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1. Inledning   

  

1.1 Idé och motiv 

Att jag fått höra att jag fokuserar för mycket på synden och för lite på förlåtelsen när jag 

skriver beredelseord, gav idén till uppsatsen. För vad ska jag få förlåtelse, om jag inte först ser 

min synd?  Efter en vårtermin på Pastoralinstitutet med stor fokus på barn, hade uppsatsämnet 

kristalliserat sig. För som George Orwell skriver i Animal Farm; "All animals are equal, but 

some animals are more equal than others."1 – så är det i Svenska kyrkan också. Alla 

människor är lika viktiga, men vissa människor – barnen – är viktigare än andra.2 Barnen är 

vår framtid och de som kommer ta hand om och driva kyrkan vidare.  

Hur möter då barnen denna synd, som ibland hyssjas ned, förminskas, förpassas 

iväg och talas väldigt tyst om, om något alls? Ofta är det församlingspedagoger och 

församlingsassistenter som har hand om barngrupperna. De har en helt annan teologisk 

skolning än prästen3, som är den som har det teologiska ansvaret. Hur ser egentligen 

pedagogerna på synden som begrepp och fenomen? Frågorna hopade sig när jag började 

fundera, och ur det växte uppsatsen fram.  

Inledningsvis tänkte jag mig att de personliga bilderna av synden är mycket 

olika mellan olika församlingspedagoger. I Svenska kyrkan talas inte särskilt mycket om 

synden idag, men desto mer om förlåtelsen. Samtalar man inte, är det inte självklart att man 

har en samsyn, och därför tänkte jag mig att informanternas bilder skulle vara spretiga. 

Däremot föreställde jag mig att synen på vad barn klarar av och orkar med, när det gäller detta 

komplexa och tunga begrepp, skulle vara relativt samstämmig mellan 

församlingspedagogerna, i och med deras utbildning.  

     

1.2 Forskningsläge    

Det finns inte någon forskning som liknar den undersökning jag gör i min uppsats. Däremot 

finns det mängder av litteratur om barns utvecklingsstadier och vad de klarar av i form av 

komplexa begrepp. En del av dem använder jag som faktamaterial i uppsatsen, vilket beskrivs 

närmare under 3.2. Material. Bland de avhandlingar som tangerar mitt ämne finns Sören 

Dalevis doktorsavhandling Gud som haver barnen kär? i religionsvetenskap som kom 2007 

                                                             
1
 Orwell 2000:90 

2
 Svenska kyrkan 2012:2 

3
 https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=642903, https://www.svenskakyrkan.se/prast  
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och handlar om barnbiblar, med fokus på vad som händer med bibeltexten när den anpassas 

för barn. Ingmarie Munkhammar skrev 2001 avhandlingen Från samverkan till integration 

arena för gömda motsägelser och förgivet tagna sanningar : en studie av hur förskollärare, 

fritidspedagoger och lärare formar en samverkan, som handlar om vad som händer när 

arbetslag formas av pedagoger med olika yrkestillhörighet och olika tradition ska arbeta 

tillsammans. Avhandlingen bygger både på observationer och intervjuer, där pedagogerna i de 

senare själva ska berätta hur de upplever denna gemensamma verklighet. 

Avhandlingen Barns estetiska läroprocesser : atelierista i förskola och skola som Tarja 

Häikiö lade fram 2007 kan kopplas till frågan om hur församlingspedagogerna arbetar rent 

praktiskt i barngruppen, eftersom den handlar om  bildpedagogiska arbetssätt och poängterar 

fantasin som en viktig del av barnets utveckling. Likaså belyser Els-mari Törnquists 

avhandling Att iscensätta lärande - lärares reflektioner över det pedagogiska arbetet i en 

konstnärlig kontext från 2006 de pedagogiska och konstnärliga delarna av lärares pedagogiska 

arbete. Den berör också hur lärare samverkar med andra lärare, samt att hen ska förverklige 

emotionella och sociala mål men med hänsyn tagen till elevernas livssituationer, precis som 

församlingspedagogerna i min undersökning måste göra. 

Men det har hittills inte funnits någon som undersöker hur församlings-

pedagoger arbetar med synden i barn- eller konfirmandgrupp. 

 

2. Syfte      

 

Syftet är att ta reda på om det finns en samsyn kring synden som begrepp bland Svenska 

kyrkans församlingspedagoger samt hur de arbetar med detta i barn- och 

ungdomsverksamheten. Intentionen är att låta ett antal församlingspedagoger berätta om hur 

de själva upplever arbetet med dessa frågor för att få fram deras syn på barns förmåga att 

förstå, diskutera och hantera så komplexa begrepp som synd.  

 

2.1 Analysfrågor 

De grundläggande analysfrågorna för uppsatsen är: 

1. Hur ser församlingspedagoger på synden och förlåtelsen? 

2. Vad anser församlingspedagoger att barn i olika åldrar har för förmåga att förstå ett så 

komplext begrepp som synden? 

3. Vilket material och vilka metoder använder församlingspedagoger i sitt arbete? 
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4. Samarbetar församlingspedagoger med präst inför mötena med barn och konfirmander, och 

i så fall hur? 

 

3. Metod och material     

 

Undersökningen går ut på att intervjua examinerade församlingspedagoger i tjänst, med fokus 

på analysfrågorna. För att få geografisk spridning på informanterna, och därmed minska 

risken för att svaren blev samstämmiga av samarbetsskäl, föll valet på att göra 

telefonintervjuer. Tolv informanter, fördelade över Göteborgs stift, Härnösands stift, Karlstad 

stift, Luleå stift, Lunds stift, Skara stift, Strängnäs stift, Uppsala stift och Visby stift 

intervjuades mellan 11 november och 19 november 2013.  

Eftersom fokus i undersökningen är informanternas sätt att tänka och resonera 

och vilka mönster som går att hitta i deras respektive sätt att arbeta, är valet att göra en 

kvalitativ studie det enda rimliga.4 Kvalitativa intervjuer går ut på att ta reda just på hur 

informanterna tänker och resonerar och vilken föreställningsvärld de har.5 Ett problem med 

kvalitativa studier är att trovärdigheten kan vara låg i och med att det är svårare att visa att 

kvalitativa intervjuer har samma relevans och seriositet som statistiskt säkerställda 

kvantitativa undersökningar.6 Här anser jag att det absolut måste bero på vad undersökningen 

har för syfte. 

Mitt urval kan inte sägas vara representativt. Det finns visserligen en medveten 

spridning i och med att informanterna kommer från nio av stiften, och det blev också både 

män och kvinnor i undersökningen, av både skiftande ålder och antal tjänstgöringsår. En 

informant föll bort, vilket diskuteras under 3.2 Material, och i och med att antalet informanter 

bara är elva, blir det ändå inte representativt. Det är dock inte vad som söks i undersökningen. 

Eftersom mitt syfte är att ta reda på hur församlingspedagoger ser på synden, och hur de 

berättar att de arbetar med barn och ungdomar kring synden blir det som är bärande i 

uppsatsen informanternas tolkningsföreställning, och då är den absolut relevant även om den 

inte är statistiskt säkerställd – eftersom det är vars och ens högst reella verklighet 

undersökningen då beskriver. För att nå en bit av den verklighet som församlingspedagoger 

idag lever i, är en kvalitativ undersökning i det här fallet snarare är en styrka, eftersom 

                                                             
4
 Trost 1993:14 

5
 Trost 1993:23, 113 

6
 Trost 1993:113 



6 

 

frågorna går på djupet. Det är inte statistiskt säkerställt, men det är inte generella resultat utan 

synnerligen faktiska, såhär ser det ut i vars och ens verklighet. 

För att nå denna verklighet är det viktigare att fokusera på frågan hur, hellre än att fråga 

varför, för att verkligen förstå bevekelsegrunderna hos informanterna.7 Jag vill absolut förstå. 

Men jag vill inte bara förstå hur informanterna tänker och gör, jag vill också förstå varför de 

väljer att göra så. För att nå dit är det viktigt att fråga och lyssna och då får frågandet inte bli 

ett ifrågasättande. Dessutom måste jag vara vaksam på att inte ta för givet att jag förstår 

informanternas svar, utan istället säkerställa att jag verkligen gjort det.8  I och med att jag 

konsekvent frågade om och bad om utveckling av svaren anser jag att jag gjorde det. 

Men är svaren insamlade på ett relevant sätt? Ja, för ett sätt att göra 

undersökningen trovärdig är att rapportförfattaren reflekterar över de etiska aspekterna kring 

datainsamling och rapportering. Det är det belyst under 3.2 Material. Ett annat sätt är att inte 

använda sig av påståendefrågor utan att istället lämna öppet för informantens egna uttryck, 

vilket jag mestadels undvikit genom att använda frågor som begär beskrivande svar snarare än 

”ja” eller ”nej”.9   

3.1 Disposition      

Först ges en kortfattad beskrivning av informanterna och hur jag väljer att presentera deras 

personalia. Därefter analyseras intervjumaterialet i tre olika områden; Synd, Barn och 

Undervisning och pedagogik. Diskussionen kring analysresultatet sker i samband med 

resultatet av tydlighetsskäl. I slutet av varje område diskuteras den eventuella förekomsten av 

korrelationer mellan svaren. Avslutningsvis görs en reflektion och diskussion kring 

övergripande korrelation, samt en sammanfattning undersökningens resultat och tankar om 

vidare forskning. 

3.2 Material       

För att generellt belysa barns allmänna utveckling har jag använt Jorunn Hanssons bok Små 

barn kan! och barnsjuksköterskan Nina Misvaers bok Barnets första sex år. För att närmare 

specificera barnets psykologiska utveckling har jag använt barnpsykologen David Elkinds bok 

                                                             
7
 Trost 1993:33 

8
 Trost 1993:37 

9
 Trost 1993: 113f 
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Barns utveckling och uppfostran ur Piagets perspektiv. När det gäller hur barn hanterar de 

svåra frågorna i livet har psykologerna Atle Dyregrov och Magne Raundalens bok Sorg och 

omsorg och prästen Ulrica Stigbergs bok Om barn och livets frågor använts.10  

För att få en överblick av Svenska kyrkans bild av och tankar om barn har jag 

främst använt mig av prästen Maria Södlings bok Livsmod – om teologi, barn och unga, som 

hon skrivit för Svenska kyrkans räkning, med förord av ärkebiskop Anders Wejryd. Därtill 

har skrifterna Svenska kyrkans möte med barnet 0-6 år, I dialog med barn – grund för 

Svenska kyrkans arbete bland barn 0-14 år samt Riktlinjer för svenska kyrkans 

konfirmandarbete använts.11  

Av integritetsskäl har mina informanter fått nya namn i uppsatsen, men namnen 

är valda för att stämma överens med respektive informants biologiska kön. Likaledes av 

integritetsskäl väljer jag att inte tala om vilken informant som kommer från vilket av de nio 

stiften, och jag väljer också att beskriva dem aningen diffust. Det finns inte någon poäng med 

om en informant är 29 eller 32 år gammal, därför har jag valt att ange ungefärlig ålder. På 

samma sätt har jag uppgivit ungefärligt examensår. Inga uppgifter är dock fingerade utom 

namnen. 

  

Patrik är i trettioårsåldern. Han examinerades ungefär 2010 och har jobbat som 

församlingspedagog sedan dess. Just nu jobbar han med olika grupper i åldrarna 10-24. 

Katarina är knappa 40. Hon examinerades ungefär 2010 och har jobbat som 

församlingspedagog/-assistent i nästan tio år. Just nu jobbar hon med öppna förskolan, 

juniorer och Svenska kyrkans unga. 

Jonas är i fyrtioårsåldern. Han examinerades ungefär 2005 och har jobbat som 

församlingspedagog/-assistent i dryga tio år. Just nu jobbar han med konfirmander och 

Svenska kyrkans unga.  

Anders är i fyrtioårsåldern. Han examinerades ungefär 2010 och har jobbat som 

församlingspedagog/-assistent i dryga tio år. Just nu jobbar han med konfirmander och 

Svenska kyrkans unga.  

                                                             
10

 Hansson 2009, Misvaer 2007, Elkind 1978, Dyregrov & Raundalen 1995, Stigberg 2013 
11

 Södling 2013, Svenska kyrkan 2012, Svenska kyrkan 1999, Svenska kyrkan 2008 
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Ester är knappa 50. Hon examinerades ungefär 1995 och har jobbat som 

församlingspedagog/-assistent i ungefär 25 år. Just nu jobbar hon med barn 0-12 år och är 

barn- och ungdomsansvarig. 

Birgitta är knappa 50. Hon examinerades ungefär 2000 och har jobbat som 

församlingspedagog/-assistent i dryga 25 år. Just nu jobbar hon med skolbarn och 

konfirmander. 

Anton är i trettioårsåldern. Han examinerades ungefär 2000 och har jobbat som 

församlingspedagog sedan dess. Just nu jobbar han med som ansvarig för barn 0-18 och har 

också pedagogiskt ansvar i församlingen. 

Karin är i trettioårsåldern. Hon examinerades ungefär 2005 och har jobbat som 

församlingspedagog sedan dess. Just nu jobbar hon med familjegudstjänster, söndagsskolan 

och konfirmander. 

Mattias är knappa 50. Han examinerades ungefär 2010 och har jobbat som 

församlingspedagog/-assistent i dryga 25 år. Just nu jobbar han med alla åldrar men med 

inriktning på från 8 år och uppåt. 

 

Malin är knappa 50. Hon examinerades ungefär 1990 och har jobbat som 

församlingspedagog/-assistent i dryga 25 år. Just nu jobbar hon med barn och familj, öppna 

grupper och söndagsskola.  

Madeleine är i fyrtioårsåldern. Hon examinerades ungefär 2010 och har jobbat som 

församlingspedagog/-assistent i ungefär tjugo år. Just nu jobbar hon alla åldrar 0-20. 

3.3 Insamlingsmetod     

Intervjuerna gjordes över telefon.  Genom att använda headset under intervjuerna, hade jag 

händerna fria att ta anteckningar direkt på datorn, vilket omedelbart gav mig ett så gott som 

bearbetningsbart resultat. För att inte glömma känslan informanten gett under intervjun, skrev 

jag också ned kortfattat vilka tankar intervjun väckt hos mig.12  

När det gäller frågeformulären, skriver Trost att man inte bör använda sig av 

färdigformulerade frågor när man ska göra kvalitativa intervjuer, utan att man i stället ska 

göra en kort lista över stora frågeområden, en intervjuguide.13 Jag har delvis gjort så, men för 

                                                             
12

 Trost 1993:28ff 
13

 Trost 1993:50 
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att kunna göra detaljerade jämförelser ansåg jag det viktigt att informanterna fick så likartade 

frågor som möjligt och dem delade jag in i fem områden; Personalia, Synden som begrepp, 

Vad klarar barn? och till sist Material, undervisning och pedagogik. De exakta 

frågeställningarna återfinns i bilaga 1.  

Konfidentialiteten och anonymiteten har varit oerhört viktig för mig att 

poängtera, både till informanterna innan intervjuerna började,14 i samband med intervjuerna, 

och här i uppsatsen. Jag har lovat mina informanter att de ska vara helt anonyma. Under ett 

par av intervjuerna kom informanterna in på diskussioner som mycket lätt hade kunnat 

identifiera dem och då valde jag att låta informanten fortsätta att berätta, men sedan komma 

överens om vad som var rimligt att anteckna och vad som borde utelämnas för att inte riskera 

identifikation. Sociologen Jan Trost skriver tydligt att ”Hellre än att riskera att tystnadsplikten 

bryts skall man underlåta att rapportera sina fynd. Ingen forskning i världen kan vara så 

väsentlig att den får tulla på de etiska kraven.”15  

Inledningsvis fanns en viss oro för att det skulle vara svårt att hitta tillräckligt 

många informanter som var intresserade av att vara med i undersökningen. Det visade sig inte 

räcka med att inventera bekantskapskretsens församlingspedagogkänningar, och då valde jag 

att ringa till några av de då än ej representerade stiftens rekryteringsadjunkter.  

När jag fått hjälp av rekryteringsadjunkterna, hade jag tretton intresserade 

informanter. Kriteriet var att de skulle vara examinerade och i tjänst. Vid en av intervjuerna 

visade det sig att en av informanterna var så nyexaminerad att hen ännu inte hunnit få arbete. 

Jag beslutade att göra klart intervjun men insåg under analysen att informantens svar var av 

den karaktären att de avvek för mycket från övriga, just i och med att hen inte arbetat som 

församlingspedagog. Därför har jag valt att lyfta ut hens svar även om Trost säger att man bör 

använda provintervjuer eller intervjuer som av annan anledning avbrutits, av hänsyn till 

informanten som gett av sin tid. Jag ser hans resonemang som helt orimligt eftersom 

informantens svar inte bygger på egen erfarenhet utan på visioner, och tar på mig ansvaret för 

att inte ha nått fram tillräckligt tydligt till informanten med kriteriet att informanterna skull 

vara examinerade församlingspedagoger i tjänst. När det till sist var dags för den sista 

intervjun bad informanten att få bli entledigad på grund av för hög arbetsbörda och självklart 

blev det så. Alltså slutade det med tolv intervjuer, varav elva är med i uppsatsen.  

                                                             
14

 Trost 1993: 40 
15

 Trost 1993:103 
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Det hör till god sed att erbjuda informanterna ett exemplar av rapporten, och det 

gjorde jag som avslutning på intervjuerna.16 Kanske blir den liggande oläst i någons e-

postlåda, men det må då vara hänt – samtliga mina informanter sa att de var nyfikna på vilka 

svar jag fått från övriga informanter och därför ville jag erbjuda dem resultatet. Det, anser jag, 

är det minsta man kan göra; utan informanterna hade det inte blivit någon uppsats!  

3.4 Intervjumetod  

När jag kontaktade informanterna berättade jag att jag uppskattade att intervjuerna skulle ta 

30-45 minuter, baserat på mängden frågor. För att informanten ska veta vad hen tar ställning 

till när hen accepterar att delta i intervjun, kändes det viktigt att kunna ange ungefärlig 

tidsåtgång. Det visade sig efter de första intervjuerna att 40-45 minuter var det vanliga. Två av 

intervjuerna tog över en timme, den längsta en timme och tjugotvå minuter. Den kortaste 

intervjun tog bara 16 minuter.  

Flera av informanterna invände initialt att de inte hade något att bidra med i 

undersökningen och känslan av att inte ha något att säga måste respekteras,17 men när jag 

förklarat att även ett ”nej” eller ”jag vet inte” var ett värdefullt svar, ville de ändå vara med. 

Det blev påfallande få ”jag vet inte” när intervjuerna väl kom till stånd.  

Ett annat dilemma kan vara att informanterna känner sig tveksamma om deras 

åsikter är rätt och comme il faut. Det kan bero på att intervjuaren uppfattas som någon form 

av expert, och det förhindras enklast genom att intervjuaren uppträder tillåtande, till exempel 

genom att nogsamt aldrig avbryta informanterna, utan istället har tålamod och väntar ut 

eventuella tystnader och genom att lyssna aktivt, utan att bli ifrågasättande. Att vara följsam 

under intervjun är av största vikt.18   

3.5 Analysmetod     

När det gäller exakta citat kan det bli problematiskt med hänvisning till anonymiteten, och i 

de fallen det blev så, har jag valt att antingen lyfta ut diskussionen helt, eller att inte citera 

ordagrant. Men jag anser att det i många fall är relevant för förståelsen19  i den här uppsatsen, 

av den enkla anledningen att det är just ord det hela handlar om. Både i aspekten hur 

pedagogerna uppfattar ord som ”synd”, och också i aspekten hur de arbetar med barnen när 

det gäller ett så komplext begrepp. 

                                                             
16

 Trost 1993:93 
17

 Trost 1993:63 
18

 Trost 1993: 37, 51, 65, 87 
19

 Trost 1993: 134 
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Analys- och tolkningsarbetet påbörjades redan under intervjuandet,20 när jag 

valde vad som skulle antecknas och vad som redan på det stadiet kunde uteslutas av sekretess- 

och anonymitetsskäl. Dock ska man inte förledas att tro att man kan göra allt analysarbete 

redan under intervjun, utan distans till intervjuerna behövs för att kunna analysera dem på ett 

bra och relevant sätt.21 När samtliga intervjuer var avklarade, avidentifierades och 

sammanställdes svaren kategorivis utifrån varje fråga, och då blev linjer och teman i svaren 

tydliga. För att åskådliggöra eventuell korrelation mellan frågeområdena skapades en matris 

utifrån intervjuguiden.22 

4. Bakgrund 

 

4.1 Synd 

”Synd” är ett komplext begrepp. Det kan betyda olika saker för olika människor, och det kan 

betyda olika saker för en och samma människa. Flera olika ord används för att beskriva 

”synd” och även i de språk Bibeln ursprungligen skrevs på, är ”synd” mångfacetterat. 

Hebreiskan använder t ex ”chatta”, misstag, och ”pesha”, uppror eller förbrytelse. Grekiskan 

använder ”hamartia”, som betyder att missa målet, ”adikia”, orättvisa eller orättfärdighet, och 

”anomia” – laglöshet.23    

 

Därtill kommer de olika aspekterna på vad synd innebär. Uppslagsbok till Bibeln skriver 

Hela Bibeln handlar om att människan befinner sig i S[ynd]och lider av dess följder. Av 

nåd erbjuder Gud frälsning från synden och dess konsekvenser. I GT finns ett flertal ord 

för S[ynd]. De kan uttrycka att människan är på fel väg med risk att missa sitt mål, 1 

Mos 20:9; 43:9. Grundbetydelsen finns i Dom 20:16. Att synda är att revoltera mot 

Gud, att bryta mot de bestämmelser som finns inom förbundet.24  

 

 Teologiskt lexikon definierar synd som  

inte enbart något moraliskt orätt utan främst ett brott mot Guds vilja och det därigenom 

vållade förlusten av gemenskap med Gud. Genom syndafallet är människan 

underkastad synden som ett tillstånd, vilket har brutits genom Kristus.25  
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Kyrkofadern Augustinus (354-430) utvecklade läran om arvssynden och menade att 

människan visserligen varit lik Gud från början, men att detta förändrats. Människan kan inte 

undvika att synda och därför utför hon handlingar mot Guds vilja. Augustinus egen definition 

var just ”varje ord, handling eller begär i uppror mot Guds lag.”26 Denna inre syndfullhet är 

ursprunget till all den synd vi människor begår. Teologen James I. Packer förklarar det som 

att ”Genom att vi bejakar arvsyndsläran säger vi att vi inte är syndare därför att vi syndar, 

utan snarare att vi syndar därför att vi är syndare och vi är födda med en natur som är slav 

under synden.”27   

Professorn i systematisk teologi Gustaf Wingren skriver i Kristen bekännelse 

idag: bidrag till ett rådslag om kyrkans identitet att han ser det som att Gud skänker men ”har 

en fiende emot sig, viljan att ’behålla’, i girighet”. Han hänvisar till att det i Luthers ögon är 

just genom det egoistiska ha-begäret som vi skadar andra människor.28 I samma skrift gör 

teologen Per-Olof Sjögren ett försök att definiera synd och skuld genom att kalla ”det elaka 

och destruktiva som människor bedriver” för synd, och menar att det är svårare att förstå vad 

skuld innebär. Efter ett visst resonerande kommer han fram till att det bör betyda ett tillstånd 

man hamnar igenom att begå synder. Den här skulden kan vara juridisk – eller psykologisk, 

”konstaterat av ett oroat samvete.”29  

Men skuld och synd är inte enkla begrepp att hålla isär och Sjögren skriver att 

människor ”har försökt genom tiderna att på många, många sätt förklara synden, försvara den, 

ursäkta den och t o m stryka bort den såsom icke längre tidsenlig, ’inne’. Hela tiden har 

skulden legat kvar där. Och det är med denna skuld precis som med alla andra: den måste 

betalas.”30  

Även teologen Margareta Brandby-Cöster blandar uttrycken när hon först 

beskriver skuld i betydelsen skyldig pengar och juridiskt skyldig till att ha begått ett brott, 

men också: ”Så har vi ytterligare en variant av skuld, nämligen den som dyker upp till 

exempel i trosbekännelsens ord ’vi tror ock på syndernas förlåtelse”. I kristen tro ingår 

skulden som något som kännetecknar vår tillvaro, som är en del av att vara människa.   
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Författaren Ann Heberlein som doktorerat i teologisk etik förklarar det som att ”Skulden är att 

betrakta som syndens etiska och moraliska dimension.”31 Heberlein menar vidare att det är 

nödvändigt att samtala om synd om man vill förstå de mänskliga villkoren och framför allt 

människors relationer till varandra och till Gud.32  

Det här språket är inte helt vardagligt i vår tid. Men oavsett vilket språkbruk vi 

använder, kan vi inte ignorera att människor bär synd och skuld, för det är helt uppenbart att 

ondska, destruktivitet, själviskhet och illvilja finns i världen. Hur vi ser på synden, och hur vi 

hanterar den, är – som vi ska se i den här uppsatsen – däremot olika. 

 

4.2 Barn  

Synen på barn har förändrats över tid. Under slutet av 1900-talet skedde att paradigmskifte 

som blev otvivelaktigt konkret i och med att FN:s generalförsamling antog konventionen om 

barns rättigheter hösten 1989. Barnen får mer att säga till om och föräldrarnas auktoritet 

sjunker samtidigt som världen anses allt farligare.33 Men debatten är inte ensidig utan 

samtidigt drivs idén om att barn behöver uppfostran och ledning. Barnet blir både subjekt och 

objekt – kanske rentav samtidigt.34 Uppenbart är att det inte finns en enda norm, utan att barn 

och ungas liv är fyllda av motstridigheter. Å ena sidan står tanken om alla människors lika rätt 

och värde högt på den officiella agendan, å andra sidan räknas människovärdet rent krasst i 

vad varje individ konsumerar och har råd med.35 Ungdomskulturen drivs hårt och skarpt av 

ekonomiska värden.   

I denna värld är barn och unga sårbara och behöver både hjälp att lära sig tänka 

självständigt, och guidning och vägledning att våga fatta egna beslut som ska respekteras. 

Både den kognitiva utvecklingen och den emotionella utvecklingen påverkar vad barnet förstå 

och reflektera över.  

För den som arbetar med barn och känslor är det viktigt att känna till att 

utvecklingsstegen i den emotionella utveckling är svåra att knyta till olika åldrar eftersom det 

varierar när perioderna inträffar, och att det inte går att skynda på barns emotionella 
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utveckling, eftersom den sker i dessa givna steg. De går inte att forcera med träning, men man 

kan däremot stimulera utvecklingen inom stegen.36  

Leg. psykologen Elia Psouni beskriver i den emotionella utvecklingen i tre steg: 

 

”1) grundläggande förståelse för emotioner – d.v.s. känslor, 

2) tänkande kring känslor, 

3) känslomässig kompetens i praktiken, alltså förmåga att på ett balanserat sätt i 

vardagen hantera situationer som framkallar starka känslor.”37   

 

När barnets ordförråd under uppväxten blir allt större, ökar också barnets kognitiva förståelse 

för och medvetenhet om omvärlden. En fyra- femåring kan förstå tid och tidsbegrepp. I den 

här åldern kan barn jämföra abstrakta idéer och förstå olika begrepp. Hen blir mindre 

självfokuserad men skiljer ännu inte riktigt på rätt och fel. Död och liv blir viktigt att fundera 

på, men barnet kan bli skrämt av insikten att alla inte alltid kommer att finnas kvar och 

behöver därför prata om det. En fyra-femåring tror ofta att de egna tankarna blir verklighet, 

och att det kommer att ske, det hen tänker.38 Det är viktigt för barnet att få interagera med 

andra människor för att få stimulans och input från andra.39 Det är också viktigt att uppmuntra 

hen att utforska och ställa frågor – och att lyssna aktivt på barnet för att kunna ge adekvata 

svar.40 Det är också viktigt att lära barnet att tillfälligt starka känslor är en del av livet, och att 

lära barnet hantera det. Det gör man genom att erkänna känslan utan att ignorera eller 

förminska den.41 För barnet är känslan relaterad till något som är sant – helt subjektivt – för 

barnet.42    

Barn i förskoleåldern blandar samman det hen konkret vet om sig själv och det 

hen vet om världen. I barnets värld vet alla det barnet vet och det beskriver inte omvärlden i 

någon form av objektiva termer utan helt subjektivt – och har ingen förståelse för att andra 

inte förstår omedelbart.43 Detta kan leda till frustration som leder till känslor som barnet 

behöver lära sig känna igen utan att bli helt överväldigad av dem, för att därefter med 

emotionell självreglering kunna hantera situationen. Att inte ”trösta bort” känslor av sorg eller 
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ledsnad är därför ett viktigt led i barnets mognad.44 Istället bör den vuxne sätta ord på 

känslorna och förbereda barnet på hur hen kan hantera situationen nästa gång den 

uppkommer.45  

När barn är 6-9 år gamla kan de ha svårt att förstå t ex hur slutgiltig döden är 

och hur man kan uttrycka att den som dött både finns begravd i jorden och ”levande” i himlen 

på en och samma gång. När barnet nått mellanstadieåldern förstår det däremot perspektiven 

bättre och mer konkret, men blir istället ofta fokuserade på orättvisan i det som hänt.46   

Barnet som mognar till ung vuxen, behöver hen fundera över sin plats i 

samhället, vänkretsen och familjen. Samtidigt som det då finns ett behov av att vara en del av 

något större, är det också naturligt att den unga människan blir självfokuserande i sökandet 

efter identitet. Vänner och gemenskap blir särskilt viktigt, både som gruppgemenskap och 

nära människor att ställa sig i relation, motsats och jämförelse, med.47  

För att förstå informanternas bevekelsegrunder när det gäller barnsynen, 

behöver vi titta på Svenska kyrkans syn på barn. Barn har en särställning i kristen tro. Därför 

ska ”barnets erfarenheter, behov, lär- och utvecklingsprocesser /---/ beaktas när församlingen 

planerar och utför det som är församlingens grundläggande uppgift”.48 Det är helt enkelt 

viktigt för kyrkan att möta människor på deras eget plan, för att kunna bedriva sin 

verksamhet.49 Barnsynen i Svenska kyrkan bygger på att barnet är skapat av Gud och därmed 

en fullvärdig människa – ett subjekt i sitt eget liv. Samtidigt är synen dialektisk, för man anser 

också att barnet har rätt till särskilt skydd och särskild omsorg under sin utveckling till vuxen. 

Både frihet och trygghet behövs.50 Det här dialektiska tänkandet är ett karaktäristiskt arv från 

Luther, synen att företeelser kan beskrivas på fullständigt olika sätt på en och samma gång. I 

tankesättet finns inga kompromisser utan det handlar om att se båda perspektiven på samma 

gång.51 

Södling skriver att ”det finns tolkningar av kristen tro som används för att 

begränsa och förtrycka människor. I detta sammanhang kan vi säga att den förkunnelse är inte 

ren som förminskar unga människor, beskär deras liv och slår ner deras livsmod.52 I sina 

vigningslöften lovar prästen att ”rent förkunna”, men det gör inte pedagogen. Vad ställer det 
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för krav på pedagogen? Formellt inga alls, men moraliskt är kraven höga. För den 

människosyn vi har påverkar oss hela tiden och det blir dubbelt viktigt i mötet med barnen. Å 

ena sidan möter barnen där människor med en viss syn, å andra sidan blir de lärda vilken 

människosyn de själva ska ha. Men barn lär sig genom att se hur andra gör, inte hur de säger 

att man ska göra, och i och med det blir det extra angeläget att ord och handling är ett och 

samma. Då får kyrkan vara en plats där människor i olika åldrar får växa som människor och 

kristna.53 I Svenska kyrkans skrift Svenska kyrkans möte med barnet 0-6 år poängteras noga 

att det är viktigt att barn får växa och utvecklas i en andlig miljö där livsmod står i fokus54 och 

man menar baserat på Matteusevangeliets 18 kapitel att en av de vuxnas största synder skulle 

kunna vara att svika barn.55  

När det gäller den pedagogiska grundsynen, är det tydligt att det i Svenska 

kyrkan är viktigt att barnet/den unga människan står i fokus. Hens liv och erfarenhet ska vara 

den pedagogiska utgångspunkten och därefter ska verksamheten anpassas utifrån individens 

förutsättningar, med inflytande från hen själv.56 Att göra detta skulle kunna kallas barnteologi, 

men begreppet kan innebära flera olika saker. Det är inte bara att ta barn på allvar och sakligt 

bemöta deras reflektioner kring deras egna liv, utan handlar också om att se vad Bibeln säger 

om barn. Däremot, skriver Södling, finns ingen särskild kristendom för barn, eftersom det 

kristna budskapet är detsamma för alla. Samtidigt poängterar hon att det är nödvändigt att 

uttrycka budskapet så att alla förstår och får svar på sina frågor. Det måste ske i samarbete 

med barn och unga så att också deras erfarenheter inkluderas.57  

Barnets realitet är idag mångfald. Den religiösa mångfalden är tydlig och få barn 

och unga är ovetande om att deras kamrater på förskola och/eller skola kan ha annan religiös 

hemvist än de själva. För vissa sträcker det sig till att veta om fenomenet, andra är mer eller 

mindre insatta i sina kamraters tro. Svenska kyrkan måste därför tala om en tro som hör ihop 

med dagens ungas vanliga liv, på ett sätt som unga människor hör och vill förstå.58  

Finns det då några riktlinjer för hur det här arbetet ska skötas? Nej, inte när det 

gäller synd specifikt. Däremot finns riktlinjer som poängterar att dopuppföljningen ska 

omfattas av en helhetssyn, där det livslånga lärandet ska fokuseras i den plan församlingen 

ska arbeta fram när det gäller lärande- och undervisandemiljö i mötet med församlingen.59 
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Mötet med barnet anses vara hela församlingens angelägenhet och riktlinjerna säger att det 

bör pågå samtal om förhållningssätt och pedagogik i församlingen för att utveckla denna 

verksamhet och synliggöra barnen. Här poängteras också att detta samtal skapar en 

”gemensam språklig referensram för pedagogik och förhållningssätt.”60  

Även barn bär och möter synd och skuld. Det måste hanteras, och Stigberg 

diskuterar hur detta kan ske i sin bok Om barn och livets frågor. Hon menar att även om den 

spontana reaktionen är att ta bort smärtan och trösta, så är de vuxnas viktigaste bidrag att stå 

ut med att det faktiskt inte är möjligt. Hur vi än försöker så går sorg inte att trösta bort, utan 

det är viktigare att ge plats för sorgen och stå kvar. Att som förut försöka hålla barn undan vid 

exempelvis dödsfall menar hon är förkastligt, eftersom det lämnar barnet ensamt med en sorg 

som vuxenvärlden signalerar är oönskad.61 Södling ser på det på samma sätt som Stigberg och 

skriver att man som kristen inte kan bortse från lidande och tillkortakommanden, för de är 

krassa realiteter i alla människors liv. Hon kopplar det till den lutherska dialektiken som kan 

se att skapelsen hotas samtidigt som skapandet pågår. Hur vi än benämner det, måste mörkret 

benämnas för att inte osynliggöras och förpassas till barnet att själv reda ut.62 Att inte ha alla 

svar färdiga är inte bara bra, utan nödvändigt i mötet med barn. Dels öppnar det upp för att ta 

in barnets egna tankar och känslor, dels skapar det tillit till hopp och förtröstan.63 Dessutom 

ger det oss vuxna möjligheten att möta Gud som ett barn, med fantasi och nyfikenhet.64  

 

4.3 Undervisning och pedagogik 

Grundsynen i Svenska kyrkan är att arbetet ska bottna i ett barnperspektiv som tar sig uttryck 

i kärlek och respekt, vilket innebär att barnen blir sedda och bekräftade och att deras 

perspektiv alltid ska tas med i planeringen och att de ska få möjlighet att uttrycka sina åsikter.  

Barnen ska tas på allvar och verksamheten ska bygga på att de är en tillgång i församlingen.65 

Då måste också barns och ungas speciella livsvillkor särskilt beaktas. Det innebär inte att 

kyrkan ska förändras i grunden, men att det bland annat ska finnas en lyhördhet för att det 

gamla traditionella språket och de bilder som förr var avsedda att förklara, idag försvårar och 

krånglar till istället för att göra saken lättare att förstå. Då måste de översättas till nutid och 

anpassas till målgruppen.66  
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Att barn har en egen integritet redan från födseln och att vi existerar med samma 

värde oavsett var i livet vi befinner oss är en grundsyn i Svenska kyrkan. I skriften I dialog 

med barn – grund för Svenska kyrkans arbete bland barn 0-14 år, står därför ”Den främsta 

metoden för lärande /----/ den öppna dialogen, som sker i ett jämlikt möte, präglat av respekt 

för människan, oavsett ålder. Att känna sig delaktig handlar om att bli respekterad och att 

respektera andra, att se och lära av mångfalden i tillvaron.”67 I denna respekt och delaktighet 

ska barnet få möta Gud så som det är, och inte som någon tänkt kommande vuxen 

kyrkobesökare, och får på så sätt – på sitt eget sätt – använda uttrycksformer som skapar 

upplevelser och känslor och ger en djupare förståelse av både jaget, gemenskapen och Gud, 

vilket skapar en grund för barnets värderingar.68  

För att bygga upp och bygga vidare på denna grund, har barnet rätt att få den 

vägledning som behövs. Det betyder att hen ska kunna få kunskap om Kristus för att kunna 

växa i tro i en förtroendefull relation till de vuxna som finns omkring. Här bär ledarna en 

viktig roll, genom att både i handling och i ord visa vad ett liv i Kristus innebär. Vägledare 

och medvandrare är ledord69, för det gäller att med varsamhet guida barnet. Samtidigt som ett 

litet barns förmåga till abstrakt tänkande inte får överskattas, kan ett litet barn bygga en 

relation till Jesus och uppleva helighet. Man bör därför börja i barnens egna upplevelser70 och 

grunden är att lek och lust driver de kontextuella utvecklings- och lärprocesserna.71 

 

5. Synd och förlåtelse 

       

5.1 Resultat      

Synden som fenomen     

När det gäller synden som fenomen kan tre olika teman urskiljas i informanternas svar. De är 

”nära Gud”, ”relationer” och ”arvssynd”. 

Malin tangerar Luthers uttryck ”incurvatus in se” när hon säger att synd för 

henne är när hon tappar bort det som är hennes verkliga jag. När hon inte kan eller kommer 

ihåg att följa Gud som Gud vill att hon ska vara, utan förvirrar bort sig – det är synd. Hon 

menar att det finns en stor vilsenhet och längtan och att när den är så stor att man inte vet vad 

man söker, då har man kommit långt bort. Att leva nära Gud är något som kräver arbete och 
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att man hjälps åt med det arbetet, menar hon. Madeleine tänker sig också att synd är glappet 

mellan Gud och människa, då människan inte är så nära Gud som Gud vill, när andra saker 

blir viktigare. Det handlar, för Madeleine inte bara om materiella saker, utan också om när 

andra människor blir viktigare än vad Gud är. 

Birgitta fokuserar mer på relationer i allmänhet. Hon markerar att ordet synd är 

ett ord som kan användas på flera olika sätt, t ex genom att säga att det är synd att någon är 

sjuk, men beskriver den synd som diskuteras här i uppsatsen som ”Synd är det som skiljer 

mig från Gud. När jag skadar de där relationerna, då gör jag så det är något som skiljer mig 

från det goda. Det är synd. Alla människor vet att vi mår dåligt när våra relationer är skadade, 

det spelar ingen roll vilken relation det är. Det är synden. Grunden i synden är vår kunskap. 

Om vi inte skulle kunna välja det som är gott och ont, då skulle vi instinktivt leva gott. Eller 

det vet vi inte, men jag tänker att om jag gör något instinktivt, om jag går med min hund och 

jag låter den leka löst och hunden skadar människan, då är det ju jag som människa som har 

kunskapen och ansvaret.” Även Patrik ser synd som något som ”sabbar relationer”, och han 

menar även relationen till sig själv. Här finns en skillnad i synen på synd, när Malin och 

Madeleine fokuserar på närhet i relationen mellan den enskilda människan och Gud, medan 

Birgitta och Patrik fokuserar på relationer mer generellt. 

 

Mattias börjar med att säga ”Jo, det finns många olika sorters synd”, och menar att det är 

svårt att definiera, men att det finns olika. Arvssynden kan också delas in i flera sorter, rent 

teologiskt, säger han, men den tycker han personligen inte är så viktig att prata om. Han 

pratar hellre mer om att vi som släkte har synden i oss och att Gud vet detta. ”Man vill ju 

oftast gott och när det inte blir gott, då blir det synd.” säger han, ”För att förenkla: att missa 

målet.”  

Samtliga informanter ser synden som något negativt, men de ser på den ur olika 

vinklar och får därmed olika aspekter på begreppet. 

 

Frågan om gemensam syn på synden    

Jan Hemberg skriver i Kristen bekännelse idag att han inte tror att det går att ”komma tillbaka 

till ett stadium av enhetlighet och enighet, någon sorts kristet enhetssamhälle.”72 

Informanterna är däremot inte ense om huruvida det går att nå en samsyn kring vad synd är, 

ungefär hälften tror att det är möjligt, men att de svarar olika beror till stor del på att de ser på 
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synden på olika sätt. Den som säger att det går att få samsyn söker minsta gemensamma 

nämnare, medan den som säger nej söker konsensus. En diskussion kring vad ”samsyn” 

innebär hade behövts för att få ett mer relevant svar, men vi kan konstatera att en medvetenhet 

kring de olika perspektiven behövs också i den fortsatta diskursen. 

Mattias blir lite skarp i tonen, det här är en viktig fråga för honom: ”Nej. Det 

tror jag inte. Väldigt många tar i det här med brott och straff, outbildade ledare som ska 

berätta om det. Utbildning är inte allt, men det är en chans att brottas med sådana här frågor. 

Andra behöver inte göra det. Där är en stor brist. Det gäller inte bara synden utan många stora 

och viktiga frågor. Det blir godtyckligt. Jag vet att på andra ställen jobbar man på helt andra 

sätt, men här finns inget genomtänkt kring det här.”  

Jonas menar att synd är otrendigt och att vi inte har något behov av den längre. 

Vi använder inte ordet tillräckligt ofta för att det ska finnas en grundläggande förståelse för 

begreppet, och då blir talet om synd inte meningsfullt. Samtidigt ser han det fenomenet som 

ett problem: ”behovet av Jesus minskar om vi inte har kunskap om synd och vår brist. Och det 

kan man se spår av. Det gäller inte alls bara ungdomar, det är nästan så att barn och ungdomar 

har lättare att förstå det här. Det är lättare för dem att förstå det som är svartvitt; synd – 

förlåtelse, kärlek – hat.” Södling skriver om fenomenet i Livsmod – om teologi, barn och 

unga, som där hon poängterar där att det är viktigt att påminnas om att vi alla har ansvar för 

våra handlingar, för att vi inte ska kunna skylla ifrån oss på andra när vi gör det som är fel.73 

Och oavsett vad vi kallar det som Luther benämnde ”synd”, ”förlåtelse”, ”rättfärdiggörelse” 

och ”försoning” så måste kyrkan poängtera lagen för att inte tappa den kritiska dimensionen i 

förkunnelsen, men också föra vidare evangeliets glädje och löfte om nytt liv.74  

Katarina säger istället att det beror på hur man är uppvuxen. Hon har aldrig levt 

med ordet synd innan hon kom till kyrkans värld, och hon tror att det inte går att generalisera 

så att man får en gemensam definition. Att inte ha en grundläggande känsla för begreppet 

skrämmer, och Malin säger att många är rädda för ordet synd, och att det är rädslan för att 

prata om det, som gör det så svårt och konstigt. Och hon vill definiera synden som ”när jag 

tappar bort Gud”, vilket för henne gör att det ”inte blir så himla komplicerat”. Flera av 

informanterna poängterar den bristande samsynen och uttrycker på olika sätt att kyrkan har 

”ett eget språk” där många medarbetare och aktiva församlingsbor utgår från att alla begriper 

vad orden betyder, vilket kan vara ett problem framför allt i mötet med människor som söker 

sig till kyrkan. 
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Docenten i systematisk teologi Ola Sigurdsson skriver att ”Vår samtida 

verklighet kännetecknas inte av att människors uppfattning om vad som är sant stämmer 

överens. Den babelska språkförbistringen innebär att det inte finns någon självklar förståelse, 

vare sig moralisk eller kunskapsmässig, människor emellan.”75 Jag är utifrån resultatet av 

dessa intervjuer helt övertygad om att han har rätt. Vi behöver prata om synden, vi behöver 

prata om förlåtelsen. I samtalen utbildar vi varandra och även om vi inte når hela vägen fram, 

skulle samtalen ändå visa på intentionen att försöka förstå varandra. Sigurdsson menar vidare 

att  

Slutgiltig sanning är en av de saker som människan har att förvänta sig av Gud. Till 

dess har vi det offentliga samtalet om Gud, människan och universum, som en resurs 

som både kan hindra oss att låsa in oss i våra partikulära föreställningar om sanning och 

hålla oss öppna mot att ta emot sanningen på nytt.76  

 

Kan vi hindra oss själva från att låsa in oss i våra egna föreställningar och istället öppna oss 

för att andra kan ha förstått saker vi själva inte än begripit, så kommer samhörighet – och 

självklart förståelse – att öka. 

 

Att gradera synden     

Fyra av informanterna säger till en början tveklöst ja, de anser att man kan gradera synden.  

Men det är egentligen bara Karin som vidhåller sitt ja när diskussionen fortsätter. Hon menar 

att det finns vissa saker som är värre än andra, även om hon inte specificerar vilka. Slutligen 

poängterar hon noga att hon inte skulle göra så i ett undervisningssammanhang – det är en 

komplicerad tanke att reda ut pedagogiskt. 

De flesta av informanterna är eniga om att det är handlingen de dömer om de 

graderar synden. De är påfallande ense om synen att det inte är deras sak att döma synd, utan 

Guds sak, även om åsikterna går isär om huruvida omständigheterna kan vara förmildrande 

eller inte. Flera poängterar att det är en mänsklig uppgift att döma juridisk skuld. Jonas gör en 

distinkt skillnad som i stort sett sammanfattar majoritetens åsikt: ”I juridisk mening: Skjuter 

jag dig i huvudet är det värre än ett sexualbrott. I religiös mening är det ju inte så, för 

förlåtelsen är oändlig och brottet i Guds mening är att jag velat dig ont. Nåden är alltid större, 

och det är ju det fantastiska med Gud.”  
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Dödssynderna 

Informanterna är helt ense om att dödssynderna fortfarande är synder idag, men de uttrycker 

det lite olika. De flesta av dem menar att dödssynderna kan vara hinder i relationen mellan 

människa och Gud, och att de därför är synder. Birgitta säger: ”De sju dödssynderna är ju 

sådant som är orsak till felaktiga handlingar.” och Jonas uttrycker att de är det ”om de får mig 

att titta bort från Gud.” Men han poängterar att vi aldrig haft dödssynder i den protestantiska 

kyrkan, det är en katolsk lära. Han säger att han egentligen är mot själva begreppet, han tror 

inte att det finns dödssynder men samtidigt konstaterar han att sedan filmen Seven,77 har 

ungdomar börjat använda begreppet och fått en förståelse för det. Katarina, å andra sidan, tror 

inte att människor förstår de gamla orden längre och hon använder dem inte själv.  

Mattias vill översätta orden till modernt språk: ”Jag tror att de går att översätta, 

precis som Guds bud, till modern tid. Till orättvisor i världen. Vad är vårt uppdrag? Då ingår 

de här dödssynderna, som lättja – varför är det synd? Varför är frosseri synd?” Han menar att 

det är sådant man kanske inte tänker på som modern människa, men att det skulle kunna vara 

en utgångspunkt; vad gäller idag? 

Anton och Ester är inte riktigt lika självklara som de andra i sitt ”ja”. Anton 

menar att vi inte har lika lätt att identifiera oss som personer enligt religiösa förtecken som 

man hade det förr. Då byggde det på hur man hade det kulturellt och religiöst, och nu, menar 

han, har man objektiviserat de här värdena mer. Man utgår inte riktigt från sig själv och det är 

inte säkert att man känner igen de här orden. Mot slutet av sin diskussion säger han dock att 

de naturligtvis finns idag, men att han inte tror att det finns någon medvetenhet om de här 

”negativa dygderna” idag. Även Ester poängterar att vi ser det annorlunda idag. ”Man måste 

få vara arg och alla drabbas vi ju av lite hybris ibland. Egentligen, när man tänker på dem, så 

känns det ju inte som om det är några synder, men de kan bli om du inte hanterar dem rätt.” 

Hon skiljer också på känsla och agerande: ”Återigen, utsätter du andra för det så blir det ju en 

dödssynd. Alla vill vi väl ändå känna vällust? Om jag känner avund, det är väl okej, men jag 

behöver ju inte göra någon grej av det. Men om jag börjar bete mig illa för att framhäva mig i 

bättre dager, då kommer man ju in på det här med synd.” 

Trots att informanterna inte kunde enas kring syndabegreppet, eller ens om 

huruvida det är möjligt att enas kring vad ”synd” innebär, kunde de ändå definiera vissa 
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ageranden som syndiga. Men återigen visar de olika uttrycken i diskussionen att aspekterna är 

olika och att samtal behövs för att – om möjligt och önskvärt – nå en samsyn. 

Syndfri      

Birgitta är säker på att man är syndfri om man gjort så gott man kan. ”Ja.” säger hon så 

tvärsäkert att jag hör punkten också. Hon har ingenting alls att tillägga. Mattias är nästan lika 

säker, men vill helst diskutera ifall det verkligen går att svara ”ja” eller ”nej” på den frågan. 

Anton tänker på samma sätt; om man gjort så gott man kan, på goda grunder, och inte varit 

medvetet passiv, då kan han inte se hur man ska kunna skuldbeläggas. Men han ser ändå 

problem: ”Det är lite lurigt också, för människor… Vad är skuld egentligen? En sak som vi 

gör här i vår kultur kan också i en annan kultur betecknas som oerhört skuldbelagt eller 

skamset. Det är inte riktigt lätt för en människa att veta.” Kanske, menar han, behöver vi inte 

ens bekymra oss om att fundera på det. 

De flesta informanter är dock överens om att man inte är synd- eller skuldfri 

även om man gjort så gott man kan. Malin formulerar det kortfattat: ”Nej. Vi är alltid på väg 

bort från Gud. Jag tror aldrig jag blir fri från synd. Det är ett livsarbete.” Karin tänker i samma 

banor, det är för henne en del av världens bortvändhet från Gud, och den är vi en del av även 

om vi inte kan definiera den. Madeleine tror att det alltid finns saker ”som gör att det glappar i 

alla fall” men tänker att hon gör så gott hon kan och att Gud förhoppningsvis vet det.  

Patrik för istället ett komplext resonemang: ”Jag tror att man samtidigt som man 

är en del av synden, ändå är syndfri.” Jag ber honom utveckla hur han menar, och han 

fortsätter: ”Jag tänker på nåden och på Jesus som dog på korset för alla synders skull. Jag tror 

att den är liksom verksam hela tiden. Jag behöver inte gå till en gudstjänst för att ha tillgång 

till Gud eller Guds rike, utan jag tänker att vi jämt och ständigt är förlåtna, jämt och ständigt 

syndfria… eller kanske inte. Men jämt och ständigt förlåtna.”  Så tystnar han en stund och 

avslutar ”Nej, alla gör synder, man blir aldrig utan synd.” 

När det gäller frågan huruvida man är syndfri om man gjort så gott man kan, 

enades alltså inte informanterna, även om det blev en stor majoritet för att man inte är det. 

Förlåtelse      

När det gäller frågan om hur man får förlåtelse, kan tre teman urskiljas. Ytterligheterna är 

aspekten förlåtelse Gud-människa, och aspekten förlåtelse mellan människor. Linjen där 

emellan är att se och diskutera båda varianterna.  
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Några få informanter diskuterar enbart Guds förlåtelse till människan. De menar 

att man får förlåtelsen genom att be om den, och att det möjligen inte spelar så stor roll om 

man gör det i mässa eller ej. Andra informanter ser istället den mellanmänskliga aspekten och 

ser då också problemet att kanske inte alla kan klara av att ge förlåtelse till den som ber om 

det.  

Majoriteten av informanterna diskuterar både Guds och människors förlåtelse. 

Men synen på förlåtelsen skiljer sig, även om de stora dragen är lika. Några informanter 

poängterar att det är viktigt att ändra sig, att göra rätt när man blivit medveten om vad som 

varit fel. Man måste visa att man menar sin önskan om att få förlåtelse – men främst när det 

gäller mellanmänsklig förlåtelse. Från Gud finns förlåtelsen där hela tiden menar ett par av 

informanterna, andra säger att även Gud vill se handling, ett nytt och förbättrat beteende.  

Många informanter poängterar att man ska ångra sig och inse att man inte är fullkomlig, att 

det är själva början till att kunna få förlåtelse. Denna förståelse måste komma från den felande 

själv, utan insikten kan inte förlåtelsen ges. 

 

Anton säger att vi alla gör fel. ”Är det tuffa handlingar man har svårt att förlåta ställs det 

förstås på sin spets” säger han och menar att då får ta tid att få förlåtelse. Den processen ser 

han gärna att man gör tillsammans med andra människor så man kan speglar sig i andras 

tankar och inte bara i sina egna. 

Malin menar att förlåtelse får man när man förlåter sig själv och andra, men att 

det inte är en förutsättning. ”Gud förlåter oss från början. Om du ser din skuld kan du få 

förlåtelse. Jag kan inte sitta ner en gång i månaden och tänka igenom vad jag gjort, för jag är 

alltid på väg bort. Men det är så fint att Gud sagt att det inte beror på mig. När jag förstår det 

kan jag jobba med det.”  

Korrelation 

När det gäller korrelationen mellan de olika svaren, visar en matris av intervjuguiden två 

tydliga tendenser. Merparten av de som benämner synden som ”att göra fel mot andra” anser 

att man inte är utan synd även om man gjort så gott man kan. Merparten av de som anser att 

synd innebär att man är bortvänd från Gud menar att man måste se sin skuld för att få 

förlåtelse. I övrigt föreligger inga korrelationer mellan svaren i denna del. 
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5. Barn  

      

5.1 Resultat      

Vad barn klarar av     

När jag frågar om vad barnen klarar av/förstår/orkar med när det gäller synd och förlåtelse är 

Mattias den enda som direkt angriper begreppet ”barn”. Han menar att det är viktigt att 

fundera på vilken ålder och i vilka utvecklingsfaser de är. Men alla barn över tre år kan man 

diskutera synd och skuld med, menar han, för alla har egen erfarenhet av att misslyckas. Det 

handlar om att få upp ögonen för världen och historien, vi är inte eviga som föräldrar, barnen 

är inte eviga, samhället är inte evigt. Rädsla för detta är väldigt vanlig bland de mindre barnen 

säger han, och menar att de här upptäckterna kommer i steg och hänger ihop med egen 

förmåga och egna misslyckanden – och synd och skuld.  

Patrik, Katarina och Jonas menar att barn klarar av syndabegreppet alldeles 

utmärkt, under förutsättning att den vuxne låter processen ta sin tid och att den är lagd på 

barnets egen nivå. Barnen behöver bearbeta ord och begrepp och koppla till sin egen 

verklighet säger de, referenspunkter i det egna livet är bärande för förståelsen. Jonas 

poängterar särskilt att det krävs pedagogik för att nå fram, och att ledaren själv ”landat i sin 

förståelse”. 

De flesta informanterna undviker att svara direkt på frågan och gör istället 

kringgående rörelser på olika sätt. De väljer att fokusera på glädje, att göra rätt saker eller 

Guds kärlek istället för att tala om det som blivit fel, och vill hellre diskutera att vi alla är 

älskade och får förlåtelse, allt för att undvika skuldbeläggande och bördor. Att det är viktigt 

för dem att inte belasta framför allt små barn återkommer många gånger. Malin kommenterar 

att hon visserligen använder ordet ”synd” när hon har bibeläventyr i skolan, men det är när 

hon pratar om skapelseberättelsen. Hennes upplevelse är att barnen ”inte gör så stor affär av 

det utan säger ’jaha.” Hon poängterar också att det är viktigt att prata om synd och skuld så att 

det inte blir konstiga och obegripliga ord, men vill samtidigt inte lägga så stor vikt vid orden 

att det är just de som fastnar, utan fokuserar hellre på att Gud är med oss och aldrig ger upp. 

Ester har en barngrupp där barn som har olika religiös hemvist ingår. Hon säger 

att de inte pratar så djupt om synden egentligen men att de pratar mycket om att göra rätt mot 

varandra. Det är spännande, tycker hon, för under en vanlig samling kan ett barn ett barn 

utbrista ”Tror inte du på Gud?” och vid svaret ”Jag vet inte.” säga ”Då kommer du att brinna i 

helvetet!” I den situationen måste hon fokusera på att förklara för barnen att de alla är älskade 
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– hon måste ju balansera upp det. Hela tiden måste hon hålla i bakhuvudet att de berättar allt 

hon sagt när de kommer hem. Hon måste kunna stå för vad hon tänker och hon måste då säga 

att ”man kan tänka olika men att i Svenska kyrkan tänker vi såhär.” 

Anton tror att människor idag förenklar för sina barn, samtidigt som man räknar 

med att barn är varse om väldigt mycket själva i och med att information finns tillgänglig 

redan från mycket låg ålder. Om ett barn får en smartphone med abonnemang redan vid 4-5 

års ålder har föräldrarna – omedvetet eller medvetet – gett barnet fri tillgång till 

”verkligheten”. Han poängterar att media har mycket stor makt över oss redan i mycket låg 

ålder, men att man i lärosammanhang förskönar bilden av t ex döden. 

Blir det för förenklat?     

På frågan om det blir för förenklat för barn, är informanterna inte ense. De som svarar ja säger 

att det kan bli det för att man använder ord som inte innefattar allt vad synd kan innebära, utan 

t ex säger att man vill ”vara snäll mot sina kompisar och Gud, och Gud är snäll tillbaka.” 

Karin poängterar att det för henne handlar om att inte skuldbelägga barnen men Katarina ser 

det som att barnen måste lära sig vad orden innebär först. Patrik tänker som Katarina att de 

måste få bygga upp ordförrådet men att ”när de fått det grundpaketet, det här är rätt etc., då 

kan man börja prata om gråskalan. Att ju mer erfarenheter och fler upplevelser de har haft, 

desto fler färger blir det i världen.” 

Flera av informanterna poängterar att det kan bli förenklat på ett negativt sätt om 

man är en dålig pedagog, att ämnet blir för banalt och därmed ointressant. Barn förstår 

komplexa begrepp, säger de, men de vill både diskutera och ha raka svar – det är en 

balansgång. Samtidigt ger ämnet potential menar flera av dem – och att det handlar om att 

lyssna på vad barnen frågar om och svara på det och inget annat.  

Ester, med den multireligiösa barngruppen, säger ”Nu hamnar jag i situationer 

där jag måste förklara och försvara. Annars hade jag nog tagit en enklare väg och mer pratar 

om att Gud är kärlek och att Jesus kom och tog på sig våra synder.” Men det är viktigt att helt 

enkelt utgå från barnens realitet. När åldrar nämns är informanterna eniga om att 11-13 är den 

ålder då de flesta tänker abstrakt och förstår denna typ av komplexa begrepp. 

Återigen återkommer fokuset på det positiva. Många av informanterna vill prata 

om vad om är bra, hur man ska göra och att vi är älskade, hellre än att se på vad som är dåligt 

och vad man ska låta bli att göra. Det är viktigt för dem att ta hand om barnen och att inte 

lägga på några bördor, att inte skapa oro och ängslan utan istället tillit och känslan av att vara 

önskad, behövd och älskad. Malin visar på behovet, tvekan kring om man är älskad, duger och 
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räcker till finns inte bara i barngrupperna, hon möter det bland vuxna också. ”Det är det enda 

föräldrar pratar om; räcker jag till, är jag god nog? Då säger vi här: lyft av bördan, du är 

älskad. Man kan säga att det här var kanske inte så bra det du gjorde nu, men lägg det åt sidan, 

du är älskad ändå.”  

 

Synd- eller förlåtelsefokus    

Jag upplever att det i Svenska kyrkan idag finns en tendens att släta över synden och rikta in 

sig mer på förlåtelsen. Informanternas svar bekräftar att detta är en korrekt reflektion. När jag 

frågar hur informanterna påverkas av det, vill dock de flesta inte kännas vid att det skulle 

påverka dem – även om de tidigare berättat att deras arbete faktiskt ser ut precis så. Däremot 

känner de igen fenomenet. Birgitta förklarar varför: ”Förlåtelsen är viktigare, att man inte 

fastnar i syndabegreppet, då ser man ju ingen utväg.” och Anton menar att det beror på att 

teologin ska vara konstruktiv och att ” även undervisningen ska vara av sådan art att den lyfter 

människan. Med det menar jag att alla begrepp som används i undervisningen bland barn eller 

konfirmander, det ska finnas en konstruktiv utgång, och den ska sättas in i ett sammanhang 

som ligger verkligheten nära, där barnen har sin plats.” Han säger vidare att vi ” har ju 

ingredienser som i de värsta scenarierna kan vara väldigt fruktansvärda, men vi har 

möjligheten att göra val i våra liv.”, i analogi med vad Södling skriver i Livsmod; ”/---/ det är 

viktigt att hålla fast vid tanken på att människor har ansvar för sina handlingar. Annars skapar 

vi ett moraliskt klimat där det är tillåtet att skylla ifrån sig eller att blunda för orättfärdigheter. 

/---/ Ofta handlar människors  val om att ställa sig i det godas tjänst – eller att låta bli.78   

Madeleine är osäker på om hon påverkas att förminska synden och fokusera på 

förlåtelsen, men hon ser dilemmat med att göra så: ”Vad ska man förlåta om man inte har 

synden? Jag arbetar nog mer med det när jag har konfirmanderna. Vi har en syndabekännelse 

och en förlåtelse och det handlar om allt vi gjort och tänkt fel. Och tankarna kan man ju 

faktiskt inte styra på det sättet. Det är klart man måste ha med den biten. Det finns tokmycket 

mjäkiga präster som inte sätter ner foten, och det är väl ändå det som är prästens roll? Att tala 

om vad det handlar om? Man behöver ju inte predika svavel, men vi måste väl ändå i 

beredelseordet säga att vi tänkt och gjort saker som blev fel. Det är ju så.” Jonas tänker i 

liknande banor och menar att det får effekten att Jesus försvinner. ”Har man inte gått ner i 

syndträdsket och åkt hiss upp i förlåtelsehimlen, så missar man berg- och dalbanan. Då blir 
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förlåtelsen mesig. Vi är så rädda att inte folk ska tycka om oss i kyrkan och då vill vi inte 

riktigt säga att det är så äckligt som det är. Men effekten blir att Gud blir ointressant.”  

Andra informanter är medvetna om att de blir påverkade att fokusera mer på förlåtelsen än på 

synden. Malin beskriver vardagsgudstjänstens huvudmoment som att barnen får hämta stenar 

som symboliserar ”det som inte gick så bra” och lägga ifrån sig dem, inte mer definierade än 

så, i en skål som det senare hälls dopvatten i. Hon säger att dopvattnet inte är för att skölja 

bort det onda, utan istället för att vara en kärlek som omsluter och aldrig tar slut. Detta 

moment görs varje vardagsgudstjänst, för att människor i alla åldrar behöver höra det om och 

om igen. Det är inte ett hyttande pekfinger, säger hon, utan mer ett samtal kring känslan av 

otillräcklighet. 

Mattias säger att han känner sig lite träffad av frågan. Han menar att hans 

uppgift är att möta människor precis där de är. Om han möter barn, ungdomar och deras 

föräldrar, så bär de ofta tillkortakommanden som de då behöver de ha förlåtelse för, för att få 

bördan avlyft. ”Och det kan bli så att man slätar över synden.” säger han, ”Jag tänker just 

omöjliga frågor som t ex Lars Collmars ’Förlåter Gud Hitler?’79 Vi behöver syndabockar, 

någon att skylla på. Man kan ha sina funderingar kring de här stora frågorna som du ställer 

men sen när man träffar en människa öga mot öga är det inte alltid säkert att de här 

modellerna stämmer. Man måste tänka på att man förenklar människor när man möter dem. 

Vi möter människor, individer, och vi måste veta att de är individer även när vi möter dem i 

grupp. Även när vi måste hantera dem som grupp för att det ska fungera.” 

Anders säger att han inte alls blir påverkad eftersom de samtal som förs i 

ungdomsgrupperna inte har något att göra med vad Svenska kyrkan tycker och tänker, utan att 

det handlar om gruppen och dess individer. Naturligtvis är det så det ska vara, det står 

uttryckligen i flera av dokumenten att undervisningen ska utgå från de barn och unga kyrkan 

möter.80 Men det behöver ändå inte betyda att verkligen ingen påverkan finns, eftersom det 

också handlar om själva arbetssättet och inte bara om de exakta orden. Katarina uttrycker det 

som att ”Vi säger inte ’nu ska vi jobba med synden’ men det är ju underliggande i allt, precis 

som kärleken och förlåtelsen. Det hänger liksom med i allt.” Hon tror att det är för att hon är 

pedagog och inte tror sig ha läst tillräckligt mycket som hon inte vågar ge sig på den direkta 

diskussionen om synden. När den behöver vara i fokus tar hon hellre hjälp av sin prästkollega 

och arbetar tillsammans. 
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”Inte när det gäller barn. Men kanske när det gäller konfirmanderna.” svarar 

Karin. ”Där diskuteras det betydligt mer, framför allt i symbolhandlingar. I vårt arbetslag har 

vi väldigt olika syn på symbolhandlingar, t ex det här att ta en sten som symboliserar din 

skuld. Är det okej eller inte? Lägger vi på dem för mycket då? Om de inte känner att de har 

någon skuld?  Men symbolhandlingen går ju ut på att man får lämna sin skuld och gå 

upprättad därifrån. Att få lämna ifrån sig.” Hon poängterar att om man pratar om skuld med 

konfirmander måste man också ha tiden att fånga upp dem efteråt och inte lämna dem vind för 

våg. ”Det är nog lätt att säga ’det som inte blev bra’ eller ’det som känns dåligt’ istället för 

’skuld.” När jag frågar om hon tror att de uttrycken gör att ”skuld” blir ännu mera laddat, 

eftersom vi inte använder det, svarar hon att hon tror att det kan göra ordet mer smärtsamt. 

Men hon skiljer också på begreppen och menar att skuld blir mer smärtsamt än synd, för synd 

är nästan mer som ett roligt begrepp för konfirmanderna. Skuld är mer en känsla, väldigt nära 

skam. 

Riktlinjer      

Men hur ser det ut i församlingarna? En majoritet av informanterna säger att det finns vissa 

riktlinjer inskrivna i församlingsinstruktionen, men en påfallande stor del säger blankt nej. 

Det finns inga riktlinjer. Däremot arbetar de flesta ändå medvetet med att ha ett öppet 

förhållningssätt där relationerna står i centrum. I det fall ord som ”synd” och ”nåd” finns med, 

så berörs de i ”årscykeln” och då närmast kring påsktiden. Diskussioner förs i arbetslagen, 

inför t ex gudstjänster och konfirmandlektioner då begreppen ventileras, men det är över lag 

inte särskilt ofta. Malin är egentligen den enda, vars arbetslag specifikt arbetat med frågorna. 

Korrelation 

När det gäller korrelationen mellan de olika svaren, visar matrisen av intervjuguiden att inga 

tendenser till korrelationer mellan svaren finns i denna del. 

  

7. Material, undervisning och pedagogik     

 

7.1 Resultat       

Material      

De flesta informanter använder ett flertal böcker, plockar ur olika material och skapar eget 

som passar den aktuella gruppen, och den titel som oftast nämndes är ”Con Dios”. Mattias 

kommenterar särskilt synd-avsnittet i Con Dios: ” De vågar ta i synd och har en väldigt 

pragmatisk syn på den.” Att Con Dios ofta används betyder alltså att de riktlinjer Svenska 
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kyrkan angett för arbete81 också influerar åtminstone en del av det arbete som verkligen sker 

bland barn och unga vuxna.  

Det visade sig också finnas en betydande skillnad när det gäller 

materialanvändandet i barngrupp jämfört med i konfirmandgrupp. Samtliga använder någon 

form av skriftligt material i konfirmandgrupp, men flertalet använder inget skriftligt material i 

barngrupp. Inte alla informanter kan namnge det material de använder men berättar hur de 

sparat gamla konfirmandböcker eller söndagsskolematerial. Mattias menar att han hellre 

använder Bibel 2000 att läsa ur, och för Anders är Bibeln det enda skriftliga material han 

arbetar med. 

 

Metod      

I Svenska kyrkans möte med barnet 0-6 år står uttryckligen att ”Vi använder så många 

uttryckssätt som möjligt: bild, drama, musik, rörelse, tal- och skriftspråk. Utveckling och 

lärande sker i gemenskap, i stimulerande, säkra, trygga och pedagogiska miljöer och rum, 

kyrkorummet inkluderat.”82  Många informanter använder sig av flera olika metoder, men ett 

par av dem säger att de väljer att hålla sig till en favorit – i de här fallen samtal eller drama. 

Valen har ofta med personliga preferenser och utbildning att göra och för att mötet med 

barnen ska bli optimalt är det en förutsättning att pedagogen är trygg med arbetssättet. 

När det gäller vilka redskap som används blir listan lång och varierad, här presenteras de 

vanligaste tio: 

• Musik 
• Samtal 
• Drama 
• Värderingsövningar 
• Lekar 
• Pyssel/fritt skapande av olika slag 
• Färg 
• Frälsarkransen 
• Bilder 
• Dans  

 

Malin beskriver sitt arbete såhär: ”Vi sjunger ju mycket sånger. Och rörelse, jättemycket 

rörelse, för vi tror att det hör ihop. Bara ord hjälper inte någon, utan rörelsen förstärker det.  
                                                             
81
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Våra dansare dansar till lovsången för att förstärka. Det blir så enormt mycket starkare. Vi är 

noggranna med musiken, vi pratar mycket med musikerna, om kyriet och lovsången. Det är 

det här det handlar om. Jag måste skrika ut min vrede och be om hjälp. Och vi använder 

mycket symboler; vatten, stenar, ljus.” 

Undervisning     

Då har vi undersökt vilket material och vilka pedagogiska redskap pedagogerna använder. 

Men hur ser de på undervisning? 

Både Jonas och Anders skrattar gott åt min fråga. Jonas för att han menar att det 

är ”en hel c-uppsats” jag begär i svar av honom. Han säger att svaret beror på vilken 

kunskapssyn man har. Å ena sidan finns en kyrklig tradition med bibel, psalmbok och 

konfirmandbok, å andra sidan finns en persons livshistoria, med alla kunskaper hen fått med 

sig, och de måste förenas. Det är undervisning för Jonas. När pedagogen fått liv i bilderna och 

mottagaren implementerat dem i sitt liv, då har kunskap bildats. ”Hjärna – hjärta – fötter!” 

säger han och alluderar på det ofta använda uttrycket ”hjärna – hjärta – händer”, med 

motiveringen att man oftare behöver gå iväg och vara modig, än att göra något med händerna. 

Anders skrattar för att det är en diskussion som just nu pågår i församlingen. ”Ja... Vi håller 

på och utreder det. Hela tiden faktiskt.” Han menar att undervisning är att förmedla något till 

någon annan.  

Övriga informanter talar om olika sätt om att följa med, ge ledtrådar, guida, ge 

bilder som kan växa, delande och dialog. Birgitta kommenterar att ordet ”pedagogos” betyder 

just ”att vandra med” och berättar att hon under utbildningen diskuterade människosyn, 

kunskapssyn och gudssyn. Hon anser att det är viktigt att bearbeta sina grundsyner och jobba 

med sin egen självbild. Det handlar för henne inte alls om att skapa kopior av varandra, utan 

att dela erfarenhet, kunskap och insikt. 

Komplement eller kontrast     

De flesta informanter säger att församlingspedagoger har kunskaper som präster inte har. En 

återkommande kommentar är att de tänker mer praktiskt medan präster tänker mer 

akademiskt. Samtidigt är de flesta överens om att det till största delen handlar om personkemi, 

personliga preferenser och personlighet – flera av dem har mött präster som också är duktiga 

pedagoger, även om motsatsen nämns fler gånger. Att särskilt de äldre prästerna skulle 

behöva lära sig lite pedagogik poängteras från ett par håll. 
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Ett vanligt synsätt är att pedagogen ”översätter” det prästen vill förmedla och 

gör det begripligt i gudstjänst, barn- eller konfirmandgrupp, att man jobbar med ”hur-

frågorna” till skillnad från prästen som jobbar med ”vad-frågorna”. 

Katarina beskriver hur hon känner att hon ser allting ur ett helt annat perspektiv, 

hela tiden ur barnens perspektiv. Hon har mött präster som ”bara kör på” trots att barnen inte 

alls hänger med – för att prästen i fråga inte ens märker att barnen inte är med längre. ”Jag har 

mycket, mycket lättare att undervisa om vissa saker så det inte blir så akademiskt.” säger hon. 

Malin tycker inte likadant, för även om hon upplever att hon har bättre insikt i var i 

utvecklingen barnen och ungdomarna är, så har hon istället mött präster som är duktiga och 

pedagogiska. ”De har en förmåga att berätta så att det blir intressant, inte föreläsning. De är 

förberedda. De kan sitt ämne. Att berätta en bibelberättelse istället för att läsa innantill...! 

Fingertoppskänslan att se när de är med och när de inte är det längre.”  

 Patrik tvekar om huruvida pedagogen har andra kunskaper än prästen, men 

säger att han tycker att i och med att det är en folkhögskoleutbildning så handlar det om att 

leva det man gör, att leva ut pedagogiken. ”Utbildningen sker i dialog.” säger han, ”Men det 

stora är synen på lärande som jag tänker är mer öppen och som präglar allting vi gör. Som de 

sa på vår examensdag, att ni har ett svårt uppdrag framför er; att stå bredvid och få andra 

människor att lysa. Det är en väldigt ödmjuk hållning. Sen tänker jag att vi har läst 

konflikthantering, själavård och sådana bitar, men det gör ju prästen också. Men jag tänker att 

skillnaden är förhållningssätet till hur kunskap bildas och hur en människa växer.” Karin 

säger samma sak om folkbildningstanken och idéerna om det kollektiva lärandet, det livslånga 

lärandet, som sker oberoende av om vi är medvetna om det eller inte. 

För Jonas är det svårt att svara på, han är mycket medveten om att varken 

präster eller pedagoger är en enhetlig grupp. ”Men en präst är oftare van att arbeta singel. En 

pedagog har i blodet att jobba i grupp. Och sen sitter man där på en genuint hög teologisk 

kompetens men man fungerar inte i grupp. Men vänder du på det så är de av mina kollegor 

som inte läst teologi väldigt bibelsvaga. Vi får inte ut det bästa av varandra och det irriterar 

mig.” 

Hur ska vi då få ut det bästa av varandra? Och hur kan vi stötta och komplettera 

varandra utifrån de utbildningar vi har? Min egen, tämligen ringa, erfarenhet säger att präster 

och pedagoger inte samarbetar särskilt mycket, även om det skulle kunna vara synnerligen 

fruktbärande. Hur ser det ut i informanternas församlingar? 
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Bara en av informanterna bekräftar min misstanke och beskriver hur det sällan 

finns någon präst i huset när barngrupperna träffas. Alla övriga beskriver innerliga 

samarbeten, många och djupa samtal, gemensamma syner och prestigelösa lagarbeten.  

Anders säger lyckligt ”Vi kan inte leva utan varandra, vi är nästan i symbios, 

och det ska vara så. Ju bättre samarbete mellan pedagogik och teologi desto bättre 

verksamhet.” Anton har nästan samma upplevelse: ”Utgångspunkten är att man utgår från 

varandra utifrån relationen man får när man jobbar ihop. Vi har olika utbildningar men också 

egenskaper som människor och när vi ska fläta ihop detta så vi kan arbeta med något 

gemensamt, då händer det någonting, då kan vi använda vår profession som ett verktyg i 

andra hand. Inte förrän då börjar vi jobba som präst eller pedagog. När man kommer förbi den 

undangömda rädslan.” 

Många gånger poängteras vikten av att fungera som ett team, att jobba 

tillsammans och komplettera varandra. Det är viktigt för informanterna att man har 

gemensamma grundvärderingar och samtalar med varandra för att hitta dem, förstå varandra 

och ta tillvara varandras resurser. Samtidigt blir det emellanåt tydligt att det inte alls ser ut 

såhär överallt. Jonas berättar att han för några år sedan bytte församling och fick en 

kyrkoherde som ville ha in pedagogisk kompetens i kyrkan. Helt plötsligt fick han vara med 

och diskutera predikningar, något som han upplever som väldigt roligt. ”Men då måste man 

lägga ner en del prestige.” säger han. ”Jag tänker att om alla försöker bli så bra man någonsin 

kan och så tar vi hand om varandra när det blir fel, då blir det så bra som möjligt. Blir man 

defensiv så når man inte sitt eget max. Du är inte trygg, det är inte kreativt och det är inte 

roligt. Och ibland fungerar det alldeles utmärkt. Och får man in en musiker så kan det bli helt 

fantastiskt.” 

Korrelation 

När det gäller korrelationen mellan de olika svaren, visar matrisen av intervjuguiden att inga 

tendenser till korrelationer mellan svaren finns i denna del. 

 

8. Reflektion och vidare forskning 

 

Under rubrikerna 4, 5 och 6 har analysfrågorna besvarats. De här svaren har samtidigt väckt 

många tankar.  
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Informanterna hade tydligt olika syn på synden. Det har inte i detta 

undersökningsmaterial gått att utröna om denna diskrepans påverkar deras arbete och i så fall 

hur. Vad som blir uppenbart är att en diskussion kring ämnet skulle kunna öka samsynen – om 

den är önskvärd. Vad en sådan samsyn skulle innebära och baseras på måste i så fall 

definieras tydligt. 

Utifrån den diskussionen skulle också kunna undersökas vidare hur människor 

ser på begreppet ”dödssynd” – om det är själva handlingen eller effekten av handlingen som i 

så fall är en synd. 

Att församlingspedagoger är välutbildade och har god kapacitet att ta hand om 

barnen i kyrkans verksamhet blir påtagligt, men i och med att de inte är överens om huruvida 

komplexa teman förenklas i lagom grad, skulle en debatt kring ämnet behövas. Det vore 

intressant att belysa olika former av pedagogik och bemötande, även om det snarare är en 

uppgift för Svenska kyrkan än ett forskningsprojekt. Eventuellt skulle någon form av riktlinjer 

för arbetet kunna vara ett stöd för personalen. 

Diskussionen kring utbildningarna vore intressant att fortsätta. Sin egen 

yrkeskategoris utbildning har de flesta god överblick över även om utbildningarna varierar 

över tiden, men en bättre gemensam förståelse skulle kunna förbättra det generella 

arbetsklimatet. Ett visst revirvaktande har framkommit under en del av intervjuerna och det är 

inte orimligt att tänka sig att attityden även finns i den omvända riktningen. En sådan 

inställning kan inte främja samarbetet. En undersökning kring vad de olika yrkeskategorierna 

vet – eller tror sig veta – om varandra skulle kunna vara till hjälp för att kunna bemöta den. 

 

8.1 Övergripande korrelation 

Finns det korrelationer mellan resultaten i de olika delarna? För att tydligt åskådliggöra 

eventuella samband användes en svarsmatris som kortfattat uttryckte samtliga informanters 

svar på samtliga frågor på en och samma gång. Ur detta påtagligt lilla material, utvalt för att 

bearbetas kvalitativt, går det inte att dra några kvantitativa slutsatser men det kan ändå vara 

värdefullt att se om det finns några tendenser som kan ge upphov till idéer om vidare 

forskning. Ansatsen i denna del av uppsatsen är att göra just det. 

Det visade sig att informanternas svar är påtagligt heterogena. Bara två 

informanter svarade flagrant lika över i stort sett hela matrisen. 

Korskorrelation föreligger inte i flertalet av de tendenser som 

uppmärksammades. Till exempel visade det sig att de som anser att synd är att göra fel anser 

att det inte är möjligt att nå en gemensam syn på synden. Samtidigt ansåg de som bedömer att 
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barn mäktar med en rättfram diskussion om syndabegreppet inte heller ansåg att det är möjligt 

att nå en gemensam syn på synden. Rimligtvis skulle man då kunna ana en möjlig 

triangelkoppling; att de som anser att synd är att göra fel samtidigt anser att barn förstår en 

rättfram syndadiskussion, men så var inte fallet.  Merparten av de informanter som svarade att 

synden blir för förenklad i barngrupp ansåg att någon gemensam syn på synden inte är möjlig. 

Ingen korskorrelation föreligger mellan åsikten att gemensam synd inte är möjlig och att 

barnen klarar en rättfram diskussion om syndabegreppet. 

En intressant upptäckt var att majoriteten av de som poängterade att de arbetar i 

team ansåg att det inte går att nå en gemensam syn på synden. Flertalet av dem framhöll noga 

att samarbetet i teamet var oerhört viktigt för arbetet i barn- och ungdomsgrupp. Borde inte 

deras arbetssätt göra dem öppna för möjligheten att hitta ett gemensamt syndabegrepp? 

Samtliga informanter som inte svarade att de arbetar i team, utan istället uttryckte att de 

”samarbetade mycket”, ansåg att den största skillnaden mellan pedagog och präst är just det 

pedagogiska synsättet på framställningar i barngrupp. Det blev här tydligt att arbetet delas upp 

mellan de olika yrkeskategorierna utifrån professionell kompetens. 

De som svarade att man måste se sin egen skuld för att få förlåtelse hade 

samtliga åsikten att man inte är utan synd även om man gjort så gott man kan. Här hade det 

varit intressant att ha kunnat ana den linjen innan intervjuerna – vilket naturligtvis är en 

omöjlighet – för att ha haft möjlighet att ställa frågan hur dessa informanter anser att man ska 

kunna se sin synd om man gjort så gott man kan och därmed eventuellt är omedveten om den. 

Den tydligaste linjen i materialet var trots allt en korskorrelation. Merparten av 

de som ansåg att en gemensam syn på synden inte kan uppnås, samtidigt anser att ämnet 

synden blir för förenklat i barngrupp. Omvänt ansåg de som såg möjligheten till en gemensam 

syn på synden att ämnet inte alls blir för förenklat i barngrupp. Hur kan det komma sig? 

Borde inte den som förenklar för barnen också förenkla syndabegreppet så att en gemensam 

definition kan nås? Och borde inte den som inte förenklar för barnen kunna ha ett så komplext 

syndabegrepp att en gemensam definition kompliceras? 

Den andra korskorrelationen i materialet var att samtliga som säger att det inte 

blir för förenklat när man arbetar med synden i barngrupp samtidigt säger att pedagogen har 

en betydligt större pedagogisk kompetens än prästen. Omvänt säger de som anser ämnet bli 

för förenklat, att skillnaden mellan präst och pedagog är syn på lärande etc. – helt andra 

uttryck än att pedagogen är pedagogisk. Även det kan ses som en smula frapperande. Borde 
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inte den som anser sig vara pedagogisk istället säga att det blir för förenklat? Eller beror 

resultatet på att pedagogen fått ta så stor plats att ämnet blivit pedagogiskt förklarat och inte 

förenklat i onödan? 

9. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på om det finns en samsyn kring synden som begrepp 

bland Svenska kyrkans församlingspedagoger samt hur de arbetar med detta i barn- och 

ungdomsverksamheten. Intentionen var att låta ett antal församlingspedagoger berätta om hur 

de själva upplever arbetet med dessa frågor för att få fram deras syn på barns förmåga att 

förstå, diskutera och hantera så komplexa begrepp som synd.  

 

De grundläggande analysfrågorna för uppsatsen är: 

1. Hur ser församlingspedagoger på synden och förlåtelsen? 

2. Vad anser församlingspedagoger att barn i olika åldrar har för förmåga att förstå ett så 

komplext begrepp som synden? 

3. Vilket material och vilka metoder använder församlingspedagoger i sitt arbete? 

4. Samarbetar församlingspedagoger med präst inför mötena med barn och konfirmander, och 

i så fall hur? 

 

För att undersöka detta har jag intervjuat tolv examinerade 

församlingspedagoger i tjänst. I syfte att få geografisk spridning på informanterna för att 

minska risken för att svaren blev samstämmiga av samarbetsskäl, blev valet att göra 

telefonintervjuer. Informanterna kommer från nio olika stift.83 Eftersom fokus i uppsatsen 

ligger på informanternas sätt att tänka och resonera och vilka mönster som går att hitta i deras 

respektive sätt att arbeta, valdes så en kvalitativ studie.84  

Efter en inledande beskrivning av syfte, frågeställningar, metod och material, 

diskuterades begreppet ”synd” för att belysa komplexiteten i begreppet. En kortfattad 

beskrivning av de olika områdena synd, barn och undervisning gavs och därefter redovisades 

det insamlade materialet. 

 

 

                                                             
83

 Göteborgs stift, Härnösands stift, Karlstad stift, Luleå stift, Lunds stift, Skara stift, Strängnäs stift, Uppsala stift 

och Visby stift 
84

 Trost 1993:14 



37 

 

Församlingspedagogers syn på synd och förlåtelse  

Tre teman kunde urskiljas i informanternas svar kring synden som fenomen; ”nära Gud”, 

”relationer” och ”arvssynd”. Samtliga informanter ser synden som något negativt, men de ser 

på den ur olika vinklar och får därmed olika aspekter på begreppet. 

Informanterna är inte ense om huruvida det går att nå en samsyn kring vad synd 

är. Diskrepansen i svaren beror till stor del på att de ser på synden på olika sätt. Den som 

säger att det går att få samsyn söker minsta gemensamma nämnare, medan den som säger nej 

söker konsensus. En medvetenhet kring de olika perspektiven behövs också i den fortsatta 

diskursen, och likaså en medvetenhet om att människor skräms av att möta begreppet om de 

inte har en grundläggande känsla för innebörden. 

De flesta av informanterna är eniga om att det är handlingen de dömer om de 

graderar synden och de är påfallande ense om att det är Guds och inte deras sak att döma 

synd. 

Informanterna är helt ense om att dödssynderna fortfarande är synder idag. De 

flesta av dem menar att dödssynderna kan vara hinder i relationen mellan människa och Gud, 

och att de därför är synder. Trots att informanterna inte kunde enas kring syndabegreppet, 

eller ens om huruvida det är möjligt att enas kring vad ”synd” innebär, kunde de ändå 

definiera vissa ageranden som syndiga. Men återigen visar de olika uttrycken i diskussionen 

att aspekterna är olika och att samtal behövs för att – om möjligt och önskvärt – nå en samsyn. 

De flesta informanter är överens om att man inte är synd- eller skuldfri även om 

man gjort så gott man kan. 

När det gäller frågan om hur man får förlåtelse, kan tre teman urskiljas. 

Ytterligheterna är aspekten förlåtelse Gud-människa, och aspekten förlåtelse mellan 

människor. Linjen där emellan är att se och diskutera båda varianterna.  

Några få informanter diskuterar enbart Guds förlåtelse till människan. De menar 

att man får förlåtelsen genom att be om den, och att det möjligen inte spelar så stor roll om 

man gör det i mässa eller ej. Andra informanter ser istället den mellanmänskliga aspekten och 

ser då också problemet att kanske inte alla kan klara av att ge förlåtelse till den som ber om 

det.  

Majoriteten av informanterna diskuterar både Guds och människors förlåtelse. 

Men synen på förlåtelsen skiljer sig, även om de stora dragen är lika. Några informanter 
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poängterar att det är viktigt att ändra sig, att göra rätt när man blivit medveten om vad som 

varit fel. Många informanter poängterar att man ska ångra sig och inse att man inte är 

fullkomlig, att det är själva början till att kunna få förlåtelse. Denna förståelse måste komma 

från den felande själv, utan insikten kan inte förlåtelsen ges.  

 

Församlingspedagogers syn på barns förmåga att förstå synd  

De flesta informanterna föredrar att fokusera på glädje, att göra rätt saker eller Guds kärlek 

istället för att diskutera vad barn mäktar med i fråga om det komplexa begreppet ”synd”. Att 

det är viktigt för dem att inte belasta framför allt små barn återkommer många gånger. 

Samtidigt uppmärksammas att även små barn via smartphones har tillgång till information 

mycket tidigt. 

 

På frågan om det blir för förenklat för barn, är informanterna inte ense. De som svarar ja säger 

att det kan bli det för att man använder ord som inte innefattar allt vad synd kan innebära. 

Flera av informanterna poängterar att det kan bli förenklat på ett negativt sätt om ämnet blir 

för banalt och därmed ointressant.  Återigen återkommer fokuset på det positiva. Många av 

informanterna vill hellre prata om vad om är bra, än att se på vad som är dåligt. 

Enligt informanternas svar verkar det vara en korrekt iakttagelse att det i 

Svenska kyrkan idag finns en tendens att släta över synden och rikta in sig mer på förlåtelsen. 

Vissa informanter är medvetna om att de påverkas i den riktningen, andra förnekar att de 

skulle vara det. Flera av dem poängterar att förlåtelsen tappar sin betydelse om synden 

förminskas. Det finns också en skillnad mellan arbetet i barngrupp och konfirmandgrupp, där 

informanter menar att de små barnen har lättare att acceptera de mer komplexa begreppen 

eftersom de inte analyserar dem utan mer ser dem som ord, medan konfirmanderna behöver 

omskrivningar. 

Inte i någon av informanternas församlingar finns riktlinjer för hur det ska 

arbetas med synd och förlåtelse, men däremot finns generella riktlinjer för barn- och 

ungdomsarbetet både på nationell och lokal nivå.85 Upplevelsen finns ändå hos flertalet av 

informanterna, att församlingen diskuterar begreppen emellanåt och att viss konsensus finns. 

 

 

 

                                                             
85

 Svenska kyrkan 2008:11 
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Församlingspedagogers val av metod och material  

De flesta informanter använder ett flertal böcker, plockar ur olika material och skapar eget 

som passar den aktuella gruppen. En betydande skillnad när det gäller materialanvändandet i 

barngrupp jämfört med i konfirmandgrupp framkom. Samtliga använder någon form av 

skriftligt material i konfirmandgrupp, men flertalet använder inget skriftligt material i 

barngrupp.  

Många informanter använder sig av flera olika metoder i sitt arbete, några väljer 

enstaka utifrån preferens och kompetens. Musik, samtal och drama nämndes av flertalet. 

Synen på undervisning varierar men de flesta informanter talar om olika sätt om att följa med, 

ge ledtrådar, guida, ge bilder som kan växa, delande och dialog. De flesta informanter säger 

att församlingspedagoger har kunskaper som präster inte har. En återkommande kommentar 

är att de tänker mer praktiskt medan präster tänker mer akademiskt. Ett vanligt synsätt är att 

pedagogen ”översätter” det prästen vill förmedla och gör det begripligt i gudstjänst, barn- 

eller konfirmandgrupp, att man jobbar med ”hur-frågorna” till skillnad från prästen som 

jobbar med ”vad-frågorna”. 

 

Samarbetar församlingspedagoger med prästen inför mötena med barn och konfirmander, och 

i så fall hur? 

Vad informanterna berättar om samarbetet mellan präst och pedagog stämde inte alls överens 

med vad jag själv sett. Majoriteten beskrev innerliga samarbeten, många och djupa samtal, 

gemensamma syner och prestigelösa lagarbeten. Många gånger poängteras vikten av att 

fungera som ett team, att jobba tillsammans och komplettera varandra.  

Avslutningsvis undersöktes förekomsten av korrelationer mellan resultaten i de 

olika delarna. Här framkom att det existerar viss korrelation trots de påtagligt heterogena 

svaren. Två fall av korskorrelation framkom men ingen möjlighet till triangelkoppling förelåg. 

Här belystes också möjligheter till vidare forskning, exempelvis om hur de 

informanter som anser att man måste se sin skuld för att få förlåtelse och samtidigt anser att 

man inte är utan synd även om man gjort så gott man kan, anser att man ska kunna se sin synd 

om man i det fallet eventuellt är omedveten om den. 

Jag har med hjälp av den här undersökningen fått svar på mina frågor. Bilden av 

att förlåtelsen fokuseras betydligt mer än synden har blivit bekräftad, och också mina tankar 

om att det här kan innebära olika problem. Synen på synd spretade inte så mycket som jag 

trott, utan det handlade mer om aspekter och vinklar. När det gäller synen på barn stämde min 

föreställning väl att informanterna var relativt samstämmiga. Farhågan att präst och pedagog 
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inte samarbetar i någon större utsträckning stämde tillnärmelsevis inte överens med 

sanningen. 

Förutom glädjen över att ha fått svar på funderingarna, är jag mycket tacksam 

att mina informanter så villigt delade med sig av tid, tankar och erfarenheter. Jag fick många 

goda skratt under intervjuerna, men också allvarsamma ord och jag lärde mig en hel del saker 

jag kommer ha nytta och glädje av i mitt framtida arbete som präst.  
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Bilaga 1: Frågorna 
 
Personalia 
Hur gammal är du? 
Hur länge har du jobbat som församlingspedagog? När examinerades du? 
Vilken typ av grupper arbetar du med?  
 
Synd 
Först skulle jag vilja börja prata om synd, som fenomen. Finns det olika sorters synder? Hur 
ser du på synden? 
Tror du det finns en gemensam syn på vad ”synd” är? Hur ser den ut? Hur löst generaliserad 
är den i så fall för att vara gemensam? 
Kan synd räknas på en skala? Var på skalan placerar du in t ex mord eller lögn? 
Hur ser du på dödssynderna? Är de synder idag? 
Är man utan synd/skuld om man gjort så gott man kan? 
Hur får man förlåtelse? 
 
Vad klarar barn? 
Vad anser du att barnen klarar av/förstår/orkar med när det gäller begreppen? 
Blir det för förenklat när man pratar med barn? 
I Svenska kyrkan finns idag en tendens att släta över synden och rikta in sig mer på 
förlåtelsen. Hur ser du på det? Påverkar det ditt arbete med barn och ungdomar? 
 
Riktlinjer 
Vilka riktlinjer finns för det här arbetet i församlingen?  
 
Material , undervisning och pedagogik 
Vilket material arbetar du med? 
Vilka redskap använder du i arbetet? Hur använder du dem?  
Vad är undervisning? 
Har församlingspedagogen andra kunskaper än vad prästen har?  
Hur samarbetar präst och pedagog?  
 
 


