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     Foto: Anna-Karin Thorngren Bergman 
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Inledning 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Foto: Magnus Aronsson/Ikon  

Vi ställde frågan: Vad tänker du om Gud?  

-Jag vet var han finns. Han finns överallt! Barn7 år 

-Jag tänker att han finns, han finns där uppe (pekar mot himlen) Barn 7 år 

-Jag tänker att han vallade får och såg en brinnande buske. Barn 9 år 

-På Gud tänker jag inte så mycket, jag är mest här för att pyssla. Fast, det kan vara bra att 
lära sig om Gud också Barn 9 år 

 

Jesus satte vid flera tillfällen barnen i centrum. Hans ord ”Låt barnen komma till mig och 
hindra dem inte” blir en viktig påminnelse för oss om vilket förhållningssätt vi vuxna ska inta. 
Vi ska inte bara tänka ”Det är så fint med barn” Vi ska på olika sätt verka för att det arbete 
vi bedriver här i Älvsby församling ska genomsyras av tanken på barnets bästa. Genom en 
barnkonsekvensanalys låter vi barns perspektiv och rättigheter få inflytande.  

Vi, personal, förtroendevalda har valt att utgå från några av artiklarna i barnkonventionen.  

Vi valde följande artiklar;                                                                                                                                

Artikel 2 Alla barn har samma rättigheter och värde. Inget barn ska diskrimineras.  

 Artikel 3 Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som för barn. 
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  Artikel 6 Alla barn har rätt till liv och utveckling. 

  Artikel 12 Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.     

Dessa fyra artiklar är Barnkonventionens huvudprinciper. Vi har även tittat på artikel 23 som 
handlar om barn med fysiska eller psykiska handikapp och deras rätt till ett fullvärdigt liv 
under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör för 
barnet att kunna vara aktivt.  

Sedan länge har många asylsökande vuxna, barn, ensamkommande barn kommit till Älvsby 
kommun.    

Med tanke på de barnen valde vi även att titta närmare på Artikel 30 som tar upp barn som 
hör till minoritetsgrupper/ ursprungsgrupper och deras rätt till sitt språk och sin kultur.  

 

 

 

 

 

 

Foto: Fia Kaddik/Ikon 
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Kartläggning 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ålderspyramiden i Älvsbyns kommun visar att här finns många barn och unga, samt äldre. I 
åldrarna 0-18 år finns i Älvsby kommun knappt 1500 personer. Hela befolkningen uppgår 
till 8072 (uppgift från SEB augusti 2020) I procent räknat gör det 19% av befolkningen är 
mellan 0-18 år.  De flesta unga, 75%,  bor i tätorten och dess närhet. Antalet döpta barn i 
åldrarna 0-18 år är 980 stycken, vilket motsvarar 61%. Vi märker att nästan alla barn som 
döps har minst en förälder som är döpt. Av det kan vi se följande,  om man själv är döpt 
väljer man att låta döpa sina barn. Det visar oss hur viktigt det är att nå ut med information 
om dop till nyblivna föräldrar.  

Närmare 200 barn, 8-10 i varje årskull har någon form av invandrarbakgrund de flesta är 
flyktingar eller asylsökande.  Av dessa har några fått permanent uppehållstillstånd, de flesta 
lever i väntan på besked.  

Ekonomi 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Hur ser det ut för barn i Älvsbyns kommun? Vi ställde frågan till tjänstemän på 
socialkontoret, Älvsbyn kommun. Dom berättade att 6.6% av kommunens barn lever i 
ekonomisk utsatthet. Det är lägre än riksgenomsnittet, men ändå nästan 7 av 100 barn 
lever i en svår ekonomisk sits.  

Nästan 10 % av barnen lever i familjer där en förälder har en ohälsosam inställning till alkohol 
eller andra droger.  

Hälsa 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Från skolkurator fick vi veta att den psykiska ohälsan ökar bland både tjejer och killar. 
Mycket stress, ångest, oro. Något mer som ökat de senaste åren är elever med lång och 
problematisk frånvaro, det man kallar för hemmasittare.  Det finns inte i kommunen någon 
ungdomsgård eller liknande som kan fungera som mötesplats. Här är idrottsföreningar och 
kyrkorna inte inräknade.  

Intervjuerna i BKA 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Församlingens konfirmandledare gjorde för en tid sedan en enkät som visar att nästan 85 % 
av ungdomarna alltid känner sig glada. Strax över 80% rör på sig/ tränar regelbundet. 
Nästan 90% tror att de kommer att få ett bra liv som vuxna. De tror att de kommer att få 
jobb, bilda familj och må bra som människor. Det är höga siffror, men ändå finns där 10% 
som inte är säkra på att deras liv kommer att bli så självklart och enkelt. Nästan 15% av de 
tillfrågade känner ett utanförskap och upplever sig oftare ledsna än glada.  
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Beskrivning 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

I Älvsby kommun bor många i tätorten, men också i byar runtomkring. För att barn oavsett 
var man bor ska kunna delta i vår verksamhet har vi lagt barngrupper så att barnen kan åka 
med skolskjuts hem eller kunna komma direkt efter skolan. På några ställen följer personal 
från fritids barnen till kyrkans verksamhet. Genom de grupper och aktiviteter vi erbjuder når 
vi barn i åldrarna 0-18 år. 

Älvsby församling har i dagsläget den enda öppna förskoleverksamheten i kommunen. 
Genom den når vi en bredd av familjerna i kommunen, både svenska och asylsökande. Det 
här är en verksamhet vi vill fortsätta prioritera. Vi har sedan en tid tillbaka en tydligare 
inriktning på scout och hajk. Vi är mer utomhus, vi gör äventyr, vi undervisar om naturen och 
vårt skapelseansvar. Genom den här förändringen når vi fler pojkar. Det här är en inriktning 
vi vill hålla fast vid.  

Samarbete med skolan; vi har ett bra samarbete med förskolorna runt om i kommunen. Det 
samma gäller för de lägre klasserna åk 1-3. I de högre klasserna märker vi att vi fått svårare 
att komma till skolan. Det är inte längre självklart att vi får komma dit. Vi kommer att 
fortsätta att jobba för att hitta nya vägar för att nå elever i de olika årskurserna. 

Att få höra barns tankar om livet kändes viktigt. Vi valde att göra intervjufrågor där personal 
satt tillsammans med barnen och samtalade. Barnen som intervjuades finns med i kyrkans 
verksamhet de bor i tätorten samt i byarna. Enkäten som riktade sig till konfirmanderna 
genomfördes enskilt där varje konfirmand fick svara anonymt.  

 

Den grundläggande uppgiften 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

För att få med barns tankar och perspektiv valde vi att i några olika grupper samtala kring 
tro, kyrkan, Gud. Några av svaren presenteras här nedan som en inledning till varje stycke.  
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Gudstjänsten 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

Foto: Sara Bohlin 

Vi ställde frågorna: Hur ska det vara i kyrkan? Vad tycker du om att göra när du är i kyrkan? 
Vad skulle du vilja göra i kyrkan?  

-Som i ett kloster, alla ska ha likadana kläder. Barn 9 år 

-Mer utrymme att sitta på och vara på när det spelas musik. Musiken är som att hela jorden 
kommer. Barn11 år 

-Att tända ljus tycker jag om. Barn 8 år 

-Att det är tyst och lugnt. Barn 9 år 

-Leka och hoppa. Barn 6 år. 

-När jag är i kyrkan vill jag be, och sedan rita. Barn 8 år 

-Jag vill hjälpa till, samla in pengar och tända ljusen. Barn10 år 

-Jag skulle vilja ringa i kyrkklockorna och kanske läsa något, en text ur Bibeln. Barn 9 år 

-Jag skulle vilja säga att det ska vara tyst, och så vill jag baka något gott och bjuda på 
efteråt. Barn 10 år 

Gudstjänsten är navet i vår verksamhet. Vi ser att barnen vill vara med, vi ser deras 
frimodighet, vi hör barnens tankar och idéer. Vi ska ta vara på barnens vilja och lust att 
finnas med i gudstjänsten, vid kyrkfikat.  
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Vi kommer att fortsätta arbeta för att barn ska ges en alltmer naturlig plats i gudstjänsten. 
Vi ser att ungdomar uteblir vid söndagens gudstjänst. Istället hittar de till veckomässan samt 
till sinnesroandakterna.  I dessa gudstjänster jobbar vi för delaktighet, vi uppmuntrar och 
välkomnar de som vill ta någon uppgift i gudstjänsten. 

Undervisning 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Foto: Johannes Frandsen/Ikon 

Vi frågade några barn: 

 Hur kan man berätta för andra om Gud? 

-Bara berätta. Det är ju inget svårt, bara berätta så lyssnar folk! Barn 8 år 

-Man kan be dom komma till kyrkan. När dom är där kan man berätta och läsa ur Bibeln. 
Barn 10 år 

-Man berättar att Gud var en person som dog på ett kors. Barn 9 år 

 I vår undervisning vill vi möta barnen där dom befinner sig. Vi tar hänsyn till varje barns olika 
förutsättningar. För att alla barn ska känna sig välkomna och sedda, värdesätter vi dialogen 
med barn och föräldrar.  Vi har efter några års fokuserat arbete genom ungdomsprojektet 
fått en struktur där vi kan erbjuda ungdomar undervisning i åldrarna före konfirmation, 
under och efter konfirmation. I undervisningen vill vi skapa en trygg miljö där tankar kan 
tänkas och frågor kan ställas. Centralt i vår undervisning är den kristna tron och det 
skapelseansvar som följer med den.  
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Diakoni 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Foto: Myriams-Fotos/Pixabay 

 

Vi frågade några barn. Hur tycker du att man ska vara mot andra människor?  

-Man ska vara snäll, bara vara snäll Barn 8 år 

-Man ska hjälpa dom som är ledsna, man ska trösta. Barn 7 år 

 Många barn lever i familjer som har det tufft ekonomiskt, eller i familjer där missbruk eller 
psykisk ohälsa finns. I våra kontakter med familjer som lever i en utsatt situation ska alltid 
barnens bästa prioriteras. Tid för personal för samtal och stöd till barn ska ges.  För att 
kunna hjälpa och stötta på bästa sätt är goda kontakter med kommun, skola och sjukvård 
värdefulla för oss. Vi vill fortsätta att vårda de kontakterna.  

 

  

https://pixabay.com/sv/users/myriams-fotos-1627417/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1797401
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Mission 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vi funderade om Gud tillsammans med några barn. 

-”Hela jorden och hela himlen ryms i Gud” Barn 9 år 

 Vi har sedan några år format om vår internationella grupp. Den är nu öppen för alla som bär 
på ett intresse och engagemang för internationella frågor, miljöfrågor samt rättvisefrågor. 
Många ungdomar känner ett engagemang kring dessa frågor och i en sådan typ av grupp får 
de möjlighet att driva och påverka viktiga frågor. Även i Älvsbyn ser vi en vikande doptrend. 
Att informera och prata om dopet är mission. Vi jobbar sedan drygt ett år tillbaka aktivt med 
att informera nyblivna föräldrar om dopet, vi gör ett kort hembesök där en välkomstgåva 
samt information om dop överlämnas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Foto: Anna-Karin Thorngren Bergman 
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Analys och Slutsats 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

När vi ser hur barn och unga har det i Älvsby kommun upplever vi att vi som kyrka har något 
viktigt att erbjuda barn och unga i Älvsbyn. Vi vill vara en fristad där man får vara den man 
är, accepterad och välkommen. Vi vill erbjuda plats där man kan resonera, tänka och kanske 
tänka om. Vi vill vara en plats där unga kan våga prova ta nya steg, i nya riktningar och växa i 
tro och som människa.  

- Det finns barn i kommunen som lever i ekonomisk utsatthet. Därför ska de 
verksamheter vi bjuder in till vara kostnadsfria. Om en avgift måste tas ut tillexempel 
i samband med läger ska det finnas möjlighet att söka ekonomiskt stöd från 
församlingen.  

- Vi ser att barnen vill delta mer aktivt vid gudstjänster. Deras frimodighet ska tas 
tillvara.  

- Utifrån de svar vi fick från Skolkurator samt de svar vi fick från konfirmanderna när 
vi gjorde enkätundersökningen märker vi att det finns en ökad psykisk ohälsa bland 
unga. Det här ska påverka vårt arbete. Vi ska vara lyhörda, vi ska finnas tillgängliga 
för samtal och det stöd som en ung människa kan behöva.  

 

  

 

 

                        

 


