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Sammanfattning 

Ämnet för detta examensarbete är Åbo svenska församlings tilltänkta 

skriftskolförnyelse. Skriftskolförnyelsen går i korthet ut på att förändra skriftskolan så 

att skriftskollägret äger rum före församlingsintroduktionen istället för tvärtom. 

Församlingen hoppas att denna förändring bidrar till att församlingsanställda och 

konfirmander från början av skriftskolan får en god relation. Med denna förändring 

hoppas församlingen att konfirmanderna ska uppleva mer motivation för 

församlingsintroduktionen och att ungdomsarbetet överlag ska gynnas.  

I detta arbete presenteras den tilltänkta skriftskolförnyelsen och de förhoppningar 

som församlingen har med den. En presentation och diskussion av de grundläggande 

dokument som ligger som grund för skriftskolan görs också. Aspekter kring motivation 

och framför allt social motivation presenteras och diskuteras i förhållande till 

skriftskolförnyelsen.   Syftet med detta arbete är att skapa en teoretisk grund för 

förnyelsen. Syftet är även att analysera förnyelsen med fokus på motivation, social 

motivation och de grundläggande dokument som ligger som grund för skriftskolan. 

Den metod som använts i detta arbete är litteraturstudier. I analysen används även ett 

komparativt grepp där skriftskolförnyelsen jämförs med det traditionella upplägget för 

skriftskolan.  

De slutsatser som görs i detta arbete stöder de förhoppningar som församlingen har 

med den tilltänkta skriftskolfönyelsen. Församlingen har i och med förnyelsen en 

möjlighet att öka motivationen hos konfirmanderna för församlingsintroduktionen men 

även för ungdomsarbetet överlag. Förnyelsen erbjuder församlingen möjligheter att 

utveckla och förbättra skriftskolan.  
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Tiivistelmä 

Tässä työssä käsitellään Turun ruotsinkielisen seurakunnan mahdollisesti tapahtuvaa 

rippikoulun uudistusta. Lyhyesti sanottuna uudistus tarkoittaa sitä, että konfirmoitavat 

osallistuisivat rippikouluun tai –leirille ennen seurakuntaan tutustumista. 

Nykykäytännössä seurakuntaan tutustuminen on ensin. Uudistuksen toivotaan 

edesauttavan nuorisotyötä yleensä ja erityisesti uudistuksen toivotaan edistävän hyvin 

suhteiden luomista konfirmoitavien ja seurakunnan työntekijöiden välille jo heti 

rippikoulun ja –leirin alusta lähtien sekä lisäävän konfirmoitavien kiinnostusta 

seurakunnan esittelyyn.  

Työssä esitellään ja analysoidaan uudistuksen taustalla olevaa suunnitelmaa sekä 

uudistustarpeeseen johtaneita seikkoja, joista erityisesti tarkastellaan sosiaalista 

motivaatiota. Lisäksi käsitellään niitä toiveita, joita seurakunnalla on uudistuksen 

suhteen. Työn tarkoituksena on luoda uudistukselle teoreettista pohjaa. Metodina on 

käytetty vertailevaa lähestymistapaa ehdotetun uuden tavan ja nykyisen, käytännössä 

olevan tavan välillä. Vertailu on suoritettu tutkimalla aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.  

Työn johtopäätökset tukevat niitä toiveita, joita seurakunnalla on uudistuksen 

suhteen. Ensinnäkin uudistus lisää mahdollisuutta kasvattaa konfirmoitavien 

kiinnostusta seurakuntaesittelyyn ja toiseksi se lisää mahdollisuutta 

tuloksellisempaan nuorisotyöhön. Kolmanneksi uudistus tarjoaa seurakunnalle 

mahdollisuuden kehittää ja parantaa rippikoulua. 
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Summary 

The topic of this thesis is the planned renewal of the confirmation training period in the 

Swedish Lutheran Church of Finland. The main changes in the renewal of the 

confirmation training period are the following: to begin the training with the 

confirmation camp, and to have the church introduction afterwards, instead of the 

other way around. This way, the church is hoping that their employees and the 

confirmands can build a better relationship from the start. The church is also hoping 

that this renewal would induce motivation for the confirmands towards the church 

introduction, and furthermore that the renewal would support the youth ministry on the 

whole. 

This thesis introduces the projected renewal of the confirmation training and the 

expectations the church has concerning it. The fundamental documents for the 

confirmation training are also described and discussed. Aspects of motivation and 

social motivation in particular are presented and discussed in relation to the 

confirmation training renewal. The purpose of this thesis is to create a theoretic basis 

for the renewal of the confirmation training. The aim is also to analyse the renewal 

from a motivational and social motivational point of view, and to study the 

fundamental documents that the confirmation training is based upon. The main 

method of this thesis has been literature studies. Comparative methods have also 

been applied on the analysis part of the essay, comparing the traditional confirmation 

training period with the projected renewed version. 

The conclusions reached in this study support the hopes that the church has for the 

planned renewal of the confirmation training. The renewal makes it possible for the 

church to increase the motivation of the confirmands for the church introduction, and 

also for the youth ministry on the whole. The renewal offers the church the possibility 

to develop and improve the confirmation training. 
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1 Inledning 

 

I april 2010 satt Mia Bäck, församlingspastor i Åbo svenska församling, samt en 

teologiestuderande och diskuterade frågor kring skriftskolan. Diskussionen kretsade 

kring konfirmandernas gudstjänstdeltagande. Bäck och denna teologiestuderande 

uttryckte båda sin oro över hur många konfirmander upplever att gudstjänstfirandet 

är ett nödvändigt ont för att man skall få fara på skriftskolläger och bli konfirmerad. 

Under denna diskussion kläcktes en idé. Vad skulle hända om man tänkte om så att 

man skulle inleda skriftskolan med ett skriftskolläger och därefter skulle 

församlingsintroduktionen äga rum? Skriftskolan skulle med andra ord börja med ett 

läger där man lär sig grunderna i kristen tro och sedan följas av en 

församlingsintroduktion där konfirmanderna skulle introduceras i gudstjänstlivet 

och i församlingens verksamhet. Bäck beskriver att hon blev eld och lågor över denna 

idé, att detta var en helt omvälvande tanke. Hon beslöt att detta inte bara fick bli en 

tanke utan att detta skulle diskuteras och förverkligas. Så började alltså arbetet med 

den tilltänkta skriftskolförnyelsen. I maj 2010 tog Yrkeshögskolan Novia kontakt med 

Åbo svenska församling och önskade ett samarbete i och med slutarbetsprojekten. 

Mia Bäck presenterade sin nyfunna idé för dem som tagit kontakt från Novia och så 

blev den idén en del av projektet ”En diakonal och fostrande församling”. Inom ramen 

för detta projekt fick jag i uppgift att skriva mitt examensarbete som ett 

beställningsarbete av Åbo svenska församlings om den tilltänkta skriftskolförnyelsen. 

Jag har erfarenhet av att arbeta med skriftskolan, och problematiken kring 

konfirmandernas gudstjänstdeltagande är något som jag funderat och reflekterat 

mycket över. Jag delar den erfarenheten att en del konfirmander upplever 

gudstjänsterna som ett nödvändigt ont för att få fara på skriftskolläger och bli 

konfirmerade. Därför blev jag mycket inspirerad när jag fick höra om den idé som 

Bäck hade och som jag fick skriva mitt examensarbete om. När jag diskuterade med 

Bäck angående de önskemål hon hade beträffande beställningsarbetet kom det fram 

att det fanns ett behov av en teoretisk grund för förnyelsen. 
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Syftet med detta examensarbete är att kritiskt granska och analysera den 

skriftskolförnyelse som Åbo svenska församling har tänkt genomföra på basis av 

litteratur och egna konklusioner. Syftet är även att skapa en teoretisk grund för den 

tilltänka skriftskolförnyelsen. Syftet är även att ge rekommendationer som 

församlingen kan utgå ifrån. Dessa rekommendationer baseras på de slutsatser som 

görs inom ramen för detta examensarbete. De centrala frågeställningarna är följande. 

Finns det fog för den förändring som Åbo svenska församling planerar i de dokument 

som ligger som grund för konfirmandarbetet i den finländska lutherska kyrkan? Finns 

det stöd för de förhoppningar som församlingen har med den tilltänkta 

skriftskolförnyelsen i litteratur som behandlar temat motivation och ökar 

skriftskolförnyelsen eventuellt motivationen hos konfirmanderna angående 

församlingsintroduktionen? Skapar förnyelsen bättre förutsättningar för 

församlingens ungdomsarbete än den traditionella formen för skriftskolan?  

 

 Avgränsning och arbetets uppbyggnad 

 

Inom ramen för projektet ”En diakonal och fostrande församling” handlar mitt arbete 

om Åbo svenska församlings skriftskolförnyelse. Enligt projektbeskrivningen för 

detta projekt ska examensarbeten inom fostran utmynna i en plan för 

konfirmandarbetet i Åbo svenska församling. Min avgränsning för detta arbete är att 

utforma denna plan med utgångspunkt i temat motivation men även med de 

grundläggande dokumenten för skriftskolan som grund. Denna plan kommer sedan 

att ta sig uttryck i de slutsatser och rekommendationer som jag gör. Inom ramen för 

motivation har jag valt att avgränsa mig till social motivation eftersom det är denna 

del som församlingen har störst möjlighet att påverka i och med denna förnyelse. På 

basis av de litteraturstudier som ligger som grund för detta arbete konstaterade jag 

att den sociala aspekten är bland de viktigaste om inte den viktigaste 

motivationsfaktorn som motiverar konfirmanderna att gå i skriftskolan. Av de 

motivationsfaktorer som undersökningar presenterade ansåg jag även att den sociala 

faktorn är den som församlingen har mest möjlighet att påverka samt utveckla.  
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Arbetet är uppbyggt så att jag först presenterar Åbo svenska församling och 

skriftskolan som den sett ut tidigare. Jag presenterar även den idé som Åbo svenska 

församling har med sin skriftskolförnyelse och vilka förhoppningar man har med den. 

Därefter presenterar jag den grund som skriftskolan i den lutherska kyrkan i Finland 

står på samt vilka uppgifter det generella ungdomsarbetet har, ett arbete som 

kyrkans ungdomsarbete och skriftskolan är en del av. I denna presentation speglar 

och analyserar jag den idé om skriftskolförnyelse som församlingen har med dessa 

grundläggande dokument, riktlinjer och strategier som ligger som grund för kyrkans 

ungdomsarbete och skriftskola. Jämförelsen av de två olika uppläggen för skriftskolan 

görs även i denna analys. Därefter fortsätter jag denna analys med motivation som 

utgångspunkt. Efter denna analys följer ett kapitel som består av de slutsatser och 

rekommendationer jag kommit fram till. Dessa slutsatser och rekommendationer kan 

församlingen sedan ta i beaktande när man genomför skriftskolförnyelsen.  

 

 Metod och material 

 

Den metod jag använt mig av i detta arbete är litteraturstudier. Dessa studier har dels 

bestått av litteratur som har lagt grunden för kyrkans skriftskolarbete eftersom 

denna kunskap och förståelse kring skriftskolans bakgrund är elementär i förhållande 

till det projekt som jag skriver inom. Vidare har jag läst litteratur som behandlar 

temat motivation och framför allt social motivation som alltså varit min utgångspunkt 

och avgränsning i detta arbete. Utifrån den litteratur jag har läst har jag sedan använt 

mig av ett komparativt grepp där jag har jämfört skriftskolan före och efter 

förnyelsen.  

För att kunna använda sig av detta komparativa grepp behöver man utgå från enheter 

som går att jämföra. Man behöver även beskriva likheter och olikheter mellan 

enheterna. Tanken med detta arbetssätt är att man vill förklara en viss företeelse 

genom en jämförelse mellan enheter. (Ejvegård 2003, s. 41-42). Skriftskolan före och 

efter förnyelsen är enheter som går att jämföra eftersom dessa företeelser i grund och 

botten är samma sak. Det är upplägget på skriftskolan som skiljer och jämförelsens 

uppgift är att peka ut de likheter och olikheter som finns mellan dessa två olika 
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upplägg för skriftskolan. Dessa likheter och olikheter diskuterar jag sedan utifrån de 

litteraturstudier jag gjort. Den företeelse eller det fenomen som jag i huvudsak syftar 

att förklara med detta arbete är förändringen i motivation hos konfirmanderna 

angående församlingsintroduktionen i och med skriftskolförnyelsen.  

Jag har hittat de källor jag använt mig av i detta arbete genom att använda mig av 

bibliotekskatalogen Vesta. Denna bibliotekskatalog är den som används i biblioteket 

vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo. Jag har även använt mig av Åbo stadsbiblioteks 

bibliotekskatalog Vaski för att hitta litteratur. Ytterligare har jag använt mig av 

internet och framför allt sökmotorn Google för att hitta ytterligare källor om social 

motivation. De sökord som jag använt mig av har varit skriftskola, ungdomsarbete, 

motivation och social motivation. När det kommer till valet av källor har de 

grundläggande dokument som styr skriftskolan som verksamhet varit en grundsten i 

detta arbete. När det kommer till den litteratur som ligger som grund för avsnittet om 

motivation har jag valt att använda mig av källor som är relevanta för det temat och 

som kan ge en teoretisk grund att stå på.  

 

 Ungas rätt till det heliga 

 

Temat helig är kyrkans gemensamma prioriteringsområden under åren 2010-2012. 

Varje år har ett eget specifikt tema och temat för år 2011 är Rätt till det heliga. 

Tanken med årets tema är att utmana människor att påverka samt delta i 

församlingens verksamhet och under årets lopp har barnets rätt till det heliga varit 

ett centralt tema. Målet med årets tema är att svara på den fråga som allt fler har i 

vårt samhälle idag, nämligen varför skall man höra till kyrkan. (Evangelisk-lutherska 

kyrkan i Finland 2009, s. 1-3). Detta tema är intressant i koppling till den 

skriftskolförnyelse som Åbo svenska församling planerar att genomföra. Tanken och 

förhoppningen med förnyelsen är att stärka de ungas rätt till det heliga och ge dem 

större möjligheter att möta det heliga. Genom att försöka etablera en relation med 

konfirmanderna så försöker man svara på frågan varför man ska höra till kyrkan och 

även ge ungdomar flera orsaker att höra till kyrkan. Denna förhoppning rimmar med 
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andra ord mycket väl med det tema som kyrkan har för 2011. I princip handlar det 

om en ökad delaktighet för de unga i gudstjänsten och församlingslivet överlag. 

 

2 Åbo svenska församling och den tilltänkta skriftskolförnyelsen 

 

Åbo svenska församling är en församling belägen i centrum av Åbo stad. 

Församlingen är en del av Åbo och S:t Karins samfällighet. I denna samfällighet är Åbo 

svenska församling den enda svenskspråkiga och arbetar därmed över ett väldigt 

stort geografiskt område. I denna församling är kriteriet för församlingstillhörighet 

inte baserat på var man bor utan att man pratar svenska som modersmål. De som 

arbetar med andligt arbete i församlingen är fyra anställda präster, två kantorer, två 

diakoner och en ungdomsarbetsledare. Arbetsfördelningen inom barn och 

ungdomsarbetet ser ut så att ungdomsarbetsledaren endast sköter om barnarbetet i 

församlingen. Församlingspastor Mia Bäck bär huvudansvaret för själva skriftskolan 

medan en annan församlingspastor bär ansvaret för det resterande ungdomsarbetet. 

Det här betyder att Bäck som ansvarar för skriftskolan inte är en del av det övriga 

ungdomsarbetet. Den församlingspastor som ansvarar för ungdomsarbetet har 

dessutom resurspersoner till hjälp i det arbete han utför och dessa resurspersoner 

hjälper till med praktiska bitar i arbetet. Den församlingspastor som bär 

huvudansvaret för ungdomsarbetet har vissa uppgifter inom ramen för skriftskolan 

men som tidigare nämnt är det Bäck som har de flesta skriftskollägren och som sköter 

den organisatoriska biten av konfirmandarbetet i församlingen.  

 

 Skriftskolan före förnyelsen 

 

Enligt Bäck (personlig kommunikation, 23.3.2011) har Åbo svenska församling en 

relativt stor årskull med konfirmander som varierar i antal mellan 90-120. Av dessa 

konfirmander är ca 80 procent medlemmar i församlingen medan den resterande 20 

procenten kommer från andra församlingar. Skriftskolan inleds i november med en 
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festhögmässa och så börjar församlingsintroduktionen. De som ansvarar för 

konfirmandarbetet i församlingen ordnar sedan regelbundna träffar ungefär en gång i 

månaden med konfirmanderna. Under dessa träffar har man undervisning om vad 

församlingen är och vad församlingen har för verksamhetsformer.  Undervisning om 

gudstjänsten är även en viktig del av dessa träffar och tanken är alltså att 

konfirmanderna ska få grundläggande information som ska fungera som ett stöd för 

de gudstjänster de ska delta i före skriftskollägret. Konfirmanderna skall fylla i två 

stycken skriftskolpass med sammanlagt tio stycken gudstjänster samt några valfria 

evenemang. Efter att församlingsintroduktionen är avklarad är det dags för 

skriftskolläger som i huvudsak ordnas på sommaren, men det ordnas även ett läger 

på sportlovet. Konfirmationen äger sedan rum i slutet av sommaren för dem som var 

på läger på sommaren, och för sportlovsskribanditerna är konfirmationen i maj. 

(Bäck, personlig kommunikation, 23.3.2011). 

 

 Förhoppningar med förnyelsen 

 

Enligt Bäck (personlig kommunikation, 23.3.2011) går alltså den tilltänkta 

skriftskolförnyelsen ut på att förändra skriftskolan så att man skulle starta den med 

ett inledande skriftskolläger och därefter delta i församlingsintroduktionen. Denna 

församlingsorientering skulle sträcka sig över ett halvår efter lägret och därefter 

skulle konfirmationen äga rum. Tidpunkten för skriftskollägren skulle alltså inte 

rubbas utan det är församlingsintroduktionen som förflyttas. Detta betyder att 

konfirmanderna startar sin skriftskola antingen på sportlovet när de går på årskurs 

åtta eller på sommaren mellan årskurs åtta och nio. Tidpunkten för konfirmationen 

skulle med andra ord rubbas i och med skriftskolförnyelsen. De konfirmander som 

deltar i skriftskollägret på sportlovet skulle konfirmeras kring adventstiden medan 

de konfirmander som deltar i sommarens läger skulle konfirmeras på våren. (Bäck, 

personlig kommunikation, 23.3.2011). 

Bäck berättar att Åbo svenska församling varje år har en ganska stor årskull med 

konfirmander. Detta är glädjande i sig men för även med sig många utmaningar. Detta 

faktum resulterar i att man som församlingsanställd har svårt att få någon slags 
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personlig relation till konfirmanderna eftersom de ofta är över hundra stycken. Man 

träffas förstås i mindre grupper under detta halvår men dessa träffar är sådana till sin 

karaktär att de inte gynnar en etablering av relationer mellan anställda och 

konfirmander. Eftersom dessa träffar är korta och eftersom fokuset ligger på 

undervisning finns det inga större möjligheter till verkligt relationsskapande. Under 

det halvår som församlingsintroduktionen pågår finns det med andra ord ingen 

verklig möjlighet att etablera en relation till konfirmanderna på samma sätt som man 

kan göra på ett skriftskolläger där man på ett helt annat sätt ägnar sig åt 

relationsskapande verksamhet. På grund av detta faktum menar Bäck att man i en 

mindre församling där årskullen med konfirmander exempelvis ligger på ca 25 

konfirmander inte har behov av någon sådan förändring som Åbo svenska församling 

planerar eftersom man då lättare kan etablera relationer till dessa konfirmander på 

grund av deras antal som kanske är en femtedel av alla de konfirmander som större 

församlingar har. (Bäck, personlig kommunikation, 23.3.2011). 

Bäck betonar vikten av att konfirmanderna skulle ha en relation till de 

församlingsanställda när de ska börja ta del och bekanta sig med den verksamhet som 

församlingen har. Detta gäller gudstjänsten men även ungdomsarbetet överlag. 

Tanken är att konfirmanden, låt oss kalla honom ”Kalle”, kanske lyssnar lite mer 

intresserat på prästen ”Pärs” predikan eftersom Kalle känner Pär för att han var präst 

på Kalles läger. Likaså ser Kalle fram emot att komma till församlingens 

ungdomslokal på ungdomssamling eftersom han känner ungdomsarbetsledaren 

”Ulla”, som kan hans namn och känner Kalle eftersom hon var på hans skriftskolläger. 

På grund av att konfirmanden har en relation till de anställda i församlingen och vice 

versa är alltså förhoppningen den att konfirmanden skall uppleva den verksamhet 

som han eller hon deltar i, och som han eller hon förhoppnings även känner sig mer 

delaktig i, som mera meningsfull och givande. En annan viktig del av det faktum att 

relationen mellan konfirmander och anställda skulle förbättras, är att man som 

anställd och vuxen kan lära känna de konfirmander som verkligen mår dåligt och 

kunna se dem på ett skriftskolläger för att sedan kunna vandra med dem på ett helt 

annat sätt än förut i den resterande församlingsintroduktionen. När skriftskolan är 

uppbyggd som den nu är, där församlingsintroduktionen är den del som inleder 

skriftskolan, kan man inte etablera en sådan relation till konfirmanderna där det 
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finns ett förtroende och en vilja att dela med sig av saker som man har svårt med. 

(Bäck, personlig kommunikation, 23.3.2011). 

 

Bäck menar att väldigt många av konfirmanderna upplever att skriftskollägret är det 

bästa med skriftskolan. I och med att lägret inleder skriftskolan får man från första 

början en positiv upplevelse och en positiv bild av vad kyrkan står för, vad en 

församling är och fram för allt vad kristen tro handlar om och går ut på. Med denna 

positiva erfarenhet som grund för den resterande skriftskoltiden är förhoppningen 

att den resterande församlingsintroduktionen ska få färgas av de erfarenheter som 

gjorts under lägrets gång. Inte nog med den positiva bilden har konfirmanderna även 

fått en grundlig genomgång av grunderna i kristen tro på skriftskollägret. Med denna 

kunskap som grund är tanken att det ska vara lättare att kunna förstå den gudstjänst 

som konfirmanderna sedan ska delta i. Även den kristna gemenskap som 

församlingen skall fostra konfirmanderna in i kan göras mer lättillgänglig eftersom 

man på skriftskollägret fått en förståelig inblick i vad denna gemenskap handlar om. 

Med denna kognitiva kunskap om kristen tro och de positiva erfarenheter man har 

från skriftskollägret hoppas alltså Åbo svenska församling att 

församlingsintroduktionen skall bli bättre än vad den är idag. Församlingen hoppas 

således att gudstjänstbesöken ska bli mer givande än de varit enligt den traditionella 

modellen för skriftskolan. Tanken med förnyelsen är att ge konfirmanderna de 

verktyg som behövs för att de bättre än förut ska kunna förstå och delta i 

gudstjänsten. (Bäck, personlig kommunikation, 23.3.2011) 

Bäck berättar att en annan förhoppning är att flera av ungdomarna efter skriftskolan, 

som alltså förhoppningsvis har känts mer meningsfull och givande när förnyelsen har 

ägt rum, ska bli en etablerad del av det ständigt pågående ungdomsarbetet. Genom 

denna förändring vill man alltså uppmuntra ungdomar att vara en verksam del av 

ungdomsarbetet i församlingen. En annan förhoppning man har är att ungdomarna 

genom skriftskolan ska få de verktyg de behöver för att upprätthålla ett andligt liv; 

det vill säga lära ungdomarna hur man kan omsätta sin tro i praktiken på olika sätt. 

(Bäck, personlig kommunikation, 23.3.2011) 
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3 Grunden för kyrkans ungdomsarbete och dess uppgifter 

 

Kyrkans ungdomsarbete baserar sig på många styrdokument som definierar vad ett 

ungdomsarbete skall vara och hur det skall genomföras. Ungdomslagen och 

kyrkoordningen lägger grunden för den ungdomsverksamhet som den lutherska 

kyrkan i Finland utför. Kyrkans ungdomsarbete har flera uppgifter som är 

gemensamma för allt ungdomsarbete, men utöver det har kyrkans ungdomsarbete 

helt säregna uppgifter som skiljer sig från all annan ungdomsverksamhet. Inom 

kyrkan har man även utvecklat egna planer och strategier för hur man ska genomföra 

sitt säregna uppdrag och sitt ungdomsarbete. 

Eftersom församlingen bedriver ungdomsarbete har man enligt lag ansvar för 

genomförandet av detta ungdomsarbete. Faktum är att organisationer som arbetar 

med ungdomsarbete fortfarande har rätt att definiera sitt eget säregna uppdrag, 

vilket förstås även gäller kyrkan (Nieminen 2010, s. 8). Ungdomsarbete definieras i 

ungdomslagen (2006/72) som ”åtgärder för att främja ett aktivt medborgarskap i 

fråga om användning av sin egen tid, stärka de ungas sociala identitet, stödja de ungas 

utveckling och självständighet samt växelverkan mellan generationerna” (§2, mom.1). 

Syftet med hela ungdomslagen är med andra ord att ”stödja de ungas utveckling och 

självständighetsprocess, främja ett aktivt medborgarskap och de unga och stärka deras 

sociala identitet samt förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor” (§1, mom.1). 

Detta syfte skall enligt lagen uppnås genom bland annat gemenskap. Deltagande, som 

även kan ses som synonym till delaktighet, beskrivs enligt ungdomslagen med att 

ungdomar ska ha möjlighet att påverka sådant som har med ungdomsarbete och 

ungdomspolitik att göra. I lagen har man preciserat definitionen ”stärkning av ungas 

sociala identitet” med beskrivningen ”till unga riktade åtgärder för att förbättra deras 

livskunskap och för att förhindra utslagning.” (§2, mom.1). 
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 Ungdomsarbetets basfunktioner 

 

Ser man på ungdomsverksamhetens roll och uppgift kan man se att den frågan väldigt 

ofta är aktuell såväl i praktiken som i teorin. Det är viktigt att man inom hela 

branschen för ungdomsarbete, som kyrkans ungdomsarbete är en del av, har en 

likartad syn på avsikten och målen med verksamheten. Detta är viktigt om man vill 

vinna gehör i samhället för hur viktigt ungdomsarbetet verkligen är. Ser man specifikt 

på kyrkans ungdomsarbete kan man urskilja tre stycken huvuduppgifter som är 

gemensamma för annan ungdomsverksamhet och dessa är socialisationsfunktionen, 

personalisationsfunktionen och kompensationsfunktionen. (Nieminen 2010, s. 7-8). 

Kyrkans ungdomsarbete är en del av en större socialisationsprocess som hela tiden 

äger rum i vårt samhälle, där man traditionellt menat att denna socialisation handlar 

om att överföra värderingar, beteendemönster, roller och verksamhetsmodeller till 

den unga generationen. Det är i princip detta som ungdomssektorns första allmänna 

uppdrag är. På ett mera allmänt plan handlar socialisering även om att integrera de 

unga som sedan själva väljer vad de gör med de roller, värden, modeller och 

beteendemönster som erbjudits dem. Det allmänna ungdomsarbetet har aldrig varit 

det enda området som burit ansvar för de ungas socialisation, men däremot har det 

haft en viktig ställning i detta arbete. (Nieminen 2010, s. 9). Kyrkans ungdomsarbete, 

som förstås är en del av det allmänna ungdomsarbetet, har en klar och tydlig 

avgränsning till allt annat ungdomsarbete; nämligen den kristna profilen. Denna 

kristna profil kan man dock problematisera om man vill, genom att argumentera för 

att den västerländska värdegrunden i grund och botten är byggd på kristna 

värderingar; men för enkelhetens skull kan man bara konstatera att den tydliga 

kristna profileringen är det som skiljer kyrkans ungdomsarbete åt från annan 

ungdomsverksamhet.  

Det andra uppdraget som kyrkans ungdomsarbete har är att stöda den unga 

personens personalisation, vilket betyder att man stöder den unga i hans eller hennes 

utveckling till en egen personlighet. Man strävar efter att den unga ska bli en 

självständig individ och det här förutsätter att man inser, stöder och beaktar den 

unga människans individualitet, egenart och originalitet. Ungdomsarbetet har en 

viktig roll när det kommer till att hjälpa ungdomar att utveckla deras personligheter 
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och på sätt hjälpa dem att bli medvetna om sina egna strävanden och behov. Genom 

att hjälpa ungdomar att utveckla den individuella potential som var och en besitter, 

samt erbjuda dem inspirerande inlärningsupplevelser, kan man genom 

ungdomsarbetet vara med i processen att hjälpa ungdomarna att växa som 

människor. Mötet mellan en ungdomsarbetare och en ungdom fyller med andra ord 

en viktig funktion i denna process. (Nieminen 2010, s. 9-10) 

Det tredje uppdraget som ungdomsarbetet som kyrkan utför är att rätta till samt 

jämna ut eventuella brister och problem i ungdomarnas socialisations- och 

personalisationsprocesser. Detta uppdrag eller denna funktion brukar kallas för 

kompensationsfunktionen. Vad man menar med denna är att man i ungdomsarbetet 

ska lägga tyngre fokus på dem som är de mest utsatta och på dem som lever under 

särskilt svåra förhållanden. Idén är med andra ord att stöda de ungdomar som har 

problem med sig själva eller som har problem med kontakten till samhället. 

(Nieminen 2010, s. 10-11)  

Med andra ord finns det många uppgifter som kyrkans ungdomsarbete, och i det här 

fallet skriftskolan, kan vara med och arbeta för. I ungdomsarbetet behöver man 

sträva efter att ge ungdomar upplevelser av framgång och se till att ge det stöd som 

alla ungdomar i någon form behöver (Horelli., Haikkola, Sotkasiira 2010, s. 78). De 

funktioner som har presenterats är alltså sådana som kyrkans ungdomsarbete har 

gemensamt med annan ungdomsverksamhet, men sedan har kyrkan helt särskilda 

uppgifter och målsättningar med sin ungdomsverksamhet som skriftskolan är en del 

av. 

 

 Kyrkans specifika uppdrag och ungdomsarbete 

 

Enligt bestämmelserna i kyrkoordningen (1993/1055) ska församlingen stöda 

föräldrarna samt vårdnadshavarna att ge sina barn undervisning om kristen tro och 

en kristen fostran inom ramen för den evangelisk-lutherska bekännelsen. 

Församlingen skall med andra ord ha omsorg om sina medlemmars kristna fostran 

oberoende i vilken ålder de är. På basis av dessa argument skall församlingen ordna 
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konfirmandundervisning där ungdomar får lära sig om kyrkans tro och där de ska 

ledas in i församlingens gemenskap. Skriftskolan skall ledas av en präst eller en lektor 

och utöver detta skall församlingens ungdomsledare, kantorer samt övriga anställda 

vara med och förverkliga skriftskolan. (§1-3, mom. 1). Med andra ord är skriftskolan 

en mycket viktig del av församlingens verksamhet eftersom det i huvudsak är denna 

verksamhet som svarar på kraven om kristen fostran och undervisning. 

I ramplanen för konfirmandarbetet ges riktlinjer för hur konfirmandarbetet skall 

planeras, genomföras, utvärderas och utvecklas på lokalt plan. Med utgångspunkt i 

dop- och missionsbefallningen har kyrkan alltid undervisat dem som den har döpt 

eller som vill bli döpta. Konfirmandarbetets uppgift är sedan att hjälpa ungdomarna 

förstå och kunna leva ut den tro de blivit del av genom dopet. Genom skriftskolan och 

konfirmationen, som är bekräftelsens heliga förrättning, leds de som deltagit i 

konfirmandundervisningen till nära kontakt med församlingen och dess verksamhet. 

På samma sätt som Kristus mötte människor i sin tid i deras livssituation skall 

konfirmandarbetet också ha som utgångspunkt att möta de unga i den situation de 

befinner sig just nu genom olika arbetssätt. (Kyrkostyrelsens publikationer 2002, s. 5-

9) 

 

 Skriftskolans uppbyggnad 

 

Det finns en grundstruktur och allmänna bestämmelser om vad skriftskolan skall 

innehålla så att den kan vara relativt enhetlig i alla församlingar. Den grundstruktur 

som har planerats för skriftskolan har dock planerats så att den är smidig och 

formbar. Det här betyder alltså att församlingen har en stor frihet att planera och 

genomföra skriftskolan enligt de förutsättningar och omständigheter som omger 

församlingens arbete. Skriftskolan skall bestå av ett inledningsavsnitt, ett 

huvudavsnitt, ett avslutningsavsnitt och en församlingsorientering. (Kyrkostyrelsens 

publikationer 2002, s. 19-21) 

I inledningsavsnittet är tanken den att konfirmanderna och ledarna ska lära känna 

varandra och att man ska försöka skapa en trygg atmosfär i gruppen. I detta skede är 
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det viktigt att konfirmandernas egna förväntningar diskuteras. Här kartlägger även 

ledarna för skriftskolan konfirmandernas kunskaper. Genom att ta upp 

grundläggande och centrala teman för skriftskolan som exempelvis tro, bön, Gud, dop 

och nattvard kan en grund för den resterande skriftskoltiden läggas. Det är även 

viktigt att konfirmanderna får en grundläggande kunskap i användningen av bibeln 

och psalmboken samt hur det är önskvärt att man skall delta i gudstjänster och 

andakter. Inledningsavsnittet ska bestå av 6-12 timmar. (Kyrkostyrelsens 

publikationer 2002, s.23) 

Huvudavsnittet i skriftskolan ska bestå av många olika grundläggande teman som 

knyter an till den kristna tron. Konfirmanderna ska i detta avsnitt få möjlighet att 

fundera på de livsfrågor de har. Det kan handla om frågor som kretsar kring de ungas 

utvecklingsskede, frågor om till exempel värderingar, ideal och sexualitet. Vidare kan 

det även handla om frågor som har med framtiden att göra, frågor som exempelvis val 

av livsstil, natur och miljö, val av yrke, ansvar etc. Det kan även handla om 

existentiella frågor kring livets mening och mål, död, gudsfrågor och så vidare. De 

frågor som konfirmander har kan vara mycket varierande men det är viktigt att det 

finns utrymme för dem. (Kyrkostyrelsens publikationer 2002, s. 23-24) 

Kyrkans tro ska även lyftas fram i detta avsnitt. Det centrala innehållet ska med andra 

ord handla om Gud, tron på Gud, människan i skapelsen och så vidare. Vidare ska 

Jesus Kristus och det frälsningsverk som han uträttade behandlas där teman som 

bland annat synd, försoning och uppståndelsen ska presenteras och diskuteras. En 

annan viktig del av huvudavsnittet är att de unga lär känna Gud som den heliga 

Anden, den heliga Anden som verkar genom sakramenten och ordet och som skänker 

kärlek och tro. Bön, mission, diakoni, kyrkoåret och gudstjänster är även andra teman 

som ska lyftas fram. Som sagt är det många grundläggande teman som ska behandlas 

i huvudavsnittet i skriftskolan och detta avsnitt skall vara 44-56 timmar långt. 

(Kyrkostyrelsens publikationer 2002, s. 25-27) 

I slutavsnittet av skriftskolan ska en integrering av det som konfirmanderna lärt sig 

ske. Det som man lärt sig ska sammanfattas och en utvärderings ska göras. Det är 

även viktigt att konfirmanderna förstår att församlingsverksamheten finns till för 

dem och att de behövs i den verksamheten. Konfirmationens betydelse och 
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förberedelse är även en viktig del av slutavsnittet och detta avsnitt skall vara 4-10 

timmar långt. (Kyrkostyrelsens publikationer 2002, s. 27-28) 

Förutom dessa tre avsnitt som presenterats skall skriftskolan även bestå av en 

församlingsorientering. Tanken med denna församlingsorientering eller 

församlingsintroduktion är att konfirmanderna lär känna församlingen och kyrkans 

verksamhet och att de får möjlighet att leva i församlingens verksamhet. I praktiken 

handlar det om att delta i gudstjänster, att bekanta sig med församlingens lokaler och 

etablera en kontakt med församlingsanställda och ansvarspersoner i församlingen. 

Församlingsorienteringen skall vara 8-16 timmar lång. (Kyrkostyrelsens 

publikationer 2002, s. 28) 

I Kyrkostyrelsens publikation ”Livet-tron-bönen” presenteras skriftskolans innehåll i 

den ordningen som presenterats ovan. I den presentationen kommer alltså 

församlingsorienteringen till sist. Detta är intressant med tanke på att regeln i hela 

Borgå stift, som består av alla svenskspråkiga församlingar i Finland, är att 

församlingsorienteringen är den del som inleder hela skriftskolan. Det faktum att 

ordningen i planen ”Livet- tron-bönen” är som den är kan man alltså se som ett stöd 

för den förnyelse som Åbo svenska församling planerar. I och med att varje 

församling har stor frihet att organisera och planera skriftskolan består 

församlingsintroduktionen i Åbo svenska församling av mer än vad som stipuleras i 

den allmänna planen för skriftskolan (Personlig kommunikation, Mia Bäck 23.3.11). 

Gränsen mellan de olika avsnitten i skriftskolplanen är med andra ord flytande.  

Gudstjänsten lyfts inte bara fram som en del av församlingsorienteringen utan som en 

viktig del av grundstrukturen för hela skriftskolan. Ett av de stora målen med 

skriftskolan är alltså att konfirmanderna ska känna sig hemma i församlingens 

gemensamma högmässor. Den högmässa som hela församlingen firar tillsammans är 

nämligen församlingens främsta och hållbaraste stöd för de ungas andliga liv efter att 

skriftskolan är slut. Gudstjänsten ska med andra ord vara en integrerad del av 

skriftskolan. (Kyrkostyrelsens publikationer 2002, s. 29-31) 

Det är viktigt att man har någon slags uppföljning för konfirmanderna. Det är viktigt 

att de som är ansvariga för skriftskolan har en bild av hur det går för konfirmanderna 

och att få en bild av vilka frågor samt funderingar som konfirmanderna har. En 
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inlärningsdagbok kan vara ett mycket bra sätt att förverkliga denna uppföljning. Det 

är även viktigt med en kontinuerlig utvärdering av skriftskolan. Den respons som 

konfirmanderna ger angående sin skriftskola bör man ta på allvar och på basis av den 

feedback som ges kan man rätta till eventuella brister som finns. På så sätt försäkrar 

man sig även om att skriftskolan utvecklas och blir bättre. (Kyrkostyrelsens 

publikationer 2002, s. 39). 

 

4 Motivation och skriftskolförnyelse  

 

Finland hör till de mest sekulariserade länderna i världen och man kan därmed fråga 

sig hur det kan komma sig att så många ungdomar väljer att gå skriftskolan. Kyrkan 

är minsann allt annat än trendig idag och får många gånger dålig publicitet. Det finns 

ett allt större utbud av diverse aktiviteter för ungdomar idag, allt från sport till konst 

och kultur. (Christensen 2010, s. 31). Varför väljer då ungdomar att delta i en så 

annorlunda aktivitet som skriftskolan? 

I undersökningar som gjort om vad som motiverar ungdomar att bli konfirmerade 

har fyra aspekter lyfts fram; nämligen en materiell aspekt, en social aspekt, en religiös 

aspekt samt en traditionell aspekt. Med den materiella aspekten menas att 

ungdomarna motiveras av den fest och de gåvor som följer en konfirmation. Den 

sociala aspekten handlar om att träffa nya människor och utvidga sitt sociala nätverk. 

Den religiösa aspekten är även en viktig bit för många ungdomar, man vill lära sig om 

kristen tro och framför allt kristna värderingar och etik. Vidare har fortfarande 

traditionen en stor roll när det kommer till att motivera ungdomar att delta i 

konfirmandundervisningen. Den aspekt som kommer att lyftas fram i detta arbete är 

den sociala aspekten. Denna aspekt lyfts fram eftersom det är den aspekt som i 

största utsträckningen går att påverka och är den mest relevanta aspekten ur en 

ungdomsarbetsledares synvinkel. Den sociala aspekten är även statistiskt sett den 

viktigaste motiverande aspekten för de finländska ungdomarna (Christensen 2010, 

s.32-34). Utgångspunkten kommer alltså att vara social motivation. 
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Motivation spelar en avgörande roll när det kommer till hur människor styr sina val, 

sina beslut och sina handlingar. Motivation kan uppstå som ett resultat av att en 

person har vissa behov som man behöver få fyllda eller att man vill nå ett visst mål. 

Vidare kan motivation även uppstå i samband med planer man gjort för sitt liv eller 

uppstå i ett sökande efter mening med livet. (Mannino & Snyder & Omoto 2011, s. 

127). Ungdomarnas motivation angående skriftskolan står alltså i centrum och vill 

man inte gå skriftskolan så är församlingens ståndpunkt att man inte ska behöva gå 

den. Detta faktum gäller sedan även för församlingens resterande ungdomsarbete. 

Ingen måste delta i församlingens verksamhet utan alla får komma och gå som de vill. 

På grund av detta är det viktigt att man i kyrkans ungdomsverksamhet förstå vad det 

är som motiverar människor att delta i verksamhet som grundar sig på voluntarism. 

I den grupp som ska ordna skriftskolan finns många av de anställda i församlingen 

inblandade och tanken är att alla bidrar med sin bit för att förverkliga skriftskolan. På 

lägret har konfirmanden fått bekanta sig med prästen, ungdomsarbetsledaren, 

diakonen och kantorn samt i bästa fall även andra anställda som exempelvis ledarna 

för barnarbetet i församlingen. (Kyrkostyrelsens publikationer 2002, s.38). Ett av 

målen som församlingsorienteringen har är att konfirmanden skulle få lära känna de 

anställda vilket i och med förnyelsen redan skett på skriftskollägret. Detta faktum 

gynnar sedan församlingsorienteringen eftersom ett av målen med 

skriftskolförnyelsen är att öka motivationen för församlingsintroduktionen genom att 

etablera relationer mellan anställda och konfirmander. Denna församlingsorientering 

är sedan tänkt att stärka konfirmandens identitet som en medlem av den lutherska 

kyrkan i Finland men även att på längre sikt hjälpa denna att upprätthålla kontakten 

med församlingen (Kyrkostyrelsens publikationer 2002, s 28).  

Motivation uppkommer ofta i en social kontext. I ett sammanhang där man får arbeta 

tillsammans med andra människor som har liknande intressen samt mål och som 

man även känner en speciell social kontakt till – där frodas motivation. En viktig bit 

av detta är alltså att ha en social kontakt med någon eftersom det är i denna kontakt 

som motivation ofta uppstår. En annan viktig ingrediens i motivationen är att känna 

social tillhörighet med en grupp människor och det finns olika orsaker till varför det 

är så. Människan har som sagt ett grundläggande behov av att höra hemma 
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någonstans.  (Walton & Cohen 2011, s. 82). Positiva känslor är även en helt central bit 

när det kommer till att känna motivation för något (Niermeyer, Seyffert 2004, s. 14). 

På ett skriftskolläger skapar man en alldeles speciell social kontext och under lägrets 

gång skapas det ofta goda relationer mellan konfirmander och anställda. Genom att 

skapa en accepterande atmosfär där man försöker minimera chansen att människor 

blir utanför kan man skapa en grogrund för relationer (Leary & Allen 2011, s. 38). 

Människan har även ett grundläggande behov att höra hemma någonstans, alla bär vi 

på ett motiv av att bli accepterade. Vi bär även på en önskan att bli högt skattade och 

högt värderade ur ett relationsperspektiv. (Leary & Allen 2011, s. 37). Detta betyder 

att vi vill att människor ska uppleva den sociala kontakt de har med oss som något 

värdefullt och något de sätter ett högt värde på. I skriftskolan försöker man därför 

hela tiden se till att alla i gruppen känner sig accepterade och att alla känner att de 

tillhör det sociala sammanhang som lägret utgör. Man försöker även svara på det 

grundläggande behov som människan har att höra hemma någonstans genom att visa 

att ungdomarna har en given plats i församlingens ungdomsarbete. De bekymmer 

som människor har med att bli accepterade och känslan av att höra hemma 

någonstans är en av de stora faktorerna som gör att människor handlar på visst sätt i 

olika situationer och även en stor källa till det som motiverar människor att handla 

(Leary & Allen 2011, s. 38). 

Det är både intuitivt självklart och empiriskt bevisat att människan behöver 

meningsfull social kontakt och motivationen för denna kontakt är mycket viktig för 

skapandet av en egen identitet. Människan behöver en social värld som de kan förstå, 

där trosuppfattningar, attityder och beteenden är sammanhängande och bestående. 

(Forgas & Williams & Laham 2009, s.5). Om detta bestående saknas kan människor 

uppleva psykologiskt obehag och man har svårt att skapa sociala och personliga 

relationer (Forgas, m.fl. 2009, s.6).  Enligt den traditionella formen för skriftskolan 

där församlingsintroduktionen äger rum före skriftskollägret har konfirmanderna 

knappt någon relation till de anställda i församlingen. Dessutom har konfirmanderna 

inte heller den referensram som tidigare generationer när det kommer till att förstå 

den kristna religionsutövningen. Ser man på forskning som gjorts på detta område 

kan man se att skriftskolan är den första kontakt som ca 60 procent av de ungdomar 

som går skriftskolan har med församlingens verksamhet (Niemelä 2009, s 295). Med 
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andra ord kan många ungdomar som deltar i församlingsintroduktionen uppleva den 

som konstig och till och med uppleva ett psykologiskt obehag eftersom de 

trosuppfattningar, attityder och beteenden de möter inom ramen för 

församlingsintroduktionen inte är sammanhängande med det ungdomarna är vana 

vid. De är inte heller en del av den sociala värld som finns i församlingen.  

Det är ett faktum att olika sällskap påverkar människor på olika sätt. Om en ungdom 

exempelvis umgås i en grupp människor där akademisk framgång är önskvärt är 

chanserna större att denna ungdom lyckas med i sina studier än om samma ungdom 

skulle umgås i ett socialt sammanhang där akademisk framgång minsann är allt annat 

än önskvärt. (Walton & Cohen 2011, s. 83). Faktum är att det finns ett kognitivt 

interberoende bland människor. Med det här menas att en persons individuella 

uppfattningar, attityder och identitet är konstruerade i förbindelse med andra 

människors uppfattningar, attityder och identitet. (Walton & Cohen 2011, s. 79).  

Här behöver alltså kyrkan ta en aktiv roll och se till att skapa sociala sammanhang där 

man befrämjar positiva värderingar där man värdesätter det goda och genom detta 

kognitiva interberoende påverka människors uppfattningar, attityder och identitet i 

en positiv riktning. Kyrkan bör verka som en motvikt till de många destruktiva sociala 

sammanhang som finns i vår värld och som befrämjar själviska värderingar och 

främlingsfientliga attityder. Denna förnyelse som Åbo svenska församling planerar är 

som sagt ett försök att förbättra relationerna till konfirmanderna och på detta sätt 

värna om denna uppgift som kyrkan har, att värna om de goda värderingar som den 

kristna religionen står för. Förnyelsen är en kraftansträngning för att öka kyrkans 

inflytande i detta kognitiva interberoende som finns bland människor och i det här 

fallet mellan anställda i Åbo svenska församling och konfirmanderna men även 

mellan själva församlingen och konfirmanderna.  

 

 Voluntarism som grund för kyrkans ungdomsarbete 

 

Voluntarism handlar i det här sammanhanget om den fria viljans princip, att 

ungdomarna själva har möjlighet att välja om de vill vara en del av exempelvis 
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ungdomsverksamheten i en församling. Kyrkans ungdomsarbete grundar sig helt och 

hållet på voluntarism, så har det alltid varit och så bör det förbli. (Nieminen 2010, s. 

18). Konfirmandarbete beskrivs ofta ur de anställdas eller konfirmandernas 

synvinkel och ofta glömmer man bort en minst lika viktig grupp nämligen 

konfirmandledarna som deltar i skriftskolan på frivillig basis. Faktum är att det 

knappt går att föreställa sig konfirmandundervisningen i Finland utan att 

hjälpledarna är en del av ekvationen. (Porkka 2010, s. 72). Konfirmandledarna i 

Finland är en väldigt brokig skara ungdomar med olika uppfattningar, resurser, 

kunskaper och motivationer. Denna mångfald spelar en viktig roll för framgången i 

konfirmandarbetet eftersom det bidrar till att konfirmanderna kan identifiera sig 

med någon. Denna mångfald uppmuntrar sedan konfirmanderna att fortsätta vara en 

del av församlingsgemenskapen eftersom de ser att det finns utrymme många olika 

typer av människor i den gemenskapen. (Reite 2010, s86). En bra grupp av 

hjälpledare skall helst bestå av många olika typer av människor eftersom man 

behöver både starka personligheter som kan leda samtidigt som man behöver dem 

som kan se och stöda konfirmanderna. Ingen kan ersätta någon annan utan alla har 

sin plats och sin unika uppgift. (Porkka 2009, s.327). 

Den största motiverande faktorn bakom konfirmandledarnas deltagande är den 

sociala kontakt de etablerar med deltagarna på lägret. Att vara tillsammans med 

andra hjälpledare, församlingsanställda och konfirmander är med andra ord en 

mycket viktig motivationsfaktor. (Porkka 2010, s. 84-85). När det kommer till 

motivation bakom voluntarism i allmänhet kan man se att det handlar om att hjälpa 

varandra och på olika sätt göra världen till en bättre plats samt i processen själv få ut 

någonting, som exempelvis vänner, bli bättre på något, få mera självförtroende men 

också för att försäkra sig om sina egna värderingar (Mannino, m.fl. 2011, s. 130). Men 

hur ska man då arbeta för att motivera människor till arbete på frivillig basis? 

Volontärer är mer benägna att engagera sig i olika uppgifter om de känner att dessa 

uppgifter passar de egna motiv man har (Mannino, m.fl. 2011, s. 141). Om då en 

person exempelvis har anmält sig frivillig att hjälpa till i gudstjänsten och kan sjunga 

väldigt bra men ombeds att hänga upp psalmnumrorna på väggen istället för att 

denna person ombeds att fungera som försångare kan man ju fråga sig vilket denna 

person upplever som mer motiverande. Svaret är troligtvis att personen känner sig 
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betydligt mer motiverad för att sjunga eftersom uppgiften han eller hon har fått 

passar in med de motiv som personen i fråga har. 

Konfirmandledarna är en viktig del av konfirmandarbetet. En av hjälpledarnas 

huvuduppgifter är att skapa en positiv gruppanda och försöka se att alla 

konfirmander trivs på lägret. När det kommer till innehållet i detta arbete betonar 

hjälpledarna konfirmandernas personliga och sociala utveckling mer än vad anställda 

i församlingen gör. Anställda är mer innehållscentrerade medan konfirmandledarna 

är mer personcentrerade. Det är även så att hjälpledarna ofta står konfirmanderna 

socialt närmare än vad de anställda gör. Detta betyder att hjälpledarnas inflytande 

över gruppen kan vara minst lika viktigt som anställdas inflytande, kanske till och 

med viktigare. Men det är inte bara i konfirmandarbetet som konfirmandledarna har 

en viktig uppgift utan även i det resterande ungdomsarbetet. Undersökningar visar 

att konfirmandledarna står konfirmanderna närmare i sina åsikter än vad anställda i 

församlingen gör. Det verkar som om hjälpledarnas uppfattningar och åsikter ligger 

mitt emellan konfirmandernas och de anställdas uppfattningar och åsikter. Detta 

betyder att hjälpledarna kan fungera som mellanhänder mellan anställda och 

konfirmander. (Porkka 2010, s. 85-87).  

Eftersom kyrkans ungdomsarbete helt och hållet grundar sig på voluntarism betyder 

det att ungdomarna kan komma och gå som de vill. De unga har makt att själva välja 

om de vill vara en del av verksamheten eller inte. Detta faktum ställer vissa krav på 

verksamheten och på den som utför denna verksamhet. De ungdomar som deltar i 

verksamheten behöver få ett välkomnande som respekterar och accepterar dem som 

individer. Genom att skapa ett positivt möte kan man som anställd skapa en god 

grund för framtiden. Vidare är det viktigt att man uppmuntrar de unga man möter i 

sitt arbete och att man hjälper dem att hitta sin egen väg genom livet. Det är även 

viktigt att man har en öppen och fortgående dialog med de unga som är en del av 

ungdomsarbetet. Respekt är även ett nyckelord i mötet med den unga. (Sapin 2009, s 

55-65). Församlingen ska erbjuda en uppväxtmiljö som är trygg där det finns 

utrymme för de frågor och funderingar som ungdomar har. I ungdomsarbetet ska 

man även eftersträva ett arbete där alla är jämlika, där ingen diskrimineras eller 

mobbas och där man får vara som man är. (Kyrkostyrelsen 2004, s. 22-23) 
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 Motivation och målsättning 

 

Motivation har alltså sitt ursprung i människors sociala identitet och i människors 

känsla av social samhörighet men för att motivationen ska nå sin fulla potential 

behöver detta sociala sammanhang ett övergripande mål. Man kan säga att den egna 

sociala identiteten och känslan av social samhörighet behöver vara kopplade till en 

presterande sfär. (Walton & Cohen 2011, s. 82)  

Målet i skriftskolan som struktur är själva konfirmationen och ungdomarna får 

vandra tillsammans med församlingsanställda och hjälpledare emot detta mål. Men 

vilket mål ska då församlingen ha med sitt ungdomsarbete som konfirmanderna är en 

del av, och hur ska detta mål manifesteras så att ungdomarna känner att det är ett 

mål som korrelerar med deras egna sociala identitet, uppfattningar och motiv? Hur 

ska de bli ett mål som motiverar ungdomarna att som en social samhörighet sträva 

efter något större? 

 

5 Slutsatser och rekommendationer 

 

Ser man på den tilltänkta skriftskolförnyelse som Åbo svenska församlingen planerar 

med utgångspunkt i ungdomslagen, som diskuterades i kapitel tre, kan man se hur de 

förhoppningar som församlingen har med förnyelsen och de mål som lagen har för 

ungdomsarbetet korrelerar på många olika plan. Bland de förhoppningar som 

församlingen har med förnyelsen är skapandet av relationer mellan konfirmander 

och anställda en mycket viktig förhoppning. Denna process kan sammanfattas i ordet 

gemenskap. Genom fokuset på gemenskap vill man alltså stöda de unga i deras 

utveckling och deras självständighetsprocess. En annan viktig förhoppning med 

förnyelsen är även att som anställd i församlingen kunna identifiera och upptäcka de 

ungdomar som har större utmaningar än många andra och då försöka lägga in mer 

resurser på att hjälpa dessa ungdomar. Man vill alltså stärka konfirmandernas sociala 

identitet och göra det man kan för att förbättra deras uppväxt- och levnadsvillkor. Att 
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förhindra social utslagning är med andra ord även en av de stora förhoppningarna 

som församlingen har med förnyelsen.  

Ser man skriftskolförnyelsen ur ungdomsarbetets grundfunktioner, som 

presenterades i kapitel tre, kan man hitta goda argument för förnyelsen. I ljuset av 

socialisationsfunktionen har alltså kyrkans ungdomsarbete och framförallt 

skriftskolan en viktig uppgift. Socialisationsfunktionen handlar om att överföra 

värderingar, beteendemönster, roller och verksamhetsmodeller till den unga 

generationen. I skriftskolan lär man konfirmanderna om den kristna teologin, om den 

kristna tron och dess utövning, men man diskuterar även i allra högsta grad 

värderingar, roller och beteendemönster. Detta är en mycket viktig del av 

skriftskolan. Diskussioner kring etik och värderingar är en viktig del av skriftskolan 

vilket avspeglas i de tio bud som konfirmanderna får lära sig och diskutera. 

Personalisationsfunktionen är även en framträdande funktion inom ramen för 

kyrkans ungdomsarbete och framför allt inom ramen för skriftskolan. Genom 

skriftskolförnyelsen hoppas man även att denna socialisation skall leda till 

delaktighet i församlingen på ett bättre sätt än förut. Man vill med förnyelsen på ett 

bättre sätt fostra konfirmanderna till att bli del av en gudstjänstfirande församling 

som värnar om de viktiga och goda värderingar som kristendomen förmedlar. 

Med den skriftskolförnyelse som Åbo svenska församling planerar vill man som sagt 

förbättra de relationer som ligger som grund för personalisationen. 

Personalisationsfunktionen handlar om att man stöder den unga i hans eller hennes 

utveckling till en egen personlighet. Genom att i början av skriftskolan skapa 

relationer som bygger på trygghet, acceptans och värme skapar man en god grogrund 

för de ungas personalisation. Genom den relation som har etablerats mellan anställda 

och konfirmander på skriftskollägret kan de anställda på ett helt annat sätt beakta de 

ungas egenart, individualitet, gåvor och möjligheter i församlingsintroduktionen än 

förut. Ser man på den traditionella modellen för skriftskolan och jämför den förnyelse 

som Åbo svenska församling planerar kan man se att förnyelsen verkligen skapar 

bättre förutsättningar för personalisationsfunktionen.  
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Ser man kompensationsfunktionen med förnyelsen som utgångspunkt kan man se att 

skriftskolan gynnas även på denna punkt. I och med förnyelsen är som sagt de 

relationer etablerade som behövs för att identifiera de ungdomar som är i behov av 

särskilt stöd. Tack vare detta faktum kan man då under församlingsintroduktionen 

arbeta för att hjälpa de ungdomar man har sett att har det svårt och som behöver mer 

stöd.   

Jämför man den traditionella skriftskolan med den förnyade skriftskolan i ljuset av de 

grunduppgifter som kyrkans ungdomsarbete har kan man alltså hitta många 

motiveringar som talar för den förnyelse som församlingen planerar. Ser man 

förnyelsen med ungdomsarbetets basfunktioner som utgångspunkt kan man tydligt 

se att det finns fog för de planer som församlingen har. Den etablering av relationer, 

som är förnyelsens huvudargument, lägger en grund för både socialisations-, 

personalisations- och kompensationsfunktionen på ett sätt som inte den traditionella 

skriftskolan kan göra lika väl. Det skulle vara rekommenderat att församlingen inser 

och utnyttjar denna positiva aspekt av den tilltänkta skriftskolförnyelsen.  

Även de strategier och planer som kyrkan har för skriftskolan och ungdomsarbetet 

överlag stöder den tanke som Åbo svenska församling har med sin förnyelse. 

Församlingarna har stor frihet att planera och genomföra skriftskolan och denna 

frihet tänker den svenska församlingen i Åbo använda sig av. De fyra avsnitt som 

skriftskolan ska bestå av är den grund som utgör skriftskolan. Den traditionella 

skriftskolan består av dessa fyra avsnitt och det kommer även skriftskolan efter den 

tilltänkta förnyelsen att göra. Det är tidpunkten för församlingsintroduktionen som är 

skillnaden och denna del av skriftkolan ska enligt ramplanen för skriftskolan vara 8-

16 timmar lång. Man kan fråga sig varför en förändring av en så relativt liten del av 

skriftskolan skulle ha betydelse. Men även om församlingsintroduktionen är ganska 

kort när det kommer till antalet timmar så sträcker den sig över tidsperiod. I Åbo 

svenska församling sträcker sig församlingsintroduktionen över en tidsperiod av sex 

till nio månader (Bäck, personlig kommunikation, 23.3.2011). Med andra ord är 

denna förändring av skriftskolan en betydande förändring som på många sätt kan 

komma att förbättra skriftskolan som helhet.  
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Gudstjänsten lyfts fram som en viktig del av skriftskolan den plan, Livet-tron-bönen, 

som utarbetats för konfirmandarbetet i lutherska kyrkan. I och med denna förnyelse 

har församlingen en möjlighet att lägga en bättre grund för 

församlingsintroduktionen än man har enligt det traditionella upplägget för 

skriftskolan. Denna möjlighet är något som församlingen bör ta vara på. Det skulle 

vara rekommenderat att församlingen skulle arbeta med att hitta nya sätt att 

integrera gudstjänsten i skriftskollägret för att på sätt lägga en så god grund som 

möjligt för församlingsintroduktionen.  

Av de fyra aspekter som undersökningar visat att motiverar konfirmander att gå i 

skriftskolan är det alltså den sociala aspekten som man funnit är den viktigaste. 

Eftersom motivation ofta uppkommer i en social kontext finns det mycket som talar 

för en ökad motivation hos konfirmanderna gällande skriftskolan i och med 

förnyelsen. Många ungdomar upplever skriftskollägret som den roligaste biten av 

skriftskolan och för många är det en erfarenhet som man minns för livet. Genom 

skriftskollägret skapar församlingen en positiv bild av vad församlingsverksamhet är. 

Positiva känslor är ju en helt central bit när det kommer till att känna motivation för 

något. Lägret erbjuder möjligheten att knyta den sociala kontakt mellan 

konfirmander, hjälpledare och anställda som kan fungera som grunden för skapandet 

av motivation.  

Genom att inleda skriftskolan med skriftskollägret kan man redan från första början 

arbeta för att alla konfirmander ska uppleva att de har en plats i församlingen och att 

de är accepterade. Man kan från första början arbeta med att få konfirmanderna att 

känna att de är en del av ett socialt sammanhang som de kan känna sig hemma i. 

Under skriftskollägrets gång har kristna trosuppfattningar, attityder och beteenden 

presenterats och diskuterats på ett grundläggande samt djupgående sätt. Tack vare 

detta kan riskerna kring att konfirmanderna upplever församlingsintroduktionen 

som främmande eller obehaglig minimeras eftersom man på skriftskollägret lagt 

grunden till att förstå kristen tro och utövning av denna tro. 

Den skriftskolförnyelse som Åbo svenska församling har planer på att genomföra kan 

alltså komma att öka motivationen för konfirmanderna angående 

församlingsintroduktionen och skriftskolan överlag men i ett längre perspektiv kan 

denna förnyelse föra med sig utmaningar. Eftersom hela skriftskolan skjuts framåt 
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kan det leda till att konfirmanderna är mindre benägna att engagera sig i 

församlingens verksamhet efter att skriftskolan tagit slut vilket kan leda till problem 

för kontinuiteten i ungdomsarbetet. Exempelvis kanske en del ungdomar studerar på 

annan ort efter årskurs nio vilket gör att de inte har möjlighet att engagera sig i 

församlingen och i hjälpledarutbildningen. Frågan blir då hur man ska motivera och 

hur man ska ge ungdomarna möjlighet att fortsättningsvis engagera sig i 

församlingens verksamhet, en verksamhet som alltså grundar sig på voluntarism. 

Konfirmandledarna har lyfts fram som en mycket viktig del av konfirmandarbetet i 

Finland. De spelar en mycket viktig roll i detta arbete av många olika orsaker. 

Konfirmandledarna har en viktig bit när det kommer till etableringen av relationer till 

konfirmanderna. Konfirmanderna har även lättare att identifiera sig med 

hjälpledarna än med de anställda i församlingen. I konfirmandarbetet behöver man 

olika typer av hjälpledare eftersom konfirmanderna då lättare kan identifiera sig med 

någon av dessa hjälpledare. Att kunna identifiera sig med någon och att känna social 

tillhörighet med en grupp människor är viktigt för att konfirmanderna ska känna 

motivation för skriftskolan och ungdomsarbetet överlag. Det skulle alltså vara viktigt 

att församlingen förstår och kan svara på de faktorer som gör att ungdomar känner 

sig motiverade att engagerar sig i församlingens verksamhet eftersom man behöver 

konfirmandledare.  

Det finns dock risker med denna förnyelse. Tradition är en av de faktorer som 

motiverar ungdomar att gå skriftskolan och resultatet av skriftskolförnyelsen är en 

förändring av en lång tradition. I och med detta behöver församlingen vara beredd på 

att det finns föräldrar och ungdomar som motsätter sig denna förnyelse eftersom 

man bryter med den tradition som funnits. Därför är det viktigt att församlingen 

informerar och är öppen när det kommer till att berätta om förnyelsen. Det är även 

viktigt att man erbjuder församlingsmedlemmar möjlighet att ta del av processen och 

ge dem möjlighet att påverka den förändringsprocess som församlingens skriftskola 

går igenom.  

En annan risk är frågan om motivationen hos konfirmanderna räcker efter 

skriftskollägret för att avsluta den och delta i konfirmationen. Lägret är det bästa med 

skriftskolan och då är frågan om allt flera konfirmander väljer att inte konfirmera sig 

eftersom de inte kan motiverar sig för de gudstjänstbesök som är en del av 
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församlingsintroduktionen. För att minimera riskerna att detta scenario ska utspela 

sig skulle det rekommenderas att församlingen skulle ha någon slags uppföljning 

under församlingsintroduktionen. Om församlingen inte lyckas med de 

förhoppningar man har med att öka motivationen för församlingsorienteringen och 

detta scenario äger rum behöver man utvärdera den verksamheten och se hur man 

hittar de bästa lösningarna. Om lösningen på basis av denna utvärdering är den att 

man behöver utveckla det arbete man gör inom ramen för församlingsintroduktionen 

så måste man göra det. Om dock utvärderingen visar att det är förnyelsen i sig själv 

som är problemet måste församlingen vara beredd att vidta åtgärder vilket kan 

betyda att man måste återgå till det traditionella upplägget av skriftskolan. Inom 

ramen för detta arbete har dock många faktorer presenterats som talar emot en 

sådan utveckling.  

Analyserar man denna arbetsfördelning i ljuset av det som konstaterats i detta arbete 

kan denna arbetsfördelning kan utgöra en risk för församlingens ungdomsarbete. 

Eftersom skriftskolan är en så grundläggande och viktig bit av församlingens 

ungdomsarbete är det inte optimalt att konfirmanderna till största delen möter en 

församlingsanställd i skriftskolan och sedan någon annan i själva ungdomsarbetet. Ett 

av målen som församlingen har med förnyelsen av skriftskolan är att konfirmanderna 

ska i ett tidigt skede etablera en relation till anställda i församlingen men sen när 

ungdomarna ska bli en del av ungdomsarbetet så har de inte den relation de kunde ha 

med den som sköter ungdomsarbetet.  

Ungdomsarbetsledaren är expert på sitt område och har i uppgift att planera, 

utveckla, leda samt utföra det arbete som faller inom ramen för detta område. Detta 

område är arbetet med barn och unga. En ungdomsledare har en kärnkompetens som 

består av fyra delområden. Ungdomsarbetsledaren har en kompetens i andligt arbete, 

en pedagogisk kompetens, en organisations- och utvecklingskompetens, en 

kompetens i samverkan samt en samhällelig kompetens. En ungdomsarbetsledare 

har i och med sin utbildning en rad olika kompetenser som behövs i arbete med 

ungdomar. Ungdomsledare har ett socialpedagogiskt grepp som speglar av sig på den 

verksamhet som denna leder. Den här verksamheten ska bland annat vara inriktad på 

delaktighet, stöd, växelverkan och på identifiering av de behov som ungdomar har. 

(Kyrkostyrelsen 2010, s. 18) 
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Den kompetens som en ungdomsarbetsledare besitter är en mycket stor tillgång för 

ett ungdomsarbete. En ungdomsarbetsledare kan bidra med mycket i ett 

ungdomsarbete, och med den utbildning som denne har i bakfickan finns det många 

perspektiv och infallsvinklar som en ungdomsarbetsledare kan komma med. Därför 

kan man fråga sig om inte församlingen skulle behöva en ungdomsarbetsledare i 

deras ungdomsarbete. Som det ser ut nu är det en utbildad präst som sköter 

huvudansvaret för ungdomsarbetet och en rekommendation skulle vara att 

församlingen funderar om man borde anställa en ungdomsarbetsledare. 

Ungdomsarbetsledare har till sin utbildning en annan kompetens än vad präster har 

och den kompetens som en utbildad ungdomsarbetsledare har skulle församlingen 

förmodligen behöva när det kommer till arbetet med ungdomar.  

 

6 Sammanfattning och avslutning 

 

I detta examensarbete har jag presenterat den tilltänkta skriftskolförnyelsen i Åbo 

svenska församling. Jag har granskat och analyserat den utifrån den litteratur som 

utgjort grunden för den teoretiska biten av arbetet. Jag har även diskuterat och 

jämfört förnyelsen med det traditionella upplägget för skriftskolan och baserat denna 

diskussion och jämförelse på den litteratur som ligger som grund för examensarbetet. 

Utifrån den analys, diskussion och jämförelse som jag gjort har jag sedan skapat en 

teoretisk grund för förnyelsen. Utifrån denna teoretiska grund har jag sedan dragit 

slutsatser och gjort rekommendationer som församlingen kan ha användning av i 

arbetet med den tilltänkta skriftskolförnyelsen. Det resultat som examensarbetet 

utgör svarar väl på det syfte som detta arbete har. Syftet med detta arbete har varit 

att granska de premisser på vilka Åbo svenska församling genomför sin 

skriftskolförnyelse och att göra en analys av dem i samband med den litteratur som 

ligger som grund för arbetet. Syftet har även varit att göra en jämförelse mellan 

skriftskolförnyelsens upplägg av skriftskolan och det traditionella upplägget för 

skriftskolan för att på så sätt vaska fram de skillnader som finns mellan de två olika 

uppläggen och granska hur församlingen kan utnyttja dessa skillnader.  
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Valet av metoder har varit relevanta för att belysa de förändringar som den tilltänkta 

skriftskolförnyelsen kan komma att föra med sig. De frågeställningar som låg som 

grund för detta arbete har även besvarats. Det finns fog för förnyelsen i de 

grundläggande dokument som ligger som grund för konfirmandarbetet i den 

lutherska kyrkan i Finland. Det finns även stöd i litteratur som behandlar temat 

motivation för den tilltänkta förnyelsen. Frågan om konfirmanderna kommer att ha 

en ökad motivation efter förnyelsen för församlingsintroduktionen är en mycket 

hypotetisk fråga. Dock har det inom ramen för detta examensarbete lyfts fram många 

argument som stöder att en förändring mot det bättre kan komma att ske. Troligtvis 

kommer även den tilltänkta skriftskolförnyelsen att skapa bättre förutsättningar för 

församlingens ungdomsarbete.  

 

 Etiska aspekter 

 

I och med den avgränsning jag gjort med att fokusera på den sociala aspekten av de 

aspekter som motiverar konfirmanderna att gå skriftskolan har betoningen i detta 

examensarbete varit övervägande positiv. Många argument har talat för den tilltänkta 

skriftskolförnyelsen och få argument har talat emot. Detta beror delvis på den 

avgränsning som gjorts men det beror även på att jag från första början förhålligt mig 

mycket positivt till denna förändring. Jag har även medvetet försökt hitta argument 

som stöder den planerade skriftskolförnyelsen och inte fokuserat lika mycket på att 

hitta argument som skulle tala emot förnyelsen. Dock har några argument emot 

förnyelsen lyfts fram. Jag har även en hel del kontakt med Åbo svenska församling. Jag 

arbetar som resursperson i denna församling samtidigt som jag även är medlem i 

församlingsrådet. Fastän jag är engagerad i församlingen på många olika plan har jag 

dock försökt att förhålla mig så objektivt som möjligt till denna förnyelse och försökt 

att inte bara se det positiva som skriftskolförnyelsen eventuellt skulle kunna föra 

med sig.  
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 Vidare utveckling 

 

För framtiden skulle man behöva göra en utvärdering av hur skriftskolförnyelsen 

fungerat och om man har uppnått de mål man hade med den. I den utvärderingen 

skulle man kunna reda ut vilka faktorer som bidrog till att skriftskolförnyelsen 

lyckades eller misslyckades. Man skulle även kunna göra en enkätundersökning som 

skulle undersöka hur konfirmanderna upplever skriftskolan efter att 

skriftskolförnyelsen ägt rum samt hur konfirmander upplevde skriftskolan före 

förnyelsen ägde rum. På så sätt skulle man kunna få fram statistisk data som man 

kunde använda i en utvärdering av de konsekvenser som skriftskolförnyelsen fått för 

skriftskolan i Åbo svenska församling.  
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