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1 Inledning  

1.1 Introduktion 
Under vistelser utomlands har jag fått erfara att barn världen över har ungefär samma 

grundläggande behov. De är helt enkelt ganska lika. Kanske mer lika än vad vi vuxna 

är. Barn har ofta ganska okomplicerade förhållanden till saker och ting. De interagerar 

enkelt med varandra, har lätt till lek och nära till skratt.  

 

Och alla barn är lika mycket värda. Det står det i FNs konvention om barns rättigheter, 

Barnkonventionen som den också heter. Inget barn får utsättas för mobbing, 

diskrimineras eller behandlas sämre än något annat barn. Om barnet är flicka eller 

pojke spelar ingen roll, inte heller vilken hudfärg eller hårfärg barnet har eller vilket 

språk det talar. Fattig eller rik, med dålig hörsel eller syn, hjulburen eller med annan 

funktionsnedsättning – oavsett är de lika mycket värda, står det i konventionen.1 En 

mänsklig rättighet gäller universellt och kan enbart innehas av enskilda människor. 193 

utav värdens självständiga stater har i dagsläget ratificerat barnkonventionen och 

endast USA, Somalia och Sydsudan återstår. Sverige förpliktigade sig att följa 

konventionen år 1990.2  

 

Redan långt tidigare, under det första århundradet e.v.t. sägs enligt kristendomen en 

person vid namn Jesus ha levt och talat om barnen i sin förkunnelse. Han sägs ha gjort 

barnen till representanter och predikat om deras värde. Svenska kyrkan regleras av 

Kyrkoordningen som beslutas av Svenska kyrkans högsta organ Kyrkomötet. Där står 

det skrivet i första kapitlet att ”Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära … är grundad 

i Guds heliga ord, såsom det är givet i Gamla och Nya testamentet”. Svenska kyrkan är 

ett trossamfund som bygger på berättelserna om Jesus ord och handlingar. I 

inledningen till första avdelningen i Kyrkoordningen preciseras det också att ”I kristen 

tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i 

Svenska kyrkans verksamhet”.3 Psalmen 791 ”Du vet väl om att du är värdefull” 

används flitigt i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet. Med avstamp i detta 

blir det intressant att studera hur konceptionen av barns värde ser ur i publikationer 

från Svenska kyrkan.  

                      
1 http://unicef.se/barnkonventionen, Barnkonventionen, hämtad 2015-10-21  
2 http://unicef.se/barnkonventionen/fragor-och-svar, Barnkonventionen, hämtad 2015-10-21 
3 https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen, Kyrkoordningen, hämtad 2015-10-21 
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1.2  Syfte och frågeställning  
Syftet med denna uppsats är att undersöka uppfattningen av barns värde i några utav 

Svenska kyrkans publikationer från 2000-talet. Detta utifrån metoden innehållslig 

idéanalys och ett teoretiskt perspektiv med framtagna analysfrågor.  

Syftet leder fram till min övergripande frågeställning:  

• Vilken konception av barns värde framträder i Svenska kyrkans publikationer?  

 
1.3 Material 
För att kunna besvara min frågeställning har jag valt ut för ämnet relevant material. 

Primärmaterialet består av ett antal publikationer utgivna av Svenska kyrkan, ibland i 

samband med så kallade program eller andra arrangemang. Den tidigaste gavs ut år 

1999 och den senaste är från år 2013. Nedan har jag valt att kort presentera materialet.  

 

• I dialog med barn gavs ut 1999 i samband med projektet med samma namn. 

Detta projekt kom att bli grundläggande för vidare arbete med barns rätt och 

värde i Svenska kyrkan. Syftet var, som materialet uttrycker, att forma en 

samsyn för att på samma sätt kunna möta barn och unga ute i församlingarna. 

En checklista återfinns i materialet och kan ses som en tidig föregångare till 

dagens barnkonsekvensanalys.  

 

• Tio år senare, år 2009 arrangerade Svenska kyrkans forskningsenhet 

Forskardagarna 2009 där barn och teologi fick ett särskilt fokus. Föreläsningar 

hölls på temat och 2011 gavs antologin Och han tog dem i famnen ut som ett 

resultat av detta. Där omskrivs kyrkoordningens kapitel, om barnens 

särställning i Svenska kyrkan.  

 

• År 2009 till 2012 pågick Programmet Barn och Unga 0-18 år i Svenska kyrkan. 

Med syfte att intensifiera arbetet med barn och unga så att det uppfattas som 

mer relevant. Programmet har en tydlig koppling till FN och Barnkonventionen. 

Arbetskonferensen som genomfördes 2009 gav upphov till publikationen 

Barnet i teologin och teologin i barnet.   
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• Barnen i Svenska kyrkan är en publikation utav fyra som gavs ut under våren 

2011 på temat barn, församling och undervisning. Den är skriven utav fil. dr. 

Niclas Blåder som är forskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet sedan 2008. 

Studien Barnen i Svenska kyrkan syftat till att belysa och diskutera Svenska 

kyrkans verksamhet med barn, det vill säga vad församlingarna gör, hur de gör 

det och varför det görs.  

 

• År 2011 gavs Leva i dopet ut av Svenska kyrkans biskopar och adresseras 

präster och församlingar, ett så kallat biskopsbrev. Biskoparna betonar i denna 

publikation en levande diskussion om grundläggande visioner och värden.  

 

• 2012 kom Handbok för barnkonsekvensanalyser i Svenska kyrkan efter att 

kyrkomötet beslutat år 2009 att en metod för genomförandet av analysen skulle 

tas fram. Arbetet har bedrivits inom Programmet barn och Unga 0-18 år som 

jag kortfattat beskrev ovan.  

 

• Livsmod – om teologi, barn och unga är den senaste publikation som jag funnit 

relevant för min forskning. I november 2012 bjöd ärkebiskop emeritus Anders 

Wejryd in till Barn och unga – ärkebiskopens möte 2012 med syfte att belysa 

barnens situation i Sverige och världen. Mötet syftade också till att reflektera 

kring hur Svenska kyrkan skulle kunna stärka barn och unga och ge dem mer 

livsmod.  

 

Det sekundärmaterial jag använt mig av som grund för framförallt uppsatsens metod- 

och teoridel presenterar jag också kort. Till min metod har jag hämtat inspiration från 

Carl-Henrik Grenholms verk Att förstå religion – metoder för teologisk forskning 

(2006). Carl-Henrik Grenholm är professor i etik vid Uppsala universitet. Motiven till 

de analysfrågor jag formulerar i teoridelen och sedan applicerar under analysen 

kommer fån Anders Jeffners Att studera människosyn: en översiktlig problemanalys 

(1989) och Hans Hofs Gudsuppfattningar och människosyner: en problemhistorisk 

översikt (1989). Även Carl-Henrik Grenholms Bortom Humanismen – en studie i 

kristen etik har gett uppbåd till teoridelen och reflektionen kring grunden för ett barns 

människovärde.  
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1.4 Tidigare forskning   
Jag har inte funnit någon tidigare forskning som undersökt Svenska kyrkans 

konception av barns värde, genom analys av Svenska kyrkans publikationer. Ingen 

tycks heller fört resonemang kring likdanande frågeställningar inom den akademiska 

forskarvärlden. Däremot bedriver Svenska kyrkans egen forskningsenhet en del studier 

och projekt varav några berör t.ex. religionsfilosofi utifrån ett barnperspektiv, 

barnteologi och barnkonsekvensanalys. En del av detta forskningsmaterial finns med i 

mitt analysmaterial. Exempelvis vill jag lyfta fram boken ”Livsmod, om teologi, barn 

och unga” som utgavs av Svenska kyrkan 2013. Där reflekteras kring, bland 

annat, ”En tro som kan förenas med barnkonventionen ” och förs resonemang om 

värdebegreppet. I ett vidare perspektiv på den tidigare forskningen, om vi låter den 

svenskkyrkliga kontexten gå, finns det något mer att tillgå. Det är fortfarande en 

mycket begränsad sfär så länge huvudfokuset är på just barnen.  Mycket utav den 

religionsfilosofiska forskningen om barn och religion handlar deras rätt till 

religionsfrihet, som dock i flera fall har kopplingar till människovärdet för barn. Om 

detta forskar bland andra Maria Klasson Sundin, doktorand vid teologiska institutionen 

vid Uppsala universitet, som arbetar med avhandlingen ”Mellan självständighet och 

beroende. En filosofisk studie av barnets rätt till religionsfrihet enligt 

Barnkonventionen”. En annan bok inom samma område är ”Frihet och gränser” som 

gavs ut 2006 med red. Johan Modée, nu lektor vid Malmö högskola och Hugo 

Strandberg, docent i religionsfilosofi vid Uppsala universitet och verksam vid Åbo 

Akademi. Boken ”Frihet och gränser” är resultatet av ett samarbetsprojekt som 

bedrivits mellan religionsfilosofer främst verksamma vid Lunds universitet och 

Uppsala universitet. De många artiklar som samlats i antologin handlar inte direkt om 

barn men speglar mångfalden av perspektiv på religionsfrihet. Där finns också ett 

kapitel av Maria Klasson Sundin om ”Barnets religionsfrihet eller föräldrarnas?”.4 Vid 

Teologiska institutionen, Uppsala universitet finns också docent i etik Per Sundman, 

som skrivit en del om teologi och mänskliga rättigheter. Bland annat ett kapitel i 

antologin ”Allas värde och lika rätt. Perspektiv på mänskliga rättigheter” med red. 

teol.dr. Göran Gunner och professor i teologisk etik vid Uppsala universitet Elena 

Namli. Boken ger olika perspektiv på rätten att i trygghet och frihet leva ett mänskligt 

liv och är värd att belysa bland den tidigare forskningen. 

                      
4 Klasson Sundin (2006), s.115 



 7 

1.5 Teori 
Människosyner är sällan explicit utformade som avgränsade teorier, men de är däremot 

vanligt förekommande, väl uttryckta i de dokument som reglerar skola, vård, politik, 

vetenskap etc. Så även inom religiösa samfund. Jag har funnit det en relevant uppgift 

att undersöka människosynen i just sådana dokument inom Svenska kyrkan, och mer 

preciserat synen på just barns människovärde. Uppgiften blir att söka igenom 

materialet efter invävda ställningstaganden och förhoppningsvis finna svar på de 

analysfrågor som kommer att presenteras nedan.5  

Dessa analysfrågor blir en hjälp för att undersöka och problematisera Svenska 

kyrkans konception i dokumenten. Sällan har väl någon av vår tid hävdat att barn inte 

har något värde. Många skulle nog vid en första anblick knappast ifrågasätta ett 

påstående om att Svenska kyrkan anser att barn är viktiga. Men vad är viktigt, och hur 

visar det sig egentligen? Vilka delar av synen på människovärde betonas och 

prioriteras i dokumenten och vilka tonas ned?6 Det ämnar studien utforska.  

 

Men låt oss föst ta avstamp i moralprincipen om alla människors lika värde, som vi 

möter kanske främst inom kantiansk etik. Enligt denna princip har alla människor ett 

värde i sig, helt oberoende av ras, kön, socialgrupp eller nationalitet. Grenholm 

beskriver att en sådan människovärdesprincip oftast motiveras utifrån en karakteristisk 

människosyn. Människor har vissa gemensamma egenskaper som ingen annan art har. 

Oftast talas om människans rationalitet som exempelvis bidrar till förmågan till 

självreflektion och att utföra filosofiska distinktioner, samt en fri vilja och moraliskt 

ansvarstagande. Det förhållande att alla människor har en möjlighet att utveckla sin 

frihet och rationalitet oavsett ras, kön och socialgrupp är av vikt nog för ett lika värde, 

även om alla människor inte lyckas utveckla dessa egenskaper lika mycket.7  

 Människovärdesprincipen hävdar att ingen människa får behandlas av en annan 

människa för att uppnå egna eller andras syften, utan att vare människa ska behandlas 

med respekt och som en varelse med egna autonomt etablerade mål. Till en viss del 

kan man således behandla en människa som ett medel – men inte enbart som ett medel, 

eftersom att man då inte tar hänsyn till det viktigaste, som är människans egna mål.8  

                      
5 Jeffner (1989), s. 42-43 
6 Hof (1989), s.10 
7 Grenholm (2003), s. 46 
8 Grenholm (2003), s. 47  
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Även Kant betonar detta att människan aldrig enbart ska brukas som ett medel, 

eftersom att hon har en särskild värdighet i och med att hon är en rationell varelse med 

förmågan att t.ex. själv bestämma vilka maximer hon skall följa i sitt eget handlande. 9 

  Principen om alla människors lika värde hör enligt Grenholm i humanistisk 

tradition nära samman med idén om alla människors lika rätt, dvs. rättigheter för alla 

människor oberoende av ras, kön och nationalitet. Och för att respektera människans 

värde behöver man också respektera dessa rättigheter, som rätten till frihet, arbete och 

social trygghet. En distinktion kan också göras mellan positiva och negativa rättigheter 

och det bör också påpekas att det finns olika uppfattningar om vilka de rättigheter är 

som tillkommer människor. De positiva rättigheterna är sådant som görs för någon 

annan, t.ex. att man främjar rätten till arbete och påverkan. Medan de negativa 

rättigheterna handlar om begränsningar och förbud för människor att utföra exempelvis 

handlingar som skulle ge sådana konsekvenser att människor berövas frihet, egendom 

eller till och med sitt eget liv. Övertygelsen om att människor har ett lika högt värde 

tycks vara skälet till att vi också respekterar dessa rättigheter för alla människor.10 

 

Vad betyder det då att alla människor har lika värde? Grenholm skriver att 

moralfilosofen Ingemar Hedenius i sin bok Om människovärde diskuterar detta och 

Hedenius hävdar att det dock inte betyder att alla människor är lika värdefulla. Detta 

eftersom människor i vår omvärld t.ex. har olika nyttovärde, för välfärden i ett 

samhälle och också olika betydelsevärde eftersom vi står människor olika nära, ett 

större känslovärde. 

 Människovärdesprincipen innebär enligt Hedenius att alla människor har lika 

värde, samma rättigheter och samma rätt att få dessa respekterade. Han ser 

människovärdet som ett ideal men så länge människors rättigheter kränks är det inte 

uppnått. Människans rättigheter motiveras enligt Hedenius utifrån egenskaper som är 

gemensamma för människan och som skiljer henne från andra. Alla har en rätt att göra 

vad de själva vill och en rätt att fullkomnas som människa. 11 

 

 

                      
9 Grenholm (2003), s. 47 
10 Grenholm (2003), s. 48  
11 Grenholm (2003), s. 49  
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I nutida kristen etik finns flera olika linjer att gå på i frågan om hur det är möjligt att nå 

moralisk insikt, eller avgöra om ett moraliskt omdöme är giltigt dvs. källan till etisk 

insikt. En vanlig uppfattning kan kallas för förnuftbaserad etik – där grundar sig skäl 

för etiska principer och värden på vanliga mänskliga erfarenheter och 

förnuftsöverväganden och är helt oberoende av personens livsåskådning. 

Uppenbarelsen i Kristus ger ingen extra vägledning alls i etiska frågor utöver det som 

det vanliga mänskliga förnuftet ger.12 

 Den direkta motsatsen till detta kan vi benämna uppenbarelsebaserad etik och 

först genom uppenbarelse får människan insikt om vad som är gott och rätt. Det är 

ytterst grundat på den gudomliga uppenbarelsen i Kristus, som anses helt nödvändig 

för moralisk insikt.  

 Mitt emellan dessa två finns naturligtvis också en mellanväg, som Grenholm i 

enhetlighet med andra teologer kallar för teologisk anknytningsetik. Skälen för etikens 

innehåll är då både grundade på livsåskådningsoberoende överväganden och 

uppenbarelsen i Kristus. Således är både människors egenupplevda erfarenheter viktiga, 

samt uppenbarelsens särskilda auktoritet som källa till innehållet i kristen etik.13 

 
1.5.1 Analysfrågor  
Utifrån detta och särskilt två källor har jag arbetat fram ett antal analysfrågor, som jag 

kommer använda mig av för att studera och analysera mitt material. Dessa två källor är 

dels en publikation av Anders Jeffner – ”Att studera människosyn. En översiktlig 

problemanalys.” Jeffner är en välkänd och meriterad svensk teolog som blev teologie 

doktor vid Uppsala universitet redan 1966 och har sedan dess författat åtskilliga böcker 

och uppsatser inom religionsfilosofi, etik och tros- och livsåskådningsvetenskap. Den 

andra källan är publikationen ”Guds-uppfattningar och människosyner. En 

problemhistorisk översikt” skriven av Hans Hof, som var en svensk teolog och 

professor i religionsfilosofi.  

Här nedan följer mina tre huvudanalysfrågor med flera tillhörande 

reflektionsfrågor inom samma område som kommer användas för att bryta ner 

materialet ytterligare och fördjupa reflektionen.  

 

                      
12 Grenholm (2003), s. 21 
13 Grenholm (2003), s. 22 
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1. Vilken innebörd har barns människovärde i publikationerna? Vad får detta 

för betydelse för hur barns och vuxnas behov prioriteras i Svenska kyrkan? 

Vilka konkreta konsekvenser ger detta?  

 

2. Varifrån kommer detta värde? På vilka grunder anses barn ha detta värde? 

Framgår det om Svenska kyrkan menar att detta värde kommer från en gud 

eller att detta exempelvis är egenskaper som alla barn har?  

 

3. Hur vet Svenska kyrkan eller på vilka grunder kan de hävda att barn har 

detta värde? Vilka är dessa grunder som Svenska kyrkan har i sin uppfattning 

av barns värde? Är skälen för en berättigad etik förnuftsgrundade eller från 

Uppenbarelsen i Kristus?  

 

1.6 Metod      
Jag kommer att utföra en innehållslig idéanalys av de sju svenskkyrkliga 

publikationerna som presenterat ovan under rubrik 1.3. Jag motiverar mitt val av metod 

genom att jag uppfattar den som överensstämmande med min teori samt att jag i min 

studie söker textens innehåll för att se ståndpunkter och argument för 

ställningstagandena.  

 

Den innehållsliga idéanalysen möjliggör just beskrivande och klargörandet av 

innehållet i en text. 14  Inom den innehållsliga idéanalysen kommer jag också 

koncentrera mig på en begreppsanalys, vilken är en metod där centrala begrepp 

analyseras och preciseras för att än mer kunna tydliggöra textens innebörd, vad som 

påstås.15 Jag kommer begränsa min analys till att endast presentera vad jag anser vara 

de mest relevanta ståndpunkterna om barns värde i publikationerna. Metoden öppnar 

också upp för en jämförelse av de olika dokumenten och för en analys av huruvida de 

olika ställningstagandena som framkommit genom svaren på mina analysfrågor är 

överensstämmande. 

 

                      
14 Grenholm (2006), s. 213 
15 Grenholm (2006), s. 277  
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1.7 Avgränsningar  
Jag vill göra ett förtydligande gällande avgränsningarna. Jag valt att endast studera 

publicerat material som getts ut under det senaste 15 åren och som varit relevant för 

frågan om konceptionen av barns värde i Svenska kyrkan. Detta innebär att det främst 

är den nationella ”nivåns” uppfattning utifrån publikationerna, som kommer till uttryck 

i studien, vilket jag också finner acceptabelt eftersom jag sökt en bild av Svenska 

kyrkans konception. Studien innefattar endast en publikation som ger uttryck för två 

församlingars syn på barns värde i deras arbete.  
 

2 Undersökning   

2.1 I dialog med barn 
I dialog med barn: grund för Svenska kyrkans arbete bland barn 0-14 år. 

Studiematerial till I dialog med barn gavs ut år 1999 av en projektgrupp som under 

flera års tid framarbetade materialet på uppdrag av församlingsnämnden i och med 

projektet. Arbetet med projektet I dialog med barn – grund för Svenska kyrkans arbete 

bland barn 0-14 år syftade till att knyta ihop Dop och kyrkotillhörighet – ett pastoralt 

program med Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. Tanken, som framgår 

av dokumentet, var att genom I dialog med barn skulle samtliga, både barn och 

ungdomar mötas utav en samsyn som församlingsmedlemmar. I boken står skrivet att 

Svenska kyrkan inbjuder alla barn att ta emot deras tro, bekännelse och lära. Och att 

barnen genom Kyrkoordningen intar en särställning som skall uppmärksammas i 

Svenska kyrkan. I Nationalencyklopedin förklaras ordet särställning som ”En särskild 

framträdande position för en person”. 16  Särställningen skall genomsyra 

församlingsinstruktionen och således också församlingens arbete.17 Det här är mycket 

intressant och kan uppfattas som ett starkt ställningstagande. Där en tolkning är att det 

säger att barnen har en särställning som skall påverka församlingarnas arbete och 

verksamheter. Denna barnens särställning skulle således kunna få ganska stora 

konsekvenser i verksamheter om organisationen verkligen tog den på alvar.  

                      
16 Särställning. http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/särställning, Nationalencyklopedin, 
hämtad 2015-11-20 
17 Svenska kyrkan (1999), s. 7 
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Jag ställer mig dock kritisk till varför man inte motiverar denna valda särställning, i 

Kyrkoordningen konstaterar man endast ”att i kristen tro”18 – där intar barnet denna 

ställning. Inom kristen tradition lyfts begreppet mänskligt värde ofta fram. Kyrkofäder 

och andra inom traditionen menar att människan genom att vara skapad till Guds 

avbild får en speciell status. Detta värde ses som en gåva från Gud, som inneboende 

hos alla människor och som en del av mänskligheten.19 Särställningen säger någonting 

om innebörden av barns människovärde som är min första analysfråga, enligt min 

uppfattning. Det är ingen annan som ges en liknande särställning, det är just barnen.  

 

Utifrån den andra analysfrågan om grunderna för barns värde har jag funnit några 

relativt konkret uttryck om varifrån värdet kommer, en uppfattning av människovärdets 

ursprung. Det står att barnet skall ha en självklar plats i församlingen. Och att 

människovärdet inte skall mätas utifrån vad personen gör, utan kristen människosyn 

utgår från att människan är skapad av Gud. Tydliga ställningstaganden om varifrån 

värdet kommer. I detta finns några likheter med den amerikanska filosofen Nicholas 

Wolterstorffs tankar, som ofta uttrycker att människans värde är givet av Gud.20 

Församlingen uppdras också att konkretisera detta ställningstagande och en 

konkretisering som dokumentet uttrycker är att Guds så kallade gåvor, sakramenten 

skall ges till vuxna likaväl som till barn och oberoende av prestationer och meriter. 

 

Vidare står det att under uppväxten grundläggs de värderingar som sedan präglar den 

vuxna människans liv, i vilken då Svenska kyrkan vill spela en viktig roll.21 Tanken 

om människan som skapad till Guds avbild uttrycks och innehållet i avbildligheten. 

Idén om ett tilldelat värde tar sig bland annat uttryck i och med den kritik som framförs 

om att en persons värde inte skall mätas utifrån vad hon eller han åstadkommer. Guds 

gåvor, som jag ovan nämnde menas vara oberoende av prestationer och meriter skriver 

författaren och jag tolkar det som ett uttryck för en samsyn. Det hela är dock långt mer 

komplicerat än så, enligt min mening.  

 

 

                      
18 https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen, Kyrkoordningen, inledningen till första avdelningen, 
hämtad 2015-11-07 
19 Gunner (2009), s. 17 
20 Wolterstorff (2008), s. 338-339 
21 Svenska kyrkan (1999), s. 9  
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Även de flesta som talar om ett inneboende värde vill ju inte grunda detta beroende av 

vad en människa åstadkommer. Jag föredrar att se det mer som en tröskelnivå av 

förmågor som alla människor kan ha.   

 

Vidare i dokumentet I dialog med barn stöter jag på något intressant i sökandet efter 

argument för åsikten om barns särställning. I texten påstås att Jesus har sagt att barnen 

tillhör gudsriket och därför behöver kyrkan barnen. Svenska kyrkans uppdrag beskriv 

som, utifrån min tolkning av materialet, att också vara en röst för den svagaste parten, 

vilken de ofta tycks mena är barnen.22 Att vara en röst för den svagaste parten kan tas 

sig utryck både genom moralisk och kanske framförallt genom juridisk legitimitet är 

min uppfattning. Att stå upp för en människas rättigheter när han eller hon utsätts för 

övergrepp och att t.ex. kunna förmedla kontakt för hjälp när någonting inte är i enighet 

med lagen ges i materialet I dialog med barn som förslag på förvaltande av uppdraget, 

ganska konkreta konsekvenser av barns värde blir till svar på en utav frågorna under 

min första analysfråga.  

 

I I dialog med barn står det att människosyn utvecklas tidigt hos oss människor, vilket 

gör att de anser sig själva i mötet med barn har goda möjligheter att bidra till att barnet 

får en positiv människosyn som bygger på alla människors lika värd.23 Vad I dialog 

med barn menar med ”att människosyn utvecklas tidigt” specificeras inte mer än så. 

Det är problematiskt att återkommande i texten, görs ställningstaganden och staplas 

påståenden på varandra utan några förklaringar eller argument. Kanske är detta en 

konsekvens av ett invant sätt, där denna jätteorganisation som Svenska kyrkan är sällan 

ifrågasätts, i alla fall i den instans därifrån materialet kommer.  

 

I I dialog med barn finns också att läsa om Barnkonventionens betydelse för arbetet i 

Svenska kyrkan och att den ses som ett verktyg för att gradvis förbättra barnens 

villkor.24 Att Barnkonventionen sedan 15 år tillbaka finns som ett instrument i Svenska 

kyrkans publikationer och verksamhet tycks vettigt eftersom det är ett dokument som 

Sverige erkänt. Huruvida Svenska kyrkan på nationell nivå använt sig av eller hållit 

fast vid Barnkonventionen i nyare publikationen är en fråga jag tar med mig.  

                      
22 Svenska kyrkan (1999), s. 10  
23 Svenska kyrkan (1999), s. 11  
24 Svenska kyrkan (1999), s. 12  
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Vidare i publikationen I dialog med barn står att barnet är en självständig person, som 

genom liv, gudstjänst och bön måste få möjlighet att uttrycka sin kristna tro på sina 

egna villkor.25 Dokumentet ger läsaren en rad olika bibelställen som de menar talar om 

barnen och deras rättigheter. Jag har valt att delge er några exempel på bibelställen som 

publikationen innehåller för att tydliggöra:  

 

Det första är Jeremia 1:8 ”Herren säger: Säg inte att du är för ung utan gå dit jag 

sänder dig och säg det jag befaller dig”.  

 

Ett annat är Markusevangeliet 10:14 ”Jesus säger: Låt barnen komma till mig och 

hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.”  

 

Och i I dialog med barn sägs att i Markusevangeliet kan vi också läsa att den 

som inte tar emot Gudsriket som ett barn kommer aldrig dit in.26  

 

Detta orienterar mig i sökandet efter min uppfattning av Svenska kyrkans inställning 

till vilka grunderna är till deras uppfattning om värde, som är min tredje analysfråga. 

Dessa bibelställen är tydliga hävdanden av grunden till barns värde. Det är den 

uppenbarade skriften som här anges vara grunden.  Självklart bör iakttas att den kristna 

Bibeln är en mycket komplex samling av skrifter27 och att dessa bibelställen mycket 

troligt är utvalda just för att understödja deras uppfattning. Många frågor kan ställas till 

detta urval som författaren har gjort. Det är naturligtvis vid en första anblick mycket 

förståeligt att ett religiöst samfund så som Svenska kyrkan grundar sina argument för 

barns särställda värde i Bibeln, som är deras grundskrift. Samtidigt ställer jag mig 

kritisk, då urvalet och tolkningen är väldigt tydlig. Ingenstans, häromkring, finns 

diskussionen om de många bibelord som inte passar som grundargument för barns 

värde.  

 

I I dialog med barn uppdras församlingen att göra barnen delaktiga inom samtliga 

områden; gudstjänst, diakoni, undervisning och mission. Församlingen ska skapa 

förutsättningar för barnen att både delta och uttrycka sig.  

                      
25 Svenska kyrkan (1999), s. 12  
26 Svenska kyrkan (1999), s. 12 
27 Martinson (2007), s. 46-47 
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I boken finns också ett metodavsnitt samt en checklista.28 Som enligt mig ses som en 

sorts föregångare till den fastställda analys som skall användas idag – 

barnkonsekvensanalysen. Men den återkommer vi till senare.  

 

2.2  Och han tog dem i famnen  
Och han tog dem i famnen: texter om barn i kyrka och teologi är en antologi som 

utgavs ut som ett resultat av Svenska kyrkans forskningsenhets arrangemang 

Forskardagarna 2009. Barn och teologi fick ett särskilt fokus under Forskardagarna och 

ett tjugotal föreläsningar hölls på temat.29 

 

Lise Kanckos, doktorand i Sociologi vid Åbo Akademi skriver i ett utav bokens 

kapitel ”Barnets bästa och religiös och moralisk diskurs” om vad ”barnets bästa” kan 

innebär. Här vill jag ändå poängtera att den tydlighet och distinktion som saknas i flera 

andra utav Svenska kyrkans tidigare publikationer, faktiskt finns här till viss del. 

Barnets bästa är enligt Kanckos en terminologi man också använder sig av i FN:s 

Barnkonvention. Begreppet har relevans både i och utanför det familjerättsliga området 

och syftar till att vid alla åtgärder som rör barn skall barnet som en individ med egna 

känslor och åsikter bejakas.30 Begreppet barnets bästa bör alltid stå i samklang med 

samhällets moraliska och kulturella värderingar och skall uppfattas som ett ”öppet 

koncept”. Trots att Barnkonventionen är ett universellt och internationellt dokument 

finns det dock inget universellt ”barnets bästa”. Utan begreppet måste alltid anpassas 

till den kultur barnet befinner sig i.31 I materialet lyfts både mänskliga rättigheter och 

Barnkonventionen upp som argument för arbetet med barn och unga i Svenska kyrkan 

och ger uttryck både för en moralisk och juridisk legitimitet. Författaren tycks vilja att 

Svenska kyrkan har en relativt samstämmig syn med det svenska samhället i allmänhet. 

Det att rättsliga dokument som Barnkonventionen blir till grund också för ett religiöst 

samfund som numera är skiljt från staten säger något om deras interagerande med 

samhället, det kan jag hålla med om.   

 

 

                      
28 Svenska kyrkan (1999), s.12 
29 Blåder (2011), s. 3 
30 Kanckos (2011), s. 26  
31 Kanckos (2011), s. 27  
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Låt mig ge er ett exempel, för att fördjupa analysen. En fråga som debatterats i flera 

sammanhang och bland annat i riksdagsdebatten är familjelagstiftning. Utgångsläget är 

att se till barnens bästa. En fråga vi bör ställa oss är, vad är då barnens bästa? 

Publikationen Och han tog dem i famnen: texter om barn i kyrka och teologi låter oss 

uppleva den komplexitet som bjuds även inom en enligt författaren kristen synvinkel 

på frågan om barnens bästa. Till exempel anser de flesta att ett barn behöver föräldrar. 

Vissa kristna tycks mena att barnet bör ha rätt till och behöver både en mamma och en 

pappa för det är så Gud har skapat människan, som man och kvinna. Medan utifrån en 

annan synvinkel som andra kristna har, tycks könet på föräldrarna inte alls spela någon 

roll. Detta kan i sin tur ta sig olika uttryck i samhället där de senare nämnda kristna 

troligen argumenterar för en flexibel lagstiftning som är enkel att tillämpa i olika 

individers livssituationer jämfört med de tidigare nämnda kristna som troligen vill ha 

en hårdare lag.32  

 

I texten står också att genom historien har barnens ställning varierat inom kyrkan, ofta 

överensstämmande med samtidens uppfattningar och värderingar av barn. Nu, i vår tid 

ges barnen allt mer plats och betraktas som självständiga aktörer i samhället. Barns 

rättigheter diskuteras och reflekteras kring, allt mer både i kyrka och samhälle, skriver 

författaren.33  

 

2.3   Barnet i teologin och teologin i barnet   
Mellan 2009 och 2012 pågick Programmet Barn och Unga 0-18 år i Svenska kyrkan. 

Uppgiften, given av Kyrkomötet, var att utveckla Svenska kyrkans verksamhet så att 

den uppfattas som mer relevant för barn och unga och se till att insatserna intensifieras. 

Samt att forma teologiska, diakonala, kommunikativa och pedagogiska utgångspunkter 

för arbetet med barn och unga 0-18 år i Svenska kyrkan.  

 

Projektet tog plats på nationell nivå i samverkan mellan de olika stiften, Svenska 

kyrkans unga och Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation. Programmet Barn och 

Unga 0-18 år arbetade också med Barnombudsmannen och hade en koppling till FN:s 

Barnkonvention, vilken Svenska kyrkan har som uppdrag att vara med och möjliggöra, 

                      
32 Kanckos (2011), s. 31  
33 Lindboe (2011), s. 39  
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står det skrivet i programbeskrivningen. Svenska kyrkan är enligt uppgift en utav 

Sveriges största organisationer när det gäller verksamhet för barn och unga och 

samverkar ofta med andra.34 Påpekandet om att Svenska kyrkan har uppdraget att 

möjliggöra och följa barnkonventionen är mycket intressant. Det blir ytterligare ett 

tecken på att Svenska kyrkans arbete ska utgå från universellt godkända dokument för 

att idka barnens bästa i alla lägen. Ett tillägg till övriga argument som har mer med den 

religiösa grunden att göra, som jag tidigare var inne på. Samspelet med samhället och 

dess instanser.  

 

År 2009 genomfördes den teologiska arbetskonferens som gav upphov till denna 

publikation vars syfte, enligt konferensen var att stimulera deltagandet i 

utvecklingsprocessen. Konferensens fokus på barnet i teologin och teologin i barnet 

genomströmmar publikationen.35 I Barnet i teologin och teologin i barnet finns tips på 

konkreta övningar, varav en går ut på att fundera över kyrkans grundvärderingar.36 Det 

uttrycks också att man inte enbart ska nöja sig med reflektionen kring teologi och 

värderingar utan att det också skall få konsekvenser för förhållningssätt och 

aktiviteter.37 En reaktion på detta stycke är att det förutsätter att värderingarna är 

rimliga och goda. Låt säga att personerna som reflekterar kring grundvärderingarna 

inte alls tycker att barn är lika mycket värda. Att då poängtera att detta skall få 

konsekvenser för förhållningssätt och aktiviteter känns riskfyllt, utan att ha några fasta 

punkter att utgå ifrån. Låt dock säga att personerna för resonemang om att barn har lika 

värde. Då känns det rimligt att diskutera och poängtera att deras arbete ska få 

konsekvenser för aktiviteterna. Det är rimligt men kanske inte fullt lika lätt i praktiken.  

 

Det krävs säkerligen också en hel del arbete för att nå ut till samtliga församlingar och 

dess arbetslag för att få till stånd förändring. Men viljan att fundera över och arbeta 

med värderingar är ändå relevant. Och det skapar i vissa fall kanske också i sin tur 

diskussioner om människovärde och barns värde. Detta hör ihop med min första 

analysfråga och det att diskussionen prioriteras säger något om villigheten och 

omsorgen om människorna.   

                      
34 https://internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga, hämtad 2015-11-25  
35 Svenska kyrkan (2009), s. 5 
36 Svenska kyrkan (2009), s. 18  
37 Svenska kyrkan (2009), s. 19  
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Mikael Larsson skriver om barn och bibel i vår tid. Han tycks mena att bibelböckerna 

ger oss en rad olika barnsyner och skilda uppfattningar om exempelvis barnets 

ställning i trosgemenskapen eller i familjen.38 Larson ger oss ett par exempel, vilka är; 

Femte Mosebok som handlar om undervisning av barn, och vikten av att ”vara lärd”. 

Till skillnad från Ordspråksboken där barn och vuxna har en ömsesidighet trots olika 

generationer och där barnuppfostran är väldigt viktig. Vilket också kan jämföras med 

evangelierna (förutom Johannesevangeliet) där Jesus ställer barnen främst, i centrum, 

med reservation för tolkning tycks Larson mena. 39  Kanske är detta just 

tolkningsfrågor? Och hur skall dem hanteras? Arne Fritzson skriver i Omvänd dig och 

bli som ett barn och lägg bort det barnsliga: systematiska teologiska reflektioner 

utifrån utvecklingspsykologiska perspektiv att det är först när vi slutar mäta tolkningars 

värde, och slutar försöka se vad som är rätt och fel, sant eller falskt som vi faktiskt kan 

tolka på ett livsnära sätt, när vi istället prövar tolkningarna mot livets komplexitet och 

ständiga förändring.40 Detta låter kanske flummigt i akademiska sammanhang, men 

ändå ärligt och tänkvärt.  

 

Vi återvänder till Mikael Larson som framhåller tre punkter utifrån vilka han menar att 

Svenska kyrkan kan tillföra något i samtalet om barn och dess värde i samhället. Dessa 

punkter är: 

 

1. Motivera varför barnet ska värnas om. Därför att de är mest utsatta och har minst 

makt.  

 

2. Visa att barnet är en komplex varelse som är både god och ond. Denna bild finns i 

historien och framträder i Gamla Testamentet och har likheter med vår tids barnsyn.  

 

3. Genom att visa att teologi och praktik talar samma språk så kan Svenska kyrkan 

vara föregångare.41  

 

 

                      
38 Larsson (2009), s. 38  
39 Svenska kyrkan (2009), s. 39  
40 Fritzson (2011), s. 9 
41 Svenska kyrkan (2009) s. 40   
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Här kan vi, i författarens resonemang, åter igen finna uttryck för tanken om stödet för 

den mänskliga rättighetsmoral som finns i vårt samhälle idag i gamla texter ur Bibeln. 

Ett resonemang som mynnar ut i svar på min andra analysfråga om grunderna till 

värdet. Men författaren tycks inte enbart mena att kristendomen och kyrkan spelat en 

viktig roll genom historien utan att Svenska kyrkan även idag har åsikter som kan 

tillföra något till samhällsdebatten inom området. 

 

2.4  Barnen i Svenska kyrkan   
Barnen i Svenska kyrkan är en publikation utgiven av Svenska kyrkan och ingår som 

nummer 16 i serien Forskning för kyrkan och är en utav fyra böcker som givits ut 

under våren 2011 på temat barn, församling och undervisning.42 Den är skriven utav fil. 

dr. Niclas Blåder som är forskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet sedan 2008. 

Studien Barnen i Svenska kyrkan syftat till att belysa och diskutera Svenska kyrkans 

verksamhet med barn, det vill säga vad församlingarna gör, hur de gör det och varför 

det görs.43   

 

I Barnen i Svenska kyrkan skriver författaren att i Kyrkoordningen som reglerar 

Svenska kyrkan och dess verksamhet står skrivet ”I kristen tro intar barnen en 

särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans 

verksamhet”. 44  Här lyfts argumentet om barns särställning utifrån orden i 

Kyrkoordningen, vilket vi känner igen sedan tidigare. En fråga man kan ställa gäller 

just det uppdrag Svenska kyrkans församlingar har, att i allt de gör bejaka denna 

uppmaning. Är fallet sådant? Kyrkoordningen är det grundläggande dokumentet i det 

inomkyrkliga regelsystemet så självklart är orden av vikt.  Men hur fungerar detta 

praktiskt i verksamheter? Jag söker svar på min analysfråga om de direkta 

konsekvenserna i Svenska kyrkan som dessa uttalanden om barnens värde ger.  

 

I Barnen i Svenska kyrkan ges utdrag av de intervjuer som gjordes som grund för 

studien och publikationen. Jag delger här ett par tankar som framkom, så som att de 

unga skall få med sig goda, sunda värderingar som ger stöttning i barnens och 

                      
42 Blåder (2011) ”Barn, församling och undervisning” ur Svensk Kyrkotidning, nummer 11/2011 
43 Blåder (2011), s. 8 
44 Blåder (2011), s. 7  
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ungdomarnas liv.45 Och att församlingarna vill erbjuda någonting som gör så att barnen 

senare kan få ett gott liv, när de blivit vuxna. Exempel på detta är att barnen blir trygga 

med sig själva i relation till andra och att barnen får goda värderingar. 46 Vad som 

innefattas i begreppet goda värderingar preciseras inte utav Niclas Blåder, vilket jag 

upplever problematiskt.  

 

Barnen i Svenska kyrkan beskriver vilken typ av verksamhet som församlingarna 

erbjuder, både öppen verksamhet och mer gruppinriktad sådan. Den öppna 

verksamheten har oftast en annan prägel än gruppverksamheten tycks författaren mena, 

men i båda dessa sammanhang som beskrivs behövs en fin balansgång mellan motiv 

och karaktärer för att få förtroende i alla lägen vilket innebär ett ständigt sökande och 

stävan efter det rätta samspelet mellan religiöst och socialt, samt formande och 

frigörande poängterar författaren. Konsensus tycks vara samspelet som är i ständig 

förändring på grund av omkringliggande faktorer, och att då hitta den rätta balansen i 

församlingens verksamhet är det som leder fram till att barnen känner sitt egenvärde, 

att de myndiggörs, kan ta egna beslut och bottna i tron.47 Här uttrycker författaren 

några saker angående min fråga om värdets betydelse för hur bans behov prioriteras. 

Den syn som kommer till uttryck genom intervjuerna med de två församlingarna i 

Barnen i Svenska kyrkan inom området värde och rättigheter tycks, som jag tidigare 

nämnde, handla om att barn och ungdomar ska få med sig ”sunda värderingar” som ger 

dem livskvalitet. Som vuxna bär vi ett ansvar i att lära barnen om mänskliga rättigheter 

och dess innebörd.  

 

2.5  Leva i dopet   
År 2011 gavs Leva i dopet, ut av Svenska kyrkans biskopar och adresseras präster och 

församlingar. Motiven som dopet bär på, tycks vara många och därför varierar också 

svaret på frågan vad som är viktigast med dopet. Men med kärlek och förväntan tas 

alla de nydöpta emot eftersom varje person är unik och värdefull, står det skrivet.48 

Biskoparna uttrycker här att varje person är värdefull. I Nationalencyklopedin förklaras 

                      
45 Blåder (2011), s. 48 
46 Blåder (2011), s. 55 
47 Blåder (2011), s. 99 
48 Svenska kyrkan (2011), s. 68  
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ordet värdefull som ”Någon/något som har ett stort värde”.49 Detta skulle kunna tolkas 

som ett svar på min första analysfråga, att biskoparna menar att barn har ett stort värde. 

Men den tolkningen strider mot Hedenius mening om att människan som värdefull, är 

beroende av nyttovärde eller affektionsvärde. Men texten säger inget mer än att varje 

person är värdefull. Ingenting om begreppet eller i relation till vad.  

 

Biskoparna betonar i brevet en levande diskussion om grundläggande visioner och 

värden. Detta känner vi igen sedan tidigare. Kristen tro har viktiga bidrag att ge, menar 

de.50  I dokumentet påstås att dopet är ett bevis för den särställning som människan har 

eftersom dopet endast tillhör människoarten och ingen annan art. Det här är intressant. 

Här är vi inne på grunderna till värdet, varifrån värdet kommer, den andra analysfrågan. 

Biskoparna skriver som jag nämnt ovan att det nydöpta barnet tas emot med kärlek och 

förväntan. Ett argument för människoartens särställning tycks också vara förmågan att 

känna och ta emot just kärlek. I texten sägs att genom dopet är människan av nåd 

accepterad och fullkomligt värdefull. De döpta är enligt Svenska kyrkans tradition vara 

befriade från kravet att skapa sitt eget värde. 51  Här uttrycks dels människans 

särställning i relation till andra arter. Och att människan av nåd från gud är fullkomligt 

värdefull. Ställningstaganden att värdet kommer från Gud. Men samtidigt också 

människoarten som sådan med argumenten att människan har förmågor likt ingen 

annan art. 

 

2.6   Handbok för barnkonsekvensanalyser i Svenska kyrkan  
Kyrkomötet 2009 beslutade att en paragraf till kyrkoordningen skulle skrivas om 

barnkonsekvensanalys samt att en metod för genomförandet av analysen skulle tas 

fram. Arbetet har bedrivits inom Programmet barn och Unga 0-18 år.52 Metoden som 

handboken ger är avsedd för alla delar av Svenska kyrkan. Såväl beslutsfattande organ 

som verksamheter i församlingarna.53 Redan 1999 kom en förenklad form fram, en 

barnchecklista i och med programmet I dialog med barn som jag skrivit om tidigare.  

                      
49 Värdefull. http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/värdefull, Nationalencyklopedin, hämtad 
2015-11-28 
50 Svenska kyrkan (2011), s. 80  
51 Södling (2013), s. 37 
52 Bengtsson (2012), s. 3  
53 Bengtsson (2012), s. 4  
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Checklistan kan ses som ett viktigt steg i rätt riktning för arbetet med 

barnrättsperspektiv uttrycker materialet, men den tycks inte kommit riktigt till sin fulla 

rätt.54  

 

Problemanalysen med beskrivning av motivet till förslaget och dess konsekvenser görs 

i tre steg. Det bör finnas en bakgrund, ett syfte och ett mål med förslaget samt 

synpunkter från barn och unga. Sedan övervägs om de positiva konsekvenserna är fler 

än de negativa för barnen. Förslaget skall då förhålla sig väl till Kyrkoordningens ord 

om barnens särställning samt Barnkonventionens artiklar. 55  Barnens delaktighet 

betonas starkt och argumenteras för i den här publikationen. Författaren påpekar också 

att barnens delaktighet bör anpassas utefter deras förutsättningar och situation.56 

Vetenskapen har visat oss att vi människor har kapaciteter och egenskaper som ingen 

annan art har. Målet att göra barnen delaktiga i processen blir ett bevis på människans 

särställning i och med att hennes höga intelligens kommer väl till pass. Barn är redan i 

tidig ålder duktiga på att kommunicera och uttrycka sig 

 

Handbok för barnkonsekvensanalyser i Svenska kyrkan säger inte så mycket konkret 

om konceptionen av barns värde i Svenska kyrkan. Ingen utav mina analysfrågor är till 

särskilt stor hjälp för att söka svar i texten. Men en indirekt säger boken en hel del, är 

min uppfattning. När jag tar mig an boken mer som helhet och ger mig på konceptet 

barnkonsekvensanalys som sådant. Nedan följer några utav argumenten för 

barnkonsekvensanalys. Linus Bengtsson skriver att Barnkonventionen kom till i 

behovet av att stärka barnens rättigheter gentemot de vuxna men än idag, trots 

konventionen kränks barnens värde över hela världen dagligen. Och därför måste vi 

arbeta med barns värde – för att komma bort från kränkningarna av det. Han skriver 

också om barnens särställning inom den kristna tron. Han tycks mena att Jesus såg 

barnen, de minsta i samhället och vände upp och ned på ordningen när han sa att den 

som tar emot barnet också tar emot honom själv. Kyrkans syn på barnen genom 

historien har kanske inte varit den bästa. Och därför skall Svenska kyrkan idag ägna sig 

åt detta, för att visa på kyrkans nuvarande syn på barnen.57   

                      
54 Bengtsson (2012), s. 8  
55 Bengtsson (2012), s. 17  
56 Bengtsson (2012), s. 27 
57 Bengtsson (2012), s. 2  
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Bengtsson skriver att det är en viktig fråga hur och om barn och unga känner sig 

välkomna när de kommer till kyrkan. Likt konventionen skall ingen skillnad göras 

människor emellan oavsett bakgrund eller yttre omständigheter, verkar författaren 

mena. Den väsentligaste poängen tycks vara att det är viktigt att anpassa arbetet i 

församlingen med gudstjänst, undervisning, diakoni och mission på så vis att det går 

hand i hand med tanken om barnens rätt och värde. Här ser vi önskemål om 

konsekvenser av värdet, som jag efterfrågar i analysfråga ett. Lika så vill Svenska 

kyrkan genom denna metod, ”barnkonsekvensanalys”, försäkra sig om att beslut om 

organisationsförändringar, personal och budgetar blir till barnets bästa skriver de. 

 

2.7 Livsmod - om teologi, barn och unga  
Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd bjöd i november 2012 in till Barn och 

unga – ärkebiskopens möte 2012. Syftet med mötet var att belysa barns situation i 

världen och i Sverige. Mötet skulle lyfta frågan om hur Svenska kyrkan kan stärka 

barns och ungas livsmod. Mellan 2009 – 2012 har Svenska kyrkan också på nationell 

nivå drivit programmet Barn och unga 0-18 år. Denna text om livsmod, teologi, barn 

och unga är skriven av teol. dr. Maria Södling och är ett resultat av detta program och 

gavs ut till ärkebiskopens möte 2012. 58  Vilket gör den till en utav de senare 

publikationerna inom ämnet. 

 

Södling skriver under rubriken ”En tro som kan förenas med Barnkonventionen” att 

genom skapelsen är människan given en uppfattning om gott och ont. Detta är en tydlig 

koppling till tanken om ett inneboende värde. Kunskapen om gott och ont kan dock ses 

som något mindre positivt då den inte är given av Gud utan erövrad av människorna i 

Eden. Kristendomen är dock inte den enda religion som har rätt att tolka och diskutera 

moraliska insikter och handlande. Föreställningen om människors rättigheter och lika 

värde omfamnas av de flesta. Södlings uppfattning är att i arbetet med mänskliga 

rättigheter förenas människor med olika religiös bakgrund eller politisk ideologi.  

 

Sannerligen har den lutherska teologin inte alltid omfattats av idén om mänskliga 

rättigheter. Bibeln beskriver snarare människan enbart som en mottagare av det Gud 

ger.  

                      
58 Södling (2013), s. 2 s 
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En människans rättigheter utifrån denna teologiska syn är väldigt begränsade, nästan 

enbart rätten att ta emot består tycks Söderling mena. Alternativt kan den positiva 

lutherska syn som skapelseberättelsen också ger ligga till grund för föreställningen om 

människors lika värde och rättigheter. Södling uttrycker här att Svenska kyrkans 

skapelseteologi, i den kristna trons anda och i Bibelns, innesluter föreställningen om 

mänskliga rättigheter och lika värde.59  Svenska kyrkan tycks idag verka för barnens 

bästa genom till exempel samverkan med andra organisationer. En tolkning kan vara 

att barnkonventionens sak och språk ryms inom den teologiska grund som Svenska 

kyrkan vilar på.  

 

I Livsmod – om teologi, barn och unga går också att läsa om avståndstagandet från 

tanken om värde som grundat i kapacitet eller förmåga. En ståndpunkt som vi känner 

igen från tidigare publikationer. De vill istället mena att en människas värde ryms i 

något vi inte kan se. I ett existentiellt, andligt och moraliskt sensorium. Vilket mer 

tycks likna tanken om arttillhörighet som argument för värde. Genom samvetet och 

viljan att uttrycka sig själv träder det fram. Det lika värdet kan förstås som grundat i 

argumentet om att ingen människa är förmögen att föda sig själv. Alla kommer till utan 

egen insats. Ingen speciell förmåga behövs. Ingen speciell skicklighet. Inför skaparen 

är alla människor – oavsett kön, hudfärg, livsåskådning och kapaciteter – lika mycket 

värda försäkras i dokumentet.  

 

Jämlikheten alla människor emellan förklaras genom påståendet att inför Gud faller 

alla mänskliga påhitt och hierarkier. Varje människa är givet ett unikt värde av Gud, 

tycks vara den mest väsentliga poängen.60 Avsnittet ger ytterligare stoff i sökandet 

efter svar på analysfrågorna. Här vävs argumenten om människoartens säregenhet 

samman med att människan är skapad av en gud. 

 

Individualism har präglar vårt samhälle allt sedan upplysningen och dess fokus på 

självkänsla, utveckling och ansvar har fört med sig mycket gott. Men en baksida kan 

vara den människosyn som hävdar att individen själv kan skapa sitt värde och sin 

livsmening. I vår tid bedöms människor ofta utifrån vad de åstadkommer och ibland 

                      
59 Södling (2013), s. 8 
60 Södling (2013), s. 16  
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utifrån vad de konsumerar, som jag tidigare också varit inne på. En risk finns att 

barnen skulle komma att bli också ett sådant kriterium, ett kriterium för framgång, 

skriver författaren till Livsmod – om teologi, barn och unga.61 Och där värdet betingas 

av barnets prestationer. Det handlar mycket om att ”syns du så finns du” i vårt 

samhälle idag, skriver författaren. 62  Konsumtions- och prestationsideologi är 

främmande för kristen tro. Barnet har aldrig tillmätts värde på sådana grunder. Kristen 

människosyn hävdar annat, att ett barn i relation till Gud inte behöver andras 

bekräftelse för att känna sitt värde poängteras i texten.63 Här möter vi åter igen 

ståndpunkten om prestationsfrihet.   

 

I dokumentet påstås att guds folk, de kristna är befriade från tvånget att själv skapa 

mening och värde. Värdet är enligt författarna till dokumentet oberoende av 

prestationer och framgång. Därmed behöver ingen människa oroa sig för detta utan kan 

istället rikta sin energi ut i världen, skriver de.64 Publikationen innehållet också ett 

avsnitt med rubriken ”Kyrkans uppdrag” där det står att kristen förkunnelse ska hävda 

alla människors lika värde, som obetingat och inte mätt utifrån prestation. Men i detta 

finns också varje människas ansvar.65  

 

3 Avslutning   

3.1 Slutdiskussion  
Reflektionen nedan kommer att följa i ordning enligt mina tre analysfrågor och deras 

tillhörande reflektionsfrågor. Gällande fråga nummer ett, om vilken innebörd barns 

människovärde sägs ha i publikationerna har jag funnit en del ståndpunkter som blir till 

mitt svar. I materialet Och han tog dem i famnen lyfts först och främst argument från 

mänskliga rättigheter fram men också Barnkonventionen. Min uppfattning är att 

Svenska kyrkan förhåller sig både till den allmänna befintliga föreställningen om 

människovärde och stödjer Barnkonventionen om barns lika värde.  

 

                      
61 Södling (2013), s. 19 
62 Södling (2013), s. 20  
63 Södling (2013), s. 21  
64 Södling (2013), s. 28  
65 Södling (2013), s. 34  
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Biskoparna, Svenska kyrkans ledare, skriver i Leva i dopet att varje person är värdefull. 

En värdefull person kan ses som en person med ett stort värde, men det förblir dock 

oklart eftersom att betydelsen av ordet värdefull över huvud taget inte preciseras i 

texten. Ett annat argument för barns värde skulle dock kunna vara Kyrkoordningens 

uttryck om barns särställning. Ingen annan ges en särställning, endast barnen. Även i 

Barnen i Svenska kyrkan lyfts samma argument, särställningen, en särskilt 

framträdande position.   

 

Vad skulle detta då ge för betydelse för hur barns behov prioriteras i jämförelse med 

vuxnas? Kyrkoordningen är det grundläggande dokumentet i det inomkyrkliga 

regelsystemet, så vi har konstaterat att orden är av vikt. Men det är svårt att se några 

direkta klara svar på den här frågan. Ingen utav publikationerna ger uttryckliga 

beskrivningar över vare sig barnens prioriterade behov eller den sista reflektionsfrågan 

som än mer söker de konkreta konsekvenserna som denna särställning vi funnit, 

faktiskt ger. Det är verkligen problematiskt att betydelsen av detta värde som barnen 

tillskrivs, inte kommuniceras och redovisas. Det kan leda till att det verkar otrovärdig, 

att det kan uppfattas som att ställningstagandena inte levs upp till. 

Barnkonsekvensanalysen är dock ett konkret arbete som utförs i församlingarna för 

barnen som en konsekvens av deras värde. 

 

Analysfråga nummer två diskuterar varifrån detta värde kommer. I I dialog med barn 

finner vi tidigt en uppfattning om värdets ursprung. Där står det att människan är 

skapad av gud och det är grunden för människovärdet. Och att värdet är prestationslöst, 

det skall inte mätas utifrån vad en människa gör. Avståndstagandet från värdet som 

grundat i kapacitet eller förmåga återkommer i flera utav materialen. Mer djupgående 

hämtar vissa författare argument för att värdet kommer från en gud genom 

hänvisningar till gamla texter ur Bibeln. I I dialog med barn citeras Jesus, som ett 

argument för grunden till värdet. Biskoparna skriver att människan av nåd är 

fullkomligt värdefull och nämner också befrielsen från kravet att skapa sitt eget värde, 

befrielse genom dopet. Samtidigt har jag funnit argument om människoartens säregna 

värde utifrån det att vi har förmågan att känna och ge kärlek. Jag ställer mig frågan om 

detta påstående står i strid mot andra. Om man förhåller sig till en strikt linje och de 

första argumenten, där människan är skapad av gud så finns ju redan värdet i 

människan.  
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Och argumentet om människornas förmågor gentemot andra arter känns utspelat eller 

skulle till och med kunna uppfattas som en meningsskiljaktighet vilket inte känns 

betryggande. En möjlig förklaring skulle kunna vara att olika personer inom Svenska 

kyrkan har olika uppfattningar kring förnuftsbaserad etik eller uppenbarelsebaserad 

dito och deras ståndpunkter helt enkelt kommer till uttryck i publikationerna. 

Alternativt att man väljer att se till synen mer lik teologisk anknytningsetik, 

mellanvägen där det ena inte utesluter det andra.  

 

Detta knyter också an till den tredje analysfrågan. Den kanske mest djuplodade frågan, 

om hur Svenska kyrkan vet att barn har detta värde. Det har varit svårt att finna stoff i 

materialet som reflekterar frågan. Jag måste kritiskt säga att publikationerna också 

sällan grundar sina ställningstaganden i argument. Anledningen skulle dock kunna vara 

att det är alldeles självklart för Svenska kyrkan på vilka grunder de stödjer sin 

uppfattning och därför inte reflekterar eller argumenterar för frågan. Svaret är på 

uppenbarelsen. Det knyter an till bibelcitaten som nämns i den förra frågan, och som är 

ett argument som trots allt kunnat hittas i flest publikationer.  

 

En kritik jag skulle vilja framföra är dock att i samtliga fall förutsätts att värderingarna 

är rimliga och goda, när man uppmanar till direkta konsekvenser av människors 

diskussioner. Grunderna skulle behöva preciseras som en utgångspunkt i materialet 

som är för diskussion och vidare utveckling. Det finns inte heller särskilt mycket 

material som på ett tydligt sätt förklara begreppen. Avsaknaden av tydlighet leder 

till ”läsande mellan raderna” och kvarlämnar många frågor vilket i forskningsvärden 

leder till ett mer osäkert resultat och i församlingarna säkerligen försvårar både arbete 

med värdefrågor och arbete för barns värde.  
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3.2 Slutsats  
Avslutningsvis följer nedan svaret på min övergripande frågeställning om vilken 

konception av barns värde återfinns i Svenska kyrkan. Svaret presenteras utifrån mina 

tre analysfrågor.  

 

3.2.1 Vilken innebörd har barns människovärde i publikationerna?  
Min uppfattning är att de studerade publikationerna från Svenska kyrkan ger uttryck 

för att barn har ett högt värde. De skriver att barn är värdefulla, även om de sedan inte 

preciserar innebörden i begreppet. Men en tolkning kan vara att de menar att barn har 

ett högt värde. Kyrkoordningens betoning på barnens särställning är ett utav de 

starkaste argumenten för barns människovärde. Svenska kyrkan förhåller sig i 

reflektionen i publikationerna både till mänskliga rättigheter och Barnkonventionen. 

Dock ger författarna till de studerade publikationerna högst få uttryck för hur barnens 

behov skulle prioriteras i och med denna särställning. Inte heller återfinns mycket om 

de konkreta konsekvenser som värdet skulle kunna tänkas ge.  

 

3.3.2. Varifrån kommer detta värde?  
Min uppfattning av Svenska kyrkans hävdande är att värdet kommer av nåd från gud, 

utifrån argumentet att människan är skapad till guds avbild. Värdet som kommer från 

gud är fullkomligt och helt prestationslöst och avståndstaganden från tanken att värdet 

skulle vara grundat i kapacitet eller förmåga har framkommit på flera ställen i 

publikationerna. Värdet från gud motiveras och argumenteras för framförallt genom 

bibelord. 

 

3.2.3. Hur vet Svenska kyrkan att barn har detta värde?  
Kunskapsgrunden för Svenska kyrkans konception av barns värde är en uppenbarelse 

med gudomligt ursprung. Den heliga skriften Bibeln är Svenska kyrkans huvudsakliga 

förmedlare av uppenbarelsen. I bibeln finns orden som blir till grund för argumenten 

om vilket värde barn har och varifrån det kommer.  
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