
Vad kan kyrkan göra för barnen? Och vad kan kyrkan lära av barnen? 
 

Tal vid Lunds Stifts Församlingsförbunds Höstkonferens i Båstad 31/8 2009 

 
 
Jag blev ombedd att hålla ett inledande föredrag vid detta möte på temat ”Vad kan kyrkan 
göra för barnen?” Det är en viktig fråga att fundera över! Men jag föreslog att den skulle 
kompletteras med en annan lika viktig: ”Vad kan kyrkan lära av barnen?” Kanske var det 
delvis en reflex efter många års arbete i en biståndsorganisation. Så snart vi talar om att göra 
något för någon, en enskild människa, en grupp barn eller en hel nation, insmyger sig lätt ett 
drag av välgörenhet. Vi ger – och någon eller några förväntas ta emot. I och med det upprättar 
vi också en maktordning, där mottagaren blir den som hamnar i underläge. 
 
Men det finns i det här fallet ett ännu starkare motiv för att kombinera dessa båda frågor. 
Kyrkan har nämligen ett särskilt uppdrag att lyssna noga på vad barnen har att säga. Ett 
uppdrag givet oss i evangelierna. Som Markus låter Jesus formulera det hela: ”Den som inte 
tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Hur barnen tar emot Guds rike, eller 
förhåller sig till det gudomliga, ska alltså vara ett riktmärke för oss kristna i allmänhet och för 
kyrkan i synnerhet. Och hur ska vi kunna nå dit om vi inte lyssnar noga till barnens 
erfarenheter och vad de har att lära oss? 
 
För mig som barnläkare finns det ingenting konstigt med detta. Under ett helt yrkesliv har jag 
fått träna mig i att lyssna noga på barnen. ”Slarva aldrig med anamnesen!” har jag otaliga 
gånger uppmanat de yngre kollegor och medicine kandidater som jag handlett. ”Ha inte för 
bråttom! Låt föräldern berätta i lugn och ro, både om sin oro och om vilka symtom barnet 
visat. Men nöj dig aldrig med det! Låt framför allt barnet berätta, med egna ord eller med det 
språk som barnet behärskar. Och du ska se att du redan innan du börjar undersöka barnet vet 
vad det hela rör sig om.” 
 
Ofta har jag citerat Janusz Korczak, den polske barnläkaren som dog tillsammans med sina 
barnhemsbarn i Treblinka 1941. Korczak hade judiskt ursprung. Under slutet av sin levnad 
var han föreståndare för ett barnhem i Warszawas ghetto. Men mest känd har han blivit för 
sina böcker, som först mer än 40 år efter hans död översattes till svenska. I sin bok Barnets 
rätt till respekt skriver han:  
 

När jag leker eller pratar med ett barn förenar sig ett ögonblick av mitt liv med ett 
ögonblick av barnets liv, och dessa båda ögonblick har samma mognadsgrad. 

 
Korczak visade i sitt arbete, liksom i sitt författarskap, en för sin tid mycket ovanlig respekt 
för barnets kompetens och integritet. Och det är här vi måste börja: i insikten om att ett barn 
är en medmänniska värd samma aktning som vilken människa som helst och i en beredskap 
att fullt ut respektera barnets rätt till en känsla av värdighet och värde. 
 
Barnets rätt till ”en känsla av värdighet och värde” – den formuleringen är hämtad direkt ur 
FN:s Konvention om barnets rättigheter, den så kallade Barnkonventionen. Det är en viktig 
formulering, värd att begrunda noga. Det räcker inte med att respektera barnets 
människovärde, alltså att tillmäta varje barn ett värde i nivå med varje vuxen – och att detta 



alltså ska gälla varje barn. Vi talar ju om alla människors lika värde. Men barnet har också rätt 
till en känsla av värdighet. Vuxenvärden, alltså vi alla, för aldrig agera så att denna barnets 
känsla av värdighet kränks. 
  
Motsatsen till en känsla av värdighet är en känsla av skam. Vi skulle alltså kunna uttrycka det 
så att vi, som enskilda, som samhälle, som kyrka, aldrig får handla så att barnet upplever en 
känsla av skam. Uttrycket: ”Du borde skämmas!” borde alltså utmönstras ur vårt språk.  
 
I Karin Alvtegens bok Skam finns en förfärande berättelse om en flicka, som blir ertappad 
under en nog så oskyldig sexuell lek med en jämnårig pojke. De upprörda föräldrarna 
kontaktar församlingens kyrkoherde, och under någon vecka får flickan sedan bo i 
prästgården för att där tillgodogöra sig verkligt kristen fostran. Det hela avslutas en söndag, 
då kyrkobesökarna inbjuds till kyrkkaffe i prästgården. Flickan får då sitta på en stol i stora 
salen, med naken underkropp, fullt synlig för alla besökarna, symboliskt fastsurrad vid stolen 
med sytråd. De säkert illa berörda gästerna försöker undvika att se på henne. När de lämnat 
prästgården får flickan återvända till sin familj. Med sig får hon trådrullen som en påminnelse 
om att hon syndat och som en uppmaning att aldrig göra så mer. Det som i boken beskrivs 
som ett uttryck för kristen fostran borde var så långt man kan komma från en fostran 
inspirerad av Kristus.  
 
Jag skulle önska att beskrivningen i Karin Alvtegens bok var en litterär konstruktion med föga 
förankring i verkligheten. Men erfarenheten talar ett annat språk. Vi har alla läst och hört om 
de övergrepp på barn som ända in i vår tid begåtts i Jesu namn runtom i Europa. Också från 
vårt land finns många mörka berättelser av liknande slag. Just nu pågår den så kallade 
vanvårdsutredningen, en statlig utredning för att klarlägga hur barn behandlats i familjehem 
och på barnhem i vårt land. De som känt sig kränkta i samband med sådan vård och omsorg i 
samhällets regi har fått anmäla sig, och nu har ett drygt tusental personer hört av sig till 
utredarna. Först 2011 kommer utredningen att vara klar. Men jag vet att många berättelser 
handlar om övergrepp som inte är mindre än dem som skildras i Karin Alvtegens bok, och att 
ett antal av förövarna anser sig ha handlat i kristen anda. 
 
Så när vi ställer frågan vad kyrkan kan göra för barnen måste mitt första svar bli: att aldrig 
någonsin kränka! Och jag önskar att det svaret var mer självklart än vad det faktiskt tycks 
vara. 
 
Mitt andra svar har med språk att göra. Som barnläkare hart jag ofta haft anledning att fundera 
över den språkliga barriär som kan finnas mellan barn och vuxna. Vi lever i en verbal kultur, 
där de talade och skrivna orden är nyckeln till gemenskap och inflytande. Men barn har ännu 
inte hunnit utveckla den förmågan. Det betyder inte att barn är språkligt fattiga. Men de 
använder språken på annat sätt än vi. Loris Malaguzzi, grundaren av pedagogiken inom 
Reggio Emilia, skriver i sin berömda dikt: 
 

Ett barn är gjort av hundra 
Barnet har hundra språk, 
hundra händer, hundra tankar 
hundra sätt att tänka 
och leka och tala på 
hundra alltid hundra 
sätt att lyssna 
och förundras, att tycka om 
hundra lustar att sjunga och förstå 



hundra världar att uppfinna 
hundra världar att drömma fram 
 
Ett barn har hundra språk 
(och därtill hundra hundra hundra) 
men berövas nittionio 

 
 
Min egen senaste bok bär namnet Gå med dig – om glädjen i att vara medmänniska. Ur den 
vill jag läsa berättelsen om Cindy: 
 
 
Läsning ur Gå med dig (Libris förlag), kapitlet En bur av ord – sid 19  
 
 
Kahlil Gibran, den libanesiske poeten, återkommer jag snart till. Den ”bur av ord” han talar 
om i sin dikt är en bra bild för ett samhälle, där nittionio språk försvunnit och bara orden finns 
kvar. Och då hamnar många barn och ungdomar ohjälpligt utanför.  
 
Men här har kyrkan stora möjligheter att bredda tilltalet. För i kyrkan finns en rik tradition när 
det gäller hur språk används. Vi bär med oss bilder, som i år fått sin särskilda aktualitet 
eftersom det är 500 år sedan Albertus Pictor gick bort. Hans fantasieggande målningar finns 
fortfarande till beskådande i ett trettiotal kyrkor, främst i Mellansverige. I min barndoms 
kyrka, Börje kyrka någon mil väster om Uppsala, fanns målningar av en av hans lärjungar, 
bland annat en fantastisk gestaltning av Livets hjul. Målningarna var täckta av vit kalk ända 
fram till början av 1950-talet, och jag fick uppleva hur de sedan på ett nästan magiskt sett, 
trädde fram efter hand. Under gudstjänsterna satt jag sedan ofta och betraktade dem, och på så 
sätt fick jag mig till livs en alternativ predikan, ofta mer anpassad för en tioåring än det som 
sades från predikstolen.  
 
Annars var det nog främst musiken som fick mig söka mig till kyrkan när jag var ung. Jag 
sjöng först i barnkör och sedan i kyrkokören i Trefaldighetskyrkan i Uppsala. Så började jag 
spela orgel, och under flera år hade jag förmånen att ha Per-Erik Styf, organisten i samma 
kyrka, som min orgellärare. Vilken förmån för en tonårskille med oroligt inre – att få ha 
tillgång till nyckel både till kyrka och orgelläktare, att på kvällen kunna ta sig dit, sitta där 
ensam i mörkret, dra på fulla register och bara blåsa på i ett preludium, en toccata eller en fri 
improvisation!  
 
Kyrkan äger också ett symbolspråk, som kan tala starkt till barn och ungdomar. Att aktivt få 
delta i kyrkans liturgi, gå i procession, bära ett kors, hålla bibeln när prästen läser evangeliet – 
små handlingar med stark innebörd. Och kan detta sedan utvecklas, varieras och fördjupas i 
dramatisering och liturgiska spel, byggda på ungdomars texter och deras egen musik – då kan 
det hända något som vi aldrig är i närheten av om vi stannar kvar i vår ”bur av ord”.  
 
Lika viktigt är det att inte stanna kvar i kyrka och församlingshem. Om vi ska vara en levande 
kyrka och nå ut till barn och ungdomar måste vi söka dem där de är. I förskola och skola, på 
ungdomsgårdar och idrottsarenor, på klubbar och kaféer. Kraftstationen i Malmö är ett av de 
bästa exemplen jag känner till på sådant aktivt uppsökande arbete på ungdomarnas egna 
villkor. Fler församlingar borde våga sådana satsningar. Eftersom jag själv arbetat länge bland 
utsatta ungdomar vet jag hur stort behovet är. Och jag tror kyrkan, inte minst nu när den 
uppträder som fri kraft utan anknytning till staten, har möjligheter att nå de mest utsatta 



ungdomarna på ett sätt som kommunala myndigheter sällan har. Men då är förutsättningen att 
kyrkan använder all sin mänskliga och språkliga kompetens.  
 
Bland det viktigaste kyrkan göra för barnen är att vara en tydlig och stark förespråkare för 
barnets rättigheter. Just nu diskuteras livligt händelserna kring Brorsons kirke i Köpenhamn. 
Kyrkans präst, Per Ramsdal, och polisen ger olika bilder av vad som verkligen tilldrog sig i 
kyrkan den natten, hur mycket våld som användes och vem som använde det mest. Olika 
biskopar har olika syn på kyrkans roll i det hela. Biskopen i Köpenhamn tar Per Ramsdal i 
försvar, medan biskopen på Fyn tar avstånd i ordalag som känns mycket främmande, 
åtminstone för mig. 
 
Man kan säkert, från teologiska och juridiska utgångspunkter, diskutera om kyrkan ska vara 
en fredad zon i samhället och vad man ska lägga in i begreppet kyrkoasyl. En sådan 
diskussion har vi ju för övrigt haft också i Sverige, först i samband med polisingripandet mot 
Alsike kloster, sedan när två kurdiska familjer länge bodde i Åsele kyrka – en händelse som 
jag är väl förtrogen med eftersom jag kom att vara familjernas barnläkare.  
 
Frågan om kyrkorummet ska uppfattas som helig mark är i och för sig viktig. (Jag gladde mig 
förresten åt att en representant för Rikskriminalen i en intervju häromdagen sa att man inom 
den svenska polisen enats om att på allt sätt undvika att behöva göra ingripanden av detta slag 
i svenska kyrkor.) Men viktigare ändå är att kyrkan tydligt står upp för dessa våra mest utsatta 
medmänniskor. Påskuppropet med den samlade protesten mot avvisningarna av de apatiska 
barnen var ett kyrkligt initiativ i denna anda, helt i linje med det uppdrag vår kyrka en gång 
fick av Jesus själv.  
 
Under senare tid har flera inom kyrkan protesterat mot avvisningen av kristna till Irak, 
eftersom de tillhör en minoritet som riskerar förföljelse. Det är bra. Men just när de gäller att 
stå upp för barnets rättigheter tror jag det är särskilt viktigt att inte skilja på barn och barn. Per 
Ramsdal i Brorsons kirke fick kritik från en del andra företrädare inom den danska kyrkan för 
att han ordnade andakter för kristna och muslimer tillsammans.  
 
Här finns en överordnad princip, som gäller oss alla, oavsett trostillhörighet. Den principen 
heter Den gyllene regeln. Det tycks vara så att det allt sedan Konfucius dagar finns en variant 
av denna princip inom alla de stora världsreligionerna. Den gyllene regeln – om man så vill 
empatins grundprincip! Aktuell forskning visar att de allra flesta barn tycks vara födda med 
ett embryo till empati. Ser man det evolutionsbiologiskt kan man anta att människan, som den 
flockvarelse hon är, har behövt medkänslan och samarbetsförmågan för att kunna överleva på 
sikt. Och, om vi vidgar perspektivet och ser oss som del i ett ännu större, gudomligt, 
sammanhang kan vi ju dessutom tänka oss att vi fått denna förmåga inte bara för att överleva 
utan för att också axla det förvaltarskap som Jesus talar om, bland annat i ett par av sina 
liknelser. Ett förvaltarskap som inbegriper ett ansvar för den jord vi fått att leva på med dess 
natur och alla dess levande varelser. Och som den kloka Gud hon var såg hon till att sprida 
denna förmåga till empati jämnt över jordens yta och fläta in den i alla de stora religionerna. 
 
Karen Armstrong, den brittiska religionsvetaren, har under senare åt tagit ett viktigt initiativ 
till dialog mellan ledande företrädare för de stora världsreligionerna. Med utgångspunkt i de 
olika versionerna av Den gyllene regeln arbetar hon för det hon kallar ”A Charter for 
Compassion”, ett internationellt fördrag om medkänsla. Bland annat uppbackad av Desmond 
Tutu har hon formulerat ett utkast till en sådan charter, ett utkast som kan läsas på initiativets 
egen hemsida www.charterforcompassion.com  Så här lyder utkastet i min egen översättning: 

http://www.charterforcompassion.com/�


 
Chartern har inte som utgångspunkt 
 

• att alla religioner är en och densamma 
• att medkänsla är det enda som är viktigt i religionen 
• att troende människor har monopol på medkänsla 

 
Chartern slår däremot fast 
 

• att medkänslan vördas och hålls helig inom alla de stora religiösa, andliga och etiska 
traditionerna 

• att Den gyllen regeln är vårt främsta rättesnöre som aldrig får begränsas eller 
inskränkas av den politiska, religiösa eller etniska grupp vi själva tillhör 

• att därför medkänslan, i vår splittrade värld, kan utgöra vår gemensamma grund 
 
Avsikten är att denna charter nu ska diskuteras under hösten. I september ordnas en global 
konferens över nätet med deltagande av bland annat en rad Nobelpristagare. Tanken är att 
chartern i sin slutliga form ska offentliggöras den 12 november. 
 
Jag uppehåller mig en del vi detta, eftersom jag menar att initiativ av det här slaget, om de tas 
på fullaste allvar, är sådant som verkligen skulle kunna göra skillnad för världens barn. Här 
har kyrkan fått en möjlighet att tillsammans med andra trossamfund skapa en ny plattform att 
bygga ifrån. Men då räcker det nog inte med en charter. Det behövs, tror jag, också en 
folkrörelse som komplement, en bred rörelse för fred, mänskliga rättigheter och medkänsla. 
När Per Ramsdal ordnar gemensamma andakter för kristna och muslimer i Brorsons kirke 
visar han att han förstått just detta.  
 
Mitt anförande har, så här långt, handlat om den ursprungliga frågan: Vad kan kyrkan göra för 
barnen? Men Jesus spetsar alltså till det hela genom att påstå att vi också har något av lära av 
barnen. Vi ska bli som barn, om vi ska komma i närheten av Gudsriket. Detta har ibland 
uttolkats så att vår strävan ska vara att ödmjuka oss, att inse hur litet vi vet och förstår och att i 
känslan av barnets totala hjälplöshet överlämna oss åt Gud.  
 
Men barn är inte så hjälplösa och oförmögna som vi ibland tror, eller kanske snarare har trott. 
Numera vet vi att barn besitter förmågor som vi tidigare inte tilltrodde dem. Vad händer till 
exempel med barnets hundra språk?  
 
I den kultur där Jesus verkade fanns en föreställning om barn som gudomliga. De kom till 
jordelivet senare än vi och hade då med sig aktuell information från en verklighet bortom vårt 
förstånd. Därför ansågs de stå närmare Gud än de vuxna, och den vuxne måste möta barnet 
med respekt och öppenhet för att få del av den kunskap som barnet var bärare av. 
 
En liknande föreställning finns i flera nomadiska kulturer, också i den gamla samiska 
kulturen. En föreställning som funnits är att barnen kommer någonstans långt bortifrån, 
varifrån kan vi aldrig riktigt veta, och att de bär på ett budskap som ska överbringas till 
föräldrarna. Det första föräldern redan på BB ska fråga barnet om är därför: Vem är du? Och 
vad är det du vill mig?  
 
Enligt denna föreställning tar det några år innan barnet kan överlämna sitt budskap. Om detta 
sedan ska bli möjligt måste föräldern behandla sitt barn med den största respekt. Om man slår 



barnet slår man ut anden ur barnets kropp, och då förloras också det budskap som barnet 
skulle överlämna. Och föräldern går miste om något som var viktigt också för hans eller 
hennes egen utveckling som människa.  
 
Det var sådana urgamla föreställningar Jesus anknöt till i sina uttalanden om barnets helighet 
och värde och om nödvändigheten av att lära av barnen så att vi i mer än en mening kan bli 
som dem. Frågan är vad som sedan hände, när kyrkan institutionaliserades och vandrade 
västerut. Man kan verkligen undra hur dessa radikala budskap, där respekten för barnet 
inpräntades med den yttersta skärpa, kunde upplösas och omvandlas så till den grad att senare 
generationer kunde ägna sig åt att kränka, utnyttja och skambelägga barn och påstå att detta 
skedde som ett led i en ”kristen fostran”.  
 
När Supernannyprogrammen började sändas i svensk TV, där skamvråns återkomst sågs som 
både naturlig och nödvändig, var det några politiker som snabbt hakade på och föreslog att 
Supernannys av detta skulle anställas av kommunerna i Sverige. Var det en tillfällighet att 
dessa politiker kom från KD? Jag hoppas verkligen det och noterade med glädje att Maria 
Larsson tog starkt avstånd från alla sådana idéer när jag fick möta henne i God morgon 
Sveriges soffa för någon vecka sedan.  
 
Hur ofta missar vi inte att lyssna och lära av barnen! Det finns böcker med mängder av citat 
av hur barn formulerar sig – dem ler vi mest åt. Vi tycker barnen uttrycker sig gulligt eller ”på 
pricken”, men vi tar dem sällan riktigt på allvar.  
 
Jag vill ännu en gång återknyta till min barnläkarerfarenhet. Jag kan verkligen försäkra er att 
några av viktigaste lärdomar jag tillägnat mig som vuxen har jag fått genom att lyssna på de 
barn jag mött. Det gäller inte minst svårt sjuka och döende barn, som visat prov på en 
klarsynthet som ibland alldeles tagit andan ur mig. 
 
Men också mina egna barn har lärt mig mycket. Jag vill läsa ännu en kort berättelse ur Gå 
med dig: 
 
 
Läsning ur Gå med dig (Libris förlag), kapitlet Att ge, sid 22 
 
 
Åter denne Kahlil Gibran! Vem var han egentligen? Gibran föddes i närheten av Beirut i 
Libanon. Som ung pojke följde han i början av 1900-talet med sin mamma till USA och 
Boston. Mamman försörjde sig som sömmerska, och den unge Kahlil bidrog till den knappa 
familjeekonomin genom att sälja tavlor han målat. Så småningom började han skriva dikter, 
till att börja med på arabiska. Han for tillbaka till Beirut, där han studerade några år innan han 
återvände till USA. 1923 utkom hans första diktsamling på engelska. Den fick namnet The 
Prophet (Profeten) och kom att bli en av världens mest lästa diktböcker.  
 
Kahlils morfar var präst i den gamla maronitkyrkan, och Kahlil tog starkt intryck av vad han 
där fick lära sig. I denna kyrka har en del föreställningar från den gamla fornkyrkan levt kvar, 
bland annat synen på vad ett barn är. När Gibran därför i sin berömda dikt om barnen 
formulerar en syn som ligger mycket nära den syn som var rådande på den tid Jesus vandrade 
runt i dessa landskap och som Jesus sedan gjorde till sin egen, anknyter han alltså till ett 
gammalt tänkande som jag önskar ska bli levande i kyrkan igen. Det finns tecken på att så 
sker. Jag tycker jag möter en allt större lyhördhet från kyrkans sida. Allt fler 



konfirmationslärare inser att mötet med konfirmanderna handlar om ett verkligt möte, där 
kyrkan har lika mycket att lära av ungdomarna som tvärtom.  
 
I gårdagens predikan i Lunds domkyrka berörde Håkan Wilhelmsson bland annat ordet 
Effata!, som lämnats oöversatt i Bibeln. Ordet betyder ”Upplåt dig”, eller ”Öppna dig!” och 
används bland annat som dopuppmaning. I en önskan om att barnet i dopet ska öppnas inför 
det gudomliga och sedan leva öppen inför Gud och människor.  
 
Jag tänkte då att det kanske är just detta budskap barnet vill överbringa till oss! Att barnet, 
som redan står öppet inför Gud, riktar denna mycket allvarliga uppmaning till sina föräldrar, 
till sina faddrar och inte minst till den döpande prästen: Effata! Se min öppenhet! Öppna 
också er, kom ut ur er vuxna befästning! Bli som mig! För jag har kontakt med Gudsriket! 
 
Jag tror det är just detta, och lite till, som Kahlil Gibran vill uttrycka i sin dikt, som jag nu 
avslutar mitt anförande med: 
 
 
Kahlil Gibrans dikt om barnen. Ur Profeten (Proprius förlag) 
 
 

Lars H Gustafsson 
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