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HANDLINGSPLAN FÖR LÄRANDE OCH UNDERVISNING  
I VÄSTERMALMS FÖRSAMLING 2020-2023 
 
FÖRSAMLINGSSYN, FÖRSAMLINGENS SYFTE OCH VISION 
Församlingen definieras som de som bor och vistas i Västermalms församling och så beskrivs 
församlingen i kyrkoordningen. Det utmanar oss till en öppen syn på vårt uppdrag, att vi behöver 
vara öppna och närvarande för en mångfald av människor och deras behov. Vår tro är att Gud visar 
sig i varje människa. Vi ser det som livgivande och nödvändigt att många är med och bidrar i 
församlingslivet. Vi eftersträvar en lyhörd dialog kring formerna för det, och undervisning som ett 
grundläggande uppdrag. 
 
Församlingens syfte är att: 

• Människor ska komma till tro på Jesus Kristus 
• Leva i tro 
• En kristen gemenskap skapas och fördjupas 
• Gudsriket utbredas 
• Skapelsen återupprättas 

 
Västermalms församling vill vara en församling att leva, vila och växa i. För den nyfödda, barnets 
frågor i olika åldrar, ungas livsglädje och brottning med hela livet, det vuxna livets oväntade 
vändningar och ålderdomens vishet och vedermödor hör hemma i församlingen. 
 
Västermalms församling vill vara en öppen mötesplats både för det som förenar oss och för våra 
unika uttryck och behov. Vi har ett uppdrag att möta människor just där de befinner sig. 
Församlingen vill vara en plats för insikter, gemenskap, sökande och delande av tro i alla åldrar. 
Tillsammans och var och en kan vi fördjupas som människor. Kristusmötet sker överallt i 
församlingen.  Vi möter människor med positiv förväntan och bemödar oss om att ta till vara 
erfarenheter och kunskaper, och dela dem med varandra. Vi vill målmedvetet undanröja hinder för 
att människor ska kunna delta och bidra i församlingens verksamheter på sina villkor. Ett 
samhällsengagemang kombineras med tro och återhämtning. 
 
Allt lärande och undervisning utgår från vårt gemensamma ansvar för skapelsen och vi verkar för en 
hållbar livsstil och sprider kyrkans vision om miljöarbetets angelägenhet. 
 
UNDERVISNINGENS SYFTE OCH PROGRAM 
Vi behöver grundläggande kunskap om kristen tro som sätter oss i ett sammanhang. Vi behöver 
också kunskap som utgår från trons inre liv och syftar bortom det förnimbara. Som församling har vi 
ett ansvar för att människor får tillgång till kunskap och andlig utveckling på sin nivå. 
 
I berättelsen om hur Jesus kallar sina lärjungar möter vi människor som på olika sätt väljer att följa 
honom, hur de ser sitt liv i ljuset av Jesu liv, död och uppståndelse. Undervisningen i Västermalms 
församling har som syfte att uppfylla det som allmänt och traditionellt kallas Missionsbefallningen 
(Matteus 28:18). Vår förebild är hur Jesus kallade och arbetade med sina lärjungar, hur de lärde och 
fördjupades och ställdes i en kunskapsrelation. Centralt för allt lärande i kyrkan är att få fakta, 
utveckla förståelse, ges färdighet och att bli förtrogen med kyrkans tro, liv och lära.   
 
Församlingsinstruktionen ger uttryck för ett förändringsarbete som justerat församlingens 
organisation efter analys som gjorts av församlingens utmaningar och möjligheter. Strukturen är 
pastoral över hela församlingen, det vill säga, församlingens samtliga resurser samverkar pastoralt. 
Församlingens verksamhet utgörs av begreppen och indelningen: Gudstjänster & kyrkliga handlingar, 
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Identitet & mognad, Återhämtning & fördjupning, Utsatthet & gemenskap samt av Kultur & 
påfyllnad. I samtliga av dessa aspekter av församlingslivet återfinns undervisande perspektiv. 
Församlingen vill utveckla en lärande miljö och pedagogisk grundsyn som möjliggör undervisning för 
alla åldrar. Syftet med undervisningen är, dels att människor upplever gemenskap och tro, dels att 
visa på livet i Kristus och i Svenska kyrkan. Vi får möjlighet att växa i tro och ansvar och lärandet 
aktiverar var och en till delaktighet. Detta kan vi uppnå genom att ge: 
 
• Redskap att tyda sitt liv på dopets grund och tillgängliggöra undervisning för alla. 
• Kännedom om Bibelns berättelser. 
• Tillfälle att lyfta fram de frågor människor själva bär på. 
• Erfarenhet av att kristen tro och kyrkans liv handlar om de centrala livsfrågorna.  
• Erfarenhet av gudstjänstgemenskap och andakt. Gudstjänsten firas ofta i anslutning till 
undervisande sammanhang och innebär i sig ett lärande.  
• Möjlighet att påverkas av och ta ställning till kyrkans budskap. 
• Hjälp att uttrycka sin tro och sitt tvivel. 
• Volontärer i alla åldrar ett aktivt ansvar och delaktighet i församlingsarbetet. 
 
Undervisning ger många unika tillfällen att vandra tillsammans med människor i alla åldrar i livets 
brytningsskeden och i lärande situationer. I ett livsfrågecentrerat undervisningsarbete kommer 
tyngdpunkten på vad som är angeläget att bearbeta och reflektera kring kristen tro att skifta. I 
kyrkoordningen beskrivs barn ha en särställning i Svenska kyrkan. Detta innebär för undervisningen 
att:  
  

• Möta barns behov i olika åldrar, ge möjlighet till kunskap om kyrkans tro och andlig 
utveckling genom att skapa mötesplatser utifrån barns olika behov. 

• Samarbeta kring, vara ett stöd för och skapa nätverk i barns olika sammanhang genom 
undervisning och gemenskapsorienterat lärande. 

• Utveckla ett integrerat arbete i olika verksamheter och arbeta med tillgänglighetsfrågor för 
att skapa delaktighet för dem vi möter. 

• Erbjuda gruppverksamhet till föräldrar och andra vuxna i barns närhet genom öppna och 
slutna grupper samt genom samtalsstöd och utbildning kring tro och livsfrågor. 

• Genomföra en dopsatsning och dophandlingsplan utifrån doppastoral. 
• Utveckla och se det diakonala arbetet och förhållningssättet som en del av församlingens 

undervisande verksamhet. 
• Utveckla skolkyrkoarbetet genom att stärka dialogen med skolpersonal kring undervisning, 

stödåtgärder och själavård. 
 
VERKSAMHET FÖR ÅLDRARNA 0-13 ÅR 
Vi vill att barn och unga ska kunna mötas i en god miljö med ledare som är kompetenta, kärleksfulla 
och engagerade i det gemensamma lärandet kring kristen tro. Barn har rätt till andlig utveckling (FN:s 
barnkonvention §27). Västermalms församling bedriver fast veckoverksamhet för åldrarna 0-13 år 
enligt fungerande verksamhets- och ålderstrappa. Verksamheten genomsyras av glädje och en 
genomtänkt tydlig kristen profil anpassad till deltagarnas utvecklingsnivå. Fem K:n genomsyrar de 
äldre barnens verksamhet: Kyrkan – Omfattar Jesus och hans lärjungar, bibelberättelser, kristna 
symboler, psalmsång, bön och gudstjänst. Kärlek till sig själv - Jag är unik, mina talanger, älska din 
nästa som dig själv (inte mer eller mindre), jag har alltid ett val, val som får konsekvenser. Känslor 
- Att ha tillgång till sina känslor och förstå andras. Kommunikation – Kroppsspråk, att prata så att 
andra förstår vad man menar, att lyssna så att man förstår vad andra menar. Kompis - Matt 7:12 om 
gyllene regeln, att man kan tänka och tycka olika, Ordet i handling, vett och etikett, vikten av att dela 
med sig, traditioner. Verksamheten använder ett brett metodval och ett ”språk som fungerar”. 
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KONFIRMANDVERKSAMHET  
Konfirmandtiden innebär att prova att se sitt liv i ljuset av Gud. Det är en tid att lära känna och pröva 
nya tankar, att uppleva ord, sånger, böner och bibelberättelser. Allt detta inramas av en trygg och 
delande gemenskap som i sig är en del av budskapet. Vi vill att upplevelsen av kyrkan ska vara positiv, 
en plats där man känner sig sedd och respekterad. Vi vill ge möjlighet att uttrycka och dela tankar, 
livsfrågor och erfarenheter av livet, och låta dessa vara utgångspunkten för att utforska vad den 
kristna tron kan säga om vad det är att vara människa och hur människovärdet gestaltas. 
Utgångspunkten för metodiken vi använder inom konfirmandverksamheten är att undervisningen är 
konfirmandfokuserad, det vill säga att det är konfirmandens lärande situation som sätts i centrum 
och ska så långt som möjligt anpassas till konfirmandens möjligheter till lärande. Metoderna kan 
skifta mellan lyssnande undervisning, samtalsgrupper, praktiskt lärande (drama, övningar, estetiska 
utföranden) med mera. Allt vi gör är undervisning, från sociala aktiviteter till teologisk reflektion, och 
därför behöver metoden anpassas efter situationen.  
 
Inom Västermalms församling erbjuds organiserad konfirmandundervisning till ungdomar i åldern 13-
19 år. Annan form av konfirmation är möjlig i samråd med präst och/eller pedagog. Vi hänvisar också 
till konfirmation i andra församlingar i Stockholms stift om inte våra alternativ passar den blivande 
konfirmanden.  
 
VERKSAMHET FÖR UNGDOMAR 
Det är viktigt att ungdomar bereds plats i kyrkan, att de blir sedda och hörda. Församlingen ska vara 
en naturlig plats för ungdomar att växa i, att utveckla en tro i. Det är viktigt att församlingen inte blir 
prestationsorienterad, utan möter ungdomarna som ”human being” och inte som ”human doing”. 
 
VERKSAMHET FÖR VUXNA 
Undervisning riktad till vuxna innebär att utveckla en lärande miljö såväl andligt som fysiskt/estetiskt. 
Katekumenatet som form för vuxenundervisning bygger på att deltagarna, genom samtal med andra, 
i sin egen takt och i flera steg ges möjlighet att utveckla en personlig tro i församlingens gemenskap. 
Den övergripande modellen för lärande utgår från ett erfarenhetsbaserat lärande. Fördjupning sker 
genom praktik av lärdomar. Öppna mötesplatser erbjuder ett gemensamt lärande kring vad det är att 
vara kyrka. Förutsättningar skapas för en Gudscentrerad gemenskap där ömsesidighet råder mellan 
människor. Vi utvecklas och fördjupas tillsammans och ingen är objekt för någon annan, vi är subjekt 
i fördjupning och erfarenhetsutbyte. Längtan efter mening och andlig erfarenhet bidrar till att tillit 
och gemenskapsbyggande kan ta form. Längtan efter helhet och sammanhang för oss samman för att 
möta och skapa erfarenheter och berättelser som bär. En vision är att skapa ett andligt hem, att ta 
vara på varandra, värna en förundran över tillvaron och göra kopplingen att det som är angeläget för 
människor också är angeläget för Gud. I gruppverksamhet där vuxna möts förs samtal om tro och liv, 
de existentiella frågorna får ett forum. 
 
MUSIKUNDERVISNING FÖR ALLA ÅLDRAR 
Musik talar ett annat språk än ordens. Musik som uttryck finns i de flesta verksamheter och vi strävar 
efter att ha musikalisk kompetens i all verksamhet. Körverksamheten är omfattande i församlingen. 
Det finns grupper från de minsta barnen i församlingen till de äldsta medlemmarna. Varje 
åldersgrupp får utvecklas på sina egna villkor i en socialt stark gemenskap. Mötet mellan människor 
och med kyrkan blir många gånger livslång. Här står kyrkomusiken i centrum - ett 
verksamhetsområde som tillåter att även den som inte är döpt eller bekänner sig som troende kan få 
reflektera över tro och liv på ett odramatiskt och otvunget sätt. Det är en viktig plattform för vår 
kontakt med de ”gula och röda” grupperna, och undervisningen utgår många gånger från gamla 
traditionella kyrkliga kunskaper som inkluderar allt från kyrkohistoria, bibelkunskap och liturgi till 
latin och notläsning. Verksamheten är en viktig rekryteringsbas för framtida kyrkobesökare, 
volontärer och kyrkoarbetare. 
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Vi bedriver även orgelundervisning. Orgeln är ett kyrkligt instrument där vi är de enda som kan 
erbjuda lektioner i närområdet. Det är vår uppgift att se till att det finns intresse och engagemang för 
våra fantastiska instrument i framtiden, och att vi kan bevara orgelkonsten som en del av kyrkans 
traditioner och uttryck.  
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VERKSAMHETSPLAN FÖR LÄRANDE OCH UNDERVISNING 
 
ÅLDRARNA 0-13 ÅR 
Barn upp till 13 års ålder ges möjlighet att utveckla sin andlighet och kristna tro genom: 

• Kyrkans öppna förskola 0-5 år som har öppet fem dagar i veckan. 
• Flera grupper med olika verksamhet som t ex Barnrytmik, Himlaliv för spädbarn, Musiklek 2-3 

år, Mysverksamhet. 
• En öppen mötesplats skapas genom försäljning av begagnade barnkläder två gånger per år, 

en positiv bild av kyrkan ges och vi bidrar till återbruk och tar vårt ansvar för återupprättande 
av skapelsen. 

• Föräldragrupper med olika inriktning som t ex pyssel, hjälp till vid barnklädesförsäljningen, 
pappagrupp. 

• Påsk- och julpyssel med alla åldrar. Kontaktverksamhet med många som får en bra relation 
till kyrkan och möjlighet ges att bjuda in till jul- och påskgudstjänster. 

• Att förskole- och skolbarn inbjuds till kyrkvandringar, kyrkvisningar, påsk- och julvandringar, 
krubbuppackning till jul. 

• Dopfest för de under året döpta. Alla döpta boende i församlingen inbjuds. 
• Bibelutdelning till församlingens 6-åringar i samband med familjegudstjänst.  
• Att dagsutfärd för familjer arrangeras då hela familjen kan delta.  
• Barnkörer och flera typer av musikverksamhet för olika åldrar som ger möjlighet till 

delaktighet kring gudstjänsten. 
• Gudstjänster av olika slag firas med olika åldrar och kyrkorummet och gudstjänstens moment 

utgör en undervisande miljö och ger ett lärande. 
• Stadsodling för barn i skolåldern. 
• Fast veckoverksamhet som Jaspis, Kompisklubben, 3-Klubben, Riddarklubben, Levande 

stenar och Plattformen för barn 7 – 13 år. Varje årskurs har sitt specifika koncept. 
• Att gudstjänst-workshop arrangeras och unga gudstjänstvärdar välkomnas. 

 
KONFIRMANDER 
Konfirmandverksamheten i Västermalms församling innebär att: 

• Konfirmanden får ta del av den kristna trons innehåll och innebörd. Utgångspunkt för 
undervisningen är den Apostoliska trosbekännelsens tre artiklar. Konfirmanden ska, utifrån 
där hon/han/hen befinner sig i sin livssituation, få möjlighet att öppet och tillsammans med 
övriga konfirmander och med ledare reflektera över sina livsfrågor i relation till 
trosartiklarna. Verksamheten har också som målsättning att visa riktning till ett livslångt 
kristet liv i gemenskap. Konfirmanderna uppmuntras att själva formulera sin tro och sina 
tvivel. 

• Undervisningen ska vara saklig, baserad på fakta och tradition, uppmuntra till kreativitet och 
öppenhet för vad kristen tro kan innebära. Undervisningsmetoderna ska utformas så att den 
enskilda konfirmanden blir involverad och delaktig.   

• Undervisningen ska både vara allmän och lokal/personlig. Med det menas att den ska vara 
allmängiltig för Svenska kyrkans lära och men också spegla församlingens tro genom ledare 
och vuxna i verksamheten. 

• Konfirmanden ska under hela konfirmandtiden beredas möjligheter att erfara Gud. Detta 
görs bland annat genom böneliv, andakter och deltagande i gudstjänster. Vi erbjuder verktyg 
för andakt och andlighet såsom Svenska psalmboken, Frälsarkransen och lämpliga delar av 
Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Vi vill erbjuda en samtalston och gemenskap där Gud är 
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en naturlig del. Bönen, bibeln, brödsbrytelse och brödragemenskap (Apg 2:42) är 
grundläggande verktyg i en kristen människas liv. Dessa verktyg för livet används och ska 
uppmuntra konfirmanden till att själv kunna använda dem.  

• Konfirmanden ska ges tydlig undervisning om kristen tro och liv, genom att t ex ta del av 
ledarnas erfarenheter och reflektera över sina egna. Andakter ska vara relevanta för 
konfirmanderna avseende innehåll, språkbruk och musik. Samtidigt ska de ge upplevelse av 
kristen tradition och tro i uttryckssätten. 

• Konfirmanden ska ges möjlighet att se sig själv i ett sammanhang där kärleksfull och 
respektfull gemenskap finns. Det innebär att positiva mönster i den sociala miljön 
uppmuntras.  Gemenskapen utgår från den enskilda individens möjligheter och behov. 
Konfirmandtiden ska även peka mot församlingens gemenskap utanför konfirmandgruppen 
till den världsvida kyrkan. 

• Utformningen av undervisningen, träffarna och lägren ska uppmuntra delande av liv och 
respekt för den enskilda individen och alla ges tillfälle att synas och uttrycka sina tankar. 
Ökad självkännedom hos konfirmanden är ett mål. 

• Konfirmanden ska under sin konfirmandtid förstå att ett kristet liv är ständigt pågående. 
Genom gudserfarenhet, gemenskap och kunskap om tro utvecklas ständigt nya tankar och 
relationer som förändrar de egna erfarenheterna. Konfirmanden ska informeras om 
församlingens fortsatta gemenskap och verksamheter. 

• Samtliga ungdomar som deltar i konfirmandverksamhet inbjuds till ungdomsverksamheten i 
Västermalms församling som bland annat innebär delaktighet i församlingen lokalavdelning i 
Svenska kyrkans Unga. 

• Konfirmerade ungdomar inbjuds att delta i församlingens ledarutbildning. 
 

Utförande 
Konfirmandgrupper som erbjuds är sommarkonfirmation, veckoläsning, gymnasiekonfirmation samt 
läger.  

• Samtliga ungdomar i Västermalms församling som är medlemmar i Svenska kyrkan inbjuds. 
Detta sker genom information som skickas vid två tillfällen hem till den presumtiva 
konfirmandens vårdnadshavare, affischer på församlingens och skolornas informationstavlor, 
besök i skolor samt information på församlingarnas hemsida. Även medlemmar utanför 
församlingens gränser är välkomna att delta likaväl som ungdomar som inte är medlemmar i 
Svenska kyrkan. I samband med dop och/eller konfirmation måste de dock bli medlemmar i 
Svenska kyrkan för att få konfirmeras. 

• De olika konfirmandgruppernas läsning läggs upp på olika sätt. 
• Konfirmanden ska fram till konfirmationsgudstjänsten delta i 10 gudstjänster.  
• De olika konfirmandgrupperna skall planera sin verksamhet så att grupperna möts vid ett par 

tillfällen under konfirmandläsningen. 
• Kyrkomusiker bör under konfirmandtiden vara knuten till konfirmandgrupperna så att 

kyrkomusik blir en integrerad del av undervisningen. 
• Vi eftersträvar att i undervisningen tala om diakonal verksamhet och att involvera 

församlingens diakoner i konfirmationsarbetet. 
• Vi eftersträvar att i undervisningen tala om Svenska kyrkans internationella arbete, ACT och 

miljöarbete. 
 
On-demand konfa 

• Samtliga ungdomar som är medlemmar i Svenska kyrkan boende i Västermalms församling 
inbjuds också till On-demand konfa. Detta är ingen fast grupp såtillvida att den startar när 
det finns underlag för en grupp. Minsta gruppstorlek är sex personer utöver präst och/eller 
pedagog. Även ungdomar som inte är boende i, eller medlemmar i Svenska kyrkan i 
Västermalms församling är välkomna. 
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• Konfirmandgruppen lägger tillsammans med ansvarig präst/pedagog själva upp 
konfirmationsundervisningen. Minimikraven från Svenska kyrkans riktlinjer för 
konfirmationsarbete ska uppfyllas. 

• Målgrupp är ungdomar som önskar mindre grupper eller ungdomar som är upptagna och vill 
anpassa kursen så att den passar med andra åtaganden, exempelvis studier, idrottsutövande 
m.m. Gymnasieungdomar som inte valde att konfirmeras när de blev inbjudna i åttonde klass 
kan även välja detta alternativ. 

 
Kommunikationsplan och inbjudan 
Samtliga ungdomar i Västermalms församling som är medlemmar i Svenska kyrkan och som fyller 15 
år det år konfirmationen äger rum, inbjuds till konfirmationsundervisning. 
Detta sker genom: 

• Direkt riktade brevutskick till vårdnadshavare och med barn i konfirmandålder som är 
medlemmar i Svenska kyrkan med inbjudan till konfirmationsundervisning. 
 

Ungdomar som inte är medlemmar i Västermalms församling är också välkomna till vår 
konfirmationsverksamhet. Då vi inte kan direkt rikta information till ungdomar som inte är 
medlemmar försöker vi nå dem med inbjudan på andra sätt. Detta sker på följande sätt: 

• Affischer med inbjudan till konfirmation i församlingens affischeringsställen.  
• Affischer med inbjudan till konfirmation uppsatta på de skolor där vi har tillstånd att 

affischera.  
• Affischer på Kungsholmens fritidsgårdar.  
• Skolbesök inriktade på information om konfirmationen. Utformningen ser olika ut beroende 

på vad skolan kan erbjuda; allt från besök i klasser, till utdelande av informationsmaterial till 
samtliga elever i åk 8 samt närvaro i skolors lokaler. 

• Information på Västermalms församlings hemsida om vår konfirmationsverksamhet.  
Man kan på hemsidan: 

• Få information om de olika konfirmationsalternativen. 
• Ladda hem aktuell folder. 
• Finna kontaktuppgifter för anmälan. 

 
Genom övriga skolbesök och besök på andra platser där ungdomar rör sig, finns möjligheter att knyta 
kontakter och informera om konfirmation, ungdomsgrupper, församlingens övriga verksamhet och 
våra informationskanaler. Information om och inbjudan till konfirmation finns i samtliga av 
församlingens verksamhetslokaler. 

 
UNGDOMAR 
Västermalms församling erbjuder ungdomar en plats i kyrkan genom att: 

• Konfirmerade ungdomar erbjuds ledarutbildning. 
• Arrangera lovverksamhet. 
• Uppmana till medlemskap i Svenska Kyrkans Ungas lokalavdelning. 
• Regelbundet bjuda in till ”Ung kväll”. 

 
VERKSAMHET FÖR VUXNA 
Västermalms församlings undervisning för vuxna innebär att: 

• Utveckla en lärande miljö. 
• Ge möjlighet till dopundervisning för alla åldrar. 
• Erbjuda ett vuxenpedagogiskt program, föreläsningar, vuxendialog, filmvisningar. 
• Erbjuda bibelstudium. 
• Erbjuda samtal och fördjupning kring kristen tro.  
• Erbjuda andlig vägledning. 
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• Ge möjlighet till andligt växande genom retreater, lugna timmar, meditation och 
pilgrimsvandringar. 

• Församlingen erbjuder sorgegrupper som en av olika möjligheter att bearbeta och att 
hantera sorg. 

• Volontärer inbjuds till kurser och inspirationsdagar samt volontärfester. 
• Arbeta med gudstjänstutveckling i arbetslag, med kyrkvärdar och volontärer för att öka 

begriplighet kring liturgin. Detta görs för att följa direktiven om tillgänglighet och inklusivitet 
som präglade framtagandet av ny kyrkohandbok som togs i bruk 2018. 

 
 
 


