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1 Inledning 

Kristna traditioner har länge genomsyrat den svenska skolan och uppmärksammandet 
av dessa har varit ett stående inslag under skolåret. Julspel, Luciatåg och påsk-pyssel 
har varit lika självklart som att eleverna ska räkna matematik. Uppmärksammandet 
stämmer överens med att skolan enligt läroplanen ska vila på kristna värderingar men 
skapar en viss utmaning mot läroplanens icke-konfessionella uppdrag. Den senaste 
tiden har detta uppmärksammande av högtider ifrågasatts i olika debatter landet över. 
Olika uttalanden och påståenden leder till frågeställningar kring huruvida skolan ska 
fortsätta uppmärksamma de kristna traditionerna. Ofta uppstår missförstånd kring 
vad som påverkar beslut kring hur uppmärksammandet av högtider i skolan ska ske. 
Dessa debatter involverar ofta vårdnadshavare, lärare och politikers syn kring ämnet 
dock saknas ett elevperspektiv i frågan. Det saknas information och kunskap kring hur 
elever tänker kring uppmärksammandet av högtider i skolan. Deras åsikter och 
möjligheter att påverka beslut faller ofta i glömska och debatten sker ofta ur ett vuxet 
perspektiv även om det i allra högsta grad är barnen som påverkas i slutändan. Det är 
tveksamt om en debatt kring skolors uppmärksammande av högtider kan ske utan att 
elever får komma till tals. Debatten kring uppmärksammandet av högtider i skolan 
verkar sakna ett elevperspektiv och därav känns det angeläget att studera fenomenet 
vidare. 

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Det finns en aktiv samhällsdebatt idag om huruvida skolor ska uppmärksamma olika 
högtider i skolan. Dock saknas kunskap om elevers syn på fenomenet.  

Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om hur elever upplever och uppfattar 
skolans uppmärksammande av högtider. 

 
För att uppfylla studiens syfte besvarar vi följande forskningsfrågor: 
 

1. Vad anser nio elever i årskurs två och tre om uppmärksammandet av högtider i 
skolan? 
 

2. På vilket sätt anser nio elever i årskurs två och tre att uppmärksammandet av 
högtider i skolan kan vara viktigt? 

 
3. Vilken påverkan anser nio elever i årskurs två och tre att de har på utformandet 

av skolans uppmärksammande av högtider? 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras först ett par begrepp som vi vill förtydliga innebörden av. 
Därefter presenterar vi den Forskningslitteratur och Aktuella debatt som ligger till 
grund för denna studie. 

2.1 Begrepp och definitioner 

I detta avsnitt avser vi att förtydliga innebörden av dessa olika begrepp som används i 
denna studie. 

• Religion – Religion är ett stort begrepp och svårt att definiera. I vår studie 
används begreppet som en trosuppfattning och kulturyttring kopplad till 
livsåskådning.  

• Tradition – Det sociala arv som lämnas över från generation till generation. 
• Högtid – Något som specifikt skiljer sig från vardagen. 
• Sekularisering – När religion blivit mindre betydelsefullt i ett samhälle. 
• Socialt sammanhang – När vi bildar uppfattningar kring omvärlden i 

interaktion med andra.   
• Vårdnadshavare – Förälder eller annan vuxen person som enligt beslut har 

ansvar och vårdnad om barnet.  
• Uppmärksammande – Vi väljer att använda oss av begreppet 

uppmärksammande istället för begreppet firande som vanligtvis används vid 
dessa sammanhang. Detta då Sverige är ett sekulariserat land med en skola som 
vilar på konfessionell grund.  

2.2 Forskningslitteratur 

Trots att Sverige länge har varit ett land som har vilat på kristna värderingar, frångår 
vi allt mer från den kristna tron och utövandet av kristna ritualer. Statistik visar att 
deltagandet i svenska kyrkan genom åren sjunkit drastiskt. Statistiken från år 2018 
visar att 57,7 procent av folkmängden är medlemmar i svenska kyrkan (Svenska 
kyrkan, 2019). Med detta kan vi anta att dagens antal medlemmar ligger kvar på 
ungefär samma procent som det tidigare året. Detta påvisar dock inte antalet aktivt 
kristna i Sverige. Samtidigt har samhället blivit allt mer mångkulturellt, vilket har 
resulterat i att fler religioner än kristendomen har tagits hänsyn till. Detta resulterar i 
att vi idag har ett samhälle fyllt av olika traditioner och kulturer, vilket har påverkat 
uppmärksammandet av högtider i dagens skola, då dessa med tiden blivit mer av en 
tradition än av religiösa skäl.  

Kerstin von Brömssen belyser i sin doktorsavhandling Tolkningar, 
Förhandlingar och Tystnader – Elevers tal om religion i det mångkulturella och 
postkoloniala rummet (2003) att Sverige idag är ett av de länder som har mest 
sekularisering i världen, vilket inte måste betyda att människorna i sig inte intresseras 
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av existentiella eller religiösa frågor, men att det finns ett minskat intresse, som 
möjligen kanske mer eller mindre har försvunnit.  

Brömssen (2003) belyser även att flera forskare, teologer, filosofer, antropologer 
och sociologer genom tiderna ägnat sig åt att definiera begreppet religion. Det finns 
idag över 250 olika definitioner av begreppet. I studien går det att utläsa att det inte 
kan finnas någon allmän definition av begreppet religion. Detta då begreppet genom 
historien använts på flera olika sätt. Vidare belyser studien hur forskare påstår att 
begreppet religion under romarrikets tid sammankopplades med ordet tradition. Detta 
eftersom begreppet religion då följaktligen syftar till den kunskap och tradition som 
inom släkten från generation till generation skulle föras vidare mellan varandra. 
Vidare belyser Brömssen (2003) att den religion som släkten utformat inte kunde 
ifrågasättas då de ansågs vara självklara och betydelsefulla beståndsdelar av de 
identitetsskapande handlingar som släkten utvecklade. Dessa utvecklade handlingar 
stannade sedan kvar hos nästkommande generationer, vilket resulterade i en 
traditionsbundenhet hos släktena.  

Traditionsbundenhet är något vi människor än idag för med oss från generation 
till generation, vilket således även befästs i skolan och förs vidare där. 

Forskarna Puskás och Andersson skriver i sin artikel ‘‘Why Do We Celebrate ...?’’ 
Filling Traditions with Meaning in an Ethnically Diverse Swedish Preschool (2017) att 
det finns en viss osäkerhet kring varför vi firar vissa högtider idag. Den bakomliggande 
kunskapen kring hur en högtid uppstått har allt mer fallit i glömska då högtider tar sig 
en mer kommersiell karaktär. Studien handlar om hur lärare via dialog ska informera 
och undervisa om olika högtider i en förskoleklass, undervisningen handlade om vilka 
högtider som firas i Sverige och varför de firas. Undervisningen skedde i en dialog med 
eleverna då de skulle få utveckla sitt lärande utifrån sina egna erfarenheter.  

Enligt läroplanen (Skolverket, 2019) ska lärare undervisa om samhällets 
värderingar, traditioner och historia samtidigt som de ska ha ett icke-konfessionellt 
förhållningssätt. En konflikt skapas här då de flesta traditioner som uppmärksammas 
i skolan vilar på en kristen grund. Lärare ställs inför problemet att uppfylla läroplanens 
mål samtidigt som de ska hålla sig opartiska till religioner. Det som syntes tydligt i 
studien var att lärare hade betydligt lättare att prata om och förklara bakgrunden till 
högtider som inte har sitt ursprung i religion än de högtider som har religiösa 
kopplingar. Det uppstod en osäkerhet och tvekan till att prata om det kristna 
ursprunget kring exempelvis julen medan ett ämne som kärlek kring alla hjärtansdag 
var betydligt lättare att behandla obesvärat. Osäkerheten grundar sig enligt Puskás och 
Andersson (2017) i tre aspekter. Den första punkten är den att lärare har svårt att 
utifrån läroplanen avgöra vilken religion som tillhör det kulturella arvet som de ska 
lära ut, här är det lärare själva som får avgöra var gränsen går mellan religion och 
kulturella traditioner. Den andra punkten är den att lärare själva saknar kunskap om 
kopplingarna mellan religion och traditioner, något som skapar en osäkerhet hos lärare 
när de ska prata om ämnet. En tredje punkt är den att lärare kanske besitter kunskaper 
kring de religiösa aspekterna kring traditioner men saknar de didaktiska kunskaperna 
kring hur de ska kunna lära ut detta på ett meningsfullt sätt. Detta resulterar i att lärare 
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har svårt att koppla elevers egna erfarenheter kring högtider och traditioner till målen 
i läroplanen då de saknar kunskaper inom området.  

Puskás och Anderssons (2017) studie visar att uppmärksammandet av högtider i 
skolan kan vara svårt att genomföra på ett meningsfullt sätt när både elever och lärare 
saknar kunskaper kring grunderna bakom en högtid. Här blir kopplingen mellan de 
egna erfarenheterna och de historiska aspekterna svåra att binda samman, särskilt när 
lärarna själva är osäkra på hur de ska diskutera ämnet. När lärare är osäkra på sina 
kunskaper och didaktiska förmågor misslyckas de i sitt uppdrag att på ett inkluderande 
sätt bidra till att elever får en ökad förståelse för de kulturella traditioner som finns i 
Sverige idag. 

En inkluderande skola skapar inte enbart frågeställningar när det kommer till 
vilka högtider som ska uppmärksammas utan även vilken och vems historia som ska 
behandlas i skolans undervisning. I doktorsavhandlingen Att lära av det förflutna – 
yngre elevers förståelse för och motivering till skolämnet historia (2018) av Karin 
Sandberg undersöks elever i årskurs fem tankar och uppfattningar kring ämnet 
historia i skolan. Det som framgår av Sandbergs studie är att elever uppfattar historia 
i skolan som något av värde, detta då det går att lära av forna misstag för att de inte ska 
upprepas i framtiden. Detta innebär för elever att de blir bättre samhällsmedborgare 
som kan bidra till samhället genom att lära av de kunskaper som skolämnen bidrar 
med. Att den historia som behandlas i skolan inte alltid samspelar med elevers egna 
bakgrund är inget elever lägger någon vikt vid. Elever i denna studie gör skillnad på 
den egna identiteten och den historia som finns i skolan. Denna historia är i enlighet 
med vad elever anser att den borde vara då den faller inom ramen av vad elever anser 
vara skolans historiekultur. Elevers egna historiekultur är inget de anser borde finnas 
i skolan och de menar att de inte har något inflytande på vad som behandlas där, 
bestämmandet av vad som behandlas lägger de långt ifrån sig själva. I skolan skapas 
en gemenskap för eleverna där de identifierar sig inom samma historia och på så sätt 
skapar de ett ”vi”. Enligt studien skapar sig elever olika former av ”vi”, något som 
skapar tillhörighet och gemenskap i olika former av grupper i elevernas liv. Elevers 
egna identitet är en sak och skolans identitet är en annan, men elever ser ingen 
svårighet i att dessa kan samspela och finnas parallellt med varandra. 

Det vi kan utläsa från den tidigare forskningen är att religion är starkt 
sammankopplat med historia och tradition, vilket är något som människan utövat 
under en lång tid och som präglat människans sätt att leva. Därav är det naturligt att 
även skolan tagit del av samhällets traditioner, vilket ofta utspelar sig i samband med 
högtider. I och med att Sverige med tiden blivit ett allt med sekulariserat land påverkas 
även de religiösa frågor som kan uppstå vid olika högtider och dess traditionella 
utövande.  

2.3 Aktuell debatt 

Det förs idag en debatt på den mediala arenan kring uppmärksammandet av högtider 
i skolan. Denna debatt sker ständigt, men tenderar att kulminera vid jul, i samband 
med bland annat lucia och julavslutningar som exempelvis kan förekomma i kyrkan. 



 5 

Detta då julen har sina grunder i den kristna tron (Se exempelvis debatt i Svenska 
Dagbladet 20071218, Svenska Dagbladet 20131216, SVT 20181219, VLT 20090619).  

En del debatter påstår att avslutningar i kyrkan är en självklarhet, medan andra 
påstår att det inte bör förekomma på grund av att skolan ska vara en plats för alla. Vissa 
menar att kyrkan enbart används som en lokal, medens andra menar att det inte går 
att plocka bort religionen ur en religiös byggnad.  

En annan debatt som är vanlig är huruvida uppmärksammandet av lucia och dess 
utföranden bör genomföras eller inte. Här spretar debatten alltifrån vilka sånger som 
får sjungas, vilka dräkter som är okej att använda och för vems skull luciatågen utförs. 

Vissa menar att det är dags för den svenska skolan att förnya sig och ta bort gamla 
traditioner medan andra menar att detta skulle betyda att eleverna förlorar viktiga 
delar av sitt kulturella arv. Dessa debatter visar på att ämnet väcker starka känslor hos 
människor inom alla aspekter av området. Gemensamt i samtliga debatter är de vuxnas 
syn på ämnet, något som dock saknas i debatten är elevernas åsikter. Här anser vi att 
det finns en outforskad lucka som därför ligger till grund för vår studie. 
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3 Teoretiskt perspektiv 

Då det i dagens samhälle finns en aktuell debatt bland vuxna kring huruvida skolan 
bör förhålla sig till samhällets högtider undrar vi hur detta påverkar eleverna. Utifrån 
detta väljer vi att förhålla oss till ett sociokulturellt perspektiv i kombination med 
pragmatismen.  

Vygotskij (1995) påstår utifrån sin sociokulturella teori att barns verklighet alltid 
utgår från deras tidigare erfarenheter hämtade ur verkligheten. Dessa erfarenheter 
påverkar människan genom hela livet och främjar barns förståelse av omvärlden. På 
grund av att Vygotskij grundade sin sociokulturella teori i ett 1930-talets Ryssland har 
vi valt att använda oss av Roger Säljös (2017) tolkningar av den sociokulturella teorin 
då Säljös tolkningar är lättare att applicera på vår studie. Detta då Säljö använder sig 
av begreppen sammanhang och kommunikation, något som vi i vår studie lägger fokus 
på i tolkningen av vår empiri.  

Sociokulturella teori innebär bland annat att elever ständigt lär sig i alla 
sammanhang. Kommunikation är en viktig aspekt av det sociokulturella perspektivet 
då språket formar oss till tänkande varelser. Via språklig mediering blir barn delaktiga 
i en kultur och får ta del av samhällets sätt att se på omvärlden. Detta sker i samspel 
med andra och vi utvecklar vår syn på världen utifrån de personer som finns i vår 
närhet (Säljö, 2017).  

En annan teori som också lägger vikt på de sociala aspekterna är det pragmatiska 
perspektivet i John Deweys tolkning vilket fokuserar på att eleven lär sig genom att 
göra och testa. Vi väljer inte bara att utgå från Deweys tankar kring pragmatismen 
utan även att utgå från Säljös perspektiv där han menar att människan är både 
teoretiskt och praktiskt sammankopplad då båda delar är beroende av varandra (Säljö, 
2017). Vi utgår även från Deweys (2011) tankar kring hur skolan måste efterlikna 
samhället för att skapa en meningsfull lärandeprocess. Skolan måste utgå från elevers 
sociala miljöer för att skapa meningsfulla aktiviteter som enligt Dewey bidrar till mer 
motivation än vad abstrakta instruktioner gör. Kunskapen som lärs ut i skolan måste 
vara kopplade till elevers erfarenheter och kunna användas i situationer och problem 
som de möter i samhället.  

Då vi vill undersöka elevers uppfattningar kring uppmärksammandet av högtider 
i skolan anser vi att dessa två teorier hjälper oss att nå en större förståelse kring ämnet. 
De två ovanstående teorierna har olika utgångspunkter men vi kan utläsa centrala 
delar som samspelar med varandra. De båda teorierna har sitt fokus på det sociala men 
även på elevers utformande av kunskap som har sin grund i skolans sammanhang till 
undervisning.  

Vårt teoretiska perspektiv är grundat i såväl sociokulturell som pragmatisk teori 
enligt ovan. Den innebär att uppfattningen hos elever angående uppmärksammandet 
av högtider kan variera då sammanhangen av undervisningen kan se olika ut. Detta då 
lärare har med sig olika tidigare erfarenheter in i klassrummet vilket i sin tur påverkar 
hur eleverna utvecklar sin förståelse och skapar sin uppfattning av högtider. Därför är 
det relevant att använda sig av det här perspektivet när elevers uppfattningar kring 
uppmärksammandet av högtider i skolan ska studeras i skolans sociala sammanhang.   
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4 Metod 

I detta kapitel presenteras den metod vi valt att använda oss av. Vidare presenterar vi 
hur urvalet av informanter skedde och därefter presenterar vi genomförandet av valda 
metoder och hur vi bearbetat dessa. Slutligen kommer vi att presentera vår tolkning av 
empirin.  

4.1 Metodologi 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod. Detta eftersom denna kan öppna 
upp och djupgående låta elevernas tankar gentemot frågorna besvaras. Vi anser att 
frågorna bäst besvaras i samtal med elever. Därför har vi valt att använda oss av 
gruppintervjuer i form av fokusgrupper. Denscombe (2009) skriver om fördelarna med 
att använda sig av fokusgrupper. Fokusgrupper innebär gruppdiskussioner som 
baseras på en sak eller erfarenhet som deltagarna har liknande kunskaper kring. Syftet 
är att undersöka deltagarnas attityder, uppfattningar, känslor och idéer kring ett 
specifikt ämnesområde. Interaktionen inom gruppen ses som nyckeln till att få fram 
information. Moderatorns roll är att underlätta interaktionen i gruppen och sätta igång 
diskussionen med hjälp av ett ”stimulus”. Stimulus i detta fall blir något som 
deltagarna har liknande kännedom om. 

4.2 Urval 

Studiens urval gjordes utifrån nio elever i årskurs två och tre. Urvalet är ett så kallat 
bekvämlighetsurval då vår studie riktar sig mot elever och deras uppfattningar kring 
uppmärksammandet av högtider. Vid urvalet efterlystes elever med olika bakgrunder 
och elever från två olika årskurser. Detta för att få insamlandet av datamängden så 
bred som möjligt. Studien är genomförd på en och samma skola. Denscombe (2009) 
beskriver bekvämlighetsurval som ett alternativ som för enkelhetens skull ligger 
närmast till hand för forskaren. Det formar valet av informanter som medverkar men 
påverkar eller styr inte informanternas svar i studien.  

4.3 Genomförande 

I detta avsnitt beskrivs hur metodologin operationaliseras inför datainsamlingen. I de 
tre underrubrikerna beskrivs datainsamlingens tillvägagångssätt, hur bearbetningen 
av den insamlade datan gått till och hur vi valde att tolka empirin. Avslutningsvis 
beskriver vi de etiska principerna som studien följt.   
 

4.3.1 Datainsamling 

Som datainsamlingsmetod användes kvalitativa gruppintervjuer i form av 
fokusgrupper. Dessa genomfördes med nio elever i årskurs två och tre, med tre elever 
i varje grupp. Intervjuerna var cirka 15 – 20 minuter långa. Klassföreståndaren till 
eleverna fick erbjuda tid för intervjuerna, varpå vi anpassade oss efter dessa. Vid 
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samtliga intervjutillfällen spelades samtalen in, detta med elevernas vetskap och 
samtycke. Samtycke gavs även av vårdnadshavare och klassföreståndare.  

För att stärka studiens trovärdighet tydliggjordes för informanterna att deras 
medverkan i studien anonymiserats och att ingen information går att spåra tillbaka till 
informanten (Tivenius, 2015). De blev även informerade om att de när som helst kan 
avbryta sin medverkan. Eftersom barn inte alltid med ord kan uttrycka hur de känner 
och om de skulle vilja avbryta samtalet var vi vid intervjuerna uppmärksamma på 
elevernas kroppsspråk. Detta för att kunna läsa av om eleverna inte längre var bekväma 
att delta i intervjun. 

Då intervjuerna skedde med barn valde vi att hålla intervjufrågorna för oss själva 
innan samtalen. Detta för att fånga in elevernas egna tankar och uppfattningar kring 
ämnet och för att få spontana och naturliga samtal mellan eleverna. Genom hela 
samtalen var vi noga med att hålla en neutral ton för att inte påverka elevernas svar i 
någon riktning. Intervjun bestod av en mall av frågor som vi utgick ifrån (Se bilaga), 
som användes för att starta ett samtal mellan eleverna.  

4.3.2 Databearbetning 

Vid databearbetningen läste vi först igenom samtliga anteckningar och kommentarer 
utifrån intervjutillfällena. Därefter lyssnade vi igenom samtliga intervjuer. Vidare 
plockade vi ut relevanta citat och nyckelord som kunde kopplas till forskningsfrågorna. 
Detta gjorde vi för att kunna framställa det bästa resultatet (Denscombe, 2009). 
Därmed genererades ett antal utsagor där vi kunde finna nyckelord som beskrev dess 
kärna. Dessa förseddes med färgkoder som utgjorde studiens data för vidare 
bearbetning. Utsagorna jämfördes med varandra för att hitta likheter och 
skillnader.  Kategorier skapades då nyckelorden jämfördes med varandra för att 
urskilja kategorikoder. Vi undersökte kategorierna utifrån vårt teoretiska perspektiv 
för att hålla oss i linje med studiens sociala aspekter. Detta för att vi sökte svar på 
studiens forskningsfrågor som är baserade på sociala sammanhang. Kategorierna 
granskades noga för att fånga upp och ta ut de centrala delarna som var viktiga för att 
besvara forskningsfrågorna. Kategorierna kom att utgöra den empiri som vi förde med 
oss till Tolkningsavsnittet. Nedan presenteras ett exempel från denna process. 

• Informant E - ”Vi brukar julpyssla och sjunga sånger. Tvåorna håller ju julspelet 
och vi sjunger och det är typ lite teater.” Nyckelord: Pyssla, tradition, sånger.  
Färgkod: Grön.   
 
• Informant A - ”Vi tränar på julsånger för vi ska uppträda. Och pyssla ibland, jag 
gillar faktiskt att pyssla jättemycket.” Nyckelord: Pyssel, tradition, sånger.   
Färgkod: Grön.   
 
• Informant M - ”Och julspelet. Jag tror att man ska göra det när man går i tvåan 
och sen kanske i femman eller sexan när man går sankta luciatåget. Det känns roligt 
för jag tränar ju också hemma.” Nyckelord: Tradition, lucia, julspel, roligt.  
Färgkod: Grön  
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• Informant S - ”Det är inte vi, bara femmorna. Dom går luciatåg och får 
pepparkakor och lussebullar och vi får titta på. Det är mysigt för hela matsalen blir 
såhär svart och det lyser och så kommer dom där och ba haaaaa (sjunger) och 
efteråt får vi klappa händerna.” Nyckelord: Tradition, lucia, roligt/mysigt.  
Färgkod: Grön.   
 

Med hjälp av nyckelorden placerades dessa utsagor i färgkoden grön, vilket 
tillsammans utgjorde kategorin Uppmärksammandet.   
  

• Informant A - ”Hemma får man kanske göra lite vildare, kanske man får äta 
påskgodis och så och gömma ägg. I skolan får man bara göra småsaker.” Nyckelord: 
Hemma, godis. Skolan, pyssla.  
Färgkod: Gul.  
 
• Informant E - ”Man får inte presenter här hehe. Man får en julkalender med ett 
sudd, inte godis och choklad som man brukar ha hemma.” Nyckelord: Hemma, 
godis. Skolan, pyssla. 
Färgkod: Gul.  
 
• Informant M - ”Hemma går man bus eller godis, i skolan pysslar man bara.” 
Nyckelord: Hemma, godis. Skolan, pyssla.  
Färgkod: Gul.   
 

Dessa utsagor placerades utifrån sina nyckelord i färgkoden gul, vilket tillsammans 
utgjorde kategorin Skolan vs Hemmet.   

4.3.3  Tolkning av Empiri 

Vi har tolkat och förstått empirin genom ett sociokulturellt och pragmatiskt perspektiv. 
Den gemensamma nämnaren hos de båda teorierna är det sociala samspelet, vilket 
lägger grunden för vårt perspektiv. Andra viktiga delar av teorierna är 
kommunikationens roll för elevers möjlighet att utveckla olika uppfattningar kring 
omvärlden. Vidare är det även viktigt att eleverna får uppleva och pröva på genom 
praktiska utföranden för att nå en vidare förståelse och kunna ta till sig nya kunskaper.  

Vissa bärande principer har tillämpats när vi har tolkat vår empiri. En princip är 
att tolkningarna som gjorts är olika fragment som tillsammans utgjort en och samma 
helhet som ska stämma överens med varandra. En ytterligare princip är att när andra 
tolkningsmöjligheter förekommit har vi valt att utgå från vad det teoretiska 
perspektivet visat. Ett exempel på detta är att vi valt att utgå från Säljös perspektiv av 
den sociokulturella teorin kopplat till skolans sociala sammanhang kring elevers 
utvecklande av uppfattningar kring uppmärksammandet av högtider. Ett annat 
alternativ hade kunnat vara att utgå från Vygotskijs tankar kring den proximala 
utvecklingszonen i samband med elevers uppfattningar kring högtider. Detta hade 
skiftat vårt fokus från att undersöka kommunikationen i sociala gruppsammanhang 
till att undersöka kommunikationen mellan enskilda personer. Vilket betyder att fokus 
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ändrats från stora sammanhang till mindre sammanhang. Detta hade i besvarandet av 
första forskningsfrågan exempelvis resulterat i att elevers syn på uppmärksammandet 
av högtider i skolan skulle påverkas av enstaka individer snarare än samhället och 
skolan. Men då vår studie utgår från den sociala mekaniken i skolan har vi valt att utgå 
från Säljös perspektiv.  Forskningsfrågorna beskrivs och besvaras utifrån den här 
tolkningen av empirin. Empirin har delats upp i fyra kategorier som verkat signifikanta 
för informanterna genom intervjuerna. 

4.4 Etiska principer 

Det är av stor vikt att följa de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2011) 
förespråkar. Detta för att försäkra sig om att informanterna ska känna sig trygga under 
studien, något som förhoppningsvis genererar i att de lämnar uppriktig och trovärdig 
information. Detta säkrar validiteten i undersökningen (Tivenius, 2015). 

Genom information till informanterna kring studien har de fått vetskap om att de 
kan avbryta när de vill och även fått ge samtycke till en medverkan i studien. 
Informationen och förfrågan om medverkan skickades ut i ett missivbrev (Se Bilaga 2). 
Både skolan där studien genomförts och informanterna som deltagit är anonyma och 
ingen information som utvinns från denna studie kommer lånas ut eller användas på 
något annat vis. På detta vis förhåller vi oss till Vetenskapsrådets (2011) 
forskningsetiska principer. 
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras först vår Empiri som utgörs av fyra kategorier som 
presenteras i fyra underrubriker. Därefter besvaras våra tre forskningsfrågor i avsnittet 
Tolkning av empiri. Slutligen sammanställs resultatet i avsnittet 
Resultatsammanfattning.  

5.1 Empiri 

I detta avsnitt presenteras de fyra underrubrikerna Högtider, Uppmärksammandet, 
Historiskt perspektiv och Skolan vs Hemmet. Kategorierna formas utifrån 
intervjuernas innehåll och informanternas uppfattningar och syn på ämnet. Var och en 
av kategorierna presenterar den empiri som kategoriserat innehållet och tillsammans 
utgör de den empiri som studien står för.  

5.1.1 Högtider 

Elever i dagens skola beskriver högtider som en speciell dag där något roligt händer. 
En dag som sticker ut ur mängden och som för en särskild känsla med sig.  

Högtider är typ en bra kväll, som julafton, påsk, midsommar och nyårsafton.   

Det är typ något man firar, som jul. Typ träffas, träffar släktningar eller nära.  

När någonting händer, något speciellt. Jul och midsommar och sånt. Påsk, Halloween och 
skolavslutningar.  

Även i skolan upplevs den här särskilda känslan, mycket på grund av att 
undervisningens upplägg ändras kring dessa högtider. 

I skolan får vi julpyssla och ibland baka pepparkakor. Vi klipper ut händer och gör en julgran med 
dem.  

Brukar fira högtider genom att pyssla och sånt. Annars märks det för att man gör det varje år. 
Man kollar på högtidsfilmer och lär sig om den högtiden.  

Elever beskriver flera olika högtider som förekommer i dagens samhälle, både religiösa 
och icke religiösa. Elever anser inte att det saknas några högtider i skolan, dock är de 
inte främmande för att införa andra högtider som de själva inte uppmärksammar 
hemma eller till och med kanske inte ens känner till.  

Det skulle vara helt okej, bara en. Det skulle vart kul. Det finns ju nån högtid som muslimer 
firar, och nån som judar firar.  

Det skulle vara helt okej, jag skulle inte säga nej. Men jag vill inte ha fööör mycket saker heller, 
för då hade jag nog tyckt att nu slösar vi bort tid från att lära sig saker.  

Elever har god koll på vad en högtid är och vilka som finns i samhället såväl som i 
skolan. De kan enkelt peka ut vilka som för dem är vanliga och vilka som är ovanligare. 
I kategorin Uppmärksammandet kommer vi att gå in mer på djupet hur detta ser ut i 
skolan. 
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5.1.2 Uppmärksammandet 

Även om högtider i sig kan skilja sig mycket åt, sker skolans uppmärksammande av 
högtider på ungefär samma vis. Elevers uppfattning är att högtider i skolan är kopplade 
till roligare lektionsaktiviteter. Exempel på dessa är pyssel, film och olika 
uppsättningar.  

Vi brukar julpyssla och sjunga sånger. Tvåorna håller ju julspelet och vi sjunger och det är typ 
lite teater.  

Vi tränar på julsånger för vi ska uppträda. Och pyssla ibland, jag gillar faktiskt att pyssla 
jättemycket.  

Vi brukar ha julpyssel, och i sällsynta fall bakar vi pepparkakor. Jag vet att vi har bakat 
pepparkakor och lussebullar ibland på fritids. Och man kollar på högtidsfilmer och lär oss om 
den. Och midsommar då gör vi kransar.  

Högtider och traditioner är för elever sammankopplade. Detta blir extra tydligt då 
elever nämner julspel och luciatåg som självklara inslag runt uppmärksammandet av 
högtider. Elever känner sig exalterade och ser fram emot uppträdanden, både för att 
delta men också för att vara åskådare.  

Och julspelet. Jag tror att man ska göra det när man går i tvåan och sen kanske i femman eller 
sexan när man går sankta luciatåget. Det känns roligt för jag tränar ju också hemma.  

Det är femmorna som håller lucia, vi håller i julspelet. Det ska bli roligt att stå på scen, det är 
roligare än att titta på.  

Det är inte vi, bara femmorna. Dom går luciatåg och får pepparkakor och lussebullar och vi får 
titta på. Det är mysigt för hela matsalen blir såhär svart och det lyser och så kommer dom där 
och ba haaaaa (sjunger) och efteråt får vi klappa händerna.  

Om dessa inslag plockas bort från skolan anser elever att en rolig del av skolan 
försvinner. Elever uppskattar skolans uppmärksammande av högtider och hur skolan 
valt att genomföra sina traditioner.  

Tråkigt. Det enda jag är glad med på julen är att man slipper ha lektioner hela tiden, då har man 
i alla fall en ursäkt att man kan gå iväg och öva på låtarna, det är ju inte så lång tid men man 
slipper i alla fall att göra matten. 

Katastrof! Det är ju tråkigt att bara ha matte och svenska och sånt där men det är ju roligt att 
pyssla och så. 

Pyssla film och rast är det enda som är roligt, jobba är tråkigt. För då är det bara texter och 
texter är svintråkigt att skriva. Allt är bättre än att skriva iallafall.  

Det är inte bara detta som uppmärksammar skolans högtider. Elever anser även att 
skolavslutningar har samma status som högtider och kopplar gärna samman dessa 
med kalenderns årstider. Detta beror på att skolavslutning såväl som högtider är 
speciella dagar och är återkommande inslag en gång per skolår. Detta bidrar till en 
känsla av traditionsbundenhet och blir då en självklar händelse för elever i skolan.  

Traditioner är kul, allt händer ju bara en gång per år och ett år är ju ganska så lång tid. 

Vi brukar fira högtider genom att pyssla och sånt och när man går på skolavslutning. Det är som 
en högtid, man gör det varje år.  
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Var skolavslutningen äger rum spelar för elever inte någon större roll. Det viktigaste är 
att avslutningarna får ta plats och att de sker varje år. Julavslutningarna sker 
exempelvis i kyrkan. Här lägger elever inte någon tanke på religiösa aspekter kring 
byggnaden utan istället på byggnadens utseende som lokal.  

Kyrkan är ganska tom och väldigt kall.  

Det känns som att taket ska rasa. Vi skulle kunna stå på någon scen, typ i stadsparken. Det är 
mycket finare och mycket mindre chans att taket rasar in, för det finns inget tak.  

Elever tycker att uppmärksammandet av högtider i skolan är viktiga inslag eftersom de 
är roliga och tacksamma avbrott i undervisningen. Det går även att utläsa att 
uppmärksammandet har blivit traditioner, något som elever har svårt att föreställa sig 
en skola utan.  

5.1.3 Historiskt perspektiv 

Elever har goda kunskaper om de historiska aspekterna kring varför många av skolans 
högtider uppmärksammas. En del högtider har sina grunder i kristna värderingar och 
andra uppmärksammas för att de har blivit traditioner som samhället följer.  

Amen seriöst, det är ju Jesus födelsedag. Det är ju en legend, som man har hört. Jag har hört det 
av olika. 

Julafton, jag tror det är den 24 som är Jesus födelsedag. Han föddes där och han föddes i ett 
stall. 

-Vi firar lucia för att hon dog i Italien, hon va italienska, som min morfar.  

-Jag vet att påsk firas för att Jesus också dog. 

-Nää han uppstod. 

-Jaha! 

-Och jul firas för att han dog! 

-Nää han föddes ju.  

-Åh justdet! 

Uppmärksammandet är för elever kopplat till gemenskap och roliga och mysiga 
tillställningar.  

Jag tycker typ att det inte har så mycket med Jesus att göra. Inte julen, ingen av min familj är 
kristna så vi gör det vi vill, vi hälsar på släkten och så. Vi går inte till kyrkan. Jag längtar mest till 
paketen och julbordet.  

Halloween var ju något från förr i tiden när man gick och begravde människor typ. Idag tigger 
man ju bara godis.  

Trots elevers goda kunskaper kring de historiska aspekterna gällande högtider är det 
inte något som de lägger någon vikt vid. Elever anser inte att detta märks av i dagens 
uppmärksammande av högtider och i skolans traditioner. Detta då skolan har skiljt på 
uppmärksammandet och de historiska aspekterna. 
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5.1.4 Skolan vs Hemmet 

Elever anser att skolan uppmärksammar samma högtider som firas hemma, dock 
tycker elever att skolan och hemmet uppmärksammar samhällets högtider på olika 
sätt.  

Det är en tradition att ha en gran och lägga paket under den, inte i skolan, men hemma. Man 
firar ju bättre hemma, det är roligare hemma.  

Det är jättemycket skillnad. Hemma får man hjälpa till att julpynta och i skolan får man bara 
titta på. Hemma umgås man med familjen. Här är man typ med kompisar.  

Hemma får man kanske göra lite vildare, kanske man får äta påskgodis och så och gömma ägg. I 
skolan får man bara göra småsaker.  

Man får inte presenter här hehe. Man får en julkalender med ett sudd, inte godis och choklad 
som man brukar ha hemma.  

I de flesta fall anser elever att högtider uppmärksammas mer hemma än i skolan. Dock 
skiljer sig exempelvis uppmärksammandet av lucia. Här anser elever att 
uppmärksammandet är större i skolan än hemma.  

Tänk om man skulle ta bort lucia i skolan då kanske man skulle glömma bort den, för man firar 
ju inte lucia hemma.  

Hemma bryr vi oss inte alls om lucia. Lägger några lussebullar på ett fat, gör sankta lucia in på 
rummet, stänger dörren och äter dom.  

Något som också skiljer sig mellan skolan och hemmet är elevers påverkan kring 
uppmärksammandet av olika högtider. Elever anser inte att de i skolan får bestämma 
hur uppmärksammandet ska gå till, det är redan på förhand bestämt av lärare 
exempelvis vilka sånger som framföras och vilka roller eleverna ska ha.  

Nej jag tror inte det, jag tror att allt har varit bestämt. 

Jag vet inte, jag vill få längre jul också. Nu firar vi bara en dag.  

Nej lärarna bestämmer vad vi ska sjunga, så får vi öva på det på musiken och på lektionerna. 
Dom gör det tillsammans, dom vuxna.  

Jag hade velat ha en långfilm varje fredag, bara en film. Det skulle vara kul. Och längre raster.  

-Nej det gör lärarna, bara jag inte blir lucia, då kan man få stearin i nacken, det har jag hör en 
som fått. 

-Du hade nog blivit stjärngosse. 

-Nej jag vill i varje fall inte ha någon strut på huvudet.  

Utifrån detta kan vi utläsa att elever inte reflekterar över varför de inte får bestämma 
kring utförandet av uppmärksammandet av högtider. När frågan om påverkan ställs 
anser elever att de skulle vilja bestämma mer. Däremot är deras önskemål inte riktade 
till högtiderna i sig utan handlar mer om inslag som egentligen inte är 
undervisningsrelaterade. 



 15 

5.2 Tolkning av empiri 

De fyra kategorierna Högtider, Uppmärksammandet, Historiskt perspektiv och 
Skolan vs Hemmet utgör den empiri som kommer att användas för att besvara de tre 
forskningsfrågorna som studien håller. Empirin kommer att tolkas utifrån det valda 
teoretiska perspektivet som är ett sociokulturellt perspektiv i kombination med 
pragmatismen, vilket är beskrivet i kapitel 3. 

5.2.1 En roligare skola 

Genom att tolka empirin ur ett sociokulturellt och pragmatiskt perspektiv har vi försökt 
besvara studiens första forskningsfråga: Vad anser nio elever i årskurs två och tre om 
uppmärksammandet av högtider i skolan? 

Ett utmärkande drag för de samtliga fyra kategorierna är att elever anser att 
uppmärksammandet av högtider är en tradition. Det går starkt att utläsa genom alla 
kategorier att elever är väldigt traditionsbundna och att högtider anses vara en 
självklar del i livet. Vi tolkar detta som att elever skapar sig uppfattningar utifrån 
samhällets kulturer och traditioner. Detta kan utifrån en pragmatisk synvinkel 
förklaras med att elever från en tidig ålder får vara med och delta i samhällets 
traditioner. Utifrån det skapar de sig uppfattningar om sin verklighet och hur den ser 
ut, vilket är något de tar med sig till skolan. 

I kategorin Högtider kan vi utläsa att elever anser att högtider är något som 
förgyller vardagen. Det är en rolig händelse som elever kopplar till en känsla av 
gemenskap och glädje. Denna känsla är något som även kan utläsas ur kategorin 
Uppmärksammandet där skolan kring högtider enligt elever genomsyras av roligare 
avbrott. Elever bygger upp en förväntan kring uppmärksammandet av högtider i 
skolan, vilket fångar upp eleverna och bidrar med en roligare skola. Med hjälp av dessa 
avbrott byggs även en större studiemotivation upp kring skolarbeten då eleverna fått 
en paus från den vanliga skolundervisningen. Detta kan vi koppla till vår tolkning av 
det pragmatiska perspektivet liksom det sociokulturella perspektivet som betonar 
vikten av att skolan ska spegla samhället för att bidra till en känsla av meningsfullhet i 
skolarbetet.  

Kategorin Historiskt perspektiv fokuserar på elevers bakgrundskunskaper 
gällande högtider. Här framkommer det att elever har goda kunskaper kring högtiders 
bakomliggande grunder kring varför de uppkommit och varför de uppmärksammas 
idag. Det går dock att utläsa att elever anser att det historiska perspektivet inte spelar 
någon större roll i dagens uppmärksammande, varken i hemmet eller i skolan. Detta 
blir extra tydligt runt de religiösa högtiderna där elever lägger större vikt vid de 
kommersiella aspekterna än de historiska. Detta synliggörs exempelvis då julgranar, 
adventskalendrar och godsaker i skolan är viktigare än Jesus budskap kring julen. 
Utifrån vårt sociokulturella perspektiv tolkar vi att denna inställning grundar sig i de 
sociala sammanhangen som eleverna tar del av runt dessa högtider. Detta då det 
sociokulturella perspektivet belyser kommunikationens roll i olika sammanhang och 
hur dessa påverkar vår syn på världen.  
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I kategorin Skolan vs Hemmet kan vi ytterligare utläsa att de kommersiella 
aspekterna kring högtider är viktiga för elever. Dock påpekas det att hemmen 
uppmärksammar högtider annorlunda än vad skolan gör. Detta tolkar vi som att elever 
har en uppfattning om att det finns en skillnad på att fira och uppmärksamma. Elever 
sätter sina egna ord på hur högtider firas större och roligare hemma och att detta sker 
i mindre utsträckning i skolan. Det är i hemmet det riktiga firandet tar plats och i 
skolan skapas uppgifter relaterade till högtiderna för att bidra till en festligare 
känsla. Vi kan även i kategorin Skolan vs Hemmet utläsa sammanhangens betydelse 
för elevers uppfattningar kring högtider i olika forum. Via sammanhang har elever 
skapat sig en tydlig bild av högtider i skolan och högtider i hemmet där dessa skiljer 
sig åt.  

Med hjälp av det teoretiska perspektivet har vi förtydligat och tolkat empirin. Ur 
detta kan vi avläsa att nio elever i årskurs två och tre anser att uppmärksammandet av 
högtider i skolan är en Tradition som bidrar till Gemenskap & Glädje, något som de 
anser gör skolan roligare. Dock anser elever att skolans uppmärksammande av 
högtider är ett Låtsasfirande, detta eftersom det riktiga firandet sker hemma. Vidare 
anser elever att det historiska perspektivet bakom högtider är Oviktigt.  

5.2.2 Av gammal vana 

Ur tolkningen av empirin har vi försökt besvara studiens andra forskningsfråga som 
lyder: På vilket sätt anser nio elever i årskurs två och tre att uppmärksammandet av 
högtider i skolan kan vara viktigt? Detta med hjälp av vårt sociokulturella och 
pragmatiska perspektiv.  

Ett viktigt drag som går att utläsa ur kategorin Uppmärksammandet är elevers 
betoning på att högtider i skolan för med sig arbetsuppgifter som inte är kopplade till 
skolans kärnämnen. Något elever anser vara ett roligt avbrott från den ordinarie 
undervisningen då kreativa och praktiska inslag i undervisningen alltid uppskattas och 
bidrar till en glad och lustfylld skola. Enligt den pragmatiska delen av vår teori är 
människan beroende av att få utöva både praktiska och teoretiska inslag i 
undervisningen för att skapa ett meningsfullt lärande. När skolan fastnar i de 
teoretiska inslagen påverkar det elevers motivation. Under högtider anser elever att de 
får ta del av fler kreativa och praktiska inslag än vanligt, något som elever inte vill att 
skolan ska plocka bort. Detta då elever anser att skolan skulle bli tråkigare om dessa 
inslag försvinner. Då elever betonar hur högtider för med sig roligare avbrott i 
undervisningen tolkar vi det som en anledning till varför elever anser att högtider i 
skolan är viktigt.  

Ett annat utmärkande drag för kategorin Uppmärksammandet är hur elever 
anser att återkommande inslag i undervisningen är traditionsenligt och något som för 
en förväntan med sig. Något som framkom under insamlandet av datan var att elever 
är traditionsbundna. Ifall skolan frångår sina traditioner bidrar det till ett missnöje hos 
elever, vilket kan skapa en viss oro. Att skolan årligen följer ett mönster bidrar till att 
elever vet vad som förväntas av dem, vilket är något som skapar en tryggare miljö.  

Traditionsbundenheten är även en stark del av kategorin Skolan vs Hemmet. Här 
belyser elever att traditioner uppmärksammas både i skolan och hemma och att båda 
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är viktiga. Detta skapar en brygga mellan skolan och hemmet då traditioner följer 
samma kulturella drag som byggts upp och härstammar från samhällets normer. Detta 
kopplar vi till vårt teoretiska perspektiv med fokus på den pragmatiska aspekten där 
skolan ska vara samhällsnära. Då traditioner har en viktig roll i samhället blir de även 
det i skolan. Dock belyser elever hur vissa traditioner endast uppmärksammas i skolan, 
ett exempel på en sådan är lucia. Skulle skolan plocka bort denna tradition menar 
elever att det finns en risk att den glöms bort. Enligt det sociokulturella perspektivet är 
kultur en viktig del i hur elever skapar sig uppfattningar kring omvärlden. Försvinner 
dessa traditioner skulle det i förlängningen betyda att elever går miste om sitt 
kulturarv. Utifrån detta tolkar vi att det finns en oro hos eleverna för att traditioner ska 
försvinna, detta då de lägger stor vikt vid traditioner och kulturen i skolan.   

När vi har tolkat empirin utifrån ett sociokulturellt och pragmatiskt perspektiv 
kan vi avläsa att nio elever i årskurs två och tre anser att högtider i skolan är viktigt då 
det bidrar till en Glad & Lustfylld skola, med roliga inslag och avbrott i den ordinarie 
undervisningen. Även Traditionsbundenhet hos elever och det Kulturella arvet är 
avgörande faktorer i varför elever anser att högtider i skolan är viktigt.  

5.2.3 Skolans kultur 

Med hjälp av vårt sociokulturella och pragmatiska perspektiv söker vi efter svaret på 
den tredje forskningsfrågan: Vilken påverkan anser nio elever i årskurs två och tre att 
de har på utformandet av skolans uppmärksammande av högtider? 

I kategorin Skolan vs Hemmet kan vi avläsa att elever anser att deras påverkan 
är obefintlig. Beslut gällande högtiders utformande i skolan tas av lärare och andra 
vuxna. Detta gäller såväl val av sånger, som pyssel och vilka roller elever ska spela i 
exempelvis luciatåg och julspel. Elever känner att detta är bestämt i förväg och inget 
som de själva har möjlighet att påverka. Något som elever har accepterat och inte 
reflekterar mycket över. Dock kan vi utläsa att elever har önskemål och tankar kring 
hur de skulle vilja att uppmärksammandet kring högtider ska se ut, detta är dock inte 
något som de själva väljer att varken framföra eller prata med lärare om. Vi tolkar detta 
som att elever har en del önskemål som de själva inte anser vara nämnvärda att ta upp 
med berörda vuxna. Möjligen på grund av att elever även här faller in i traditionen av 
att det alltid har varit på ett visst sätt och att det är lärarna som genom åren valt hur 
uppmärksammandet ska gå till. Detta kan vi med hjälp av vår teori utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv tolka som att det finns en kultur på skolan där lärare har 
bestämanade rätt i frågor som har med dessa utförande att göra. En kultur som 
existerar i skolans sammanhang som eleverna väljer att acceptera.  

Även i kategorin Högtider kan vi se att elever inte reflekterar nämnvärt över sin 
påverkan. Detta visar sig i att elever inte funderar över vilka högtider som 
uppmärksammas i skolan eller varför. På frågan kring om elever känner till andra 
högtider som skolan inte uppmärksammar synliggörs det att elever inte har reflekterat 
över frågan tidigare. De är dock inte främmande för att utöka skolans traditioner då de 
själva anser att det kan vara kul att få ta del av ny kunskap. Även här kan vi tolka att 
elever väljer att acceptera hur skolan är uppbyggd och hur dess tradition ser ut. Detta 
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kan kopplas till de sociokulturella aspekterna av vårt perspektiv där kulturer och 
sammanhang formar elevers syn på hur skolan bör se ut.  

På den tredje forskningsfrågan kan vi med hjälp av vårt teoretiska perspektiv 
avläsa att nio elever i årskurs två och tre anser att deras påverkan på 
uppmärksammandet av högtider är Obefintlig. Vidare kan vi utläsa att elever har en 
Acceptans för hur skolans struktur ser ut och inte reflekterar över deras egna påverkan. 

5.3 Resultatsammanfattning 

Datan från nio informanter genererade de fyra kategorierna Högtider, 
Uppmärksammandet, Historiskt perspektiv och Skolan vs Hemmet. Dessa kategorier 
utformades i flera steg, där olika utsagor färgkodades utifrån de nyckelord som gick att 
utvinna.  

Högtider anses vara speciella dagar som för en särskild känsla med sig. Elever är 
väl bekanta med de högtider som finns i deras närmiljö och dessa anses ha blivit en 
självklar del av skolans kultur.  

Uppmärksammandet av högtider i skolan utmärks av en känsla av tradition, där 
uppmärksammandet har en liknande struktur oavsett vilken högtid det handlar om. 
Elever anser att detta för med sig en roligare undervisning med inslag och 
föreställningar som skiljer sig från den ordinarie undervisningen. Elevers känsla för 
tradition bidrar till att utformandet av högtider med fördel sker liknande och platsen 
för utförandet får en obetydlig roll. 

Historiskt perspektiv genomsyras av elevers kunskaper kring samhällets 
högtider, hur de uppkommit och traditionerna de medfört. De historiska grunderna till 
samhällets och skolans traditioner är inte något elever lägger stor vikt vid. Detta då 
traditioner kring högtider för elever representerar en känsla av gemenskap och glädje 
snarare än att fokusera på den grundläggande faktorn av uppmärksammandet.  

I Skola vs Hemmet beskriver elever att uppmärksammandet av högtider är 
annorlunda i skolan än hemma, där skolan enbart uppmärksammar högtider medan 
ett firande sker i hemmet. Här belyser elever även att skolan har en viktig roll i att 
bevara de traditioner som inte tar plats i hemmet för att de inte ska gå miste om delar 
av deras kulturarv. Vidare finns en känsla av att högtider är en tradition där deras egna 
påverkan inte reflekteras mycket över. Detta då ansvaret anses ligga hos lärare och 
vårdnadshavare i enlighet med hur det alltid varit. 

De fyra olika kategorierna har tolkats utifrån ett sociokulturellt och pragmatiskt 
perspektiv där de tre forskningsfrågorna har besvarats.  

På frågan om vad nio elever i årskurs två och tre anser om skolans 
uppmärksammande av högtider kan vi ur vår empiri lyfta fram de fyra olika 
underrubrikerna Tradition, Gemenskap & Glädje, Låtsasfirande och Oviktigt. Dessa 
står var och en för sig självt men tillsammans sammanfattar de elevers åsikter i frågan.  

Tradition handlar om att elever anser att skolans uppmärksammande av högtider 
sker av traditionella skäl och att det därav har blivit självklara inslag i skolan. Med 
Gemenskap & Glädje menas att det är dessa känslor som genomsyrar skolans 
uppmärksammande av högtider. Något som bidrar till en positiv inställning hos elever. 



 19 

Låtsasfirande syftar till elevers känsla av att skolans uppmärksammande av högtider 
är en skralare version av det ”riktiga” firandet som sker hemma. Vidare anser elever 
att det historiska perspektivet är Oviktigt när det kommer till dagens 
uppmärksammande av högtider.  

För att besvara andra forskningsfrågan fick vi ta hjälp av vår valda teori för att 
kunna utläsa tre grundläggande faktorer som anger på vilket sätt elever anser att 
uppmärksammandet av högtider i skolan kan vara viktigt. De tre faktorerna är Glad & 
Lustfylld, Traditionsbundenhet och Kulturella arvet.  

Att undervisningen är Glad & Lustfylld är en bidragande faktor till varför elever 
anser att högtider är viktigt i skolan. Detta då de roligare uppgifterna ökar elevernas 
motivation. Ytterligare en faktor är elevernas Traditionsbundenhet där 
skolverksamheten alltid följer samma mönster, något som elever känner sig trygga 
med och inte vill frångå. Skolans traditioner bidrar även till elevers känsla av en 
förväntan kring hur uppmärksammandet kommer att ske, något som de ser fram emot. 
Ett annat sätt som traditionsbundenheten visar sig i är genom elevers oro att 
exempelvis uppmärksammandet av lucia skulle glömmas bort om det togs bort från 
skolan. Elever värdesätter traditioner som en del av det Kulturella arvet som skolan 
bidrar med då detta är något som får skolan att efterlikna samhällets kultur, något som 
leder till att skolan för elever bli mer meningsfull.  

På frågan om vilken påverkan nio elever i årskurs två och tre anser att de har på 
utformandet av skolans uppmärksammande av högtider kan vi ur empirin utläsa de 
två utmärkande beståndsdelarna Obefintlig och Acceptans.  

Elever anser att deras egna påverkan på uppmärksammandet är Obefintlig. Detta 
då allt planeras och bestäms av lärare. Dock reflekterar inte elever över sin bristande 
påverkan, trots att de själva har egna åsikter. Denna Acceptans som elever har gällande 
påverkan av skolans val kring utformandet av högtider är ett resultat av den kultur som 
genomsyrar skolans struktur.  

I besvarandet av våra tre forskningsfrågor framgår det att samtliga fyra kategorier 
är väsentliga för att kunna utläsa elevers sanna känslor och uppfattningar kring ämnet.  
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6 Diskussion 

I detta kapitel presenteras först vår Resultatdiskussion där vi kommer fram till ett 
resultat utifrån ett sociokulturellt och pragmatiskt perspektiv. Sedan presenteras en 
Slutsats. Därefter kommer en Metoddiskussion som redogör för studiens Pålitlighet 
och trovärdighet. Avslutningsvis förs studiens Framtida forskningsfrågor fram.  

6.1 Resultatdiskussion 

Varje år blossar det upp debatter kring huruvida skolor ska anpassa sig efter samhällets 
värderingar kring högtider. Olika åsikter om hur skolor ”bör” hantera 
uppmärksammandet av högtider yttrar sig utifrån ett vuxenperspektiv utanför skolan. 
De som blir påverkade av alla dessa debatter är barnen i skolan, vars röster inte blir 
framförda eller hörda. I denna studie går det att utläsa att elever inte reflekterar över 
denna debatt som sker omkring dem. Istället uppfattar vi att elever har en acceptans 
gentemot skolans kultur och dess tradition, något som elever inte ifrågasätter eller har 
vidare tankar kring. Elever fokuserar inte på de bakomliggande grunderna till varför 
högtider uppmärksammas i samhället eller i skolan. Det de däremot lägger fokus på är 
de roliga inslagen som högtider för med sig. Det är detta elever lägger störst vikt vid 
och som är den huvudsakliga faktorn till varför uppmärksammandet av högtider i 
skolan är viktigt. Högtider blir återkommande inslag som skapar en känsla av en 
gemensam tradition för elever i skolväsendet oavsett deras egna bakgrund och etniska 
tillhörighet.  

Detta är något som Sandberg (2018) belyser i sin studie om hur elever samlas 
under en gemensam historia i skolan även om denna historia inte samspelar med 
elevers egna bakgrund. Detta bidrar till att elever skapar ett ”vi” i skolan. Detta ”vi” är 
något som kan appliceras på vår studie angående elevers syn på de högtider som 
uppmärksammas i skolan. Elever i skolan anser att de tillsammans tillhör skolans 
kultur och denna samhörighet skapar den ovannämnda acceptans som råder hos elever 
gällande vilka högtider som får utrymme i skolan och hur dessa uppmärksammas. I 
skolans kultur möts elevers olikheter där de tillsammans skapar ett ”vi” som bidrar till 
en samhörighet. Denna samhörighet har en viktig roll för att skapa en skola med 
mening.  

Detta är något som får stöd i den pragmatiska teorin där Dewey (2011) lyfter 
vikten av en meningsfull skola och ett meningsfullt lärande. Vidare menar Dewey att 
skolan ska spegla samhället för att bidra med motivation i undervisningen för att den 
ska bli värdefull när eleverna kommer ut i samhället. Detta kan vi se i vår studie att 
skolans uppmärksammande av högtider bidrar med, då elever värdesätter de roliga 
inslagen som högtider för med sig. Även Puskas och Andersson (2017) belyser vikten 
av ett meningsfullt lärande. Dock visar deras forskning på svårigheter i att kombinera 
elevers egna erfarenheter med de historiska aspekterna kring undervisningen av 
högtider. Detta är någonting som inte syns i vår studie då de historiska aspekterna och 
uppmärksammandet av högtider verkar vara två skilda ting för eleverna. Dessa kan för 
eleverna existera parallellt utan att påverka varandra. Detta kan vi se som en produkt 
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av att skolan valt att separera på uppmärksammandet och undervisningen av historia, 
något som kan vara ett resultat av skolans icke-konfessionella uppdrag.  

Det är inte bara skolan som skiljer på dessa historiska aspekterna kontra 
utförandet av högtider. Även samhället följer dessa principer i och med dess ökade 
sekularisering. Detta styrker Brömssen (2003) som nämner att Sverige är ett av det 
mest sekulariserade länderna i världen. Vilket vår studie visar då barn i dagens skola 
inte reflekterar över de historiska aspekterna varken i samband med firandet hemma 
eller uppmärksammandet i skolan. Det är inte ur det historiska perspektivet som 
högtider blir viktigt för eleverna. Istället är det den återkommande faktorn av glädje 
och samhörighet med roliga inslag i undervisningen och hemmet som skapar en känsla 
av traditioner hos elever, något som gör högtider viktiga. Enligt Brömssen (2003) är 
just traditioner något som går i arv och delas från generation till generation. Vår studie 
visar att traditioner för elever är en bidragande faktor till den ”vi” känsla som uppstår 
i skolans sammanhang. Den sociokulturella aspekten ur vårt teoretiska perspektiv 
belyser att vi via kommunikation och sociala sammanhang tar del av vår kultur.  

I vår studie kan vi tydligt se att elever har blivit en del av den kultur som råder i 
skolan. I skolans sammanhang har elever blivit deltagare av de traditioner och högtider 
som finns inom skolans väggar. Dessa ifrågasätts inte av eleverna då de är naturliga 
och återkommande inslag i skolans sammanhang, något som samspelar väl med 
elevers egna känsla av traditionsbundenhet. Vår studie visar tydligt på att elever trivs 
med återkommande inslag som för med sig glädje. Detta tyder på att elever trivs när 
skolan följer visa vanor och inte förändras i allt för snabb takt. Att högtider är 
återkommande inslag som följer vissa mönster är något som skapar en trygghet för 
elever. Traditioner skapas under längre perioder och är något som i skolan sker 
succesivt. Hade skolan valt att ändra på sina traditioner utifrån vad aktuella debatter 
påstår vara goda anledningar, hade konsekvensen kunnat utspela sig i att elever känner 
sig förvirrade och tappar motivationen. Därav är en rimlig tanke att om skolans process 
av utformandet kring uppmärksammandet av högtider skulle påverkas av aktuella 
debatter bör de ske under en längre period för att bidra till elevers förmåga att kunna 
skapa sig nya traditioner.  

6.1.1 Slutsats 

Studiens slutsats är att elever uppfattar uppmärksammandet av olika högtider som en 
del av skolans kultur och något som bidrar till en känsla av tradition. De upplever att 
dessa för med sig en känsla av glädje och gemenskap vilket bidrar till en samhörighet.  

6.2 Metoddiskussion 

Den föreliggande studien är noggrant genomförd med stöd av den metodologi som 
tidigare beskrivits i metodkapitlet. Med hjälp av den insamlade datan har vi besvarat 
studiens forskningsfrågor. Svaren är transparent beskrivna och därefter besvarade. De 
forskningsetiska kraven är uppnådda. Vidare är samtliga källor refererade och 
angivna.   
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Studiens Pålitlighet och Trovärdighet kommer i underrubrikerna att beskrivas. 
Vidare diskuteras studiens rimlighet i underkategorin Sanningskriterier och slutligen 
beskrivs Reflexivitet.  

6.2.1  Pålitlighet och Trovärdighet 

Studien är förankrad och genomförd med hjälp av den metodologi som under kapitlet 
Metod redogjordes för. Denscombe (2009) skriver om hur gruppintervjuer bidrar till 
ett öppnare samtalsklimat. Med hjälp av gruppintervjuer i form av fokusgrupper 
samlades datan in, informanterna fick inte ta del av intervjufrågorna i förväg. Därför 
anser vi att datan är pålitlig och trovärdig.  

Genom att använda oss av ett sociokulturellt och pragmatiskt perspektiv i vår 
tolkning av empiri distanserar vi oss från fenomenet och oss själva. Vi har därför inte 
låtit våra egna värderingar och tolkningar tagit någon plats. Vi menar därför att 
pålitligheten och trovärdigheten i vår studie styrks genom valet av vår teori. 

Sanningskriterier 

Resultatet har skrivits fram på samma allmänna abstraktionsnivå som det teoretiska 
ramverket, vilket gör att de kan mötas på ett meningsfullt sätt. Därav uppfylls 
korrespondentskriteriet.  

I studien går det att utläsa en röd tråd som binder samman samtliga delar. 
Därmed uppfylls koherenskriteriet. 

Rimlighetskravet uppfylls då studiens genomförande inte stött på några 
svårigheter varpå det inte finns någon anledning att ifrågasätta rimligheten.  

Reflexivitet 

Igenom hela studien har vi varit objektiva och öppensinnade inför studiens innehåll. 
Vi har därför valt att inte forma innehållet utifrån egna hypoteser. Informationen som 
vi har fått ta del av har fått styra utformandet av studien och vi har varit fullständigt 
öppna för vad som framkommit.  

6.3 Framtida forskningsfrågor 

Då studiens resultat väcker nya och intressanta funderingar skulle det därför vara 
intressant att forska vidare på ämnet utifrån ett vårdnadshavarperspektiv. Detta för att 
jämföra elevers uppfattningar kring skolans kultur med vårdnadshavares syn på 
området. Då denna studie utfördes inom samma skola vore det även intressant att göra 
en bredare studie med jämförelser från olika skolor, detta då det skulle kunna leda till 
nya resultat och slutsatser.   
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Bilaga: Underlag för intervjuer 

 
Intervju: 
Denna intervju kommer att rikta in sig på religion och firandet av högtider i dagens 
skola, där vi kopplar samman detta till dagens aktuella samhällsdebatter gällande 
olika frianden i skolan. Med denna intervju vill vi samla information om hur elever i 
dagens skola upplever och uppfattar firandet av högtider.   
 
Intervjufrågor: 

• Vad är högtid respektive firande för något?  
 
• Finns det någon liknelse / skillnad mellan dem? 

 
• Kan ni nämna några högtider? Vet ni vad dem heter? 

 
• Vilka högtider finns det i skolan?  

 
• Hur märker man det? 

 
• Firas den? Hur firas den? Vart firas den? Varför firas den? 

 
• Vad tycker ni om det? 

 
• Vet ni varför vi firar olika högtider? 

 
o Vet ni om det finns någon högtid som från början är religiös? 

 
• Vet ni några fler högtider som vi kan fira, som inte finns i skolan? 
 
• Om ja - Skulle ni vilja att det firades fler högtider? 

 
• Får ni vara med och bestämma någonting kring högtidsfirandet? 

 
• Om skolan hade slutat fira dessa högtider, vad hade ni tyckt om det? 

 
• Om någon månad är det jul, vad gör ni då i skolan? 

 
o Eventuellt fler frågor kring detta, hur, var, lucia, osv 
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Missivbrev 

Information om insamlandet av data kring elevers upplevelser och uppfattningar kring 
uppmärksammandet av högtider i skolans verksamhet.  
 
Vi heter Gabriella Hogbring och Annela Bäckström och är lärarstudenter från Mälardalens högskola i 
Eskilstuna. Vi arbetar nu med vårt självständiga arbete, där syftet är att undersöka elevers perspektiv 
på skolans uppmärksammande av högtider.  
 
Ditt barn tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
 
Vi är intresserade av att intervjua elever som går i årskurs 2 och 3. Undersökningen kommer ske 
genom gruppintervjuer på ca 15 minuter. Intervjun innebär att eleverna kommer att få besvara några 
frågor gällande hur de upplever uppmärksammandet av högtider i skolan. Undersökningen kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen 
DiVA.  
 
Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska rekommendationer som finns publicerade i 
Vetenskapsrådets rapportserie (2017) God forskningssed. Intervjun kommer med din tillåtelse att 
spelas in, för att senare transkriberas och anonymiseras för att användas som underlag i arbetet. Ingen 
annan kommer att ha tillgång till, eller kunna lyssna på inspelningen förutom vi och vår handledare 
Linda Jonsson. Allt material kommer endast att användas för vårt egna bruk och kommer inte att 
användas vid några andra tillfällen. Vid avslutad undersökning kommer allt material att raderas.  
 
Ditt barns deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Ditt barn har rätt till att när som helst avbryta 
sitt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser. Vi kommer även att 
vara lyhörda och uppmärksamma kring eventuella tecken på att ditt barn inte längre vill delta i 
samtalet.  
 
Om du har några övriga frågor, vänligen kontakta oss på: 
 
Gabriella Hogbring  ✆ 07*–*******  ✉ ********@student.mdh.se 
Annela Bäckström ✆ 07*–*******  ✉ ********@student.mdh.se 
Linda Jonsson                         ✆ 07*–*******                    ✉  ********@mdh.se  
 
Ytterligare upplysningar lämnas av: 
Karin Bergman  ✆ 0**–******  ✉  ********@mdh.se 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Medgivande av barns deltagande i utvärderingsstudie.  
 
Barnets namn: ______________________________________________________________  
 
Vårdnadshavares namn: ______________________________________________________ 
 
Vårdnadshavares underskrift: _________________________________________________ 
 
 
Med vänlig hälsning Gabriella Hogbring och Annela Bäckström 
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