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Förord 

Ett stort tack till alla som möjliggjort denna uppsats. Först och främst ett varmt tack till 

prästerna i de fem församlingarna som har tagit sig tid att träffa mig och med entusiasm 

samtalat kring mitt uppsatsämne. Med detta sagt, vill jag också rikta ett stort tack till min 

handledare Linnea Lundgren vid Ersta Sköndal Bräcke högskola för uppmuntran och 

stöttning i resan till att skriva min första uppsats. Det har varit en glädje. Vidare vill jag även 

tacka alla lärare vid institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi som jag mött under 

mina tre år vid högskolan. Tack för all uppbygglig kunskap ni delat med er. Vill även i detta 

sammanhang tacka min sambo för att du varit vid min sida, för din uppmuntran och för ditt 

stöd.  

 

Som barn minns jag det högtidliga tillfället inför julloven och sommarloven i min hembygds 

kyrka: pirret, psalmsång och orgelbrus, blomkransar och vajande flaggor. Men jag minns 

inte vad prästen förmedlade.  

Det är detta minne som ligger till grund för min uppsats.  
 
Abstrakt 

Denna studie behandlar frågan om prästens roll och funktion vid skolavslutningar i kyrkan. 

Historiskt sett kan denna tradition spåras tillbaka till mitten av 1800 – talet. Utifrån en 

samhällsutveckling som har löpt ut i att religionens roll och funktion blivit en omstridd fråga i 

det moderna samhället, har traditionen med skolavslutningar i kyrkan kommit att allt mer 

ifrågasättas, inte minst i massmedia. Uppsatsens syfte berör prästers erfarenheter av 

skolavslutningar i kyrkorummet och om möjligheterna till att sprida det kristna budskapet i 

mötet med den icke – konfessionella skolan. Fokus i studien har varit att prästen ska få 

uttrycka och reflektera kring sin roll vid detta sammanhang, då detta är ett område med 

begränsad tidigare forskning. Jag har använt mig av en kvalitativ forskningsintervju för att 

möta präster från både storstads – och landsortsförsamlingar. I intervjuerna beskriver 

prästerna en utveckling som inneburit att de har fått träda tillbaka i sin prästroll. Den nya 

funktionen handlar om ett slags värdskap. Värdskapet innebär att företräda kyrkorummet 

under skolavslutningen och kommunicera en förkunnelse som vilar på undertoner av det 

kristna budskapet. Prästrollen har utifrån intervjuerna utvecklats till att främst handla om att 

skapa relationer till sina församlingsbor och vara en representant för kyrkorummet när 

möjligheterna att sprida det kristna budskapet begränsas. Det framkommer att prästrollen trots 

sin nedtonade identitet, samt genom kyrkorummets symbolspråk, kan möjliggöra för både 

religiösa och sekulära tolkningar.  
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Abstract 

This essay addresses the minister’s role within the Church of Sweden and their profession 

related to graduation ceremonies held in sacred rooms.  

Historically, this tradition can be traced back to the mid - 1800s. Although this has been an 

established tradition in Sweden, the development of the society has led to the role of religion 

becoming a controversial subject in modern society. Therefore, the tradition with end- of- 

school ceremonies has been questioned, not least within the mass media.   

The purpose of this essay concerns the ministers’ experiences regarding the possibilities and 

challenges of spreading the Christian message in relation to the non-confessional school.  

 

The ministers in my study represent parishes from both the countryside and from the city 

centre area. In the interviews, the ministers describe a development that has meant that they 

have had to step back in their profession, meaning that they do not share confessional 

elements at the ceremonies. Their role has instead evolved into a function of being a “host.” 

”Hosting” in this context means that the ministers represent the sacred room during the 

graduation ceremony and communicate a subtle proclamation of the Christian message. The 

interviews show that the ministers, despite their toned-down profession and through the 

symbolism in the sacred room, offer opportunities for both religious and secular 

interpretations of the context.    
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Kapitel 1  
 

Inledning 
 

Relationen mellan kyrka och skola sträcker sig tillbaka till 1000-talet när Sverige kom att 

börja kristnas (Aldrin, 2018). Denna långa relation kan i breda penseldrag uttryckas med att 

kyrkan ansvarade för skolans undervisning, från det katolskt medeltida Sverige fram tills det 

moderna skolväsendet. Fastän den långa relationen mellan skola och kyrka går det historiskt 

att spåra skolavslutningstradition först till mitten av 1850-talet, då i diktsamlingen ”I Lifvets 

vår” skriven av C. D. af Wirsén. Författaren porträtterar i dikten en skolavslutning med 

psalmsång och orgelspel till tonerna av psalmen ”Du fromma hjärtan vårdar”, skriven av 

prästen och diktaren Johan Olof Wallin år 1816.  

 

Några decennier senare kan man läsa i en notis i ”Svenska Dagbladet” hur pastor Rogberg 

kallar till gemensam skolavslutningsgudstjänst i Nacka kyrka (Svenska Dagbladet, 1897-12-

18). Detta är den första hänvisningen till en skolavslutning i en kyrka och var denna ska äga 

rum (Aldrin, 2018). Notisen tydliggör att det finns en koppling mellan kyrkan och skolan 

samt att bruket med skolavslutningar är vedertaget från åtminstone slutet av 1800 – talet. Men 

seden med skolavslutningar i kyrkan har kommit att bli ett ifrågasatt fenomen. Den offentliga 

diskursen tog sin början vid mitten av 1990 – talet i samband med att skolstyrelsen i 

Uddevalla kommun kom att förbjuda religiösa inslag i kommunens skolor (Uddevalla 

skolstyrelse, 1996). Beslutet mynnade ut i en mediestorm med uttalanden från representanter 

från en mängd samhälleliga instanser. Röster som kom till tals kom från partiledare, biskopar 

och lokala kommunpolitiker – men också enskilda personer höjde sina röster i frågan (Aldrin, 

2018).  

 

Författaren och teol. dr Viktor Aldrin har beskrivit denna utveckling på ett målande sätt i sin 

senaste bok om skolans högtidsfiranden i kyrkan (Aldrin, 2018). Han pekar på att tre teman 

blev framträdande i mediedebatten som följde Uddevalabeslutet: ”Vems mångkultur ska 

respekteras? Vilken kristendomstolkning upplevs vara hotad? Vad gör en skolavslutning i 

kyrkan religiös?” (Aldrin, 2018). Aldrin menar att diskussionen sedan dess har kommit att 

skapa utrymmen för en mångfald av ingångar till frågeställningar, debatten om fenomenet 

skolavslutningar i kyrkan pågår ännu. 
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I en dagsaktuell debatt som behandlar Svenska kyrkans närvaro inför 2020-talet resonerar 

ärkebiskop Antje Jackelén kring kyrkans offentliga roll och exemplet skolan i antologin 

”Sedd men osedd” (2016), som plockar upp exemplet om skolavslutningar i kyrkorum. I 

Jackeléns kapitel beskriver hon hur det i europeiska välfärdsstudier visat att kyrkor och 

religiösa organisationer fyller en viktig funktion i Sveriges välfärd men att debatten i media 

om skolavslutningar varit kontraproduktivt i detta hänseende (Jackelén, 2016). Jackelén 

menar att för religiösa organisationer och kyrkor ska kunna bidra till välfärden krävs det att 

det finns ett grundläggande förtroende för dem – samt att religiösa organisationer och kyrkor 

förvaltar detta förtroende väl. Ärkebiskopen menar på att senare års diskussioner, inklusive 

skollagens tillämpning om icke – konfessionella inslag vid skolavslutningar och att all 

utbildning skall vara icke – konfessionell, istället har underminerat förtroendet för Svenska 

kyrkan och för kyrkorummen (Jackelén, 2016). Den mediala debatten sänder en tydlig signal 

till läsaren menar Jackelén ”Det är något farligt med kyrkan, det är djupt problematiskt att gå 

dit, bäst alltså att låta bli.” Jackelén frågar sig vad den samhällsekonomiska kostnaden i 

längden blir för ett undergrävt förtroende för den största aktören i det svenska civilsamhället?  

 

Apropå mediedebatt är det intressant att i sammanhanget nämna talande statistik. I samband 

med sommar – och vinteravslutning ökar mediepubliceringen i ämnet med hela 72 procent 

(Aldrin, 2018), och det har rent av blivit en tradition i svensk press. Detta åskådliggörs när en 

krönikör från Expressen skriver att; ”Det har blivit en ritual att ifrågasätta kyrkans roll vid 

varje avslutning.” (Expressen, 2012-11-26).  

 

Men även om mediedebatten är tydlig så är det intressant i sammanhanget att veta hur 

Sveriges befolkning tänker om ämnet i fråga. SOM – institutet vid Göteborgs universitet har 

under åren 2011, 2012 och 2016 genomfört undersökningar om folkets attityd till ett 

eventuellt förbud mot skolavslutningar i kyrkan. Vid den senaste nationella undersökningen år 

2016 ogillade 78 procent ett förbud mot skolavslutningar i kyrkan, en siffra som legat relativt 

konstant sedan år 2011 (Aldrin, 2017). Aldrin som medverkade vid den senaste nationella 

undersökningen pekar på att det är en hållning som delas av populationen som helhet, i stort 

sett oberoende av bostadsort, ålder, kön eller politisk övertygelse. De som var för ett förbud 

mot skolavslutningar i kyrkan visade även i undersökning en allmänt negativ hållning mot 

religiösa högtider (Aldrin, 2018).  

 

Forskning visar på vad media, Svenska kyrkans ledning och vad befolkning tycker i frågan – 

men vad är prästens hållning?  
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Denna explorativa studie tar ansatsen i relationen mellan Svenska kyrkan och skolvärlden 

med fokus på prästens erfarenheter om sin roll vid skolavslutningar i kyrkan. Ett perspektiv 

med begränsad tidigare forskning trots att de i sin roll påverkas av utvecklingen. Denna 

uppsats har som ambition att fylla en kunskapslucka i ämnet och berätta om prästens 

möjligheter till att förmedla det kristna budskapet samt reflektera kring kyrkorummets 

identitet vid skolavslutningar. Enligt kyrkoordningen (2018), beskrivs kyrkorummet som ett 

mångsidigt rum: som en del av den offentliga sfären samt som ett heligt invigt rum. Hur kan 

vi förstå kyrkorummets natur i mötet mellan skolan och kyrkan utifrån kyrkans egna 

företrädare?  

 

Denna uppsats har inte som ambition att täcka hela vidden av perspektiv på relationen mellan 

skola, stat och kyrka – som tillsammans färgar varandra och behöver förstås i ljuset av sina 

historiska relationer. Istället är prästens perspektiv som lyfts fram och som ligger till grund 

för empirin i mitt uppsatsämne. 

 

 

Syfte och frågeställning  
 

Studiens syfte är att undersöka hur prästen uppfattar sitt uppdrag i mötet med skolan vid 

skolavslutningar i kyrkorummet. Ett rum som bär på en flerfaldig natur: är samtidigt ett heligt 

invigt rum och ett offentligt rum.  

Med utgångspunkt hämtad ur den kvalitativa intervjumetoden kommer jag utifrån studiens 

syfte ställa följande frågeställningar:  

 

• Hur uppfattar prästen sitt uppdrag att sprida det kristna budskapet i mötet med skolan 

vid skolans högtidsfiranden i det invigda heliga – och samtidiga offentliga kyrkorum.  

 

• Hur ställer sig prästen till icke-konfessionella samt konfessionella inslag vid 

skolavslutningar, och vilka möjligheter – och utmaningar följer med detta utifrån sitt 

uppdrag som präst? 

 

 

 

 
 



 8 

Centrala begrepp 
 

Kyrkorum: Begreppet kyrkorum är ett återkommande ord som jag använder vilket möjligen 

skulle kunna vilseleda och tro att jag syftar på något annat än en kyrka. Definitionen av 

kyrkorum menas ”en kyrkas inre” betraktat som ett rum, det heliga kyrkorummet. Svenska 

Akademien definierar kyrkorummet som ett invigt rum för en kristen församlingsgudstjänst 

(SO, 2009)  

 

Kyrka: Är ett begrepp som möjliggör för tolkning ut flera perspektiv. Dels kan det öppna upp 

för att förstås både som en byggnad för att fira gudstjänst i, som en större sammanslutning av 

personer som bekänner sig till den kristna tron. Men kan också förstås som en större 

organiserad religiös gemenskap, också kallat samfund (SO, 2009). När begreppet kyrka 

används i min uppsats är det först och främst byggnaden som jag avser, om annat avses har 

jag strävat efter att förklara det i den löpande texten. 

 

Skolavslutningar eller högtidsfirande: När jag i denna studie brukar begreppen 

skolavslutningar eller högtidsfirande syftar jag på avslutningar som är förlagda till kyrkan 

vilka ligger i anslutning till antingen sommarlovet eller till jullovet.  

 

Konfessionellt och icke – konfessionellt: Gällande hur begreppet konfessionellt används 

förklaras det enligt Svenska Akademien som något som avser en tydlig bekännelse till viss 

religiös tro (SO, 2009). I skollagens bestämmelser om konfessionella inslag i skolan och 

förskolan (Skollagen, 1 kap, 6–7 §§) preciseras begreppet icke – konfessionellt som något 

som ej innefattar religiösa inslag såsom bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan eller annan 

form av förkunnelse. Konfessionella inslag är således en vinklad aktivitet som innefattar 

inslag av bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan eller annan form av förkunnelse.  

Skolverkets neutralitetsprincip – är ett samlingsbegrepp för Skolverkets princip om att det inte 

får förekomma några inslag av utövande bekännelsekaraktär i undervisning.  

 

Svenska kyrkan: Är Sveriges största kristna samfund med cirka sex miljoner medlemmar som 

fram till den 1 januari år 2000 var Sveriges statskyrka. Vid millennieskiftet kom den svenska 

staten och statskyrkan att separeras genom ett riksdagsbeslut. Dock finns relationer 

fortfarande kvar genom lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan som genom riktlinjer 

beskriver att samfundet Svenska kyrkan ska vara organiserad som en öppen, demokratisk och 

rikstäckande evangelisk-luthersk folkkyrka. 
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Tidigare forskning 
 

Även om det har debatterats åtskilligt i medierna de senaste decennierna om skolavslutningar 

ska arrangeras i kyrkan eller ej, så har betydligt färre studier jämförelsevis gjorts i ämnet.  

Det har visserligen skrivits artiklar som anknyter till prästens roll vid skolavslutningar samt 

viss facklitteratur, men inte i den omfattningen så att det inte kräver mera fördjupning. Av 

denna anledning är det min ambition med uppsatsen att fylla en möjlig kunskapslucka med en 

empirisk studie på prästens egna uppfattning om dennes roll vid skolavslutningar i 

kyrkorummet – utifrån ett religionssociologiskt fokus. I detta kapitel kommer jag lyfta fram 

forskare inom ämnet religionssociologi som på något sätt behandlat ämnen som går att knyta 

an till min undersökning, detta för att sätta in mitt uppsatsämne i ett sammanhang. Nedan 

kommer jag först presentera en publikation som behandlar Svenska kyrkans framtid, som där 

lyfter upp relationen till offentlig förvaltning, bland annat skolvärlden. Vidare följer en 

religionssociologisk studie gjord i Norge som undersökt hur julkonserter i kyrkorum fungerar 

som ”ställföreträdande religion”, ett begrepp som tagits fram av religionssociologen, Grace 

Davie, som går att applicera på fenomenet skolavslutningar i kyrkan.  

 

Den första studien som jag vill rikta ljuset mot är skriven av religionssociologen Per 

Pettersson vid Karlstad universitet. I sin publikation: ”Utmaningar för Svenska kyrkans 

identitet: Kyrkans medverkan i offentliga institutioner – exemplet skolan” (Pettersson, 2013) 

lyfter Pettersson fram kyrkans funktion i det offentliga rummet och behandlar spänningarna i 

mötet mellan kyrkan och den sekulära skolan. Han menar på att det i decennier funnits en 

allmän bild om att den moderna staten med nödvändighet måste vara sekulär och religiöst 

neutral. Denna bild har däremot kommit att omprövats och idag pågår samtal om olika former 

av tänkbara relationer mellan religion och stat, samt möjliga former av religiöst deltagande i 

det offentliga rummet (Pettersson, 2013). Detta med anledning av att religionens närvaro inte 

avtar i det moderna samhället (Juergensmeyer m.fl., 2011). Pettersson diskuterar den 

historiska situationen som präglat det tidigare homogena Sverige där den Lutherska 

statskyrkan mer eller mindre påtvingade människor religionen, till att idag, när den 

pluralistiska samhällssituationen betraktar religion som en resurs för kollektiva eller 

individuella behov (Pettersson, 2013). Skolans värld är ett tydligt exempel på denna 

omförhandling av religionens roll.  
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Traditionen med skolavslutningar i kyrkan är ett årligt återkommande fenomen som 

debatteras i media och framstår som den mest kontroversiella och svåra frågan att finna en 

lösning på när det handlar om religionens och Svenska kyrkans plats i skolan, detta beror på 

att det varit en sådan stark historisk tradition för landets skolor. Pettersson lyfter fram att de 

senaste fem åren har kritiken ökat i den offentliga debatten (Pettersson, 2013), särskilt i 

anslutning till sommaravslutningen, och denna kritik uttalas särskilt av företrädare av 

Humanisterna som menade på att principen om den sekulära staten också skulle överföras till 

skolan. Den ökade religiösa pluralismen har också använts som argument till att inte förlägga 

skolavslutningar till kyrkan, särskilt med hänvisning till det ökande antalet elever med 

muslimsk bakgrund. Men det är inte de muslimska grupperna som fört fram mest kritik.  

Pettersson menar på att spänningen inte rör sig om användandet av kyrkorummet utan om 

gränsdragningen när det gäller avslutningen karaktär av att vara gudstjänstliknande. Det är 

kring detta, menar Pettersson, som det kontroversiella med skolavslutningen ligger. Vidare är 

det intressant att poängtera Humanisternas dåvarande ordförande, Christer Sturmark, som 

menade i en artikel i kvällstidningen Aftonbladet att kyrkorummet som sådant, är en miljö 

med lämpliga lokaler för skolavslutningar. Jag citerar ur ovan beskriva artikel skriven av 

tidigare ordförande Sturmark (Aftonbladet 2012-06-08, refererat i Pettersson 2013);  

 
”Även som icketroende kan man uppskatta dessa kyrkorum. De religiösa symbolerna är 
förstås meningslösa, men akustiken, ljuset som faller in genom de färgade glasen, dofterna av 
stengolv, träbänkar och brinnande stearinljus värmer och stillar sinnet. Det behövs inget 

övernaturligt för att uppskatta det” (s.95).  

 

Den andra studien är författad av professor Anne Løvland och professor Pål Repstad, båda 

verksammavid universitetet i Agder, Norge. Løvland & Repstad är medförfattare till skriften 

”Social samhörighet och religion: festskrift till Susanne Sundback” (Lise Kanckos och Rolf 

Kauranen, 2008) där de i kapitlet ”Christmas concerts – maintaining vicarious religion” 

resonerar kring julkonserter i kyrkorummet som ”ställföreträdande religion.” Repstad forskar 

i religionssociologi och Løvland i semiotik. Tillsammans har de studerat jul- och 

adventskonserter som arrangerats i ett flertal församlingar inom Norges statskyrka, Den 

norske kirke. Teoretiskt är studien en kombination av sociologiska perspektiv och semiotik 

för att tillsammans vara en resurs i forskningen. Studien fokuserar såväl som på lokala 

kyrkliga kontexteter som hur artisterna kommunicerar med publiken samt hur konserterna är 

ett uttryck för den civila religionen på det lokala planet.  
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Repstad & Løvland presenterar i sitt kapitel empiriska upptäckter som knyter an till min 

uppsats, inte för att han har studerat skolavslutningar i kyrkorummet utan för att han påvisar 

att kyrkan vid konserter blir ett rum där vissa kan uppleva arrangemanget som en gudstjänst 

medan andra kan se det som en fin och stämningsfull upplevelse. Liknande såsom Per 

Petterssons tankegångar går (Pettersson, 2013). Författarna presenterar också, förutom 

empiriska upptäckter, också en diskussion om en teori om liberalkristendomens framtid.  

I studien redogör Repstad. & Løvland en typologi över konserternas kategorisering. Jag väljer 

att i min uppsats inte redogöra närmare vad denna kategorisering innehåller då det går utanför 

uppsatsens syfte.  

 

Vidare påpekar Repstad & Løvland att konserterna har en dragkraft till att samla stora 

mängder besökare vilket skiljer sig från den söndagliga gudstjänsten (Repstad, 2009). En 

förklaring kan ligga i att musik och sång är mindre exkluderande än det förkunnande ordet – 

något som dock är utmärkande för den protestantiska traditionen. Musik är anpassningsbar till 

många slags mer eller mindre privatiserade religiösa reflektioner, inte nödvändigtvis i 

överensstämmelse med de officiella åsikterna som kyrkan som man besöker bär på. Frågan är 

aktuell inom religionssociologisk forskning. Studien om julkonserter i kyrkorummet av 

Repstad & Løvland visar att nyanserad bild där teologin är nedtonad, centralt för 

arrangemanget är att ha en ”trevlig stund” ofta formulerad som ”jul-andan.” Vidare pekar 

studien mot att julkonserterna ses som en ”brygga” mellan kyrkan och populärkulturen. 

Konserterna som forskarna deltog på kommunicerade en ”lättsam och vänskaplig” kristendom 

utan stororden såsom; nåd, synd och frälsning. Men referenser till Guds allsmäktighet lyser 

inte med sin frånvaro utan lyser igenom i sånger och i prat mellan sångerna (Repstad, 2009). 

 

Studien beskriver att julkonserterna är en bidragande faktor till att den Norska kyrkan 

fortsättningsvis förblir en majoritetskyrka och folkkyrka (Repstad, 2009), och hur de kommer 

fram till denna slutsats är bland annat genom begreppet ”ställföreträdande religion.” 

Begreppet är framtaget av den brittiska professorn i sociologi Grace Davie som gjort 

begreppet känt genom flertalet publikationer (Davie, 2006; 2007). En sådan religion 

definierar hon praktiseras såhär; ”en aktiv minoritet, men på uppdrag av en större population, 

som åtminstone accepterar och värderar minoritetens ansträngningar positivt.” Grace Davie 

har studerat de nordiska majoritetskyrkorna under många år och exemplifierar begreppet 

”ställföreträdande religion” ofta på dessa.  
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Detta fenomen existerar också i andra europeiska länder, där en aktiv minoritet förvaltar 

religionen på daglig basis och säkrar religiös kontinuitet på uppdrag av en majoritet med en 

mycket mera sporadisk kontakt med organiserad religionsutövning. Hon menar på att det 

historiska utfallet ofta ser ut såhär i länder med majoritetskyrkor som haft rollen som fungerat 

som det absoluta religiösa monopolet men där sekularisering och pluralism gradvis 

accelererat (Davie, 2006; 2007).  

 

Men såsom flertalet andra religionssociologer pekar Grace Davie på det faktum att 

kyrkobyggnaden och kyrkorummet fyller en viktig funktion för människor i det lokala 

samhället. Människor som vanligen inte deltar i församlingslivet kan ändå bära starka band 

till den lokala kyrkan och församling i den trakt man vuxit upp i (Davie, 2006; 2007). I senare 

publikationer har Grace Davie uttryckt osäkerhet om hur genomträngande fenomenet 

”ställföreträdande religion” kommer att fortsätta att vara i framtidens Europa. Ett villkor för 

att ”ställföreträdande religion” skall kunna överleva, menar Grace, är en viss förtrogenhet 

med kristen trostradition över en viss minimumnivå. Med ökande religiös individualism, 

kanske också religiös likgiltighet, särskilt bland de yngre generationerna, kommer denna 

förtrogenhet att försvagas i den utsträckning som riskerar att fenomenet ”ställföreträdande 

religion” kan komma att kollapsa (Davie, 2006; 2007). Løvland & Repstad beskriver i sin 

studie, i ljuset av Grace Davies teori om den ”ställföreträdande religionens” framtid, att 

julkonserter kan vara en möjlighet att bidra till att upprätthålla ”ställföreträdande religion” 

tillsammans med kyrkobesöken i samband med kyrkliga handlingar. Alla dessa 

kontakttillfällen med majoriteten möjliggör någon form av relation till kristen tro och tradition 

(Repstad, 2009).  

 

Den tredje studien är ett bidrag i en mer omfattande nyutgiven skrift som behandlar 

skolavslutningar i kyrkan ur både ett teologiskt och pedagogiskt perspektiv. Författaren 

Viktor Aldrin är teol.dr. och universitetslektor vid Högskolan i Borås och forskar om 

samspelet mellan teologi och pedagogik. I boken ”Skolavslutningar i kyrkan och spelet om 

religion i svensk skola” (Viktor Aldrin, 2018) söker Aldrin integrera kvalitativa metoder med 

kvantitativa undersökningar för att förstå fenomenet med skolavslutningar i kyrkan. 

Studien vittnar om att skolavslutningar är en komplicerad fråga. Däremot går det att utläsa tre 

större sammanhållande konklusioner som beskriver fenomenet och dessa kommer jag 

systematiskt sammanfatta här nedan. För det första har skolavslutningar både minskat och 

ökat i antal genom åren.  
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Mellan åren 1974 – 2009 har ”Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv” genom 

arbetsnamnet ”Kyrklig sed” fört statistik från Svenska kyrkans församlingar som lämnat data 

för att dokumentera bruket kring församlingarnas engagemang vid skolavslutningar. Mellan 

åren 1974 – 2009 har sex större undersökningar genomförts. I denna data framkommer det att 

bruket med skolavslutningar ökar i församlingarna och att det är i de större församlingarna i 

storstäderna i stiften: Lund, Göteborg och i Stockholm som bruket med skolavslutningar i 

kyrkor varit vanligast. Däremot visar statistiken att det i de mindre församlingarna har bruket 

med skolavslutningarna varit mer oregelbunden (Aldrin, 2018). 

 

För det andra beskrivs det att det råder en konkurrens mellan om religionens betydelse för 

eleverna mellan skolmyndigheter och Svenska kyrkan. Fokus under skolavslutningarna är 

skolklassens firande av en avslutad termin. Men i fenomenet skolavslutning i kyrkan 

argumenterar Aldrin för att även fokus hamnar på eleven som individ och vem som har rätt att 

fostra eleven samt vem som har rätt att avgöra elevens kunskapsnivå. När Svenska kyrkan 

fungerade som statskyrka var det naturligt att kyrkan stod för barnets uppfostran och 

skolgång. Med tiden har det kommit att förändras i och med läroplansreformer, Aldrin 

resonerar att detta lett till att Svenska kyrkan betraktas som en konkurrent mot elevens 

skolgång, han menar samtidigt på att i och med detta har skolavslutningar i kyrkan börjar 

ifrågasättas (Aldrin, 2018).  

 

Den tredje konklusionen är att skolmyndigheternas religionsbegrepp är tolkat utifrån en 

sekulär hållning och den inte stämmer överens med Svenska kyrkans syn. Aldrin pekar här på 

att formen för skolverkets princip om förbud mot religiösa inslag vid skolavslutningar i 

kyrkan (bön, välsignelse och trosbekännelse) förespråkar åtskillnad mellan religion och 

tradition; religion är något som hör till det privata (otillåtet) medans tradition är något som 

hör till det offentliga (tillåtet). Med det kan tolkning göras – att först när ett inslag vid en 

skolavslutning i kyrkorummet kan förstås som tradition och inte religion är det acceptabelt.  

Problemet, menar Aldrin, är att skolmyndighetens formel utgår från en sekulär tolkning av 

vad religion är (Aldrin, 2018), att närvara vid vissa religiösa inslag innebär således i ett 

sekulärt perspektiv att i viss utsträckning att delta (friheten från religion, tolkad som friheten 

från att behöva möta religion, blir särskilt framlyft i Skolmyndigheters riktlinjer). Aldrin 

kopplar resonemanget till en artikel skriven år 2012 av Martin Modéus, biskop i Linköpings 

stift Svenska kyrkan, där biskopen uttrycker tvivel kring Skolverkets objektivitet i synen på 

religion vid skolavslutningar i kyrkan.  
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Biskop Modéus pekar på att Skolverket för en sekularistisk, religionsfientlig ideologi, som 

inte alls är neutral. En sådan negativ syn på religion leder till att främlinggöra religiösa elever, 

menar Martin Modéus. Vidare tolkar Aldrin biskopens hållning som att det blir en risk att 

skolan uppfostrar elever till religiösa analfabeter utan kunskap om – eller intresse för andra 

människors tankar om livets mening (Aldrin, 2018).   

 

 

Sammanfattning och reflektion kring kapitlet om tidigare forskning  

 
De ovan nämnda studierna presenterar bland annat kyrkorummets funktion i relation till 

offentligt sekulära arrangemang, där religiösa uttryck är nedtonade så som det påminner om 

vid skolavslutningarna i kyrkan. I Løvland & Repstads studie framkommer det att 

julkonserter blir en kontaktskapande situation som möjliggör för fortsatt förhållande till 

religiös tro och tradition. Pettersson beskriver i sin publikation om hur den sekulära statens 

framfart tryckt undan religionens plats i det offentliga rummet och i skolans värld. Men detta 

ideal har på senare tid genomgått en omförhandling, och att nu pågår samtal om möjliga 

relationer till religiöst deltagande i det offentliga rummet – detta med anledning att 

religionens plats inte avtar i människans och i det moderna samhällets liv. Skolan har bland 

annat blivit en plats för sådan omförhandling, kopplat till skolavslutningar i kyrkan har inte 

problematiken varit att högtidsstunden varit förlagt till ett kyrkorum – utan om 

gränsdragningen till att vara gudstjänstlik. Det är kring denna fråga som problematiken 

uppehåller sig. Vidare beskriver Aldrin i sin forskning bland annat hur skolavslutningarna 

med åren både har ökat och minskat samt att det pågått en kamp mellan skolmyndigheterna 

och Svenska kyrkan om religionens betydelse för eleverna. Vidare hur skolmyndigheternas 

syn på religion är sekulärt och att det inte stämmer överens med Svenska kyrkans. 

 

I förhållande till ovan beskrivna forskning tar min uppsats upp frågan om prästens uppdrag 

och roll i relation till kyrkorummet och mötet med skolans värld. Min uppfattning är att ur 

perspektiven kring ovan nämnd forskning behandlas inte kyrkans företrädare – prästen – i den 

mån att dennes perspektiv får plats. Hur uppfattar prästen sin funktion? Min ambition är att 

fylla luckan något med denna explorativa studie.  
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Kapitel 2  
 
 
Teoretiskt ramverk 
 

Introduktion 
Först ut i kapitlet kommer jag lyfta fram kyrkoordningens beskrivning av kyrkorummet. Detta 

för att ge en bild över kyrkorummets mångsidighet och således beskriva vilket sammanhang 

som prästen har att utföra sin profession inom. Beskrivningen öppnar upp för möjlighet för 

tolkning av kyrkorummet som en resurs för olika användningsområden.  

Utifrån Kyrkoordningens beskrivning av kyrkorummet framställer ett rum som går att förstå 

ur fyra aspekter. Dessa aspekter kommer jag redogöra för här nedan i kapitlet.  

Som en introduktion i detta kapitel kommer jag först dock citera ur Svenska kyrkans 

Kyrkoordning som i sin inledning beskriver rummet så här (Kyrkoordningen, 2018): 

 

”De helgade kyrkorummen är över hela landet ett tecken på Guds närvaro. De är för många 

förknippade med avgörande skeden i livet. Den rymmer också mycket av en bygds identitet 
och är en del av det offentliga rummet” (Kyrkoordningen, tionde avdelningen, inledningen). 

 

Det går ur ovan nämnda citat att utläsa i Kyrkoordningens tionde kapitel om upplåtelse av ett 

kyrkorum, att detta rum bär på fyra olika aspekter och som inom parantes ger en tolkning av 

förståelsen: en religiös (Gud manifesteras), en personlig (viktiga episoder i livet), en 

samhällelig (en trakts identitet) och en offentlig (del av ett allmänt offentligt rum). Genom en 

illustration vill jag söka tydliggöra en beskrivning som vilar på en dynamisk rörelse av 

kyrkorummet som den plats prästen har att utföra sin profession inom:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyrkorummets 
fyra aspekter

Religiös

Personlig

Offentlig

Samhällelig
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Den första och den sista aspekten betonas med definitivt anspråk, religiös och offentlig, 

däremot betonas den samhälleliga och personliga aspekten ur teol. dr Viktor Aldrins 

forskning som något vagare. Aldrin argumenterar för i sin forskning (Aldrin, 2018) 

att kyrkobyggnaden både är religiös och offentlig, själva byggnaden fungerar som en offentlig 

aktör, och kan förklaras vittna som tecken på Guds närvaro i det offentliga rummet. Vidare 

understryks kyrkobyggnaden som en identitetsmarkör både för den enskilde och för bygdens 

lokala kontext. Dessa fyra aspekter ger förklarande perspektiv på att förstå kyrkorummets 

natur för användning. Sammantaget går det att tolka Kyrkoordningen som sådant, att den som 

uppsöker ett kyrkorum ska ges tillträdde, så som en skolklass vid en avslutning, parallellt som 

det är en sakraliserad, avskild, kyrkobyggnad för gudstjänster inom Svenska kyrkan.  

 

Religionssociologen Per Pettersson menar på i sin publikation, som har fokus på Svenska 

kyrkans utmaningar för framtiden (Pettersson, 2013), att skolavslutningar i kyrkorummet är 

ett uttryck för Svenska kyrkans fortsatta nära samarbete med den offentliga förvaltningen och 

är samtidigt ett exempel på ett betydande behov efter en ”gudstjänstliknande” form av en 

högtid i kyrkorummet (Pettersson, 2013).  

 

En kvantitativ studie gjord år 2011 av Kyrkans tidning under ledning av Lennart Lundberg 

(Pettersson, 2013) baserad på 60 procent svarande av Svenska kyrkans 1355 församlingar, 

framkommer det att konfessionella inslag förekommer i 40 procent av de skolavslutningar 

som Svenska kyrkan arrangerar tillsammans med skolor runt om i landets kyrkor. Detta trots 

att Skolverkets tydligt beskriver i sin neutralitetsprincip att varken bön, trosbekännelse eller 

välsignelse får förekomma (Skolverket, 2012). Utifrån Lundbergs församlingsundersökning 

tolkar jag det som att någon form av gudstjänstliknande avslutning förekommer i 40 procent 

av de svarande församlingars kyrkor. I ljuset av SOM – institutets undersökningar som 

genomförts på svenska folkets syn på förbud mot skolavslutningar i kyrkorum, så visar 

majoriteten på att det inte är något problem att fira avslutning i en kyrka. Det framkommer 

dock inte i underökningen om det även öppnar för en positiv attityd för konfessionella inslag 

vid skolavslutningarna. Vidare beskriver Pettersson i sin publikation en teori som bygger på 

att kyrkorummet kan fungera som en resurs i mötet mellan statens ambition till att vara 

religiöst neutral i ljuset av kyrkans önskan om att uttrycka ett kristet budskap. Pettersson 

förklarar sin teori så här (Pettersson, 2013): och jag citerar: ”Man kan fråga sig om ett 

principiellt sekulärt offentligt arrangemang i kyrkorummet, såsom en skolavslutning, 

parallellt kan rymma olika religiösa och sekulära tolkningsmöjligheter” (s.95). 
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Petterssons publikation knyter an till religionssociologen Pål Repstads studie ”Christmas 

Concerts: maintaining vicarious religions” som behandlar julkonserter.  

Den visar på att musik och sång är anpassningsbart till flertalet mer eller mindre privatiserade 

religiösa tolkningar (Repstad, 2009).  I Repstads undersökning framkommer det att 

julkonserterna har en stark dragningskraft, till skillnad mot de söndagliga gudstjänsterna, 

Repstad menar att musik är mindre exkluderande än gudstjänstens liturgi. Vidare beskrivs det 

att teologin är nedtonad, centralt för arrangemanget är att ha en ”trevlig stund.” De 

konfessionella inslagen är mindre viktigare. Konserterna kommunicerade en ”lättsam och 

vänskaplig” kristendom utan stororden såsom; nåd, synd och frälsning. Men referenser till 

Gud lyser igenom i sånger och i prat mellan sångerna (Repstad, 2009). Repstad förklarar att 

dessa arrangemang försöker bygga broar mellan kyrkan och den generella samhällskulturen. 

Principiellt vill konsertarrangemangen kommunicera en vänskaplig och ”mjuk” kristendom 

till besökaren. Sammantaget menar Repstad i sin studie att julkonserter underhåller det som 

kallas ”ställföreträdande religion.” Kopplingen blir här tydlig till Petterssons referens om 

”kyrkorummets symbolspråk som erbjuder individuella tolkningsmöjligheter.” Både konserter 

och skolavslutningar beskrivs av forskarna bära delar av gudstjänstliknande karaktär. I dessa 

båda principiellt sekulärt offentliga arrangemang är det inte omöjligt att konsertbesökare 

respektive skolelever kan uppleva sammanhanget som en gudstjänst, medan somliga kan se 

det som en trevlig och stämningsfylld upplevelse. I dessa fall möjliggörs öppningar till både 

sekulära och religiösa tolkningsmöjligheter.   

 

Sammanfattning av teoretiskt ramverk  
 

Utifrån de ovan nämnda forskares undersökningar går det att ana kyrkorummets mångsidighet 

utifrån de fyra aspekterna: religiös, offentlig, samhällelig och personlig. Fokus riktas särskilt 

mot kyrkorummets uttalade dubbla natur. Prästen begränsas i sitt utövande när skolverket 

lagstadgat skolavslutningarna med neutralitetsprincipen som anger att konfessionella inslag är 

otillåtna. Teorin är tolkad utifrån Petterssons och Repstads forskning om huruvida en sekulär 

tillställning i ett kyrkorum kan rymma skiftande religiösa - och sekulära tolkningar, är de 

intervjuade prästernas uppfattning om möjligheter att navigera i sin roll som företrädare i 

kyrkorummets miljö vid en högtidlig avslutning. Det teoretiska ramverket som jag presenterat 

i detta kapitel fungerar som ett par ”glasögon” som jag använder mig av under uppsatsens 

framväxt. Dessa ”glasögon” är till särskild hjälp vid min tolkning av analys av intervjuer. Den 

teoretiska utgångspunkten är till hjälp för att förstå uppsatsens frågeställning – prästens 

möjligheter och utmaningar i kyrkorummet vid skolavslutningar.  
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Kapitel 3  
 
Metod  
 
Jag har valt att lägga upp metodkapitlet som sådant att jag inleder med en beskrivande 

presentation av den kvalitativa forskningsintervjun som sedan övergår i en kortfattad 

framställning av begreppen: kvalitativ respektive kvantitativ. Vidare följer en reflektion om 

objektivitet inom kvalitativ metod samt ett forskningsetiskt perspektiv innan jag gör en 

presentation av genomförandemomentet.  

 

Kvalitativ forskningsintervju  
I den här uppsatsen har jag valt att använda mig av den kvalitativa forskningsintervjun som 

min huvudmetod i sökandet efter att besvara min frågeställning. Steinar Kvale, psykolog och 

författare till boken ”Den kvalitativa forskningsintervjun” (1997), definierar intervjumetoden 

såhär, och jag citerar: ”En intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades 

livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening” (Kvale, 1997). 

Att använda sig av intervju som forskning bygger på idén om intervjun likt ett professionellt 

samtal som har en struktur och ett syfte. Genom omsorgsfullt riktade intervjufrågor och 

genom ett aktivt lyssnande erhålls prövade kunskapar. Genom den kvalitativa 

forskningsintervjun hämtas ny kunskap som vilken grundar sig ur ett samspel – samtalet – ett 

utbyte av uppfattningar om ett delat gemensamt intresse (Kvale, 1997). I mitt fall är den 

gemensamma beröringspunkten för intervjun; prästens uppfattningar och erfarenheter om 

skolavslutningar i kyrkorummet.  

 

Fokus under intervjun är således riktad mot prästens upplevelse och dennes begreppsvärld, i 

det här fallet sin profession vid skolavslutningar i kyrkorummet, och på så vis nå fördjupad 

förståelse för dennes roll vid ett sådant sammanhang. Med hjälp av denna intervjuteknik söker 

jag nå kunskap och material till min uppsats. Däremot fungerar inte intervjusituationen som 

en dialog emellan jämbördiga parter, det är den som intervjuar som navigerar och leder 

situationen. Mer specificerat behöver intervjuledaren i sin roll – i breda penseldrag – söka nå 

information ur intervjupersonen genom att följa upp svar om sedan tidigare redan ställda 

frågeställningar (Kvale, 1997). 

Som framgår ur det ovan nämnda beskrivna söker den kvalitativa forskningsintervjun förstå 

stoff från livsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv.  
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Till sin struktur kan dialogen liknas vid ett alldagligt konverserande men ur ett tekniskt 

perspektiv genomförs den med hjälp av en professionell intervjuguide som fokuserar på 

förberedda teman och frågeställningar.  

 

Jag har valt att inom den kvalitativa forskningsintervjun följa en så kallad halvstrukturerad 

modell, vilket innebär att samtalet varken fungerar som ett öppet samtal eller följer ett absolut 

strukturerat schema, utan är konstruerad som en mellanväg (Kvale, 1997). Vidare har jag valt 

att följa det som kallas för ett explorativt förhållningssätt i mina intervjuer, som är ett öppet 

förhållningssätt och betyder att jag söker upptäcka nya dimensioner i det ämne som är föremål 

för min undersökning (Kvale, 1997). Till hjälp på vägen har jag som intervjuare, som tidigare 

nämnts, en intervjuguide, som fungerar som en översikt över förberedda intervjufrågor och 

följdfrågor som fungerar som ledljus till fördjupad insikt i den intervjuades erfarenheter.  

 

Det professionella samtalet transkriberas, och vid sidan av den skrivna texten utgör den jämte 

röstmemoinspelningen materialet för den följande tolkningen av meningsinnebörden (Kvale, 

1997). Intervjumaterialet som jag inhämtat från de intervjuade prästerna är det ”råmaterial” 

för den senare meningsanalysen. 

 

Urval 
 
Primärmaterialet i detta fall är inhämtat från de intervjuer jag genomförda med präster från 

trossamfundet Svenska kyrkan. Det var fem präster från olika församlingar i eller omkring 

Stockholm, Uppsala och Södertälje. Prästerna representerar församlingar både från landsorts – 

och innerstadsförsamlingar. Då Svenska kyrkan är rikstäckande och har både mindre och 

större församlingar, både vad det gäller medlemstillhörighet och ytmässigt, vill jag i min 

uppsats låta representanter för denna mångfald av mindre och större församlingar både till yta 

och medlemsantal få färga min uppsats.  

 

Prästerna som har låtit sig bli intervjuade har antingen tjänst som komminister eller 

kyrkoherde. P1verkar som komminister i en större innerstadsförsamling. P2 likaså, är 

komminister i en större innerstadsförsamling. P3 är kyrkoherde i en landsortsförsamling. P4 

verkar som komminister i en inre skärgårdsförsamling. P5 är komminister i en 

domkyrkoförsamling.  
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Urvalet av intervjukandidater har skett genom kontakt med församlingens kyrkoherde som 

antingen själv önskat medverka, eller hjälpt mig vidare i kontakt till lämplig intervjukandidat. 

Det enda kriteriet har varit att de ska ha erfarenhet av skolavslutningar i kyrkan.  

Den kvalitativa forskningsintervjun fokuserar på färre antal individer, såsom i min uppsats, än 

vad till exempel än kvantitativ studie skulle göra och fokuserar på de intervjuades erfarenhet. 

Kvalitet inom samhällsvetenskap menar på arten, beskaffenheten av något. Kvantitet menar 

på hur mycket, hur stort, mängden av något (Kvale, 1997). 

Kvale beskriver målande i sin beskrivning om mötet kvalitativ – kvantitativ (Kvale, 1997), 

jag citerar:  

 
Den kvalitativa forskningsintervjun har som mål att erhålla nyanserade beskrivningar av olika 
kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld; den arbetar med ord inte med siffror. Den 
kvalitativa intervjuns precision i beskrivningen och stringens i tolkningen av meningen 
motsvarar exaktheten i de kvantitativa måtten (s.36). 

 

Utifrån det ovan nyss citerade beskrivning går det att förstå dessa två metoder som ”verktyg”. 

Beroende på vilka undersökningsfrågor som ställs – avgörs vilken metod som lämpligast 

fordras. I utfallet av detta var det ett naturligt val för mig att den lämpligaste metoden i min 

undersökning var den så kallade kvalitativa metoden eftersom jag inte har kvantifiering som 

mål utan söker fördjupa mig i den intervjuades livsvärld och erfarenhet för att nå empiri. 

Innan jag kommer beskriva genomförandet vill jag betona perspektivet om objektivitet i 

förhållande till den kvalitativa intervjuforskningen. Inom vetenskaperna, beskriver Kvale, har 

objektiviteten ifrågasatts; detta med bakgrund till det mänskliga samspel som präglar en 

intervjusituation. Samtidigt menar han på att en kvalitativ intervju vare sig kan definieras som 

en objektiv eller en subjektiv metod (Kvale, 1997).  

 

Forskningsetik 
 
Inom ramen för den kvalitativa forskningsintervjun har jag följt de etiska riktlinjer som Kvale 

redogör för (Kvale, 1997). Det innebär bland annat att informera de berörda 

intervjupersonerna om samtyckeskrav och anonymisering. Samtyckeskravet är ett avtal om 

användningen av intervjumaterialet, detta skrivs under av både parter. I och med detta medger 

den intervjuade att hen deltar i undersökningen samt om den framtida användningen av 

materialet. (Kvale, 1997). Vidare informerade jag om möjligheten till att när som helst kunna 

avbryta medverkan. Likaså meddelades att efter uppsatsens framläggning, kommer 

intervjumaterialet inte användas till något annat utöver denna uppsats. 
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Genomförande 
 
Som vägledning i mitt undersökande av min frågeställning och behandlande av 

intervjumaterialet har jag använt mig av Steinar Kvales sju steg (Kvale, 1997). 

Dessa sju steg är följande: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och 

rapportering. Eftersom det i den kvalitativa intervjuforskningens natur finns en öppenhet och 

flexibilitet ger dessa sju metodsteg en viss struktur att förhålla sig till. 

Här nedan kommer jag systematiskt beskriva stadierna med utgångspunkt ur min 

undersökningsprocess. 

 

1. Tematisering. För att orientera mig i ämnet om skolavslutningar i kyrkorum samt för 

att möjliggöra en frågeställning kring ämnet, har jag läst litteratur och artiklar för att 

skaffa mig så mycket förkunskap som möjligt för att kunna hitta en ingång till 

kunskapens rum och därur formulera en frågeställning (Kvale, 1997).  

 

2. Planering. I detta stadium har jag sökt skapa en ram för studiens metodiska 

tillvägagångssätt för hur jag ska kunna närma mig inhämtning av material till studien.  

Planeringen har innefattat målbilder över vilka församlingskontexter jag önskar 

kontakta samt antalet präster jag önskar intervjua. Genom mejlkorrespondens med 

kyrkoherdar har denne valt ut lämplig komminister med erfarenhet som passar för 

intervjuändamålet utifrån den beskrivning som jag informerande kyrkoherden om. I ett 

fall ville en kyrkoherde själv önska medverka i uppsatsen. Efter förmedlad kontakt 

med intervjukandidaten informerade jag om bakgrunden till uppsatsen samt att de 

intervjuade kommer anonymiseras men att församlingskontexten beskrivas. Vidare att 

intervjusituationen kommer att spelas in. I samband med mejlkorrespondensen 

bifogades också en samtyckesblankett (Kvale, 1997).  

 

3. Intervju. Genom förberedande samtal med intervjukandidat bestämdes tid och plats 

utifrån dennes möjligheter och önskningar. Samtliga intervjuer genomfördes på den 

intervjuades arbetsplats. Innan intervjumomentet provtestades röstmemofunktionen 

samt betonades samtyckesblankettens innebörd ännu en gång.  

Samtalet under intervjusituationen genomfördes med vägledning av den sedan tidigare 

förberedda intervjuguiden, men inleddes med en introduktion av uppsatsens ämne och 

upplägget för intervjusituationen. Intervjuguiden fungerade som ledljus i intervjun, 

men samtalet betonades genom ett explorativt förhållningssätt.  
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Med detta menas att jag som intervjuare introducerar en fråga med ett öppet 

förhållningssätt, i ett område som ska kartläggas, i vilken jag som intervjuledare sedan 

orienterar mig med följdfrågor om den intervjuades livsvärld och på så vis upptäcker 

nya dimensioner hos det ämne som är föremål för uppsatsen. Intervjuerna varade i 

genomsnitt 60 minuter (Kvale, 1997). 

 

4. Utskrift. Kvale beskriver att utskriften av en inspelad intervju är en tolkande process i 

sig och en del av analysens framväxt. Däremot är den ljudinspelade versionen av en 

intervju en avkontextualiserad form; kroppsuttryck eller ansiktsuttryck framkommer 

inte i det ljudinspelade alternativet. Samtidigt har jag återgett det muntliga samtalet en 

skriftspråklig karaktär genom att jag varit noggrann med att återge det muntliga 

samtalets nyanser i den skrivna texten med hjälp av: såsom pauser, suckar och skratt. 

Min ambition har varit att återge den utskrivna intervjun en så noggrann tolkning som 

möjligt för att den verbala datan ska bli så rättvis som möjligt i ljuset av dess 

kommande analys (Kvale, 1997).  

 

5. Analys. De transkriberade texterna har analyserats genom fördjupad läsning och 

tematisering. Analysen som jag utgått ifrån för att fördjupa mig i datan är så kallad ”ad 

hoc” vilket innebär ett angreppssätt och teknik för skapande av mening. I ljuset av 

frågeställningarna har jag genom ”ad hoc” kunnat urskilja mönster som jag tematiserat 

och som presenteras i resultatkapitlet (Kvale, 1997). 

6. Verifiering. Under uppsatsens uppbyggnad har det varit av vikt för mig att försöka 

förhålla mig till uppsatsens olika stadium med ”kritiska glasögon.” Med detta för att 

granska uppsatsen och vad Kvale kallar för ”snedvriden tolkning.” Genom vad Kvale 

kallar hantverksskicklighet ökar sannolikheten för ett trovärdigt resultat. Som en 

ledstjärna i min undersökningsprocess har jag sökt följa dessa tre steg i utvecklandet 

av hanterverket: Kontrollera – utgå med en kritisk blick på analys och resultat. 

Ifrågasätta – undersökningens syfte och innehåll behöver klarläggas innan 

nästkommande steg; ”hur.” Teoretisera – att söka ha en teoretisk föreställning om  

det fenomen som undersöks. (Kvale, 1997). 

 

7. Rapportering. Målet med rapporteringen har varit att presentera undersökningen med 

dess metoddel med kriteriet att det ska hålla en vetenskaplig standard och samtidigt 

intressant för läsaren (Kvale, 1997). 
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Kapitel 4  
 
Analys och resultat 
 
Det empiriska materialet består av fem intervjuer med präster som alla är inblandade i skolans 

högtidsfiranden i kyrkan. Resultatet utifrån dessa intervjuer redogörs för som citat i den 

löpande texten. Materialet presenteras tematiskt genom att kapitlet har delats upp i två 

delavsnitt. I avsnitten har inriktningen på intervjumaterialet varit på sådant som förenar, 

respektive det som skiljer de intervjuades erfarenheter och uppfattningar åt. Analysen har 

genomförts i ljuset av uppsatsens frågeställning och teoretiska ramverk.  

I det första avsnittet följer en inledande presentation av uppsatsens analys och resultat som 

visar på motiv utifrån fenomenet skolavslutningar i kyrkan som de intervjuade lyfter fram. 

Dessa motiv lyfts fram i relation till deras gemensamma hållning om att skolavslutningar bör 

arrangeras i kyrkan, detta beskriver jag som den ”röda tråden” som jag uppfattar löper genom 

intervjuerna. I det andra avsnittet presenteras en fördjupad analys om fyra huvudteman som 

framkommit genom intervjumaterialet, dessa presenteras i en illustration gjord av mig här 

nedan. Den bild som tydligt har vuxit fram i intervjumaterialet går att bryta ner och dela in i 

fyra tematiska delar. Dessa fyra tematiska delar är:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som ovan illustrerar lyfter jag fram fyra övergripande delteman, likaså visar illustrationen 

underkategorier med nedpunktade ord som ytterligare beskriver de delar som framkommit i 

samband med analysen och resultatet. Innan jag fördjupar mig mer i de tematiska delarna 

följer det första avsnittet som jag har gett namnet: Del 1. Motiv.  

Den andra delen som behandlar illustrationens olika delar har jag gett namnet: Del 2. Teman. 

De båda avsnitten redovisar resultat som jag funnit utifrån studiens frågeställningar.  

Kyrkorummets 
symbolspråk

Det dolda som 
uppenbaras

Rummet talar 
flera språk 

Tradition

Det outtalat 
sagda

De religiösa 
budskapen är 
undertonade

Liturgiska 
kläder 

symboltyngda 

Markörer som 
berättar om 

sammanhanget

Bilden av sitt 
uppdrag

Prästrollen som 
bärare av 
tradition

Återkommande 
bild: värdsskap

Viss otydlighet 
i uppdraget

Möjligheter och 
utmaningar

Kompromisser 
för båda parter

Att göra avkall 
på prästrollen

Kreativa 
lösningar 
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Del 1: Motiv 
 
Samtliga av de intervjuade prästerna anser att skolavslutningar ska arrangeras i kyrkan och att 

det ligger i kyrkans intresse att det ska fortsätta vara så. I intervjuerna lyfts flera motiv fram 

om bakgrunden till detta.  

Dessa motiv är sammanfattade och jag kommer presentera dem genom en uppställning om tre 

punkter i detta avsnitt. Dessa punkter har jag gett tre underrubriker:  

 

 

 

Skapa relationer. För det första beskriver samtliga präster vid intervjuerna att 

skolavslutningar är en situation som öppnar möjligheter för att skapa relationer.  

Med begreppet relationsskapande, i dessa sammanhang, framkommer det en bild som ter sig 

uttryckas ur fyra perspektiv. Relation och möjliggörande till identifikation till sin lokala 

församlingskyrka, relation till församlingsborna och relation till samhällsinstitutionerna samt 

relation till skolans ledning. Nedan lyfts kommentarer som belyser dessa olika perspektiv: 

 

En av de intervjuade lyfter fram elevens identifierande med sin lokala församlingskontext när 

hen resonerar kring en intervjufråga ställd om det lokala samarbetet mellan de närliggande 

skolor och församlingen. Hen beskriver att några av alla de hundratals elever som firar 

skolavslutning i kyrkan – så kommer några av dem gå förbi och uppleva att det är dennes 

kyrka, för här firades alla avslutningar under skoltiden. Vidare beskriver en annan 

intervjuperson att skolavslutningar uppfattas som en identitetsmarkör för många av 

församlingsborna. Så här uttrycker en av prästerna det: 

 
När man möter församlingsbor vid andra tillfällen, såsom vid dopsamtal eller vigsel och 
sådant säger många; det här är min kyrka för här har jag varit på varje skolavslutning. Kyrkan 
betyder mycket för församlingsborna. (P3) 

 

För flera av intervjupersonerna är skolavslutning det tillfälle när många församlingsbor 

samlas och är ett tillfälle när möjlighet ges till att knyta kontakter och nätverka, detta eftersom 

skolavslutningar vanligen samlar anhöriga över flera generationer. En av de intervjuade delar 

med sig av erfarenheten att skolavslutningstillfällena öppnar för goda möjligheter och chanser 

till samtal: 

 

½1½ Skapa relationer ½2½Öppen kyrka ½3½ Krav och motkrav 
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Det är vid skolavslutningar som alla möten med församlingsborna sker, alla är där så att säga, 
både föräldrar och morföräldrar. Jag försöker prata med så många som möjligt och skapa 
nätverk, man har väldigt goda chanser och möjligheter den dagen. (P3) 

 

Gällande perspektivet om relationen mellan kyrkan och samhällsinstitutionerna resonerade en 

av intervjupersonerna kring Svenska kyrkans identitet i frågan om utmaningar och 

möjligheter i att leda skolavslutningar. Intervjupersonen lyfter fram en av aspekterna kring 

innebörden av begreppet folkkyrka. Hen menar på att så långt det bara är möjligt så ska 

Svenska kyrkan öppna för att skapa mötesplatser för andra myndigheter. 

 
Jag tänker såhär; vår kyrka är en folkkyrka, en evangelisk – luthersk folkkyrka, och därför är 
det så viktigt – så långt det bara går – att kyrkan också får vara en relationsskapande 
mötesplats för alla samhälleliga myndigheter och instanser. (P1) 

 

Samtliga av de intervjuade prästerna betonar att en god relation till skolledningen är 

nödvändig. Dels för hur avslutningen i kyrkorummet ska arrangeras men också för om 

skolavslutningar i kyrkan överhuvudtaget ska kunna vara möjligt. Ett par av 

intervjupersonerna beskriver hur relationen mellan skola och kyrka kan omformuleras vid ett 

skolledningsbyte, från att ha ett gott upparbetat samarbete kan ett samarbete vid ett 

ledningsbyte istället helt att upphöra. Några av prästerna menar på att det också har med 

personkemi att göra huruvida det blir en samverkan mellan kyrka och skola ”Vissa är helt 

”anti” skulle jag säga och då blir det ingen kontakt och andra är väldigt positiva och tycker 

det är lärorikt och då blir kontakten god (P4).” 

En annan intervjuperson skildrar att relationen till skolledningen istället belyses när frågan är 

aktuell i media. Då finns en kontakt mellan präst och skolledning för att tala om upplägget vid 

skolavslutningen. Den vardagliga damverkansdialogen är istället en fråga mellan lärare och 

präst.  
När frågan är uppe medialt, då hör rektorer av sig och vill stämma av: ”hur blir det, vad ska du 
säga.” Framförallt är det ledningen som sitter högre upp, där de inte är med i den dagliga 
verksamheten och inte träffat mig.  

Jag kan förstå att det sätts lampa på situationen, när det närmar sig avslutningstid och debatten 
går het. Man vill inte göra fel som skolledare eller rektor. Mycket hänger på kontakten med 
rektorn […]  
att ha en god dialog, men också att vara där de är och inte försöka göra gudstjänst av 
avslutningen utan göra avslutningen lite gudstjänstlik men ändå en känsla av rit. (P1) 
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Öppen kyrka. För det andra framkommer det ur intervjuerna att prästerna betonar vikten av att 

kyrkan ska fungera som ett öppet rum – som skapar plats för dem som vill vistas i den, därför 

att det möjliggör relationsskapande situationer. Just en sådan situation, menar de på, är 

fenomenet skolavslutningar. Samtliga präster menar på att erfarenheten med skolavslutningar 

i kyrkan öppnar för att återkomma till kyrkan vid andra tillfällen. P3 anser att det är en 

”goodwill” för kyrkan att arrangera skolavslutningar ”När människor kommer till 

kyrkorummet så gör man det – till sitt – och kyrkan blir då en plats att återkomma till vid 

andra tillfällen i livet. Så det blir, lågtröskel – och högt i tak vid skolavslutningar. Vi hoppas 

att det leder till att de kommer tillbaka. (P3)” 

En av de intervjuade beskriver att skolavslutningarna är en viktig händelse och att 

kyrkorummet kan fungera som en miljö för att knyta relationer och nyttjas för olika ändamål: 

 
Jag tycker det är viktigt att vi mötes så många människor som möjligt och att i vissa lägen så 
gäller det att sänka trösklarna – så att folk faktiskt kan kliva in i kyrkan, utan att det blir 
knasigt med kyrkorummet. I andra sammanhang är det mer precist med vad som det är ämnat 
för i första hand. Men jag måste säga det, jag tycker det är så bra att få kunna göra både – och. 
(P1) 

 

En av prästerna pekar på den positiva effekt som skolavslutningarna har på möjligheten till att 

socialisera med anhöriga till skoleleverna samt att knyta kontakt med lärarkollegiet ”Det 

skapar naturligtvis kontakt och relation med lärare. Det kommer också väldigt mycket 

anhöriga och föräldrar till barnen. Det är en chans för oss att nå ut” (P5) 

 

Krav och motkrav. Utifrån intervjumaterialet betonar prästerna återkommande att en 

skolavslutning varken är en gudstjänst eller ligger inom ramen för församlingens 

grundläggande uppgift, men samtliga präster anser att det är en händelse där kyrkan med dess 

företrädare får svara för ett behov uttryckt från skolan och där kyrkorummet får fungera som 

samlings- och sändningsplats för skolavslutningar.  

Det framkommer ur intervjumaterialet att fenomenet ställer krav – och motkrav mellan skolan 

och församlingen. Det framkommer gemensamma nämnare mellan intervjupersonerna.  

En av intervjupersonerna återger i intervjusamtalet om en underliggande oro från 

skolledningens håll i och med vad som kommer uttryckas av prästen vid talepunkten under 

avslutningshögtiden. Hen säger så här: 

 
Jag upplevde när jag var ny här att de ville granska vad jag skulle säga och fick gå igenom 
talet tillsammans med rektorn […] jag upplever en rädsla bland vissa som jobbar inom skolan 
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för hur de ska hantera det här och att de inte riktigt vet själva och att det då kan upplevas som 
präst att man får munkavle. (P5) 

 

Vidare berättar samma präst, i frågan om att upplåta kyrkorummet för skolavslutningar, att 

skulle skolledningen bara önska tillträde till kyrkorummet och inget mer – vore det väldigt 

problematiskt från församlingens håll. Hen utvecklar sina tankar såhär:  

 
Kommer vi till den punkten att skolan säger; vi vill bara ha rummet, vi vill inte ha er som 
jobbar där – då kommer jag svara; då får ni vara i er matsal. De får acceptera förutsättningarna 
att vi som jobbar här i kyrkan också är med som representanter och får möjlighet till att bygga 
relation. (P5) 

 

Liknande tankar vittnar en annan av de intervjuade om förfrågningar om möjlighet till 

tillträde till kyrkorummet utan en prästs närvaro, men att det inte fungerar så. Här nedan 

beskriver hen: 

 
Förfrågningar från skolor som vi inte samarbetar med kontaktar oss emellanåt och ställer 
frågan; ”vi skulle gärna vilja ha skolavslutningar i kyrkan men vi behöver ingen präst.” Då 
svarar jag; så jobbar vi inte – präst eller inget. Ni kan också hyra Berwaldhallen. Däremot kan 
jag gärna ta ett möte med skolan så kommer det säkerligen gå jättebra. (P2)  

 

Samma präst utvecklar sina tankar om aspekten från skolledningens håll om problematik 

kring att vara i ett kyrkorum och om prästens närvaro i dessa vid högtidsfiranden:  

 
För mig är det superenkelt. Skolan får lösa sina egna problem, jag löser det inte åt dem. Det 
tänker jag är viktigt. Om de har problem med att vi ens skulle vara i ett kyrkorum – då är det 

deras problem att lösa. Jag är präst i ett kyrkorum – de väljer att komma dit. Sen får man ha 
respekt för att jag kan göra vad jag vill vid en skolavslutning – det är fortfarande mitt rum. 
Det är de som blir anmälda så det är klart man får ha respekt men för mig är det inte så 
komplext. (P2) 
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Del 2: Teman  
 

Som en fortsättning på reflektion ovan kommer följande avsnitt belysa fyra övergripande 

teman. Dessa teman presenterades som en illustration vid kapitlets introduktion. Redogörelsen 

kommer belysa de intervjuades erfarenheter, dessa både förenar och skiljer till viss del åt, 

under varje rubrik kommer detta redovisas. Systematiskt kommer jag nu presentera dem 

enligt illustrationens rubriker. Här följer en repetition: ”Bilden av sitt uppdrag”, 

”kyrkorummets symbolspråk”, ”det outtalat sagda” och ”utmaningar som en möjlighet”.  

 

Bilden av sitt uppdrag  
Ord som är återkommande i intervjumaterialet och som berör bilden av uppdraget som präst i 

sammanhangen med skolavslutningar är följande: värdskap, bärare av tradition och 

otydlighet. 

Vid intervjuerna är det särskilt ett ord som upprepas bland prästerna i beskrivningen om hur 

det uppfattar sin roll vid skolavslutningarna i kyrkorummen, och det är: värdskap. Samtliga 

anser att begreppet ”värd” är passande för prästrollen i sammanhangen för dessa 

högtidsfiranden. Detta förtydligas närmare genom att prästen är den som är representant för 

platsen som skolan besöker. Detta tar sitt uttryck genom att de intervjuade identifierar sitt 

värdskap utifrån ett par skiftande beskrivningar. Bland annat beskriver en av 

intervjupersonerna hur sitt värdskap kan förstås ur två perspektiv: gentemot elever i de äldre 

årskullarna beskrivs rollen som coach medans för andra årskullar beskrivs rollen som värd. 

Hen berättar att ” Ibland gör jag alltihop […] då är jag mer en värd. Det är lite olika, men jag 

tänker ändå på något sätt är jag ansvarig för att nu kommer de till den plats där jag är 

representant.” 

 

En liknande beskrivning över sitt värdskap delar P2 med nyss nämnda präst. P2 berättar att i 

huvudsak identifierar hen sitt uppdrag som ett värdskap men att vissa skolor har egna 

konferencierer med sig. Vidare ser sig hen som en symbolisk bärare av någonting i 

kyrkorummet och beskriver att ”Jag tänker så här; jag ser mig som värd, tycker att jag är 

bärare av någonting i rummet. Jag symboliserar gudsnärvaron och att vi är i en kyrka – det är 

väldigt tydligt.”  

 

Utöver att värdskapet innebär att coacha skolelever och representera platsen finns aspekter i 

värdskapet att uppbära ramar för vad som kan rymmas i en skolavslutning samt att vara ett 

språkrör då värden ofta har uppdraget att i skolavslutningen även hålla tal.  
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En annan uppfattning som framkommit är en utveckling som berör frågan om möjligheterna 

till konfessionella inslag vid skolavslutningarna i kyrkorummet. Denna utveckling handlar om 

Skolverkets riktlinjer som vid mitten av 1990 – talet i samband med en ny läroplansreform 

(Lp094) som formulerade att all undervisning i skolan ska vara konfessionslös.  

Därefter har riktlinjerna omarbetats vid ett flertal tillfällen. Utgångsläget för dessa riktlinjer 

har hela tiden varit mötet mellan en icke – konfessionell skola och en konfessionell kyrka.  

Hen beskriver att  

 
Reglerna har skärpts upp mer och då har jag i min prästroll fått träda tillbaka och utesluta bön 
och välsignelse på skolavslutningen.  
Nu är min roll som präst vid skolavslutning att vara värd i kyrkan; jag står vid dörren och 
välkomnar, och skolan har sitt program […] i programmet finns en punkt som är prästens, där 
brukar komministern i församlingen och jag hålla ett tal – eller vi har gjort det till ett spex 
tillsammans. 

 

En annan intervjuperson resonerar kring betydelsen att föra en dialog om förväntningar, från 

bådas håll, när skolan önskar fira skolavslutning i kyrkan. Det är olika hur skolorna förbereder 

sina upplägg, emellanåt sköter skolorna alltsammans medans andra gånger förväntar sig 

skolor att prästen kommer med förslag. Hen förklarar att ”Det kan vara oerhört olika faktiskt, 

det vanliga är man förväntar sig att prästen står för ett värdskap och gärna säger någonting. 

Skolan har ofta gjort ett program men prästen leder programmet.” I församlingen som P4 

verkar som komminister har riktlinjer tagits fram av kyrkoherden för att strukturera 

högtidsstunden och hen förklarar ”Att det handlar om; vem äger den här stunden, det är 

skolan på många sätt, men vi är värd. Det är vårt kyrkorum, om man nu ska vara tråkig och 

prata om ditt och mitt […] där har kyrkoherden varit bra i dessa sammanhang – hen har 

återtagit makten i rummet.” 

 

Vidare reflekterar en av de intervjuade över sin roll i mötet med skolan i kyrkans rum ”Ser 

mig som en representant för kyrka och att jag är där för att ge traditionen och heligheten […] 

det är väl rollen.” Hen hade i sin tidigare tjänst möjlighet att förkunna över evangeliet i 

samband med skolavslutningar och kunde jämföra sammanhanget med en familjegudstjänst, 

hen associerar sitt förra uppdrag som en skolpräst med en tydlig roll att förkunna mot skolan. 

Däremot är det en stor skillnad i hens nuvarande uppdrag, där rollen ser helt annorlunda ut, 

och hur hen får skapa nya lösningar vid skolavslutningarna där möjligheten till förkunnelse är 

begränsad.  
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Kyrkorummets symbolspråk 

Ord som återkommer i intervjun berör kyrkorummet som ett rum som talar flera språk. Detta 

språk tar sitt uttryck i symboler, bilder och tradition. Återkommande ord från de intervjuade 

beskriver kyrkorummet som ett: rum som talar för sig självt, att kyrkorummet bär på ett dolt 

språk och att det inte går att dölja budskapet som uppenbaras i rummet. Även ordet tradition 

upprepas av flertalet av de intervjuade.  

 

Samtliga av de intervjuade återkommer till att kyrkorummet som sådant, är ett rum som 

skolan ger uttryck för att önska vistas i. De söker sig till kyrkan. Detta manifesteras genom att 

skolor återvänder till kyrkan årligen inför avslutningen till jul – och sommarledigheten. P4 

nämner i inledningen av intervjun att ”Det bokas skolavslutningar väldigt tidigt […] och det 

är alltid fullt vid de tiderna” vidare påpekar hen i samma mening på att ”Församlingen är 

väldigt traditionell”, vilket tar sig uttryck i att konfirmations, dop – och begravningsstatistiken 

är väldigt höga i församlingen. Flertalet av de andra intervjuade menar också på att fenomenet 

skolavslutningar i kyrkan har att göra med traditionella skäl, att skolan under lång tid firat 

sina skolavslutningar i den lokala församlingskyrkan – en mötesplats i den lokala kontexten.  

P3 ger en målande beskrivning av vad detta innebär för församlingen och för den lokala 

bygden.  

 
Vid varje sådant här tillfälle så kommer det ungefär fyrahundra personer till kyrkan. Så under 
en enda dag på året möter vi tolvhundra personer. Detta är en jättegammal tradition som har 
varit sedan slutet av 1800 – talet […] det skulle bli väldiga protester om inte detta fick 

fortsätta. Kyrkan betyder mycket för församlingsborna. En symbol också för något stabilt i 
samhället.  

 

Uttrycket tradition använder sig också P2 av när hen talar om församlingskontexten som 

enligt denne beskrivs som en konservativ och ekonomiskt stark församling. Detta medför 

enligt utsago att bruket med traditioner är väldigt starkt i sådana församlingar. Vidare 

beskriver hen att alla skolor inom församlingsgränserna firar sina avslutningar i någon av 

församlingens fyra kyrkor ”Vi har åtminstone tio stycken [avslutningar i kyrkan, förf. anm.] 

på en vecka, så ser det ut och det är tradition. I vår katedral […] har vår kommunala skola tre 

sittningar där kyrkan är full och den rymmer tusen personer. Det är ett fantastiskt rum att 

använda till skolavslutningar.”  
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När P2 återger att samtliga skolor firar sina skolavslutningar beskriver hen i samma kontext 

att konfirmationsstatistiken är väldigt hög, detta med anledning att församlingen är 

traditionsbunden. Liknande resonemang återger P4 för, som ovan beskrivits.  

Vidare betonar flera av prästerna under intervjuerna om kyrkorummens mystik och hur det 

talar sitt egna språk. Detta språk uttrycks genom interiörens flertaliga symboler och 

kyrkobyggnadens arkitektur. Med det menar de intervjuade prästerna att det inte går att dölja 

vad rummet vill förmedla till betraktaren: det kristna budskapet.  

En av intervjupersonerna utvecklar sina tankegångar under intervjun och beskriver 

kyrkorummets karaktär i mötet med skolans avslutning med en önskan att barn och unga ska 

känna sig hemma i det mångfacetterade rummet: 

 
Jag tänker att själva kyrkorummet talar för sig självt med alla de kristna symboler som finns, 
så man behöver inte säga så mycket om det. Ofta tänker man kyrkorummet som ett stilla rum 
för att exempelvis gå in och tända ljus. För att fira gudstjänst. De här tillfällena är helt 
annorlunda, det är fullt av folk mellan golv – och tak. Men samtidigt gör det att barn och unga 
känner sig hemma i kyrkorummet och så vill ju jag att kyrkan ska vara, som ens andra hem. 

(P3) 

 

P4 menar att skolavslutningar i kyrkan är ett utmärkt tillfälle för unga människor att bekanta 

sig med kyrkorummet och som leder till en god erfarenhet av kyrkan, även om man då inte 

sjunger sånger om Gud – så finns det mycket annat i en kyrka som talar om Gud: 

 
De som har skrivit detta om att inte evangelisera eller ge välsignelsen [i kyrkan, förf. anm.], 
jag undrar i mitt stilla sinne, har den personen inte varit i ett kyrkorum?  
Vet man inte att bilder talar? Att rummet i sig talar, det är det som är hela grejen; ”så 
välkomna hit, jag behöver inte säga så mycket för att detta ska tala 

 

Vidare argumenterar P4 för att en människa kan ha religiösa upplevelser bortom det språkliga 

vare sig man befinner sig i en kyrka eller inte, hen ställer sig frågande inför diskussionen om 

konfessionella kontra icke – konfessionella inslag i skolavslutningar i kyrkorummet och 

beskriver krockar ”Språket är en dimension av Gud, alltså, språket är en dimension vi kan tala 

om Gud, om vi tar bort språket – så berättar vi fortfarande om Gud i kyrkan.” 

I ett efterföljande resonemang på ovan nyss beskrivna diskussion framställs det i ordalag som 

att det inte är möjligt att förena ett icke – konfessionellt firande av skolavslutning i ett 

kyrkorum då det ”Enligt mitt sätt att se det så är det omöjligt att ha ett sådant firande i 

kyrkorummet.  
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Till och med om man skulle få för sig att hänga upp en duk framför altaret och täcka för alla 

religiösa symboler, så skulle jag tycka det vore svårt. Eftersom kyrkoarkitekturen för mig är 

en väldigt tydlig symbol för Guds helighet. En övertäckt altartavla associerar exempelvis till 

långfredagen.” Här framkommer det väldigt tydligt i P4:s resonemang som pekar på att 

tillochmed enbart tillträdet in till kyrkobyggnaden, såsom i och med dess arkitektur, och 

övertäckandet av symboler associerar till helighet.  

 

Vidare om det existerar en neutral miljö som är fritt och bortom något heligt, hen målar upp 

sitt resonemang ”Finns en skolavslutning där det är helt neutralt. Var är det? Finns den 

platsen? Hur ser en ateistisk lokal ut? Den blir också konfessionell. En sekulär miljö måste ju 

vara en lokal då som öppnar för en Gudom och samtidigt ger möjlighet att stänga för en 

Gudom.” 

 

Det outtalat sagda  
I denna deltematisering återkommer beskrivningar från de intervjuade som handlar om att 

beskriva kristna värden utan att använda de traditionella kristna benämningarna. 

En gemensam nämnare bland de intervjuade är att synen på: kyrkklockor, orgelspel och synen 

på de liturgiska kläderna är en manifestering och en outtalad beskrivning av det kristna 

budskapet.  

 

Samtliga av de intervjuade menar på att de religiösa inslagen vid skolavslutningarna är 

begränsade då de så kallade konfessionella inslagen så som trosbekännelse, bön och 

välsignelse är otillåtna samt reglerade genom skolmyndigheterna. Däremot beskriver 

prästerna att det förekommer klockringning, psalmsång och orgelspel samt tal som tydliga 

markörer för det kyrkliga sammanhanget. 

Vad det gäller kyrklig klädsel beskriver samtliga att de bär prästskjorta, kaftan eller röcklin 

med stola vid skolavslutningarna. För det första beskrivs bruket av prästkläderna att det är en 

identitetsmarkör både vad det gäller till vilket sammanhang besökaren har kommit till  

– ett kyrkligt sammanhang – samt att prästens kläder urskiljer vem som är representant för 

detta sammanhang. Således beskrivs den kyrkliga klädseln som något som har en symbolisk 

betydelse i rummet.  

P2 förklarar det som att ”Skolavslutningar är ingen gudstjänst. Jag har inget röcklin på mig, 

däremot har jag prästskjorta. Det är supersymboliskt tänker jag, det visar verkligen var vi är 

någonstans […] de är i kyrkans rum, då är jag symbolen.” 
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I en senare intervjufråga med samma präst beskriver hen följande om prästkläderna att ”Jag 

symboliserar gudsnärvaron och att vi är i en kyrka – det är väldigt tydligt – vi är i en kyrka 

och det vet alla om, därav prästskjorta […] jag har den på mig för att jag står för vem jag är 

och var jag kommer ifrån och jag tänker att det är viktigt för dem att veta det. Så att man inte 

mörkar.” 

 

P4 beskriver liknande som P2 att prästkläderna identifierar vem hen är ”Jag själv är inget Big 

– Fan av liturgiska kläder […] men prästskjorta har jag så att folk ser vem jag är.”    

Likaså P3 och P5 pekar på att den kyrkliga klädseln markerar vilka som är representanter. P3 

nämner att ”Komministern och jag har alltid prästskjorta på oss och är tydliga med att det är 

vi som är värdar i kyrkan.”  

 

P5 beskriver hur hen i sin tidigare tjänst använde röcklin och stola vid skolavslutningarna, 

som också var mer gudstjänstlik, men att hen ”Nu bär jag prästskjorta, de [skolledningen, förf. 

anm.] är så tydliga med att det inte är en gudstjänst.”  

Andra moment som vid en skolavslutning i kyrkan uppfattas som inslag som har kyrklig 

karaktär är klockringning och psalmsång. Samtliga av de intervjuade beskriver hur 

skolavslutningarna inleds med klockringning, så som av tradition är en kallelse till gudstjänst. 

Flera av prästerna har i intervjuerna menat på att sammankomsten, som alltid inletts med 

klockringning, blir högtidlig och att det upplevs som traditionellt samt att atmosfären i 

rummet blir stillsam i den så annars upprymda stämning – som en skolavslutning är.  

P1 förklarar att ”Kyrkans alla symboler med dess utryck och anslag av historia blir väldigt 

andäktigt för alla när man stillat dem […] åttaåringar är väldigt exalterade […] men när 

kyrkklockorna ringer samman till samling blir alla tysta i kyrkan.”  

Likaså beskriver P2 att klockringningen får eleverna och besökarna att samla sig och att 

klockringningen har ett starkt symbolvärde. Hen förklarar det så här: 

 
Vi har alltid klockringning, jag går först fram och hälsar; ”vi startar som vi alltid gör i kyrkan 
med att vi ringer i klockorna”. Så är alla helt tysta, klockorna ringer. Ett otroligt symboliskt 
värde – nu ringer vi in till gudstjänsten eller samling och alla får stilla sig. Jag tänker att det 
finns något i det att bara få ”lugna ned sig lite.” Det är ett teologiskt inslag.   
 

P3 beskriver målande hur klockringning, orgelspel och psalmsång förenas vid intågandet in 

till kyrkorummet och att det finns en bakomliggande önskan att eleverna får med sig 

traditionen: 
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De går med fanor och trummor via allén in till kyrkan […] och sjunger psalmer, det är ”Den 
blomstertid nu kommer”, ibland också ”I denna ljuva sommartid” eller  
”En vänlig grönskas rika dräkt” men inte de psalmverser som nämner Gud […] Det är väldigt 

högtidligt med orgeln också, de får med sig ett instrument som är ovanligt. Samtidigt blir det 
som ett välkomnande efter klockringningen när de kommer in, det är högtidligt – alla piporna 
och ljuden. Det hoppas jag att de också får med sig – allt med kyrkomusiken. 
 

I intervjun med P4 knyter hen också an till ovan beskrivna, om hur psalmverserna blir 

begränsade för att utesluta associationer till Gud, hen förklarar att ”Någon kanske skulle säga; 

det där är inte ett dugg religiöst, lagom allmänmänskligt.  

Sen så i den här församlingen så har jag aldrig varit med om att ordet Gud har uttalats 

eftersom vi inte har välsignelsen och när vi sjunger – Den blomstertid nu kommer, så har 

skolan alltid valt första versen. Till och med har jag varit med om att man sjungit första 

versen två gånger, där ordet Gud aldrig nämns.”  

 

Möjligheter och utmaningar 
Under intervjun så gav samtliga präster uttryck för att skolavslutningen var ett återkommande 

fenomen som gav upphov till kompromissande, detta visade sig genom att ett par av de 

intervjuade menade att de fick göra avkall på sig själva och sitt uppdrag. Andra menade på att 

de fick finna kreativa lösningar och utveckla sitt språk.  

 

Som en röd tråd genom samtliga intervjuer var kompromissandet mot antingen sin egen roll 

som präst vid skolavslutningen, eller kompromissandet gentemot skolan, men allesammans 

ser kompromissandet som överkomligt då tillfället ses som viktigt för kontaktskapandet.  

Exempel på detta utvecklar P3 i sitt resonemang i synen på sin erfarenhet om utmaningar och 

möjligheter med avslutningar i kyrkorummet: 

 
Det är ett sammanhang där man får jämka […] här sker mötet som sedan ger följdeffekter. 
Man får inte tänka så fyrkantigt här utan nu kommer de till kyrkan och då bjuder vi till och 
gör avkall på vårt, och de kommer till oss kanske med lite rädsla om vad vi ska förmedla […] 

som är ett väldigt avkristnat budskap. Vi möts på något sätt i någon slags jämkning som 
fungerar väldigt bra just nu. Vi känner inte att det är något problem med att göra avkall på det 
sättet […] vi är bara glad att de kommer. (P3) 
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Vidare beskriver P5 hur hen i sin situation är bakbunden men söker ändå se det som en 

utmaning att skapa ett språk som platsar i sammanhanget: 

 
Hur kan jag tala evangelium utan att använda de ord och berättelser och bilder som är våra 

klassiska.  
Det är klart att det finns en gräns för mig med, där jag kommer att känna ”nej, nu är jag 
utanför det som är mitt uppdrag”. Då är frågan; ska jag vara med där? Självklart förstår jag 
skolan som ska vara icke – konfessionell samtidigt finns det med i läroplanen att man ska 
känna till våra traditioner. (P5) 
 

En av de intervjuade beskriver att hen inte upplever sig behöva göra avkall på språket men ser 

däremot nödvändigheten med att kyrkliga företrädare behöver utveckla språket för att göra 

kyrkan mer lättillgänglig: 

 
Mitt viktigaste uppdrag är alltid att berätta om Jesus och med det då menar jag säga att: det är 
aldrig kört, det finns alltid nåd och det finns alltid försoning. Sen behöver jag inte säga 
namnet Jesus för att berätta om det här. Jag tycker att alla vi som arbetar inom kyrkan behöver 
lära oss att prata mer om Jesus utan att nämna namnet Jesus hela tiden. (P4) 
 

P2 är inne på samma spår som prästen ovan vad det gäller att hen inte upplever sig behöva 

göra avkall och att språket kan förmedlas utifrån mångfaldiga perspektiv:  

 
Jag håller ett tal och det på en teologisk grund men jag citerar inte bibeln och jag är väldigt 

tydlig med att – vi i kyrkan tänker så här.  
I min värld tycker jag inte att man gör avkall. Där är vi säkert många som tycker olika. Vi 
behöver inte prata om Gud – vi pratar livet. Gud finns med i det hela tiden. Man möter 
människor där människor är […] det viktigaste är att förmedla Guds kärlek. Sen hur jag gör 
det, det är olika. Men jag tänker att vara bärare av en gudstro – det är bland det viktigaste i 
mitt uppdrag. (P2) 
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Kapitel 5 
 
Diskussion  
 
I det här kapitlet resonerar jag kring studiens resultat utifrån mina frågeställningar i ljuset av 

det teoretiska ramverket. Kapitlet kommer vara upplagt som sådant att inledningsvis 

presenteras en övergripande beskrivning – i breda penseldrag – om resultatet och dess 

koppling till studiens frågeställningar och tidigare forskning. Därefter följer en fördjupad 

reflektion som följer upp mina frågeställningar. Avslutningsvis i kapitlet följer en slutsats 

samt förslag på vidare forskning i ämnet.  

 

Avsikten med uppsatsen har varit att lyfta fram prästers perspektiv på sin roll vid 

skolavslutningar i kyrkorummet. En skolavslutning i ett kyrkorum ska enligt Skolverket vara 

utformad som en icke – konfessionell sammankomst utifrån en neutralitetsprincip som 

beskriver att inga religiösa inslag får förekomma. Utåt sett kan detta möte te sig konfliktfyllt i 

och med prästens närvaro. Min approach i denna uppsats har varit att pröva om det förhåller 

sig så, eller om bilden är mer mångtydig. Genom analys av prästernas yrkesroll i samband 

med högtidsfiranden vid jul – och sommaravslutningar har jag undersökt möjligheterna och 

utmaningarna för prästerna att utföra delar av sin profession i kyrkorummet. I strävan efter att 

försöka komma närmare mina frågeställningar har jag använt mig av litteratur och kvalitativa 

intervjuer parallellt med varandra. De kvalitativa intervjuerna har även varit ett 

tillvägagångssätt att komma djupare in i litteraturens diskussioner. 

 

För det första kommer jag rikta blicken mot ett avsnitt i kapitlet om tidigare forskning.  

Religionssociologen Grace Davie resonerar utifrån sin forskning rörande människors relation 

till sin lokala församlingskyrka, en tråd som även religionssociologen Pål Repstad även 

plockar upp. Davie beskriver i sin studie att församlingsmedlemmar som vanligen inte 

engagerar sig, kan uppleva och bära starka band till sin lokala kyrka. Denna relation kan vara 

av mer sporadisk karaktär. Utifrån mina intervjuer uttrycker prästerna likheter med hennes 

forskning. Prästerna ger en bild i analysen av att skolavslutningstillfället, liksom andra 

liknande sammankomster, är sammanhanget som knyter band mellan församling och 

församlingsmedlemmen. Flera av intervjupersonerna uttrycker att en skolavslutning i kyrkan 

kan vara orsaken till att församlingsbor återkommer vid andra tillfällen i livet, ett exempel på 

detta kan vara vid kyrkliga handlingar. Davie beskriver även i sin forskning hur 

kyrkobyggnaden kan fylla en viktig funktion och vara en markör för den lokala bygden trots 

sporadisk kontakt med församlingen.  
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Liknande resonemang ger mina intervjupersoner uttryck för när de beskriver hur de möter 

församlingsbor vid exempelvis ett dopsamtal eller vid vigselsamtal, prästerna får responsen 

att församlingsborna identifierar sig med den lokala kyrkan – för att det var där de hade alla 

sina skolavslutningar.  

För det andra lyfter jag fram Grace Davies begrepp ”ställföreträdande religion” i kapitlet om 

tidigare forskning. Kanske förhåller det sig som så, att när de intervjuade prästerna beskriver 

sin funktion vid skolavslutningar i kyrkan, att värdskapet och den konfessionsfria 

avslutningen i kyrkan är ett uttryck för ”ställföreträdande religion” i kontexten här i Sverige?  

 

Vidare har jag i uppsatsens frågeställning och analys prövat mina funderingar i det teoretiska 

ramverket utifrån religionssociologerna Pål Repstad – och Per Petterssons teorier, som i korta 

drag belyser fenomenet skolavslutningar – i ljuset som ett sekulärt offentligt arrangemang – 

parallellt kan fungera som en resurs för både religiösa och sekulära tolkningsmöjligheter. 

Pettersson menar att detta går att förstås med bakgrunden av att kyrkorummen i Svenska 

kyrkans lutherska tradition fungerar som miljöer där individuella tolkningar av ett och samma 

symbolspråk samtidigt kan rymmas. Frågeställningen sätts också i ljuset av författaren och 

teol. dr Viktor Aldrins tolkning av Kyrkoordningens beskrivning om att kyrkorummet i sin 

helhet bär på fyra aspekter: religiös, offentlig, samhällelig och personlig. Fokus riktas genom 

Aldrins tolkning särskilt mot kyrkorummets uttalade dubbla natur, den religiösa – och den 

offentliga aspekten. Aldrins tolkning kan kopplas till Repstad – och Petterssons teorier och 

förstås som att kyrkorummets dubbelhet, den religiösa – och den offentliga aspekten, kan vara 

ett rum för skolavslutningar som samtidigt skapar möjligheter för betraktaren att göra 

tolkningar som både kan vara av sekulär – och religiös karaktär. I uppsatsens kapitel om 

resultat, andra avsnittet, visas en illustration om fyra teman som beskriver intervjupersonernas 

upplevelser om kyrkorummets och prästrollens möjligheter till uttryck av mångsidiga 

tolkningar. Intervjupersonernas erfarenheter utvecklas i delteman som beskriver att 

kyrkorummen – och prästrollen kommunicerar ett språk som öppnar för tolkning av 

skolavslutningen som en religiös upplevelse eller mer som en stämningsfylld stund.  

 

Skolavslutningar i kyrkan ska enligt Skolverket fungera utifrån neutralitetsprincipen – att 

konfessionella inslag är otillåtna så som i den ordinarie undervisningen, är det i 

sammanhanget prästen som bär på nyckelrollen för öppningar av tolkningar då dennes 

medverkan och ledning förutsätts. Utifrån intervjuerna identifierar prästen sin roll som 

representant för både kyrka och även som ledare vid skolavslutningar i kyrkan, likaså kan det 

uppfattas som en förväntan från skolans håll att prästerna ska fungera som ledare.  
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I resultatet av analysen framkommer det att samtliga av de intervjuade prästerna är av åsikten 

att de i rollen som präst vid skolavslutningar automatiskt får med sig ett värdskap.  

I värdskapet är det samtidigt nedlagt undertoner av, antingen tydliga eller mindre tydliga, 

kristna budskap: värden (läs prästen) bär vid skolavslutningarna liturgiska kläder, pålyser vid 

inledning av skolavslutningarna att sammanhanget startar med klockringning och att prästerna 

i sitt tal framför värden med religiösa förtecken men som möjliggör för både religiös – och 

sekulär tolkning eftersom Gud eller Jesus nästintill aldrig nämns. I sammanhanget 

framkommer det att det inte står i konflikt med Skolverkets neutralitetsprincip och från de 

intervjuades håll anser flera att de inte gör avkall på sitt avskilda uppdrag. Ett par av prästerna 

beskriver att det är tydligt vilken plats som skolavslutningen arrangeras vid, i kyrkan, samt att 

de inte behöver nämna Gud eller Jesus för att framföra budskap om kristna värden.  

 

I mitt kapitel om analys och resultat beskriver jag hur det framträder en tydlig röd tråd i 

intervjuerna; resultatet visar att samtliga präster är burna av motiv som genomsyrar 

skolavslutningarna. Särskilt är det tre motiv som gemensamt lyfts fram av de intervjuade 

prästerna. För det första betonas den relationsskapande aspekten av skolavslutningarna 

starkast. Relations- begreppet har jag i detta sammanhang beskrivit ur fyra perspektiv: 

relation och identifikation till sin församlingskyrka, relation till församlingsborna, 

samhällsinstitutionerna samt relationen till skolans ledning. Relationsskapandet, som 

skolavslutningarna möjliggör, beskriver flertalet av prästerna är det som gör att 

församlingsborna väljer att kliva över tröskeln till kyrkan vid annat tillfälle i livet.  

 

Vidare att relationsskapandet möjliggör till lokal identifikation med den lokala församlingen 

och att det i sin tur möjliggör för framtida deltagande vid kyrkliga handlingar. Vidare betonas 

vikten av god relation till skolans ledning, vilken beskrivs som nyckeln, vid sidan av tradition, 

till att skolavslutningar kan arrangeras i kyrkan. För det andra poängteras att kyrkan skall 

fungera öppet för dem som vill vistas där, därför att det i sin tur kan leda till möjliga 

relationer. Just en sådan situation, menar prästerna på, är fenomenet skolavslutningar. En av 

de intervjuade betonar att det är ”goodwill” för kyrkan att arrangera skolavslutningar. För det 

tredje framkommer det att det ställs krav – och motkrav från både skolans och kyrkans håll. 

Skolavslutningen är ingen gudstjänst men prästerna anser att det är en händelse där kyrkan 

med dess företrädare får svara för ett behov uttryckt från skolan och där kyrkorummet får 

fungera som samlings- och sändningsplats för eleverna. Detta kan ses i ljuset av Petterssons 

teori som beskriver det uttryckta behovet av en gudstjänstliknande form av skolavslutningar i 

kyrkorummen.  
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De intervjuade vittnar även om att det ställs krav från skolledningens håll om vad som 

kommer kommuniceras från prästen vid skolavslutningen och att en del av prästerna uppfattar 

det som granskning från skolledningens håll – som i sin tur kan uppfattas som att prästen får 

munkavle vid dessa sammanhang. En annan menar på att det handlar om tillit – tillitsbrist. 

Vidare är det värt att notera att de intervjuade beskriver att de i sin tur ställer krav på att 

kyrkorummet inte upplåts för skolavslutningar utan en prästs närvaro.  

 

Alla intervjupersoner tar upp både möjligheter och utmaningar med att sprida det kristna 

budskapet i samband med skolavslutningar. I bakgrunden av Skolverkets neutralitetsprincip 

om en icke – konfessionell skolavslutning menar prästerna på att det blir problematiskt att 

frångå denna princip då kyrkorummet, menar de, i sin helhet talar sitt eget symbolspråk; det 

kristna budskapet. Samtidigt som samtliga intervjupersonerna är på det klara med att 

sammanhanget inte är en gudstjänst och inga konfessionella inslag uttrycks – pekar ändå 

samtliga av de intervjuade på att det krockar med neutralitetsprincipen då prästernas 

gemensamma attityd till kyrkorummet är att det signalerar bilder av Gud och en bild av 

helighet. Pål Repstad förklarar i sin forskning om julkonserter och att det vid dessa tillfällen 

var liturgin och teologin nedtonad, centralt för dessa tillställningar var den goda stämningen. 

Vidare att de konfessionella inslagen lyste med sin frånvaro. En möjlig tolkning skulle vara 

att julkonserternas arrangemang påminner om skolavslutningarnas struktur. Samtliga av 

intervjupersonerna i min undersökning menar på att skolavslutningarna var fullsatta av elever 

och anhöriga, såsom Repstad beskriver julkonserterna – i kontrast till de söndagsgudstjänsten.  

Konserternas budskap signalerade en lättsam kristendom utan de kristna ”stororden” – 

frälsning, nåd och synd. Vilket kan kopplas till skolavslutningstillfällena som i och med 

neutralitetsprincipen även är utan dessa inslag av ”storord.” En tolkning kan vara att i och 

med detta signalerar också skolavslutningarna en lättsam kristendom?  

 

Ett par av de intervjuade prästerna menar att de blir styrda från skolmyndigheterna om hur 

deras profession får ta sig uttryck, detta har medfört att prästrollen fått träda tillbaka och 

istället fått ta sig nya uttryck: samtliga menar att det mynnat ut, som ovan tidigare nämnts, i 

ett värdskap, ett språkrör för platsen som har i uppdrag att leda sammanhanget.  

En av intervjupersonerna beskriver att värdskapet också innehåller en coachande- roll 

gentemot skolorna som har egna elevpresentatörer vid skolavslutningarna. Samtidigt upplever 

samtliga präster att skolan söker sig till kyrkans rum för högtidsfiranden. Detta tolkas utifrån 

flera perspektiv: För det första delar majoriteten av prästerna att skolavslutningar har att göra 
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med traditionella skäl; det är något som skolan gjort under längre tid i den lokala kontexten 

och som uppfattas uppskattas av elever, lärare och anhöriga.  

För det andra uppfattar flera av prästerna att skolan söker relation till kyrkan – detta tar sitt 

uttryck i både en önskan om att arrangera skolavslutningarna i kyrkan men också vad det 

gäller lokalt kyrkligt stöd vid kris – och katastrofhantering. Just kris – och katastrofhantering 

är en aspekt som flertalet präster lyfter upp vid intervjuerna. För det tredje beskrivs det hur 

kyrkorummet uppfattas som en lämplig lokal för skolavslutningar och att skolledningen 

utryckt att det skapas en god stämning bland de medverkande och som således möjliggör för 

en bra avslutning.  

 

Slutsats  
 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka prästens roll utifrån dennes möjligheter och 

utmaningar att sprida det kristna budskapet vid skolans högtidsfiranden i kyrkorummet.  

Uppsatsens frågeställningar lyder enligt följande:  

 

• Hur uppfattar prästen sitt uppdrag att sprida det kristna budskapet i mötet med den 

konfessionsfria skolan vid skolans högtidsfiranden i det invigda heliga – och 

samtidiga offentliga kyrkorum.  

 

• Hur ställer sig prästen till icke-konfessionella samt konfessionella inslag vid 

skolavslutningar, och vilka möjligheter – och utmaningar följer med detta utifrån sitt 

avskilda uppdrag? 

 

Min studie visar att prästerna uppfattar sin roll i samband med skolavslutningar som ett 

värdskap. I och med Skolverkets neutralitetsprincip som menar på att konfessionella inslag är 

otillåtna vid skolavslutningar, uppfattar prästerna att de har fått träda tillbaka i sin roll.  

De intervjuade prästerna upplever att det blir konfliktfyllt eftersom skolan samtidigt önskar 

arrangera sina skolavslutningar i kyrkorummet, ett rum som i sin helhet berättar om den 

kristna tron och om Guds helighet. Även om prästerna får träda tillbaka och upplever sig få 

munkavle kan neutralitetsprincipen dock inte hindra människor att få andliga upplevelser.  

I uppsatsen teoretiska ramverk redogörs det för Viktor Aldrins tolkning av kyrkorummet, med 

fokus särskilt riktat mot det som beskrivs som den religiösa och den offentliga aspekten, samt 

huruvida en skolavslutning kan rymma sekulära och religiösa tolkningar – beskrivna av Per 

Pettersson och Pål Repstad.  
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Utifrån resultatavsnittets tematisering beskriver de intervjuade sin bild av kyrkorummet som 

vid skolavslutningen möjliggör för att både öppna upp och för att stänga ned för upplevelse av 

helighet. Vid skolavslutningarna är prästen representant för kyrkan och kommunicerar kristna 

budskap men utan att uttryckligen benämna Gud eller Jesus.  

De element som möjliggör skiftande tolkningar är prästens och kyrkorummets 

kommunikation som både öppnar upp för sekulära och religiösa tolkningar. Detta beskrivs av 

de intervjuade prästerna genom att kyrkorummets symbolspråk möjliggör för religiösa 

tolkningar, även klockringning, psalmsång och prästens kommunikation med samlingen 

genom tal och liturgiska kläder kan möjliggöra för religiösa upplevelser. Likaså som det för 

en betraktare kan upplevas som avkristnat i och med beskrivningen av den nedtonade liturgin, 

avsaknaden av konfessionella element och frånvaron av att benämna Gud eller Jesus, 

betoningen på sammanhanget hamnar istället på tradition och stämningsfylld upplevelse. 

Kyrkorummet kan således ses som ett rum som möjliggör för skiftande tolkningar.  

 

I ljuset av uppsatsens analys framträder också en bild av motiv som prästerna lyfter fram. 

Dessa visar på möjligheter och utmaningar utifrån flera perspektiv: för det första beskriver 

prästerna att det i samband med skolavslutningarna ser tillfället att skapa relationer till 

församlingsborna, vilket i sin tur öppnar möjligheter för att träda in i kyrkorummet – kanske i 

samband med en framtida kyrklig handling. Vidare betonar prästerna om vikten av att ha en 

god relation kyrka – och skola emellan. Detta eftersom att det uttrycks att det är en goodwill 

för kyrkan att arrangera skolavslutningar i kyrkorummet utifrån att det öppnar för möten med 

många besökare. Sammantaget leder detta till förhoppningar om att människor återkommer.  

 

Förslag på vidare forskning 
 

Resultatet visar på att ämnen för vidare forskning är brett, och jag har bara gläntat på locket. 

Då skolavslutningar i kyrkan är tämligen utbredd visar studien på regionala och lokala 

skillnader. En möjlig forskningsingång skulle kunna undersöka skolavslutningar ur 

perspektivet att Svenska kyrkan, genom Lagen om Svenska kyrkan beskriver att denne ska 

vara rikstäckande. Vilka möjligheter ger det till samverkan mellan skolan och kyrkan, 

exempelvis skolavslutningstillfället. Vidare öppnar det på fortsatt studie om prästens 

perspektiv på sin identitet. Vad sker med prästämbetet när en skolmyndighet ger direktiv på 

hur prästen får utföra sin profession inom ramen för sitt avskilda uppdrag. 

Det finns också skäl till att fördjupa sig hur samarbetet mellan kyrka och skola, då skolan 

återkommande vänder sig till kyrkan vid kris – och katastrofhantering.  
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En forskningsingång skulle vara hur kyrkan, inom ramen för civilsamhället, bidrar till skolan 

och - indirekt samhället i och med detta stöd.  

Vidare är en det möjligt att fortsätta studera fenomenet skolavslutningar i ljuset av begreppet 

”ställföreträdande religion” som Grace Davie presenterar i sin forskning om majoritetskyrkor.   
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Bilaga 
 
INTERVJUGUIDE 
 
 

• Hur ser samarbetet ut mellan församlingen och de närliggande skolorna?  

 

• Har du under din tid som präst sett några förändringar vad det gäller relationen skola 

och kyrka? 

 

• Vill du dela med dig om dina erfarenheter som präst vid skolavslutningar? 

Följdfrågor: 

- hur uppfattar du din roll och dina uppgifter? 

-har du haft möjlighet att medverka/ eller påverka programmets utförande?  

-vill du dela med dig om dina erfarenheter av religiösa inslag vid skolavslutning?  

 

• Vad ser du för utmaningar och möjligheter att leda (eller medverka vid) 

skolavslutningar utifrån din roll som officiell företrädare för Svenska kyrkan? 

Följdfråga: 

- vad ser du som ditt viktigaste uppdrag som präst i dessa sammanhang? 

 

• Kyrkorummet är ett invigt och heligt rum men skollagen ställer krav på ett 

konfessionsfritt högtidsfirande, hur resonerar du kring detta fenomen? 

Följdfråga: 

-hur tänker du kring att upplåta kyrkorummet för skolavslutningar?  

 

• Ur ett skolperspektiv uppstår problem om prästen inte följer de krav som skolan har 

ställt för att säkerställa skollagens krav på konfessionsfritt högtidsfirande. Ur ett 

kyrkoperspektiv uppstår problem om prästen inte följer kyrkoordningen och sina 

vigningslöften gentemot kyrkan med dess krav på att sprida det kristna budskapet? 

Följdfrågor: 

- Om du får reflektera fritt på det ovan nyss beskriva, hur går dina tankar då? 

 

• Är det något du önskar lägga till eller något du önskar förtydliga? 


