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Inledning
Materialet Svenska kyrkan och skolavslutningar är
framtaget på initiativ av kyrkomötet för att vara ett stöd
till församlingar som vill reflektera över mötet mellan
kyrka och skola.
Materialet vänder sig till församlingarnas arbetslag, det vill
säga ideella, förtroendevalda och anställda.
I Svenska kyrkan och skolavslutningar finns texter,
illustrationer och samtalsövningar, samt en ledarinstruktion.
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Backspegel och nuläge
Genom historien har kyrka och skola haft nära band − från kloster-, katedral- och
folkskolor till dagens sekulära skola. I framväxandet av nationalstater följde också
tanken om ett land, ett folk och en religion.
genom lagar 1860 och 1873, de så kallade dissenter-

lagarna, gavs möjlighet för svenska medborgare
att lämna statskyrkan (Svenska kyrkan) under
förutsättning att personen i fråga samtidigt anmälde inträde i ett annat, officiellt godkänt, samfund.
1862 genomfördes den borgerliga kommunreformen,

vilken innebar att socknens gemensamma frågor
(där skolan var en sådan) delades upp mellan
kommun och kyrka. Framväxandet av det industrialiserade och moderna Sverige medförde att
kyrkans och religionens roll i samhället förändrades främst genom de nya idéerna kring arbetets
organisering och att idéer om människans frihet
gjordes till realpolitik.
1919 avskaffades katekesen som lärobok i folk

skolan. I 1919 års undervisningsplan angavs att
undervisningen inte skulle bedrivas på ett sådant
sätt att den kom i konflikt med det ”nutida”
samhällets krav på tankefrihet. I kursplanen
för religionsundervisningen instruerades läraren att
tänka på att barnen omfattades av skolplikt och
därför undvika sådant som kunde verka ”såsom
sårande angrepp på andras åskådningar”.

1686 års kyrkolag angav att ingen svensk medbor-

gare fick avvika från den ”rena evangeliskt-lutherska läran”. Således var ett av skolans viktigaste
uppdrag undervisning i den kristna tron, vars
innehåll hade en tydlig koppling till dopet.
Naturligtvis fanns det människor i Sverige som
avvek från denna trosuppfattning, men det rörde
sig om invandrad arbetskraft. Denna grupp, som
då inte var svenska medborgare, hade också
möjlighet att ge sina barn undervisning och fostran
i enlighet med sin bekännelse.

1951 års religionsfrihetslag innebar rätten för
varje individ att inte tillhöra något samfund alls.
Därmed försvann också detta krav för exempelvis
lärare, sjuksköterskor och regeringsmedlemmar,
som fram till dess varit tvungna att tillhöra
Svenska kyrkan.
Kyrka – statdebatten tog fart igen under
1950-talet och den utmynnade i en utredning
som kallades för 1958 års utredning kyrka – stat.
Utredningen pågick i 10 år och resulterade bland
annat i förändringar när det gällde relationen
kyrka och skola. ”Kristendomsundervisningen är
liksom annan skolundervisning en angelägenhet för
det borgerliga samhället, stat och kommun.” (SOU
164:30 s 159).

upplysningstidens så kallade toleransedikt (1781)

angav som namnet antyder vilken typ av tolerans
som gällde gentemot dessa främmande trosutövare. Grundtanken var att de skulle få finnas, men
att de bara fick uttrycka och utöva sin tro inom
den egna gruppen.
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Fram till 1958 skulle en av domkapitlens
ledamöter vara sakkunnig beträffande
folkskoleundervisning. Denna funktion
upphörde när länsskolenämnderna inrättades
1958. Samtidigt lämnade biskopen uppdraget att
vara eforus, det vill säga högste tillsynsman för
läroverken.

förstås utifrån begreppen undervisning och
utbildning. Antingen rör det sig om undervisning
eller så räknas det som utbildning. Det finns med
andra ord ingen annan verksamhet eller aktivitet
som kan pågå.
Undervisningens innehåll är gemensamt oavsett
huvudman, däremot har fri- eller privatskolor
stora möjligheter att uttrycka och genomföra sin
”profil” i det som är utbildningsdelen. Religiösa
fri- eller privatskolor kan alltså ha religiösa
(konfessionella) inslag i utbildningsdelen, som till
exempel morgonandakt, middagsbön och skolgudstjänst. Skollagen anger att deltagandet i dessa
konfessionella inslag ska vara frivilligt. När det
gäller skolor med offentlig huvudman, så får
varken undervisningen eller utbildningen innehålla
konfessionella inslag.
Den nya skollagen har tagit hänsyn till att
Europakonventionen sedan 1995 är svensk lag
(1994:1219). Konventionen innehöll till en början
enbart de medborgerliga och politiska rättigheterna, men har genom flera tilläggsprotokoll
utökats genom åren. Tilläggsprotokollet som
handlar om att stater ska respektera föräldrars rätt
att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse, var
tänkt att ge barnet rätt till sammanhang, kultur
och religion. Samtidigt har det väckt frågan: Vad
gäller om det uppstår konflikt mellan barnets rätt
och föräldrarnas rätt?

1992 tillsatte regeringen en parlamentarisk
kyrkoberedning som två år senare överlämnade
sitt slutbetänkande Staten och trossamfunden.
Fram till 1996 blev man automatiskt medlem
i Svenska kyrkan om någon av föräldrarna var
medlem. Från och med 1996 knyts kyrkotillhörigheten till dopet.
år 2000 ändrades relationen mellan kyrka och stat.

Svenska kyrkan blir ett registrerat trossamfund
med en särskild lagstiftning (Lagen om Svenska
kyrkan). Svenska kyrkan har av staten fått
ansvaret att vårda och tillgängliggöra det kyrkliga
kulturarvet. I alla landets kommuner, utom
Stockholm och Tranås, är Svenska kyrkan huvudman för begravningsverksamheten. I egenskap av
huvudman ska Svenska kyrkan tillhandahålla
begravningsplats för alla i Sverige, oavsett
eventuell trostillhörighet.
2011 började en ny skollag gälla, i vilken enskilda

huvudmän för fri- eller privatskolor jämställs
med offentlig huvudman. I den nya skollagen ses
undervisningen som en urskiljbar del av utbildningen. Med undervisning menas sådana målstyrda processer som syftar till inhämtande och
utvecklande av kunskap och värden, vilket då i
praktiken handlar om lärarledda lektioner utifrån
kursplanerna. Utbildningen rymmer allt det andra
som sker under skoltiden. En poäng med skollagen är att alla aktiviteter och verksamheter ska
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Övning

1

Relationer kyrka - skola
Instruktion: Be deltagarna placera sig på en tänkt linje på golvet i rummet. Vid ena polen (A) tar
man avstånd från påståendet. Vid motsatt pol (B) instämmer man. Läs upp ett påstående och låt
deltagarna placera sig. Låt deltagarna sedan samtala, några minuter, med dem som står närmast
om varför man valde att placera sig just där. Ledaren kan sedan ge utrymme för några deltagare
att motivera sina val inför gruppen. Om någon vill byta plats efter att ha hört de andras tankar är
det givetvis fullt möjligt.
Påstående 1

”Jag skulle önska att det fanns en starkare relation mellan kyrka och skola!”
Påstående 2

”Jag tycker det är bra att banden mellan kyrka och skola har lösts upp!”
Påstående 3

”Jag tycker att de som önskar mer religion i skolan, ska välja en religiös fri/privatskola!”
Påstående 4

”Det är viktigt att barnen själva får tar ställning i sådant som rör religion och
filosofisk övertygelse!”

Övning
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Min skolavslutning
Instruktion: Diskutera i grupper om 2−4 personer
• Hur såg dina skolavslutningar ut? Berätta för varandra!

Vad kännetecknade tidsandan? Vad hände? Vad kände du? Vad var bra? Vad var dåligt?
Var det någon som inte kunde eller ville vara med? Hur skulle det ha kunnat vara annorlunda?
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Frihet till religion – frihet från religion?
När vi talar om skolavslutningar i kyrkan är det i
första hand principer som står på spel. Motståndare till skolavslutningar i kyrkan hävdar att det
kan upplevas kränkande för individer med en
annan tro eller övertygelse än den som kyrkan står
för, att delta. Utgångspunkten för resonemanget
kan ofta vara att man anser att det svenska
samhället, som i sig rymmer troende människor,
ska vara religiöst neutralt, vad gäller offentlig
service och offentliga institutioner. Religion ses
som en privat sak.

Vad innebär religionsfriheten? Är den bara
frihet från religion eller innefattar den också rätt
till religion? Skolavslutningen i kyrkan kan sägas
utmana någons frihet från religion, samtidigt som
den bejakar någon annans rätt till religion. Ett sätt
att lösa detta dilemma kan då vara att hävda att
det är majoritetens behov som ska vägas tyngst.
Om nu majoriteten på en skola inte har någonting
emot en skolavslutning i kyrkan, varför ska då
minoriteten ha möjlighet att förhindra detta?
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Ett annat sätt att hantera frågan är att göra
åtskillnad. De individer eller grupper som inte kan
tänka sig att vara i kyrkan vid skolavslutningen blir
befriade. Problemet med detta lösningsförslag är
att det krockar med skolans mål att erbjuda skola
till alla barn, samt att det krockar med skolans
uppdrag att vara en gemensam arena för möten
och integration.
Det är mot denna bakgrund och detta dilemma
som vi ska förstå den juridiska vägledning som

Skolverket ger gällande skolavslutningar i kyrkan
(för skolor med offentlig huvudman). Skolverket
skriver att en skolavslutning i kyrkan kan vara i
enlighet med skollagen om den utformas så att
tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och
den gemensamma samvaron och inte på religiösa
inslag (bön, välsignelse och förkunnelse). Skol
verkets poäng är att skolavslutningen i kyrkan ska
utformas på ett sådant sätt att den inte inkräktar
på någons frihet från religion.
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Övning
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Vem bestämmer?
Instruktion: Ledaren läser upp ”hörnalternativen”, därefter placerar sig deltagarna utifrån

ståndpunkt. Låt deltagarna prata med varandra i respektive hörn (3–5 min) om varför de placerat
sig just där. Ledaren låter sedan några röster från varje hörn komma till tals i storgrupp.

Hörn 1

Kyrkan skall själv bestämma vad som skall ske i kyrkorummet.
Hörn 2

Skolan måste själv bestämma över sina skolavslutningar – även om de äger rum i ett kyrkorum.
Hörn 3

Skolavslutningar i kyrkorummet förutsätter att elever, lärare, föräldrar, skolledning och kyrkans
ledning kommer överens om en form som alla känner sig nöjda med.
Hörn 4

Öppet hörn för den som inte vill placera sig i hörn 1−3.

Övning
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Juridisk vägledning
Instruktion: Läs texten Frihet till religion – frihet från religion? Diskutera i grupper om 2−4

personer följande:

•V
 ad tycker du om Skolverkets sätt att försöka lösa problematiken med skolavslutningar i kyrkan?
Kunde den juridiska vägledningen formulerats på ett annat sätt? Ge förslag!
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Församlingens möte med barn och unga
”församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och
mission. syftet är att människor skall komma till tro på kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas
och fördjupas, guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. allt annat, som församlingen utför är stöd
för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.”
(Ur inledningen till 2 kap. i kyrkoordningen)

Svenska kyrkan har genom det nationella programmet Barn och unga 0−18 år arbetat med
fokus på kyrkans möte med barn och unga. Detta
har också tagit sig uttryck i ett större engagemang
för frågor som rör barnkonventionen och barnet
som rättighetsbärare. Kyrkoordningen anger
att barnet intar en särställning i kristen tro och
att det särskilt behöver uppmärksammas i

Svenska kyrkans verksamhet. Det betyder att
barnets erfarenheter, behov, lär- och utvecklingsprocesser ska beaktas när församlingen planerar
och utför det som är kyrkans särskilda uppgift: att
fira gudstjänst, utöva diakoni och bedriva undervisning och mission.

Läs mer om arbetet med barn och unga på Svenska kyrkans intranät:
internwww.svenskakyrkan.se/barnochunga
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Övning
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Identifiera mötesplatser
Instruktion: Låt deltagarna samtala i storgrupp. Skriv ut matrisen Identifiera 3 viktiga mötes

platser och dela ut till varje deltagare, alternativt gör en gemensam matris på blädderblock,
whiteboard eller liknande.

• På vilket sätt tar din församling ett särskilt ansvar för barn och unga i det pastorala arbetet?
(Tänk utifrån mötesplatser, åldersgrupper och resurser.)
• Om du tänker på de skolor du känner till i din församling, i vilka former kan samverkan ske?
Vilka resurser krävs?
• Identifiera tre viktiga mötesplatser i församlingens möte med barn och ungdomar?
Sker de på hemmaplan eller bortaplan? I vilka åldrar möter vi dem?
Mötesplats

I kyrkan

Till exempel:
kyrkans förskola

X

Utanför kyrkan

Åldersgrupp
0−6

1.
2.
3.
Fundera på…

• Är det någon åldersgrupp som saknas?
• Är det någon viktig mötesplats som saknas?
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Vad tycker jag?
Övning
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Sätt betyg
Instruktion: Genomförs i helgrupp. Varje deltagare instämmer eller tar avstånd från påståendena
(som ledaren läser upp) genom att sätta betyg.

Övningen kan göras antingen som mingel eller som rundabordssamtal.
a) Mingel

Samtalsledaren läser upp varje påstående och deltagarna väljer sedan att sätta betyg på påstå
endet. Deltagarna använder den nya betygsskalan A−F för att markera om de instämmer eller inte.
(A = instämmer helt. F = tar helt avstånd.)
Deltagarna minglar runt i rummet med betyget väl synligt och samtalar med dem man möter om
varför man tycker som man tycker. Deltagarna väljer själva vem man vill prata med.
b) Rundabordssamtal

Samtalsledaren läser upp varje påstående och deltagarna väljer sedan att sätta betyg på påstå
endet (A−F). Deltagarna sitter runt bord och håller upp sina betyg, och man går en ”runda”
där alla får motivera sitt betyg.
Påståenden:

”Det är bara värderelativister och ateister som hävdar att människor med andra religioner kan
känna sig kränkta av att vara i en kyrka!”
”Man ska göra som i Finland. Där får de som vill fira kyrkliga skolavslutningar – resten slipper.”
”Religion är en privatsak och ska hållas inom den privata sfären!”
”Föräldrar har rätt att uppfostra sina barn i den kultur/tradition/religion de själva (föräldrarna) bär!”
”Ingen kan väl ta skada av att besöka ett kyrkorum en gång om året. Det är ju löjligt!”
”Om skollagen inte tillåter prästen att vara präst, så kan skolan ha sin avslutning i en annan lokal!”
”Alla möten med barn och ungdomar är värdefulla, också en skolavslutning som följer den juridiska
vägledning skolverket bestämt för skolavslutningar i kyrkan (förbud gällande välsignelse, bön och
förkunnelse).
”Jag tycker det viktigt att en skolavslutning ska utformas på ett sådant sätt att alla elever kan delta!”
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Övning
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Sätt betyg forts.

Betygsskalan (används vid övning 6 och varje deltagare ska ha en betygsuppsättning A−F)

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F
12

A
B
C
D
E
F

Övning
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Vägar framåt
Instruktion: Börja med att samtala i mindre grupper (cirka 10 minuter) med frågan:
Vad skulle din församling kunna göra för att stärka relationen till skolorna i er närhet?

Samla sedan in alla förslagen på ett blädderblock eller whiteboard. Låt alla deltagare rösta på
de tre förslag som man tror är lättast eller mest möjliga att genomföra. Detta sker genom att
deltagarna sätter en markering med penna vid tre valfria förslag. När alla gjort sina val listas de tre
förslagen som fått flest markeringar. Fundera i gruppen hur ni kan tänka och arbeta vidare med
de tre förslagen.

Övning
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Avslutning
Instruktion: Genomför övningen i storgrupp. Låt alla deltagare välja ut en bild i materialet.

Gå en runda så att alla får säga någonting om den bild eller illustration de valt. Vad ser du?
Vad känner du? Vad tänker du? Alla äger sin tid och ska få prata oavbrutet och okommenterat. Två
till fyra minuter per deltagare.

Läs mer
• SKR:s nyhetsbrev 2011 nr 2, Programmet kyrka-skola.
www.skr.org
• Skollagen 2011
• Religionsfrihetslag (1951:680)
• Stat och kyrka
www.sorenekstrom.se/Documents/StatOchKyrkaBiblUA.pdf
• Juridisk vägledning gällande skolavslutningar, www.skolverket.se
• Den blomstertid nu kommer –  ett ekumeniskt utbildningsmaterial om mötet kyrka – skola
(SKR 2008)
• Den blomstertid nu kommer – Fördjupande texter (SKR 2010)
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Postadress: 751 70 Uppsala
Besöksadress: Sysslomansgatan 4
Telefon: 018-16 95 00
Fax: 018-16 96 40
E-post: info@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se

