den. De flesta av barnen sjunger med till och från 

och i utgångsprocessionen får de fyra äldre barnen frågan om de vill hjälpa till vilket tre av dem 

vill. 

 Det finns därmed flera olika av Modéus delaktighetstyper representerade i mässan i S:ta Maria 

kyrka. Den första som kanske är den mest uppenbara är den praktiska delaktigheten eftersom 

barnen hjälper till med praktiska uppgifter.144 I S:ta Maria kyrka verkar det som att det finns vissa 

                                                 

141  Fältstudie, S:ta Maria kyrka, 2018-05-06 
142  KO 1 jan 2016, Första avdelningen, Inledningen 
143  Fältstudie, S:ta Maria kyrka, 2018-05-06 
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uppgifter som de anställda anser att barnen kan få hjälpa till med och som de uppmuntrar dem 

till att göra. Dessa uppgifter är tämligen enkla som att ta upp kollekt genom att skicka runt en 

korg i församlingen och att gå med ut i processionen och då bära något som någon av de 

anställda ger barnet i uppgift att bära. Hela mässan förs framåt i form av en dialog och det är 

många olika röster som kommer till tals på olika sätt vilket talar för en dialogdelaktighet.145  

Dialogdelaktigheten syns både i inledningsordet och i sändningsordet där det är växelläsning 

mellan olika röster ur församlingen och församlingen som helhet.146 Samma typ av 

dialogdelaktighet förekommer vid de liturgiska sångerna och i förbönen där en försångare sjunger 

en bit och församlingen svarar.147 Då barnen är flera stycken och några av dem dessutom hjälper 

till praktiskt så finns det även representativ delaktighet och praktisk delaktighet i S:ta Maria kyrka.148 

Barnen kan se och uppleva att de finns representerade i mässan och de får utföra enklare 

praktiska uppgifter. Då barnen tillåts att låta och kommentera det som händer i mässan finns det 

även en respektdelaktighet i mässan.149 Det som möjligen skulle kunna tala emot respektdelaktigheten 

är placeringen av barnhörnan utanför kyrkorummet eftersom det sänder signalen att barnen inte 

får leka, pyssla eller måla inne i kyrkorummet och därmed kanske inte heller får vara dem de är. 

Däremot så finns det en barnhörna vilket är bättre ur ett barn- och ungdomsperspektiv än om 

det inte skulle funnits någon alls även om barnhörnan är placerad utanför kyrkorummet. Det 

finns även spår av perspektivdelaktighet utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv då prästen i 

predikan ger en liknelse som barnen kan känna igen sig i.150 Här kan vi alltså se att det finns 

många olika typer av delaktighet mer eller mindre representerade i S:ta Maria kyrka.  

När det gäller psalmerna som sjungs i S:ta Maria kyrka så sjungs många av dem flera gånger 

och i psalm 292 B förekommer en refräng. Båda dessa fenomen skapar igenkänning vilket sett ur 

ett barn- och ungdomsperspektiv är något som är positivt. Precis innan mässan är slut går en av 

de anställda upp i ambon och gör reklam för kyrkans sommarlovsaktiviteter för barn i årskurs 1–

6. Att detta sker under mässan i kyrkorummet tyder på att aktiviteterna för barnen är något som 

S:ta Maria kyrka prioriterar och anser är viktigt vilket överensstämmer med kyrkoordningens 

inledning om att barnen intar en särställning.151  

 Sammanfattningsvis finns det i S:ta Maria en altartavla som består av ett kors som formas 

med hjälp av bonader. På själva korset finns massor av barnhandavtryck.152 S:ta Maria kyrkas 

barnhörna finns inte inne i själva kyrkorummet utan precis utanför och genom ett fönster kan 

                                                 

145  Modéus, 2013 s. 252–254 
146  Fältstudie, S:ta Maria kyrka, 2018-05-06 
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barnen se vad som händer i kyrkorummet. Barnhörnan består av ett bord och några stolar samt 

en byrå med några lådor där det finns pyssel, papper och pennor.153 Placeringen av barnhörnan 

kan tyda på att barnen inte ska störa, inte behöver hänga med i mässan och att de inte hör 

hemma i kyrkorummet. Placeringen kan också bero på platsbrist i kyrkorummet. Även om 

barnhörnans placering inte sätter barnen i centrum eftersom den placerar barnen utanför 

kyrkorummet så visar altartavlan på att barnen i församlingen är viktiga. 

 Det är fem barn närvarande och det finns flera saker som indikerar att det brukar vara barn 

som är närvarande. Dessa är att de barn som är där verkar vara vana och vet vad som ska hända 

och när de får frågor om att hjälpa till tvekar de inte utan ser ut att veta vad de gör och var 

sakerna finns.154 Att barnen får frågor om att hjälpa till ger konsekvensen att de blir 

uppmärksammade och tagna i bruk. Prästen talar lugnt och tydligt med ett vardagligt språk och är 

närvarande i sitt sätt att vara under hela mässan. I predikan ger prästen en bild av bönelivet som 

när man rensar ur sin vintergarderob och tar fram vårkläderna och ibland upptäcker att något 

plagg blivit väldigt slitet eller för litet. Det är en bild som alla i församlingen kan känna igen sig i 

och relaterar till, även barnen. Barnen som är i S:ta Maria kyrka uppmärksammas i mässan genom 

Barnens stund med efterföljande söndagsskola och genom bön för de nydöpta samt genom att de 

får personliga frågor om de vill hjälpa till med enkla uppgifter under mässans gång.155 Det finns 

flera olika typer av delaktighet representerade i mässan i S:ta Maria kyrka och dessa är 

praktiskdelaktighet, dialogdelaktighet, representativ delaktighet, respektdelaktighet och spår av 

perspektivdelaktighet. Det som talar emot att mässan i S:ta Maria kyrka inte skulle fungera bra med 

barn och unga är placeringen av barnhörnan, bort sett från det fungerar helheten mycket bra med 

barn och unga.  

 

  

                                                 

153  Fältstudie, S:ta Maria kyrka, 2018-05-06 
154  Fältstudie, S:ta Maria kyrka, 2018-05-06 
155  Fältstudie, S:ta Maria kyrka, 2018-05-06 



33 

Kapitel 3 Resultat och sammanfattning  

För att kort sammanfatta denna uppsats så har den behandlat frågan hur ett barn- och 

ungdomsperspektiv kan se ut i en församlings olika kyrkor och hur församlingens 

gudstjänstansvariga reflekterar kring den frågan. Vidare har uppsatsen även behandlat 

bakgrunden till barnkonsekvensanalysen som är det ideal för det barn- och ungdomsperspektiv 

som Svenska kyrkan har att förhålla sig till. Denna uppsats har därmed undersökt idealet 

respektive en verklighet. Metoden har varit en antropologisk metod och bestått av tre deltagande 

observationer samt två intervjuer som skett via mail. Den församling som undersöks är Helga 

Trefaldighets församling i Uppsala som har tre olika kyrkor nämligen Helga Trefaldighets kyrka, 

Eriksbergskyrkan och S:ta Maria kyrka. Församlingens tre kyrkor ligger geografiskt en bit ifrån 

varandra även om de befinner sig i samma stad. Det är tre olika kyrkor med olika förutsättningar. 

Eriksbergskyrkan och S:ta Maria kyrka är stadsdels kyrkor medan Helga Trefaldighets kyrka är en 

förrättningskyrka som ligger i centrum. 

Barn- och ungdomsperspektivet innebär i denna uppsats att en vuxen försöker undersöka 

gudstjänsten från ett barns perspektiv och utgår då ifrån att upprepning, igenkänning, enkelt 

språk och sånger som går att förstå och är lätta att sjunga med i är bra för barn och ungdomar. 

Vidare kan en vuxen se vad som är bra för barn och ungdomar genom att använda sig av FN:s 

barnkonvention.  Ett barn- och ungdomsperspektiv kommer till uttryck i söndagens gudstjänst i 

Helga Trefaldighets församling främst genom moment såsom Barnens stund och/eller 

söndagsskolan samt genom bön för de nydöpta barnen i församlingen. När det gäller skillnaderna 

mellan församlingens olika kyrkor så kommer barn- och ungdomsperspektivet främst till uttryck i 

Helga Trefaldighets kyrka genom Barnens stund. Det är även ganska få barn som kommer till 

den kyrkan vilket kan bero på att det inte finns någon barnverksamhet i veckorna anslutna till 

den. I Eriksbergskyrkan kommer barn- och ungdomsperspektivet till uttryck genom 

söndagsskolan och genom att det finns ett barn som är kyrkvärd på samma villkor som de vuxna. 

S:ta Maria kyrka sticker ut lite i jämförelse med de två andra kyrkorna eftersom det där är både 

Barnens stund och söndagsskola och att barnen som deltar i gudstjänsten får en personlig fråga 

under mässans gång om de vill hjälpa till med vissa uppgifter. Barnen i S:ta Maria kyrka är inte 

formellt sett kyrkvärdar men hjälper till med några av de uppgifter som kyrkvärdarna normalt sett 

brukar göra.  

Den här uppsatsens första fråga lyder: Hur kan ett barn- och ungdomsperspektiv komma till uttryck i 

söndagens gudstjänst? Hur kan eventuella skillnader i samma församling men olika kyrkor se ut? Svaret på 

den blir kortfattat att barn- och ungdomsperspektivet kommer till uttryck genom Barnens stund, 

söndagsskolan och bön för de nydöpta. Skillnaderna mellan kyrkorna rör främst de praktiska 

utförandena av momenten Barnens stund och söndagsskolan samt om barn hjälper till praktiskt 

eller inte och hur de i sådana fall gör det.    
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 Församlingsherdens och den arbetsledande pedagogens sätt att reflektera kring barn- och 

ungdomsperspektivet i gudstjänsten varierar något. Men båda är överens om att det är viktigt att 

försöka få gudstjänster och mässor så tillgängliga för barn och unga som möjligt. Den 

arbetsledande pedagogens motiveringar och tankar kring barn- och ungdomsperspektivet är mer 

pedagogiskt inriktade och har ett perspektiv som försöker närma sig barnens perspektiv. 

Församlingsherden har ett övergripande teologiskt perspektiv och motiverar sina tankar med 

olika teologiska argument såsom att gudstjänsten är navet i församlingen och att gudstjänsten är 

en dopuppföljning.  

Den här uppsatsens andra fråga lyder: Hur reflekterar Helga Trefaldighets församlings 

gudstjänstansvariga kring barn- och ungdomsperspektivet?  Svaret på den blir kortfattat att de 

gudstjänstansvariga reflekterar i detalj olika men är överens om att det viktiga är att få 

gudstjänsterna så tillgängliga för barn och ungdomar som det är möjligt. 

När det gäller barnkonsekvensanalysen så är den kyrkans sätt att försöka leva upp till visionen 

om att i kyrkan ska barnen ha en särställning.156 Vilket är vad den här uppsatsens tredje fråga 

handlar om. Barnkonsekvensanalysen genomsyrar hela kyrkan och kyrkans arbete och inte minst 

gudstjänsten.157 Detta eftersom en barnkonsekvensanalys ska göras på alla beslut som fattas på 

kyrkans alla tre nivåer.158 Det är relevant att studera bakgrunden till barnkonsekvensanalysen 

därför att den ger en förståelse till varför barnen har en särställning inom kyrkan. I bakgrunden 

till barnkonsekvensanalysen finner vi bibelord, FN:s barnkonvention och en inledningstext från 

kyrkoordningen som är Svenska kyrkans egna regelverk. FN:s barnkonvention visar på vad det är 

som är bra för barn och ungdomar när en barnkonsekvensanalys utförs.159   

Den här uppsatsens tredje fråga lyder: Vad ligger bakom Svenska kyrkans beslut om en 

barnkonsekvensanalys och på vilket sätt är det relevant för ett barn- och ungdomsperspektiv på söndagens 

gudstjänst?  Svaret på den blir kortfattat att det som ligger bakom barnkonsekvensanalysen är FN:s 

barnkonvention, bibelord och en inledningstext från Kyrkoordningen samt att den är relevant att 

studera därför att den ger en förståelse till varför barnen intar en särställning i Svenska kyrkan.   

Utifrån Modéus teorier om delaktighet så finns det sex olika typer av delaktighet. De är 

respektdelaktighet, dialogdelaktighet, perspektivdelaktighet, maktdelaktighet, representativ delaktighet och 

praktisk delaktighet. Respektdelaktighet innebär att man får bli mottagen som man är,160 

dialogdelaktighet innebär att gudstjänsten förs framåt i en dialogliknande rörelse,161  och 

                                                 

156  BKA handbok, 2016 s. 12 
157  Selander, 2010 s. 75  
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perspektivdelaktighet handlar om att känna igen liv och samhälle.162 När det gäller maktdelaktigheten 

handlar den om att alla ska känna att de kan få komma till tals och bli lyssnade på.163 De två sista 

är representativ delaktighet som  handlar om delaktighet i form av att det finns fler ur samma grupp 

representerade i gudstjänsten och den praktiska delaktigheten där man är delaktig genom att göra 

något praktiskt i gudstjänsten.164   

De olika typer av delaktighet som finns representerade i Helga Trefaldighets kyrka är 

respektdelaktighet, dialogdelaktighet, representativ delaktighet och till viss del perspektivdelaktighet. Det 

innebär att i Helga Trefaldighets kyrka så blir baren respekterade och får komma som de är 

samtidigt som mässan förs framåt i en dialogliknade rörelse. Vidare är det fler än ett barn som var 

där vilket innebär att barnen finns representerade som grupp. Barnens perspektiv kommer dock 

bara fram till viss del genom Barnens stund.  I Eriksbergskyrkan är de typer av delaktighet som 

finns dialogdelaktighet, representativ delaktighet, respektdelaktighet och praktisk delaktighet och i S:ta Maria 

kyrka är det praktiskdelaktighet, dialogdelaktighet, representativ delaktighet, respektdelaktighet och spår av 

perspektivdelaktighet. I Eriksbergskyrkan innebär det att barnen får komma och vara som de är, att 

mässan förs framåt i en dialogliknande rörelse och att barnen finns representerade både som 

grupp och genom att ett av barnen hjälper till som kyrkvärd. Även i S:ta Maria så förs mässan 

framåt i en dialogliknande rörelse och barnen får vara som de är. Barnen hjälper till med praktiska 

uppgifter och finns representerade som grupp och genom de uppgifter de utför. Vidare kommer 

deras perspektiv delvis fram i momentet Barnens stund.  Det finns tre typer av delaktighet som 

finns representerade i alla tre kyrkor och de är dialogdelaktighet, respektdelaktighet och representativ 

delaktighet. Slutsatsen av detta är att i alla tre kyrkor så förs mässan framåt genom en 

dialogliknande rörelse som styrs av flera röster. Vidare finns barn representerade i alla kyrkor och 

det finns även en respekt för dem, barnen får vara som de är.  

Utifrån de tre olika fältstudietillfällena går det att se några andra tydliga gemensamma punkter 

i alla tre olika kyrkor. Det första som går att se är att det i alla tre kyrkor finns moment under 

mässan som fungerar bra eller mycket bra med barn och ungdomar samtidigt som det finns andra 

saker som inte fungerar bra för barn och ungdomar. Den främsta saken som kan diskuteras ur ett 

barn- och ungdomsperspektiv är barnhörnans placering. I två av kyrkorna har placeringen varit 

långt fram till höger men dold nedifrån dörren och i den tredje kyrkan har barnhörnan varit 

utanför kyrkorummet. Utifrån det kan vi se att barnhörnans placering inte alls är självklar utan 

mer komplex än den vid första anblicken kan verka. När det gäller barnhörnan beror placeringen 

dels på kyrkorummets praktiska utseende och på var man anser att barnen bör vara. Både 

församlingsherden och den arbetsledande pedagogen tar upp att barnhörnans existens är viktig 

                                                 

162  Modéus, 2013 s. 255–256 
163  Modéus, 2013 s. 257  
164  Modéus, 2013 s. 258–259  
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vilket talar för att placeringen av barnhörnorna i Helga Trefaldighets församling till stor del beror 

på praktiska förutsättningar. 

 Det främsta momentet som är gemensamt för alla tre kyrkor och som är positivt ur ett barn- 

och ungdomsperspektiv är Barnens stund och/eller söndagsskolan. I detta moment 

uppmärksammas barnen för hela församlingen och det lyfts upp att de är viktiga för kyrkan. 

Exakt hur momentet ser ut varierar mellan de olika kyrkorna. I Helga Trefaldighets kyrka är det 

Barnens stund som hålls och under det momentet så presenteras veckans pyssel och om det finns 

något barn som vill så uppmanas de att hjälpa till att öppna en väska där pysslet finns. I 

Eriksbergskyrkan är det söndagsskolan som hålls och den är föräldraledd. I S:ta Maria kyrka 

däremot så är det både Barnens stund och efterföljande söndagsskola. Det innebär att först så 

presenterar en vuxen dagens tema genom att förklara det på lite enklare språk och sedan bjuder 

samme vuxne in till söndagsskolan som de barn som vill får följa med till.  

Församlingsherden och den arbetsledande pedagogen är i stort överens med varandra däremot 

är församlingsherdens svar generellt mer utförliga och detaljerade. Dessutom har 

församlingsherden ett mer övergripande perspektiv än vad den arbetsledande pedagogen har. Det 

man främst kan se när det gäller båda är att barn och ungdomar är något som man diskuterar 

bland församlingens anställda och något som både församlingsherden och den arbetsledande 

pedagogen är viktigt att uppmärksamma. Exakt varför barn och unga är viktigt motiverar de lite 

olika men båda anser att barn och ungdomar är viktiga för församlingen och att det är viktigt att 

de kommer till söndagens gudstjänst. Församlingsherden lyfter upp att det är viktigt eftersom 

gudstjänsten är kyrkans mittpunkt och kraftkälla och dessutom en del av dopundervisningen, 

medan församlingspedagogen lyfter att det är viktigt därför att barnen ska få en chans att växa i 

tron. Förutom att församlingsherdens svar är mer utförliga än den arbetsledande pedagogens svar 

är de dessutom mer teologiskt motiverade vilket är naturligt då deras utbildning skiljer sig åt och 

fokuserar på olika saker och arbetsuppgifter inom Svenska kyrkan. Viktigt att ta upp är att en 

barnkonsekvensanalys formellt sätt inte görs gällande gudstjänsterna i Helga Trefaldighets 

församling utan att den sker i strategiska beslut inom det pastorat som Helga Trefaldighets 

församling tillhör.  

Något annat som är viktigt att ta upp och som församlingsherden är noga med att berätta är 

att församlingens kyrkor har olika karaktär och möjligheter. Det innebär att det borde finnas vissa 

skillnader emellan de olika kyrkorna vilket det också gör. Eriksbergskyrkan och S:ta Maria kyrka 

är stadsdelskyrkor där det också finns barnverksamhet och annan verksamhet under vardagarna 

medan Helga Trefaldighets kyrka främst är en gudstjänst- och förrättningskyrka även om viss 

verksamhet förekommer.165 Både Församlingsherden och den arbetsledande pedagogen tar upp 

                                                 

165  E-mail från Församlingsherden, 2018-04-13 

 



37 

att det i Eriksbergs kyrkan finns ett barn som är kyrkvärd vilket framför allt församlingsherden 

säger sig vara stolt över.166  

När det gäller HB 2018 så kommer den att tas i bruk på pingstdagen 2018. Inför att den ska 

tas i bruk har församlingen gjort en agenda för gudstjänst och en för mässa och i det arbetet har 

pedagogerna fått delta vilket den arbetsledande pedagogen lyfter upp. Församlingsherden 

beskriver vilka serier som kommer att användas i församlingens olika kyrkor och berättar att det 

inte kommer att vara samma serie rakt igenom. En viktig skillnad emellan församlingens olika 

kyrkor som den arbetsledande pedagogen lyfter upp är att det ibland firas mässa/gudstjänst med 

små och stora i både Eriksbergskyrkan och i S:ta Maria kyrka men inte i Helga Trefaldighets 

kyrka. Vidare lyfter församlingspedagogen upp att det är viktigt att barnen uppmärksammas 

eftersom de är kyrkans framtid och nutid medan församlingsherden anser att det är viktigt att de 

uppmärksammas av samma anledning som det är viktigt att barnen kommer till gudstjänsten.  

  

                                                 

166  E-mail från Församlingsherden, 2018-04-13; Fältstudie, Eriksbergskyrkan, 2018-04-08 



38 

Appendix 

I detta appendix finner ni dels den här uppsatsens analysfrågor i form av det formulär som jag 

använt mig av i fältstudierna med anteckningar från de olika kyrkorna samt de två mailenkäterna 

med svar. Detta för att ni fullt ska kunna följa mitt arbete och få tillgång till det material som jag 

har samlat in och analyserat.  

Fältstudieformulär 

Var ligger kyrkan?  

Helga Trefaldighets kyrka: Kyrkan ligger nära Domkyrkan mitt i stan.  

Eriksbergs kyrka: Kyrkan ligger längst en väg på en kulle i utkanten av ett vila område 

bredvid stadsskogen. Den ligger i Eriksberg som är ett vila område från 1950–1960-tal. Det finns 

även lägenhets hus i närheten av kyrkan. 

S:ta Maria kyrka: Kyrkan ligger i Stenhagen i ett område av lägenheter av olika slag.  

Hur ser kyrkan ut? Gammal eller nybyggd? 

Helga Trefaldighets kyrka: Gammal tegelkyrka där de äldsta delarna är från 1200-talet. 

Mycket målningar på vägar och i taket. Ganska stor kyrka med pelargång längs med båda sidorna 

och två sidoarmar. Färgade glasfönster längst fram och en altartavla i trä och någon form av lera 

eller liknande.  

Eriksbergs kyrka: 1960-tals byggnad med vita vägar och få tavlor/ikoner/ dekorationer på 

vägarna. Längst fram hänger en träfigur som föreställer Jesus. Finns färgade fönster längst fram 

till vänster och i mitten samt längst bak till höger. Det är högt tak i mitten och lägre på sidorna 

där det även finns pelargångar. Golvet är av tegelsten, ingen matta i mitten.  

S:ta Maria kyrka: Kyrkan är en åttahörning formad som en rektangel. På några av sidorna 

finns det bänkar annars är de flesta bänkar placerade i mitten av rummet med en mittgång 

emellan sig. Vägarna är av tegel med flera ikoner på i olika former, storlekar och stilar. Altartavlan 

består av ett kors som formas med hjälp av bonader. På själva korset som består av gips eller 

liknande finns massor av barnhandavtryck.  

Finns lekhörna? Hur ser den ut och var i rummet finns den?  

Helga Trefaldighets kyrka: Ja, längst fram snett nedanför predikstolen i en av sidoarmarna i 

kyrkan. Lekhörnan är dold från ingången eftersom den befinner sig i en av sidoarmarna. Inga av 

barnen är där. Det finns ett bord med lite papper, färgpennor, saxar och lim samt veckans pyssel. 

Bredvid bordet finns ett landskap med lite figurer och leksaksfordon i. Dessutom finns en mjuk 

matta med några korgar med lite leksaker i, mest mjuka men även några i plast.  
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Eriksbergs kyrka: Ja, längst fram till höger om altaret, syns inte ifrån dörren. Predikstolen 

skymmer platsen den är på. Inga av barnen är där. Det finns en mjuk matta, tre kuddar, en bänk, 

en låda med barnböcker och en låda med mjukleksaker 

S:ta Maria kyrka: Inte inne i själva kyrkorummet men precis utanför. Från barnhörnan kan 

barnen se vad som sker i kyrkorummet genom ett fönster men församlingen ser inte barnen om 

de inte vänder sig om och vet var de ska titta någon stans. Barnhörnan består av ett bord och 

några stolar samt en byrå med några lådor där det finns pyssel, papper och pennor.  

Är församlingen stor/liten? 

Helga Trefaldighets kyrka: Det är en ganska stor församling i Helga Trefaldighets kyrka då 

närmare 8o personer har samlats för att fira högmässa. Det är mest äldre och studenter som är 

närvarande men också ett fåtal medelålders och fyra barn.  

Eriksbergs kyrka: Det är runt 50 personer närvarande. Blandade åldrar och kön. Dock bara 

ett fåtal med utländsk härkomst 

S:ta Maria kyrka: Församlingen består av 30–40 personer i blandade åldrar och kön. Många i 

församlingen är äldre. Det finns flera av utländsk härkomst närvarande men endast ett fåtal unga 

vuxna.  

Finns det några barn/ungdomar närvarande? Brukar det finnas? 

Helga Trefaldighets kyrka: 4 barn är närvarande. Av dem är två syskon, ett av dem ser ut 

att vara runt 5–6 år och den andre runt konfirmandålder. Av de andra två barnen är ett en bäbis 

och den andre runt 9–10 år.  Barnens stund är ett fast moment vilket tyder på att det brukar 

komma åtminstone något barn men med tanke på att det är få i den åldern då man generellt 

skaffar barn närvarande så kan det vara en indikation på att barn inte alltid är närvarande.  

Eriksbergs kyrka: 5 barn är närvarande. Tre verkar vara syskon, ett av dem är ganska liten ca 

2–5. De två andra är lite större. Det äldsta av dem ser ut att vara runt konfirmandålder eller något 

yngre. Av de två andra barnen är ett barn litet ca 1–3 år och det andra lite större kanske 10–12.  

Jag tolkar det som att barn brukar vara närvarande eftersom söndagsskolan är föräldraledd. Det 

borde vara en indikation på att det finns åtminstone en lite grupp med barn som går regelbundet.  

S:ta Maria kyrka: 5 barn är närvarande. Av dem finns det två syskonpar. I det ena 

syskonparet så ser det ena barnet ut att vara 9–10 år och det äldre runt 14–15. I det andra 

syskonparet ser det yngre barnet ut att vara 7–8 år och det äldre 9–10 år. Det sista barnet som är 

närvarande ser ut att vara ca 5–6 år. Ja flera av barnen verkar vara vana och vet vad som ska 

hända. De två barnen som går till söndagsskolan vet vad som ska hända och är bereda på att gå 

iväg och när de får frågor om att hjälpa till tvekar de inte utan ser ut att veta vad de gör och var 

sakerna finns.  

Hur är prästen?  

Helga Trefaldighets kyrka: Prästen talar lugnt och tydligt och hälsar på församlingen innan 

mässan börjar. Predikan är kort och i ett vardagligt språk. Förutom prästen så hjälper två 



40 

ministranter till i mässan. Dessa är vana vid vad de gör och talar tydligt. Det är förebedjaren som 

bjuder in till Barnens stund. Hon är en student och talar till barnen och frågar om det finns något 

litet barn som vill hjälpa henne att öppna väskan. Hon får ingen hjälp så hon öppnar den själv 

och berättar om de fina fåren som barnen kan få göra.  

Eriksbergs kyrka: Prästen är vänlig och tar ögonkontakt med hela församlingen. Kvinnlig 

präst med kvinnlig prästkandidat. Talar lugnt och tydligt. Predikan är målande och tar med 

församlingen in i berättelsen. Prästen förklarar vad en apostel är i sin predikan, Predikan är 

upplagd lite som en berättelse. Prästen frågar de små barnens föräldrar om barnen ska få ta emot 

nattvard. Ger till barnen, böjer sig ner så de når. Nattvarden är framme vid altarrunden.  

S:ta Maria kyrka: Prästen talar lugnt och tydligt och är närvarande i sitt sätt att vara under 

hela mässan. Prästen använder även ett vardagligt språk. I predikan ger prästen en bild av 

bönelivet som när man rensar ur sin vintergarderob och tar fram vårkläderna och ibland 

upptäcker att något plagg blivit väldigt slitet eller för litet. 

Får barn låta?  

Helga Trefaldighets kyrka: Jag upplever inte att något av barnen låter under mässan vilket 

gör denna fråga svår att besvara.  

Eriksbergs kyrka: Nej, innan gudstjänsten börjar hyssjar en i församlingen ett barn som 

pratar lite. Resten av församlingen verkar dock inte bry sig. Senare i gudstjänsten är det ett barn 

som går runt lite och ibland låter lite. Barnet tillåts göra det. Barnet rörs sig fram och tillbaka 

längst ytterkanten i kyrkan. Personen som hyssjade i början sitter långt ifrån detta barn.  

S:ta Maria kyrka: Ja, när ett barn går iväg till söndagsskolan säger barnet ”jag kommer först” 

och församlingen ler lite åt det. Senare när barnen har kommit tillbaka från söndagsskolan låter 

barnet lite till men ingen i församlingen verkar bry sig om det.  

Uppmärksammas barn? Hur? 

Helga Trefaldighets kyrka: Ja, det finns ett moment under mässan som kallas Barnens 

stund där det nämns att barnen har en särskild plats i kyrkan och så välkomnas de fram att öppna 

en väska där veckans pyssel finns. Inget av de fyra barnen som är i kyrkan vågar sig dock fram 

men pysslet hålls upp så hela församlingen kan se vad det är.  

Eriksbergs kyrka: Ja, Söndagsskolan presenteras av en förälder framme vid ambon. När 

barnen går iväg till Söndagsskolan sjungs en sång.  

S:ta Maria kyrka: Ja genom Barnens stund med efterföljande söndagsskola. I Barnens stund 

tar en vuxen upp ett ljus, en skrivbok, en pensel, en psalmbok och en duplobit. De barn som vill 

följer med ut. Barnen uppmärksammas också genom bön för de nydöpta och genom att de får 

personliga frågor om de vill hjälpa till med enkla uppgifter under mässans gång.  

Uppmärksammas ungdomar? Hur? 

Helga Trefaldighets kyrka: Nej, ungdomar uppmärksammas inte på något särskilt sätt 

Eriksbergs kyrka: Nej, ungdomar nämns aldrig i gudstjänsten 
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S:ta Maria kyrka: Ja, de uppmärksammas genom att den ungdomen som finns närvarande får 

en personligfråga om den ungdomen vill hjälpa till att bära något i processionen ut. Ungdomen 

säger dock nej.  

Är barn eller ungdomar delaktiga på något eller flera sätt? Brukar de få vara det? 

Helga Trefaldighets kyrka: Inget av barnen eller ungdomar under 18 är deltagande rent 

praktiskt i mässan. Däremot finns det studenter som hjälper till i form av förbedjaren och 

ministranter. Inget av barnen tar emot nattvard.  

Eriksbergs kyrka: Fyra av barnen går ut till söndagsskolan.  Alla barnen tar emot nattvard 

och de äldsta barnen sjunger med i psalmerna. Det femte barnet som inte är med i söndagsskolan 

är kyrkvärd och det barnet gör följande: Presenteras med namn i början då barnet tänder ett ljus, 

barnet vinkar till församlingen. Bär in och ut nattvardssilvret i procession. Läser GT texten vilket 

barnet gör högt och tydligt. Tänder ljus under förbönen då man ber för dem som gått bort i 

församlingen. Tar upp kollekt med en lång kollekthåv, dvs samma håv som den vuxne 

kyrkvärden tar upp kollekt med. Kyrkvärds barnet verkar van vid sammanhanget och gör alla sina 

uppgifter lugnt och utan att tveka. Syns att barnet vet vad hen gör. 

S:ta Maria kyrka: En vuxen kyrkvärd frågar ett av barnen om det barnet vill hjälpa till att ta 

upp kollekt vilket barnet gör. Barnet verkar veta var korgarna som de tar upp kollekten finns och 

hur barnet ska göra vilket tyder på att barnet har hjälpt till tidigare. De två minsta barnen är på 

söndagsskolan och när det är dags för nattvard så tar alla barn emot den. De flesta av barnen 

sjunger med till och från. I utgångsprocessionen får de fyra äldre barnen frågan om de vill hjälpa 

till vilket tre av dem vill.   

Övrigt:  

Helga Trefaldighets kyrka: En kör sjunger klassisk musik och gregoriansk musik. De 

sjunger ganska långa stycken. Mässan tar ca 1 timme och 10 minuter. Det som firas är en 

högmässa med tre läsningar och evangelieprocession. Rymmer runt 300 personer när den är 

fullsatt. I början när barnet och föräldrarna får en psalmbok är det ingen som berättar för dem att 

det finns en barnhörna.  

Eriksbergs kyrka: Psalmerna som sjungs är 313, 204, 814, 156, 743. I början på kyrkans 

förbön säger förbedjaren vilka ord som församlingen ska svara med och när detta ska ske. När 

barnen kommer tillbaka från söndagsskolan så låter de lite vilket de får göra. Det firas en 

högmässa med tre läsningar men ingen evangelieprocession. Mässan tar 1 timme och 15 min. 

Inget av barnen verkar dock klaga på att den är för lång. Ingen uppmärksammar barnen på att 

barnhörnan finns.  

S:ta Maria kyrka: I Psalm 292 B som sjungs så förekommer en upprepande refräng. I 

Inledningsordet så är det växelläsning mellan olika röster och församlingen. Flera av de sånger 

som sjungs upprepas flera gånger. Ett av barnen verkar trött och lite rastlös. Under förbönen så 

förekommer en sång som upprepas flera gånger. Under ljuständningen för de avlida är det några i 
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församlingen som gråter vilket ett av barnen reagerar på och vänder sig om för att se vad som 

händer. Nattvardsgåvorna tas emot i en halvcirkel och i slutet av mässan berättar prästen att de 

snart ska ta den nya handboken i bruk och det görs reklam för församlingens sommarlovs 

aktiviteter för barn som går i årskurs 1–6.  

Mailenkät, församlingsherdens svar 

Talar ni om barnkonsekvensanalys i gudstjänsten? Hur funderar ni i den frågan?  

Ja, i vår verksamhetsplanering har vi alltid med barnperspektivet, och inte minst i frågan hur vi 

gör våra gudstjänster tillgängliga för barn 

 

Ser barnkonsekvensanalysen olika ut i de olika kyrkorna?  

Barnkonsekvensanalys formellt sett är något som i vårt pastorat görs vid beslut av strategisk 

karaktär. I kyrkorna handlar det mer om att tillämpa beslut och riktlinjer. Utifrån vår 

verksamhetsplanering finns det en relativ samsyn mellan kyrkorna i HT församling 

 

Vilka skillnader ser ni mellan församlingens olika kyrkor?  

Våra tre kyrkor har olika karaktär och olika förutsättningar. Eriksberg och Sta Maria är 

stadsdelskyrkor som har att jobba med vardagsverksamhet som barngrupper, konfirmander mm. 

Samtidigt prioriteras också gudstjänstlivet tydligt. Helga Tref är till övervägande del en 

gudstjänstkyrka, där fokus är på söndagens gudstjänst, andra gudstjänster och kyrkliga handlingar. 

Viss övrig verksamhet förekommer, såsom samtalsgrupp, meditation, retreat mm   

 

Är det viktigt för er att barn/ ungdomar kommer till er kyrka på söndagarna? Varför/varför inte?  

Söndagens gudstjänst är navet i all vår verksamhet, den kraftkälla vi har för att kunna göra allt 

annat. Därför vill vi naturligtvis att barnen kommer. Är också en del i dopuppföljningen 

 

Finns det något som är utmärkande för de olika kyrkorna i församlingen när det gäller barn och ungdomar? 

En sak jag kan lyfta fram är att i Eriksbergskyrkan har vi ett barn som gudstjänstvärd, det är vi 

stolta över! I övrigt är vi måna om våra barn och ungdomar och försöker ständigt uppmuntra till 

deltagande i våra verksamheter och goda möten i övrigt, tex skolbesök och kyrkvandringar mm 

 

Hur ser ni på den nya kyrkohandboken? Vilken serie kommer att användas i församlingens kyrkor?   

Vi tar den nya handboken i bruk på pingstdagen och ser fram emot det. 

I HT kyrka blir det serie A, i Eriksberg främst serie A förutom jultiden då serie C används. I Sta 

Maria firas Mässa och inte Högmässa, där blir det serie D 
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Anser ni att det är viktigt att barn och ungdomar uppmärksammas? Varför? / varför inte?  

Ja, se ovan 

 

Anser ni att det bör finnas en barnhörna i varje kyrka? Varför? /varför inte? 

Ja, av samma skäl. Vi har barnhörna i alla våra kyrkor 

Anser ni att barn ska få låta i gudstjänsten? Varför? /varför inte? 

Självklart. Om vi vuxna får låta, varför skulle inte barnen? 

Mailenkät, arbetsledande pedagogens svar 

Talar ni om barnkonsekvensanalys i gudstjänsten? Hur funderar ni i den frågan?  

Vi sätter alltid barnen i centrum i varje gudstjänst 

 

Ser barnkonsekvensanalysen olika ut i de olika kyrkorna?  

Eftersom vi idag har ett sammanhållet pedagogiskt tänk i församlingen ska det inte se olika ut 

men kan ha variationer 

 

Vilka skillnader ser ni mellan församlingens olika kyrkor?  

I Eriksberg finns det barn som är kyrkvärdar. S:ta Maria firar gudstjänst för stora och små men 

Eriksberg firar mässa för stora och små. Eriksberg har vardagsgudstjänst tre gånger per termin på 

en vardag. Helga Trefaldighets kyrka firar högmässa.  

 

Är det viktigt för er att barn/ ungdomar kommer till er kyrka på söndagarna? Varför/varför inte?  

Ja det är mycket viktigt, barnen måste få en central plats i gudstjänsten för att få chans att kunna 

växa i sin tro. 

 

Finns det något som är utmärkande för de olika kyrkorna i församlingen när det gäller barn och ungdomar? 

Barn och ungdomar ses och att det finns söndagsskola eller Barnens stund i alla kyrkor 

 

Hur ser ni på den nya kyrkohandboken? Vilken serie kommer att användas i församlingens kyrkor?   

Kolla! Vi har gjort en agenda för gudstjänst och en för mässa. Pedagogerna har fått vara med i 

det arbetet. Funderar på att ha samma bilder för igenkännandets skull.  

 

Anser ni att det är viktigt att barn och ungdomar uppmärksammas? Varför? / varför inte?  

Självklart, de är vår nutid och vår framtid 

 

Anser ni att det bör finnas en barnhörna i varje kyrka? Varför? /varför inte? 
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Självklart, det ger ett välkomnande intryck 

 

Anser ni att barn ska få låta i gudstjänsten? Varför? /varför inte? 

Självklart, alla måste få plats i gudstjänsten annars är vi farligt ute.  

  



45 

 

Käll- och litteraturförteckning 

Otryckt material 

 

GÄVLE 

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för 

religionsvetenskap 

Fagerlund, Catarina, 2001: Hur kan Svenska kyrkan uppfylla barnens behov? C-uppsats, Institutionen 

för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap, Högskolan i 

Gävle, Vårterminen 2001  

 

LINKÖPING 

Institutionen för kultur och kommunikation 

Frondelius, Charlotta, 2011: Konfirmanden och Gudstjänsten.C-uppsats, Institutionen för kultur och 

kommunikation, Linköpings universitet, Höstterminen 2010  

 

Hagberg, Margareta, 2011: Låt barnen komma till mig: En studie av Svenska kyrkans söndagsskola, 

avseende några historiska nedslag samt teologiska tankar på nationell nivå och Linköpings stift. C-uppsats, 

Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet, Höstterminen 2010  

 

UPPSALA  

Hos författare 

E-mail från Arbetsledande pedagog, 2018-04-26 

E-mail från Församlingsherden, 2018-04-13 

E-mail från Karin Rubenson 2018-04-02 

E-mail från Peter Ekman 2018-04-11 

Fältstudie, Eriksbergskyrkan, 2018-04-08 

Fältstudie, Helga Trefaldighets kyrka, 2018-04-15 

Fältstudie, Eriksbergskyrkan, 2018-04-08 

 
Teologiska intuitionen 

Grahn, Katarina., 2017: Det barnvänliga handboksförslaget? Barn- och ungdomsperspektiv i Förslag till 

Kyrkohandbok för Svenska Kyrkan 2016, C-uppsats, Teologiska intuitionen, Uppsala universitet, 

höstterminen 2016  



46 

Internetkällor 

 

”Barnkonsekvensanalys”  

https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/barnkonsekvensanalys hämtad 2018-03-26 

 

”Barnkonsekvensanalys handbok” https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/tips-

lankar hämtad 2018-05-03 

 

”Barnkonventionen”  

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten hämtad 2018-03-26 

 

”Barn och ungdomsverksamhet” 

 https://www.svenskakyrkan.se/kyrkaochsamhalle/barn-och-unga hämtad 2018-03-26 

 

BKA handbok 2016 för utskrift-1.pdf hämtad från 

https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/Dokumentlista hämtad 2018-05-21  

 

”Bostäder i Fjärdingen” https://www.hemnet.se/till-salu/lagenhet/uppsala-kommun/centrum-

fjardingen  hämtad 2018-04-18  

 

”Byggnads historia, Helga Trefaldighets kyrka”  
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHelaHistoriken.raa;jsessionid=5B1

DF2C563A42325CAC231335B8777F8?anlaggningId=21300000003505&historikId=2100000053

0137 hämtad 2018-04-18 

 
”Eriksbergs historia” https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/eriksberg/om-
omradet/historia/ hämtad 2018-04-11 
 

”Forskning: Teologisk forskning om och kring barn och unga”  

https://internwww.svenskakyrkan.se/Barn%20och%20unga%200-18%20%C3%A5r/forskning 

hämtad 2018-04-02 

 

Församlingsinstruktionen.pdf hämtad från https://www.svenskakyrkan.se/uppsala/fin hämtad 

2018-05-21   

 

”Helga Trefaldighets kyrkas historia” https://www.svenskakyrkan.se/uppsala/besok-helga-

trefaldighets-kyrka hämtad 2018-04-18 

https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/barnkonsekvensanalys
https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/tips-lankar
https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/tips-lankar
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkaochsamhalle/barn-och-unga
https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/Dokumentlista
https://www.hemnet.se/till-salu/lagenhet/uppsala-kommun/centrum-fjardingen
https://www.hemnet.se/till-salu/lagenhet/uppsala-kommun/centrum-fjardingen
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHelaHistoriken.raa;jsessionid=5B1DF2C563A42325CAC231335B8777F8?anlaggningId=21300000003505&historikId=21000000530137
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHelaHistoriken.raa;jsessionid=5B1DF2C563A42325CAC231335B8777F8?anlaggningId=21300000003505&historikId=21000000530137
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHelaHistoriken.raa;jsessionid=5B1DF2C563A42325CAC231335B8777F8?anlaggningId=21300000003505&historikId=21000000530137
https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/eriksberg/om-omradet/historia/
https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/eriksberg/om-omradet/historia/
https://internwww.svenskakyrkan.se/Barn%20och%20unga%200-18%20%C3%A5r/forskning
https://www.svenskakyrkan.se/uppsala/fin
https://www.svenskakyrkan.se/uppsala/besok-helga-trefaldighets-kyrka
https://www.svenskakyrkan.se/uppsala/besok-helga-trefaldighets-kyrka


47 

 

”Karta över Uppsala” 

https://www.uppsala.se/contentassets/9d63159847e8423dbf84f6557ff1e26b/uppsalas-

stadsdelar-utifran-nyko2017_tryck.pdf hämtad 2018-04-18 

 

”Kullerstenen” https://www.uppsalahem.se/bo-hos-oss/vara-omraden/kullerstenen/ hämtad 

2018-05-08 

 

”Kyrkohandboken på webben” https://www.svenskakyrkan.se/nyheter/kyrkohandboken-

publicerad-pa-webben hämtad 2018-05-03   

 

”Om området” https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/eriksberg/om-omradet/ hämtad 

2018-04-11 

 

”Opalen” https://www.uppsalahem.se/bo-hos-oss/vara-omraden/opalen/ hämtad 2018-05-08 
 
 
”Organisation” https://www.svenskakyrkan.se/organisation hämtad 2018-05-21 
 

Remissammanställning om 2016 års kyrkohandboksförslag.pdf hämtad från  

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken Hämtad 2018-05-21 

”Stadsdelen Stenhagen” https://www.uppsalahem.se/bo-hos-oss/vara-omraden/stadsdelen-
stenhagen/  hämtad 2018-05-07 
 

”Våra utbildningar” https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/vara-utbildningar 

hämtad 2018-05-03 

 

Wolters, Staffan. Nu ökar klyftorna mellan stadsdelarna. Uppsala Nya Tidning. 2011-08-29 

http://www.unt.se/nyheter/uppsala/nu-okar-klyftorna-mellan-stadsdelarna-1439326.aspx 

hämtad 2018-05-07 

 

”Ärkebiskopens möte 2012” https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/i-backspegeln 

hämtad 2018-04-12 

 

Litteratur 

 

Blåder, Niclas. Barnen i Svenska kyrkan, Stockholm: Svenska kyrkan och Verbum Förlag, 2011. 

https://www.uppsala.se/contentassets/9d63159847e8423dbf84f6557ff1e26b/uppsalas-stadsdelar-utifran-nyko2017_tryck.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/9d63159847e8423dbf84f6557ff1e26b/uppsalas-stadsdelar-utifran-nyko2017_tryck.pdf
https://www.uppsalahem.se/bo-hos-oss/vara-omraden/kullerstenen/
https://www.svenskakyrkan.se/nyheter/kyrkohandboken-publicerad-pa-webben
https://www.svenskakyrkan.se/nyheter/kyrkohandboken-publicerad-pa-webben
https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/eriksberg/om-omradet/
https://www.uppsalahem.se/bo-hos-oss/vara-omraden/opalen/
https://www.svenskakyrkan.se/organisation
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken
https://www.uppsalahem.se/bo-hos-oss/vara-omraden/stadsdelen-stenhagen/
https://www.uppsalahem.se/bo-hos-oss/vara-omraden/stadsdelen-stenhagen/
https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/vara-utbildningar
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/nu-okar-klyftorna-mellan-stadsdelarna-1439326.aspx
https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga/i-backspegeln


48 

Blåder, Niclas. Och han tog dem i famnen, texter om barn i kyrkan och teologi. Forskning för svenska 

kyrkan, skrift nr 13, Svenska kyrkan. 

Den svenska kyrkohandboken I, andra reviderade utgåvan, Stockholm: Verbum Förlag AB, 2015 

 

Fagius, Gunnel. ”Barnkören i Svenska kyrkans församlingar” Med skilda tungors ljud. Körsång och 

gudstjänstspråk, Årsbok för svenskt gudstjänstliv, Årgång 88, Skellefteå: Artos och 

Normabokförlag, 2013. 

Grahn, Niklas, Eek, Jonas och Pettersson, Per. Vägar framåt i svenskt konfirmandarbete. Karlstad: 

Karlstads stift, 2007. 

 

Ideström, Jonas. Lokal kyrklig identitet. En studie av implicit ecklesiologi med exemplet Svenska kyrkan i 

Flemingsberg, Biblitheca theologiae practicae 85, Skellefteå: Artos & Norma Bokförlag, 2009 

 

Johannesson, Karin. ”Brudar, kosmonauter, riddare och sportfantaster. Tro, gudstjänst och 

vardagsliv i Svenska kyrkans konfirmandverksamhet” Gudstjänst och vardag, Årsbok för svenskt 

gudstjänstliv, Årgång 84, Skellefteå: Artos och Normabokförlag, 2009. 

Kjellin Helgesson, Kristina. En bra plats att vara på. En antropologisk studie av mångfaldsarbete och 

identitetsskapande inom Svenska kyrkan, Forskning för kyrkan, Skellefteå: Artos & Norma Bokförlag, 

2016. 

Kommentarer Förslag kyrkohandbok för Svenska kyrkan Del 1, Svenska kyrkans utredningar 2016, 

Stockholm: Verbum AB, 2016. 

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I, Stockholm: Verbum Förlag AB, 2018. 

 

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan Musikvolym, Stockholm: Verbum Förlag AB, 2018. 

 

Kyrkoordning 2016: med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan, Stockholm: Verbum AB, 2016. 

Larsson, Rune ”Gudstjänsten som pedagogisk process” Forskning om gudstjänst, Årsbok för 

svenskt gudstjänstliv, Årgång 75, Skellefteå: Artos och Normabokförlag, 2000 

 



49 

Modéus, Martin. Gudstjänstens kärnvärden. Om relationer, värden och form i gudstjänsten, Stockholm: 

Verbum Förlag AB, 2013. 

 

Selander, Sven-Åke. ”Barnkonventionen och barns bästa i kristna trossamfund” Barnkonventionen 

20 år, Årsbok för svenskt gudstjänstliv, Årgång 85, Skellefteå: Artos och Normabokförlag, 2010. 

 Storm Carcamo, Elisabet. ”Barnpsalmen idag” Psalm i vår tid, Årsbok för svenskt gudstjänstliv, 

Årgång 81, Skellefteå: Artos och Normabokförlag, 2006. 

 

 

 


