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Abstract 

The subject of this essay is the pre- and post-baptismal education in the Church of Sweden. My 

method of investigation is a comparative content analysis. The documents analyzed are 

catechisms, different documents approved by the Church of Sweden, 27 pastoral instructions 

about baptism, 3 pastoral instructions about confirmation and 60 so-called parish instructions 

(the Church Ordinance of 1999 requires every parish in the Church of Sweden to have a parish 

instruction that describes its worship, teaching, social work and missionary activity.) Using these 

documents I will study how pre- and post-baptismal education has changed throughout history 

and what it looks like today. 

In my study of the early catechisms, I have found that the fundamental subjects of pre- and post-

baptismal education were baptism, the Eucharist, the Lord’s Prayer, the Ten Commandments and 

the three articles of The Apostles’ Creed. In my study of the pastoral instructions and the parish 

instructions of today, I have found that the fundamental subjects have changed. Baptism, faith, 

the Bible and existential questions are the subjects focused on today. In other words, the only 

subject that has remained in pre- and post-baptismal education throughout history is baptism. 

In my study of the pastoral instructions and the parish instructions I have also investigated how 

the parishes define pre- and post-baptismal education – the most common definition being 

“teaching”. Most documents describe the aim of pre- and post-baptismal education as helping 

people stay in faith and live their lives according to Christian standards. The most common 

reason given for the existence of pre- and post-baptismal education is that The Church 

Ordinance of 1999 dictates that each parish is required to have pre- and post-baptismal 

education, on the grounds that Jesus has commanded it. In my study I have also seen that the 

most common arena for pre- and post-baptismal education is the confirmation education of the 

parish. In my study of where pre- and post-baptismal education will be performed in the parishes, 

the most common context is dialogue preparatory to baptism. Lastly, I have studied who holds 

the responsibility for the pre- and post-baptismal education. Very few documents describe this, 

but the institution most commonly said to take responsibility for the pre- and post-baptismal 

education is the parish. 

 

Keywords: pre- and post-baptismal education (dopundervisning), Church of Sweden (Svenska 
kyrkan), pastoral instructions about baptism (doppastoraler), parish instructions 
(församlingsinstrutioner), subjects of pre- and post-baptismal education 
(dopundervisningsämnen), catechism (katekes), catechesis (katekes), pastoral care (pastoral 
omsorg).  
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Förord 

Att få ägna en hel termin åt att fördjupa sig i ett ämne som man finner intressant är ett stort 

privilegium. Att få syssla med något som jag i mitt yrkesverksamma liv kommer få nytta av är 

fantastiskt. Att få fördjupa sig i ett uppsatsämne som just nu är högst aktuellt i Svenska kyrkan 

som är min blivande arbetsplats är också fantastiskt. I Svenska kyrkans utvecklingsarbete har 

stiften runt om i landet just nu mycket fokus på dopet. Inte minst märker man att dopet står i 

fokus genom att biskoparna nu i oktober 2011 gav ut ett biskopsbrev som behandlar dopet ur 

olika synvinklar. 

Jag har tyckt att det har varit väldigt givande att få skriva denna mastersuppsats. Denna uppsats 

hade inte varit vad den är nu om jag inte hade haft tre personer vid min sida som har varit ett 

stort stöd och hjälp på vägen för mig genom uppsatsens process. Jag vill tacka dessa tre personer. 

Jag vill tacka Stephan Borgehammar för att han i sitt handledarskap har varit ett bollplank, för att 

han har kommit med konstruktiv kritik och hjälpt mig att finna lösningar på problem som jag 

stött på vid arbetet med uppsatsen. Jag vill tacka Maria Rubin för att hon har lagt ner mycket tid 

på att korrekturläsa uppsatsen under dess olika faser. Slutligen vill jag tacka Johan Kullenbok för 

att han har korrekturläst den engelska texten, abstraktet. Tusen tack för all hjälp! Om det 

fortfarande finns fel i uppsatsen är det helt och hållet mitt ansvar. 
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1 Inledning 

Jag kom att intressera mig för detta ämne under min tid som masterstudent vid Centrum för 

teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet. Första gången var då jag fick lov att välja en 

bok inom ämnet kateketik. Efter detta har min mastersutbildning inom teologi följt en röd tråd 

när det gäller delämnet kateketik inom praktisk teologi. 

Dopet och dess undervisning aktualiseras mer och mer inom Svenska kyrkan. Därför tyckte jag 

att det var ett spännande ämne att ta mig an och se hur församlingar i Svenska kyrkan beskriver 

hur de arbetar med dopundervisning i doppastoraler och församlingsinstruktioner. 

1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med uppsatsen är att synliggöra vad Svenska kyrkan, utifrån doppastoraler och 

församlingsinstruktioner, beskriver är dopundervisning inom Svenska kyrkans verksamhet. 

Utifrån syftet ställs följande huvudproblemformuleringar samt delproblemformuleringar: 

 Hur har dopundervisningen1 sett ut från Jesus tid till dopundervisningen idag i Svenska 

kyrkan? 

 Hur har den grundläggande dopundervisningen sett ut i Svenska kyrkans tradition? 

 Hur beskriver församlingar i Svenska kyrkan dopundervisningen i doppastoraler och i 

församlingsinstruktioner? 

o Vilka begrepp använder församlingarna i dokumenten när dopundervisning 

beskrivs? 

o Vilka är målen med dopundervisningen som församlingarna beskriver? 

o Vilka motiv har dokumenten för att dopundervisning ska bedrivas? 

o Vilka metoder beskriver församlingarna att de använder i dopundervisningen? 

o Vilka verksamheter beskriver församlingarna att dopundervisningen sker inom? 

o Vilka dopundervisningsämnen beskrivs i dokumenten? 

o På vilka platser och i vilka sammanhang bedrivs dopundervisning? 

o Vem är ansvarig för dopundervisningen enligt församlingarnas styrdokument? 

1.2 Disposition - Material, metod och avgränsningar 

1.2.1 Uppsatsens delar 

Uppsatsens undersökande del består av fyra delar. De fyra undersökningsdelarna börjar med en 

översiktlig historisk genomgång av hur dopundervisningen har sett ut från Jesus tid fram till hur 

                                                 
1 Se kapitel 1.3 för definition av dopundervisning. 
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den ser ut idag inom Svenska kyrkan. Därefter studerar jag Martin Luthers katekeser samt tre 

katekeser som är utgivna av företrädare för Svenska kyrkan fram till 1980-talet. I den tredje 

undersökningsdelen undersöker jag dopundervisningen i Svenska kyrkan idag genom att studera 

dokument som är antagna och utgivna av Svenska kyrkan. Här studerar jag även två katekeser 

som är skrivna för 2000-talet. I den sista och största undersökningsdelen studerar jag 

doppastoraler och församlingsinstruktioner för att se hur församlingar inom Svenska kyrkan 

själva beskriver sin dopundervisning. Därefter avslutas mina undersökningar med en avslutande 

diskussion, där jag sätter mina resultat i relation till tidigare forskning. 

1.2.2 Bakgrundsundersökningen 

Som bakgrundsundersökning till uppsatsens huvudundersökning studerar jag hur den 

grundläggande dopundervisningen historiskt har utvecklats sedan Jesus tid. Jag beskriver även 

hur den grundläggande dopundervisningen har sett ut och ser ut i Svenska kyrkan. För att göra 

den historiska bakgrundsundersökningen i uppsatsen använder jag källor som beskriver kyrkans 

dopundervisning från Jesus tid till idag. Jag väljer här att mestadels studera övergripande verk 

som beskriver den kateketiska undervisningen genom historien och dopundervisningen i Svenska 

kyrkan. Den historiska bakgrunden är en litteraturstudie, där gör jag en deskriptiv2 framställning 

av hur kyrkans undervisning ser ut. 

1.2.3 Katekeser och antagna dokument inom Svenska kyrkan 

Jag tittar på vad den grundläggande dopundervisningen har innehållt i Svenska kyrkan genom att 

studera olika källor som har varit en del av dopundervisningen. Från 1500-talet och Martin 

Luthers (1483-1546) tid undersöker jag Luthers lilla och stora katekes, eftersom de har varit 

grundläggande för den kyrkogren som Svenska kyrkan tillhör. Jag studerar även tre andra 

katekeser som har skrivits under 1900-talet av företrädare för Svenska kyrkan. 

Det finns ett stort material att göra urvalet ur om man vill studera dopundervisningen i Svenska 

kyrkan. Material som skulle kunna vara aktuellt för denna uppsats är exempelvis 

konfirmandmaterial och kyrkans olika riktlinjer för olika undervisningsformer. Detta har jag valt 

bort för att göra uppsatsarbetet hanterligt. Jag har istället valt att studera katekeser. Katekeserna 

studerar jag för att beskriva centrala huvudämnen i dem. Jag har valt just katekeserna eftersom 

Luthers lilla katekes har varit betydelsefull ända från 1537 fram till första halvan av 1900-talet. För 

att inte endast få Luthers bild av de grundläggande dopundervisningsämnena under 1900-talet har 

jag också valt att titta på tre andra katekeser som är skrivna under olika decennier av 1900-talet. 

                                                 
2 Ejvegård, 2009, s 34-35. 
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Dessa tre katekeser är skrivna av företrädare för Svenska kyrkan.3 De tre katekeserna är Vår 

allraheligaste tro. En liten katekes skriven av Gunnar Rosendal4 (1897-1988), Vad är det? En katekes i 

ord och bilder av Olov Hartman5 (1906-1982) samt En liten katekes av Gustaf Wingren (1910-2000) 

och Greta Hofsten6 (1927-1996).  

När jag tittar på vad den grundläggande dopundervisningen har haft för huvudämnen efter 1990-

talet använder jag mig av två katekeser som är skrivna under de senast 15 åren. Även dessa 

katekeser är skrivna av företrädare för Svenska kyrkan. Jag undersöker även Lilla boken om kristen 

tro7 och Befrielsen. Stora boken om kristen tro8. Lilla boken om kristen tro är utgiven av Svenska kyrkan, 

däremot finns det olika upplagor av den från olika stift och samfälligheter, där de sista sidorna är 

skrivna av stiften eller samfälligheterna. När jag studerar Lilla boken om kristen tro väljer jag att se 

till de sidor som ingår i alla upplagor av Lilla boken om kristen tro. Lilla och Stora boken om kristen tro 

är framarbetade av Svenska kyrkan, där Svenska kyrkan beskriver sin bekännelse. Under detta 

avsnitt undersöker jag även några grundläggande dokument som Svenska kyrkan har antagit för 

att få fram hur och vad den grundläggande dopundervisningen idag innebär och vad den 

innehåller. 

Efter detta undersöker jag även fem nyare dokument som Svenska kyrkan har antagit och som är 

normerande för Svenska kyrkan. De dokument som undersöks är kyrkoordningen samt fyra 

dokument som rör Svenska kyrkans pedagogiska arbete med barn och ungdomar. De fyra 

dokumenten är Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbete, Lärande och undervisning – grund för 

Svenska kyrkans pedagogiska arbete, I dialog med barn – grund för Svenska kyrkans arbete bland barn 0-14 år 

och När skola och kyrka möts – grund för Svenska kyrkans arbete med skolan. 

Jag studerar samtliga nämnda dokument genom en komparativ9 innehållsanalys10. Med den 

komparativa delen menar jag att jag gör jämförande textundersökningar på utvalda dokument 

som behandlar dopundervisning.11 Innehållsanalysen jag gör grundar sig också på utvalda 

dokument som rör dopundervisning, där jag kan fastställa kvantiteten av innehållet, utifrån de 

frågor som jag ställer till materialet. Genom historien har innehållsanalys beskrivits som objektiv 

och systematisk. Att metoden är objektiv innebär att materialet studeras utifrån ställda frågor som 

                                                 
3 Författarna var präster inom Svenska kyrkan under sin levnad, utom Gustaf Wingrens fru Greta Hofsten. 
4 Rosendal, 1956. 
5 Hartman, 1965. 
6 Wingren & Hofsten, 1983. 
7 Lilla boken om kristen tro, 1992. 
8 Befrielsen. Stora boken om kristen tro, 1993. 
9 Rosenqvist & Andrén, 2006, s 78. 
10 Bryman, 2009, kap 9. 
11 Rosenqvist & Andrén, 2006, s 78. 
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i stor utsträckning skulle ge samma resultat om någon annan gjorde motsvarande undersökning 

på samma material. Samtidigt kan aldrig en undersökning vara helt objektiv eftersom den som 

utför undersökningen vinklar den mot sitt eget intresse. Att metoden är systematisk innebär att 

alla dokument undersöks utifrån samma frågeställningar och utifrån samma definition av 

dopundervisning.12 Innehållsanalysen beskrivs också som en kvantitativ metod, eftersom 

resultatet av innehållsanalysen kategoriseras i olika grupper. I och med att undersökningen bygger 

på förutbestämda frågor som ställs till materialet och som konsekvent används på materialet 

genom hela undersökningen anses resultaten bli relativt säkra.13 Innehållsanalysen har dock svaga 

sidor som måste beaktas även i mina undersökningar. Den bygger på de dokument som finns 

med i mitt urval, vilket bygger på att jag anser de dokumenten vara representativa för de 

undersökningar jag gör i uppsatsen.14 Urvalet kan aldrig bli objektivt. 

1.2.4 Doppastoraler och församlingsinstruktioner 

Efter de tre beskrivna undersökningarna tar jag mig an huvudundersökningen i denna uppsats. I 

denna studerar jag doppastoraler och församlingsinstruktioner.  

Jag har valt att begränsa undersökningen till doppastoraler och församlingsinstruktioner på grund 

av att dessa två dokument ska finnas antagna och aktuella i varje församling inom Svenska 

kyrkan. Dessutom kan det vara intressant att se hur Svenska kyrkans församlingar själva beskriver 

sin dopundervisning i dessa dokument. Doppastoralen är ett relativt nytt dokument. När dopet 

blev medlemsgrundande i Svenska kyrkan den 1 januari 1996 fick alla församlingar i uppdrag av 

kyrkomötet att utarbeta doppastoraler/handlingsplaner för dop. Doppastoralen ska vara ett 

handlingsprogram för dopet och dess uppföljning i församlingarna. Doppastoralen skall alltid 

vara ett aktuellt dokument i församlingarna, vilket betyder att församlingarna kontinuerligt 

behöver reflektera, bearbeta och uppdatera församlingens doppastoral.15 Under 1994 års 

kyrkomöte beslutades det att riktlinjer för dopundervisningen skulle utarbetas i Svenska kyrkans 

församlingar. Efter att beslutet togs av kyrkomötet sade ärkebiskop Gunnar Weman följande: 

”Med bevarad öppenhet som kyrka i folket och för folket har vi med dagens beslut att ta på oss ett 

uppsökande ansvar. Arbetet med de pastorala riktlinjerna rörande förstärkt dopundervisning och 

genomförandet av dessa riktlinjer kommer att leda oss till nya prioriteringar i våra församlingar”.16 

Församlingsinstruktioner är nyare dokument än doppastoralerna. Församlingsinstruktionen är ett 

dokument som alla församlingar i Svenska kyrkan är skyldiga att ha enligt kyrkoordningen. 

                                                 
12 Se kapitel 1.3 för definition av dopundervisning. 
13 Bryman, 2009, s 190-192. 
14 Bryman, 2009, s 203. 
15 Nilsson (red.), 1997, s 7-8. 
16 Kyrkomötet 1994. Protokoll. Bihang 1-2, Nr 8 Torsd. 25 aug. 1994, s 142. 
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Församlingarnas församlingsinstruktioner ska innehålla pastorala program för församlingens 

grundläggande uppgifter som är gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.17 När 

församlingarna skriver sin undervisningspastoral i församlingsinstruktionen ska 

församlingsinstruktionen innehålla en utarbetad grund för Svenska kyrkans dopundervisning.18 

Svenska kyrkan beskriver det så här i kyrkoordningen om vem som i församlingen är ansvarig för 

församlingsinstruktionerna: ”För varje församling ska det finnas en församlingsinstruktion. 

Förslag till församlingsinstruktion ska utarbetas av kyrkoherden och kyrkorådet i församlingen i 

samråd med domkapitlet.”19 När en församlingsinstruktion utarbetas bör den vara ett dokument 

som bygger på teologiska reflektioner över församlingens uppdrag i dess konkreta kontext, vilket 

ska leda till att församlingsinstruktionen blir ett identitets- och grunddokument för 

församlingen.20 

Det är ohanterligt för denna uppsats att studera Svenska kyrkans alla församlingar. För att göra 

ett urval av församlingar/pastorat inom Svenska kyrkan, har jag valt att begränsa det till 

församlingarna/pastoraten som finns i de 13 ”domkyrkokontrakten”21. Jag har också valt de här 

kontrakten eftersom de innehåller både stadsförsamlingar och landsbygdsförsamlingar. Det gör 

att min undersökning får en bättre täckning av dagens dopundervisning i Svenska kyrkan, än om 

jag bara hade valt en enda form av församling. Däremot vill jag påpeka att jag inte gör några 

anspråk på att min undersökning ska ge en heltäckande bild av Svenska kyrkans dopundervisning.  

För att kunna studera utvalda doppastoraler och församlingsinstruktioner påbörjas mitt arbete 

med att samla in materialet från de 13 domkyrkokontrakten. De 13 domkyrkokontrakten 

innehåller sammanlagt 98 pastorat. Pastoraten består av både enförsamlingspastorat och 

flerförsamlingspastorat. För att samla in doppastoraler och församlingsinstruktioner har jag börjat 

med att titta på församlingars hemsidor, för att se om doppastoralerna och 

församlingsinstruktionerna har legat tillgängliga där. Merparten har inte gjort det. Efter detta har 

jag skickat e-post enskilt till varje kyrkoherde i pastoraten och frågat om det är möjligt att få 

tillgång till doppastoral/er och/eller församlingsinstruktion/er från deras pastorat. I detta e-

postmeddelande har jag bett dem om att skicka doppastoral/er och/eller 

församlingsinstruktion/er till mig via e-post eller vanlig post. Till min undersökning har jag fått in 

sammanlagt 90 dokument. Fördelningen på dokument är följande: 60 församlingsinstruktioner, 

27 doppastoraler samt 3 konfirmandpastoraler. Jag har inte efterfrågat konfirmandpastoralerna 

                                                 
17 Svenska kyrkan, 2011, KO, 57 kap § 5, s 201. 
18 Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete, 2008, s 12. 
19 Svenska kyrkan, 2011, KO, 57 kap § 5, s 201. 
20 Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2010 med kommentarer och angränsande lagstiftning, 2010, s 689. 
21 De kontrakt som innehåller stiftets domkyrkoförsamling. 
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utan de ingår i församlingsinstruktionerna. Eftersom de är en del av dopundervisningen har de 

tre konfirmandpastoralerna som jag har fått ta del av via församlingsinstruktionerna fått vara med 

i denna undersökning. 

När jag analyserar doppastoraler och församlingsinstruktioner gör jag det genom en komparativ 

innehållsanalys. Jag undersöker hur församlingarna i Svenska kyrkan beskriver dopundervisningen 

i de här två dokumenten. Som bakgrund till denna undersökning använder jag mig av föregående 

undersökningar för att se om Svenska kyrkan än idag beskriver dopundervisningen utifrån vad jag 

har kommit fram till i föregående undersökningsresultat. 

När jag studerar doppastoraler och församlingsinstruktioner är det innehållet jag kommer att 

studera i de båda dokumenten. Det är hela doppastoralen som ligger till grund för 

undersökningen. När det gäller församlingsinstruktionen är det framförallt undervisningsdelen 

som är intressant att studera utifrån mitt uppsatsämne. Alla församlingsinstruktioner är inte lika 

tydligt uppdelade i de fyra grundläggande uppgifterna22 som Svenska kyrkan har. Detta gör att jag 

först tittar på hela församlingsinstruktionen innan jag kan avgöra var församlingarna skriver om 

dopundervisningen. 

Efter studiet av doppastoraler och församlingsinstruktioner för jag en diskussion om 

dopundervisningen i Svenska kyrkan utifrån mina olika undersökningar i uppsatsen. 

1.3 Centrala begrepp 

Nationalencyklopedin definierar dopundervisning på följande sätt: ”ibland undervisning i 

samband med det kristna dopet om dess innebörd; oftast undervisning för döpta syftande till att 

ge dem kristen baskunskap.”23 

I uppsatsen definierar jag dopundervisning på samma sätt som Nationalencyklopedin. 

Dopundervisning kan vara undervisning om själva dopet, samt undervisning om det kristna livet 

efter dopet eller för döpta. I uppsatsen använder jag dopundervisning/kyrkans 

undervisning/undervisning som parallella begrepp. I materialet jag undersöker förekommer oftast 

termerna kyrkans undervisning eller endast undervisning. 

Nationalencyklopedin definierar katekes på följande sätt: ”en med sikte på kyrkans undervisning 

gjord sammanställning av kristendomens centrala trosinnehåll.”24 Martling definierar katekes som 

en kortfattad lärobok som innehåller kyrkans centrala trosinnehåll. Vanligtvis består en katekes av 

                                                 
22 Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. 
23 Nationalencyklopedin bd 5, 1991, uppslagsord: dopundervisning, s 100. 
24 Nationalencyklopedin bd 10, 1993, uppslagsord: katekes, s 504. 
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frågor och svar. Under medeltiden fanns det katekeser i form av biktböcker. Under 

reformationstiden blev katekesen en viktig lärobok i den kristna tron. Under reformationstiden 

skrev Luther sina katekeser och Luthers lilla katekes blev en viktig lärobok för kyrkan.25 Termen 

katekes ansågs fram till 1500-talet vara den dopundervisning som kyrkan hade om kristendomens 

centrala trosinnehåll och de centrala styckena inom kristendomen som skulle läras in. 

Dopundervisningen skedde både före och efter dopen.26 När jag i uppsatsen studerar katekeser 

från olika tider är det utifrån att en katekes innehåller kristendomens centrala trosinnehåll.  

1.4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt relaterar jag min forskning till annan ny forskning. Den tidigare forskningen delar 

jag in i fyra forskningsfält, eftersom det inte går att finna någon tidigare forskning som behandlar 

just det ämne som jag undersöker i denna uppsats. De fyra forskningsfälten är: 

1) dopundervisningens/kateketikens historia, 2) församlingars dopundervisning idag, 

3) församlingsinstruktioner samt 4) doppastoraler. Eftersom jag gör en undersökning som rör 

Svenska kyrkan i Sverige koncentrerar jag mig på nationell forskning. Jag skulle kunna lyfta 

internationell forskning när det rör dopundervisningens/kateketikens historia, men eftersom den 

forskningen är bakgrundsinformation till själva uppsatsen, väljer jag att fokusera på nationell ny 

forskning. Med nyare forskning menar jag forskning som kommit ut under 2000-talet.27 

När det gäller det första forskningsfältet handlar det om att få en översikt för den kommande 

undersökningen i uppsatsen. I kapitel 2 Dopundervisningens historia genom tiderna beskriver jag 

översiktligt hur dopundervisningen har sett ut från Jesu tid fram till idag med tyngdpunkt på 

Svenska kyrkan. Jag väljer här att ta upp en nyutkommen (hösten 2011) doktorsavhandling av 

Hanna Källström under detta forskningsfält för att sedan gå vidare till de tre andra 

forskningsfälten.28 Källströms nyutgivna doktorsavhandling Domkyrkan som andaktsmiljö under 

senmedeltiden. Linköping och Lund behandlar i ett kort avsnitt den kateketiska dopundervisningen. I 

detta avsnitt behandlar Källström vad det var alla kristna behövde lära sig, och slutsatsen hon 

kommer fram till är att alla kristna ska kunna trosbekännelsen, Herrens bön och Ave Maria. 

Dessa tre var grundelement för den senmedeltida dopundervisningen.29  

Inom det andra forskningsområdet, församlingarnas dopundervisning idag, har bland annat 

följande forskning gjorts tidigare. Jonas Eek skrev inför Göteborgs präst- och diakonmöte 

                                                 
25 Martling, 2000, uppslagsord: katekes, s 67. 
26 Nationalencyklopedin bd 10, 1993, uppslagsord: katekes, s 504. 
27 Det fungerar i alla fall utom inom forskningsfält fyra. 
28 För mer forskning inom detta forskningsfält se kapitel 2. 
29 Källström, 2011, s 259-260. 
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mötesavhandlingen Stanna i vattnet. Kateketikens syfte och sammanhang. Eek skriver att syftet med 

mötesavhandlingen är att kateketiken ska få hamna i ett större sammanhang, speciellt 

konfirmandarbetet.30 Sammanhangen han använder sig av i boken är ecklesiologi, antropologi, 

teologi, empiri samt didaktisk teori. Genom de resonemang och resultat som Eek gör i sin bok 

kommer han fram till att församlingar inom Svenska kyrkan idag måste prioritera, fokusera och 

optimera konfirmandarbetet, som är en stor del av Svenska kyrkans dopundervisning.31 

Ulrika Stark skrev sin kandidatuppsats (2010) inom praktisk teologi vid Centrum för teologi och 

religionsvetenskap vid Lunds universitet. Den behandlar Svenska kyrkans barnverksamheter och 

berör bland annat kyrkans dopundervisning. I uppsatsen har Stark gjort djupintervjuer med fem 

församlingspedagoger för att bland annat studera vad deras bild och förståelse är av 

dopundervisningen och vad den har för betydelse för deras verksamhet.32 I sin undersökning 

kommer Stark fram till att det inte är en självklarhet med dopundervisning inom 

barnverksamheterna. När det förekommer dopundervisning är syftet och målen med den att 

verksamhetsdeltagarna ska få lära känna Jesus, Bibeln och de kristna traditionerna.33 I uppsatsen 

ställer Stark frågan om församlingarna har funderat på vad dopundervisningen betyder för 

församlingen. Stark kommer även fram till att det saknas tydlighet kring vad det innebär med 

dopundervisning och vad som skall ingå i den.34 I min undersökning kommer jag med hjälp av 

doppastoraler och församlingsinstruktioner att studera hur församlingarna beskriver 

dopundervisningen, samt vad som ska ingå i dopundervisningen utifrån dessa dokument. 

Därmed kan man säga att min uppsats och undersökning tar vid där Stark ställer frågan om vad 

som är dopundervisningens innebörd och innehåll. 

Det tredje forskningsfältet rör forskning som behandlar församlingsinstruktioner. Jag lyfter fram 

tre dokument som ingår i denna forskning. Det första dokumentet är Sven Thidevalls bok 

Folkyrkans tid. Församlingsinstruktionerna berättar. När Thidevall har studerat 

församlingsinstruktionerna har han i sin analys lagt störst vikt vid omvärldsanalyserna och de 

pastorala programmen. Analysen som Thidevall gör är ett steg i att ge församlingarna i 

Stockholms stift respons på sitt arbete med församlingsinstruktionerna.35 Med denna analys vill 

Thidevall ge en samlad bild över vad församlingsinstruktionerna har för gemensamma mönster 

och vad det är för frågeställningar som församlingsinstruktionerna belyser.36 Thidevall skriver att 

                                                 
30 Eek, 2011, s 25. 
31 Eek, 2011, s 155-158. 
32 Stark, 2010, s 3-4. 
33 Stark, 2010, s 28. 
34 Stark, 2010, s 11. 
35 Thidevall, 2005, s 67. 
36 Thidevall, 2005, s 71. 
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det är svårt att få en samlad bild av församlingsinstruktionerna eftersom de spretar på många 

olika håll. Däremot finns det en sak som alla är överrens om och det är att kyrkan/församlingen 

ska vara öppen för alla.37 När Thidevall har studerat undervisningspastoralerna i 

församlingsinstruktionerna anser han att det är svårt att få en bild över hur dopundervisningen 

ser ut i församlingarna. Detta på grund av att församlingarna inte skiljer mellan det formella38 och 

informella39 lärandet.40 Thidevall har i sin analys av undervisningspastoralerna i 

församlingsinstruktionerna kommit fram till att församlingarnas uppdrag med dopundervisningen 

är att rusta människor med trons språk så att människorna kan föra dialog med andra människor 

och med Gud.41 Min uppsats kan sättas i relation till denna tidigare forskning eftersom jag bland 

annat studerar vad församlingsinstruktionerna säger om dopundervisning. En fråga att ställa är 

om jag precis som Thidevall kommer fram till att bilden av dopundervisningen är spretig? 

Peter Persman har i sin magisteruppsats (2010) vid Uppsala universitet studerat 

församlingsinstruktioner från Härnösands stift.42 Persman behandlar i denna uppsats vilka 

intentioner Kyrkomötet hade 1999 med att församlingarna skulle producera 

församlingsinstruktioner och ifall dessa intentioner finns med i församlingsinstruktionerna.43 

Intentionen med församlingsinstruktionerna var att de skulle vara ett tillsynsdokument för stiftet 

och biskopen.44 Persman kommer fram till att församlingsinstruktionerna är ett dokument som 

till viss del fungerar som ett tillsynsdokument för stiften och biskopen.45 

Lisa Mobrand fick i uppdrag av Strängnäs stift att studera församlingars församlingsinstruktioner 

i stiftet. Undersökningen Mobrand utförde skulle undersöka om omvärldsanalysen i 

församlingsinstruktionerna är ett konkret försök att beskriva församlingens kontext eller om 

omvärldsanalysen endast består av geografiska beskrivningar och statistiska uppräkningar. 

Därefter skulle Mobrand undersöka huruvida omvärldsanalysen konkret används i det pastorala 

programmet i församlingsinstruktionerna.46 Intressant för min uppsats är vad Mobrand kommer 

fram till när hon studerar undervisningspastoralerna i församlingsinstruktionerna. Mobrand 

skriver att en tydlig målsättning i församlingsinstruktionerna är att församlingen ska erbjuda en 

ordentlig dopuppföljning. Däremot finner Mobrand detta endast tydligt formulerat i samband 

                                                 
37 Thidevall, 2005, s 85. 
38 Strukturerande inlärningstillfällen. 
39 Vad det är man lär sig genom att stöta på olika saker och ting. 
40 Thidevall, 2005, s 129. 
41 Thidevall, 2005, s 131. 
42 Persman, 2010, s 56. 
43 Persman, 2010, s 7-8. 
44 Persman, 2010, s 36. 
45 Persman, 2010, s 56-57. 
46 Mobrand, 2004, s 9. 
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med konfirmandarbetet. Mobrand kan även se att det finns ett allt större intresse för att locka 

vuxna till församlingen med olika former av vuxenundervisning.47 I min uppsats tar jag vid här 

och undersöker hur dopundervisningen ser ut när Svenska kyrkans församlingar beskriver sin 

dopundervisning i bland annat församlingsinstruktioner. Kan jag finna samma målsättningar som 

Mobrand? Hur ser vuxenarbetet ut och beskriver dokumenten jag undersöker att det finns olika 

former av vuxenarbete? 

Det fjärde forskningsområdet rör doppastoraler. Den enda forskningen jag kan hitta är Sven 

Thidevalls rapport om doppastoralerna i Stockholms stift. Thidevall kommer i sin rapport fram 

till att det är avgörande för Svenska kyrkan att finna balans mellan döpandet och lärandet. 

Svenska kyrkan är duktig på döpandet men sämre på lärandet. I doppastoralerna som Thidevall 

har undersökt finner han att det har vuxit fram en ”dopkedja”48 som bildas av det som görs före, 

under och efter dopgudstjänsten. Thidevall anser att församlingarna bör arbeta med att låta en 

”lärkedja”49 växa fram där det ska finnas ett fungerade lärande som gestaltas i en livslång 

lärandeprocess. Thidevall har kommit fram till fyra viktiga punkter i sin undersökning av 

doppastoralerna. Första punkten är att församlingarna återigen upptäcker att faddrarna kan vara 

en viktig funktion i dopundervisningen. Andra punkten är att församlingar, genom att förskolor 

och skolor tillåter dem att möta barn och ungdomar under förskole- och skoltid, har möjlighet till 

dopundervisning på den plats där barn och ungdomar befinner sig dagligen. Detta bör 

församlingarna ta tillvara på. Tredje punkten är att församlingarnas musikverksamhet bör vara en 

större del av dopundervisningen, då musikverksamheten vanligtvis är stor i församlingarna. 

Fjärde punkten handlar om att doppastoralerna ger en splittrad bild av dopundervisningen i 

Svenska kyrkan och att det saknas ramar som tydligt visar på hur dopundervisningen i Svenska 

kyrkan ska vara. För Svenska kyrkan finns det ett stort behov av en tydlig pedagogik och 

strukturellt förankrad dopundervisning för alla åldersgrupper.50 Kommer jag precis som Thidevall 

att komma fram till att församlingarnas dokument ger en splittrad bild av Svenska kyrkans 

dopundervisning?  

                                                 
47 Mobrand, 2004, s 16. 
48 Thidevall, 1997, s 60. 
49 Thidevall, 1997, s 60. 
50 Thidevall, 1997, s 60-61. 
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2 Dopundervisningens historia genom tiderna 

I detta kapitel studerar jag hur dopundervisningen har sett ut från Jesus tid till dopundervisning i 

Svenska kyrkan idag. Hur har den grundläggande dopundervisningen sett ut från Jesus tid och 

genom Svenska kyrkans dopundervisningstradition? 

2.1 De första århundradena 

Dopundervisning har funnits sedan Jesus tid. Kilström skriver att under den nytestamentliga 

tiden döptes människor tidigt i konverteringsprocessen. Efter dopet följde en mer djupgående 

dopundervisning om den kristna tron. Anledningen till att dopet kunde ske tidigt var att 

människor som kom från den judiska tron (judar och proselyter) hade en trosgrund som 

dopundervisningen kunde bygga vidare på efter att personerna blivit döpta.51 

När den kristna tron spred sig till den romerska och grekiska världen behövdes det under det 

första århundradet införas dopundervisning före dopet. Det var på grund av att det inte längre 

var judar eller proselyter som hade den judiska trosgrunden. Detta ledde fram till att 

katekumenatet utvecklades. Katekumentatets blomstringstid var under 300- och 400-talet. För 

katekumenerna var vanligtvis katekumenattiden mellan två till tre år och enligt Kilström delades 

katekumenerna in i två klasser. Den första klassen utgjordes av de människor som anmälde sig 

för att få ta del av dopet och bli medlemmar i kyrkan. Undervisningen i denna klass skulle ge en 

allmän bild av kristen tro och undervisningen var inte djupgående. Katekumenerna i den första 

klassen skulle även delta i gudstjänsterna, däremot fick de inte delta i nattvardsdelen. I den andra 

klassen fick en person upptas efter att ha deltagit i den första klassen. Undervisningen i den andra 

klassen var mer ingående om kyrkans tro och om den kristna etiken. Enligt Kilström fanns det 

särskilt fyra ämnen som var centrala för hela katekumenattiden: 1) att katekumenerna skulle få en 

översikt om den kristna frälsningsläran, 2) trosbekännelsen, 3) synden och boten samt 4) dopet 

och tron.52 

När det på 400-talet blev allt vanligare med barndop förlorade katekumenatet sin betydelse för 

dopundervisningen. Under merparten av medeltiden var det familjen, gudstjänstlivet och kristna 

värderingar i samhället som fick stå för dopundervisningen.53 I den undervisning som föräldrar 

och faddrar skulle stå för var det trosbekännelsen och Herrens bön som var centrala och viktiga 

för de döpta barnen att lära sig.54 

                                                 
51 Kilström, 1958, s 17-18. 
52 Kilström, 1958, s 18-19. 
53 Larsson, 1993, s 226-227. 
54 Kilström, 1958, s 22-23. 
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2.2 Medeltiden 

Under 700- och 800-talet beslutade flera kyrkomöten om hur dopundervisningen skulle utformas 

i kyrkan. Vid kyrkomötet i Liftiae (Estinnes) 743 beslutades att det var prästernas skyldighet att 

lära församlingen trosbekännelsen och Herrens bön utantill. När Karl den store (742/747-814) 

var vid makten lade han till att alla präster skulle lära ut innebörden av trosbekännelsen och av 

Herrens bön. Nu räckte det inte med att församlingen skulle kunna trosbekännelsen och Herrens 

bön utantill, även innehållets innebörd skulle läras in. Vid dop skulle faddrar och dopkandidater 

kunna svara på frågor om innehållet i trosbekännelsen och Herrens bön. På kyrkomötena 794 i 

Frankfurt och 796 i Friuli bestämdas det att alla kristna var tvungna att lära sig trosbekännelsen 

och Herrens bön utantill. På kyrkomötet 813 i Arles beslutades det att kyrkan skulle uppmuntra 

alla föräldrar och faddrar att undervisa barnen i den kristna tron. Under reformsynoden i Paris 

829 fastslogs det att alla faddrar behövde få ordentlig undervisning för att de skulle kunna 

fullfölja sitt uppdrag som faddrar.55 

Från medeltidens början var det trosbekännelsen och Herrens bön som var de två centrala 

dopundervisningsämnena. Den huvudsakliga undervisningen skedde i hemmets fostran och i 

kyrkans fostran. Kilström skriver att det även utvecklades en tredje undervisningsform som 

bestod av biktundervisningen.56 Bikten kom att införas i kyrkan på 500-talet, men först på 700-

talet fick bikt större betydelse i kyrkan, på grund av att kyrkan ville att alla människor årligen 

skulle gå till bikten. Bikten blev även en form av förhör för kyrkans medlemmar för under bikten 

ställde prästen personliga frågor om den kristna tron. Inte förrän vid Fjärde Laterankonciliet år 

1215 togs det beslut om att det skulle vara obligatoriskt för alla medlemmar i den romerska 

kyrkan att bikta sig en gång om året.57 

På 1100-talet utökades dopundervisningen till att även innehålla Ave Maria. Den kateketiska 

undervisningen började även att få en inriktning mot soteriologin. Under följande århundraden 

kom olika soteriologiska scheman att bli viktiga komponenter i kyrkans undervisning. De 

soteriologiska schemana kom till i undervisningen för att de skulle skildra människors väg för hur 

de skulle uppnå salighet och fullkomlighet. I dessa scheman kunde de sju bönerna i Herrens bön, 

Andens sju gåvor, de sju dygderna samt de sju saligheterna ingå.58 Under medeltidens sista tre 

århundraden läggs även de sju barmhärtighetsverken i centrum för den kateketiska 

                                                 
55 Kilström, 1958, s 25-28. 
56 Kilström, 1958, s 32. 
57 Kilström, 1958, s 23-24, 109. 
58 Kilström, 1958, s 37-38. 
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undervisningen. Under denna senare medeltid är det ändå trosbekännelsen och Herrens bön 

tillsammans med Ave Maria som är kyrkans grundläggande undervisning.59 

När kyrkolivet växte fram i Sverige under medeltiden tog det del av flera århundrades 

kristendomsutveckling i Europa. Kyrkornas undervisning i Sverige var på den tiden ett arv av den 

utveckling som skett i Europa. Under hela medeltiden hade det varit viktigt att föräldrar och 

faddrar skulle lära barnen trosbekännelsen och Herrens bön, som på 1200-talet utökades med 

Ave Maria. Detta kom också att bli viktiga bitar i den kyrkliga undervisningen i Sverige. Den 

tidigaste dokumentationen där man kan finna innehåll som rör kyrkans undervisning finns i en 

föreskrift till Dalalagens kyrkobalk,60 ”Är det svenbarn, skall man taga två män och en kvinna; de 

skola kunna pater noster och credo”61. Kilström skriver att Dalalagens tidigaste bevarade 

dokument är från 1300-talet, men Dalalagen är betydligt äldre än så, då Dalalagen är en av de 

äldsta landskapslagarna som har funnits i Sverige.62 

De tio budorden blev centrala i dopundervisningen först under 1400-talet efter att kaplanen 

Johannes Wolff i Frankfurt satte dem i centrum. Under de synoder som hölls under 1400-talet 

beslutades det att kyrkans undervisning skulle innehålla trosbekännelsen, Herrens bön, Ave Maria 

samt de tio budorden.63 

Till den offentliga undervisningen kan även tavlor med kateketiskt innehåll räknas. Tavlorna 

fanns uppsatta på offentliga platser som kyrkor, skolor, sjukhus och andra offentliga byggnader.64 

I kyrkans offentliga undervisning var också nattvardsförberedelserna en viktig del. För att 

församlingsmedlemmarna skulle få del av nattvarden behövde de kunna trosbekännelsen, 

Herrens bön och Ave Maria utantill.65 

För kyrkorna i Sverige var det framförallt två typer av undervisning som förekom. Den första 

formen var reciterande av trosbekännelsen, Herrens bön och Ave Maria. Det kunde också 

förekomma reciterande av andra texter. Detta reciterande skulle resultera i att 

församlingsmedlemmarna lärde sig ovan nämnda stycken utantill. Den andra formen av 

                                                 
59 Kilström, 1958, s 50-51. 
60 Kilström, 1958, s 53, 55, 64. 
61 Citat i Kilström, 1958, s 64. 
62 Kilström, 1958, s 64. 
63 Kilström, 1958, s 87. 
64 Kilström, 1958, s 89. 
65 Kilström, 1958, s 98-99. 
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undervisningen hade som huvudsyfte att ge församlingsmedlemmarna en djupare kunskap om 

trons mening, det skedde vanligtvis genom predikan.66 

2.3 Reformationstidens påverkan på dopundervisningen 

Enligt Larsson förlorade gudstjänsterna sin undervisande roll under medeltiden, något som 

motsäger vad Kilström har skrivit i sin doktorsavhandling. Däremot skriver Larsson att 

gudstjänsterna återfick sin undervisande roll i och med reformationen genom att gudstjänsterna 

började firas på folkspråk. Detta ledde till att församlingen förstod vad som sades och sjöngs i 

gudstjänsterna. När människor förstår vad som sker i gudstjänsterna och när de hålls på ens eget 

språk är det lättare att ta till sig kunskapen som förmedlas medan gudstjänsten firas. Enligt Luther 

skulle husfadern vara den person som främst undervisade i tron. De allmänna skolorna började 

växa fram och skolans främsta uppgift var att hjälpa prästerna att kontrollera att församlingen 

kunde sin kristna tro. Under denna tid infördes det även kunskapskontroller för att kontrollera 

om församlingen kunde sin kristna tro.67 

Luthers lilla katekes utgavs på svenska för första gången år 1537. Det finns också forskning som 

säger att Luthers lilla katekes skulle kunna ha utkommit på svenska tidigare.68 

Katekesundervisningen skedde under prästernas predikningar. Vid Uppsala möte 1593 beslutades 

det att katekespredikningar skulle ske för de okunniga församlingsmedlemmarna. Det beslutades 

även att hustavlan skulle utläggas för folket. I och med detta beslut angavs det riktlinjer för hur 

folket i Sverige skulle fostras i den evangeliska tron.69 Inför ungdomars första nattvardsgång 

fanns det krav på att de skulle förhöras på den kristna tron. Denna kunskap inhämtades från 

Luthers lilla katekes. Detta förhör inför första nattvardsgången kom senare att utvecklas till 

konfirmationsundervisning och katekesundervisningen kom att gälla hela befolkningen.70 År 1684 

föreskrev en kunglig stadga att de barn som inte kom till den katekesiska undervisningen skulle få 

böter. För att undervisningen skulle vara enhetlig när alla skulle delta i den utkom 1689 Swebilius 

katekes, Enfaldig förklaring öfwer Lutheri lilla catechismum, stält genom spörsmåhl och swar.71 Under denna 

tid uppstod även husförhören som reglerades i Kyrkolagen 1686 och Konventikelplakatet 1726. 

Utifrån dessa regleringar var varje person skyldig att delta i husförhören.72 Även när ett brudpar 

skulle ta ut sin lysning inför sitt äktenskap behövde de redogöra för sina kunskaper i 

kristendomens huvudstycken för att lysningen skulle få tas ut. Dessa lysningsförhör upphörde 

                                                 
66 Kilström, 1958, s 108. 
67 Larsson, 1993, s 227-229. 
68 Pleijel, 1942, s 16-17. 
69 Andrén, 1999, s 220. 
70 Selander, 1999, s 298-299. 
71 Montgomery, 2002, s 159-160. 
72 Selander, 1986, s 115. 
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under 1800-talet.73 Ända fram till 1800-talets slut var det en plikt för människor att infinna sig på 

katekesförhören, därefter ersattes katekesförhören med bibelförklaringsgudstjänster som var 

särskilda predikogudstjänster. Denna form av gudstjänster uppstod eftersom kyrkan behövde 

finna nya sätt för sin dopundervisning. Det karakteristiska draget för bibelförklingsgudstjänsterna 

var att de var utformade som ett samtal, en dialog mellan präst och församling.74 

2.4 Sent 1800-tal och 1900-talet 

På 1800-talets slut började Svenska kyrkan använda sig av söndagsskolor. Söndagsskolan bröt 

med traditionen att föräldrar och barn skulle gå tillsammans i gudstjänst.75 Söndagsskolan växte 

fram under 1900-talet inom Svenska kyrkan. Biskopsmötet gav söndagsskolorna riktlinjer för 

första gången år 1947. Därefter kom kursplaner för söndagsskolans undervisning att fastställas.76 

Söndagsskolans funktion var att ge barnen kristendomskunskap, kristen fostran samt att de skulle 

vara barnens söndagsgudstjänster.77 Söndagsskolorna var utbredda i hela landet och 1966 fanns 

det i stort sett söndagsskola i varje församling i Svenska kyrkan. Vid denna tidpunkt var 

söndagsskolan för de barn som var mellan fyra och tretton år. Men redan på 1960-talet sjönk 

deltagandet i söndagsskolorna. Att deltagarantalet sjönk berodde på att barnen började delta i 

kyrkans vardagsverksamhet istället. Året 1966 var första gången som kyrkans juniorarbete hade 

fler deltagare än vad söndagsskolan hade.78 I vardagsverksamheten fanns även kyrkans 

barntimmar79 och kyrkans miniorer80. 

Under samma period som söndagsskolan växte fram, började församlingar med att fira 

barngudstjänster. När Biskop Ullman (1837-1930) på prästkonferensen i Stockholm 1887 tog upp 

att barngudstjänster var viktiga för Svenska kyrkan hade han själv arbetat med denna form av 

verksamhet i tio års tid. Han ansåg även att barngudstjänster var det sätt som Svenska kyrkan 

skulle undervisa barn. Anledningen till att han såg barngudstjänster som viktiga var att 

barngudstjänsterna fostrade barnen till att bli kyrkligt kristna.81 Med hjälp av barngudstjänsterna 

skulle barnen föras in i församlingens gudstjänstgemenskap på deras egna villkor medan 

                                                 
73 Nationalencyklopedin bd 12, 1993, uppslagsord: lysning, s 530. 
74 Selander, 2003, s 336-338. 
75 Bexell, 2003, s 227. 
76 Larsson, 2000, s 144. 
77 Brattgård, 1970, s 35. 
78 Brattgård, 1970, s 131. 
79 Brattgård, 1970, s 135. 
80 Brattgård, 1970, s 139. 
81 Bexell, 2003, s 228. 
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söndagsskolans primära uppgift istället var att öka barnens kunskaper om Bibeln och ge dem en 

kristen fostran.82 

Inom Svenska kyrkan började det att hållas kurser för ungdomar runt om i landet på 1910-talet.83 

Efterhand kom ungdomsarbetet att huvudsakligen organiseras av Riksförbundet Kyrkans 

Ungdom. Riksförbundet Kyrkans Ungdom vände sig till dem som var över 15 år. När 

ungdomarna samlades utgick man ifrån att alla som deltog hade fått en grundläggande 

dopundervisning under konfirmandtiden.84  

År 1919 togs katekesen bort från undervisningsplanen i folkskolan. Luthers lilla katekes fick nu 

endast användas för att påvisa vad kristendomens huvudstycken innehöll enligt Luther.85 När 

skolundervisningen inte längre skulle använda Luthers lilla katekes blev kristendomsundervisningen 

i skolan utan lärobok. I och med 1925 års religionsfrihetssakkunniga86 var skolan tvungen att 

bedriva kristendomsundervisning som alla kunde ta del av. Enligt Larsson hamnade kyrkans 

dopundervisning i och med detta i en kris.87 Brattgård skriver att fram tills nu hade Svenska 

kyrkan ansett att skolans undervisning var kyrkans undervisning. Detta medförde att kyrkan inte 

behövde ha egna handlingsplaner för hur dopundervisningen skulle se ut eftersom skolorna stod 

för denna undervisning. Detta gör att det är relativt nytt med riktlinjer och utbildningsplaner för 

dopundervisning inom kyrkan. Den första läroplanen som Svenska kyrkan antog för 

dopundervisningen var en grundplan för konfirmandundervisningen år 1942 (Grundplan 42).88 I 

Grundplan 42 påtalades det att konfirmandundervisningen skulle innehålla kristendomens 

huvudstycken samt Luthers lilla katekes och att målen för undervisningen var att konfirmanderna 

lärde sig de viktiga elementen i den kristna tron samt de centrala delarna i Bibeln och katekesen. 

Denna undervisning skulle ske genom förmedlingspedagogik.89 

                                                 
82 Brohed, 2005, s 59. 
83 Larsson, 2000, s 144. 
84 Brattgård, 1970, s 144. 
85 Pleijel, 1942, s 53. 
86 En grupp på sex sakkunniga personer, Hadar Kylander, Harald Hallén, Gust. Mosesson, Adolf Ahlberg, Gottfrid 
Björkman och Erik Bæhrendtz, arbetade med frågan om huruvida regeringen skulle tillåta ”vidgad rätt för medlem av 
svenska kyrkan att därur utträda jämte därmed sammanhängande frågor samt vid uppgörande av de lagförslag, vartill 
nämnda undersökning kunde föranleda” (1925 års religionsfrihetssakkunniga, 1927, s 3-4). De sex sakkunniga 
personerna skulle bistå i utredningen med sina sakkunskaper till nya lagförslag. (1925 års religionsfrihetssakkunniga, 
1927, s 3-4.) 
87 Larsson, 2000, s 139-141. 
88 Brattgård, 1970, s 16-18. 
89 Larsson, 2000, s 142-143. 



21 
 

För vuxnas dopundervisning inom kyrkan bildades på 1930-talet Svenska kyrkans 

bildningsförbund. Svenska kyrkans bildningsförbund var ett studieförbund för vuxna människors 

utbildning.90 

Efter andra världskriget ändrades återigen förutsättningarna för dopundervisningen inom 

Svenska kyrkan. Det som denna gång ledde till förändrade förutsättningar var att en nioårig 

grundskola infördes i samhället. Skolgången blev nu en konkurrens till konfirmationstiden. Detta 

ledde i sin tur till att de blivande konfirmanderna endast hade liten kunskap om kristen tro och 

kristet liv. Kyrkan ville på ett traditionsenligt sätt förmedla den kristna tron till ungdomarna. 

Undervisningen skulle innehålla grundläggande katekeskunskaper. Undervisningen skulle även ge 

ungdomarna ett konkret praktiskt liv genom olika praktiska övningar.91 

Dopundervisningen får återigen en ny fas på 1960-talet. Denna gång är det religionsfrihetslagen 

från 1951 som gör att gudstjänstbesökare minskar på söndagarna och att 

konfirmationsundervisningen får dalande deltagarsiffror. Under 1960-talet kom det även en ny 

reform angående religionsundervisningen i skolan. Denna reform innebar att skolan skulle vara 

icke-konfessionell när det gäller religion. Det innebar att skolorna skulle undervisa i religion på ett 

neutralt och objektivt sätt. Med denna reform ändras även undervisningens fokus. Istället för att 

undervisningens centrum var traditionsförmedlande hamnade fokus på de behov, frågor och 

erfarenheter som eleverna hade. Det kom 1962 en ny läroplan för grundskolorna (Lgr 62) och i 

samband med denna läroplan får biskoparna i Svenska kyrkan upp ögonen för att kyrkan behöver 

se över sin dopundervisning. På biskopsmötet 1963 tar biskoparna beslut om att detta arbete ska 

påbörjas och 1966 utarbetas en utförligare plan över hur detta arbete ska fortskrida. Detta leder 

till att det inte går att utföra en sammanhållen kursplan för hela kyrkans dopundervisning. Kyrkan 

utformar nu kursplaner för olika åldrar som stäms av med varandra och mot skolans läroplan. 

Den nya läroplanen för konfirmandundervisning kommer år 1968 och då har kyrkan för första 

gången tagit bort Luthers lilla katekes.92 

Brattgård skriver redan 1970 att kyrkan till stor del endast har punktuell kontakt med sina 

medlemmar. Svenska kyrkan träffar sina medlemmar inför enskilda kyrkliga handlingar. I och 

med detta är det svårt för Svenska kyrkan att bygga vidare på de kunskaper som medlemmarna 

                                                 
90 Larsson, 2000, s 144. 
91 Larsson, 2000, s 145. 
92 Larsson, 2000, s 146-149. 
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har inhämtat förut om den kristna tron.93 Detta som Brattgård beskriver är inget unikt för 1970-

talet utan så är det än idag inom kyrkans verksamhet. 

Nya riktlinjer för konfirmandarbetet utkom år 1978 (RL 78). När dessa utkom bytte man namn 

från läroplan till riktlinjer för att tona ner det skolmässiga i konfirmandundervisningen. I 

målbeskrivningen för konfirmanderna står det att kyrkan ska ”hjälpa konfirmanderna att själva nå 

fram till kristen tro och kristet liv”94. Detta innebär att kyrkan nu lägger fokus på att 

konfirmanderna ska få erfarenhet av ett kristet liv exempelvis genom andakt och bibelläsning, 

kunskapsinhämtningen är inte längre i fokus. Konfirmanderna ska även under konfirmationstiden 

få en ökad kunskap om sig själva.95 

Ända fram till 1990-talet hade Svenska kyrkans dopundervisning fokus på barnen och 

ungdomarna och de vuxnas dopundervisning kom i skymundan. Nu var det återigen tid att se till 

att de vuxna fick dopundervisning något som exempelvis skedde genom att man återigen 

introducerade katekumenatet i kyrkan.96 

Den nya projektgruppen för konfirmander, Konfirmand 1990, ansåg att kyrkans konfirmandarbete 

måste vara en tjänst till konfirmanderna. Detta innebar att konfirmanderna ska vara i centrum för 

konfirmandarbetet. I de konfirmandriktlinjer som utkommer 1994 (RL 94) vävs konfirmanders 

livserfarenheter och livsfrågor samman med kyrkans tro och dopets livstydning.97 

2.5 2000-talet 

Dagens konfirmandundervisning är en tid då kyrkan hjälper ungdomarna att närma sig 

vuxenlivet.98 Konfirmationsverksamheten ska vara en resurs för ungdomarna att hjälpa dem att 

tolka sina livsfrågor och de existentiella frågorna i livet.99 

Enligt Bäckström, Edgardh Beckman och Pettersson sker dagens dopundervisning i barn-, 

ungdoms- och konfirmationsverksamheten som Svenska kyrkan bedriver. Däremot pågår det 

inom Svenska kyrkan idag en förskjutning av dopundervisningen från att den fokuserats på barn 

och ungdomar till fokus på ett livslångt lärande. På grund av detta utvecklar Svenska kyrkan 

                                                 
93 Brattgård, 1970, s 8. 
94 Citat i Larsson, 2000, s 152. 
95 Larsson, 2000, s 152. 
96 Larsson, 2000, s 155-156. 
97 Larsson, 2000, s 154, 158-159 
98 Larsson, 2009, s 104. 
99 Bäckström, Edgardh Beckman & Pettersson, 2004, s 47. 
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verksamhetsformer för vuxna där de kan få ta del av dopundervisning. Exempel på sådan 

verksamhet är vuxenkatekumenatet och samtalsgrupper om livsfrågor.100 

2.6 Sammanfattning 

Den historiska genomgången av dopundervisning visar tydligt på att det under 1900-talet skedde 

stora förändringar i undervisningen. Dopundervisningen har gått från att vara katekesinlärning till 

att vara livsfrågepedagogik. Kommer detta att speglas i de källor som analyseras i kapitel 4? 

  

                                                 
100 Bäckström, Edgardh Beckman & Pettersson, 2004, s 46-47. 
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3 Katekeser fram till 1980-talet 

I detta kapitel beskriver jag vilka grundläggande dopundervisningsämnen jag finner i katekeser 

från Luthers tid samt katekeser som är skrivna fram till 1980-talet. 

3.1 Luthers lilla katekes 

Översättningen av Luthers lilla katekes som jag använder mig av finns i Svenska kyrkans 

bekännelseskrifter och är antagen av kyrkomötet.101 När svenska folket läste eller lärde sig stycken 

från Luthers lilla katekes, var det vanligen någon av de tre katekeserna som utkom åren 1689, 1810 

eller 1878. I dessa tre katekeser utgör Luthers lilla katekes grunden, som sedan är utbyggd med 

ytterligare frågor och svar. 1689 års katekes är utbyggd med frågor och svar från ärkebiskopen 

Olov Swebilius (1624-1700). 1810 års katekes är utbyggd med frågor och svar från ärkebiskopen 

Jacob Axelsson Lindblom (1746-1819). 1878 års katekesförklaring var det en kommitté som 

utarbetade.102 Eftersom Luthers lilla katekes är grunden för dessa tre katekeser, har jag valt att 

endast titta på Luthers lilla katekes. 

Luthers lilla katekes tillkom för att alla skulle lära sig samma ordalydelser utantill skriver Luther. 

Men även för att prästerna alltid skulle använda samma ordalydelse för att inte förvilla 

församlingen genom att använda olika formuleringar. 103 

Luthers lilla katekes innehåller följande åtta huvudteman: 

1) De tio budorden. 

2) Trons artiklar. 

3) Herrens bön. 

4) Dopet. 

5) Bikten. 

6) Nattvarden. 

7) Husfaderns uppgifter. 

8) Hustavlan. 

Luther går systematiskt igenom varje ämne. De två första ämnena, de tio budorden och trons 

artiklar, behandlas på samma sätt. Först skrivs budordet eller trosartikeln ut och sedan följs det 

med frågan ”Vad är det?”104 och Luther svarar kortfattat på frågan. På samma sätt gör han med 

Herrens bön. På några av bönerna ställs ytterligare någon fråga, som besvaras på samma 

                                                 
101 Luthers lilla katekes, 2005, s 359. 
102 Söderlund, 2003, s 326-327. 
103 Luthers lilla katekes, 2005, s 359-360. 
104 Luthers lilla katekes, 2005, s 362. 
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kortfattade vis. När Luther kommer till ämnet bikt, förklarar han vad bikt är och vad det är för 

synder som folket ska bikta. Därefter går Luther igenom hur biktens tillvägagångssätt fortlöper. I 

huvudstycket om nattvarden visar Luther på att nattvardens existens har stöd i Bibeln. Luther 

förklarar hur nattvarden verkar då folket äter av brödet och dricker av vinet, samt vem det är som 

är värdig att mottaga bröd och vin. För Luther är husfadern en viktig person. Husfadern ska lära 

husfolket att nedkalla välsignelsen morgon och kväll och lära dem att be bordsbön före och efter 

maten. Det sista ämnet som Luther tar upp är hustavlan, här ställer han upp bibelord för 

människor i olika situationer för olika åldersgrupper, olika familjemedlemmar, husfolket och 

präster.105 

3.2 Luthers stora katekes 

Luthers stora katekes som finns översatt i Svenska kyrkans bekännelseskrifter är översatt ordagrant från 

Luthers text.106 Luthers stora katekes är skriven framförallt för kyrkoherdar och predikanter.107 Den 

innehåller fem huvudämnen: 

1) De tio budorden. 

2) Trons artiklar. 

3) Herrens bön. 

4) Dopet. 

5) Nattvarden. 

Luthers stora katekes börjar med att förklara vilka de fem huvudämnen är som kyrkan ska lära ut till 

församlingen. Luther påpekar också att det är viktigt att församlingen lär sig dessa utantill. Sedan 

ger Luther långa förklaringar till alla ämnen. Budorden delas upp i nio olika förklaringar och en 

avslutande förklaringsdel. Herrens bön delas in i de sju bönerna. Trosartiklarna delas in i 

trosbekännelsens tre delar. Dopet och nattvarden förklaras med långa sammanhållande 

förklaringar. Det förklaras vad dopet och nattvarden är, vilken funktion sakramenten har och 

vem det är som får motta dem.108 

3.3 Rosendals katekes 

Gunnar Rosendal, kyrkoherde i Osby, skrev på 1950-talet en katekes109 som sedan kom i en andra 

upplaga på 1980-talet110. I Rosendals katekes finns det fyra huvudämnen:  

                                                 
105 Luthers lilla katekes, 2005, s hela katekesen. 
106 Luthers stora katekes, 2005, s 381. 
107 Luthers stora katekes, 2005, s 384-385. 
108 Luthers stora katekes, 2005, s hela katekesen. 
109 Rosendal, 1956. 
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1) Buden. 

2) Tron. 

3) Bönen. 

4) Sakramenten. 

Genom hela katekesen använder Rosendal korta frågor och korta svar. Oftast är svaren endast på 

en rad. De fyra huvudämnena är sedan i sin tur indelande i delämnen. Budens delämnen är: de tio 

budorden, bikten och självrannsakan, frestelse och syndafall samt lagens oföränderlighet. 

Huvudämnet tron är indelat i följande delämnen: ordet, traditionen, första artikeln, andra artikeln 

samt tredje artikeln. Tredje huvudämnet hos Rosendal är indelat i sex delämnen: Herrens bön, 

tidegärden, enskilda böner, meditation, kyrkoåret samt bönhörelse. Det fjärde huvudämnet 

sakramenten är indelat i sju delämnen (de sju katolska sakramenten). Fast Rosendal är 

svenskkyrklig väljer han att ta upp alla de sju katolska sakramenten. Rosendal skriver att Svenska 

kyrkan inte har alla de sju katolska sakramenten. Han beskriver vilka Svenska kyrkans sakrament 

är. Men Rosendal anser att Svenska kyrkan kan välja att kalla de sju för sakrament eller de som 

inte är sakrament för sakramentala handlingar. Eftersom Rosendal anser att alla sju är värdefulla 

vill han i sin katekes behandla dem alla oberoende om kyrkan kallar dem för sakrament eller 

sakramentala handlingar.111 

3.4 Hartmans katekes 

Olov Hartman var under sin levnadstid både präst och författare. Under 1960-talet gav Hartman 

ut en katekes112. Denna katekes innehåller följande fem huvudämnen: 

1) Trons artiklar. 

2) Dopet. 

3) Nattvarden. 

4) De tio budorden. 

5) Herrens bön. 

Hartmans katekes är uppbyggd av bilder och av poetiska texter som förklarar de olika 

huvudämnena i katekesen.113 

                                                                                                                                                         
110 Rosendal, 1984. 
111 Rosendal, 1956, hela boken. 
112 Hartman, 1965. 
113 Hartman, 1965, hela boken. 
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3.5 Wingren och Hofstens katekes 

Gustaf Wingren gav tillsammans med sin hustru Greta Hofsten ut en katekes på 1980-talet114. 

Katekesen utkom i en andra utgåva 1992115. Denna katekes har följande fem huvudämnen:  

1) De tio budorden. 

2) Trosbekännelsen. 

3) Herrens bön. 

4) Dopet. 

5) Nattvarden. 

Det finns fem huvudteman i Wingrens och Hofstens katekes. De tio budorden delas upp i två 

delar och trosbekännelsen i de tre trosartiklarna. Efter rubriken till varje del i boken kommer det 

först en förklaring av Wingren och sedan en förklaring av Hofsten. Wingrens förklaring av de två 

är den som håller sig närmast Luthers katekeser. Hofstens förklaringar är förankrade i mer nutida 

tankar om dessa ämnen.116 

3.6 Slutsatser 

De fem katekeserna har centrala huvudämnen som de alla använder sig av. Några av katekeserna 

har egna huvudämnen som de andra katekeserna inte berör. Jag har gjort en sammanställning 

över de olika huvudämnena och visar detta i ett diagram nedan. 

 

                                                 
114 Wingren & Hofsten, 1983. 
115 Wingren & Hofsten, 1992. 
116 Wingren & Hofsten, 1983, hela boken. 
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Diagram 1. Centrala ämnen i katekeserna från Luthers tid till katekeser på 1980-talet som är skrivna av företrädare för Svenska 
kyrkan. Diagramet utformas utifrån den undersökning jag har gjort i kapitel 3. 

Vad som går att utläsa ur diagrammet är att alla fem katekeserna är överens om fem centrala 

huvudämnen, grundläggande dopundervisningsämnen för kyrkans undervisning. De fem ämnena 

är dopet, nattvarden, Herrens bön, de tio budorden och trons artiklar. Fyra av fem katekeser 

behandlar explicit de fem grundläggande dopundervisningsämnena. Rosendals katekes är den 

enda katekes där dessa ämnen inte behandlas som egna huvudämnen, utan de ingår när Rosendal 

skriver om etik, tron, bön och sakramentala handlingar. Däremot behandlar Rosendal alla de fem 

grundläggande dopundervisningsämnena i sin katekes. 

Dopet, nattvarden, Herrens bön, de tio budorden och trons artiklar har allstå genom tiderna varit 

centrala huvudämnen i katekeserna och har därmed även varit grundläggande för Svenska 

kyrkans dopundervisning. 

3.7 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan jag efter analyserna i kapitel 3 säga att huvudämnena från Luther117 lever 

kvar under den tid som dessa katekeser är skrivna. Kan jag i kapitel 4 och 5 se att dessa ämnen 

lever kvar eller har ämnena skiftat till andra i dagens dopundervisning i Svenska kyrkan? 

  

                                                 
117 Dopet, nattvarden Herrens bön, de tio budorden och trons artiklar. 
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4 Dopundervisning i Svenska kyrkan idag 

I detta kapitel studerar jag nyare dokument som Svenska kyrkan och företrädare för Svenska 

kyrkan har gett ut. I första delkapitlet studerar jag två böcker som Svenska kyrkan gav ut på 1990-

talet, Lilla boken om kristen tro och Befrielsen. Stora boken om kristen tro, som ska beskriva Svenska 

kyrkans tro och bekännelse. Jag studerar även två nyare katekeser. En katekes som Lennart 

Koskinen, biskop emeritus i Svenska kyrkan, gav ut under 1990-talet118 och en katekes som 

Göteborgs stift gav ut under 2000-talet119. De båda katekeserna utger sig för att vara katekeser för 

2000-talet.  

I det andra delkapitlet kommer jag att studera dokument som Svenska kyrkan har antagit och gett 

ut. Jag kommer att studera kyrkoordningen, Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbete och tre 

mindre grunddokument som behandlar kyrkans undervisning. 

4.1 Lilla och Stora boken om kristen tro samt nyare katekeser 

När jag har studerat Lilla och Stora boken om kristen tro samt Koskinens och Göteborgs stifts 

katekeser är det tydligt att böckerna innehåller fler huvudämnen än vad de äldre katekeserna gör. 

4.1.1 Lilla boken om kristen tro 

I Lilla boken om kristen tro kan jag finna att endast två av de grundläggande 

dopundervisningsämnena som framkom i kapitel 3120 finns med. De tre grundläggande 

dopundervisningsämnen som framkommer bland de äldre katekeserna och som inte återfinns i 

Lilla boken om kristen tro är trons artiklar, Herrens bön och de tio budorden. När jag läser Lilla 

boken om kristen tro finner jag att boken behandlar 12 centrala huvudämnen: 

1) Guds rike. 

2) Guds skapelse. 

3) Tron. 

4) Bön. 

5) Bibeln. 

6) Jesus. 

7) Anden. 

8) Gudstjänster. 

9) Församlingen som mötesplats. 

10) Dopet. 

                                                 
118 Koskinen, 1999. 
119 Göteborgs stift, 2006. 
120 Dopet, nattvarden, Herrens bön, de tio budorden och trons artiklar. 
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11) Nattvarden. 

12) Kyrkoåret. 

Här kan jag se att Svenska kyrkan har lagt till fler centrala ämnen än de tidigare katekeserna. 

Samtidigt har Svenska kyrkan tagit bort sådana ämnen som tidigare har ansetts viktiga. När de 

olika ämnena tas upp i Lilla boken om kristen tro görs det med hjälp av förklaringar, skönlitteratur, 

bilder, psalmer och böner. 121 

4.1.2 Befrielsen. Stora boken om kristen tro 

Befrielsen. Stora boken om kristen tro har Svenska kyrkan skapat som ett samtalsdokument. 

Dokumentet ska beröra livets alla skeenden. Dokumentet ska även visa att Kristus är trons 

centrum. Varje uppslag ska kunna vara ett samtalsämne för olika former av samtalsgrupper.122 

Boken är uppbyggd med 13 rubriker där Svenska kyrkan beskriver sin tro och bekännelse. 

Dokumentet behandlar de olika ämnena med hjälp av bilder, dikter, psalmer, böner, skönlitteratur 

och förklarande texter. Vid studiet av rubrikerna i boken är det inte alltid lätt att förstå vilket 

ämne boken behandlar i ett visst kapitel. I innehållsförteckningen finns det underrubriker som 

inte finns med inne i boken och som berättar vad varje kapitel har för tema. Genom min läsning 

av Befrielsen. Stora boken om kristen tro har jag kommit fram till att det finns följande 22 

huvudämnen: 

1) Tid och evighet. 

2) Meningen med livet. 

3) Guds skapelse. 

4) Fadern. 

5) Människan. 

6) Ondska och lidande. 

7) Synd och skuld. 

8) Gudsbilder. 

9) Jesus. 

10) Anden. 

11) Tron. 

12) Bekännelse. 

13) Bön. 

14) Dop. 

                                                 
121 Lilla boken om kristen tro, 1992, s 3-48. 
122 Befrielsen. Stora boken om kristen tro, 1993, Redaktionens inledningsord. 
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15) Konfirmation. 

16) Nattvarden. 

17) Själavård och bikt. 

18) Kyrkan som de heligas gemenskap. 

19) Bibeln.  

20) Kristen etik. 

21) Religionsdialog. 

22) Döden. 

Befrielsen. Stora boken om kristen tro innehåller ännu fler ämnen än Lilla boken om kristen tro. Samtidigt 

tar inte boken upp alla de 13 ämnen som finns i Lilla boken om kristen tro. Av de fem 

grundläggande ämnen som framkom i kapitel 3 är det endast dopet och nattvarden som tydligt 

kommer fram i detta dokument. När det gäller de tio budorden, trons artiklar och Herrens bön, 

finner vi de tio budorden när dokumentet behandlar den kristna etiken. Trons artiklar finner vi 

inte explicit i dokumentet. När dokumentet behandlar ämnet Fadern finns den apostoliska 

trosbekännelsen i bakgrunden. Den apostoliska trosbekännelsen finns i bakgrunden genom att 

den finns nedskriven på uppslaget men den kommenteras inte i texten. När dokumentet 

behandlar bekännelsen gör författarna en kort historisk genomgång av vad det finns för texter 

som speglar kyrkans bekännelse. Samtidigt som denna historiska framställning görs glöms 

innehållet i bekännelsen bort. Herrens bön ingår i ämnet bön, där Herrens bön får ett eget 

uppslag i boken.123 

4.1.3 Koskinens katekes 

Nya lilla katekesen – kristen tro på 2000-talet skriven av Lennart Koskinen, behandlar 15 centrala 

huvudämnen under tio rubriker i boken. Huvudämnen som behandlas är: 

1) Tron. 

2) Treenigheten. 

3) Människan. 

4) Bibeln. 

5) Dopet. 

6) Konfirmation. 

7) Vigsel. 

8) Begravning. 

9) Kristen etik. 

                                                 
123 Befrielsen. Stora boken om kristen tro, 1993, hela boken. 
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10) Bikt och synd. 

11) Frälsning. 

12) Bön. 

13) Nattvarden. 

14) Evangelisk-lutherskt trossamfund. 

15) Trosbekännelse. 

När Koskinen tar upp dessa ämnen finner han stöd i traditionen med citat från Martin Luther 

och Bibeln. När jag studerar hur Nya lilla katekesen – kristen tro på 2000-talet tar upp de ämnen som 

jag ansåg var grundläggande för dopundervisning i kapitel 3 kan jag här finna dopet, nattvarden 

och trons artiklar. Trons artiklar återfinns när Koskinen behandlar ämnet trosbekännelse. 

Herrens bön finner man som en del i ämnet om bön. När det gäller de tio budorden finns de 

med i ämnet Kristen etik. Samtidigt som Koskinen tar upp de äldre grundläggande 

dopundervisningsämnena finns det fler centrala ämnen som han tar upp. Katekesen framställer 

ämnen med enkla förklaringar genom hela boken, det är ingen katekes med frågor och svar.124 

4.1.4 Göteborgs stifts katekes 

Steg på vägen – en katekes för vår tid utgår ifrån Emmausberättelsen. Under Emmausvandringen görs 

det pauser där varje rastplats består av ett eller två huvudämnen. Dessutom är varje rastplats 

indelad i fyra delar, så att det blir som fyra ingångar till varje ämne: 1) en bild ur livet, 2) Bibeln 

berättar, 3) till eftertanke samt 4) Vår tro och bekännelse. I boken finns det följande elva 

huvudämnen: 

1) Livet. 

2) Jesus. 

3) Gudsbilder. 

4) Påsken. 

5) Dopet. 

6) Bibeln. 

7) Bön. 

8) Nattvarden. 

9) Kallelse. 

10) Nådegåvorna. 

11) Döden. 

                                                 
124 Koskinen, 1999, hela boken. 
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Liksom de tre föregående böckerna i detta kapitel tar denna katekes upp dop och nattvard som 

centrala dopundervisningsämnen. Herrens bön återfinns under ämnet bön. De tio budorden 

återfinns inte i Steg på vägen – en katekes för vår tid. Trons artiklar återkommer genom hela boken 

under den fjärde ingången (vår tro och bekännelse) på varje kapitel men aldrig som ett eget ämne. 

Trons artiklar finns genomgående i hela boken tillsammans med andra texter som behandlar 

Svenska kyrkans bekännelse.125 

4.1.5  Slutsatser 

I de fyra nyare böckerna126 är det tydligt att de behandlar fler centrala ämnen än vad de äldre 

katekeserna gör. För att tydliggöra hur många av dessa fyra böcker som behandlar vilket ämne 

visas nedan ett diagram. 

 

Diagram 2. Centrala ämnen som Lilla och Stora boken om kristen tro och de två nyare katekeserna tar upp och som framkommer 
genom min undersökning. 

Det är 35 centrala ämnen som de fyra böckerna tar upp. Det är endast fyra av ämnena: dopet, 

nattvarden, bön och Bibeln, som alla fyra böcker tar upp. Om jag utifrån dessa fyra ämnen ser till 

                                                 
125 Göteborgs stift, 2006, hela boken. 
126 Lilla boken om kristen tro, Befrielsen. Stora boken om kristen tro, Nya lilla katekesen – kristen tro på 2000-talet och Steg på 
vägen – en katekes för vår tid. 
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de grundläggande dopundervisningsämnen som framkom i de äldre katekeserna är det dopet och 

nattvarden som helt och hållet stämmer överens med de nyare böckernas ämnen. I bönen ingår 

Herrens bön i tre av fyra av böckerna. Det är endast Lilla boken om kristen tro som inte behandlar 

Herrens bön. Däremot kan man se att utvecklingen leder mot att man vill behandla mer än 

Herrens bön och därför blir Herrens bön endast en del av ämnet bön. Bibeln är ett nytt ämne 

som blir centralt för kyrkans undervisning. Bibeln var inget ämne som behandlades i de äldre 

katekeserna. 

Tre av de fyra böckerna tar upp tron och Jesus som centrala ämnen. När det handlar om tron är 

det främst den personliga kristna tron som människor går och bär på, tro och tvivel. Det är Steg 

på vägen – en katekes för vår tid som inte har med detta ämne. I de äldre katekeserna är det ingen 

som tar upp ämnet tron. Jesus finns genom den andra trosartikeln med i de äldre katekeserna 

som ett centralt ämne. Skillnaden är att där förklaras Jesus utifrån trosbekännelsens andra artikel. 

I de tre böcker som explicit tar upp Jesus är det inte utifrån trosbekännelsens andra artikel utan 

Jesus utifrån evangelierna. Nya lilla katekesen – kristen tro på 2000-talet är den av böckerna som inte 

tar upp ämnet Jesus explicit utan Jesus ingår när Koskinen tar upp treenigheten. 

Av de 35 ämnen som jag funnit i de här fyra böckerna är det 29 av ämnena som endast tas upp i 

en eller två av böckerna. 

När jag studerar de fem grundläggande dopundervisningsämnena127 från de äldre katekeserna är 

det som nämnts endast två av ämnen, dopet och nattvarden, som fortfarande finns explicit med i 

de fyra nyare böckerna. Herrens bön finns endast med i tre av böckerna. Alla böckerna tar upp 

ämnet bön men endast tre av dem tar upp Herrens bön i samband med detta. Herrens bön finns 

inte längre med som ett explicit ämne i böckerna som i de äldre katekeserna utan är istället en del 

av ämnet bön. När det gäller de tio budorden och trons artiklar är det endast två av böckerna 

som har tagit upp dem. De tio budorden finns inte med explicit i de två böckerna utan de finns 

implicit med när böckerna tar upp ämnet kristen etik. Trons artiklar tas inte upp explicit i någon 

av böckerna, utan i de två böckerna där de behandlas är det trosbekännelsen som helhet som tas 

upp. Med andra ord kan vi se en förskjutning i dopundervisningen från de äldre katekeserna till 

de fyra nyare böckerna.  

                                                 
127 Dopet, nattvarden, Herrens bön, De tio budorden och trons artiklar. 
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Figur 1. Figuren visar hur de grundläggande dopundervisningsämnena har förskjutits från de klassiska till dagens grundläggande 
undervisningsämnen som framkommit i min undersökning. 

De äldre katekesernas centrala dopundervisningsämnen var dopet, nattvarden, Herrens bön, de 

tio budorden och trons artiklar. Idag kan jag se att de grundläggande dopundervisningsämnena 

istället är dopet, nattvarden, bön, Bibeln, Jesus och tron enligt undersökta dokument i kapitel 4.1. 

4.2 Antagna dokument inom Svenska kyrkan 

I detta delkapitel undersöker jag vad några utvalda antagna dokument säger om Svenska kyrkans 

dopundervisning. Dokumenten jag studerar är: kyrkoordningen, Svenska kyrkans riktlinjer för 

konfirmandarbete samt de tre grunddokumenten Lärande och undervisning – grund för Svenska kyrkans 

pedagogiska arbete128, I dialog med barn – grund för Svenska kyrkans arbete bland barn 0-14 år129 samt När 

skola och kyrka möts – grund för Svenska kyrkans arbete med skolan130. 

4.2.1 Kyrkoordningen 

”Församlingen ska erbjuda dopundervisning till dem som är bosatta i församlingen och tillhör 

Svenska kyrkan. En sådan undervisning i Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära ska alltid 

föregå ungas och vuxnas dop.”131 Så står det i Svenska kyrkans kyrkoordning i paragrafen som 

behandlar dopundervisning. Församlingen har huvudansvar för att människor ska kunna få ta del 

av dopundervisning.132 Samtidigt visar kyrkoordningen att det finns ett delat ansvar: ”Det är 

föräldrarnas, faddrarnas och församlingens uppgift att ge de döpta undervisning i kristen tro och 

kristet liv.”133 Konfirmationen ska alltid föregås av dopundervisning enligt kyrkoordningen.134 

4.2.2 Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbete 

Konfirmandriktlinjerna visar tydligt att konfirmandtiden är en viktig del av Svenska kyrkans 

dopundervisning. Konfirmandarbetet ska vara en naturlig del av dopundervisningen som erbjuds 

                                                 
128 Bernerstedt (red.), 2000. 
129 I dialog med barn – grund för Svenska kyrkans arbete bland barn 0-14 år, 2004. 
130 När skola och kyrka möts – grund för Svenska kyrkans arbete med skola, 2001. 
131 Svenska kyrkan, 2011, KO, 19 kap, 6 §, s 81. 
132 Svenska kyrkan, 2011, KO, 19 kap, Inledn., s 80. 
133 Svenska kyrkan, 2011, KO, 22 kap, Inledn., 84. 
134 Svenska kyrkan, 2011, KO, 22 kap, 1 §, s 85. 
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människor i alla åldrar i församlingarna. Riktlinjerna påpekar att det är viktigt att församlingarna i 

Svenska kyrkan arbetar fram dopundervisningsplaner för alla som är medlemmar i Svenska 

kyrkan inom församlingens gränser. Samtidigt står det i riktlinjerna att det är särskilt viktigt att 

församlingen gör handlingsplaner för barns och ungas dopundervisning.135 Målen för 

dopundervisningen i konfirmandverksamheten är att ge konfirmanderna kunskap om den kristna 

tron, kyrkans liv, gudstjänster och andakter samt att de ska få redskap som ska hjälpa dem med 

att relatera den kristna tron till andra trosövertygelser och livsåskådningar.136 Dopundervisningens 

pedagogiska utgångspunkt i konfirmandarbetet ska vara konfirmandernas egna livssituationer och 

erfarenheter. I denna utgångspunkt ska Svenska kyrkan möta konfirmanderna utifrån kyrkans 

tradition, Bibelns berättelser samt berättelserna om Jesus. Detta ska leda till att innehållet i 

konfirmandundervisningen ska gestalta konfirmandernas relationer till Gud, andra människor, sig 

själva och skapelsen. För att detta ska uppnås behöver konfirmanderna samtala, uppleva och 

reflektera över evangelieberättelserna om Jesus. Detta ska leda till att konfirmanderna ska förstå 

att Jesus är viktig i deras liv. 137 

4.2.3 Lärande och undervisning – grund för Svenska kyrkans pedagogiska arbete 

I grunddokumentet Lärande och undervisning – grund för Svenska kyrkans pedagogiska arbete kan jag 

utläsa att undervisning är något som sker ständigt i församlingarna i alla former av verksamheter 

som är riktade till olika åldersgrupper.138 På grund av att all kyrkans verksamhet i någon form 

består av lärande bör Svenska kyrkan samarbeta med inomkyrkliga organisationer som ofta 

bygger sin verksamhet på någon form av undervisning.139 Grunddokumentet bygger på 

folkbildningstanken och förespråkar att kyrkans undervisning ska utgå ifrån dialog mellan givare 

och mottagare i lärosituationerna.140 Grunddokument skriver att huvudsyftet med kyrkans 

undervisning bör vara: ”Att människan ska upptäcka, förstå och i sitt liv tillämpa den kristna 

tron.”141 För att huvudsyftet ska kunna uppnås beskriver grunddokumentet vad kyrkans 

undervisning bör innehålla: 

 Att allt är skapat av Gud. 

 Att människan har särskilt ansvar i skapelsen. 

 Att Jesus befriar människan och övervinner det onda. 

 Jesus död och uppståndelse. 

                                                 
135 Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete, 2008, s 9-10. 
136 Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete, 2008, s 17. 
137 Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete, 2008, s 18-19. 
138 Bernerstedt (red.), 2000, s 7-8. 
139 Bernerstedt (red.), 2000, s 12. 
140 Bernerstedt (red.), 2000, s 14. 
141 Bernerstedt (red.), 2000, s 19. 
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 Dopet. 

 Att människan kan växa och mogna med Andens hjälp. 

 Att människan ska föra Guds kärlek vidare i ord och handling.142 

4.2.4 I dialog med barn – grund för Svenska kyrkans arbete bland barn 0-14 år 

Grunddokumentet I dialog med barn – grund för Svenska kyrkans arbete bland barn 0-14 år tar ställning 

för att barn vid upprepade tillfällen behöver möta församlingen på olika mötesplatser för att 

kunna växa i sitt dop och i sin relation till Gud. Som en metod för detta framkommer i 

grunddokumentet att det är viktigt att finna icke-verbala uttryckssätt och symbolhandlingar för 

barn. Dessa uttryckssätt och symbolhandlingar kan exempelvis utarbetas i barn- och 

familjegudstjänster.143 Grunddokumentet menar också att barnen behöver växa i sin tro på Jesus 

för att växa i sitt dop. För att detta ska vara möjligt förespråkar grunddokumentet att det ska ske 

genom dialog och i olika miljöer där lärandet kan vara lustfyllt.144 

4.2.5 När skola och kyrka möts – grund för Svenska kyrkans arbete med skolan 

I grunddokumentet När skola och kyrka möts – grund för Svenska kyrkans arbete med skolan kommer 

det fram att dopundervisningen är extra viktig under människans barn- och ungdomstid eftersom 

det är under denna tid som människan utvecklar sina grundläggande värderingar för resten av 

livet. För att kyrkan ska kunna finnas i människors liv under barn- och ungdomsåren är det 

viktigt att kyrkan möter barn och ungdomar där de tillbringar sin vardag, exempelvis i skolan. 

Kyrkans uppgift på skolorna är att påvisa Guds kärlek till både döpta och odöpta personer.145 

Den pedagogik som grunddokumentet förespråkar att kyrkan ska använda i den dopundervisning 

som sker på skolan handlar om att slå följe med människorna en bit på deras livsväg, precis som 

Jesus gjorde på väg till Emmaus.146 

4.2.6 Slutsatser 

När jag har studerat dessa fem dokument är det tydligt att de lägger ett större fokus på hur 

undervisningen ska utformas, vem som har ansvar och var undervisningen ska/kan ske, än på 

undervisningens innehåll. 

De som har ansvar för dopundervisningen är enligt ovanstående dokument: 

 Församlingen. 

 Föräldrar. 

                                                 
142 Bernerstedt (red.), 2000, s 19. 
143 I dialog med barn – grund för Svenska kyrkans arbete bland barn 0-14 år, 2004, s 15. 
144 I dialog med barn – grund för Svenska kyrkans arbete bland barn 0-14 år, 2004, s 19-20. 
145 När skola och kyrka möts – grund för Svenska kyrkans arbete med skolan, 2001, s 7. 
146 När skola och kyrka möts – grund för Svenska kyrkans arbete med skolan, 2001, s 21. 



38 
 

 Faddrar. 

Dokumenten beskriver att följande metoder, former och förhållningssätt kan användas i Svenska 

kyrkans dopundervisning: 

 Utgå från människors livssituationer och erfarenheter. 

 I konfirmandundervisningen ska undervisningen gestalta konfirmandernas relation till 

Gud, andra människor, sig själva och skapelsen. 

 Man ska samtala, uppleva och reflektera över evangelieberättelserna. 

 Ska vara upprepande. 

 Icke-verbala uttryckssätt och symbolhandlingar. 

 Dialogpedagogik. 

 Slår följe och vandrar tillsammans med varandra en bit på vägen. 

 Lustfyllt lärande. 

Dokumenten beskriver följande platser och sammanhang där dopundervisningen kan ske: 

 I församlingen. 

 I inomkyrkliga organisationer. 

 I alla församlingens verksamhetsformer. 

 Olika mötesplatser och miljöer. 

 I gudstjänster. 

 På människors vardagsplatser. 

 I skolan. 

Tre av de antagna dokumenten - alla utom kyrkoordningen - tar även upp centrala ämnen för 

Svenska kyrkans dopundervisning: 

 Dopet. 

 Jesus. 

 Tron. 

 Kyrkans liv. 

 Gudstjänst och andakt. 

 Religionsdialog. 

 Guds skapelse. 

 Skapelseansvaret. 
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 Människans växt och mognad genom Anden. 

 Guds kärlek. 

När jag jämför de tre undersökningarna147 är det endast dopet som finns med som ett 

dopundervisningsämne genom de tre undersökningarna: 

 

Figur 2. Figuren visar hur de grundläggande dopundervisningsämnena har förskjutits från de äldre till dagens grundläggande 
undervisningsämnen enligt antagna dokument i Svenska kyrkan. 

De centrala ämnen som finns i figurens andra ruta kan jag, med ett vidgat perspektiv på ämnena, 

finna även i tredje rutan. Nattvard och bön placeras in i ämnena kyrkans liv samt gudstjänst och 

andakt. Bibeln placeras in i ämnet Jesus, eftersom undervisningen om Jesus har förskjutits från att 

utgår från andra trosartikeln till Bibelns evangelieberättelser. Dopet, Jesus och tron återfinns i 

både ruta två och tre i figuren. 

4.3 Sammanfattning 

Dokumenten i delkapitel 4.2 har inte i första hand fokus på vad det är människor behöver lära 

sig. De lyfter i högre grad fram vem det är som har ansvar för dopundervisningen, hur den 

pedagogiskt kan utformas och var den kan ske. Därför är det svårt att utifrån dem dra några säkra 

slutsatser om dopundervisningens innehåll. Vi kan dock iaktta en liknande förskjutning av 

innehållet som hos dokumenten i delkapitel 4.1 i jämförelse med ämnena i katekeserna i 

kapitel 3.148 Kommer denna förskjutning även att finnas med i analysresultaten i kapitel 5?  

                                                 
147 Första undersökningen: Luthers lilla katekes, Luthers stora katekes, Rosendals katekes, Hartmans katekes samt 
Wingrens och Hofstens katekes. Andra undersökningen: Lilla boken om kristen tro, Befrielsen. Stora boken om kristen tro, 
Koskinens katekes samt Göteborgs stifts katekes. Tredje undersökningen: Kyrkoordningen, Svenska kyrkans riktlinjer 
för konfirmandarbete, Lärande och undervisning – grund för Svenska kyrkans pedagogiska arbete, I dialog med barn – grund för 
Svenska kyrkans arbete bland barn 0-14 år samt När skola och kyrka möts – grund för Svenska kyrkans arbete med skola. 
148 Se Figur 2, sida 39. 
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5 Doppastoraler och församlingsinstruktioner 

I detta kapitel studerar jag församlingarnas styrdokument utifrån följande frågeställningar: Vilka 

begrepp används i dokumenten när dopundervisningen beskrivs (kapitel 5.1)? Vilka är målen med 

den dopundervisning som bedrivs (kapitel 5.2)? Vilka motiv har dokumenten för att 

dopundervisning ska bedrivas (kapitel 5.3)? Vilka metoder används i dopundervisningen (kapitel 

5.4)? Vilka verksamheter beskriver dokumenten att dopundervisning sker inom (kapitel 5.5)? På 

vilka platser och i vilka sammanhang bedrivs dopundervisning (kapitel 5.6)? Vilka 

dopundervisningsämnen tas upp (kapitel 5.7)? Vem är ansvarig för dopundervisningen (kapitel 

5.8)? 

5.1 Definition av begrepp 

Vilka begrepp använder församlingarna i Svenska kyrkan sig av när de definierar 

dopundervisningen? Begreppen som går att finna i dokumenten är dopundervisning149, 

dopuppföljning150, undervisning151, lärande152, växa i tro153 samt dopfördjupning154. Det finns två 

dokument155 som inte har någon definition av dopundervisning. Diagram finns på nästa sida. 

Dopundervisning som begrepp förekommer endast i 22 av de 90 dokumenten. 

Dopuppföljning är ett begrepp som är vanligare i doppastoralerna än i 

församlingsinstruktionerna. Begreppet används vanligen när församlingarna vill beskriva hur 

dopuppföljningen fungerar. Vanligtvis sker detta enligt doppastoralerna genom att församlingen 

skickar kort på olika årsdagar av dopet till den döpta, men dopuppföljningen kan även innebära 

undervisning på ett eller annat sätt. Oftast är den koncentrerad till åldersgruppen 0-18 år. 

Undervisning är det mest förekommandet begreppet. Några av dokumenten preciserar det till 

kyrkans undervisning156, församlingens undervisning157 samt undervisning på dopets grund158. I 

undervisningsbegreppet ingår väldigt mycket. Det är allt från att församlingarna visar på att de 

                                                 
149 F3, F8, F10D, F10E, F11, F16, F34, F35, F38, F39, F51, F53, F54, D1, D5, D7, D9, D12, D16, D21, D23, D24. 
150 F10D, F10E, F13, F14, F18, F20, F23, F27, F36, F40, F41, F44, F46, F51, D1, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, 
D10, D11, D12, D17, D18, D19, D20, D24, D25, D26, D27. 
151 F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F10A, F10B, F10C, F10D, F10E, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, 
F19, F20, F21, F22, F24, F25, F26, F27, F28, F29, F30, F31, F32, F33, F34, F35, F37, F38, F39, F40, F41, F42, F44, 
F45, F47, F48, F49, F50, F51, F52, F53, F54, F55, D1, D2, D5, D8, D9, D14, D16, D17, D18, D19, D20, D22, K1, 
K2, K3. 
152 F2, F4, F8, F13, F14, F15, F20, F24, F25, F26, F28, F33, F40, F45, F47, F48, F51, F52, D4, D15, K3. 
153 F3, F5, F13, F23, F28, F37, F40, F53, D7. 
154 F23. 
155 F43, D13. 
156 F2, F34, F44. 
157 F6, F10B, F12, F15, F16. 
158 F13. 
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enligt kyrkoordningen har det som en grundläggande uppgift i församlingsarbetet till att all 

församlingsverksamhet ska innehålla någon form av undervisning. 

Begreppet lärande används när församlingarna vill visa att lärandet är en ständig process och att 

dopundervisningen ska vara en del av denna process. Två av dokumenten specificerar det som 

lärande på dopets grund159. 

I några av dokumenten används begreppen lärande och undervisning160 i relation till varandra. 

I dokumenten framkommer att begreppen har något olika innebörd. I många fall använder 

församlingarna lärande om en process som sker i dialog och begreppet undervisning om en mer 

klassisk förmedlingspedagogik. 

Begreppet växa i tro används för att visa att dopundervisning är något som sker kontinuerligt. 

Det används vanligtvis när dokumenten berör dopundervisning för vuxna. 

Endast en församling använder begreppet dopfördjupning och det sker vid beskrivning av 

arbete med skolor och förskolor. Församlingens dokument beskriver att i detta arbete vill man ge 

dopfördjupning till dem som kyrkan sällan möter i församlingsverksamheten.161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
159 F13, F14. 
160 F2, F8, F20, F24, F25, F26, F47, F48, F52, D15, K3. 
161 F23. 

Diagram 3. Diagram över hur många av de 90 dokumenten som använder ett visst begrepp för dopundervisning. Det 
finns dokument som använder mer än ett begrepp, varför summan av begreppen blir högre än 90. 
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5.2 Målen med dopundervisningen 

Vilka mål sägs det i styrdokumenten att församlingarna har med dopundervisningen? I 

styrdokumenten beskrivs en mängd olika mål. Dokumentens mål med dopundervisningen 

kommer nedan att redovisas i citat eftersom församlingarna i dokumenten formulerat målen på 

olika sätt. Dessa citat kommer att delas in i sex kategorier. De sex kategorierna är följande: 1) 

komma till tro, leva med kristna förtecken, 2) kognitivt förstå trosinnehållet, 3) utvecklas 

personlighetsmässigt, 4) tillägna sig kristen praxis, 5) livstydning, ge förutsättningar för att bilda 

sig en egen uppfattning samt 6) gemenskap. Åtskillnaden mellan kategori två och fem bygger på 

att livstydning är ett nytt sätt att tänka som vuxit fram de senaste decennierna. Det handlar inte 

längre bara om att förstå, utan det handlar även om att kunna tyda och tolka innehållet och att 

bilda sig en egen uppfattning. Dessutom har det blivit vanligare att dokument idag tala om 

livstydning istället för om en kognitiv förståelse av trosinnehållet. 

Först kommer de mål som endast ingår i en kategori att presenteras, sedan de mål som ingår i 

flera kategorier. Totalt sett är det 43 målformuleringar som kommer att redovisas nedan. Dock är 

det endast 30 (ca 33 %) dokument som innehåller någon målformulering, elva av dokumenten 

innehåller två till tre målformuleringar. 

Första målkategorin är att människor ska komma till tro och leva med kristna förtecken. Detta 

omnämns totalt 25 gånger i de 90 dokumenten. Det är 18 av dokumenten som i denna 

målformulering endast har detta mål. Av dessa 18 är det tolv stycken162 som direkt åberopar 

kyrkoordningen för sitt mål. I kyrkoordningen står det: ”Syftet är att människor ska komma till 

tro på Kristus och leva i tro”163. De andra sex dokumenten uttrycker sitt mål på följande sätt: 

[…] hjälpa ungdomar att finna vägen till ett liv med kristna förtecken.164 

Arbetet i barngrupperna vill ge en trons grund åt barnen, som de kan bära med sig vidare i livet.165 

[…] syfta till att leda människor till en medveten relation till Gud.166 

Församlingens undervisning syftar till att hjälpa människor finna den kristna tron […]167 

att göra synligt livsmönster från död till liv168 

Att göra synligt hur dopet förenar oss med Kristus169 

                                                 
162 F10A, F10B, F15, F21, F28, F31, F32, F37, F50, F53, D2, D5. 
163 Svenska kyrkan, 2011, KO 2 avd., Inledn., s 15. 
164 F1. 
165 F12. 
166 F44. 
167 F53. 
168 D2. 
169 D5. 
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Den andra kategorins målsättning med dopundervisningen är att hjälpa människor att kognitivt 

förstå trosinnehållet. Det finns totalt åtta dokument som formulerar detta mål, endast tre av dem 

innehåller bara detta mål i sin målformulering. De tre följer nedan: 

Att tillsammans med andra lära och fördjupa vad det kristna trosinnehållet kan betyda.170 

[…] syftet med församlingens undervisning är att människor förstår vad evangeliet betyder för dem 

själva och i mötet med andra människor.171 

Dopfördjupningens mål är att ge erfarenhet av och kunskap om vad det kan vara att leva i sitt dop.172 

Tredje målkategorin innehåller formuleringar som innebär att personen ska utvecklas 

personlighetsmässigt, ”växa i tro”. Totalt sett finns det nio målformuleringar med detta mål men 

det är endast fyra dokument som endast innehåller detta mål i sin målformulering. De fyra följer 

nedan: 

[…] hjälpa församlingsbor att finna platser och möjligheter att växa i sin tro.173 

[…] ge hjälp att leva och växa i en tro som ger trygghet och kärlek174 

[…] i alla sammanhang ge utrymme för växande i tro, hopp och kärlek.175 

Att utifrån barns, ungdomars, konfirmanders och föräldrars behov ge möjligheter att växa i sin tro 

genom att under hela uppväxten skapa rum och mötesplatser så att denna utveckling kan ske efter 

deras egna förutsättningar, samt att vara föräldrarna till hjälp att uppnå detta.176 

Den fjärde målkategorin innehåller mål som innebär att man ska tillägna sig kristen praxis. Det 

är två dokument som har detta mål. Det är endast ett dokument med bara denna målformulering: 

[…] vägleda till bön, bibelläsning, mission, diakoni, ledaransvar och ansvarstagande i världen.177 

Den femte målkategorin som berör livstydning innebär att dokumenten beskriver att 

församlingarna vill ge människor förutsättningar för att bilda sig en egen uppfattning. För att 

räknas in i denna kategori ska målen innehålla orden tyda och/eller tolka. Totalt sett finns det sex 

målformuleringar som innehåller detta mål men det är endast fem av dem som endast innehåller 

detta mål i sin målformulering. De fem målen formuleras på följande sätt: 

[…] att församlingen inte är till för sig själv utan vill nå ut till alla andra människor, vill visa på en 

kristen tolkning av livet178 

[…] visa på den kristna livstydning som har sin grund i dopet.179 

Syfte med undervisning/lärande är att hjälpa människor att tolka sitt liv i ljuset av kristen tro.180 

                                                 
170 F26. 
171 F27. 
172 D16. 
173 F1. 
174 F2. 
175 F25. 
176 F55. 
177 F32. 
178 F2. 
179 F12. 
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[…] att skapa möjligheter för människor att kunna sätta sin egen livserfarenhet i relation till Bibelns 

livstydande berättelser.181 

Syftet med församlingens konfirmandarbete är att ge konfirmanderna redskap att tyda och gestalta livet på 

dopets grund.182 

Den sjätte målkategorin är gemenskap. Målet handlar om att församlingarna vill att 

dopundervisningen ska skapa gemenskap och relationer mellan människor. Totalt är det sex 

målformuleringar som innehåller detta mål men det är endast tre av dem som innehåller endast 

detta mål i sin formulering. De tre lyder på följande sätt: 

[…] bygga broar mellan generationer […]183 

att bejaka människors samhörighet med Svenska kyrkan och hela den världsvida kyrkan184 

[…] gemenskap i konfirmandgrupp och församling 185 
 

Det finns nio målformuleringar som innehåller mer än ett mål. Dessa kan delas in i sju 

kombinationer. 

Den första kombinationen består av målkategorierna ett och två. Det finns en målformulering 

som innehar denna kombination lyder: 

Huvudsyftet är att människan som individ ska upptäcka, förstå och leva i den kristna tron.186 

Den andra kombinationen består av målkategorierna ett och sex. Endast en målformulering 

innehåller denna kombination, som lyder så här: 

[…] ge möjlighet till utveckling och fördjupning av relationen mellan människa och människa samt 

mellan människan och hennes Skapare och Frälsare.187 

Den tredje kombinationen består av målkategorierna tre och fem. Endast en målformulering 

innehåller denna kombination och den lyder så här: 

Församlingen vill vara en växtplats, där människor får hjälp med att bearbeta livsfrågor, rustas 

trosmässigt och får möjlighet att hitta redskap för tolkning av liv och tro.188 

Den fjärde kombinationen består av målkategorierna tre och sex. Endast en målformulering 

innehåller denna kombination och den lyder så här: 

[…] att ge människor möjligheter att växa och utvecklas i den kristna tron och kyrkans gemenskap.189 

                                                                                                                                                         
180 F24. 
181 F52. 
182 K1. 
183 F5. 
184 D2. 
185 K1. 
186 F15. 
187 F25. 
188 F11. 
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Den femte kombinationen av målkategorierna innehåller tre kategorier i samma målformulering, 

det är målkategorierna ett, två och fyra. Det är tre målformuleringar som innehåller dessa tre 

tillsammans: 

Undervisningen […] har som mål att människor ska få möjlighet att upptäcka, förstå och i sitt liv 

tillämpa den kristna tron.190 

Målsättningen för det pedagogiska arbetet är att hjälpa människor att upptäcka, förstå och i sitt liv 

tillämpa den kristna tron.191 

Målet med undervisningen är att hjälpa människan att upptäcka, förstå och tillämpa denna tro i sitt 

liv.192 

Den sjätte kombinationen består av målkategorierna ett, tre och sex. Det är en målformulering 

som lyder på följande sätt: 

Målsättningen är att i vår verksamhet försöka skapa en miljö som ger förutsättning för gemenskap och 

tillit, där man blir bekräftad, får kunskaper och möjligheter att utveckla tron på Gud, på livet, på sig 

själv och på andra.193 

Den sjunde kombinationen av målkategorierna innehåller tre kategorier i samma målformulering, 

det är målkategorierna två, tre och fyra. Endast en målformulering innehåller dessa tre 

tillsammans: 

Undervisningen ska ge inspiration, redskap för att söka, upptäcka och uppleva Gud och lära oss mer 

om honom, så att människor kan växa och mogna i tro.194 

För att tydliggöra hur många målformuleringar som kategoriseras in under vilken kategori 

rangordnar tabellen nedan hur vanliga de olika målformuleringarna är. Den vanligaste 

målformuleringen är att människor ska komma till tro och leva ett liv med kristna förtecken. De 

målformuleringar som har mer än en målkategori i sig räknas in flera gånger i tabellen nedan, 

därav ser det ut som det finns 55 målformuleringar. Denna uppställning gör jag för att tydligt visa 

på hur många målformuleringar det finns i varje målkategori. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
189 F4. 
190 F6. 
191 F12. 
192 F50. 
193 F29. 
194 F9. 
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Målkategori Antal målformuleringar 

Kategori 1: Komma till tro, leva med kristna förtecken 25 

Kategori 2: Kognitivt förstå trosinnehållet 8 

Kategori 3: Utvecklas personlighetsmässigt 8 

Kategori 5: Livstydning 6 

Kategori 6: Gemenskap 6 

Kategori 4: Tillägna sig kristen praxis 2 

Tabell 1. Tabell som rangordnar hur vanligt det är med vilken målformulering. 

5.3 Motiven för dopundervisningen 

Vad anser församlingarna är deras motiv för att bedriva dopundervisning? I de 90 dokument som 

jag har undersökt är det huvudsakligen två motiv som är huvudmotiven för församlingarna. När 

jag studerar dokumenten är det tydligt att det vanligtvis är församlingsinstruktionerna som 

innehåller formuleringar om motiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merparten av dokumenten som beskriver ett syfte åberopar kyrkoordningen som motiv för att 

bedriva dopundervisning. I kyrkoordningen står det: ”Församlingens grundläggande uppgift är att 

fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.”195 Flertalet av 

                                                 
195 Svenska kyrkan, 2011. KO, 2 kap, 1 §, s 15. 

Diagram 4. Diagrammet visar på hur många dokument som använder vilket motiv för att legitimera 
dopundervisningen i församlingen.  

25 13 9 1 1 41 
0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 

Motiv för dopundervisning 

Totalt antal dokument 

Antal dokument med begreppen 

n = 90 



47 
 

församlingarna som åberopar detta ställe citerar det ordagrant i sina styrdokument.196 Övriga 

styrdokument som åberopar stället har snarlika formuleringar, men det är inga direktcitat.197 

Det andra motivet som flertalet församlingar åberopar i styrdokumenten är 

missionsbefallningen/dopbefallningen. Precis som med kyrkoordningen finns det dokument som 

citerar denna befallning,198 medan övriga dokument anspelar på eller åberopar 

missionsbefallningen/dopbefallningen utan att citera.199 Det finns ytterligare fyra dokument som 

hänvisar till att det är Jesus som befaller församlingarna att bedriva dopundervisning, men där 

finns inga uppgifter om var i evangelierna de hämtar detta från.200 Man kan tänka sig att även 

dessa syftar på missionsbefallningen/dopbefallningen. 

FN:s barnkonventions 27:e paragraf åberopas av ett dokument201 som ett motiv till 

dopundervisningen. Det är paragrafen som säger att barn har rätt till en andlig utveckling.202 

En av församlingsinstruktionerna uttrycker att församlingens ”undervisning utgår från den döpta 

människans rättmätiga krav på sin församling att få möjlighet att utvecklas och mogna i sin 

tro”203. Detta innebär att församlingen anser att dopundervisning ska ske för att döpta människor 

har rätt att kräva detta av sin församling. 

5.4 Metoder och pedagogik i dopundervisningen 

Vad är det för metod och pedagogik som församlingar i Svenska kyrkan beskriver att de använder 

sig av? Ibland framgår metoderna tydligt. I detta kapitel vill jag belysa vilka metoder det är som 

församlingarna säger sig vilja använda i sin dopundervisning. Redovisningen kommer att ske i 

löpande text nedan, då det många gånger endast är ett dokument som beskriver en viss metod 

eller ett visst sätt att arbeta med dopundervisning. 

Det vanligaste sättet att bedriva dopundervisning på är genom samtal204 eller dialog205. Ett 

dokument beskriver att församlingen vill att förmedlingspedagogik ska balanseras med en 

dialogiskt inriktad pedagogik206. Ett av dokumenten beskriver att dopundervisningen ska ske med 

                                                 
196 F1, F2, F5, F6, F10A, F14, F15, F17, F21, F22, F28, F29, F31, F32, F39, F50. 
197 F3, F10, F10B, F11, F12, F16, F18, F19, F20, F30, F34, F37, F41, F42, F49, F52, F54, F55, D16. 
198 F1, F10B, D2, D7. 
199 F4, F10E, F11, F13, F16, F18, F25, F28, F31, F35, F38, F45, F47, F48, F49, F51, D25 
200 F3, F40. 
201 D16. 
202 Barnkonventionen: FN:s konvention om barns rättigheter, 2009, Artikel 27, s 26. 
203 F13. 
204 F2, F3, F5, F6, F8, F10A, F16, F20, F23, F24, F25, F26, F28, F30, F34, F36, F37, F40, F46, F50, F51, F52, F54, 
D1, D5, D6, D10, D11, D13, D16, D17, D26, D27, K2. 
205 F3, F5, F9, F13, F14, F16, F20, F21, F29, F30, F34, F40, F50, F52, F55. 
206 F23. 
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kunskapsutbyte207 och kunskapsutbyte mellan människor är en form av dialog. Det är 40 (ca 

44 %) dokument som beskriver att dopundervisningen ska ske med 

samtalspedagogik/dialogpedagogik. Att förmedlingspedagogik208 används i dopundervisningen är 

det endast ett dokument förutom det ovan nämnda som säger. Några dokument beskriver att 

undervisningen ska ske med reflektion209 och delande210. Resultatet visar tydligt på att 

församlingarna gått ifrån den klassiska förmedlingspedagogiken till en undervisning i samtal och 

dialog. 

Det finns dokument som beskriver att dopundervisningen ska utformas på ett skapande sätt, 

med hjälp av sinnesintryck, drama eller upplevelser. Det finns dokument som inte preciserar detta 

utan endast formulerar att dopundervisningen ska vara upplevelsebaserad211. Ett dokument 

uttrycker att dopundervisningen ska arbeta med sinnesintryck212, två dokument beskriver att 

undervisningen ska baseras på språk som kan öppna människors alla sinnen för 

dopundervisningen213. Metoder som levandegör bibelberättelserna214 ska användas. Det beskrivs 

även att dopundervisningsmetoden kan vara drama215. Fyra dokument beskriver att de använder 

sig av Bibeläventyret216, som är ett dramaturgiskt sätt att framställa Bibelns berättelser på. Ett 

dokument beskriver att dopundervisningen sker med hjälp av utställningar217. Dopundervisningen 

ska även vara skapande genom att undervisningen använder sig av färg och form218 

Att dopundervisningen ska vara individbaserad219 beskrivs av 16 styrdokument. 

Dopundervisningen ska även basera sig på människors erfarenheter220. Samtidigt som 

dopundervisningen ska vara individbaserad ska dopundervisningen synliggöra personerna221. 

Människor som ska möta evangeliet behöver göra det utifrån sina erfarenheter och 

livssituationer222. Dopundervisningen behöver vara livssituationsbaserad223 beskrivs det i ett 

dokument. 

                                                 
207 F12. 
208 F13. 
209 F2, F5, F14, F20, F23, F26. 
210 K1. 
211 F2, F4, F5, F16, F21, F38, F46. 
212 F4. 
213 F5, F6. 
214 F5. 
215 F10A. 
216 F10A, F20, F21, F48. 
217 F10A. 
218 F10A. 
219 F12, F13, F14, F23, F25, F27, F28, F31, F34, F37, F41, F49, F51, F53, D7, K2. 
220 F4, F12, F13, F14, F16, F29. 
221 K1. 
222 F6. 
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Den mesta dopundervisningen sker antigen i grupp eftersom merparten av verksamheterna inom 

Svenska kyrkans församlingar är gruppverksamheter. Det är dock endast två dokument som 

uttryckligen uttrycker att dopundervisningen ska ske i grupp224. Det är några fler dokument som 

uttrycker att dopundervisningen ska ske individuellt, vanligtvis är det när vuxna vill döpas225. Av 

den verksamhet som framkommer i kapitel 5.5 är det endast några få verksamheter som är 

enskild verksamhet. Detta tyder på att det är vanligast att dopundervisning sker i grupp, trots att 

det inte står uttryckligen i dokumenten. 

Dokumenten uttrycker att dopundervisningen bör ske med olika egenskaper. Dokumenten 

beskriver att dopundervisningen kan ske genom att människor får ansvar226. Ledarna för 

grupperna ska vara sig själv och visa på att livet tolkas genom dopet227. I dopundervisningen ska 

det visas respekt228, lyhördhet229, öppenhet230, tolerans231 och människor ska mötas med kärlek232. 

Dokumenten beskriver att dopundervisningen kan ske genom möten. Möten kan vara att 

personer får möta ”människor som bärs av en personlig tro på Jesus”233. Människor ska få 

möjlighet att utbyta livserfarenhet med varandra under dopundervisningen234. Möten kan ske 

genom att människor blir medvandrare235 till en annan person. När församlingen möter 

människor i dopundervisningen måste ord och handling överensstämma med varandra236. 

Dopundervisningen ska ske på ett språk som människor förstår i dessa fall handlar det om att 

dopundervisningen ska ske på finska237 och arabiska238. 

En församling beskriver att dopundervisningen sker med hjälp av tidningen Livets skeden 

”Dopet”239. Genom att tidningen delas ut till nya föräldrar får föräldrarna ta del av 

dopundervisningen som finns i tidningen. 

                                                                                                                                                         
223 F10A. 
224 D1, D9. 
225 F30, F39, F51, D1, D2, D8, D18, D27. 
226 F1, F2. 
227 F1. 
228 F3, F4, F5, F9, F12, F13, F20, F40. 
229 F3, F12. 
230 F4, F20, F52. 
231 F4. 
232 F4. 
233 F4. 
234 F5. 
235 F11, F12, F30, F33, F51. 
236 F29. 
237 F5. 
238 F8. 
239 D5. 
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I konfirmandverksamheten är det två dokument som beskriver att församlingen använder sig av 

De sjuttio stegen240 som en metod i konfirmandarbetet. 

Ett dokument beskriver att församlingen behöver hålla sig uppdaterad på vilka pedagogiska 

metoder som används i grundskolan. Församlingen behöver kunna göra detta för att använda 

andra pedagogiska metoder än skolan för att kyrkan inte ska stänga ute de personer som inte 

gillar eller kan ta till sig de metoder som skolan arbetar med.241 

I ett av dokumenten beskrivs det att församlingen måste våga testa nya former av pedagogik, men 

den nya pedagogiken måste ha en huvudinriktning på kristendomsundervisning242. 

Ett dokument beskriver att dopundervisningen måste vara både praktisk och teoretisk243. 

Pedagogiken i dopundervisningen kan även vara att man inte ska ge färdiga svar på människors 

frågor utan att människor själva ska få söka svar på frågorna med hjälp av församlingen244. 

I styrdokumenten framkommer det en mycket spretig bild över hur dopundervisningen ska se ut 

pedagogiskt. Det går dock att se tendenser i styrdokumenten och det är att dopundervisningen 

ska ske genom samtal och dialog samt att den ska vara individbaserad. 

5.5 Verksamheter där dopundervisningen bedrivs 

Inom vilka verksamheter bedriver Svenska kyrkans församlingar dopundervisnings? Resultatet 

redovisas i en tabell (Tabell 2) på följande tre sidor eftersom det finns en mängd olika 

verksamheter. Tabellen visar på att styrdokumenten beskriver att dopundervisning framförallt 

består av 19 verksamhetsformer. Verksamheterna preciseras i många av dokumenten till någon av 

de 19 huvudverksamheterna. Av de 19 huvudverksamhetsformerna är det sju av dem som 

omnämns i mer än 25 % av dokumenten. De sju verksamheterna är: konfirmandverksamhet (ca 

84 %), vuxenverksamhet (ca 63 %), barnverksamhet (ca 59 %), gudstjänster (ca 48 %), 

ungdomsverksamhet (ca 43 %), kör- och musikverksamhet (30 %) samt ”all verksamhet” (ca 

27 %). 

  

                                                 
240 F23, K3. 
241 F13. 
242 F31. 
243 F32. 
244 F33. 
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Verksamhet Antal dokument Verksamhet Antal dokument 
Barnverksamhet245 53 Konfirmandverksamhet246 76 
Spändbarnsmusik247 2 Teckenspråkskonfirmation248 1 
Barntimmar249 9 Finskspråklig konfirmation250 1 
Musiklek251 1 Samisk konfirmation252 1 
Miniorer253 10 Särskilda behov254 6 
Juniorer255 10 Unga vuxna256 2 
Söndagsskola257 13   
Fritidsverksamhet åk 4-6258 1 Ungdomsverksamhet259 39 
Barnkyrka260 2 Konfirmandassistent261 1 
Miniminiorer262 2 Ledarskola263 1 
Babyrytmik264 3   
Barnrytmik265 2 Förskolearbete266 7 
Barnministranter267 2 Församlingens förskola268 3 
Babycafé269 1   
Spädbarnsmassage270 2 Skolarbete271 19 
Kyrkisgrupper272 1 Undervisningsvandringar273 11 
  Skolavslutningar274 6 
Familjeverksamhet275 13 Adventsgudstjänster276 3 
Föräldrar-barngrupper277 1 Skolgudstjänster278 1 
Familjedag279 1   
Familjeläger280 1 Studentverksamhet281 1 

                                                 
245 F2, F3, F4, F5, F6, F10A, F10B, F10D, F12, F13, F14, F16, F17, F19, F20, F21, F23, F24, F25, F26, F27, F28, 
F29, F31, F32, F33, F34, F35, F36, F38, F40, F41, F42, F43, F47, F49, F51, F54, F55, D5, D7, D8, D10, D11, D13, 
D14, D16, D19, D21, D22, D24, D26, D27. 
246 F1, F2, F3, F4, F5, F6, F8, F9, F10A, F10B, F10C, F10D, F10E, F11, F12, F13, F14, F17, F18, F19, F20, F21, 
F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29, F30, F31, F32, F33, F34, F35, F36, F37, F38, F39, F40, F41, F42, F43, F44, 
F45, F46, F47, F48, F49, F50, F51, F52, F53, F54, F55, D1, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D14, D16, D17, D19, D20, 
D21, D22, D23, D25, D27, K1, K2, K3. 
247 F2, D24. 
248 F40. 
249 F2, F5, F10B, F13, F28, F33, F40, D7, D8. 
250 F40. 
251 F2. 
252 F40. 
253 F2, F10B, F23, F28, F33, F49, F51, D7, D8, D24. 
254 F3, F35, F38, F40, F51, K1. 
255 F2, F10B, F23, F28, F33, F49, F51, D7, D8, D24. 
256 D4, D6. 
257 F2, F4, F10A, F21, F23, F24, F25, F27, F29, F54, F55, D8, D16. 
258 F5. 
259 F1, F2, F3, F4, F5, F10A, F10B, F10D, F12, F13, F14, F16, F17, F18, F20, F21, F23, F26, F27, F28, F29, F31, 
F33, F34, F36, F37, F38, F41, F51, F55, D1, D7, D10, D13, D14, D19, D22, D26, D27. 
260 F6, D5. 
261 F17. 
262 F10B, D7. 
263 F14. 
264 F23, F33, F55. 
265 F23, D16. 
266 F23, F27, F32, F33, F40, F41, F45. 
267 F23, D16. 
268 F27, F32, F33. 
269 F28. 
270 F33, F51. 
271 F7, F10A, F10D, F17, F20, F21, F23, F27, F28, F29, F30, F36, F40, F41, F45, F47, F48, F51, D16. 
272 F49. 
273 F1, F9, F20, F21, F26, F28, F47, F48, F51, D16, D24. 
274 F28, F45, F47, F48, F51, D16. 
275 F10B, F25, F28, F45, F51, F53, F55, D7, D11, D14, D16, D19, D23. 
276 F28, F47, F48. 
277 F10B 
278 F20. 
279 D16. 

Tabell 2. Tabell över 
församlingarnas 
verksamheter. Fetstil 
markerar ett övergripande 
verksamhetsområde. Då 
somliga dokument anger 
mer än ett exempel på en 
övergripande verksamhet 
blir summan av icke 
fetstilta siffror högre än de 
fetstilta siffrorna. Tabellen 
uppfyller 3 sidor i 
uppsatsen. 

 



52 
 

Verksamhet Antal dokument Verksamhet Antal dokument 
    
Öppen verksamhet282 14 Föräldraverksamhet283 10 
Öppen förskola284 7 Föräldragrupper285 3 
Öppna samtal286 1 Föräldrasamlingar287 1 
”Öppen kyrka”288 1   
Öppen fritisverksamhet289 1 Vuxenverksamhet290 57 
  Samtalsgrupper291 20 
Kör- och musikverksamhet292 27 Bibelstudier293 21 
  Katekumenat294 13 
Verksamhet på andra språk295 2 Informationsträffar om dop296 2 
Finskspråkliga bibelstudier297 1 Seniorverksamhet298 4 
Finskspråkliga samtal299 1 Vuxet vetande300 1 
Finskspråkliga församlingsaftnar301 1 Matlagning och ekonomi302 1 
Verksamhet för arabisktalande303 1 Vila lyx304 1 
Integrationsarbete305 1 Alpha-kurser306 4 
  Kyrkliga Föreningen307 1 
Mission308 9 Dagträffar309 2 
  Frukost310 1 
Diakoni311 2 Församlingsaftnar312 5 
  Studiegrupper/studiecirklar313 14 
Själavård314 3 Syföreningar315 2 
  Temakvällar316 1 

                                                                                                                                                         
280 D16. 
281 F32. 
282 F11, F13, F18, F24, F26, F27, F28, F33, F37, F40, F51, F53, D8, D24. 
283 F2, F4, F14, F21, F23, F24, F44, D7, D8, D16. 
284 F13, F33, F40, F41, F51, D8, D24. 
285 F2, F14, F44. 
286 F11. 
287 F2. 
288 F18. 
289 D24. 
290 F1, F2, F3, F4, F5, F6, F9, F10A, F10B, F12, F13, F14, F16, F17, F18, F19, F20, F23, F24, F26, F27, F28, F29, 
F30, F31, F32, F33, F35, F36, F37, F38, F40, F41, F44, F46, F47, F48, F51, F53, F54, F55, D1, D2, D4, D5, D6, 
D7, D8, D9, D11, D14, D15, D16, D24, D26, D27, K3. 
291 F1, F2, F4, F5, F9, F10A, F12, F18, F20, F30, F40, F41, F46, F54, D4, D6, D8, D15, D24, K3 
292 F3, F9, F10A, F11, F12, F13, F17, F18, F19, F21, F23, F24, F26, F28, F30, F37, F38, F41, F45, F47, F48, F50, 
F51, F53, D8, D16, D24. 
293 F1, F2, F10A, F10B, F10D, F10E, F12, F13, F20, F23, F33, F36, F37, F40, F44, F47, F48, F53, F54, D6, D7. 
294 F6, F10A, F13, F23, F26, F51, D2, D4, D5, D6, D9, D11, D16. 
295 F5, F8. 
296 D1, F53. 
297 F5. 
298 F4, D7, D26, D27. 
299 F5. 
300 F5. 
301 F5. 
302 F5. 
303 F8. 
304 F5. 
305 F8. 
306 F1, F2, F10B, F47. 
307 F12. 
308 F13, F14, F19, F24, F27, F37, F40, F41, F51. 
309 F12, F14. 
310 F14. 
311 F33, F41. 
312 F14, F28, F33, F47, F51. 
313 F4, F17, F18, F20, F24, F27, F29, F33, F38, F40, F44, F51, F53, F55. 
314 F32, F55, D23. 
315 F18, F19. 
316 F18. 

Tabell 2. Tabell över 
församlingarnas 
verksamheter. Fetstil 
markerar ett övergripande 
verksamhetsområde. Då 
somliga dokument anger 
mer än ett exempel på en 
övergripande verksamhet 
blir summan av icke 
fetstilta siffror högre än de 
fetstilta siffrorna. Tabellen 
uppfyller 3 sidor i 
uppsatsen. 
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Verksamhet Antal dokument Verksamhet Antal dokument 
Gudstjänster317 43 Bönegrupper318 2 
Mässor319 3 Kristen djupmeditation320 3 
Andakter321 2 Retreater322 2 
Högmässa323 3 Sorgegrupper324 2 
Vardagsgudstjänster325 5 Föredrag/föreläsningar326 7 
Småbarnsgudstjänster327 1 Fasteskola328 1 
Gudstjänst för stora och små329 2 Församlingsdagar330 1 
Familjegudstjänster331 3 Temadagar332 2 
Familjemässa333 4 Pilgrimsvandringar334 3 
Morgonbön335 1 Undervisningshelger336 1 
Predikan337 10 Inspirationshelger338 1 
Samtal vid kyrkkaffet339 1 Riktad undervisning till yrkesgrupper340 1 
Ministrantgrupper341 1 Arbetslivskontakter342 1 
Förbönsgrupper343 1 Internationella gruppen344 1 
Gudstjänstgrupper345 4 Andlig vägledning346 1 
  Lectio devina347 1 
Skapande verksamhet348 1 Läsecirklar349 1 
  Kurs i kristen tro350 1 
Hembesök351 2 Ikonmålning352 1 
  Studiedagar353 1 
All församlingsverksamhet354 24 Ignatiska bibelmeditationer355 1 

                                                 
317 F2, F6, F8, F9, F10A, F11, F13, F14, F17, F18, F19, F20, F21, F23, F24, F27, F29, F31, F32, F34, F36, F37, F38, 
F40, F41, F48, F49, F50, F51, F54, F55, D1, D3, D5, D7, D8, D10, D16, D19, D23, D24, D26, D27. 
318 F20, F27. 
319 F13, D5. D23. 
320 F23, F41, F51. 
321 F2, D5. 
322 F23, F41. 
323 F23, D16, D23. 
324 F23, F41. 
325 F14, F51, D16, D23, D24. 
326 F1, F20, F24, F30, F41, F51, F55. 
327 F27. 
328 D20. 
329 F41, F51. 
330 F29. 
331 F49, D8, D23. 
332 F29, F30. 
333 D3, D8, D10, D23. 
334 F20, F23, F41. 
335 F48. 
336 F32. 
337 F6, F17, F32, F36, F38, F40, F50, F51, F55, D19. 
338 F32. 
339 F6. 
340 F33. 
341 F13. 
342 F36. 
343 F13. 
344 F40. 
345 F13, F14, F23, F24. 
346 F41. 
347 F41. 
348 F2. 
349 F41. 
350 F51. 
351 D26, D27. 
352 F51. 
353 F2. 
354 F2, F3, F4, F5, F10A, F12, F14, F15, F18, F21, F25, F29, F30, F35, F36, F38, F50, F53, D1, D6, D7, D15, D16, 
D20. 
355 D23 

Tabell 2. Tabell över 
församlingarnas 
verksamheter. Fetstil 
markerar ett övergripande 
verksamhetsområde. Då 
somliga dokument anger 
mer än ett exempel på en 
övergripande verksamhet 
blir summan av icke 
fetstilta siffror högre än de 
fetstilta siffrorna. Tabellen 
uppfyller 3 sidor i 
uppsatsen. 
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Konfirmandverksamheten delas endast in i olika verksamhetsformer när det handlar om 

minoritetsspråken inom Svenska kyrkan, ungdomar med särkskilda behov och unga vuxna. För 

övrigt delas inte konfirmandverksamheten in i olika former i styrdokumenten. 

Vuxenverksamheten beskrivs med 37 olika verksamhetsformer. I och med det är 

vuxenverksamheten den verksamhet som har flest verksamhetsformer. De fyra populäraste är 

bibelstudier, samtalsgrupper, studiegrupper/studiecirklar och katekumenatet. Dessa fyra lyfts 

fram av fler än 20 % av de 57 styrdokument som beskriver vuxenverksamheten i detalj. 

Barnverksamheten beskrivs genom 15 olika verksamhetsformer. De fyra populäraste 

verksamhetsformerna är i fallande ordning: söndagsskola, miniorer, juniorer samt barntimmar. 

Gudstjänstverksamheten har 14 olika verksamhetsformer. Här har jag valt att även lägga in 

verksamheterna samtal vid kyrkkaffe, ministrantgrupper, förbönsgrupper samt gudstjänstgrupper, 

eftersom dessa fyra verksamheter är en del av gudstjänstverksamheten. Inom 

gudstjänstverksamheten är det predikan som framförallt ses som dopundervisning. 

Ungdomsverksamheten och kör- och musikverksamheten har i tabellen inga 

underkategorier. 

Det är 24 dokument som beskriver att all församlingsverksamhet innehåller dopundervisning. 

De verksamheter som beskrivs av mindre än 25 % av dokumenten är följande i fallande ordning: 

skolarbete, öppen verksamhet, familjeverksamhet, föräldraverksamhet, missionsverksamhet, 

förskolearbete, själavård, hembesöksverksamhet, diakoniverksamhet, studentverksamhet samt 

skapande verksamhet. 

5.6 Platser och sammanhang där dopundervisningen bedrivs 

Var dopundervisningen ska ske finns beskrivet i 54 (60 %) av de 90 dokumenten. Flera av 

dokumenten beskriver mer än en plats eller ett sammanhang. Dessa platser går att dela in i sex 

kategorier: 1) olika samtalssituationer eller kyrkliga handlingar, 2) samhället som inte är 

församlingen (med församlingen avses inte här den geografiska församlingen), 3) var inom 

församlingen som dopundervisning bedrivs, 4) olika medier där dopundervisning sker, 

5) inomkyrkliga organisationer och utomkyrkliga kyrkliga organisationer samt 6) beskrivning av 

miljöer. 
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Platser och sammanhang Antal dokument 

Kategori 1: Samtalssituationer eller kyrkliga handlingar 25 

Kategori 3: Församlingen 16 

Kategori 2: Samhället 15 

Kategori 5: Inom- och utomkyrkliga organisationer 10 

Kategori 4: Medier 8 

Kategori 6: Beskrivning av miljöer 5 

Tabell 3. Tabell som rangordnar hur vanligt det är med vilka platser och sammanhang som är vanligast att dokumenten beskriver 
var dopundervisning sker. 

I den första kategorin hamnar dopsamtalet356. Två andra platser som också hamnar i denna 

kategori är alla samtalen inför de kyrkliga handlingarna357 samt de kyrkliga handlingarna358. 

I den andra kategorin beskriver dokumenten var dopundervisning sker utanför församlingen. 

Den vanligaste platsen i denna kategori är skolan359. Andra platser dokumenten lyfter fram är 

förskolan360, arbetsplatser361, samhället362, föreningslivet363 och hemmen364. 

I den tredje kategorin som behandlar församlingen som plats för dopundervisning beskrivs 

församlingen365 i sin helhet. Sex dokument beskriver pastoratet366 som en plats för 

dopundervisningen. Fem dokument tar upp att dopundervisningen sker i kyrkan367 om 

församlingarna menar själva kyrkobyggnaden eller om församlingarna menar församlingen är 

oklart i dokumenten. I ett annat dokument preciseras kyrkan som ett pedagogiskt rum368, då är 

det tydligt att det är själva kyrkobyggnaden som dokumentet syftar på. 

Den fjärde kategorin beskriver i vilka medier som Svenska kyrkan bedriver dopundervisning. I 

dokumenten beskrivs fyra medier för dopundervisning: församlingsbladet369, hemsidan370, 

nyhetsbrev371 samt affischer372. 

                                                 
356 F14, F17, F18, F20, F25, F31, F44, F46, F51, F53, F55, D5, D7, D8, D10, D12, D16, D17, D19, D20, D21, D24. 
357 F25, F30, F32. 
358 F29, F55. 
359 F1, F3, F4, F5, F9, F11, F14, F26, F27, F28, F30, F40, D16. 
360 F1, F5, F9, F27, F40, D16. 
361 F17. 
362 F4, F25, F30. 
363 F4, F5. 
364 D16. 
365 F25, F27, F30, F40, D16, K1. 
366 F41, F42, F43, F44, F45, F46. 
367 F1, F11, F27, F40, F48. 
368 F6. 
369 F2, F17, F28, F31, F37, D22, D23. 
370 F31, F37, D16. 
371 D16. 
372 D16. 
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Den femte kategorin beskriver vilka inomkyrkliga organisationer och andra kristna samfund 

som församlingar beskriver att dopundervisning sker i samarbete med. De inomkyrkliga 

organisationerna som dokumenten nämner är: EFS373 och Svenska Kyrkans Unga374. Andra 

samfund som dokumenten tar upp är Allianskyrkan375, Missionskyrkan376 och Pingstkyrkan377. 

Den sjätte kategorin tar upp beskrivande miljöer. Dokumenten beskriver att dopundervisning 

sker i platser med gemenskap378, öppna miljöer379, trygga miljöer380 samt inspirerande miljöer381. 

5.7 Dopundervisningsämnen 

Dokumenten tar upp en stor mängd ämnen inom dopundervisningen i församlingarna. Det finns 

ämnen som många av församlingarna är överens om och det finns ämnen som endast ett 

dokument tar upp. Inom huvudämnena finns det olika infallsvinkar som församlingarna 

beskriver. De ämnen som tas upp i de 90 dokumenten redovisas nedan i två tabeller.  

Den första tabellen (Tabell 4) tar upp de ämnen som har kommit fram som grundläggande 

dopundervisningsämnen när jag studerade de äldre katekeserna, de nyare katekeserna, Lilla och 

Stora boken om kristen tro samt antagna dokument från Svenska kyrkan. Se Tabell 4 följande sida. 

 

                                                 
373 F4, F47. 
374 F9, F23, F33, F38, F40, F44. 
375 F10D, F10E. 
376 F47. 
377 F47. 
378 F2. 
379 F9, F11. 
380 F9, F11, F21 
381 F12. 
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382 F12, F13, F14, F28, F32, F41, F44, F46, F53, D1, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D15, D16, 
D17, D19, D20, D21, D23, D24, K1. 
383 F1, F2, F5, F6, F10A, F11, F12, F13, F16, F20, F21, F23, F25, F27, F28, F29, F30, F32, F34, F35, F37, F40, F47, 
F48, F51, F53, F54, D6, D16, D24, K1. 
384 F32, F44, F46, F53, D1, D5, D7, D8, D9, D12, D15, D16, D17, D19, D20, D21, D23. 
385 F5, F6, F10A, F27, K1. 
386 D3. 
387 K1. 
388 F12, F41, F44, D7, D15, D16. 
389 F5, F10D, F12, F17, F20, F23, F35, F45, F51, K1, K3. 
390 F23, F28, K1. 
391 F4, F48, K3. 
392 F5, F17, F23, F35, K3. 
393 F28, K1. 
394 F10D, F20, K1. 
395 F10D, F45. 
396 F28, K1. 
397 F10D, F12, F14, F24, F35, F41, D5, K1. 
398 F28, D4, K1. 
399 F10D, F41. 
400 F41 
401 F5, F10A, F27, K1. 
402 F5. 
403 F30, K1. 
404 F9, F10A, F11, F12, F26, F32, F40, F47, K1. 
405 F1, F2, F3, F4, F5, F7, F8, F9, F10A, F10D, F11, F12, F13, F14, F16, F17, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, 
F27, F28, F29, F30, F31, F32, F34, F35, F37, F38, F45, F46, F47, F49, F50, F51, F52, F53, D1, D4, D5, D7, D10, 
D11, D15, D16, D17, D20, D24, K1, K2, K3. 
406 F44, F52, K1. 
407 F5. 
408 F2, F17, F22. 
409 F10A. 
410 F12. 
411 F12, D16. 
412 F9, K1. 

Ämne Antal 
Dokument 

Ämne Antal 
dokument 

Dopet382 29 Bibeln383 31 
Dopets innebörd384 17 Evangeliet385 5 
Dopets kristna innebörd386 1 Lilla Bibeln Joh 3:16387 1 
Att leva i sitt dop388 6   

  Kyrkans liv389 11 
Nattvarden390 3 Kyrkan391 3 
  Församlingens liv392 5 
Herrens bön393 2 Kyrkoåret394 3 
  Kristna helger395 2 
De tio budorden396 2   
  Gudstjänst och andakt397 8 
Trons artiklar398 3 Kyrkorummet399 2 
  Liturgi400 1 
Bön401 4   
Bönens kraft402 1 Religionsdialog403 2 
    
Jesus Kristus404 9 Guds skapelse 0 
    
Tron405 55 Skapelseansvaret406 3 
Trons kraft407 1   
Trons språk408 3 Människans växt och   
Trons glädje409 1 mognad genom Anden 0 
Gudstro410 1   
Tvivel411 2 Guds kärlek412 2 

Tabell 4. Dopundervisningsämnen 
som även beskrivs i Figur 2. Den 
fetstilta texten är huvudämnet, och 
texten som inte är felstilt är 
underämnen till huvudämnet. 
Siffran till den fetstilta texten är 
hur många dokument som 
sammanlagt tar upp huvudämnet, 
medan siffrorna till den icke 
fetstilta texten är hur många 
dokument som tar upp 
underämnet. Underämnets siffror 
ingår i huvudämnets siffra. Ett 
dokument kan belysa flera 
underämnen varför den 
sammanlagda siffran i underämnen 
överstiga kan siffran i huvudämnet. 
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Tabellen visar att intresset är svalt för de tidigare katekesernas grundläggande 

dopundervisningsämnena förutom dopet. Nattvarden och trons artiklar är det endast tre 

dokument som tar upp. Herrens bön och de tio budorden är det endast två dokument som tar 

upp.  

Dopet och nattvarden var de två ämnen som fanns kvar i de nyare katekeserna samt Lilla och 

Stora boken om kristen tro. Där fick istället bönen, Bibeln, tron och Jesus en framträdande plats.413 

Tron som dopundervisningsämne är det 55 dokument som lyfter fram. Bibeln är det 31 

dokument som beskriver som dopundervisningsämne. Endast nio dokument beskriver Jesus och 

endast fyra dokument beskriver bönen som dopundervisningsämne. 

När jag tittar på de dokument som Svenska kyrkan har antagit och vilka dopundervisningsämnen 

de har tagit upp finns det två ämnen som inte församlingarnas styrdokument lyfter fram alls. 

Detta är Guds skapelse samt människans växt och mognad genom Anden. Kyrkans liv lyfter elva 

dokument fram som dopundervisningsämne. Gudstjänst och andakt är det åtta dokument, 

religionsdialog är det två dokument, skapelseansvaret är det tre dokument, Guds kärlek är det två 

dokument som tar upp som dopundervisningsämne. 

Den andra tabellen (Tabell 5) visar de dopundervisningsämnen som inte ingår i den första 

tabellen, det vill säga ämnen som inte framkommit i de tidigare komparativa innehållsanalysernas 

resultat. Vad är det för ämnen som Svenska kyrkans församlingar anser bör ingå i 

dopundervisningen och som saknas i Svenska kyrkans nyare dokument? Se Tabell 5 på nästa sida. 

 

                                                 
413 Se kapitel 4.1.5. 
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414 F2, F5, F10D, F11, F13, F17, F30, F41, F46, F49 D24, K2. 
415 F3, F4, F9, F13, F16, F25, F27, F34, F37, F41, F47, F51, F52, D4, D5, K1, K3. 
416 F3, F13, F25. 
417 F10D 
418 F41. 
419 F5, F13, K2. 
420 F17. 
421 F1, F9, F16, F23, F25, F29, F41, F44, F47, F48, D7, D10, D11, K1, K3. 
422 F30, F46, F49. 
423 F47. 
424 F44, D16. 
425 F2, F4, F5, F10A, F11, F12, F15, F20, F23, F26, F27, F28, F33, F34, F35, F37, F45, F52, F53, F54, F55, D1, D7, 
D11, D16, K3. 
426 F48, D16. 
427 D1. 
428 K3. 
429 F4, F5. 
430 K1. 
431 F5, F27, F28, F34, F35, F37, F45, F52, F53, K1. 
432 K1. 
433 F26. 
434 F3, F9, F16, F23, F25, F29, D7, D10, D11, K1. 
435 F9. 
436 F3. 
437 F30. 
438 F4, F27, F35, F48, D16, K1. 
439 K1. 
440 F2, F33, F53. 
441 K1. 
442 F33, F53. 
443 K1. 
444 F4. 
445 F1, F3, F17, D1, D16. 
446 D16. 
447 D1 
448 D16. 
449 F1, D16. 

Ämne Antal  
dokument 

Ämne Antal 
dokument 

Kyrkohistoria414 12 Gud415 17 
Specifik kyrkobyggnads 1 Gudsbild416 3 
historia417  Treenigheten418 1 
Kristna traditioner419 3   
Svenska kyrkans tradition420 1 Det kristna livet421 15 
Kyrkans tradition422 3 Lärjungaskapet423 1 
  Kallelse424 2 
Livsfrågor425 26 Liv och död426 2 
Konvertering427 1 Död och himmel428 1 
Livskunskap429 2 Hopp430 1 
Livet431 10 Välsignelse432 1 
Livserfarenheter433 1 Kristet liv434 10 
Vuxenlivet435 1 Livet i Kristus436 1 
    
Ekumenik437 1 Etik438 6 
  Kärleksbudskapet439 1 
Samhällsfrågor440 3 Förlåtelse441 1 
Aktuella frågor442 2 Bikt443 1 
  Värderingar grundade i  1 
Svenska kyrkans tro, 5 Bibeln444  
bekännelse och lära445  Kristen värdegrund446 1 
Svenska kyrkans  1   
trosgemenskap447  Kyrkosångsskatten448 1 
Kristen troslära449 2   

Tabell 5. De ämnen som de 90 
undersökta dokumenten tar upp 
och som inte ingår i Tabell 4. Den 
fetstilta texten är huvudämnet, 
och texten som inte är felstilt är 
underämnen till huvudämnet. 
Siffran till den fetstilta texten är 
hur många dokument som 
sammanlagt tar upp huvudämnet, 
medan siffrorna till den icke 
fetstilta texten är hur många 
dokument som tar upp 
underämnet. Underämnets siffror 
ingår i huvudämnets siffra. Ett 
dokument kan belysa flera 
underämnen varför den 
sammanlagda siffran i 
underämnen kan överstiga siffran 

i huvudämnet. 
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Tabellen visar att de 90 dokumenten i huvudsak tar upp nio andra dopundervisningsämnen som 

inte ingår i Tabell 4. Det ämne som vanligast lyfts fram är livsfrågor som 26 dokument lyfter 

fram. I övrigt är det: Gud 17 dokument, det kristna livet 15 dokument, kyrkohistoria tolv 

dokument, etik sex dokument, Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära fem dokument, 

ekumenik ett dokument samt kyrkosångsskatten ett dokument. 

När jag tittar på de ämnen som mer än 25 % av dokumenten beskriver att de vill lyfta upp i sin 

dopundervisning finns det endast fyra dopundervisningsämnen kvar. Dessa är dopet, tron, Bibeln 

och livsfrågor. Övriga ämnen är det färre än 19 % av dokumenten som lyfter fram. Dopet är det 

enda dopundervisningsämnet som finns kvar från den första komparativa innehållsanalysens 

resultat. Bibeln och tron är de två ämnen som finns kvar från de nyare katekeserna samt Lilla och 

Stora boken om kristen tro. Ett nytt ämne som inte tidigare har lyfts fram bland de stora 

dopundervisningsämnena är livsfrågor. Livsfrågor är det näst största dopämnet som lyfts fram i 

de 90 styrdokument jag har studerat. Det jag kan se här är att livsfrågor och livserfarenhet har 

gått från att vara en pedagogisk metod till att bli ett dopundervisningsämne. 

 

Figur 3. Figuren visar hur de grundläggande dopundervisningsämnena har förskjutits från de äldre till vad Svenska kyrkans 
församlingar själv beskriver bör vara med i dopundervisningen. Första rutan visar de grundläggande dopundervisningsämnena 
utifrån de äldre katekeserna. Den andra rutan visar de grundläggande dopundervisningsämnena utifrån de nyare katekeserna samt 
Lilla och Stora boken om kristen tro. Den tredje rutan visar dopundervisningsämnena utifrån antagna dokument i Svenska kyrkan. 
Den fjärde rutan visar de grundläggande dopundervisningsämnena utifrån församlingars styrdokument jag har fått ta del av i min 
undersökning. 

5.8 Ansvariga för dopundervisningen 

Vem är det som är ansvarig för dopundervisningen i församlingarna? Det är endast 17 av de 90 

dokumenten som beskriver vem det är som är ansvarig för dopundervisningen.450 Detta innebär 

att det endast är ca 19 % av dokumenten som tar upp vem som är ansvarig för 

dopundervisningen. 

 

                                                 
450 F1, F13, F18, F25, F27, F29, F31, F41, D1, D2, D3, D7, D8, D10, D14, D16, D21. 

Dopet 

Nattvarden 

Herrens bön 

De tio 
budorden 

Trons artiklar 

Dopet 

Nattvarden 

Bön 

Bibeln 

Jesus 

Tron 

Dopet 

Jesus 

Tron 

Kyrkans liv 

Gudstjäsnt och andakt 

Religionsdialog 

Guds skapelse 

Skapelseansvaret 

Människans växt och 
mognad genom Anden 

Guds kärlek 

Dopet 

Tron 

Bibeln 

Livsfrågor 
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Till vänster ställer jag upp en tabell över hur ansvarsfördelningen för 

dopundervisningen ser ut i de 17 styrdokumenten. Det totala antalet i 

tabellen blir 27, detta eftersom några dokument uppger mer än en som är 

ansvarig för dopundervisningen.  

Av de 17 dokumenten är det nio dokument som skriver att det är 

församlingens ansvar att dopundervisning bedrivs. Det är ett dokument 

som anser att det är kyrkans ansvar. Dokumenten beskriver inte 

begreppen församling och kyrka, därför låter jag dem få var sin plats i 

tabellen. Begreppen skulle kunna betyda samma sak, men det skulle också 

kunna betyda olika saker, eftersom begreppen församlig och kyrka 

innehåller många olika definitioner.460 När det i dokumenten konkretiseras 

att församlingen är dopundervisningsansvarig handlar ansvaret om att 

formulera mål för dopundervisningen. Tre av dokumenten beskriver att det är kyrkoherden som 

har ansvar för dopundervisningen. När det konkretiseras innebär det att kyrkoherden har ansvar 

för tillsynen och att organisera och leda arbetet. Ett av dokumenten skriver att det är prästen som 

har ansvar för dopundervisningen. Två av dokumenten anser att det är kyrkorådet som är 

ansvarigt för dopundervisningen. Då handlar det om att kyrkorådet ska se till att det finns 

tillräckligt med personella resurser och ekonomiska medel för att bedriva dopuppföljningsarbete i 

församlingens verksamheter. 

Faddrarna är de som lyfts fram mest frekvent av dem som inte är församlingsanställda. När 

dokumenten lyfter fram faddrarna står det att de har ansvar för barnens dopundervisning. Det 

kan även stå att de har ett delat ansvar för dopundervisningen tillsammans med familjen eller 

tillsammans med både familj och församling. Det finns de dokument som endast säger att 

faddern är ansvarig för dopundervisningen utan att konkretisera det, eller att det finns flera som 

är ansvariga för dopundervisningen. När det lyfts fram att det är alla kristna som har ansvar för 

dopundervisningen innebär det att det är människors uppdrag att lära ut och därav har alla kristna 

ansvar för dopundervisningen. 

                                                 
451 F1, F25, F27, F29, F41, D2, D7, D14, D16. 
452 D3. 
453 F13, F31, D16. 
454 F33. 
455 F18, D16. 
456 D1, D7, D8 D14, D16, D21. 
457 D3, D7, D10, D14. 
458 D16. 
459 F25, D7, D10. 
460 Borgehammar, 2003, s 17. 

Ansvarig Antal 

Församlingen 9451 

Kyrkan 1452 

Kyrkoherden 3453 

Prästen 1454 

Kyrkorådet 2455 

Faddrarna 6456 

Föräldrarna 4457 

Familjen 1458 

Alla kristna 3459 

Tabell 6. Tabellen visar 
antalet dokument som anser 
vem det är som är ansvarig för 
dopundervisningen. 
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5.9 Slutsatser 

Undersökningen av de 90 dokumenten har gett flera svar. Det vanligaste sättet att benämna 

dopundervisning är genom begreppet undervisning, i 71 dokument finns denna definition. Det är 

endast två dokument som inte innehåller någon form av dopundervisningsdefinition. 

Av de 90 undersökta dokumenten är det endast 30 som innehåller någon form av målformulering 

för dopundervisningen. Den vanligaste är att människor ska komma till tro och leva sina liv med 

kristna förtecken. 

I undersökningen framkommer att det är 49 dokument som beskriver motivet till varför 

dopundervisning ska ske. Alla de 49 dokumenten använder sig av motiven att det står i 

kyrkoordningen och/eller att det är Jesus som befaller att dopundervisning ska ske. I 41 av de 90 

dokumenten framgår inget motiv till dopundervisningen. 

Det är 44 % av dokumenten som anser att dopundervisningen bör ske i samtal eller i dialog. 

Samtalspedagogik eller dialogpedagogik är den vanligaste pedagogiken som används vid 

dopundervisningen enligt de undersökta dokumenten. 

I undersökningen framkommer att det enligt dokumenten är en uppsjö med verksamheter där 

dopundervisning ingår. Den vanligaste är konfirmandverksamheten: 76 dokument nämner denna. 

Den verksamhet som beskrivs mest mångfacetterad är vuxenverksamheten med 37 olika former. 

Vad gäller de platser och sammanhang som används för dopundervisningen har det framkommit 

att dopsamtalet är det vanligaste. Det är 25 av de 54 dokumenten som beskriver plats och 

sammanhang som dopsamtalet. 

Det framkommer en stor mängd dopundervisningsämnen i de 90 dokumenten. När man tittar på 

vilka ämnen som 25 % eller fler lyfter fram är det dopet, tron, bibeln och livsfrågor. Därmed är 

det endast dopet som finns kvar som ett grundläggande dopundervisningsämne från de äldre 

katekesernas tid. Tron och Bibeln tillkom som dopundervisningsämnen under de nyare 

katekeserna och i Lilla och Stora boken om kristen tro. Livsfrågor är det dopundervisningsämne som 

tillkommit i analysen av styrdokumenten. 

Det är inte många dokument som lyfter fram vem det är som är ansvarig för dopundervisningen. 

Endast 17 av de 90 dokumenten belyser detta. Församlingen är det nio dokument som lyfter fram 

som ansvarig för dopundervisningen. I och med det lyfts församlingen fram oftast som ansvarig. 
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5.10 Sammanfattning 

Styrdokumenten tar upp flera aspekter av dopundervisningen. I uppsatsens första komparativa 

innehållsanalys var det dopundervisningsämnena som stod i fokus. I styrdokumenten är det 

förskjutet till att behandla fler aspekter än vad det är som människor ska lära sig. Däremot finns 

förskjutningen kvar som framkom i kapitel 4 när det gäller dopundervisningsämnena. Men det 

finns ytterligare en förskjutning i dopundervisningsämnena i detta kapitel, några har fallit bort 

och ett nytt har tillkommit.461 

  

                                                 
461 Se Figur 3, sida 60. 
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6 Avslutande diskussion 

Det har tidigare inte bedrivits mycket forskning om doppastoraler och församlingsinstruktioner. 

Det har inte heller gjorts någon tidigare forskning där man sätter dopundervisningen i Svenska 

kyrkan i relation till doppastoraler och församlingsinstruktioner i fokus. Min uppsats är ett bidrag 

till denna forskning. Ämnet är också intressant eftersom biskoparna i Svenska kyrkan nyligen 

(oktober 2011) har gett ut sitt gemensamma biskopsbrev462 som handlar om dopet. 

När jag efterfrågade församlingsinstruktioner och doppastoraler från kyrkoherdarna i pastoraten 

visade det sig att många hade dokument som var gamla och inaktuella och därför ville de inte att 

jag skulle ta del av dem i min undersökning. Detta tyder på att Svenska kyrkans församlingar har 

stort behov av att uppdatera och att kontinuerligt arbeta med församlingens styrdokument. I de 

dokument jag har tagit del av är det många gånger som det inte framgår när 

församlingsinstruktionerna är antagna av domkapitlet. Inte heller framgår det tydligt när och om 

dokumenten är antagna av kyrkoherde, kyrkoråd och domkapitel. Detta gör det svårt att bedöma 

om materialet jag fått ta del av är representativt. Församlingarna borde bli bättre på att se till att 

dessa dokument innehåller information om när de är antagna, annars är det svårbedömt om de är 

nya och aktuella eller äldre och inaktuella. En uppmaning till Svenska kyrkans församlingar är 

alltså att tydliggöra i sina styrdokument vem som har antagit dem och när. 

I relation till den tidigare forskning som har skett inom något av de fyra forskningsfält som jag 

presenterade under kapitel 1.4, vill jag börja med att sätta min uppsats i relation till Starks resultat. 

I sin undersökning kommer Stark fram till att dopundervisningens syfte och mål ska vara att 

verksamhetsdeltagarna får lära känna Jesus, Bibeln och de kristna traditionerna. Medan Stark 

studerat praxisen i församlingen, har jag studerat de styrande dokumenten. I åtanke bör finnas att 

Stark endast studerat fem församlingar, medan jag har studerat 90 dokument. De styrande 

dokumenten säger inget om att Jesus, Bibeln och de kristna traditionerna skulle vara ett motiv 

och/eller mål för dopundervisningen. Detta kan vara ett tydligt tecken på att de styrande 

dokumenten i församlingarna inte alltid speglar församlingarnas verklighet och 

församlingsanställdas praxis. Stark skriver även att det inte finns någon tydlighet kring vilka 

ämnen som ingår i dopundervisningen. Jag skulle kunna dra samma slutsats eftersom det finns en 

uppsjö av ämnen som församlingarna tar upp i sina styrdokument som dopundervisningen ska 

innehålla. Därmed blir det otydligt vad det är för ämnen som Svenska kyrkan i stort använder sig 

av i sin dopundervisning. För att överhuvudtaget kunna sammanfatta dopundervisningens ämnen 

och beskriva vilka som är bärande dopundervisningsämnen idag i Svenska kyrkan har jag plockat 

                                                 
462 Leva i dopet. Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar, 2011. 
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ut de ämnen som 25 % eller fler av dokumenten beskriver. I undersökningen framkommer det att 

dessa är dopet, tron, Bibeln samt livsfrågor. Vad skulle hända med dopundervisningen om 

Svenska kyrkan beslutade vilka ämnen som ska vara med i församlingars dopundervisning? Skulle 

dopundervisningen då kunna bli mer enhetlig? Skulle församlingarna i sina styrdokument visa på 

en mer enhetlig bild av vilka ämnen som skulle ingå i dopundervisningen, eller skulle den ändå 

vara lika splittrad? 

I Thidevalls två undersökningar, där han undersöker Stockholms stifts församlingsinstruktioner 

och doppastoraler var för sig, finner han att dokumenten är spretiga och att det kan vara svårt att 

få en bild av dopundervisningen. Thidevall beskriver att det i församlingsinstruktioner inte finns 

någon enhetlighet i vare sig tillvägagångssätt eller innehåll. Denna spretighet finner jag också 

tydligt genom att läsa dokumenten. Den stora mångfald jag har fått i mina resultat, främst när det 

gäller dopundervisningsämnena, verksamheterna och dopundervisningsmålen, visar på att 

dokumenten inte har utvecklats till att bli mer enhetliga sedan Thidevall gjorde sin undersökning. 

Dokumenten spretar även i vad som tas upp när det gäller dopundervisningen. Det är relativt få 

dokument som har tagit upp vem det är som är ansvarig för dopundervisningen samt var/vilka 

platser och sammanhang som dopundervisningen bedrivs. När det gäller hur man definierar 

dopundervisningen i de dokument jag har undersökt kan man finna en viss samstämmighet 

genom att det är 71 (79 %) av de 90 dokumenten som definierar dopundervisningen med 

begreppet undervisning. Likadant är det när det gäller motiven för dopundervisningen. De 49 

dokument som har motiv för dopundervisningen är relativt eniga genom att alla de 49 

dokumenten lutar sig tillbaka på kyrkoordningen och/eller på att det är Jesus som befaller 

dopundervisningen. Men dessa överrensstämmelser är ganska banala och självklara. Än idag är 

dokumenten spretiga. Det går att bilda sig en uppfattning men den är inte självklar. Jag håller med 

om det som Thidevall kommit fram till, att det kan vara svårt att bilda sig en uppfattning om 

dopundervisningen utifrån dokumenten. 

Thidevall kom också fram till att församlingarnas uppdrag med dopundervisningen är att rusta 

människor med trons språk. Thidevall säger inte att trons språk behöver vara ett eget ämne. 

Däremot bör trons språk per automatik ingå i merparten av de dopundervisningsämnen som 

kommit fram i min undersökning. Därför är det lite märkligt att tre dokument tar upp trons språk 

som ett dopundervisningsämne. Jag menar att de som deltar i dopundervisningen får kunskaper 

per automatik i trons språk bara genom att delta. Det behöver inte vara ett explicit ämne. 

När jag läser Thidevalls rapport om doppastoralerna i Stockholms stift, upplever jag att de var 

betydligt mer innehållsmässiga före församlingsinstruktionens tid. Jag upplever att 
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undervisningspastoralen i församlingsinstruktionen har övertagit doppastoralens funktion med att 

beskriva dopundervisningen. Doppastoralerna i dag behandlar oftast vad som sker före, under 

och efter dopgudstjänsten, exempelvis när dopsamtal ska ske, vad vaktmästaren har för uppgifter 

under dopgudstjänsten, doppresenter från församlingarna, när församlingar ska skicka kort till 

döpta för att påminna dem om deras dop och så vidare. 

När Mobrand undersökte församlingsinstruktioner i Strängnäs stift kom hon fram till att 

församlingarna hade en tydlig målsättning vilken var att bedriva en ordentlig dopundervisning. 

När jag studerar dokumenten för min undersökning är just målsättningen en av de delar som det 

är svårast att få grepp om. Det finns inget av mina undersökta dokument som i en 

målformulering säger att de vill bedriva en ordentlig/gedigen dopundervisning. Dokumenten 

som jag har undersökt beskriver i sina mål vad det är de vill uppnå med dopundervisningen 

istället för att säga att de vill bedriva en ordentlig dopundervisning i församlingen. Däremot kan 

man se till hur olika dokument beskriver dopundervisningen. De dokument som har en tydlig 

och omfattande beskrivning av dopundervisningen kan sägas visa på en ambition att driva en 

gedigen dopundervisning medan de dokument som knappt nämnder dopundervisning är svårare 

att bedöma. 

Mobrand kommer även fram till att det finns ett allt större intresse hos församlingar att bedriva 

vuxenundervisning och locka vuxna med olika former av verksamhet. När jag tittar på 

verksamheterna är det verksamheten för vuxna som har flest alternativa former av 

dopundervisning. Detta tyder, precis som Mobrand kom fram till, på att vuxenverksamhet ges i 

en rad olika former för att locka de vuxna att ta del av kyrkans undervisning. 

Det finns några uppgifter som framkommit i min undersökning och som jag vill lyfta fram lite 

extra i uppsatsens diskussion. Det första är att en verksamhet behöver ett tydligt mål så att man 

vet vad man vill uppnå och ska sträva efter. I de dokument som jag har studerat är det endast ca 

33 % som uttrycker en eller flera målformuleringar med sin dopundervisning. Det borde vara ett 

första steg för församlingarna att uttrycka en målformulering för att sedan fylla den med innehåll 

och verksamhet. Men så är det inte enligt de undersökta dokumenten. Många gånger lyser en 

målbeskrivning med sin frånvaro och i dokumenten finner man en uppsjö av verksamheter och 

olika dopundervisningsämnen. En uppmaning till Svenska kyrkans församlingar bör vara att 

arbeta med målformuleringar i sina styrande dokument - inte endast beskriva vilken verksamhet 

de har, utan också sätta upp mål för verksamheterna. Det blir lättare för församlingarna att fylla 

sin verksamhet med innehåll om det finns ett klart och tydligt formulerat mål. 
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Precis som målbeskrivningarna i dokumenten inte är speciellt utvecklade är det inte speciellt 

framträdande vem det är som har ansvar för dopundervisningen. Församlingarna skulle mycket 

tydligare kunna utveckla ansvaret för dopundervisningen i dessa dokument och konkretisera vad 

ansvaret innebär och vem det är som har det. Det blir väldigt konstigt när det i vissa dokument 

endast går att finna att det är faddern som har ansvar. Om Svenska kyrkan vill att människor ska 

få dopundervisning är det kyrkan själv som måste ta ansvaret för detta. Det är något som 

församlingarna bör reflektera över och uttrycka i sina dokument. Det måste stå att 

kyrkan/församlingen har ansvar för dopundervisningen och ansvarsbiten för exempelvis 

faddrarna måste konkretiseras. 

En fråga som länge har varit aktuell är huruvida skolavslutningar ska vara i kyrkan eller inte. Det 

är kanske inte förvånande att dokument beskriver sitt arbete med skolavslutningar. Det som 

förvånar mig mycket är att det är tre dokument som skriver att det firas adventsgudstjänster i 

skolarbetet och ett dokument som beskriver att det firas skolgudstjänster. Frågan är om 

adventsgudstjänster och skolgudstjänster kan kallas för tradition, såsom skolavslutningar kallas 

för i skolverksamheten. Då dagens svenska skola är konfessionslös verkar det märkligt att 

gudstjänster kan firas i skolkyrkosamarbetet. Det vore spännande om forskning i framtiden 

kunde belysa denna fråga och studera huruvida det är vanligt att gudstjänster firas i skolans 

sammanhang och vad det finns för motiv till det. 

Församlingsinstruktionerna och doppastoralerna är ett intressant material och det skulle vara 

intressant om ytterligare större forskning kunde göras på detta material. Det vore spännande om 

någon kunde ta vid där denna uppsats slutar. Frågeställningar jag ser som intressanta för vidare 

forskning är slutligen: Hur stor skillnad är det mellan de normerande dokumenten och 

verkligheten? Är Svenska kyrkans personal medvetna om vad som står i dokumenten och arbetar 

de utifrån dem eller arbetar personalen utifrån egna tankar och riktlinjer?  
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7 Sammanfattning 

Den här uppsatsen handlar om dopundervisning i Svenska kyrkan. Undersökningen börjar med 

en genomgång av hur dopundervisningen har sett ut från Jesus tid fram till idag.  

Därefter görs först en komparativ innehållsanalys av äldre katekeser, Luthers lilla och stora katekes 

samt av tre andra katekeser som företrädare för Svenska kyrkan gav ut fram till 1980-talet. I dessa 

undersöker jag vad de grundläggande dopundervisningsämnena har varit. I undersökningen 

framkommer att följande ämnen var grundläggande för dopundervisningen: dopet, nattvarden, 

Herrens bön, de tio budorden och trons artiklar. Därefter studerar jag Lilla och Stora boken om 

kristen tro samt två nyare katekeser som även de är utgivna av företrädare för Svenska kyrkan. I 

jämförelse med den tidigare undersökningen finns det nu en förskjutning av vilka ämnen som är 

aktuella för dopundervisningen. De nya grundläggande dopundervisningsämnena är: dopet, 

nattvarden, bön, Bibeln, Jesus och tron.  

Därefter studerar jag ett urval av antagna dokument av Svenska kyrkan. Dokumenten visar att det 

finns ett större fokus på hur undervisningen utformas, vem som har ansvar för den samt var 

dopundervisningen ska/kan ske. Vid studerandet av dessa dokument ser man även här en 

förskjutning av dopundervisningsämnena till: dopet, Jesus, tron, kyrkans liv, gudstjänst och 

andakt, religionsdialog, Guds skapelse, skapelseansvaret, människans växt och mognad genom 

Anden samt Guds kärlek.  

Efter dessa undersökningar genomför jag den komparativa innehållsanalysen av doppastoraler 

och församlingsinstruktioner, sammanlagt 90 dokument. Denna komparativa innehållsanalys 

delas in i åtta delar. Undersökningen börjar med att definiera hur dokumenten själva definierar 

dopundervisning. Merparten av dokumenten definierar det med begreppet undervisning. Därefter 

undersöks vilka målformuleringar dokumenten använder sig av. Det är endast ca 33 % av 

dokumenten som har en målformulering. Det absolut vanligaste målet som formuleras är att 

människor ska komma till tro och leva med kristna förtecken. När jag tittar på vilka motiv som 

dokumenten uppger för att bedriva dopundervisning är det vanligtvis församlingsinstruktionerna 

som innehåller detta. Alla de 49 dokumenten som beskriver vilket/vilka motiv som beskriver 

varför dopundervisning ska ske beskriver att det står i kyrkoordningen eller att det är Jesus som 

befaller att dopundervisning ska ske. Den absolut vanligaste metoden och pedagogiken som 

dokumenten beskriver är samtal och att dopundervisningen ska ske i dialog. Den femte 

undersökning behandlar vilka verksamheter som dopundervisningen bedrivs i. I undersökningen 

framkommer en stor mängd med verksamheter där dokumenten beskriver att dopundervisning 

sker. Den vanligaste verksamheten är konfirmandverksamheten, det är 76 av de 90 dokumenten 
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som säger detta. Däremot är det vuxenverksamheten som dokumenten beskriver som har flest 

former av verksamhet. Vuxenverksamheten beskrivs med 37 olika former av verksamhet för 

vuxna. Därefter kommer undersökning om vilka platser och sammanhang det är som 

dopundervisningen sker på/i. Det absolut vanligaste sammanhanget som dopundervisning 

bedrivs på är i dopsamtalen. I undersökningen om vilka dopundervisningsämnen om beskrivs i 

dokumenten finns det en uppsjö med ämnen. Det finns fyra ämnen som lyfts fram av 25 % eller 

fler dokument. De ämnena bildar de grundläggande dopundervisningsämnena i de 90 

dokumenten. De fyra ämnen är: dopet, tron, Bibeln samt livsfrågor. Det enda 

dopundervisningsämnet som finns med genom hela historien är dopet, de övriga skiftar genom 

tiderna. Vem som är ansvarig för dopundervisningen är det inte många dokument som lyfter 

fram. Av de dokument som lyfter fram detta anser flera att det är församlingen som är ansvarig 

för dopundervisningen. 

I uppsatsens diskussion har jag satt mina resultat i relation till den tidigare forskningen. Det finns 

ingen tidigare forskning som har studerat dopundervisningen i Svenska kyrkan utifrån 

doppastoraler och församlingsinstruktioner. Den tidigare forskningen kan delas in i fyra områden 

som rör uppsatsen, 1) dopundervisningens historia, 2) församlingars dopundervisning idag, 3) 

församlingsinstruktioner samt 4) doppastoraler). De som tidigare har gjort forskning på dessa 

områden är bland annat Hanna Källström, Sven Thidevall, Ulrika Stark och Lisa Mobrand. 

Sammanfattningsvis går det att se att mina resultat överrensstämmer med en del av den tidigare 

forskningen, samtidigt som det finns resultat som inte överrensstämmer med den tidigare 

forskningen. Att forska på doppastoraler och församlingsinstruktioner är relativt outforskat 

område och det finns mycket som framtida forskning kan titta på och sätta i relation till hur 

församlingarnas arbete ser ut i verkligheten. 
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F34 – Karlstads stift, Norrstrands församling, 2008, kyrkoråd, 2010-11-15 redviderad, 2010, 

kyrkorådet, 2010-12-09 redaktionella ändringar. 

F35 – Karlstad stift, Ullerud församling, 2007-10-24, kyrkoråd och kyrkoherde. 

F36 – Karlstad stift, Grava församling, 2011-05-10, kyrkoherde, 2011-05-25, kyrkofullmäktige. 

F37 – Karlstad stift, Forshaga församling, 2011-05-25, kyrkoråd och kyrkoherde, 2011-06-15, 

kyrkofullmäktige. 

F38 – Karlstads stift, Hammarö församling, 2011-05-05, kyrkoherde och kyrkofullmäktige. 

F39 – Karlstads stift, Alster-Nyedsbygdens församling. 

F40 – Härnösands stift, Härnösands domkyrkoförsamling. 
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F41 – Härnösands stift, Säbrå församling, 2008-10-21, kyrkoråd och kyrkoherde. 

F42 – Härnösands stift, Häggdånger församling, 2003-08, kyrkoråd och kyrkoherde. 

F43 – Härnösands stift, Hemsö församling, 2008-11, kyrkoråd och kyrkoherde. 

F44 – Härnösands stift, Stigsjö församling. 

F45 – Härnösands stift, Högsjö församling. 

F46 – Härnösands stift, Viksjö församling. 

F47 – Härnösands stift, Ullångers församling, 2010-06-03, kyrkoråd och kyrkoherde. 

F48 – Härnösands stift, Vibyggerå församling, 2010-06-02, kyrkoråd och kyrkoherde. 

F49 – Härnösands stift, Ådalsbygdens kyrkliga samfällighet, 2008-03-18, kyrkoråd, 2009-11-04, 

domkapitel. 

F50 – Luleå stift, Råneå församling, 2011-03-29, kyrkoråd och kyrkoherde. 

F51 – Stockholms stift, Kungsholms församling, 2006-12, kyrkoråd och kyrkoherde. 

F52 – Stockholms stift, S:t Görans församling, 2010-11-09, kyrkoråd och kyrkoherde. 

F53 – Stockholms stift, Essinge församling, 2007-04-23, biskopen. 

F54 – Stockholms stift, Adolf Fredriks församling, 2007-03-29, kyrkoråd och kyrkoherde. 

F55 – Stockholms stift, Gustav Vasa församling. 

Doppastoraler 

D1 – Uppsala stift, Uppsala kontrakt. 

D2 – Linköpings stift, Linköpings domkyrkoförsamling, 2011-04-26, reviderad av Karin 

Larsdotter. 

D3 – Linköpings stift, Gottfridsbergs församling, 2007-11-26. 

D4 – Linköpings stift, Skäggetorps församling, förslag 2011-04, reviderad 2011-09 av Kjerstin 

Petrelius Allard. 

D5 – Linköpings stift, Linköpings Ryds församling, reviderad 2011-03, kyrkoråd. 

D6 – Linköpings stift, S:t Lars församling, reviderad 2011-02. 
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D7 – Linköpings stift, Berga församling, reviderad 2011-03-29. 

D8 – Skara stift, Skara pastorat, 2010-09-15, domprost. Ingår i F10. 

D9 – Strängnäs stift, Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö, reviderad, 2006-12-07, kyrkoråd. 

D10 – Strängnäs stift, Mariefreds församling. Bilaga 1 till F12. 

D11 – Strängnäs stift, Äker-Länna församling. Ingår i F13. 

D12 – Strängnäs stift, Daga församling. Bilaga 1 till F14. 

D13 – Västerås stift, Önstra församling. Bilaga 4 till F17. 

D14 – Västerås stift, Kungsåra församling. Bilaga 1 till F18. 

D15 – Växjö stift, Skogslyckans församling, förslag till ny doppastoral. 

D16 – Lunds stift, Helgeands församling. Bilaga 8 till F23. 

D17 – Lunds stift, St Hans församling. 

D18 – Lunds stift, S:t Peters klosters församling, 2006-01-18, kyrkoherde. 

D19 – Lunds stift, Norra Nöbbelövs församling, 2007-02-26. 

D20 – Lunds stift, Östra Torns församling. 

D21 – Lunds stift, Dalby församling, 2011-05-17, kyrkoherde. 

D22 – Lunds stift, Södra Sandby församling. 

D23 – Lunds stift, Genarps församling. 

D24 – Karlstads stift, Norrstrands församling, 1995-12-04, kyrkoråd och kyrkoherde. 

D25 – Karlstads stift, Grava församling, 2011-01-12, Agneta Boman. 

D26 – Härnösands stift, Ullångers församling. 

D27 – Härnösands stift Vibyggerå församling. 

Konfirmandpastoraler 

K1 – Skara stift, Skara pastorat, 2010-05-12, konfirmandansvarig komminister, domprost. Ingår i 

F10. 
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K2 – Västerås stift, Önstra församling Bilaga 5 till F17. 

K3 - Lunds stift, Helgeands församling. Bilaga 10 till F23. 


