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Hur förstår man skolavslutningsdebatten?

Syfte och frågeställning

Mitt syfte med uppsatsen är att ge en övergripande bild av argumenten i debatten kring 

skolavslutningar och försöka ta reda på om det är möjligt att ha en avslutning i skolan enligt 

gällande regler och lagar, eller om kyrkorummet riskerade att bli en samlingslokal vilken som.

Den frågeställning jag hade tänkt använda mig av är: Vilka argument finns för respektive emot 

skolavslutning i kyrkan? Vilka är de olika elementen i debatten?

Material

Materialet jag har valt att använda är debattartiklar och uttalanden ifrån myndigheter och 

myndighetspersoner. Problemet med att använda debattartiklar är att det är personernas egna åsikter 

som lyfts fram och detta gör att de inte är regelverk utan försök att föra fram sin egen åsikt i 

debatten.

Från början ville jag endast undersöka vad som hade sagts i den mediala debatten men då stötte jag 

på problemet med att många av författarna tog sitt utgångspunkt i traditionen kring avslutningarna i 

kyrkan. Då väcktes min nyfikenhet kring vad skolverket och kyrkan som myndigheter hade att säga 

om skolavslutningar och vilka riktlinjer som finns och hur kyrkan ställer sig till att avslutningen ska

vara icke-konfessionell. 

Mitt urval av material har jag gjort utifrån ett anständighetskriterium där jag medvetet har valt att 

inte ta med kvällstidningar och bloggar utan har koncentrerat min undersökning till Svenska 

dagbladet och Dagens Nyheters debattsidor, detta för att de som skriver här oftast är personer som 

har politiskt inflytande i Sverige.

Denna uppsats ska läsas som ett sätt att förstå den debatt kring skolavslutningar som har först i 

Sveriges två största dagstidningar. Jag har även valt att föra in myndigheters syn för att kunna få ett 

bredare perspektiv och en fördjupad förståelse av debaten.

Teori

Den teori jag kommer att använda i uppsatsen bygger på tradition. Med detta menar jag att det bland

dem som vill ha skolavslutning i kyrkan och bland dem som inte vill ha det så återkommer alltid 

minst ett argument kring tradition. 
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Jag har sett att bland dessa traditionsargument finns det en gråzon

där man anser att det både går att vara i kyrkan men samtidigt så

har man inga religiösa inslag. Här kan man också för in en tredje

aspekt och det är prästen. Det jag utgår ifrån är att dessa tre cirklar 

delar samma gråzon och att det finns en punkt där det är möjligt att

ha en avslutning i kyrkan, med en präst men som inte är religiös.

Disposition

Jag har valt att dela in uppsatsen i tre olika delar som jag här nedan kommer gå igenom.

Uppsatsens första del handlar om bakgrunden till skolavslutningsdebatten. I den här delen går jag 

igenom och förklarar bakgrunden och varför debatten överhuvudtaget exciterar, samt att jag här 

även benar ut skillnaden mellan utbildning och undervisning, något som man måste förstå för att 

senare kunna förstå argumentationen. 

I uppsatsens andra del behandlar jag de olika debattartiklarna och vad de olika myndigheterna 

tycker och tänker om saken. Denna del är uppdelad i fyra delar där första delen behandlar 

kyrkorummet och där det viktiga är huruvida kyrkorummet är ett sakralt rum som i sig själv är 

konfessionellt eller om det går att göra om till en aula en gång om året under skolavslutning.

Del två behandlar innehållet i avslutningarna. Här tar jag upp saker som är det okej att 

sjunga en psalm? Vem har ansvar för innehållet? mm. I denna del försöker jag också att ta upp de 

olika argumenten kring vad i avslutningen som är tradition och vad det är som är religion och om 

det går att skilja de två.

Del tre i uppsatsens andra del handlar om prästen. Här behandlas prästens roll under 

avslutningen, det behandlas även huruvida det är möjligt att ha med en präst eller är det så att 

han/hon är religiös i sitt ämbete som präst och kan därför inte vara med eller går det att prästen 

håller tal underavslutningen?

I uppsatsens tredje del så går jag igenom de olika argumenten som finns och ställer dem emot 

varandra för att kunna dra en slutsats om det finns en lösning på debatten. 
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Tidigare forskning

Det som tidigare finns skrivet är fyra andra examensarbeten på lärarprogrammet. Det första 

examens arbetet som är skrivet av Belina Thurban. Hon har precis som jag valt att göra en 

artikelanalys men det som skiljer våra examensarbeten åt är att Belina har valt att inrikta sig bara på

skolan och tagit med intervjuer också.  Belina har inte heller tittat på vad kyrkan anser om 

skolavslutningar.1

Det andra examensarbetet är skrivet vid högskolan i Borås av Hanna Vendel och Karl Nylander. De 

tar sitt avstamp i en mellanstor svensk kommun och där de gör kvalitativa intervjuer med rektorer 

och försöker på så sätt att förstå hur och varför man förlägger skolavslutning där man gör det. De 

har i sin analys utgått ifrån en maktkontext kopplad till den dominerande kulturen på orten.2

I det tredje examensarbetet så tar Hülya Basaran sin utgångs punkt i analys av texter i nyhetsmedia 

för att kunna utröna vilka diskurser som finns i de olika medierna. Hon har också utgått ifrån 

skolavslutningen som sådan och valt att inte ta med kyrkans syn på det hela. Det Basaran kommer 

fram till är att det råder en meningsskiljaktighet emellan de som åberopar den traditionella 

avslutningen och de som tycker att avslutning är kränkande för de barn som inte vill eller som har 

en annan bakgrund än just svensk.3

Det fjärde och sista examensarbetet är skrivet av Serjon Qorri och tar sin utgångspunkt i 

problematiken kring muslimer och den svenska skolan där bland annat skolavslutningen ingår. Hon 

har gjort sin studie på två olika högstadieskolor och där skickat ut enkäter och gjort intervjuer bland

eleverna för att försöka röna ut hur muslimerna upplever att de behandlas i den svenska skolan. 

Hans studie visar att muslimerna på just den skolan inte brydde sig det minsta om huruvida 

skolavslutningen var i kyrkan eller ej medan de elever som bekände sig som ateister så var 50% av 

de tillfrågade helt emot att ha avslutningen i kyrkan.4

Det finns däremot ett vidare fält där det har skrivits avhandlingar. Jag har dock inte valt att ta med 

dessa för de behandlar inte ämnet som jag har valt att studera.

1 Thurban Belina, En undersökning av skolavslutning i skolan
2 Vendel Hanna och Nylander Karl, Skolavslutningar i ett makt perspektiv
3 Basaran Hülyan ,”Ett herrans liv” - en diskursanalytisk studie om skolavslutning i kyrkan
4 Qorri Serjon ,Svenska muslimer och Svensk skola – konflikter, attityder och skolavslutning i kyrkan. Ett social 

konstruktivistiskt perspektiv.
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Vem får använda kyrkorummet

För att börja kunna förstå varför debatten kring skolavslutningar i kyrkan måste man först förstå 

vem det är som får använda kyrkorummet. Är det verkligen så att vem som helst får använda det 

eller finns det riktlinjer kring det?

I detta avsnitt har jag valt att utgå ifrån Biskopsmötets brev Det heliga rummet för att kunna förstå 

hur kyrkan tänker när den bestämmer vem som vill använda kyrkorummet. Det första som 

biskoparna vill slå fast är rummets karaktär. Kyrkorummet får alltid användas för kristna 

gudstjänster men om det ska användas till något annat måste man först slå fast att det inte stör 

församlingens församlingsliv och sedan måste man slå fast att den som lånar kyrkorummet visar 

vördnad för rummets inventarier och dess sakrala karaktär.5

Den som bestämmer vem som får upplåta kyrkorummet är kyrkorådet och kyrkoherden. Dock kan 

den som har fått sin beviljan avslagen överklaga detta till domkapitlet och likaså kan någon som 

sitter i kyrkorådet överklaga en beviljan till domkapitlet. Vad gäller då för skolan om den skulle 

vilja upplåta kyrkorummet för en icke-konfessionell avslutning?

Om skolan skulle vilja upplåta kyrkorummet så skall man föra en debatt med kyrkorådet på orten 

om vad som ska ske och innehållet i programmet. Det hyrande skolan kan behöver också vara 

medveten om kyrkorummets speciella karaktär, detta för att samlingen ska få en utformning som 

stämmer överens med rummets karaktär.6

Kyrkorummet kan också om församlingen tycker det är lämpligt att upplåtas till konserter och TV-

sändningar. Men då skall innehållet i sändningen/konserten vara av en sådan art att det inte kränker 

något av det som kyrkan står för. Kyrkan kan inte heller upplåtas åt borgerliga vigslar eller 

registrering av partnerskap.(Detta brev publicerades innan det var tillåtet med samkönade 

äktenskap.) Likaså får inte heller kyrkorummet upplåtas till en borgerlig begravning eller en 

begravningsakt där den döde är av en annan religiös tro.(t.ex. muslimer, hinduer etc.) Vid ett sådant 

tillfälle ska annan lokal tillhandahållas.7

5 Kyrkoordningens 41 Kapitel 3§ paragrafen
6 Kyrkoordningens 41 Kapitel 4§ paragrafen
7 Kyrkoordningens 9   Kapitel  6§ paragrafen
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Kyrkorummet, för vem av vem?

Det man måste ta tag i först är för vem är kyrkobyggnaden byggd för? Kyrkobyggnaden började 

redan tidigt att bli den självklara samlingsplatsen för ortens befolkning. Man gick dit på söndagarna,

pratade med folk och fick veta nyheter. Det var även kyrkans uppgift att se till så att befolkning blev

införd i kyrkoböckerna. 

Kyrkobyggnad som kulturbärare

För att kunna förstå de argument som en del för kring varför man skall ha skolavslutningar i kyrkan 

måste man först förstå vikten av kyrkan som en viktig del i landsbygdens kultur eftersom det på 

landsbygden oftast bara är kyrkobyggnaden som är stor nog för att kunna rymma alla elever medan 

det i städerna kan finnas andra samlingslokaler så som kulturhus, aulor mm. Här spelar kyrkan en 

stor roll med sina stora konstskatter och anrika arkitektur.  Detta gör att många bygder vill behålla 

sina kyrkor, dock gäller det främst de äldre kyrkobyggnaderna som framhävs som vackra och 

konstnärliga.8

Vidare kan man också prata om att kyrkobyggnaden är en självklarhet i den svenska kulturen. I tro 

och tanke (1997:3) skrivs det följande: ”För svensken i gemene uppfattas byggnader inte som 

symboler för konkurrerande idé system utan snarare som ingredienser i en kulturkontext.”9

Detta tyder på en bild av kyrkan som en viktigt del i samhället precis som kommunhus, sjukhus 

m.fl. Alltså en byggnad som majoriteten inte frekvent besöker men som ändå har en självklar plats i 

vårat samhälle. Detta trots att kyrkan har fått en förändrad funktion i samhället. Från att under 1800-

talet ha varit en av grundpelarna i samhället till att idag vara mer marginaliserad. Men för att den 

ska kunna ha denna uppgift måste kyrkobyggnaden och kyrkogården vara öppen för allmänhet även

när det inte är gudstjänst i kyrkan.10

Möjligheten finns att man väljer att stänga kyrkor och det som har hänt i Malmö och Göteborgs 

innerstad är att befolkningen värderar andra platser i staden som viktigare ur ett kulturellt perspektiv

än vad kyrkan är. Detta kan på sikt leda till att den medkultur där kyrkan är en väsentlig del allt mer 

8 Bromander Jonas, Kyrkobyggnaden och det offentliga rummet sid 97
9 Bäckström Anders och Casserstedt Lundgren Gunilla,  Tro och Tanke: Livsåskådning och kyrkobyggnad. En studie av
attityder i Göteborg och Malmö sid 113
10 Bäckström Anders och Casserstedt Lundgren Gunilla ,  Tro och Tanke: Livsåskådning och kyrkobyggnad. En studie 
av attityder i Göteborg och Malmö sid 114
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går mot att bli en subkultur som bara finns till för den lilla gruppen (de utövande). 11

För att undvika att kyrkan blir en lokal som är till bara för de som tror måste kyrkan lära sig konsten

att kunna lotsa de kyrkobesökare som söker sig till kyrkan för privat andakt utan att ha en religiös 

koppling mot att kunna ingå i församlingen. De behöver helt enkelt vägledning in i gudstjänsten för 

att förstå hur den fungerar med sitt främmande tillvägagångssätt och främmande språk.12

När anses man som medlem av kyrkan?

En sak som också hjälper till för att kunna förstå den komplicerade debatt angående avslutningar 

som råder är att förstå vad eller vem som kan räknas som medlem av kyrkan. Idag räknas man som 

medlem om man aktivt gör ett val att gå med i svenska kyrkan eller om ens föräldrar väljer att döpa 

en in i kyrkan.13

Förklaring av kapitlet och begrepp.

I denna del av uppsatsens kommer jag att gå igenom det material som jag har samlat in kring 

skolavslutningar. Det viktigaste för att förstå de argument som förs fram är huruvida skolavslutning 

är en del av undervisningen eller en del av utbildningen. Om avslutningen är en del av 

undervisningen så kan elever som inte vill delta vid en skolavslutning i kyrkan ansök om att slippa 

detta men om avslutningen är en del av utbildningen alltså det större sammanhanget där 

undervisningen ingår. Den stora skillnaden är att man inte kan begära sig ledig ifrån något som är 

del av utbildningen. 14

I skolverkets juridiska vägledning står det följande att läsa:” Skolavslutning är en del av 

utbildningen men inte en del i undervisningen. Det innebär att de offentliga skolor och de 

fristående skolor som inte har en konfessionell inriktning ska vara icke-konfessionella, dvs. det får 

inte förekomma några religiösa inslag som bön, välsignelse, trosbekännelse,

predikan eller annan form av förkunnelse.”15 Här gör skolverket klart för vad det är som gäller 

11 Bäckström Anders och Casserstedt Lundgren Gunilla, Tro och Tanke: Livsåskådning och kyrkobyggnad. En studie av
attityder i Göteborg och Malmö sid 118
12 Bäckström Anders och Casserstedt Lundgren Gunilla,Tro och Tanke: Livsåskådning och kyrkobyggnad. En studie av
attityder i Göteborg och Malmö sid 167
13 Bli Medlem Svenska kyrkans hemsida
14 Skolverkets juridiska vägledning
15 Skolverkets juridiska vägledning
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enligt skollagen. Dock så skulle avslutningen varit en del av undervisningen så skulle det kunna 

ingå konfessionella inslag. Men då ska en lärare både göra förarbetet, alltså berätta hur det kommer 

gå till och varför det som ska hända händer. Under själva mässan får heller inte lärare uppmana 

eleverna att vara en del av det konfessionella som händer i lokalen. Likaså ska även efterarbetet 

göras av en lärare. Med detta menas att man ska samlas efter besöket och sedan diskutera med 

klassen vad det var som hände och läraren kan då ge eleverna fördjupad kunskap i den högtiden 

som man firade under mässan.16

Vad har då detta för relevans för min studie? Den relevans som finns här handlar om vad som borde 

finnas med i en skolavslutning. Om man strikt ska följa skolverkets riktlinjer så skulle man lika 

gärna kunna ha skolavslutningen i gymnastiksalen som i en kyrka. Dock så finns det argument i 

debatten som åberopar traditionen. Traditionen i den här meningen är att man alltid har haft 

skolavslutningar i kyrkan och detta ska då fortsätta. På andra sidan finns de som hävdar att barnen 

blir indoktrinerade i den kristna läran om den hålls i kyrkan och att barn med föräldrar av en annan 

härkomst kan känna sig kränkta. Det jag med kommer ta upp är prästens roll. Är prästen där som en

person för den kristna tron eller är han där som en talare bland andra. Ska han få prata om varför vi 

firar jul utan att predika? Är detta möjlig? Nej säger traditionalisterna och Ja säger förespråkarna. 

Det tredje som jag kommer ta upp är innehållet i avslutningen. Detta är en den största stötestenen. 

Här delas lägren än mer. De traditionsbundna tycker man absolut kan ha både förkunnelse, 

trosbekännelse, bön och psalm. Medan det andra lägret tycker att man ska avsakrifisera hela 

avslutningen och göra den helt sekulär. Alltså att man sjunger inga sånger med religiöst innehåll, 

man har ingen bön, trosbekännelse eller syndaförlåtelse, utan detta ska istället ersättas med musik, 

dikt och tal av lärare och rektor.

Konfessionellt

Ett begrepp som ofta kommer upp i debatten huruvida skolavslutningarna ska vara i kyrkan eller ej 

är konfessionalistisk som är ett begrepp som definieras lite luddigt. I Religion och Livsfrågor(Nr 4 

2008) försöker Olof Jämterud bena i begrepp igenom att ställa skolverket till svar17. Skolverket här 

ger inget entydigt svar vad det innebär mer än att skolan skall verka för att ingen elev blir påverkad 

16 Skolverkets juridiska vägledning
17 Jämterud Olof Religion och Livsfrågor Nr 4  2008
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i den ena eller andra trosriktningen och att föräldrar ska känna en trygghet att skicka sin barn till 

skolan och att detta efterlevs. Fast om man läser läroplanen för grundskolan i religion så står det att 

elever ska: ”Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika 

religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. ”18

Tradition

Det sista begreppet som jag tänker gå igenom är tradition. Tradition definieras i 

Nationalencyklopedin som :”det mångdimensionella sociala arv som överlämnas från släkte till 

släkte.”19 I denna uppsatsen kommer dock begreppet tradition att syfta till vana att vara i kyrkan. 

Med vana syftas till att skolavslutningen av en tidigare koppling till statskyrkan har varit i kyrkan.

Vem säger vad i debatten

Kyrkan som sakralt hus eller en samlingslokal vilken som?

I debatten som har förts de senaste åren har en sak ständigt återkommit och det är frågan om vad 

kyrka egentligen är. Är det ett hus som i all sin prakt är konfessionellt eller går det att ha en 

sekulariserad avslutning där. På Dagens nyheters debattsida skriver ett antal borgerliga politiker 

följande om kyrkan: ”Det kanske är en nyhet för Skolverket, men en kyrka innehåller religiösa 

symboler. Riskerar inte dessa att också påverka elever?”20 

Detta inlägg som kan uppfattas som ett logistiskt argument men det är inte debatten. 

Representanter för skolverket t.ex. skriver i sen artikel ”Gud får inte vara med när skolan samlas i 

kyrkan” att skolan absolut kan vara i kyrkan och ha med en präst men det får inte förekomma några 

religiösa inslag i det som framförs. Samtidigt hävdar de  i sin artikel att det får hållas en religiös 

avslutning i kyrkan efter skoltid. ”Däremot har vi självklart inga synpunkter på om kyrkan vill 

anordna en frivillig samling för elever, föräldrar och skolpersonal utanför skoltid och utanför 

skolans verksamhet. ”21 

18 Jämterud Olof , Religion och Livsfrågor Nr4 2008
19 Ne.se
20 Carlsson Anders, Wallmark Hans, Stjernkvist Lars, Friggebo Birgitta och Danielsson Staffan, Advent utan innehåll 

meningslöst Dagens Nyheter 27/11-2012
21 Ekström Anna och Aggebo Clas-Göran, Vi kan inte tolka lagen annorlunda  Dagens Nyheter 25/11-2012
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Det som skolverket här tar fasta på är det som lagen säger, alltså att skolan skall vara icke 

konfessionell och att skolavslutningarna som är obligatoriska för alla elever ska vara fria ifrån 

religiösa påtryckningar som de själva hävdar. ”Att skolan är icke-konfessionell innebär att det inte 

får förekomma religiösa inslag som till exempel bön, välsignelse eller trosbekännelse i 

utbildningen. Eleverna ska inte behöva utsättas för religiös påverkan i skolan.”22 

Här kommer återigen frågan som Carlsson m.fl. tar upp nämligen att en kyrka är full av religiösa 

inslag som också kan påverka barnen och få dem att ställa frågor kring. Fast då är det lärarens som 

efter avslutningens slut måste ta upp och prata om varför det finns vissa symboler i kyrkan och vad 

det är dessa står för. Det får inte prästen göra, då räknas det som konfessionellt och det får inte 

förekomma i den obligatoriska undervisningen. Istället måste en lärare berätta för eleverna efter att 

avslutningen är avslutad vad de olika symbolerna är och vad de står för.23

Ett annat argument för att skolavslutning ska hållas i kyrkan tar Ragna Tamsen tar upp i en 

debattartikel. Här framhäver hon vikten av att ha avslutningen i skolan inte ur en religiös kontext 

utan ur en kulturell aspekt. Hon framhäver vikten av att alla barn får ta del av det kultur arv som 

kyrkorna innehåller. Inte bara det religiösa arvet utan även det kulturella kulturarvet i form av konst,

arkitektur och musik. 24

Men det Ragna också tar upp är att hon gör ett försök att definiera vad kyrka är för något. Hon tar 

upp här att kyrkan förvisso är ett sakralt rumt byggt för bön och gudstjänst men hon menar också att

det oftast är ett väldigt viktigt rum vid andra tidpunkter än bön, gudstjänst och skolavslutning. 

Exempel på detta är nyinflyttade svenskar som flyttar till en ort på äldre dagar. De kan söka sig till 

kyrkan för att komma in i ett samhälle. Detta gör att kyrkan även får en samhällsmässig funktion. 

Men här är det också viktig vad pedagogerna säger till föräldrarna.25  Bozarslan hävdar att det som 

är viktigast är att pedagogerna i förskolan informerar föräldrar till barn ifrån andra kulturer om de 

t.ex. ska gå och titta på en julkrubba i kyrkan etc. Bozarslan som själv är muslim skriver att hon 

kunde inte förstå vad det skulle vara för mening med att barnen skulle gå till kyrkan och ha 

avslutning, men när hon själv följde med till kyrkan så fick hon känslan av att hon satt på historisk 

mark och att kyrkan inte alls var något att vara rädd för. Dock framhäver Bozarslan att om föräldrar 

inte vill att deras barn ska gå i kyrkan är det bara att acceptera detta. 26

22 Ekström Anna och Aggebo Clas-Göran, Vi kan inte tolka lagen annorlunda  Dagens Nyheter 25/11-2012
23 Skolverkets juridiska vägledning.
24 Tamsen Ragna, Skolavslutning i kyrkan. Svenska kyrkan.se
25 Tamsen Ragna, Skolavslutning i kyrkan. 
26 Svenska kyrkan.se, Bozarslan Aycan, Möte med mångfald Stockholm 2010
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 Detta håller dock inte alla kyrkliga förespråkare med om. På DN debatts hemsida skriver biskopen 

i Uppsala Ragna Persenius att han tvärtom tycker att skolorna ska flytta ifrån kyrkan och istället 

vara i en aula, detta därför att han anser att skolan går in och bestämmer vad som ska sägas i kyrkan

samt att vissa elever kan känna sig obekväma med att vara i kyrkan. I frågan om skolan kan 

fortsätta vara i kyrkan så skriver han.: ”Nej, inte utan att göra våld på oss själva som kyrka eller på 

ett okänt antal elever och lärare. ”27

Vidare hänvisar Persenius till att skolavslutningar i kyrkan är en rest ifrån enhetsamhället där skolan

och staten var ett och där man hade morgon bön och morgon psalm. Sedan kom de meningslösa 

sekulariserade morgonsamlingarna för att slutligen helt försvinna. Idag skriver Persenius att vi lever

i ett multikulturellt samhälle och han hävdar att i ett sådant samhälle med många personer ifrån 

olika kulturer har inte skolavslutning i kyrkan någon plats. 28

Persenius säger också att.:” En annan lösning är att säga till skolan att kyrkan står till förfogande 

men i kyrkan läser vi ur Bibeln, ber och välsignar. Accepteras det är man välkommen. ”29

Här dyker dock problemet upp att det då är församlingen som blir skyldig till att en del elever 

utestängs ifrån den gemensamma skolavslutningen. För att detta inte ska ske tycker Persenius att 

församlingarna bör prioritera om och istället medverka under lektionerna på skolans villkor och 

bjuda in skolorna att komma på studie besök till kyrkan. Detta för att eleverna själva ska få en insikt

i undervisningen om vad kyrkan gör och vad kristen tro är. Han anser även att församlingarna bör 

ge ut inbjudningar till skolorna om en frivillig adventsandakt där det kommer att förekomma 

konfessionella inslag. Dock blir då denna andakt inte en del av utbildningen. Persenius tycker också

att liknande erbjudanden ska ges under våren vid olika religiösa högtider så att skolan inte ska 

känna sig tvingad av tradition att vara i kyrkan på våren heller.30

Vad säger skolverket om det här då? Skolverket hävdar i sin debattartikel att utbildning i skola med 

kommunal huvudman är icke-konfessionell, alltså helt fri ifrån religiösa inslag vilket också gäller 

skolavslutningarna. Vidare skriver skolverket:”Skolavslutningar och samlingar vid exempelvis 

advent är en del av skolans utbildning. Det är därför inte frivilligt att delta i skolans samling även 

när den hålls i kyrkan. Eleverna ska lära sig om religioner i skolan enligt läroplanen. Det kan till 

27 Persenius Ragnar, Dags att sluta fira skolavslutningar i kyrkan. DN debatt 1/11-2007
28 Persenius Ragnar, Dags att sluta fira skolavslutningar i kyrkan. DN debatt 1/11-2007
29 Persenius Ragnar, Dags att sluta fira skolavslutningar i kyrkan. DN debatt 1/11-2007
30 Persenius Ragnar, Dags att sluta fira skolavslutningar i kyrkan. DN debatt 1/11-2007
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exempel ske genom studiebesök i kyrkor och andra religiösa byggnader under lärares ledning. Men

att skolorna samlas i kyrkan i advent, vid samma tid varje år i grundskolan kan inte betraktas som 

en del av undervisningen. Samlingar i kyrkan i samband med högtider eller avslutningar kan vara 

en del av skolans verksamhet men inte en del av undervisningen. Även undervisningen ska enligt 

skollagen vara icke-konfessionell och präglas av saklighet och allsidighet. ” 31

Representanter för skolverket hävdar också i sin artikel att det finns de som anser att skolverket går 

kyrkans led när de överhuvudtaget tillåter skolorna att vara i kyrkan alls. Men som vi sett finns det 

lite olika uppfattningar om var det är rimligt att hålla en skolavslutning. En som har försökte att 

bringa ordning i debatten är Göran Hägglund som anser att hela den här debatten är tramsig, som 

han själv uttrycker det.32

Hägglund undrar i sin artikel om det verkligen är så att det är psalmer, luciakronor och julkrubbor 

som är det största hotet mot de svenska barnen. Förslaget som Hägglund lägger är att man ska ändra

formuleringen i lagtexten så att man kan få en slut på debatten. Idag säger lagtexten följande: 

”Utbildning vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-

konfessionell”.  Hägglund vill ändra texten till :”Undantag från §6 får i offentliga skolor enbart 

förekomma vid enstaka tillfällen under ett skolår i samband med firande av traditionella högtider. 

Deltagande vid sådana högtider ska vara frivilligt för eleverna”. 33

En sådan lagändring hävdar Hägglund skulle återföra makten dit den hör hemma,hos skolorna. 

Hägglund tror också att det skulle vara en väldigt liten skara elever som inte skulle välja att vara 

med på en avslutning även om det är i kyrkan. Hägglund själv uttrycker sig så här.:”Den skulle låta 

oss respektera både våra traditioner och det fåtal som verkligen inte vill exponeras för dem. Den 

skulle, till skillnad från Skolverket, ge skolledarna klara och tydliga besked om vad som gäller.” 34

I debatten håller även Jan Björklund med Göran Hägglund. Björklund skriver att barnen ändå firar 

jul i skolan genom att det hänger symboler som har religiösa förtecken i klassrummet som t.ex. 

julstjärnor, ljusstakar. Och oavsett om man går till kyrkan eller inte så klipper barnen tomtar och gör

smällkarameller. Likadant till påsk så kommer barnen klippa  påskkycklingar och klä ut sig till 

påskkärringar. Björklund håller dock med om att ingen skall bli tvingad att delta i religiösa 

31 Ekström Anna, Aggebo Clas-Göran,Vi kan inte tolka lagen annorlunda. DN debatt 30/11-2012
32 Hägglund Göran, Ny lag löser tramsdebatten om skolavslutningar i kyrkan. SVT debatt 26/11-2012
33 Hägglund Göran, Ny lag löser tramsdebatten om skolavslutningar i kyrkan. SVT debatt 26/11-2012
34 Hägglund Göran, Ny lag löser tramsdebatten om skolavslutningar i kyrkan. SVT debatt 26/11-2012
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ceremonier om den inte vill, han ser gärna att skolorna lokalt fortsätter ha skolavslutning i skolan 

för att motverka rasism.: ”Jag möter aldrig invandrare som kräver att vi ska utplåna våra 

traditioner. Det är snarast ett utslag av överdriven politisk korrekthet hos personer i det svenska 

etablissemanget att driva sådana ståndpunkter. ” 35

Men är det verkligen så att barnen tycker det är roligast att vara i kyrkan? Enligt en anonym 

lågstadielärare så tyckte barnen det var roligast när hela skolan med föräldrar tågade tillsammans till

en närliggande sommaräng med picknick. Författaren tycker visserligen att skolavslutningen i 

kyrkan var fin och högtidlig men han anser att barnen själva tyckte det var roligare med en 

avslutning i det gröna. Författaren skriver att han aldrig har förstått varför man ska ha med 

sångprogram och övade uppställningar redan i maj månad. Han tycker att det räcker om 

avslutningen blir ett fint och festligt avslut mellan elever och lärare, där de elever vars föräldrar inte

haft tid att få ledigt har fått plats på någon annans filt.36

Även Susanna Birgersson skriver i en debattartikel att hon undrar varför lagen om icke-

konfessionellt i skolan skall puttas åt sidan två gånger om året för något som inte är en omistlig 

svensk tradition. Vid julavslutning och sommaravslutning. Att göra ett studiebesök i en kyrka under 

gudstjänst är en sak men att förväntas att delta i en är en helt annan. Att förbjuda avslutningar i 

kyrkan och ta bort allt som påminner om Jesus barnet anser Birgersson är absurt men författaren 

anser ändå att det är upp till den enskilda rektorn att se till att barn till ateistiska föräldrar inte 

känner sig illa till mods p.g.a. det som sägs under avslutningen. Sen är det upp till varje präst och 

kyrkoherde att själva bestämma om kyrkan ska förvandlas till en aula två gånger om året.37

Analys

Vad kan man då säga är kyrkan ett sakralt hus eller är det samlingslokal? Jag skulle säga att utifrån 

de debattartiklar och regelverk som jag har läst kan man säga att det är inte helt självklart. Att 

kyrkorummet är heligt kan man enas om men det är hur det ska användas som är problematiken. 

Skall man följa skolverkets juridiska handledning så är kyrkorummet en typ av samlingslokal med 

ett högt traditionsvärde dit skolorna går två gånger om året för att ha en gemensam avslutning utan 

religiösa inslag. Men på andra sidan i debatten finns de som följer Ragnar Persenius. De 

debattörerna står fast vid att kyrkan är ett sakralt hus där man ber och välsignar. Skolorna är 

välkomna att ta del av kyrkorummet men då får de finna sig i att man ber och välsignar.

35 Björlund Jan, Skolan får gärna ha julavslutning i kyrkan, Svenska Dagbladet debatt 18/12-2007

36 Skolavslutning är bäst i parken. Svenska dagbladet opinion 27/9-2007
37 Birgersson Susanna Stilla natt, årliga debatt. Dagens nyheter debatt 28/11-2012
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Detta är de två sidorna i argumentation. Men  vem är det då som bestämmer hur det ska se ut? Det 

svaret är mycket enklare att svara på. Det är kyrkoherdarna tillsammans med landets rektorer som 

behöver jämka sig till en gyllene medelväg. Men skall man då tro den anonyma skribenten i 

Svenska dagbladet (27/9) så behövs inte kyrkan alls utan elever och föräldrar kan lika gärna samlas 

i parken eller någon annanstans och ha en minst lika högtidlig och fin skolavslutning där. Då behövs

inte kyrkan alls utan de kan ägna sig åt sitt och skolan ägnar sig åt sitt helt skilda ifrån varandra.

Skolavslutning med religiöst innehåll eller ickekonfessionell samling

med vikt på samvaro.

I denna del av analysen tänkte jag belysa det som oftast har varit den brännande frågan i debatten 

och på beslut som har fattats på högre instanser nämligen vad får skolavslutningen innehålla. Kan 

skolavslutningen innehålla psalmsång och välsignelse eller måste den vara helt icke konfessionell 

med sånger där man tagit bort allt religiöst? 

Skall man gå på skolverkets riktlinjer måste samlingen vara helt icke-religiöst. I ett av sina beslut 

ifrån 13/6-2011 kritiserar Skolverket en skola för att de hade ”starka” religiösa inslag under 

skolavslutningen när man sjöng ”stilla natt” och nu ”tändas tusen juleljus”. 38Detta trots att Anna 

Ekström och Claes-Göran Aggebo bara ett år senare skriver på Dagens nyheters debattsida att man 

inte ser något problem med att skolorna sjunger någon enstaka psalm så länge den är starkt 

förknippat med tradition och inte med religion. 39

I ett debattinlägg av Stefan Atterfalls skriver han att.:”Men lika självklart som att barnen får 

sommarlov så kommer även diskussionen om skolavslutningar i kyrkan. Skolverket uppmanar som 

vanligt rektorer till eftertänksamhet och försiktighet när det gäller att planera skolavslutningen, för 

ingen ska ”riskera att bli påverkad när det gäller politik eller religion”. 40

Atterfall skriver vidare att om man läser skolverkets riktlinjer för skolavslutningar så är det 

intressant att se hur de försöker definierar vad det är som är religion och vad som är tradition. En 

38 Skolinspektionens beslut 13/6-2011
39 Ekström Anna och Aggebo Clas-Göran, Vi kan inte tolka lagen annorlunda Dagens Nyheter 25/11-2012
40 Attefall Stefan, Låt skolorna få göra undantag Svenska dagbladet 13/6-2012
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psalm som skrevs för 300 år sedan och är förknippat med skolavslutningar kallas då i deras 

definition som en del av traditionen. Det verkar vara användningsområdet som styr huruvida det är 

tradition eller religion. Atterfall skriver vidare att det är samma lagstiftning för skolavslutningar 

som har funnits sedan 1980-talet om att det enda som har ändrats är Skolverkets definition som har 

blivit snävare och snävare, vilket har lett till att prästen inte får säga.:” Ha ett trevligt sommarlov 

och Gud välsigne er”. 41

Atterfall hävdar också att det borde ligga på den enskilda skolan hur skolavslutningen ska vara 

utformad. Han tycker dock inte att Skolverket verkar inte lita på rektorer och lärare när det kommer 

till skolavslutningen. Atterfall tycker det är löjligt att rektorer måste gå igenom varje psalm och 

prästens tal för att kunna avgöra vad som är tradition och vad det är som är religiöst. Han ger ett 

exempel på en lagändring som syftar till att skolan kan vara i kyrkan utan att det ska bli en 

diskussion om det varje år.42

Det är inte bara politiker som har åsikter om skolavslutningar i kyrkan. Prästerna Eva Cronsioe och 

Lisa Åslunds debattinlägg i Svenska dagbladet(26/6-2010) där de undrar vems ärenden som 

skolverket egentligen går. De bygger sin argumentation utifrån att skolavslutningen inte kan vara 

icke-konfessionell så länge den hålls i kyrkan. Detta eftersom:”Problemet är bara att både kyrkan 

som rum och vi som präster genom vår blotta närvaro per definition utgör religiösa inslag.” 43

Denna insikt är en sak som många av de andra debattörerna jag har använt inte har reflekterat över. 

För ska man tro skolverket så kan man mycket väl vara i kyrkan och ha en präst med och det kan 

fortfarande vara icke-konfessionellt. Cronsioe och Åslund hävdar dock att skolverket i och med 

denna inställning per automatik är emot skolavslutningar i kyrkan. Detta gör att rektorerna och 

prästerna hamnar i en ond cirkel eftersom de båda har sina ramverk och regler att hålla sig till och 

dessa ramverk inte förenliga med varandra. Vidare vill författarna hävda att problemet är 

konstruerat och att det är skolverkets tolkningar som är problemet och inte skolan i sig själv. 

Författarna skriver också att de inte heller tror att det är skolavslutningen i sig själv som är själva 

huvudfrågan utan att debatten snarare handlar om religionens plats i det moderna samhället. Dock 

tror de att många ser skolavslutningens traditionella värde och andlighet som något nära 

förknippat.44

41 Atterfall Stefan, Låt skolorna få göra undantag Svenska dagbladet 13/6-2012
42 Atterfall Stefan, Låt skolorna få göra undantag Svenska dagbladet 13/6-2012
43 Cronsioe Eva och Åslund Eva, Vems ärenden går skolverket Svenska dagbladet 26/6 2010
44 Cronsioe Eva och Åslund Eva, Vems ärenden går skolverket Svenska dagbladet 26/6 2010
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Ett annat argument mot skolavslutningar i skolan är att det skulle vara förtryckande mot människor 

som inte har en kristen tro. Men måste det var så? Frågar man diskrimineringsombudsmannen så är 

det så att icke-kristna kan känna ett obehag inför att delta i en traditionell skolavslutning i kyrkan. 

Men som Ana Maria Narti påstår i sin debattartikel behöver det inte fallet. Hon påstår tvärtom att 

om man ska kunna lära sig att acceptera en ny kultur måste man först lära sig att tycka om sin egen 

kultur. Hon hävdar också att då får de högerextrema grupperna rätt när det hävdar att man inte kan 

ha ett multikulturellt samhälle. Men som författaren själv säger.:”Så låt oss fira skolavslutningen i 

kyrkan, låt oss sjunga Den blomstertid nu kommer. Rektorn, eleverna och prästen kan tala och 

bredvid dem kan också en imam, en rabbin och en icke-troende humanist finna plats.”45

Men det är inte bara i tidningarna som debatten har först. Även politiska partier har gett sig in i 

debatten där de mest aktiva har varit Sverigedemokraterna som i ett pressmeddelande vill nå en 

kompromiss mellan de två lägren som vi har sett. De vill att man ska ha en obligatorisk avslutning 

som är helt icke-konfessionell och sedan vill de tvinga skolorna att erbjuda en ”alternativ” och 

frivillig avslutning efter den obligatoriska som är i kyrkan och har konfessionellt innehåll. Kravet 

för att denna avslutning ska bli av är att minst tio procent av eleverna önskar att ha en kristen 

skolavslutning. Detta skulle då ske efter skoltid och inte vara en del av skolans utbildning. Jimmie 

Åkesson uttalar sig så här i frågan.: ”Sverige har varit ett kristet land i tusen år. Vi kan inte rensa 

bort alla kristna symboler och referenser från de offentliga verksamheterna utan att samtidigt också

göra våld på vår kultur och identitet.” Kyrkomötet valde redan 2007 att avslå en motion om att 

kyrkomötet skulle ta fram riktlinjer som riktade sig till föräldrargrupper som ville och önskade sig 

ha en alternativ och frivillig skolavslutning. Detta för att man tyckte att kyrkan och skolan hade ett 

omfattande samarbete som byggde på dialog. 46

Men frågan som uppkommer är så klart om det är möjligt för skolan och kyrkan att mötas eller om 

de alltid kommer att krocka i tankar kring vad som är kyrkligt och vad som är möjligt i 

utbildningen?

Ska man följa skolverkets riktlinjer så är det absolut möjligt för skolan och kyrkan att mötas men 

vad tycker kyrkan om det här? Till kyrkomötet skrev kyrkolivsutskottet ett betänkande som 

behandlade skolan och skolavslutningar. Här tar de bl.a. upp FN:s barnkonvention där det uttrycks 

45 Narti Ana Maria, Självklart ska vi sjunga den blomstertid. Svenska dagbladet 14/6 2006
46 Sverigedemokraterna vill ålägga landets skolor att arrangera traditionella avslutningar 4/6-2010,  Kyrkomötet 

motion 2007:73
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alla barns rätt till att ha en egen tanke och rätten till religionsfrihet. Det står också i den att om 

barnet är för litet (se omyndig) så är det vårdnadshavaren som ska se till så att detta efterföljs. De 

fortsätter i sitt betänkande att framhäva att skolavslutningen är en viktig del i det möte som sker 

mellan präster, föräldrar, barn och lärare. 47Detta är något som delas av Albin Davidsson som skriver

i sin bok att man måste avdramatisera kyrkorummet igenom att kyrkopersonalen kan t.ex. 

uppmuntra eleverna att använda kyrkorummet på raster för att be, tända ljus och söka stillhet, detta 

för att eleverna skall känna sig mer hemma i kyrkorummet som lokal.48

Har kyrkans högste ledare något att säga om saken? I ett brev från biskopen i Lund lämnar hon ut 

en rad direktiv till de lokala kyrkoherdarna om hur man ska förhålla sig till skolavslutningar i 

kyrkan. Nedan går jag kort igenom dessa direktiv.

När dörren stängs hitta andra samarbetsformer:

Här tar biskopen sitt avstamp i det som Sverigedemokraterna och kyrkomötets motion föreslår. 

Alltså att kyrkan skall hitta andra samarbetsformer med skolan och i detta ligger att erbjuda en 

frivillig kristen avslutning efter ordinarie program eller att man ska ha en gudstjänst ”för dig som 

ska börja skolan” och då lägga denna i början av läsåret, för de elever som ska börja skolan.

Öppen kyrka för skolorna

Här tar biskopen upp att det finns de församlingar som öppnar kyrkorna för en icke kristen 

gudstjänst. Däremot ser gärna biskopen att en representant för kyrkan närvarar så att det inte görs 

intrång på kyrkorummets heliga karaktär. Här framhäver biskopen att det är förenligt med luthersk 

tradition att erkänna olika ansvarsområden och ansvaret för skolan har ju rektorn och ingen annan, 

samtidigt som kyrkorummet har något att berätta för eleverna också. Biskopen tycker också att 

kyrkan skall ställa upp med lokal om den lokala skolan ber om hjälp.

Skolavslutning i samarbete

Här framhäver biskopen vikten av att man kan ha en icke-kristen avslutning i kyrkan och att det 

finns ett gott samarbete i många församlingar där samlingen också leds av en präst. För som 

47 Kyrkolivsutskottets betänkande 2011:9
48 Davidsson Albin, Skola och kyrka möts Stockholm 2008
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biskopen själv skriver :”Samtidigt ska vi glädjas över förmånen att få möta och lyckönska tusentals

unga människor och tillsammans dela glimtar ur vår traditions rika skatter.”49

I boken Skola och kyrka möts försöker prästen Albin Davidsson att ge en handbok i hur ett 

samarbete mellan den icke-konfessionell skolan och kyrkan kan bedrivas. I boken så ger han 

konkreta tips till både kyrkopersonal och lärare samt förslag på tema som kan fungera att använda i 

den svenska skolan. Boken reflekterar och vägleder också kring skolavslutningar, krishantering och 

det enskilda samtalet.50

Prästens roll under skolavslutningen

Den näst sista delen jag tänkte ta upp i denna C-uppsats är prästen roll under skolavslutningen. Kan 

det vara så att man har en präst med trots att prästen inte får prata om religiösa ting eller är det så att

prästen måste stå tillbaka när skolan kommer till kyrkan? Ska man följa skolverkets riktlinjer så får 

det absolut vara med en präst så länge han/hon inte välsignar eller predikar för barnen. Detta är 

dock något prästerna själva inte är överens om. När  Ann-Louise Trulsson som är präst i 

Fridlevdstads församling i Blekinge säger till Dagens nyheters reporter att hon inte kommer låta sig 

styras av skollagen utan hon kommer att välsigna barnen, står detta i skarpt kontrast till de riktlinjer 

som Skolverket skickar ut angående skolavslutningen. Bo Johansson som är präst i Hässleholms 

församling, har gått med på att helt skippa alla religiösa inslag under den officiella skolavslutningen

och sedan håller han en frivillig skolavslutning efteråt för de elever, lärare och föräldrar som vill 

lyssna till predikan, sjunga psalmer och bli välsignade. 51

Problematiken med prästen roll är att det är väldigt godtyckligt om det han/hon säger är religiöst 

eller ej. Ska man tro skolverket så är det okej med en präst som talar så länge det inte handlar om 

religionen. Skolinspektionen, som är den myndighet som övervakar skolorna brukar vara av en 

annan åsikt. För ska man tro skolinspektionens beslut så är prästens blotta närvaro tillräckligt 

konfessionell. På Gånghesterskolan i Borås hävdar skolan att deras skolavslutning var icke 

konfessionell och att barnen uppmanades prata om vad de kände lycka över och sjunga en sång 

samt att prästen bad en kort bön i enlighet med traditionen i skolan. Detta är om man ska tolka 

skolverkets riktlinjer helt okej men skolinspektionen slår efter en anonym anmälning fast att skolans

49 Brev till kyrkoherdarna i Lunds stift skrivet av biskopen i lund.
50 Davidsson Albin, Skola och kyrka möts baksidan
51 Sahlin Johan Alexander, Prästen vägrar låta skollagen styra Dagens nyheter 06/06-2012
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avslutning var konfessionell eftersom anmälaren hävdar att prästen hade talat om vad Gud hade 

givit barnen och bett en bön över dem.52

Det är just här problemet i debatten ligger. Skolverket har ett regelverk som skolornas måste 

förhålla sig till där rektorn bestämmer vad som ska ske, fast å andra sidan så finns skolinspektionen 

där som gör mycket strängare tolkningar än vad skolverket gör. Frågan är vem man ska följa och 

vad prästerna och kyrkan tycker själva.  Ska man följa Albin Davidsson i hans bok Skola och Kyrka

möts så anser han att prästen bör ha en mer tillbakadragen roll under själva avslutningen just därför 

att ungdomarna ska få lov att stå i centrum. Detta visar också att de anställda i kyrkan visar hänsyn 

till skolorna med hänvisning till att kyrkorummet lika mycket är deras som de anställdas. Det är ju 

då något som går emot det diskussions material som svenska kyrkan har publicerat där de tycker att 

skolavslutningen ska vara frivillig för de elever som inte vill vara i kyrkan. Dock har vi ju sett 

tidigare i denna uppsats att det inte är möjligt då skolavslutningen är en del av utbildningen i skolan.

Och som en del av den måste den vara icke-konfessionell. Även på detta ger Davidsson ett svar då 

han tycker att det skall vara eleverna själv som står i centrum och att kyrkan bör låta körsång, 

diktläsning, solosång, drama och allmän kreativitet flöda i kyrkorummet.53

Det man ändå kommer ner till är: Kan prästen säga vad han/hon vill och kan prästen vara med?

Ska man tro Johan Alexander Sahlins artikel (DN 6/6-2012)54 så ska prästen kunna säga vad 

han/hon vill och skolan ska strunta i det. Som vi har sett i en del utlåtande ifrån skolinspektionen 

har även präster valt att helt ignorera det som de styrande inom skolan har sagt och hållit både bön 

och predikan underskolavslutning. Detta trots att skolverket i sin vägledning tydligt har sagt att man

får ha med en präst och att denna kan hålla tal så länge talen handlar om tradition och samvaro och 

inte har ett religiöst budskap. Men var går gränsen mellan religiöst budskap och tradition? Är det 

inte så som Eva Cronsioe och Eva Åslund säger att prästen i sig själv är en religiös symbol?55 Ska 

man lyssna på Albin Davidsson så är prästens tal vad han gör det till. I sin handledning så säger han 

att prästen kan tala om snöflingor som man inte fullt ut kan se men som berättar om livets storhet. 

Men det som det här kommer ner till är att man måste få bort föräldrarnas rädsla för att prästen skall

hålla en predikan och inte prata om glädjen med sommaren.56

52 Skolinspektionens beslut DNR 41-2010:35
53 Davidsson Albin, Skola och Kyrka möts Stockholm 2008, Skolverkets juridiska vägledning, Svenska Kyrkans 

samtalsunderlag. 
54  Sahlin Johan Alexander, Prästen vägrar låta skollagen styra
55  Cronsioe Eva och Åslund Eva, Vems ärenden går skolverket Svenska dagbladet 26/6 2010 
56 Davidsson Albin, Skola och kyrka möts Stockholm 2008, Skolans juridiska vägledningoch Skolinspektionens 
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Man skulle kunna sammanfatta prästens roll under skolavslutningen i två block. Det ena är prästens 

medverkan om en del präster själva fick bestämma och då skulle prästen både få lov att predika, 

leda bön och välsigna barnen vid avslutningen. Alltså att skolavslutningen skulle vara mer som en 

gudstjänst.57

Det andra blocket är om man ska följa skolverkets riktlinjer. Då prästen gärna får vara med men om 

han/hon skall uttalas sig så får uttalandet inte vara av religiös karaktär utan måste vara kopplat till 

traditioner och det högtidliga. Prästen får då heller inte be eller välsigna barnen.58

Sammanfattning och diskussion av kapitlet

Kyrkan som sakralt hus eller en samlingslokal vilken som?

I denna del av uppsatsen försöker jag att ta reda på om kyrkan som byggnad går att få icke-religiös 

eller om den är religiös i sin blotta existens. En del debattörer/myndigheter tyckte att kyrkan kunde 

mycket väl vara en samlingslokal där skolorna kunde träffas för att under traditionella och 

högtidliga former fira sin avslutning. Men i denna debatt fanns det också de som ansåg att  kyrkan 

var helig och ville man vara där fick man rätta sig efter det vidare fanns de som tyckte att det 

visserligen var fint att vara i kyrkan men de kunde lika gärna vara i parken eller i gympasalen. Här 

märkte jag inte av något i den hätska debatt som jag hade väntat mig att få läsa, utan det fanns en 

förståelse för om kyrkan ville ha en religiös högtid med att den skulle ske utanför skoltid eftersom 

den svenska skolan är icke-konfessionell.

Skolavslutning med religiöst innehåll eller ickekonfessionell samling med vikt på samvaro

I den här delen av uppsatsen började jag inse att debatten blev mer hetlevrad. Då började även de 

politiska partierna att ge sig in i debatten och det var fler myndigheter som gav sina svar. För det 

som var uppenbart var att det var skolavslutningens innehåll som var den riktigt känsliga frågan och

inte kyrkobyggnaden som jag hade väntat mig. När det kom till innehållet så visade det sig att allt 

som var religiöst var väldigt tabubelagt eftersom det finns de elever och föräldrar som kan ta illa vid

57 Sahlin Johan Alexander, Prästen vägrar låta skollagen styra Svenska Dagbladet 26/6 2010 och Skolinspektionens 
uttalande DNR 41- 2011:102

58 Skolans juridiska vägledning.
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sig. 

I skolinspektionens utlåtande så talades det om att man hade tvingat barnen att be men på andra 

sidan fanns det dem som ville visa på samförstånd. Här kan biskopen i Lund framhävas då hon 

tyckte att skolan fick gärna vara i kyrkan och att deras avslutningar inte behövde ha ett religiöst 

innehåll. 

Det som också framkom här var dels Göran Hägglunds egen åsikt att man borde ändra skollagen så 

att avslutningen blev frivillig för att alla elever som kände obehag inför att gå i kyrkan. I den del så 

har också Sverigedemokraterna uttalat sig om att de vill tvinga skolorna till att ha en traditionell 

religiös avslutning om minst tio procent av föräldrarna och eleverna vill det.  

En sak som jag själv tyckte var väldigt intressant var Albin Davidssons idé om att man skulle öppna

kyrkorna under rasterna för att eleverna skulle kunna gå in där och söka stillhet, bön och egen 

andakt för att på så sätt få eleverna att inte känna obehag över att behöva vara i kyrkan.

Prästens roll under skolavslutningen.

Den sista och känsligaste delen som jag tog upp var prästens roll under avslutningen. Denna del

visste jag skulle bli knepig eftersom man här ställer prästens roll som den som representerar kyrkan 

mot skolverkets krav på icke konfessionalistisk.

Det som kom fram var att det fanns präster som tolkade skolverkets riktlinjer lite olika. Dels fanns  

det präster som vägrade låta sig styras av skolverkets regler utan både välsignade och predikade för 

eleverna precis som de alltid har gjort, sen fanns det de präster som helt eller delvis struntat i   

välsignelsen och bönen för att alla elever skulle känna sig välkomna.
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Finns det någon lösning på debatten?
Här nedan kommer jag att ge en uppsamling över de argument som har framkommit i Uppsatsen. 

Den första kolumnen motsvarar den första cirkeln som jag beskrev i uppsatsens teori avsnitt. Den 

innehåller de argument som stödjer att man ska ha en kristen avslutning i kyrkan med religiösa 

inslag. Den andra kolumnen motsvarar gråzonen, där man anser att man kan ha skolavslutning i 

kyrkan men utan religiösa inslag. Den tredje kolumnen motsvarar den andra cirkeln. Dessa 

argument stödjer de som inte vill att man ska ha skolavslutning i kyrkan utan tycker den kan lika 

gärna vara någon annanstans. Den tredje cirkeln i teorin som behandlar prästen är här inbakade i de 

tre kolumnerna och får ingen egen kolumn.

Argumentations genomgång

Vill ha avslutning i 
kyrkan

Vill ha avslutning i 
kyrkan men utan 
religiösa inslag. 
(gråzonen)

Vill inte ha avslutning i 
kyrkan

”Sverigedemokraterna anser 
att de traditionella 
skolavslutningarna är en viktig 
del av det svenska 
kulturarvet...”59

”Samtidigt säger vi att det är 
möjligt att samlas i kyrkan, att 
prästen kan medverka och att 
man kan sjunga någon enstaka 
psalm som starkt förknippas 
med traditionen.”60

”Att behålla skolavslutningarna
i kyrkan vore att göra våld på 
oss själv och ett okänt antal 
elever och lärare”61

”De allra flesta skolor firar jul 
på ett eller annat sätt. I 
Klassrummen finns både 
julstjärnor och 
adventsljusstakar. Och oavsett 
om går till kyrkan eller inte, så 
klipper barnen tomtar och 
smällkarameller”62

”Att göra studiebesök eller lära
sig om den kristna julen är en 
sak, något annat att förväntas 
delta i en julgudstjänst. Det 
vore en orimlig detaljstyrning 
att förbjuda skolor att hålla 
avslutningar i kyrkan eller 
beordra totalsanering av allt 
som kan tänkas påminnas om 
Jesusbarnet.”63

”Avslutningen av skolåret i 
gemenskap och feststämning är 
det viktigaste, och det är inte 
givet att kyrkan är den rätta 
platsen för barnen och 
ungdomarna.”64  

”Så låt oss fira skolavslutning i 
kyrkan, låt oss sjunga Den 
blomstertid nu kommer. 

”Kyrkan är förstås inte vilket 
rum som helst. Det handlar om 
rum som är uppbyggd för 

59 Sverigedemokraterna vill ålägga landets skolor att arrangera traditionella skolavslutningar. 
Pressmeddelande 2010-06-04
60 Ekström Ann och Aggebo Claes-Göran, ”Vi kan inte tolka lagen annorlunda” DN debatt 2012-11-30
61 Persenius Ragnar, ”Dags att sluta fira skolavslutningen i kyrkan”  DN debatt 2007-01-11
62 Anonym författare, ”Skolan får gärna ha julavslutning i kyrkan” Svenska dagbladet opinion 2007-12-18
63 Birgersson Susanna, ”Stilla natt, årliga debatt” DNs ledare 2012-11-28
64 Okände författare, ”Skolavslutning är bäst i parken” SvD Opinion 2007-07-10
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Rektorn, eleverna och prästen 
kan tala och bredvid dem också
en imam, en rabbin och en icke 
troende humanist finna plats” 65

gudstjänst och som därför bär 
på mycket mening och en 
speciell laddning. Men det 
behöver inte innebära en 
konflikt att ha skolavslutning 
där, bara man inte utsätter 
barnen för religiösa riter de 
inte själva valt.”66

”Jag gör som jag alltid gjort, 
alltså att jag inte håller 
välsignelsen i sin helhet. Men 
hon tänker avsluta med orden:”
Gud välsigne er och ha en 
härlig sommar”67

”Skolverket har slagit fast att 
det är möjligt att ha 
skolavslutning i kyrkan och att 
en präst kan medverka. Kravet 
är att det inte får förekomma 
konfessionella inslag.” 68 

”Vi kristdemokrater menar 
därför att offentliga skolor vid 
enstaka tillfällen, förslagsvis i 
samband med firandet av 
traditionella högtider bör 
kunna göra undantag från 
regeln som säger att 
utbildningen ska vara helt icke-
konfessionell.69

”Det finns inget ”innehåll” i 
advent utanför det kristna. Att 
kräva adventssamlingar utan 
religiösa inslag är ungefär som 
att kräva att de biblar som 
används i utbildningen ska 
rensas från religiöst innehåll 
och bara innehålla sådant som 
är traditionellt och 
högtidsskapande.”70

”När man besöker exempelvis 
ett adventsfirande och sjunger 
en välkänd psalm går det inte 
att ta bort innehållet. Vi menar 
att elever i skolan utsätts för 
olika former av påverkan varje 
dag. Skolans uppgift är att 
förmedla kunskap och fakta. 
Lika viktigt är också att bidra 
till att elever utvecklar ett 

65 Narti Ana Maria,  ”Självklart ska vi sjunga Den blomstertid” DN debatt  2006-06-14
66 Tamsen Ragna, ”Skolavslutning i kyrkan” Svenska kyrkan -  kyrka och samhälle
67 Sahlin Alexander John, ”Prästen vägrar låta skollagen styra” DN 2012-06-06
68 Ekström Ann och Aggebo Claes-Göran, Gud får inte vara med när skolan samlas i kyrkan  DN debatt 25/11-2012
69 Attefall Stefan, ”Låt skolorna få göra undantag” SvD Opinion 2012-06-13
70 Modéus Martin, ”Det finns inget advent utan kristet innehåll” DN debatt 2012-11-26



25

kritiskt tänkande, men också 
tolerans och förståelse för att vi
tycker och tror olika. ”71

”För mig är det en självklarhet 
att den offentliga 
undervisningen ska vara icke-
konfessionell. Skolavslutningar,
däremot, är något annat främst 
för att de inte är undervisning i 
daglig mening. Men också för 
att de ger oss en möjlighet till 
lite högtidlighet, elever, lärare 
och föräldrar tillsammans. För 
att de speglar traditioner som 
sitter djupt rotade i den svenska
kulturhistorien.”72

”Problemet är bara att både 
kyrkan som rum och vi som 
präster genom vår blotta 
närvaro per definition utgör 
religiösa inslag! Man behöver 
inte vara särskilt djupsinnig för
att inse att Skolverket därmed 
redan i sin egen formulering i 
praktiken talar emot 
skolavslutningar i kyrkan. Både
rektorer och präster tycks 
hamna i ett olösligt problem, 
eftersom vi båda har våra 
speciella ramverk och uppdrag 
att förhålla oss till. Men vad vi 
vill hävda är att problemet är 
konstruerat – ser man nämligen
på vad våra lagar och 
förordningar säger blir det 
tydligt att det är Skolverkets 
tolkning av lagtexten som är 
problemet. Det är därför 
angeläget att ställa frågan om 
vilka intressen som styrt denna 
tolkning, och att försöka 
frilägga de dolda premisser 
som ligger bakom ”73

71 Carlsson Anders, Wallmarkt Hans, Stjernkvist Lars, Friggebo Birgitta och Danielsson Staffan, Advent utan innehåll 
meningslöst Dagens Nyheter 27/11-2012

72 Hägglund Göran, Ny lag löser tramsdebatten om skolavslutning i kyrkan. SVT Debatt 26/11-2012
73 Cronsioe Eva och Åslund Lisa, Vems ärende går skolverket. SvD opinion 26/6-2010
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Argumentationsdiskussion och sammanfattning

För att avsluta uppsatsen tänkte jag försöka sammanfatta det jag har skrivit utifrån de frågor som jag

ställde i början.  Vilka argument finns för respektive emot skolavslutning i kyrkan? Vilka är de olika 

elementen i debatten?

Tittar man på min argumentations genomgång här ovan så ser man tydligt att de allra flesta 

debattörerna är för att ha skolavslutning med religiösa inslag i skolan. Men det finns också de som 

är emot att släppa in skolorna i kyrkan. Det kan handla om att man anser att det antingen är 

gemenskapen som är det viktiga, sen finns det debattörer som anser att om man låter skolorna ha 

icke-konfessionell avslutningar i kyrkan så försvinner det som är speciellt med kyrkan. Det som är 

värt att nämna är att de som anser att skolavlutning skall vara icke religiös men att den ändå kan 

hållas i kyrkan är personer som tillhör skolverket. Det är dessa som uppehåller sig i gråzonen som 

jag tar upp i mitt teori. För som vi har läst i uppsatsen så är inte skolverket och skolinspektionen 

alltid överens med resten av debattörerna utan de gör en mycket striktare tolkning av lagtexten än 

vad många debattörer gör. Detta gör att det blir svårt att hålla religiösa avslutningar i kyrkan. Men 

det har det precis kommit ett lagförslag ifrån regeringen som syftar till att döda debatten igenom att 

tillåta att man sjunger psalmer och att en präst kan läsa ur julevangeliet för att föra den svenska 

traditionen vidare.74 

Tittar vi sen på min andra frågeställning som behandlar vilka element som finns i debatten så har 

jag kommit fram till att det finns tre olika element som lyser igenom i debatten. Dessa är vad är 

kyrkan egentligen? Är det så att kyrkan är ett heligt rum som är endast avsett för religiösa 

handlingar eller är det möjligt att även ha en icke-konfessionell samling där. 

Den andra delen som har framkommit behandlar innehållet i skolavslutningen. Här kom det upp 

många argument som har rört upp känslor. Det som var mest anmärkningsvärt var att skolverket och

skolinspektionen gjorde så vilt olika tolkningar på samma situation. Enligt skolverket så var det 

oket att sjunga psalmer så länge vikten ligger på tradition, medan skolinspektionen tyckte inte alls 

de var okej utan tolkade det som konfessionella inslag, vilket inte får förekomma i svenska skolan. 

Men i de här delen så gav sig även politiker in tex Göran Hägglund som vill lägga ett nytt lagförslag

för att en gång för alla döda debatten.

74 Pressmeddelande ifrån regeringen, Tillåtet med skolavslutningar i kyrkan 16/12-2013
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Men även i den här debatten fanns det dem som undrade varför man tvunget skulle göra avsteg ifrån

skolans icke-konfessionalistiska ställningstagande en gång om året pga av en tradition som vållade 

mer problem än den var vacker. Frågan som också kom upp var om eleverna verkligen brydde sig 

om vad som händer under avslutningen.

Det sista elementet som kom upp var prästen och han/hons roll under skolavslutningen. Vissa 

debattörer tyckte att prästen hade en självklar plats som representant för kyrkan och att prästen 

kunde berätta för barnen om varför vi firar jul. Andra debattörer tyckte att om prästen skulle vara 

med och prata då skulle vikten ligga på traditioner och det annalkande lovet och han/hon fick 

absolut inte läsa julevangeliet eller prata om varför vi firar jul. I detta fallet så förpassas prästen till 

periferin och blir en mängden av talare under avslutningen. 

I denna del så har det även kommit fram till att präster har tagit till sig skolverkets riktlinjer på lite 

olika sätt. Allt ifrån att bara korta ner välsignelsen till att helt strunta i den och leda en icke-

konfessionell avslutning.
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