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Abstract 

This essay is about the discussion concerning graduation celebrations in The 

Swedish Church. Since this discussion is recurrent in the media when it is getting 

close to the end of the term in the Swedish schools, it is interesting to see how 

people choose to discuss this issue. This essay will look at how this issue is 

discussed within the Swedish school and the Swedish church. My research 

questions that I will use are: How is the issue of the church as a venue for the end 

of school year discussed in the Swedish Church's newspaper and in the Teachers' 

Union's trade magazine, Läraren.  This will be done through a content analysis of 

articles taken from these two newspapers where they discuss the church as a 

venue for the graduation. I will use a secularization theory developed by the 

sociologist of religion Thomas Luckmann in which he assumes that one can look 

at religion from two perspectives, church-oriented religion, and individual-

centered religion. The survey in this paper shows that most people are in favor of 

using the church as a venue for the graduation’s celebrations and that they see it 

more as a tradition to be there such as something religious. 

 

 

Keywords: End of the school celebration, Church of Sweden, Swedish School, 

Public debate and didactics.     
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning.  

 

 

 

När man pratar om religion och Sverige så burkar det ofta sägas att Sverige är ett 

av världens mest sekulariserade länder (Willander 2015, s. 53). Det sägs även att 

svenskarna är ett avkristnat folk och att antalet som har en tro och känner till de 

kristna berättelserna krymper för varje år som går (Thurfjell 2015, s. 17). När 

skolavslutningen närmar sig så finns det en återkommande debatt om 

skolavslutningen i kyrkan. Det som ligger till grund för detta är en skrivelse i 

skollagen och hur Skolverket väljer att tyda denna.  Det som gör att det blir lite 

vanskligt att tolka är: 

Avslutningen eller samlingen kan ske i kyrkan om den utformas så att tonvikten ligger på 
traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron och det inte förekommer några 
religiösa inslag såsom bön, välsignelse eller trosbekännelse. (skollagen 2010:800 kapitel 1§ 
6) 

 

Utifrån citatet från skollagen finns det två utgångslägen för svenska skolan, ett är 

att skolavslutningen kan ske i kyrkan, två är om den sker kyrkan får det ej 

förekomma några religiösa inslag. Detta leder till att det kan bli vanskligt att vara 

i kyrkan när det är skolavslutning då det är ett religiöst rum och som i sin tur 

medför att skolorna kanske väljer att inte vara i kyrkan för att det kan bryta emot 

skollagen (Klippfalk 2016). Under 2000-talet början började religion få mer plats i 

media, speciellt i samband med stora internationella händelser som till exempel 

terrorattacken den 11 september 2001, händelserna i Knutby 2004 etcetera. Med 

dessa händelser och den uppmärksamhet som de har fått och får är det tydligt att 

religionen inte har försvunnit ifrån det svenska samhället, utan religionen är något 

som förfarande har en hög närvaro (Lövheim, Axelson & Axner, 2015, s. 143). 
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Dock har dagstidningarnas roll som den främsta kanalen för nyheter förändras 

sedan 1950-talaet, införandet av tv-kanaler och utvecklingen av sociala medier har 

haft en stor påverkan (Lövheim, Axelson & Axner, 2015, s. 145). Därför är det 

intressant att undersöka vad det står i olika tidningar när det kommer till 

diskussionen gällande skolavslutningen i kyrkan. För att göra denna undersökning 

snävare kommer jag att undersöka hur just denna diskussion ser ut i två tidningar 

som representerar Svenska kyrkan och svenska skolan. För att se hur just svenska 

skolan och Svenska kyrkan diskuterar valet av kyrka som lokal för 

skolavslutningen så kommer denna undersökning använda sig av Kyrkans Tidning 

och Lärarförbundets facktidning Läraren.  

1.2. Syfte och mål  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur diskussionen ser ut gällande 

skolavslutning i kyrkan. Det som kommer att undersökas är tidningsartiklar som är 

hämtade från Kyrkans Tidning och Lärarförbundets facktidning Läraren. Specifikt 

är det ledare och debattartiklar mellan åren 2010–2020 som kommer att undersökas 

för att se hur dessa skribenter som har skrivit dessa artiklar diskuterar kring kyrkan 

som lokal för skolavslutningen och om det finns någon koppling till 

kyrkoorienterad eller individcentrerad religion i diskussionen. Målet med denna 

undersökning är att se hur stor funktion religionen har i dagens samhälle och om 

religion är något som är avgörande när skolavslutningen ska firas i kyrkan eller inte.     

    

1.3. Frågeställning 

För att besvara mina frågor i denna undersökning kommer jag att utgå från dessa 

frågor. 

• Hur diskuterar skribenterna för artiklarna frågan om kyrkan som lokal för 

skolavslutningen i Kyrkans Tidning samt i Lärarförbundets facktidning 

Läraren?  

• Vad finns det för likheter och skillnader inom och mellan de två 

tidningarna?  



 6 

• Hur utrycks föreställningar om kyrkoorienterad och individcentrerade 

religion i artiklarna?     

1.4. Avgränsning 

Avgränsningen för denna undersökning är att jag har valt ut debatt och Ledare 

artiklarna som diskuterar det som denna uppsats ska undersöka. Valet av att ha ca 

10 artiklar från varje tidning har gjorts då undersökningen blir för stor om jag har 

fler artiklar. Genom att välja ut ca 10 artiklar från Kyrkans tidning och ca 10 artiklar 

från Lärarförbundets facktidning Läraren kan undersökningen få en översikt över 

hur diskussionen har sett ut över tid, specifikt 10 år. Ett undantag från denna 

avgränsning är en artikel är skriven 2006 och jag har valt att ta med den för att den 

diskuterar just det som denna undersökning avser att undersöka. När avgränsningen 

var klar kom det fram att jag enbart fick 9 artiklar från Kyrkans tidning och 6 artiklar 

från Lärarförbundets facktidning Läraren över det tidsintervallet som jag har valt. I 

slutändan är det 15 artiklar totalt som denna undersökning kommer att användas för 

att bevara mina forskningsfrågor. För att hitta dessa artiklar har jag använt mig av 

kodorden Skolavslutning, kyrka, avslutning, skolavslutning i kyrkan och avslutning 

i kyrkan.   

Tidningarna som utgör undersökningen är riktade till den svenska skolan och 

specifikt de lärare som är medlemmar i Lärarförbundet och medarbetare samt 

prenumeranter av Kyrkans tidning. Detta medför att denna undersökning blir 

snävare och inte kan representera Sverige i stort utan det medför att man som läsare 

får en inblick i hur lärare som är medlemmar i Lärarförbundet och Svenska kyrkans 

medarbetar samt prenumeranter diskuterar kring skolavslutningen och användandet 

av kyrka som lokal för detta.  

 

1.5. Forskningsgenomgång 

Under detta avsnitt kommer jag att presentera den tidigare forskningen som är 

relevant för den undersökning som denna uppsats har i syfte att undersöka.   

 

Viktor Aldrin har gjort en studie som heter Skolavslutningar i kyrkan och spelet 

om religion i svensk skola (Aldrin 2018) och denna studie har på ett utförligt sätt 
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undersökt frågan om skolavslutningen. Focusen för denna studie är Svenska 

kyrkan, Skolinspektionen och Skolverket (Aldrin 2018, s. 13). Det material som har 

används i denna studie är protokoll, databaser, motioner, debattartiklar, läroplaner 

och lagar. Studien ingår även i ett forskningsprojekt som heter Skolavslutningar i 

kyrkan- perspektiv på ett omdebatterat fenomen (2016–2017) (Aldrin 2018, s. 18). 

Viktor Aldrin kommit fram till tre slutsatser där den första är att han ser både en 

ökning och minskning av skolavslutningar i kyrkan under perioden 1996–2016. 

Detta baserar Aldrin på resultaten som är hämtat från enkätstudier som skickades 

till kommuner, Svenska kyrkan och grundskolor (Aldrin 2018, s. 202). Ett annat 

resultat som också framkommer i studien är att skolavslutningen beskrivs som ett 

mediefenomen då det har lett till mycket publicitet i den svenska dagspressen med 

en början under 1990-talet. Speciellt mellan 2006–2016 sker det en ökning i antalet 

artiklar som berör skolavslutning, denna ökning av artiklar gällande 

skolavslutningen sker mellan maj- juni och november - december. Detta resultat 

visar att skolavslutning som debatt är mer uppmärksammad de månader som dessa 

sker och att det är en återkommande diskussion i media under vissa tidpunkter på 

året (Aldrin 2018, s. 202). Den andra slutsatsen som Aldrin kommer fram till är att 

det finns en konkurrens mellan kyrkan och Skolverket kring betydelsen av religion 

för eleverna. Detta hänger ihop med att Svenska kyrkan var statskyrka fram till 

2000. Begreppen kristen etik och icke-konfessionell undervisning började användas 

i läroplanen från 1994 och med detta började man även att ifrågasätta om man skulle 

vara i kyrkan under skolavslutningar. Skolverket och Skolinspektionens agerande 

med detta var ett sätt att skydda eleverna från religion men Svenska kyrkan kontrade 

med att säga att detta synsätt var religionsfientligt och att det strider emot 

religionsfriheten. Detta kan även leda till konflikter och problem i ett mångreligiöst 

och kulturellt samhälle (Aldrin 2018, s. 204). Den tredje slutsatsen som Aldrin 

kommer fram till är man kan se i Skolverket och Skolinspektionens styrdokument 

att deras religionsbegrepp är sekulära och att de krockar med kyrkans 

religionsbegrepp. Skolverkets riktlinjer för skolavslutningar är att det inte får 

förekomma några religiösa inslag. Det finns även en åtskillnad mellan vad som är 

religion och tradition. Där menar Skolinspektionen att religion tillhör det privata 

medan tradition tillhör det offentliga (Aldrin 2018, s. 205). Aldrin menar även att 

Skolinspektionens negativa inställning till religion är problematisk då det kan leda 
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till att eleverna blir negativt inställda till religion och att det i sin tur kan leda till 

förtryck och diskriminering (Aldrin 2018, s. 206).  

 

En annan undersökning som Viktor Aldrin har gjort är Svenska folket om religion 

och tradition i skolan (2017) där Aldrin presenterar resultatet från tre oppositions 

undersökningar som är gjorda åren 2011, 2012 och 2016 av SOM- institutet. I dessa 

undersökningar finns frågan om att förbjuda skolavslutningar i kyrkan och varje 

gång som underökningen har gjorts har majoriteten av svenska folket varit emot att 

förbjuda skolavslutning i kyrkan (Aldrin 2017, s. 515–516). I dessa undersökningar 

undersöks även politiska attityder och kopplingar till de religiösa traditionerna. Det 

som framkom är att de som är mest till vänster på en politisk skala var mest emot 

att införa ett förbud. Dock kan man se att majoriteten var emot förbudet oavsett 

vilket parti som man tillhörde (Aldrin 2017, s. 521–522). Aldrin kommer fram till 

att när svenska folket tillfrågas i både SOM- undersökningarna 2011, 2012 och 

2016 men även Novus undersökning från 2017 är majoritet för att ha 

skolavslutningen i kyrkan. Men de är även för att undervisningen inte ska ha så 

mycket religiös betoning. Aldrin menar att stödet för att ha skolavslutningen i 

kyrkan ses mer som en tradition än att skolavslutningens är något som har en 

religiös prägel. Dock är det inte privat personers röst som hörs mest i diskussion 

utan det är de är beslutsfattare så som politiker och biskopar som får höras mest. 

Dessa är även kritiska till att man ska fortsätta att ha skolavslutningen i kyrka. 

Denna intressekonflikt som blir då mellan folket och de offentliga debattörerna 

beror helt enkelt på att svenska folket inte ser det som något är religiöst utan det är 

en tradition som ska få fortsätta (Aldrin 2017, s. 526).    

 

I Per Petterssons Utmaningar för svenska kyrkans identitet (2013) diskuteras 

relationen mellan kyrkan och staten. I och med att samhällsvetenskapen har haft en 

allmän förställning att den moderna staten ska vara sekulär och neutral har den idén 

på senare tid omvärderas. De har lett till att man idag talar om olika former av 

religiös närvaro inom det offentliga rummet då religion inte kommer att försvinna 

i det moderna samhället (Pettersson 2013, s. 85). Skolan är ett av de tydligaste 

exemplen på denna kontinuerliga omförhandling gällande religionens plats i det 

offentliga sekulära samhället (Pettersson 2013, s. 86). I denna artikel ingår även två 

undersökningar där den ena är en enkätundersökning som är gjord av Lennart 
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Lundberg 2011 och som skickades till 1467 församlingar i Svenska kyrkan under 

maj månad 2011, där 60 procent valde att delta. Resultatet för enkäten visar att det 

finns spänningar mellan Skolverkets policy och hur det ser ut på lokal nivå. 

Resultatet visar även att det är 90 procent av skolavslutningar sker i kyrkan och då 

främst i grundskolan. Men det är även 40 procent som har skolavslutning i kyrkan 

för förskolan samt 20 procent för gymnasiet. 75 procent av dessa har båda sina 

avslutningar i kyrkan och resterande 25 procenten har enbart en av avslutningarna 

i kyrkan (Lundberg 2011). Den andra undersökningen som Pettersson har använt 

sig av är gjord av Svenska kyrkans kyrkokansli 2011 och den genomfördes under 

våren 2011. Det är en attitydundersökning där ett urval på 3000 ur den svenska 

befolkningen gjordes.  En fråga som dessa fick svara på var ”tycker du att det är 

positivt eller negativt att skolavslutningar äger rum i kyrkor eller andra religiösa 

byggnader?”. Resultatet från denna visar att det är 51 procent som är positiva och 

ganska positiva till att vara i kyrkan. Bara 15 procent var negativa eller ganska 

negativa till det, 34 procent var varken eller (Svenska kyrkans kyrkokansli 2011).  

Pettersson avslutar med att säga att skolavslutningar är ett exempel på Svenska 

kyrkans samarbete med det offentliga. Protesterna mot de religiösa inslagen har 

varit begränsade men i och med att samhället får en religiös pluralism kan dessa 

protester öka. En tänkbar utveckling är att det finns en flerreligiös medverkan 

mellan olika religiösa samfund och att det är Svenska kyrkan som står för lokalen 

(Pettersson 2013, s. 94).  

 

Marta Axner (2013) har i sin avhandling undersökt hur olika religiösa aktörer 

medverkar i debattartiklar mellan 2001–2011. Tidningarna som Axner har använt 

sig av är Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Expressen. Det som blir relevant 

för min undersökning är hur man i dessa debatter diskuterar tillgången till de 

svenska kyrkorna, både utifrån att dessa är fysiska historiska objekt och de tjänster 

som kyrkan tillhandahåller i samhället (Axner 2013, s 130). Även om debatten 

gällande själva kyrkobyggnaden är omfattande, är diskussionen större när man 

diskuterar befolkningens tillgång till kyrkan. Folket väljer att fokusera på de 

viktigaste livshändelserna, så som bröllop, dop, begravning, men även när det sker 

en större kris i samhället (Axner 2013, s 130). En diskussion som är återkommande 

är just skolavslutningen i kyrkan. Där företrädare för kyrkan försvarar denna 

ceremoni som en tradition och att kyrkan har en öppenhet till den folkliga synen på 



 10 

kyrkan, men även till kulturarvet som finns inom de svenska kyrkorna (Axner 2013, 

s.130). Dock är det även andra som påpekar att man inte ska vara i kyrkan utan 

ceremonin ska vara på en neutral mark i stället och att Svenska kyrkan och andra 

religiösa samfund bjuder in skolorna någon gång under skolåret i stället (Axner 

2013, s.130). Det som Axner kommer fram till i sin avhandling blir relevant för min 

undersökning då jag undersöker specifikt vad som skrivs i Kyrkans Tidning och 

Lärarförbundets facktidning Läraren gällande just skolavslutningen i kyrkan.       

 

En närliggande studie som Teemu Taira har gjort heter Den blomstertid och 

”kulturaliering” av kristendomen i en tid av åskådningsmässig mångfald (2019). I 

denna artikel undersöker Teemu Taira hur diskussionen ser ut gällande psalmen 

Den blomstertid nu kommer ska sjungas eller inte under de finska skolornas 

vårfester. Teemu har granskat hur finska medierna diskuterar frågan om Den 

blomstertid och speciellt hur de klassificerar psalmen samt vilken kulturell 

verklighet som den har när man väljer att sjunga den blomstertid nu kommer på 

vårfesterna i de finska skolorna (Taira 2019, s. 1). Materialet för denna 

undersökning är hämtad ifrån några av Finlands största finsks språka tidningar. 

Dessa tidningar har valt ut då de finns tillgängliga som elektroniska tidningar och 

det underlättade arbetet. En del av materialet har även hämtas från Rundradios 

webbplats och en del utvalda specialtidskrifter (Taira 2019, s. 1–2). Teemu Taira 

ger en bakgrund till den blomstertid nu kommer och hur den har sjungits i Finland 

sedan efterkrigstiden. Hur den är en del i enhetskulturen och medborgafostran samt 

det starka bandet till de kristna riterna som den har (Taira 2019, s. 2). Psalmen 

handlar om naturens nya blommig och den hänvisar till Gud och skapelsen. 

Tvisterna kring sjungandet av den utgår ifrån att vissa menar att skolan är så pass 

sekulärt att det blir problematiskt med religiösa inslag på gemensamma 

tillställningar (Taira 2019, s. 2). Själva sjungande av psalmen är väldigt populärt 

hos finländarna och det är 84–85 procent som har en positiv eller mycket positiv 

inställning till den, endast 4–5 procent har en negativ inställning till att den sjungs. 

För att kunna sjunga psalmen måste den ses som kulturell tradition och det är en del 

artiklar kommer fram till den slutsatsen. Genom att klassificera den som en tradition 

kan man försvara användandet av psalmen i den offentliga debatten (Taira 2019, s. 

7–8). Å andra sidan så måste befolkningen även anse att psalmen är religiös och att 

den används inom religiösa sammankomster då den ingår i den kristna psalmboken. 
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Dock har denna ståndpunkt inte fått lika mycket plats i den offentliga debatten. 

Detta anses som en överraskning då själva psalmen ingår i psalmboken samt att 

man sjunger om Gud, Jesus, skapelsen och herren. Men det är väntat då människor 

inte klassar saker som till exempel en psalm utan vissa intressen. Man gör det för 

att uppnå något med det eller för att upprätthålla en rådande praxis (Taira 2019, s. 

8–9). Genom denna diskussion som sker i det material som Taira har gått igenom 

kan man på ett allmänligt plan se diskussionen om den blomstertid som exempel på 

att det har skett en kulturalisering av kristna symboler. Kulturaliseringen är 

gynnsam för majoriteten då deras symboler och praxis kan motiveras som en del av 

den finska kulturen (Taira 2019, s. 18).     

 
 

1.6. Material 

Det material som är underlaget för denna undersökning är tidningsartiklar från 

Kyrkans Tidning och Lärarförbundets facktidning Läraren, specifikt gäller det 

ledare och debattartiklar inom båda tidningarna som ska undersökas. En av 

artiklarna är skriven 2006 medan resterande är skrivna mellan 2010–2020.  Valet 

av material gjordes efter att jag undersökt vad som hade används i tidigare studier. 

Valet av att använda mig av Kyrkan Tidning och Lärarförbundets facktidning 

Läraren gjordes då det skulle vara intressant att undersöka vad som skrivs i dessa 

tidningar gällande frågan om kyrkan som lokal för skolavslutningen samt att dessa 

två tidningar inte har använts i samma utsträckning som andra tidningar i tidigare 

studier. Lärarförbundet är ett av de två fackförbunden som finns för lärare i svenska 

skolan och facktidningen Läraren når ut till cirka 230,000 lärare över hela Sverige 

(Lärarförbundet). Kyrkans tidning är en tidning som medlemmar inom Svenska 

kyrkan kan prenumerera på för att följa med i vad som händer i Svenska kyrkan 

runt om i landet. I Kyrkans tidning så kan vem som helst skriva en debattartikel 

eller ett annat inlägg. Detta medför att det finns andra röster än enbart präster eller 

annan personal inom Svenska kyrkan som skriver och diskuterar.     

 

Utgångspunkten var 10 artiklar från varje tidning men det efter att jag undersökte 

materialet blev det 9 artiklar från Kyrkans tidning och 6 artiklar från 

Lärarförbundets facktidning Läraren. Anledningen till att det enbart blev 9 artiklar 
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från Kyrkans tidning och 6 artiklar från Lärarförbundets facktidning Läraren är att 

det inte fanns mer artiklar som tog upp tematiken som denna undersökning har valt 

att undersöka. De sökord som jag använde mig av var Skolavslutning, kyrka, 

avslutning, skolavslutning i kyrkan och avslutning i kyrkan. Under arbetes gång 

insåg jag att man beskriver sina artiklar olika, i Kyrkans Tidning står det att det är 

en lederare eller debattartikel men i Lärarförbundets facktidning Läraren står det 

senaste nytt eller annat. Detta gjorde det lite svårare att hitta artiklar i Läraren men 

efter användandet av sökorden kom jag fram till de artiklar som jag har valt att 

undersöka. Valet att använda mig av dessa två tidningar är dels för att de är 

kopplade till just Svenska kyrkan och den svenska skolan. Men även att finns en 

medvetenhet hos båda parter att det inte enbart är verksamma personer inom dessa 

två instanser som kan skriva en artikel utan det även finns privatpersoner som kan 

få sin röst hörd genom dessa två tidningar. Detta medför att det är fler röster som 

får vara med och diskutera användandet av kyrkan som lokal för skolavslutningen.  

 

Förteckning av artiklar  

Dessa är de artiklar som jag har valt att använda i denna undersökning 

 

Kyrkans Tidning. 

(Art 8:) ”Låt barnen komma till kyrkan”, publicerad 2011-05-31 

(Art 7:) ”Går inte att skydda barnen från religion” publicerad 2011-06-15 

(Art 6:) ”En befolkning som skolats i religionsblindhet” publicerad 2011-06-22 

(Art 5:) ”Den nya skollagen ger inga kyrkoförbud”, publicerad 2011-12-15 

(Art: 4:) ”Två vägar för skolavslutning”, publicerad 2012-12-06 

(Art 3:) ”Blommorna blommar i samverkans jord” publicerad 2013-06-05  

(Art 2:) ”Hyr inte ut kyrkan”, publicerad 2014-05-22 

(Art 1:) ”Gör bra skolavslutning för barnens skull”, publicerad 2017-05-24 

(Art 9:) ”Skolavslutning en viktig dag i kyrkan”, publicerad 2019-05-23 

 

Läraren 

(Art 15:) ”Avslutning i kyrkan kan vara lagbrott”, publicerad 2006-12-05  

(Art 11:) ”Klartecken för psalmer på skolavslutningar” publicerad 2014-08-05 

(Art 12:) ”Skolavslutning i kyrkan stänger ute elever”, publicerad 2014-12-11 

(Art 14:) ”Skolpräst lämnar Gud i kyrkan” publicerad 2015-12-14 
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(Art 10:) ”Nästa avslutning blir i kyrkan – för den som vill” publicerad 2020-06-

09 

(Art 13:) ”Hur ska vi fira”, publicerad 2020-06-09 
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Sekulariseringsteori  

Genom att Sverige anses som ett av världens mest sekulariserade länder (Willander 

2015, s. 53) tänkte jag att använda mig av Thomas Luckmanns sekulariseringsteori 

för att förstå hur skribenterna i de artiklarna som ingår i undersökning tänker när de 

diskuterar religion. Specifikt så kommer jag att undersöka hur man argumenterar 

kring kyrkoorienterad och individcentrad religion och för att förstå dessa två 

perspektiven så behövs en genomgång av sekulariseringsteori.   

 

En av dem som har forskat kring sekularisering är Thomas Luckmann. En tes som 

Thomas Luckmann skriver om i sin bok The Invisible Religion (1967) menar han 

att den kyrkoorienterade religionen nästan har försvunnit och att det nu mer är en 

individcentrerad religion som passar för det moderna samhället. Den 

kyrkoorienterade religionen kännetecknas av de traditionella dogmerna där Gud är 

den största men även att människor förväntas att delta i de riter och gudstjänster 

som de kyrkliga företrädarna anser att man ska delta i. Ser man till den luterska 

kyrkan är det just begravning, dop, vigsel och konfirmation som den 

kyrkoorienterade religionen anser att man ska delaktig i om man tillhör kyrkan 

(Willander 2015, s. 53–54). När det gäller den kyrkoorienterade religionen skriver 

Luckmann att man även kan se att det korrelerar med att det finns en större tendens 

att vara mer religiös på landsbygden jämfört med storstad. Men att det finns en 

mindre gruppering inom storstäderna som ser sig som religiösa (Luckmann 1974, 

s. 29). Luckmann tar även upp att det finns en koppling mellan den 

kyrkoorienterade religionen och ett ökat ekonomiskt samspel mellan landsbygd och 

storstad, samt att kvinnor, barn och äldre har en tendens att vara mer religiösa 

(Luckmann 1974, s.30). Sekulariseringen i samhället hänger ihop separationen 

mellan kyrkan och staten. Det har gått ifrån att dessa två instanser har varit 

sammankopplade till att man har separerat dessa ifrån varandra. Industrialiseringen 
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och urbaniseringen är också faktorer som ligger tillgrund för att samhället har blivit 

mer sekulariserad dessutom kommer religionen plats i samhället ifrågasättas och 

det kommer även leda till frågan om vilken roll religionen kommer att få i slutändan 

(Luckmann 1974, s 38). Den individcentrerade religionen kännetecknas av 

personliga ställningstagande och har ett individuellt sätt att bestämma vad som är 

gudomligt eller inte (Willander 2015, s. 54). När det gäller den individcentrerade 

religionen skriver Luckmann att en socialiseringsprocess internaliseras av hur 

historien har sett ut. Hur den objektiva verkligheten omförhandlas till en subjektiv 

verklighet i stället. Den betydelsehierarki som ligger bakom en specifik världsbild 

får ett subjektivt system i stället och att det är relevansen av upplevelser som styr 

prioriteringen hos individen (Luckmann 1974, s. 70). Den individcentrerade 

religionen är formad utifrån den historiska kyrkan och dess doktriner. Men den 

läran som finns i den kyrkoorienterade religionens dogmer överförs och omtolkas, 

blir religionen i detta skede avgränsad och det leder till att religion blir något som 

individen själv får bestämma (Luckmann 1974, s. 73).       

 

För att se skillnaden mellan dessa två sätt att se på religion har Luckmann gjort en 

uppdelning av dessa. Han menar att den kyrkoorienterade religionen faller under 

den offentliga sfären där han räknar in politik, marknaden och det yrkesverksamma 

arbetet. Då hamnar den individcentrerade religionen inom den privata sfären där 

privat och familjeliv är. Luckmann menar även att den individcentrerade religionen 

har en avsaknad av en tydlig organisation där det finns företrädare som kan ta 

beslut, detta gör att den individcentrade religionen placeras i den privata sfären då 

avsaknaden av makt är framträdande (Willander 2015, s. 54).  

 

2.2. Arbetsmodell 

 

Denna undersökning utgår ifrån en induktiv innehållsanalys, där det är författaren 

som bestämmer kategorierna och temana och inte teorin. Men med hjälp av teorin 

ska materialitet kodas och analyseras för att kunna placera denna undersökning i ett 

större sammanhang. Då jag ska undersöka vad skribenterna inom svenska skolan 

och Svenska kyrkan diskuterar kring kyrkan som lokal för skolavslutning valde jag 
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att göra en innehållsanalys med en induktiv ansats för att låta materialet berätta vad 

dessa skribenter säger om valet av kyrka som lokal. De kodord som jag kommer att 

använda mig av gällande den kyrkoorienterade religionen är bön, välsignelse, 

trosbekännelse, präst, diakon, gudstjänst, mässa, högtid, tro, tolkning, riter och 

kristet kulturarv och till den individcentrerade religionen tradition, utanförskap, 

kultur, frihet och gemenskap  

 

För att kunna applicera Luckmanns perspektiv på materialet så behöver begreppen 

kyrkoorienterad och individcentrerad religion operationaliseras. Som det beskrivs 

i teorikapitlet karaktäriseras kyrkoorienterade perspektivet av kopplingar till de 

traditionella dogmer, riter och gudstjänster, och religion ses då som något som är 

offentligt. Givet detta formuleras den första analysfrågan på följande sätt: 

 

• Vilka argument för eller emot skolavslutning i kyrkan berör traditionella 

dogmer, riter och gudstjänster, så som bön, välsignelse, trosbekännelse, 

präst, diakon, gudstjänst, mässa, högtid, tro, tolkning, riter och kristet 

kulturarv.  

Det individcentrerade perspektivet fokuserar i stället på religion som något privat, 

där det är upp till varje individ att bestämma vad som är gudomligt. Givet detta 

formuleras den andra analysfrågan på följande sätt 

 

• Vilka argument för eller emot skolavslutning i kyrkan berör religion som 

något privat, individuellt, så som tradition, utanförskap, kultur, frihet och 

gemenskap.  

 

Dessa frågor kommer att ställas till matrealet som har tagits fram och bearbetas i 

forskningsfråga 1 och 2. I analysen besvaras dessa två frågor var för sig, men utgör 

ett gemensamt svar för forskningsfråga 3.  

 

Exempel på kyrkoorienterat religion kan vara att man har en tro på något gudomligt 

och att man går till kyrkan regelbundet. Exempel på individcentrerad religion kan 

var kan vara att det finns en tradition inom en familj att man döper sina barn och att 

denna handling inte ses som något religiöst.  
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Kapitel 3 Metod 

3.1. Innehållsanalys  

 

Innehållsanalys är en av de metoderna som forskare har använt i flera sekler och är 

en bra metod för att göra en analys av tidningar, något som denna uppsats kommer 

att göra (Boréus & Kohl 2018, s. 49). När man använder en kvalitativ 

innehållsanalys bryter man ner texten och man kategoriserar texten för att få svar 

på de frågor man vill besvara i undersökningen. Detta görs för att kunna undersöka 

ett större textmaterial konsekvent. I en innehållsanalys används även kodning för 

att kategorisera texten (Boréus & Kohl 2018, s. 50). Genom att använda 

innehållsanalys kan man finna mönster i ett större material som till exempel i 

tidningar, partiers valmanifest etcetera. Detta medför att man får en grovsortering 

av olika kategorier som senare leder till att man får en översikt över vad som finns 

i materialet och utifrån det kan man analysera det vidare om man vill (Boréus & 

Kohl 2018, s. 51–52). Valet av metod avgörs om undersökningen har en induktiv 

eller deduktiv ansats. I en induktiv undersökning utgår forskaren från det specifika 

för att senare sätta in resultatet i ett större sammanhang. Det induktiva sättet att 

arbeta på är datastyrt och utgår från materialet i undersökningen för att hitta svaren 

på sina frågor (Malterud 2011, s. 210). Det som denna undersökning ska göra är att 

undersöka vad som skrivs i två tidningar och valet av att använda mig av en 

innehållsanalys gör att jag kan se ett mönster i materialet. Genom att använda mig 

av en induktiv ansats får materialet föra fram de specifika i undersökningen.    

3.2. De olika stegen i en innehållsanalys  

 

Oavsett om man använder ett deduktivt eller induktivt tillvägagångsätt utgår en 

innehållsanalys från att man väljer materialet (1) som ska undersökas och det görs 

tidigt i processen för att se om det finns material som kan ge relevant information 
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om det som har tänkt att undersöka (Boréus & Kohl 2018, s. 55). Andra steget är 

att välja viken/vilka källor (2) som man ska använda sig utav, i en innehållsanalys 

är tidningsartiklar en av de vanligaste källorna att använda och tidningsdatabaser 

finns tillgängligt på flera universitetsbibliotek (Boréus & Kohl 2018, s. 56). Tredje 

steget är att börja att koda (3) materialitet och det görs antingen för hand eller via 

ett dataprogram. Gör man kodningen för hand kan man i slutändan göra mer 

komplicerade bedömningar i sin egen kodning (Boréus & Kohl 2018, s. 56). Fjärde 

steget är att konstruerar ett kodningsschema (4) och det görs efter att man har gått 

igenom materialitet. Kodschemat berättar i detalj vilka noteringar som ska göras i 

materialet. Under processens gång som kommer dessa koder att förändras då de 

första kodningarna inte passar (Boréus & Kohl 2018, s. 58). Femte steget är att 

bestämma kodningsenheter (5) detta görs för att bestämma och ta ställning till vad 

som ska räknas eller inte. Det som framkommer i kodningsenheter kan vara allt 

ifrån olika ord till vissa teman, metaforer eller argument (Boréus & Kohl 2018, s. 

59). Sjätte steget är bestämma analysenhet (6) och det är den textenehet som 

behandlas separat och det är även här noteringar från kodningsenheten görs (Boréus 

& Kohl 2018, s. 60). Sjunde steget är att testa analysinstrumentet (7) som man har 

arbetat fram och testa det på materialet för att se om detta går att använda. Finns det 

några problem med det får man korrigera dessa innan man fortsätter med 

undersökningen (Boréus & Kohl 2018, s. 60). Åttonde steget är att testa 

konsekvensen (8) av kodningen då målet med en analys är finna mönster i materialet 

och för att detta ska ske måste man vara konsekvent med kodschemat. 

Överensstämmer inte resultatet med kodningen är det ofta ett tecken på att man inte 

har varit konsekvent i kodnings skedet av undersökningen. Då måste 

instruktionerna utarbetats för att kodning schemat ska bli mycket tydligare och att 

det ska bli lättare att kunna fälla omdömen som är entydiga (Boréus & Kohl 2018, 

s. 60–61). Nionde och sista steget är att tolka, sammanställa och redovisa (9) 

resultatet och ett av de vanligaste sätten för detta är att räkna frekvenser av det som 

man har kodat och sedan sammanställa dessa i tabeller. När en innehållsanalys 

redovisas tolkar man resultatet utifrån de frågor som undersökningen vill få svar på 

(Boréus & Kohl 2018, s. 63).  
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När jag inledde denna undersökning började jag med att undersöka hur många 

artiklar (1) som tog upp diskussionen gällande skolavslutningen i kyrkan. Efter 

detta fick jag en uppfattning om hur många artiklar (2) det fanns och gjorde valet 

att välja de som finns med i denna undersökning. I detta skede har jag även läst 

dessa översiktligt för att se vad skribenterna har skrivit. Jag började med att gå 

igenom vad som skrevs i Kyrkans Tidning. Efter att jag har läst artiklarna fick jag 

fram kodorden (3) religion, konfessionell, ickekonfessionell, Skolverket, 

Skolinspektionen, kyrka, bön, mässa, religion, rektor, tradition, högtid, historisk 

och lokal. Dessa kodord framkom även när jag läste artiklarna som finns i 

Lärarförbundets facktidning Läraren. I detta läge har jag även valt bort artiklar som 

inte alls tar upp något om diskussionen då de handlade om något helt annat samt att 

dessa inte passade in med mitt kodning schema (4). De kodningsenheter som blir 

mest tydliga är skola, kyrkan, tradition, religion och det är de som framkom mest 

frekvent och detta gjorde att jag kunde placera in dem i de kategorierna som är 

redovisade i resultatkapitlet (5). Efter att jag har fått fram dessa kodningsenheter 

separerad jag tidningar för att notera (6) ner mina kodningar för respektive tidning. 

När jag hade kommit till detta steg testade (7) jag om jag fortfarande kunde använda 

mitt material för att få svar på mina forskningsfrågor samt att mina kodningar 

fortfarande fungerade för att säkerställa validiteten i min undersökning. Efter att jag 

har bearbetat materialet kunde jag placera de artiklar som tog upp samma tematik 

och därefter fick jag även mina grupperingar (8). När jag blev klar med alla dessa 

steg fick jag fram mitt resultat och det har jag redovisat i resultatkapitlet (9). I 

resultatet har jag inte valt att räkna antal ord utan fokuserat på vad de har skrivit 

angående diskussionen gällande skolavslutningen i kyrkan.     
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 

Under detta kapitel kommer jag att redovisa vad mitt material har visat utifrån mina 

forskningsfrågor. Först kommer jag att redovisa tidningar var för sig och sedan 

jämföra dessa. Redovisningen av resultatet utgår ifrån den kodning som jag har 

gjort i samband innehållsanalysen av de valda artiklarna samt mina 

forskningsfrågor.   

4.1.1. Kyrkans Tidning.   

Utifrån artiklarna som jag har använt mig av från Kyrkans Tidning är det 5 

debattartiklar och 4 ledare som diskuterar skolavslutning i kyrkan utifrån olika 

infallsvinklar.  

 

Tabell 1 Kyrkans Tidning.  

Antal artiklar                     Kyrkans tidning                                                     År                                                          

3 2011 

2 2012 

1 2013 

1 2014 

1 2017 

1 2019 

Tabell 1: Fördelning av artiklar i Svenska kyrkans tidning. 

 

Av dessa 9 artiklarna är det 8 som har en positiv inställning till skolans användande 

av kyrkan som lokal för avlutningarna i skolan. Det är enbart en artikel som är emot 

då skribenten för den artikeln menar att det är fel att skolan ska hyra kyrkan. 

Skribenten fortsätter med att säga att det inte är hyressumma som är problemet utan 

principen att kyrkan hyrs ut.  
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Är det så att marknadstänkande krupit ända in i församlingens innersta och gör att en 
kyrkolokal, tänkt för bön, gudstjänst, mässa och kyrkliga handlingar, kan hyras ut till 
huggande spekulanter? […] eller varför inte vara i Folkets hus som säkert är garanterat fritt 
från religiösa symboler. - Art 2           

 

Skribenten menar att det kanske måste komma några direktiv från kyrkans håll när 

det gäller det kristna budskapet men att man är öppen för att ha en dialog med skolan 

när det kommer till skolavslutningar.   

4.1.2. Skolinspektionen och skollagen kan försvåra användandet 

av kyrkan vid skolavslutning.  

Genomgående i artiklarna som är skrivna i Kyrkans Tidning är att man positiv 

till att ha skolavslutningen i kyrkan. Dock är de medvetna om att det finns vissa av 

skolorna som inte väljer att vara där för att man inte vill bli anmäld till 

Skolinspektionen. Detta kan man se i artikel 1 som heter ”Gör bra skolavslutning 

för barnens skull” där skribenten beskriver hur det är en del skolor som har blivit 

anmälda till Skolinspektionen för att det har funnits konfessionella inslag i 

skolavslutningen. Skribenten tar upp en händelse som hände i Hässleholm:  

Man hade vid julavslutningen sjungit Nu tändas tusen juleljus och, till råga på allt, sjungit 
Stilla Natt. Värst av allt: ”prästen läste dessutom en välsignelse”. Domen blev hård: ”Mot 
bakgrund härav kritiserar Skolinspektionen Hässleholms Kommun för att inte ha följt 
författningarnas krav vad gäller genomförandet av skolavslutningen.  

 

Här kan man se att det inte är lätt att navigera sig utifrån vad Skollagen säger 

angående skolavslutningen i kyrkan. Skribenten för Art:1 fortsätter att skriva att 

Skolverket kom med en förtydelse av vad som står i skollagen och de säger: 

Det var nu okej att fira skolavslutningen i kyrkan ja, till och med tillåtet att sjunga psalmer, 
men det fanns en förutsättning: ”Utformas skolavslutningen så tonvikten ligger på traditioner, 
högtidlighet och den gemensamma samvaron och att det inte förekommer några religiösa 
inslag såsom bön, välsignelse eller trosbekännelse, kan skolavslutningen ske i kyrkan.  

 

Skolor får vara i den Svenska kyrkan men att det inte får förekomma några 

religiösa inslag. Skribenten fortsätter med skiva att det är synd om barnen då de 

enbart får se kyrkan två gånger om året och det är i anslutning till 

skolavslutningen. Här menar skribenten att det inte borde vara några problem och 

att man på ett gemensamt sätt ser till att skolavslutningen blir en minnesvärd 

upplevelse för barnen både från Svenska kyrkans och svenska skolans sida.  
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I artikel 3 ”Blommorna blommar i samverkans jord” fortsätter diskussionen och 

där skriver skribenten för denna artikel att det som ställer till det är julavlutningen 

då den är förknippad med det kristna firandet av advent och fortsätter att säga att 

sommaravslutningen inte är det. Detta menar skribenten har att göra med att man 

sjunger den blomstertid nu kommer utifrån att det är tradition och inte utifrån ett 

religiöst perspektiv.  

Den blomstertid nu kommer är tillåtet och upplevs troligtvis inte heller som särskild religiöst 
eller kristet laddat av vars sig rektorer, elever eller lärare. -Art 3 

 

Skribenten säger även att användandet av kyrkan som lokal är mer förekommande 

på landsbygden jämfört med storstad. Samt att man använder kyrkan av rent 

logistiska skäl. 

[…] enda lokal som kan rymma så många människor på en och samma gång. – Art 3 

4.1.3. Samverkan mellan kyrkan och skolan.  

Samverkan mellan Svenska kyrkan och svenska skolan är något som några av 

artiklarna i Kyrkans Tidning förespråkar. Skribenterna menar att man inte kan 

skydda eleverna från religion och förespråkar i stället en samverkan mellan Svenska 

kyrkan och svenska skolan för att eleverna ska få en så trevlig avslutning som 

möjligt. I och med att undervisningen i den svenska skolan ska vara 

ickekonfessionell kan det bli lite vanskligt med att kunna tyda den Skollag som kom 

2010. När det gäller samverkan mellan Svenska kyrkan och den svenska skola kan 

detta göras på olika sätt menar skribenten för artikel 5 som heter ”Den nya skollagen 

ger inga kyrkförbud”. Skribenten skriver att lärandet kring liv och tro inte är något 

förbjudet och fortsätter med att Skolverket uppmuntrar till det så länge det uppfyller 

kraven på att det är skaligt och allsidigt. Genom att vara öppen i mötet med andra 

människor lär vi oss att vi är lika och olika.  

I situationer där goda relationer utvecklas blir inte gränsen mellan klassrum och kyrkorum så 
dramatiska. Samverkan kan leda till en fördjupad människosyn där vi vågar vara i varandras 
olika rum. – Art 5 

 

Skribenten för artikel 5 fortsätter med att det finns många möjligheter till att 

utveckla olika samverksformer mellan skolan och församlingarna i Sverige. 
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Dessa samverksamformer ska hjälpa elever till större kunskap om tro, traditioner och 
tolkningsmöjligheter. Allt hänger på granden av kunskap, respekt och tolkningsmöjligheter 
hos den enskilda kyrkoarbetaren respektive lärare. – Art 5  

 

Avslutningsvis skriver skribenten att samarbetet föds när det gemensamma 

intresset finns för elevernas utveckling och att det är centralt för kyrkoarbetaren 

att möta lärarna då det är de som möter eleverna dagligen. I artikel 4 som heter 

”Två vägar för skolavslutningen” diskuterar skribenten om att det finns två sätt att 

gå till väga när det kommer till skolavslutningen, där det ena är att kyrkan 

anpassar sig till skolans önskemål och det andra är att man har något i kyrkan 

efter den officiella avslutningen för de som vill.  

Vi anpassar oss till skolans önskningar och hälsar dem välkomna. […] utan att det kan kallas 
förkunnelse. -Art 4  

 

Här får prästen säga något om den lokal som eleverna befinner sig i och kyrkan är 

ju till för medborgarna och därför är det självklart att eleverna även ska få tillgång 

till den under skolavslutningen. Det andra alternativet som skribenten skriver är 

att det som nämns innan att man har till exempel har en julkonsert i kyrkan efter 

den officiella avslutningen.  

Det andra helt problemfria alternativet är, att i direkt anslutning till den formella 
skolavslutningen i den svettdoftande gympasalen ordna en riktig julkonsert men läsning av 
julevangeliet, bön och välsignelse. -Art 4 

 

Det andra alternativet leder till att alla får som de vill och att ingen blir utanför när 

skolavslutningen ska firas. I artikel 8 ”Låt barnen komma till kyrkan” fortsätter 

diskussionen och där skriver skribenten att det är många skolledare som väljer att 

vara i kyrkan och att även tillåta en präst be en liten bön även om det strider emot 

skollagen.  

Så älskad är ceremonin i kyrkan att många barn till varje pris vill ha den kvar. – Art 8 

 

Här visar det att skolavslutning är något som de flesta vill ha kvar i kyrkan och det 

är upp till församlingarna att bestämma om det ska vara så eller inte. Även om 

barnen får en sekulär predikan är det inte det de kommer att minnas utan det är 

själva upplevelsen i kyrkorummet. Genomförs avslutningen på ett snyggt sätt från 

båda parter skadar det inte att eleverna får uppleva kyrkan två gånger om året. 

Skolavslutningen är som sagt en viktig del och för många är det en befrielse att 
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skolan slutar. I artikel 9 ”Skolavslutning en viktig dag i kyrkan” skriver 

skribenten att många ser framemot denna dag och att man från kyrkan sida får 

träffa både elever och föräldrar.  

Visst är det närmast ett Guds under att skolan och kyrkan på många håll hittat dialogen som 
möjliggör att man i respekt för varandras egenart kan dela gemenskap vid denna högtid. -Art 
9 

 

Även om kyrkolokalen har en gudsnärvaro genom all interiör som finns i kyrkan 

så skapar dessa minnen för eleverna men även frågor som man tar med sig hem. 

Då är det viktigt att skolan och kyrkan kan samarbeta för att hjälpa eleverna att 

förstå sina frågor.     

  

4.1.4. Det går inte att skydda eleverna mot religion  

När det kommer till religion går det inte att skydda eleverna emot det när de 

kommer utanför skolans lokaler. Det är något som finns överallt och det är något 

som framkommer i några av artiklarna som ingår i undersökningen. I artikel 6 ”En 

befolkning som skolas i religionsblindhet” diskuterar skribenten ur ett historiskt 

perspektiv på hur relationen mellan kyrkan och stat har sett ut. Att man vid 

reformationen förstatligade kyrkan och kyrkans egendomar. Det var även kyrkan 

som stod för folkbokföringen men även socialomvårdad och undervisning. 

Skribenten hävdar att man skulle kunna införa kyrkskolor i Sverige och på så sett 

få bort den diskussion som uppstår när skolan ska vara i kyrkan. Detta resonemang 

som skribenten framför hänger ihop med att staten borde betala tillbaka det som de 

tog ifrån kyrkan under reformationen.  

Med en sådan återupprättad ekonomi så skulle Svenska kyrkan rent av kunna drivas skolor i 
hela landet och regelmässigt erbjuda kyrkskolorna värdiga skolavslutningar i kyrkorum. – 
Art 6 

 

Skribenten menar att ekonomin för Svenska kyrkan inte är problemet utan att det 

är statliga och kommunala företrädare som genom brister och medvetna val inom 

skolundervisningen gjort så att befolkningen inte har fått en hållbar värdegrund att 

utgå ifrån, något som man gjorde efter andra världskriget (Artikel 6). Det som 

gjordes var att avlägsna alla religiösa inslag i skolan och man skulle i stället fostra 

eleverna inom demokrati och socialism.  
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Genom verkställandet de Myrdalska förslagen har politiker sett till att Sveriges befolkning 
faktiskt skolats i religionsblindhet. - Art 6  

 

Detta leder vidare till vad artikel 7 ”Går inte att skydda barn från religion” 

diskuterar. Här menar skribenten att det inte går att ”skydda” eleverna från 

religion. 

Både inuti och utanför kyrkans portar flödar bönen, förkunnelsen och välsignelsen 
fritt…ingen kan tyda dess lagar, ingen kan begränsa dess krafter. – Art 7  

 

Det är vuxnas ansvar att man har kunskap om olika religioner och att lära barn att 

man ska visa respekt för andra människor och andra religioner.  

[…] besöker moskén förväntas jag mig få ta del av ett muslimskt böne-och gudstjänstliv, 
besöker jag synagogan vill jag vara med om en judisk motsvarighet. – Art 7  

 

Genom att visa barn att det finns vuxna som är trygga med sin tro så kan det 

hjälpa dem som har frågor samt att det finns någon som vill dem väl. Skribenten 

tycker på att det inte går att skydda barnen från religion då den finns överallt 

oavsett om man vill det eller inte.   

4.2. Facktidningen Läraren 

Utifrån de artiklarna som jag har använt mig av är det 5 som är skrivna inom den 

tidsramen som jag har valt. En av dem är skriven 2006 och jag har tagit med den i 

undersökningen för att den tar upp det som underökningen undersöker. 

Anledningen till att det enbart är 6 artiklar från Läraren är att det inte finnas så 

mycket skrivet om skolavslutningen i denna facktidning.  

 

Tabell 2 Lärarförbundets facktidning Läraren  

Antal artiklar  
               Facktidningen Läraren      
                                                                                            År 

1 2006 

2 2014 

1 2015 

2 2020 
Tabell 2: Fördelning av artiklar i Lärarförbundets facktidning Läraren. 
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4.2.1. De som vill får vara i kyrkan. 

Valet av att vara i kyrkan under skolavslutningen är det något som skolorna väjer 

själva. Vissa har skolavslutningen i kyrkan utifrån att det är en tradition medan 

andra väljer att inte vara i kyrkan utan man är i en lokal som finns på skolan. I 

artikel 10 ”Nästa avslutning blir i kyrkan- för den som vill” diskuteras den frågan. 

Det finns skolor som väljer att inte vara i kyrkan utifrån att skolan är icke-

konfessionell och då är valet att inte använda kyrkan ett lätt val. Medan det finns 

församlingar som kan stå tillfogande med sitt kyrkorum för de skolor som vill 

använda den.  

[…] längre tillbaka var det ganska många skolor som vill ha avslutning i kyrka. – Art 10 
 

Skribenten fortsätter att skriva att det kan se olika ut beroende på vart man 

befinner sig. I Maria Magdalena församling i Stockholm är det många av skolorna 

som väljer att vara i huvudkyrkan som finns i församlingen då det är en lokal som 

tar in över 800 personer. Medan en skola på Gotland inte är i kyrkan för att den är 

för liten. En annan artikel som tar upp denna fråga är artikel 11 ”klartecken för 

psalmer på skolavslutningar. Enligt den förra utbildningsministern ska skolor få 

fira sin avslutning i kyrkan.  

-De som vill hålla skolavslutningen i kyrkan, en tradition som går generationer tillbaka på 
många orter ska få göra det. - Art 11 

 

Genom detta uttalande ska det bli lättare för skolor att välja kyrkan som lokal. 

Ministern nämner även att prästen kan säga något om varför man firar jul eller 

varför man sjunger den blomstertid nu kommer. Men han påpekar att utformandet 

att avslutningen ska vara så att alla känner sig välkomna oavsett vilken religion 

som man tillhör.  

4.2.2. Elever kan stängas ut från skolavslutningar. 

Genom att man har konfessionella inslag i avslutningen kan det leda till att det är 

en del elever som kommer att stängas ute när man ska fira skolavslutning i kyrkan. 

I artikel 12 ” Skolavslutning i kyrkan stänger ute elever” diskuteras denna fråga.  

Det som ligger till grund för detta är ett förslag där det ska få finnas en del 

konfessionella inslag med syftet att man ska ”överföra och utveckla traditioner som 

är en del av ett samhällets kulturarv” (Art 12). Både Skolverket, 
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Diskrimineringsombudsmannen och Justitieombudsmannen varnar om att det kan 

vara elever som stängs ute när det är det är frivilligt att delta i skolavslutningen och 

när det är föräldrarna som bestämmer om deras barn får vara med eller inte.  

Skolverket vill att man noga ska väga förslagets intentioner mot alla elevers möjlighet att 
medverka vid de här samlingarna. Att vissa elever utestängs slår enligt Skolverket inte i 
proportion till ambitionen att bevara traditioner. – Art 12    

 

Dock är det en del som är positiva till detta förslag och men lyfter fram vissa 

farhågor som kan framkomma. Lärarnas riksförbund menar att det viktigt att alla 

elever och föräldrar ska kunna delta oavsett vilken religiösåskådning de har. En 

annan diskussion som är närliggande med den föregående är att det kan vara ett 

lagbrott som skolan gör när de är i kyrkan. I Artikel 15 ”Avslutning i kyrkan kan 

vara ett lagbrott” skriver skribenten att det är en del skolor som har blivit anmälda 

till Skolinspektionen. Stora delar av denna diskussion hänger ihop med att det är 

många kommunala skolor som väljer att vara i kyrkan även om det står i skollagen 

att de ska vara ickekonfessionella. Detta leder till att gränsen är lite svår att se när 

många av de kristna riterna har blivit tradition över tid. 

Skolan får inte påverka eleverna i någon religiös riktning. Men att hålla avslutningen i kyrkan 
eller sjunga ” den blomstertid nu kommer” är i sig inte fel eftersom det främst ses som 
tradition. – Art 15 

 

Denna diskussion är något som har varit en stor fråga för media mer än hos de 

berörda. Man kan ju även ställa frågan till varför vi i Sverige friar 

skolavslutningen som vi gör. Vad finns det för underliggande betydelse bakom 

firandet. Detta är något om skribenten för artikel 13 ” Hur ska vi fira” skriver 

gällandet firandet av skolavslutningen. Tyngden på diskussionen är att man firar 

skolavslutningen utifrån att eleverna kan andats ut efter en lång tids slit men även 

att firandet kan ses som en övergångsrit till vuxenlivet.  

[…] gamla religiösa riter blir allt minder viktiga i Sverige. I stället så skapar vi nya riter med 
uppgjorda scheman och tydliga regler. – Art 13 

 

Skribenten skriver att dessa ritualer är något som hjälper oss människor att förstå 

vardagen. Vi klär upp oss redan från första klass och skolavslutningarna är något 

som många kommer att minnas som något fint. Skribenten ger även 

historikbakgrund till varför vi firar avslutningen. Det hänger ihop med att man 

fick avlägga en muntlig tentamen för att få studentmössan när man hade gått klart 
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skolan. Även om denna mössa fortfarande finns kvar så har firandet av detta 

förändrats med tiden.  

 

4.3. Likheter och skillnader mellan dessa två tidningar.  

Det finns många likheter mellan dessa tidningar och det som är den mest 

övergripande likheten är att man pratar om skolavslutningen utifrån att det är något 

som förknippas med tradition. Skribenterna för båda tidningarna är medvetna om 

att det finns en oro att ha skolavslutningen i kyrkan då skollagen är lite svår att tyda 

när det kommer just till avslutningen. Detta är något som båda tidningarna har 

skrivit om och det kan man se i artiklarna 1, 3, 10, 11 och 15. En annan likhet som 

framkommer att det finns en vilja om att samarbeta och om man gör det på ett bra 

sett så skapar man en bra avslutning för eleverna. Detta är något som diskuterats i 

artiklarna 4, 5, 7, 8, 9, 10 och 11. Här är det även en del av skribenterna som har 

kommit med förslag på hur dessa samarbeten skulle kunna se ut.  

  

De två artiklarna som sticker ut i denna undersökning är artikel 2 som helt är emot 

att man ska vara i kyrkan under skolavslutningen och artikel 14 som är mer som ett 

reportage om en skolpräst och hans vardag som präst på en skola ser ut. Dock är 

den relevant för undersökningen då den tar upp diskussionen gällande kyrkan som 

lokal när det närmar sig jul och sommarlov.   

 

En skillnad som skiljer dessa tidningar ifrån varandra är att man inom Kyrkan 

tidning diskuterar att man inte kan ”skydda” eleverna från religion då det finns i 

samhället. I artiklarna 6 och 7 så diskuteras just denna fråga om hur man ska gå till 

väga. Även kom undervisningen ska vara ickekonfessionell blir det svårt när 

religion finns utanför skolans dörrar.    

En annan skillnad är att man från skolan sida anser att elever kan stängas ute när 

skolavslutningen ska firas om man har den i kyrkan. I artiklarna 12, 13 och 15 förs 

denna diskussion om hur man ska gå till väga för att inte stänga ute vissa elever. 
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4.4. Analys 

Här kommer jag att redovisa resultat utifrån arbetsmodellen som presenterades i 

avsnitt 2.2. När jag har analyserat artiklarna utifrån de två perspektiven 

kyrkoorienterad och individcentrerad religion så har jag utgått från frågorna i 

arbetsmodellen och dessa frågor är:  Vilka argument för eller emot skolavslutning 

i kyrkan berör traditionella dogmer, riter och gudstjänster, så som bön, välsignelse, 

trosbekännelse, präst, diakon, gudstjänst, mässa, högtid, tro, tolkning, riter och 

kristet kulturarv. 

Vilka argument för eller emot skolavslutning i kyrkan berör religion som något 

privat, individuellt, så som tradition, utanförskap, kultur, frihet och gemenskap. 

 

 

4.4.1 Kyrkoorienterat eller individcentrerat perspektiv? 

I denna analys gällande kyrkoorienterat eller individcentrerat perspektiv så har jag 

utgått ifrån Thomas Luckmanns förklaring till dessa två perspektiven. Genom att 

använda sekulariseringsteorin som Luckmann har utvecklat så kan man få en 

förklaring religionens roll i det samhälle som vi lever i nu och hur stor plats den får 

i dagens samhälle.  

 

Kyrkoorienterad religion. 

Den kyrkoorienterade religionen lägger fokusen på att det finns en tro på något 

gudomlig och att utgångspunkten är de kristna dogmerna. De flesta skribenterna är 

medvetna om att svenska skolan har en ickekonfessionell religionsundervisning och 

att man från Skolverket har vissa kriterier som skolan ska följa. 

 

Ser man till artikel 14 ”Skolpräst lämnar Gud i Kyrkan” som är en av de artiklar 

som har använts i denna undersökning som argumentera utifrån ett kyrkoorienterat 

perspektiv. Denna har använts då det är utifrån ett prästperspektiv och det har jag 

valt att koppla till det kyrkoorienterade perspektivet då den utgår från prästens egen 

tro och som är i sin tur kopplad till de kristna dogmerna.  De kodord som jag fick 

fram var präst, tro och tolkning. 
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[…] att det är rektorn och lärarna som bestämmer, att hans lön betalas ut av församlingen, att 
han inte missionerar och konkurrera med kuratorerna. Art- 14  

 

    

Genom att se närmare på denna artikel kan man se att skolprästen diskuterar sin 

plats på skolan utifrån ett kyrkoorienterat perspektiv. Han väljer att inte tvinga sin 

tro på någon utan han finns där som ett komplement samt att han inte konkurrerar 

med den personal som redan finns på skolan. Prästen blir ett socialt stöd på skolan 

och att lärare och elever kan komma och prata med honom på sina egna premisser.  

Här får eleverna själva bestämma om de vill tro på det som prästen tror på och sedan 

ta eget beslut. En annan av artikel som argumenterar utifrån ett kyrkoorienterat 

perspektiv är artikeln ”Hyr inte ut kyrkan” där skribenten tydligt argumenterar om 

att kyrkan inte är något som man ska hyra ut. Skribenten säger även: 

Kyrkan och staten har gått skilda vägar och Skolverket har sagt sitt. Då är det ypperligt att 
säga till skolan att de barn som vill är välkommen till kyrkan efter att den ordinarie 
avslutningen hållits i skolan. Art- 2  

 

Här blir det väldigt tydligt att man diskuterar utifrån ett kyrkoorienterat perspektiv 

när det kommer till frågan om kyrkan som lokal för skolavslutningen. Skribenten 

ser hellre att elever kan komma till kyrkan efter den ordinarie avslutningen. Det 

finns även en tydlighet till bevarandet av det som är kyrkligt för att inte försumma 

det som är religiöst. De kodord som framkom för just denna artikel är: bön, 

gudstjänst, mässa och kristna kulturarv, därför har jag dragit slutsatsen att den 

diskuterats utifrån ett kyrkoorienterat perspektiv.   

 

Utifrån de kyrkoorienterade perspektivet så vill man gärna bevara det som är 

kyrkligt och att man inte ska ”anpassa” sig till vad skolan vill. Genom att kyrkan 

och staten gick ifrån varandra vid millenniumskiftet blev kyrkan något som ska 

vara religiöst och bevara det som är religiöst. Här ska man kunna utföra sin bön, 

vara delaktig i mässa, gudstjänster och andra aktiviteter som finns kyrkan och 

församlingarna. Detta hänger även ihop med vad Thomas Luckmann kommer 

fram till när han skriver om kyrkoorienterad religion, att de kristna dogmerna är 

viktiga att bevara.      
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Individcentrerad religion. 

I och med att det individcentrerade perspektivet är det mest framstående i 

diskussionen kan man se det på olika sätt. Det är många av skribenterna som 

påpekar att religionen inte är det viktigaste när det kommer till att vara i kyrkan 

men valet till att inte vara i kyrkan är i högre grad kopplad till att den svenska skolan 

är rädd för att bli anmälda till Skolinspektionen om skolan väljer att vara i kyrkan. 

Men även att man inte kan skydda eleverna från religioner när det ändå finns i 

samhället.  

Är det inte alla vuxnas ansvar är att tillhandahålla kunskap om religioner och lära barn att 
visa respekt för människor olika religiösa uttryck och miljöer? – Art 7 

 

Här blir det tydligt att det är ett individcentrerat perspektiv och religion är något 

som finns runt om oss hela tiden. Då religion är något som eleverna möter varje 

dag oavsett om de är i skolan eller inte kan vuxna inte skydda eleverna från detta.  

Samt att det är bra för eleverna att få se hur religionen finns runt om dem och att 

man som vuxen visar att det är okej att vara religiös. För om man försöker att 

skydda eleverna från allt kommer det nog stjälpa mer än hjälpa i längden. En 

annan av artiklarna tar även upp att man vill se ett samarbete mellan skolan och 

kyrkan där båda aktörerna får som de vill och att man ser skolavslutningen utifrån 

elevernas perspektiv. De kodorden som jag fick fram här är: frihet och gemenskap 

Spring i benen, sol och bad och lång ledighet från plugg och skolans verklighet är säkert de 
dominerade förväntningarna hos de som sitter i kyrkbänkarna under avslutningen. Art - 3  

 

I detta citat så ligger betoningen på att skolan slutar och avslutningen inte ses 

som något religiöst utan att man i stället har andra förväntningar när eleverna sitter 

i kyrkbänken. Utgångspunkten är att det är något roligt som händer under skoltiden 

mer än att lägga vikt vid att se det som något religiöst. Det vill säga att man ändå 

väljer att vara i kyrka även om de har religiösa symboler och det kanske är endast 

de få gångerna som skolavslutningen är i kyrkan som eleverna kommer i kontakt 

med kyrkan. Det som är viktigt är att skolavslutningen utformas på ett bra sätt för 

alla inblandade. Kodordet som jag fick fram här är gemenskap.  

 utformats skolavslutningen så att tonvikten ligger på tradition, högtidlighet och den 
gemensamma samvaron. Art- 1   
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Här betonar skribenten att skolavslutningen ska vara utformad på ett sätt där 

betoningen ska ligga på att ta vara på traditionen och att det är en högtid som firas 

inom skolan. Här får inte de religiösa inslagen förekomma och det hänger ihop 

med att den svenska skolan har en ickekonfessionell grund. De kodord som jag 

fick fram här är gemenskap och tradition.   

 

Utifrån den individcentrerade religionen ligger betoningen på att religion är något 

som tillhör det privata och att man själv får bestämma vad som man anser är 

gudomligt, detta är något som även Thomas Luckmann även kommer fram till.  

Detta är något som framkommer i de artiklarna som argumentera utifrån det 

perspektivet. Hur man i stället värdesätter den svenska traditionen och att man är i 

kyrkan för att det finns en tradition på skolan att vara där när det vankas jul och 

sommarlov. Av artiklarna som har ingått i denna undersökning är det en majoritet 

som argumenterar utifrån ett individcentrerat perspektiv. Det är 10 artiklar som 

har ett individcentrerat perspektiv, 2 med ett tydlig kyrkoorienterat perspektiv och 

3 som har en blandning av dessa perspektiv men att det är den individcentrerade 

religionen som får en mer framstående roll än kyrkoorienterad religion.  

 

  

4.4.2. Vilka aspekter är det mest framstående i diskussionen?  

Ser man till det individcentrerade perspektivet finns det en tydlig koppling till 

tradition när skolan väljer att vara i kyrkan men att det finns en medvetenhet inom 

svenska skolan att det kan vara problematiskt att använda kyrkan som lokal för just 

skolavslutningen. Skolan väljer hellre bort kyrkan som lokal då svenska skolan idag 

är mer multikulturell än den har varit innan. Här blir det även tydligt att sjungandet 

av kristna psalmer inte anses som något religiöst då det finns en tradition att sjunga 

Den blomster tid nu kommer när det är skolavslutning. De skriver att präster får 

vara med under skolavslutningen men att det inte får förekomma bön eller 

välsignelse för eleverna, utan att de hellre kan berätta om själva kyrkorummet 

eleverna befinner sig i. Men en av de största aspekterna som är mest framstående i 

de artiklar som har ett individcentrerat perspektiv är att skolan inte riktigt kan tolka 

det som Skolverket och Skolinspektionen skriver gällande användandet av kyrkan 
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som lokal för skolavslutningen. Detta leder till att skolan väljer att inte vara i kyrkan 

för att undgå att bli anmälda till Skolinspektionen. Väljer man att se från ett 

kyrkoorienterat perspektiv så skriver skribenterna för de artiklar som har det 

perspektivet att Svenska kyrkan vill bevara det som är kyrkligt och att Svenska 

kyrkan inte ska böja sig för skolan. Att kyrkan är till för de ändamål som kyrkan 

utför så som gudstjänster, mässor, dop, begravningar etcetera. Svenska kyrkan 

menar att en präst inte ska behöva predika med en munkavel och att både skola och 

kyrka gemensamt ska ta vara på den kulturskatt som kyrkan besitter. I de artiklar 

som har en blandning av dessa två perspektiven är de viktigaste aspekterna att det 

finns en stor tradition att vara i kyrkan när det är skolavslutning samt att det är 

ofrånkomligt att eleverna möts av religion. Även om skolan har den inriktning som 

de har gällande religion kommer eleverna ändå möta religion i deras vardagsliv. 

Skribenterna som har en blandning av båda perspektiven skriver också att det ska 

finnas en valmöjlighet till att vara med eller inte under skolavslutningen och att 

valet att vara i kyrkan görs för att det är den lokal som tar in mest folk. Men den 

tydligaste aspekten är att det är tradition att vara i kyrkan när det är skolavslutning 

och att många svenska skolor vill bevara den traditionen.    

4.5. Slutsatser 

Här kommer jag att redovisa mina tolkningar utifrån resultatet och hur dessa har 

besvarat mina forskningsfrågor.  

 

Den första fråga som jag har undersökt är: Hur diskuterar skribenterna kring 

frågan om kyrkan som lokal för skolavslutningen i Kyrkans Tidning samt i 

Lärarförbundets facktidning Läraren?   

 

Resultatet av undersökningen har visat att det finns olika sätt att se på användandet 

av kyrkan som lokal för skolavslutningen. Där skolan stor i grad använder kyrkan 

som lokal för att man alltid har gjort det och att skolan ser det mer som en tradition 

än att det skulle vara något som är konfessionellt religiöst med det. Skolan är 

medveten om att det kommer att vara en präst närvarande i kyrkan och det är något 

skolan inte motsätter sig, då det är en naturlig del som tillkommer när man är i 

kyrkan. I resultatet framkommer det även att den del av skribenterna vill se mer 
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samarbete mellan den svenska skolan och Svenska kyrkan. Genom att samarbeta 

kan eleverna få en bättre förståelse för andra religioner än den de har själva samt 

att dessa två institutionerna är med och fostrar eleverna till goda medborgare. Dock 

måste riktlinjerna från Skolverket och Skolinspektionen bli tydligare så att de inte 

missuppfattas då de är lite tvetydliga och det kan leda till att skolor inte väjer kyrkan 

som lokal för att de är rädda att bli anmälda till Skolinspektionen. Genom att 

försöka hitta ett bra sätt att samarbeta på kan leda till att alla elever får en värdig 

skolavslutning oavsett om det är i kyrkan eller inte. Genom att låta prästen berätta 

om själva lokalen som eleverna vistas i eller berätta varför kristna firar jul, kan en 

präst medverka vid skolavslutningarna utan att det ska finnas en oro att bli anmäld.  

 

Dock är det en del skribenter som motsäger sig att vara i skolan överhuvudtaget och 

att man i stället ska vara i en lokal som skolan har, detta argument är något som 

skribenten för artikel 2 skriver. En del andra skribenter kommer även med olika 

förslag på hur man skulle kunna göra i stället. Dels att skolan har en avslutning på 

skolan och att kyrkan senare har en jul/sommar konsert i kyrkan där man kan ha 

religiösa inslag och att det är upp till eleverna och deras föräldrar att välja själva 

om de vill gå på den eller inte. Första resultatet och det är även det resultat som har 

varit mest framträdande när det kommer till diskussionen om kyrkan som lokal för 

är att det är Tradition att vara i kyrkan och att det är den lokal som tillåter att man 

tar in mycket folk samt att det är den lokalen som elevernas syskon, föräldrar, 

far/mor föräldrar och andra personer i eleven liv har firat sin skolavslutning. Det 

andra resultatet som också har varit framträdande är att skribenterna vill se ett 

samarbete mellan Svenska kyrkan och den svenska skolan för att det inte ska bli 

missförstånd mellan dessa två parter och att direktiven från Skolverket och 

Skolinspektionen ska bli tydligare så att det inte blir något missförstånd mellan 

Svenska kyrkan och den svenska skolan.   

 

 Den andra frågan som jag har undersökt är: Vad finns det för likheter och 

skillnader inom och mellan de två tidningarna?  

När det kommer till denna fråga kan man se att det finns både likheter och 

olikheter mellan dessa två tidningar. Det första är att ena tidningen diskuterar frågan 

utifrån ett kyrkligt perspektiv och den andra från skolans perspektiv. Men det finns 

en enighet att det finns en tradition att vara i kyrkan. En annan likhet är att både 
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Svenska kyrkan och svenska skolan eniga i den oro som kommer när man väljer att 

vara i kyrkan. Detta hänger ihop med att riktlinjerna för skolavslutningen är otydlig. 

En del av skribenterna i Kyrkans Tidning menar att dessa två måste föra dialog med 

varandra så att olikheterna som kan uppkomma mellan dessa två instanser i 

samhället försvinner och i stället hittar ett bra sätt att gå till väga när 

skolavslutningen ska firas.  

Den olikhet som finns mellan dessa två är att de artiklar som är skrivna i Kyrkans 

Tidning menar att man inte kan skydda eleverna från religion och att det alltid 

kommer att finnas. Det är även något som Viktor Aldrin kommer fram till i sin 

undersökning som han gjorde 2018.  Då det sker en ständig förhandling om 

religionens roll i samhället och att det är inom skolans värld som den ständig 

ifrågasätts. En av mina slutsatser är att frågan om religionens roll kommer alltid att 

ifrågasättas men så länge man diskutera och samarbetar så kan dessa frågetecken 

som kommer upp kan dessa motarbetas samt att man från bättre förståelse för andra 

religioner och livsåskådningar som finns i dagens samhälle.  

 

Den tredje frågan som jag har undersökt är: Hur uttrycks föreställningar om 

kyrkoorienterad och individcentrerad religion i artiklarna?     

Individcentrerad religion är det perspektivet som har varit mest framträdande i 

diskussionen i dessa artiklar som jag har valt för denna undersökning. Detta hänger 

även ihop med att religion som något privat. Många av artiklarna betonar att 

religionsundervisningen i den svenska skolan är ickekonfessionell och att man då 

inte kan ha konfessionella inslag alls. Detta leder till att det blir en kollision när 

skolan väljer att vara i kyrkan för där det finns religiösa inslag. Detta är något som 

framkommer i båda tidningarna, men många skolor väljer ändå att vara i kyrkan när 

det är skolavslutning. Det är även något som välkomnas från Svenska kyrkan och 

de är även medveten om man vet att man inte får utföra en bön eller liknade. Men 

genom att föra en dialog om religion på ett sådant sätt att det inte finns något rätt 

och fel med att vara religiös eller inte så flyttas barriären för den privata och 

offentliga religionen och det kan leda till att religion kan finnas inom båda sfärerna 

utan att det ska ifrågasättas. Detta är något som skribenterna för båda tidningarna 

skriver, att man är för att det ska finnas ett samarbete. Kyrkoorienterad religion 

framkommer i två artiklar som jag har valt att använda. I dessa artiklar så betonas 

kyrkan som något som ska vara religiöst och att man inte ska ändra på sig eller att 
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man ska tillåta att skolan är där. Betoningen utgår ifrån att kyrkan tillåter sig själv 

att sekulariseras om man inte värnar om den kristna kulturen. En annan föreställning 

som framkommer utifrån de kyrkoorienterade perspektivet är att man inte är villig 

att vara öppen till samarbete med skolan för att på så sett minska klyftan mellan 

svenska skolan och Svenska kyrkan.  

 

Ser man till helheten av vad som framkommer i denna underökning finns det en 

vilja från både svenska skolan och Svenska kyrkan att det finns ett samarbete och 

att man från skolans sida vill vara i kyrkan när det är skolavslutning. Dels för att 

det finns en tradition att vara där men att det är den lokal som oftast tar in flest 

personer så att föräldrar kan se sitt barn fira att skolan är slut för terminen.  
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Kapitel 5 Diskussion 

5.1. Teoretisk reflektion 

Valet av att använda mig av en sekulariserings teori för att förstå mitt material har 

medfört att det finns olika sett att se på religion. Utgår man från den 

kyrkoorienterade religionen så ligger tonvikten vid att man ska bevara det som är 

religiös och de religiösa dogmerna. Men utgår man från den individcentrerade 

religionen så är det mer flytande i vad som man anser vara religiöst och att det är 

mer upp till individen att bestämma vad hen anser är religiöst kopplat. Genom att 

använda sig av en sekulariserings teori kan undersökningen se om det finns ett 

sammanhang mellan samhällets utveckling samt hur stort utrymme religionen får. 

Här kan diskussionen gällande skolavslutningen vara en del i detta för att förstå 

vilken plats religion har i det svenska samhället. Genom att använda sig av olika 

perspektiv för att förstå hur utvecklingen har sett ut men även hur stor påverkan 

som religion har i människor liv. Valet av att använda mig av Thomas Luckmanns 

definitioner av vad som är kyrkoorienterat och individcentrat religion har det 

medfört till en större förståelse om vad som är privat och vad som är offentligt när 

det kommer till religion. Sett till valet så här i efterhand hade kanske en annan teori 

fungerat bättre då det är tidningsartiklar som har undersökts och då skulle kanske 

Emile Durkheims teori om funktionalism fungerat bättre.  

5.2. Metodisk reflektion 

Den kvalitativa innehållsanalysen har medfört att undersökningen kunde undersöka 

en större mängd material för att hitta de tidningsartiklar som jag sedan använde i 

undersökningen. Genom att göra en induktiv innehållsanalys har det medfört att 

artiklarna har fått visa vad som finns och att jag utifrån det har fått välja det som 

passar undersökningen bäst. Att se på materialet utifrån vad som står och inte att 

letar efter något speciellt till en början. Dock kan det leda till att bara se det ytliga 

som finns i materialet och att på så sett missa vissa artiklar för att man inte ser det 
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som är mest tydligaste argumenten. En metod som man skulle kunnat använda för 

denna underökning är en argumentationsanalys för att få en djupare förståelse till 

varför dessa skribenter väljer att skriva det de skriver i artiklarna som har används 

i denna undersökning. Genom att läsa artiklarna flera gånger har jag fått samma 

koder gång på gång och på så sätt så har mina validitetskriterier som jag har tagit 

fram fungerat. Detta medförde även till de olika kodnings grupper som jag senare 

har använt mig av i resultatet samt att jag har fått ett resultat som kan kontrolleras 

med hjälp av de kodord som jag har valt att använda. Genom att följa de olika stegen 

i en innehållsanalys kan man gå tillbaka till kodningen för att säkerställa sina koder 

genom att man går tillbaka för att undersöka om kodningarna fortfarande fungerar 

på materialet, detta leder till att validiteten ökar.   

5.3. Empirisk reflektion 

I och med att det inte finns så mycket undersökningar om frågan gällande 

skolavslutning i kyrkan bidrar denna undersökning till denna forskning. Genom att 

undersöka dessa två tidningarna kan man få en uppfattning om hur personer inom 

dessa två instanser tycker gällande frågan om skolavslutning i kyrkan. Valet av att 

använda mig av just Kyrkans Tidning och Lärarförbundets facktidning Läraren har 

denna undersökning bidragit med en insyn i hur skribenterna för dessa två tidningar 

diskuterar kring kyrkan som lokal för skolavslutningen.  

I Viktor Aldrins forskning från 2017 undersöks denna fråga men det är enbart när 

privat personer blir tillfrågade om skolavslutningen (Aldrin 2017, s 526). Även i 

Per Petterssons undersökning från 2013 så besvaras den fråga endast när både privat 

personer och församlingar blir tillfrågade (Pettersson 2013, s. 94). Men det som 

både tidigare forskning och denna undersökning just kommer fram till är att man är 

positiv till att vara i kyrkan när det skolavslutning och att skolan anser att det är 

tradition att vara där åtminstone en gång om året. Det finns även en enighet i 

samhället att det är en tradition att firar skolavslutningen i den Svenska kyrkan och 

att man sjunger vissa psalmer. Det är även något som Teemu Tarias undersökning 

från 2019 undersöker även om fokusen ligger på Finland i hans undersökning. 

Befolkningen ser sjungandet av ”den blomstertid nu kommer” som en tradition och 

inte något religiöst och därför ska det finnas med när skolavslutningen frias.    
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5.4. Bidrag  

Denna undersökning har bidragit med en liten inblick i hur man diskuterar kring 

frågan om skolavslutningen ska firas i kyrkan eller inte utifrån Kyrkans tidning och 

Lärarförbundets facktidning Läraren. Dessa två tidningar har inte använts i samma 

utsträckning som andra tidningar och därför har denna undersökning bidragit till att 

utöka förståelsen om diskussionen gällande skolavslutning i kyrkan utifrån dessa 

två tidningarna. Det som är intressant är att de flesta som skrivit artiklar i dessa två 

tidningar har en tydlig koppling till att skolavslutningen ses mer som en tradition 

än något som är religiöst även om det sker i en kyrka. Genom att undersöka hur 

diskussionen ser ut i olika tidningar kan det leda till att man får en inblick i hur 

denna diskussion ser ut. Detta har denna undersökning bidragit till då jag valde att 

undersöka hur just Svenska kyrkan och den svenska skolan diskuterar kring kyrkan 

som lokal för skolavslutningen. Då det är en återkommande diskussion när 

terminsavslutningarna närmar sig.  

5.5. Avlutande reflektioner 

Då det inte finns så många undersökningar gällande frågan om skolavslutning i 

kyrkan eller inte finns det mycket materiel som fortfarande kan undersökas.  

Utförandet av en större genomgående undersökning av denna fråga skulle vara 

att man intervjuar personer både inom skolan och inom kyrkan för att få en mer 

personlig åsikt om skolavslutningen. Eller att utför en enkätundersökning som 

privatpersoner får svara på och genom detta se hur befolkningen ställer sig till 

frågan om man ska vara i kyrkan eller inte när det är skolavslutning. Det som hade 

varit intressant är att se hur eleverna ställer sig till att vara i kyrkan under 

skolavslutningen. Hur olika elever tänker när det kommer till religion och hur man 

kan anpassa sig. För det kommer alltid finnas elever som har en religiös åskådning 

eller någon annan livsåskådning i klassrummet och det kan ju leda till att det blir 

krockar om man ska vara i kyrkan.    
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Sammanfattning 

Denna undersökning har i syfte att undersöka hur Svenska kyrkan och den svenska 

skolan har diskuterat frågan om att vara i kyrkan när det är skolavslutning. För att 

få svar på denna fråga har denna undersökning använt sig debatt och ledare artiklar 

ifrån Kyrkans tidning och Lärarförbundets facktidning Läraren för att få svar på hur 

dessa två instanser diskuterar kring just frågan om kyrka som lokal för 

skolavslutningen. De forskningsfrågor som har används har följande 

frågeställningar: Hur diskuterar skribenterna för artiklarna frågan om kyrkan som 

lokal för skolavslutningen i Kyrkans Tidning samt i Lärarförbundets facktidning 

Läraren? Vad finns det för likheter och skillnader inom och mellan de två 

tidningarna? Hur utrycks föreställningar om kyrkoorienterad och 

individcentrerade religion i artiklarna? Metoden som har används är en kvalitativ 

innehållsanalys med en induktiv ansats för att få fram resultatet. Den teori som har 

används i denna underökning är en sekulariseringsteori som Thomas Luckmann har 

tagit fram där han utgår från perspektiven att det finns en kyrkoorienterad religion 

och en individcentrerad religion. Där kyrkoorienterade religionen utgår från de 

religiösa i samhället och individcentrade religionen ses som något privat. Resultatet 

som denna undersökning kommer fram till är kyrkan som lokal inte ses som något 

religiöst utan att man väljer att vara i kyrkan för att det finns en tradition att vara 

där. I resultatet så finns en medvetenhet om att svenska skolan har en icke 

konfessionell religionsundervisnings och att det kan vara problematiskt att vara i 

kyrkan när det är skolavslutning. Dock framkommer det att majoriteten ändå väljer 

att ha sin avslutning i kyrkan.     
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