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Inledning 
Svenska traditioner har kommit att bli ett problemområde. I debatter och artiklar synliggörs 

problem gång på gång om till exempel varför skolavslutningen firas i en kyrka och att 

ramadan knappt uppmärksammas i en skola där muslimer kanske utgör en majoritet. Vi 

började intressera oss för denna fråga eftersom det kan te sig svårt att ta ställning kring de 

olika konflikterna som kan uppstå i samband med denna fråga. Frågan verkar dock stanna vid 

diskussioner i media och, på sin höjd, kvasiintellektuella debatter. Forskningen på området är, 

minst sagt, bristfällig. Därför har vi valt att försöka bilda oss en mer verklighetsförankrad 

uppfattning.  

 

Vid litteratursökningen till detta arbete stötte vi på idel uppsatser med närliggande 

problemformuleringar och liknande ämnen. Vår uppmärksamhet fästes delvis vid en tidigare 

c-uppsats skriven av Belinda Thurban som behandlar frågan om skolavslutningar i kyrkan. 

Thurban ger som tips på vidare forskning att undersöka vad elevernas åsikt i frågan är och 

även om vi inte har samma frågeställningar så har vi hämtat inspiration från detta och 

anpassat våra intervjuer för att, i möjligaste mån, få fram elevernas åsikt i frågan om religiösa 

högtider i skolan. 1 

 

För att få en överblick över problematiken kring eventuella konflikter och aktuella debatter 

rörande högtider i skolan, valde vi att genomföra en spontan sökning på internet. Vi sökte på 

ordet ”skolavslutning” på samtliga riksdagspartiers samt de större dagstidningarnas hemsidor 

och svaret bekräftade våra misstankar. Debatten är i högsta grad vid liv och sålunda föreligger 

behovet av att undersöka nämnda problematik närmare. 2 

 

Vi kan konstatera att den svenska läroplanen från 1994 tydligt slår fast att den svenska 

grundskolan skall bedriva icke-konfessionell utbildning. 3 Vi utgår ifrån att den svenska 

grundskolan representerar samhällets önskan om hur en skola ska vara. Vi kan också 

konstatera att konventionen för de mänskliga rättigheterna tydligt slår fast att föräldrar som 

önskar placera sina barn i en skola som undervisar i överensstämmelse med föräldrarnas 

                                                 
1 Thurban, Belinda (2005), En undersökning av skolavslutning i kyrkan 
[http://eprints.bibl.hkr.se/archive/00001003/01/Exarb_Thurban_Belinda.pdf], s. 37, 2008-02-12, 11:29 
2 För länktips: se www-adresser under ”Den mediala debatten” i referenslistan.  
3 Utbildningsdepartementet (1998). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet. Skolverket/Fritzes, Stockholm. 
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religiösa och/eller filosofiska övertygelse faktiskt äger denna rätt. 4 Sålunda utgår vi ifrån att 

den svenska staten, å ena sidan inte tillåter konfessionella skolor men å andra sidan nödgas 

erkänna deras rätt till existens eftersom det annars skulle strida mot de mänskliga 

rättigheterna, vilka Sverige ratificerade 1952. 5 

                                                 
4 Artikel 2 – Rätt till undervisning i Europarådet (1950), Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna, ändrad genom protokoll nr 11, 
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1009F7DB-87E3-4056-8E17-
8A8A41768BA7/0/SwedishSu%C3%A9dois.pdf s. 20 
5 Sverige. Regeringen (2006) En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009, Riksdagen, 
Stockholm, s. 273 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur en multikulturell skola hanterar religiösa 

och/eller kulturella traditioner. I de fall konflikter har uppstått vill vi titta på hur dessa har 

lösts. Vi vill undersöka hur lärare i den svenska skolan ställer sig till det faktum att elever i 

Sverige ska ha rätt att tillgodogöra sig en konfessionell utbildning om deras föräldrar så 

önskar. Vi vill även titta på hur skolavslutningar hanteras i relation till rådande lagar och 

styrdokument.  

 

Våra frågeställningar är: 

 

• Hur hanteras religiösa och kulturella högtider och traditioner av lärare i den 

kommunala skolan?  

• Hur hanterar den kommunala skolan eventuella konflikter kring religiösa eller 

kulturella högtider?  

• Vad har elever med invandrarbakgrund respektive svensk bakgrund för upplevelser av 

högtider och traditioner i den kommunala skolan? 
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Metod 
I nedanstående del redogörs för vilken metod vi använt samt diskuterar forskningsetiska 

överväganden. Då vårt syfte inte är att generalisera utan mer att förstå en problematik ur 

elevers samt lärares synvinklar har vi valt en kvalitativ ansats. 6  

Val av skolor, elever och lärare 
Vi valde att genomföra vårt fältarbete på två skolor i en stad i mellansverige. Gemensamt för 

de båda skolorna var att flera olika kulturer och religioner fanns representerade hos eleverna, 

vilket var betydelsefullt för vårt syfte och våra frågeställningar. De intervjuade eleverna var 

mellan 10 och 15 år gamla. Urvalet av respondenter skedde i samråd med undervisande lärare. 

Lärarna som intervjuades var i möjligaste mån klassföreståndare för de intervjuade eleverna 

men även ämneslärare blev med tiden aktuella. I det fall endast en skola skulle ha besökts så 

skulle den skolan kunnat ha haft en god och fungerande hållning eller för den delen en dålig 

och ickefungerande hållning till våra frågor. Anledningen till att vi valde två skolor var att vi 

ville få en så övergripande bild som möjligt av ämnet. Då uppsatsens syfte inte är att belysa 

skillnader mellan skolor utan att få en större urvalsgrupp ur den kommunala skolan, kommer 

elevernas och lärarnas skoltillhörighet inte vidare att belysas. 

Forskningsetik 
När vi genomförde våra empiriska studier försökte vi att följa de riktlinjer för forskningsetik 

som vetenskapsrådets regler och riktlinjer för forskningsetik förespråkar. I dessa 

ställningstaganden anser vi att vi har täckt upp de samtliga fyra huvudkrav vetenskapsrådet 

ställer inom denna form av forskning. De fyra huvudkraven är: 

Informationskravet  
Kravet om att informera respondenterna samt målsmän om syftet med uppsatsen. 

Samtyckeskravet  
Att de respondenter som medverkar ställt upp frivilligt. Eleverna var tvungna att ha ett 

godkännande från sin/sina målsmän för att få ställa upp eftersom de ännu inte fyllt femton. 

Konfidentialitetskravet  
Anonymitet för de medverkande genom fingerade namn och säker hantering av 

respondenternas personuppgifter. 

                                                 
6 Stukát, Staffan, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, Studentlitteratur, Stockholm, 2005 s. 32 
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Nyttjandekravet 
Uppsatsen skall inte användas till några kommersiella syften eller några ändamål som inte har 

något med forskning att göra. 

 

Innan vi kom till de olika skolorna skickade vi, genom lärarna, ett brev om intervjuernas syfte 

till elevernas vårdnadshavare som de fick skriva på om de tyckte att vi kunde få intervjua 

eleverna eller ej. Respondenterna, alltså de elever vi intervjuade frågade vi självklart också 

om de själva ville bli intervjuade. Lärarna vi intervjuade frågade vi genom att skicka ett 

missiv om uppsatsens syfte per mail och genom personlig kontakt. Vi förklarade vad 

intervjuns syfte var och berättade om våra forskningsetiska ställningstaganden om 

anonymitet. Med anonymitet menar vi närmare att vi fingerade respondenternas namn samt 

skola. I de fall geografiska platser nämndes valde vi också att fingera dessa. Risken för 

identifikation blir därmed minimal. Allt råmaterial från intervjuerna hanteras med stor 

sekretess. Våra ljuddata från intervjuerna kommer att lagras så att obehöriga inte kan ta del av 

dem och efter examinationen av uppsatsen raderas dessa. Vår insamlade data från 

respondenterna kommer heller inte att användas för något annat än forskningsändamål. 

I dessa ställningstaganden anser vi att vi har täckt upp de samtliga fyra huvudkrav 

vetenskapsrådet ställer inom denna form av forskning. 7  

 

Intervjumetodik 
I intervjuerna försökte vi ta reda på respondenternas olika uppfattningar om deras kulturs 

högtider och hur dessa uppmärksammas i skolan, samt hur de ser på skolans 

uppmärksammande av högtider. Således tog vi en hermeneutiskt kvalitativ ansats då vi 

försökte förstå deras erfarenheter och situation. 8 

 

Vi använde oss av ett fastställt intervjuschema som vi följde men var också öppna för 

följdfrågor och ställde även frågor som inte alltid rörde vår uppsats. 9 Detta kallas för en 

semistrukturerad intervju. 10 Vi valde en semistrukturerad intervju för att för att få en nära och 

naturlig intervju med våra respondenter och ställde ett dussintal frågor som rörde olika delar 

                                                 
7 För mer information om de fyra kuvudkraven: Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning, http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf, 
Vetenskapsrådet, Stockholm, 2002 
8 Olsson, Henny & Sörensen, Stefan, Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv, Liber, 
Stockholm, 2007, s. 64 
9 Intervjuformulären finns bifogade under Bilaga 1 & Bilaga 2  
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av vårt syfte samt våra frågeställningar. Att använda flera frågor bidrar till att fler områden 

täcks in. 11 Följfrågorna gav också ett större djup i huvudfrågan. Det fastställda schemat av 

frågor lade vi mest vikt på för att kunna se tydliga skillnader och likheter mellan intervjuerna.   

 

                                                                                                                                                         
10 Eliasson, Annika, Kvantitativ metod från början, Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 26-27 
11 Ibid, s. 26-27 
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Presentation av författare 
För att flytet i läsningen ska bli bättre har vi valt att kort presentera författare och deras texter, 

som vi använt oss av, här nedan. Nedan följer en kort översiktlig presentation av de författare 

vi använt oss av i arbetet.  

 

Karin Borevi 

Har skrivit rapporten ”Religionsfrihet i skolan”. Borevi försöker i sitt arbete förstå hur 

religionsfriheten i skolan egentligen efterföljs.  

 

Monica Eklund 

Monika Eklund är författaren till avhandlingen ”Interkulturellt lärande”. Eklund undersöker 

och problematiserar olika begrepp såsom ”kultur” ”mångkultur” och ”interkultur” samt hur 

dessa begrepp har använts och används i skolpolitiken. 

 

Nihad Bunar 

Författaren bakom avhandlingen ”Skolan mitt i förorten”. Denna avhandling tar upp 

konsekvenser av att gå i en multikulturellskola i en segregerad stadsmiljö. Den visar även på 

hur skolorna och eleven hanterar dessa konsekvenser. 

 

Kerstin von Brömssen 

”Tolkningar, förhandlingar och tystnader” är en avhandling där flera olika elevers syn på 

religion ligger i fokus. 
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Teoretisk bakgrund 

 

Lagar som krockar 
I Sverige har barn rätt till en icke-konfessionell undervisning. Det betyder i klartext att alla 

barn ska garanteras en skolgång fri från religiös påverkan i syfte att styra barnet mot en 

specifik religion. Denna rätt, som alla grundskoleelever i Sverige besitter, är fastslagen i 

styrdokumentet Lpo 94. Dock finns det tveksamheter rörande Lpo 94 och andra överliggande, 

internationella styrdokument och konventioner. I Lpo 94 står det att ”undervisningen i skolan 

skall vara icke-konfessionell” 12 samtidigt som Europarådet fastslår: 

 
Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den 

verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och 

undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina 

barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse 

med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse. 13 

 

Således råder det dubbla budskap huruvida religiös undervisning kan tillåtas eller ej. Lpo 94 

fastslår att konfessionell undervisning inte får förekomma i Sverige medan Europarådets 

konvention för mänskliga rättigheter tydligt slår fast att om detta inte erbjuds så strider det 

mot konventionen för de mänskliga rättigheterna.  

 

Firanden av skolavslutningar i kyrkan är något som sker på de flesta skolor runtom i Sverige. 

För många kan detta ses som en trevlig tradition men för andra kan det uppfattas som en 

religiös sed.14 Grundlagen fastställer: 

 
2 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva 

till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant 

hänseende. Han är därjämte gentemot det allmänna skyddad mot tvång att 

deltaga i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller 

annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund 

                                                 
12 Utbildningsdepartementet (1998).  
13 Europarådet, 1950 s. 20 
14 Borevi, Karin i Karlsson, Pia & Svanberg, Ingvar (red.), Religionsfrihet i Sverige. Om möjligheten att leva som 
troende. Studentlitteratur, Lund, 1997, s. 53 
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eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag 

(1976:871). 15 
 

Detta betyder att ingen elev behöver gå till en skolavslutning i en kyrka emot sin vilja. Denna 

lag krockar med lagen om obligatorisk skolgång eftersom skolavslutningarna är just 

obligatoriska.16 En kommun beslutade att det var okej att gå till kyrkan på skolavslutningen 

om ”religiösa andaktsinslag” uteblev. Vad som menas med detta är dock diskutabelt och en 

aning diffust. Psalmer gick bra att sjunga men bön och predikan fick inte förekomma enligt 

beslutets riktlinjer. 17  

 

Synen på kultur och religion i ett sekulariserat land 
Att den svenska skolan skulle vara icke-konfessionell råder det tveksamhet om bland många 

forskare. Det står tydligt i läroplanen att skolan ska vara icke-konfessionell 18 men vad menas 

med detta egentligen? Borevi problematiserar just detta begrepp. Hon menar på att det finns 

två olika sätt att se på begreppet. Vi kan se det så att skolan ska vara fri från allt som har med 

religion att göra men det finns även en mer öppen tolkning på att begreppet avser att flera 

olika religioner ska undervisas på ett neutralt sätt. Borevi menar vidare att när det handlar om 

den svenska skolan så är det just det senare begreppet som gäller. 19 Skolan ska alltså i så fall 

enligt lpo 94 behandla alla religiösa åskådningar lika neutralt.20 Hur fungerar detta samtidigt 

som den svenska skolan firar kristna religiösa högtider eftersom det inte längre anses vara 

religion utan en del av vårt kulturarv?  

 

Att julpyssla i skolan och fira skolavslutningen i kyrkan har möjligtvis inget med religion att 

göra eftersom det just anses vara mer av svenska kulturella traditioner än religiösa högtider. 

Men vad betyder kultur egentligen? Eklund problematiserar detta begrepp och visar på hur 

komplext det är. 21 Hon visar på att det är ett av vårt språks mest svårdefinierade ord. En 

vanlig antropologisk definition kan vara: 

                                                 
15 Grundlagen: Grundläggande fri- och rättigheter, 
[http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____6074.aspx], 2008-03-17 
16 Skollagen: 3 kapitlet: Skolplikt och motsvarande rätt till utbildning: § 1 
[http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1985:1100] 2008-03-17 
17 Borevi, Karin i Karlsson, Pia & Svanberg, Ingvar (red.), 1997, s. 53 
18 Utbildningsdepartementet, 1998.  
19 Borevi, Karin i Karlsson, Pia & Svanberg, Ingvar (red.), 1997, s. 40-41 
20 Utbildningsdepartementet (1998).  
21 Eklund, Monica, Interkulturellt lärande : intentioner och realiteter i svensk grundskola sedan 1960-talets 
början, Diss. Luleå : Luleå tekniska univ., 2003,Luleå, 2003, s.71 
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En kultur omfattar de mer eller mindre sammanhängande och varaktiga 

inställningar, föreställningar, kunskaper, värderingar och andra idéer som 

överförs och delas inom ett samhälle eller en grupp. 22 

 

Denna definition har emellertid fått mycket kritik eftersom den avser att kultur är ett statiskt 

begrepp, alltså att en kultur inte kan förändras fastän den får inspiration från andra kulturer.23 

När Lpo 94 talar om kulturarv så snuddar det väldigt mycket vid denna statiska tolkning. 

Begreppet kultur har med tiden också fått en mer nyanserad definition och kan idag mer ses 

som en process som hela tiden förändras. 24 Även von Brömssen menar att kultur alltid är 

”konstruerad, modifierad, flexibel och rekonstruerad” 25 Denna syn på kulturbegreppet kan 

ses som en krock med ordet kulturarv. Om vi ser skolan som en förvarare av ett kulturarv så 

kan elever med andra kulturella bakgrunder än den som kulturarvet åsyftar känna att skolan 

inte är för dem. I den belgiska artikeln ”Hur multikulturell är skolan i ett multikulturellt 

samhälle? Belgisk fallstudie” av Eugen Roosen, talar Roosen om multikulturella skolor där de 

enda som tillhör majoritetsbefolkningen i stort sett är lärarna. Där tenderar skolan att fungera 

som någon slags kulturbevarare av majoritetsbefolkningens kultur fastän ingen av de elever 

som går på skolan känner igen sig i ovan nämnda kultur. 26  

 

Karlsson och Svanberg hävdar att Sverige är ett väldigt sekulariserat land. Vidare hävdar de 

att det svenska samhället blivit så avkristnat att vi i det vardagliga saknar referensramar till 

religiösa symboler. Detta orsakar att svenskar har svårt att förstå en religiös tillvaro eftersom 

en så liten del av befolkningen lever i en sådan miljö. Att vara religiös i en tillvaro där 

majoritetsbefolkningen inte längre betraktar religion som en viktig del av livet kan således te 

sig problematiskt. 27 

 

                                                 
22 Hannerz, Ulf i Eklund, Monica, 2003, s.73 
23 Eklund, Monica, 2003, s.74 
24 Ibid s.76 
25 Brömssen, K v, Tolkningar, förhandlingar och tystnader : elevers tal om religion i det mångkulturella och 
postkoloniala rummet, Acta Universitatis Gothoburgensis, Diss. Göteborg : Univ., 2003,Göteborg, 2003, s. 90 
26 Bunar, Nihad (2001) Skolan mitt i förorten : fyra studier om skola, segregation, integration och 
multikulturalism, B. Östlings bokförl. Symposion, Diss. Växjö : Univ., 2001,Eslöv, 2001, s. 250 
27 Karlsson, Pia & Svanberg, Ingvar (red.), 1997, s. 11-12 
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Undersökning 
I sammanställningen av svaren har vi valt att titta närmare på vad elever och lärare svarade på 

frågorna. Sammanställningen har skett genom noggrant granskande för att se eventuella 

trender och sammanträffanden. Vi har gjort en kort sammanfattning av svaren samt valt att 

citera de svar vi fann mest intressanta. I sammanställningen av intervjusvaren har viss 

redigering av respondenternas svar förekommit. Namn på specifika platser är borttagna eller 

fingerade då dessa, teoretiskt, skulle kunna leda till en identifiering av de skolor vi utfört 

fältarbete på. Då svaren är transkriberingar av muntliga intervjuer har vi medvetet raderat 

fyllnadsord som ”ehh”, ”å”, ”mm” etc. för att göra texten mer lättläst samt begriplig. Det 

förekommer dessutom att respondenternas svar är sammanklippta då intervjuarens fyllnadsord 

är ovidkommande. Vi har ägnat stor kraft åt att, med dessa redigeringar, inte förvanska våra 

respondenters svar. Vi illustrerar detta med ett exempel från en intervju med Emir.  

 
I: Mm. Vad pratar ni om, firar ni någonting till exempel?  
 
E: Eh, vi brukar få ledigt när det är bayram, det är en högtid i tre gånger om året finns 
det. 
 
I: Mm. 
 
E: Det är som julafton ungefär, det, finns tre gånger men en vet jag att det är strax före 
julafton. 
 
I: Mm. 
 
E: Då brukar man, vi muslimer få ledigt.  
 
I: Mm. 
 
E: Få vara hemma och fira och sådant.  

 

I detta exempel så redigeras texten till följande: 

 
I: Vad pratar ni om, firar ni någonting till exempel?  

 

E: Vi brukar få ledigt när det är bayram, det är en högtid i tre gånger om året finns det. 

Det är som julafton ungefär, det, finns tre gånger men en vet jag att det är strax före 

julafton. Då brukar man, vi muslimer få ledigt. Få vara hemma och fira och sådant.  
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Lärarnas svar 
 
Vilka religioner finns representerade i klassen? 

Samtliga av våra fyra intervjuade lärare hävdar att de kommer i kontakt med kristna samt med 

muslimer i olika trosformer och inriktningar.  

 
Kenneth  - Kristna av olika sorter och någon muslim 

 

Kim - Syrianskortodox, jag har islam, jag har romerskkatolsk, 

och jag har protestantisk 

 

Hassan  - Muslimer, jag har träffat kristna med 

 

Robert  - Kristna, ortodoxa kristna och muslimer 

 

Hur upplever du att högtider och traditioner uppmärksammas i skolan? 

Lärarna upplever överlag att det inte är något problem rörande uppmärksamheten som olika 

högtider och traditioner får i skolan. När en viktig tradition eller högtid uppkommer så anser 

lärarna att detta på ett eller annat sätt uppmärksammas.  

 
Kenneth - Det är nog så att ehh… utan problem egentligen. I alla fall inte för mig 

synliga problem. Jag upplever att det är möjligt för den som behöver och 

vill fira enligt sin tradition och sin religion. Det är möjligt att göra det 

helt enkelt 

 

Robert - Jaa… Vi har haft intentioner och… för två år sedan så hade vi någon 

större idé med det här när vi hade då internationella/ kulturella högtider, 

när vi hade den här mångfalden som… Eh, vi uppmärksammade 

mångfalden på många olika sätt. Då hade vi… lite såna här nationaldagar 

från olika länder med den här almanackan som finns, ni vet religiösa och 

kulturella?  

 
 

Enligt din mening, finns det traditioner som uppmärksammas mer konfessionellt än andra? 

På denna fråga ger lärarna en delad bild. Två lärare anser att den kristna traditionen ibland 

lyser igenom medan en annan, ickekonfessionell bild målas upp av en annan lärare.  
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Kenneth   – Näe jag tycker inte det. 

 

Kim - Ja, det är väl så att de kristna traditionerna med påsken och julen… De 

uppmärksammas ju mera. Det har de ju gjort. 

 

Har du varit med om att det uppstått problem eller konflikter kring firandet av högtider och 

traditioner? 

Alla utom en intervjuad lärare hade någon gång under sitt yrkesverksamma liv stött på 

diskussioner eller små konflikter i ämnet. Majoriteten av lärarna förmedlade att det hade 

inträffat smärre diskussioner kring högtider och traditioner men att dessa inte var att betrakta 

som större problem, att det har varit en definitionsfråga om vad som är ett stort problem 

respektive mindre stort problem.  

 
Kim  - Alltså, det enda har väl varit då i början när barnen plötsligt inte kom 

någon dag till skolan bara. Och man då säger att ”ska du vara borta så 

måste vi få någon form av information från föräldrarna då”. Och det 

tycker jag, det är inget problem, jag brukar säga det ”ska ni fira vet ni så 

lämna in en lapp till mig” och det är ju så att en del barn som är muslimer 

väljer att fira och en del andra är kvar i skolan som vanligt, det är olika, 

det bestämmer de själva. Och föräldrarna. 

 

Robert  - Är det jätteviktigt att alla kommer på en avslutning så är det ju 

egentligen ett stort problem. Men, i stora hela så tycker vi nog inte att det 

är något, att liksom bråka om, det är ju lite mer ”du får ju välja” vi 

erbjuder kyrkan, eller alternativt avslutning här.  

 

Hur har dessa lösts? 

De eventuella problem eller konflikter som uppstått i samband med högtider och traditioner 

har fått en lugn lösning. Lärarna har talat med både föräldrar och elever och klargjort skolans 

hållning. De säger att det finns alternativ till vad som uppfattas som ”en svensk avslutning” 

och verkar säkra på sina åsikter. Överlag ser inte lärarna detta som något stort problem även 

om någon antyder att det bildats två läger av lärare där ena sidan tycker att man ska ha en 

traditionell skolavslutning i kyrkan och en sida som tycker att man borde ordna en avslutning 

utan religiösa inslag. Dock poängterar lärarna att allt handlar om vad man ser som religiositet. 

Det diskuteras bland annat om ”Stilla Natt” är en religiös sång eller inte.   
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Kim  - Ja, vi pratade ju med barnen efteråt även om vi träffade föräldrarna så sa 

vi ju det att ”om man ska vara ledig en dag så vill vi ju ha kontakt med er 

först så att vi vet varför barnet inte är här”. Det kräver vi utav alla. 

 

Robert - Vi har ju alltid en alternativ avslutning som en lärare håller här. Alltså i 

slöjdsalen eller någonstans bara för att ”ni som inte vill gå till kyrkan går 

ju hit” och det får de en lapp hem att skriva om. Så det är inget konstigt 

alls. Och ibland kan det ju även vara så att någon har ju då skrivit så här 

”mitt barn ska inte gå i kyrkan” eller ”mitt barn ska vara här” men sen när 

man väl kommer hit så bara ”nej men, jag vill gå till kyrkan”, säger barnet 

då. Ändå. 

 

Hur hanterar du andra kulturers högtider, till exempel ramadan? 

De lärare som vi talat med uppger att ramadan ingår som en naturlig del av 

religionsundervisningen. De anser det självklart att berätta om ramadan och uttrycker en stor 

medvetenhet runt högtiden i sig. Ramadan är även den utländska tradition som 

uppmärksammas mest i skolan. Lärarna pratar om vikten av att visa respekt för andra 

kulturers och religiösa högtider och traditioner och uppvisar en förståelse för dem.  

 
Kenneth - Alltså i tjänstemannarollen ingår ju att visa respekt och om jag kan visa 

respekt genom att till exempel säga att ”Okej gå ut och vila i tio minuter 

eller dricka vatten” och ”Behöver du sätta dig ner så kanske du kan sätta 

dig ner på den här stolen i ett hörn så gör det inget”, men det är ju i all 

enkelhet. Personligen har jag aldrig hamnat i den situationen att jag 

behövt vara med att verkligen skapa så att säga skapa förutsättningar eller 

hitta någon sorts program för att det ska fungera. Alltså egentligen ganska 

friktionsfritt. 

 

Kim - Vi har ju pratat om vad ramadan är för någonting framförallt nu i sexan 

då har vi ju pratat om det när vi läser främmande religioner så att det. Det 

är väl knappt någon här som inte vet vad ramadan är. 

 

Får berörda barn ledigt? 

Barn som firar en annan högtid än de traditionellt svenska brukar kunna få ledigt för detta. 

Med traditionellt svenska menas högtider som infaller på schemalagd ledigt tid, det vill säga 

jul, påsk etc. Dock uttrycker en lärare irritation över att vissa barn uteblir utan att ha meddelat 

detta. 
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Kenneth  - Ja, jag har varit med om att man har begärt ledigt och beviljats ledigt 

utan problem men jag har också varit med om att elever helt enkelt 

utebliver och så sen säger de ”men vi firade ju igår att fastan var slut”. 

Och det har ju jag också förstått att det har man inte gjort någon stor grej 

av. Det är klart att vi önskar ju eller rättare sagt det är ju så att vi ska ju se 

till så att eleverna begär ledigt i förväg och har man inte gjort det så är det 

ju olovlig frånvaro men nog tycker jag att vi väl ser ganska pragmatiskt 

på det. I alla fall det som jag varit med om. 

 

Kim  - Ja, alltså, det är ju framförallt när de slutar att fira eftersom de under en 

hel månad då. Då får de ju ledigt. 

 

Finns det några sidoeffekter, positiva, negativa, av att uppmärksamma en ickesvensk 

tradition? 

Ingen av lärarna tycker att det finns några speciellt negativa sidoeffekter av att 

uppmärksamma icke-svenska traditioner. Två uttrycker att det är viktigt att uppmärksamma 

flera olika kulturers högtider eftersom detta skapar respekt kulturer emellan. Respekten 

mellan kulturer pekar samtliga ut som något viktigt att uppmärksamma.  

 
Hassan  - Ehh, ja, jag vet inte faktiskt, för min del, det tycker är bra att svenskarna 

känner till andra, vad har de för tradition och så. Så att de vet så att om, 

om de ser dem att de har i en samling eller så att de undrar inte ”vad är 

det här för något”, det är vad jag tycker, att det ska informeras till 

samhället eftersom vi är i Sverige, vi tycker att det är bra vi säger till 

svenskarna ”så här egentligen”, det är inte något farligt eller något för jag 

tycker de har rätt att veta. Vad det handlar om. 

 

Robert  - Ja, oh ja, det är ju det här då som… alltså det här… mångkulturella… 

när man verkligen får, får ta del av världen, Vi har ju jättemånga sådana 

tillfällen när man kan ”jaha, du har varit på dop nu, i tre dagar”, hur firar 

ni det, och så berättar man då hur gick det här till, alltihop, och så jämför 

man ju då med hur det är i Sverige, och sen så får ju någon annan säga 

”ja, vi gör så här” så att det finns ju jättemånga sådana tillfällen, men då 

är det mer när någon har varit iväg på någonting, inte det här att ”nu är det 

den här och den här högtiden”. Men det är ju när någon åker iväg, lämnar, 

som det finns anledning och bearbeta det. Så då finns det ju en positiv 

sidoeffekt, som är jättehärlig. ”Jaha, man dansar i tre dagar när det är dop, 

vad kul”.  Svenska dop är inte så roliga. 
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Har diskussioner uppstått rörande svenska traditioner som firas på skolan? 

De flesta av de intervjuade lärarna upplevde att det hade förekommit diskussioner om svenska 

traditioner. Dessa diskussioner var allt från firandet av svenska flaggans dag till vad man 

benämner en avslutning inför julen och dess tillhörande lov. Julpyssel visade sig ha vållat 

debatt bland föräldrar med en frireligiöst kristen livsåskådning.  

 
Kim  - Ja, det har det gjort någon gång. Vi har ju ofta firat svenska flaggans dag 

här då till exempel. Och då var ju diskussionen om vi verkligen skulle fira 

svenska flaggans dag, det som sedan blev nationaldagen då när vi hade 

andra då. Men det var väl något år tror jag som vi inte firade det. Faktiskt. 

Ja, det var ju väldig diskussion överhuvudtaget ute i samhället också om 

det här. Det var inte bara här utan det var på många ställen, men däremot 

så har ju vi gått till kyrkan på julen. Fast vi då inte har trosbekännelse och 

sådana saker. Så då kan vi säga, vi har ju anpassat det så, så att alla våra 

barn ska kunna gå i kyrkan. 

 

Robert  - Näe, det kan jag inte säga. Däremot har vi, vet jag, nu när du säger det 

så har vi ju haft då jehovas vittnen som inte får vara med på våra, alltså, 

påskpyssel är man inte med på. Men och då, då har det ju varit så här att 

”Nej, jag får inte för att mamma säger att jag inte får men kan jag inte få 

vara med och pyssla lite i ett hörn” ungefär. Så det är ju väldigt mycket 

liksom att det… Man märker ju, det är ju inte barnens egna åsikter som 

styr utan det är ju en lag eller en regel hemifrån som bestämmer och det 

får man ju respektera och försöka… stötta då i det här fallet att vi ”nu har 

vi kommit överens med din, din mamma om att du är inte med på 

påskpyssel, du får faktiskt göra det här eller det här istället, va”. 

 

Hur firas skolavslutningar på din skola? 

Svaren på denna fråga tar sig olika uttryck. Frågan innehåller en värdering då ordet 

skolavslutning kan tolkas både som avslutning på skolåret, det vill säga avslutningen inför 

sommaren eller som terminsavslutning. Vi upplevde att svaren berodde på hur lärarna 

definierade termen skolavslutning. Dessvärre fick vi ingen större klarhet i hur de definierade 

termen. Svaren varierade allt mellan att man går till kyrkan inför julavslutningen till att man 

firar sommaravslutningen på skolgården, i en frikyrkolokal och i matsalen.  
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Kim  - Då går vi till kyrkan som tradition då, på julen. Och vi har fackeltåg här 

och alla barn bär en fackla då. Och sedan på sommaren så har vi ju 

avslutning här ute [pekar ut mot skolgården]. Med sommarsånger och… 

så. Ute på skolgården, på bryggan som vi säger, vid ön där. Och 

föräldrarna står runt omkring och det brukar vara mycket, mycket 

välbesökt. Och där är ju ingenting över huvudtaget som ens snuddar 

religion. 

 

Hassan - Eftersom jag är ny här, jag vet inte faktiskt. Jag har inte… men det är 

före detta skolan, vi hade haft firandet i, alltså i matsalen. Då hade vi haft 

i matsalen, de hade planerat. 

 

Enligt Lpo 94 ska lärare i Sverige föra vidare ’värden, traditioner, språk och kunskaper’ från 

en generation till en annan. Är detta någon gång problematiskt? 

Lärarna upplever inte att det är några problem med att föra vidare värden, traditioner, språk 

och kunskaper. Vissa lärare upplever att samhället består av så många traditioner att det vore 

omöjligt att inte föra dessa vidare.  

 
Kenneth  - Samhället är ju så genomsyrat av traditioner, mycket mycket mer än vad 

vi tänker oss om vi bara tar en snabb funderare. Samhället är så oerhört 

präglat av traditioner av alla de slag så nä. Svaret är nej! Jag upplever det 

som oproblematiskt. 

 

Kim  - Nej jag tycker inte det, är så pass gammal så jag har varit med så länge 

så att det, nej, jag känner inte som något helst problem, jag kan berätta om 

hurdant det var när jag var liten. Hurdant det är för mig nu och att kanske 

senare blir det annorlunda för dem. 

 

Vad anser du vara viktiga värden och traditioner som bör föras vidare? 

Majoriteten av lärarna antyder humana värden som det viktigaste att föra vidare. Tolerans och 

respekt för varandra anses viktigt. Traditioner såsom jul, ramadan etc. tas inte upp i någon 

större utsträckning även om det ibland exemplifieras. 

 
Kenneth  - Om man ska vara lite kärnfull här, en respekt, en attityd som baseras på 

respekt för andra och andras rättigheter. Samt till viss mån även andras, 

vad ska vi säga, tillhörigheter naturligtvis, va. Men i grunden att… Jag är 

här och verkar här under förutsättning att jag respekterar andras rätt till att 

kunna göra det på samma villkor helt enkelt. 
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Kim  - Hänsyn… tolerans… Är otroligt viktigt… att ge barnen och att de ska 

föra med sig det. Respekt för andras kulturer och åsikter. Jag tycker 

faktiskt det är viktigt att… ha med det här, julfirandet, att tala om hur det 

är men också tala om att det är olika på olika ställen. Och att andra 

religioner inte firar som vi gör, vi är en liten del utav världen, vi kan titta 

ut på ställen i världen där man över huvudtaget inte knappt vet vad jul är.  

 

Har du råkat ut för föräldrar som inte vill att deras barn ska delta i firande av en speciell 

högtid och/eller tradition? 

Majoriteten av lärarna har stött på föräldrar som har problem med att deras barn är med på 

vissa traditioner eller högtider. Dessutom pekas frireligiöst kristna trosinriktningar ut som 

speciellt ställningstagande emot. En lärare verkar se det som mer problematiskt att hantera de 

frireligiöst kristna gruppernas protester än de muslimska gruppernas.   

 
Kenneth  - Jaaa…och där blir det väl lite…det har hänt några gånger att elever 

har, så att säga, uteblivit från skolavslutning på grund av att, ja… ”Vi 

har den här tron och vi kan inte acceptera att vår son eller dotter är med 

om den här proceduren i den skola som hon är tvungen att gå i” så då 

har man helt enkelt hållit sitt barn hemma från skolan. Jag upplever att 

där har ju från skolans sida varit ganska förstående kan jag säga. 

 

 
Kim  - Ja, det har jag gjort men det är alltså inte direkt med muslimerna eller 

så för att man håller det så pass men däremot så har jag ju haft 

mormoner tidigare vars barn då inte skulle få vara med och fira jul och 

inte göra några teckningar eller så som vi har löst istället då att vi har, 

de har fått göra andra saker när vi har haft pyssel till exempel så har de 

kunnat göra en ljusstake i gips men det har inte haft något med julen att 

göra. 

 

Hur löste sig detta? 

Generellt har lärarna svårt att svara på denna fråga. Man kommer in på andra spår och 

undviker gärna frågan. Dock så poängterar de lärare som upplevt problem att det går att lösa 

så länge man har ett öppet sinne och försöker se lösningar. Förtydligande: I citat nedan talar 

Kenneth om ett fall då elever inte fått följa med till kyrkan.  
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Kenneth  - Det löste sig så att man, istället för att överlämna kuvertet med, i den 

mån det handlar om betyg och lite läsårsdatum och välkommen till 

vårterminen det och det datumet istället för att överräcka det och så sedan 

ta i hand och önska varandra trevlig ledighet så får man skicka hem det. 

Och jag har även personligen, bokstavligt talat åkt hem, cyklat hem eller 

gått hem till elever och sagt att ”Här är ditt betyg och här dina handlingar 

inför vårterminen, ha en trevlig ledighet.”. Då har det varit så att de 

eleverna har bott så väldigt nära skolan så det har ju varit praktiskt 

möjligt. 

 

Finns det någon pågående, eller nyss avslutad, konflikt i klassen rörande högtider och/eller 

traditioner? 

Hälften av lärarna svarade direkt att det inte fanns någon pågående konflikt medan den andra 

hälften antydde att det fanns konflikter. Huruvida dessa var direkt kopplade till högtider och 

traditioner går dock inte att utröna. En av de lärare som upplevde att en konflikt finns hänvisar 

till en konflikt som följt och levt vidare med folkgrupper från ett specifikt land. En annan 

lärare nämner kryptiskt att skolavslutningarna fortfarande är känsligt för vissa föräldrar.  

 
Kenneth  - På min förra skola fanns det en sådan situation som iblan… som låg 

latent och ibland blommade upp så att säga som konflikt. Det var några 

elever som kom från en region, en härjad region i mellanöstern från 

samma land men som hade olika tro. Aktiva utövare av olika religioner, 

man upplevde att ”här har vi lämnat landet på grund av den här konflikten 

och så reser vi till öppna fria Sverige som vi har hört talas om och så får 

vi samma konflikt här”. Det jag nu berättar om har skett på en annan 

skola men så sent som igår kväll träffade jag en elev vars föräldrar 

uttrycker samma sak. ”Det jag hade hört att Sverige skulle vara ett fritt 

land. Vi lämnade vårt hemland på grund av konflikter med de andra. När 

vi kom till Sverige så finns de andra här också”. Och det finns väl en 

latent konflikt här också. På denna skola har jag inte sett det, jag hörde en 

förälder igår. 

 

Robert  - Nej. Och jag känner inte att det har varit det heller faktiskt. Och, just det 

här att vi, de här skolavslutningarna, vi har ju inte gjort någon, alltså… VI 

har ju inte ställt det till sin spets, ”Varför kom inte ditt barn till 

skolavslutningen?” vilket vi kanske skulle ha gjort. Man vet inte vilket 

svar man skulle fått då. Och hade vi fått det svaret så kanske vi hade 
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ändrat oss och inte haft det i kyrkan. Alltså… utan man hade mer låtit det 

vara, och det kan man ju tycka vad man vill om. Det kanske är helt fel. 

Men liksom hade vi grävt i det så kanske det hade blivit en större grej än 

vad vi tycker att det är, så att säga. ”Okej, de har valt att inte komma.” 

Och så släpper vi det där. Vi har ju ändå erbjudit dem som sagt det här de 

har, alternativ avslutning eller kyrkan. 

 

Enligt konventionen för mänskliga rättigheter så skall föräldrar ha rätt att placera sina barn i 

en skola som undervisar i linje med föräldrarnas religiösa eller filosofiska övertygelse. Hur 

ser du på det? 

Samtliga lärare uttrycker med viss tveksamhet att det är okej. Tydligt är att en del av dem 

skulle önska att den kommunala skolan vore så bra att föräldrarna kunde skicka sina barn till 

dessa skolor. Samtidigt visar de förståelse för eventuella argument för att placera sina barn i 

en skola med religiös profil. En av lärarna poängterar att det inte är något fel med religiösa 

profiler på undervisning men att det är viktigt med insyn i verksamheten för att förebygga 

missförstånd.  

 
Kenneth  - Så länge som man tillvaratar barnets rättigheter enligt FN:s konvention 

tycker jag det bör gå att lösa. Om det är förälderns eller en vuxens intresse 

som det handlar om då bör man bli mycket mera vaksam. Jag tror att de 

flesta inser att pådyvla någon en annan tro eller en åsikt, det är 

klandervärt. 

 

Hassan  - Jag är inte emot. Men jag vill vara, att det ska vara öppet, så att 

svenskarna vet och känner ”vad gör de där inne i” alltså i den här skolan. 

Att precis som jag alltid säger, vi har inte något hemligheter. Att 

skolverket, andra, välkommen. 

 

 

Elevernas svar 
På den ena skolan studerade elever med övervägande muslimsk bakgrund. Detta var något 

som ofta märktes i intervjuerna då dessa elever hade problem att se andra högtider och 

traditioner i skolan än deras egna. Dock var detta något som gällde även för den andra skolan, 

med övervägande sekulariserade samt ickereligiösa elever. I nedanstående analys redogörs 

närmare för vad som menas. Vissa av attributen som tillskrivits våra respondenter kan 

uppfattas som känsliga eller stötande. Därför är det viktigt med ett klargörande över hur vi 
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definierar de olika begreppen. 

 

Sekulariserad kristen - Med detta begrepp menas de barn och ungdomar som inte aktivt 

utövar någon religion men som säger sig fira jul, påsk och så vidare. 

 

Muslim – Barn som säger sig tillhöra någon form av den islamska tron och som aktivt utövar 

sin religion.  

 

Syriskortodoxt kristen – Barn som säger sig tillhöra den syriskortodoxa kyrkan och som aktivt 

utövar sin religion.  

 

Invandrarbakgrund – Barn som är födda utomlands eller vars föräldrar invandrat till Sverige. 

 

Svensk – Vad som menas med svensk i denna uppsats sträcker sig till att den intervjuade 

uppger att denne känner sig som svensk. Vi är medvetna om att detta begrepp är luddigt och 

att benämningen kan trampa på många tår men vi ser det nödvändigt att benämna vissa elever 

som svenska för att kunna peka på väsentliga skillnader mellan elever som ’känner sig 

svenska’ samt ’elever som inte känner sig svenska’.  

 

De elever vi intervjuade var:  

Dina, 13 år, muslim, invandrarbakgrund 

Erik, 15 år, sekulariserad kristen, svensk 

Daniella, 14 år, sekulariserad kristen, svensk 

Axel, 15 år, sekulariserad kristen, svensk 

Mariam, 12 år, syriskortodoxt kristen, invandrarbakgrund 

Fatima, 11 år, muslim, invandrarbakgrund 

Esrin, 12 år, muslim, invandrarbakgrund 

Emir, 12 år, muslim, invandrarbakgrund 

 

 

Vilka högtider och traditioner uppmärksammar ni eller pratar ni om i skolan? 

Denna fråga genererade olika svar beroende på vilken skola samt vilken religion man 

tillhörde. På en skola svarade tre av fyra intervjuade att de enda högtider och traditioner man 

talade om i skolan var muslimska. Dessa tre elever var också troende muslimer. På den andra 
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skolan svarade samtliga informanter att kristna högtider såsom julafton och påsk 

uppmärksammades samtidigt som de poängterade att de inte visste eller att de inte var särskilt 

religiösa.  

 
 

Fatima - Vi pratar om bayram, också pratar vi om… ja en annan bayram fast 

också bayram fast man delar ut så här korbana, det betyder typ så här kött 

eller något åt sina kompisar och släktingar.  

 
Daniella   - Ja, jul, påsk, jag är inte så religiös. 

 

Tycker du att det är viktigt med traditioner? 

Även här kan stora skillnader observeras. De elever som bekänner sig till en religion ser i 

högre utsträckning traditioner som något viktigt att föra vidare medan de elever som är 

sekulariserade inte tycker att det är viktigt med traditioner men att det är en rolig grej. 

I stor mån ger respondenterna uttryck för att de inte vet varför det är viktigt med traditioner, 

bara att det är det. 

   
Mariam - Mmm, det tycker jag jättemycket. För många är om Jesus asså han är 

min gud och den enda jag vill prisa… 

 

 

Axel - Nja, alltså… [tänker] Nae jag tycker verkligen [ohörbart], inte så där 

jätteviktigt, tycker jag faktiskt inte. Men det är kul att hålla upp så här 

tradition så det går vidare och vidare.  

 
Varför firar man traditioner tror du? 

Denna fråga visade sig generellt vara svår för elever med invandrarbakgrund att svara på. De 

svenska eleverna hade lättare att förklara orsaker till firande.  

 
Axel - Ja, men det är väl någonting med det där med Jesus och någonting som 

det där jul eller vad det är. Jesus uppståndelse [ohörbart] jag kan inte själv 

alltså men…ja. 

 

Emir - För att… hylla, eller så här hylla eller något sånt här gudar och sånt. 

 
Finns det traditioner som uppmärksammas mer än andra? 
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En majoritet av de sekulariserade kristna upplevde att kristna högtider som jul och påsk 

uppmärksammas mer än andra högtider. Majoriteten av eleverna med invandrarbakgrund 

upplevde inte att någon specifik tradition uppmärksammades mer än någon annan.  

 
Emir  – Nae, det, för att muslimer firar ju sina, kristna sina och alla har ju sina 

och… Någon har ju någon favorit så här, men alla har tror jag nog lika 

mycket [ohörbart]. 

 

Erik  – Ja det är väl julen som uppmärksammas mest. 

 

Har det blivit problem eller tjafs om svenska traditioner på er skola någon gång? 

Majoriteten av de tillfrågade eleverna upplevde inte att svenska traditioner hade vållat några 

problem eller debatter. Dock upplevde en av eleverna med invandrarbakgrund att det var ett 

problem att han tvingats gå till kyrkan i en tidigare skola. 

 
Emir – Ja, inte här men på min förra skola har det varit så där att man är 

tvungen att följa med till kyrkan och skolavslutningar fast man är muslim 

eller… inte går i kyrkan så har det blivit så där att… Man inte har gått fast 

man var tvungen eller något sånt där… 

 
 

Har det blivit problem eller bråk om ickesvenska traditioner på er skola någon gång? 

De svenska eleverna tyckte inte att det hade uppstått några problem eller konflikter runt 

traditioner som inte är svenska. Däremot återknöt Emir till den tidigare frågan och berättade 

om tillfällen då en grupp svenska elever vänder sig emot elever med invandrarbakgrund. 
 

Emir  -…typ så här i skolan när någon har gått förbi och varit ledig för till 

exempel bayram, då har man sagt ”skolkare” bara för att så här, någon 

inte har varit i skolan. Då kan man säga likadant att när svenskarna firar 

jul och är lediga, då är de också skolkare i sådana fall för det är julafton 

för alla. 

 

Dina - Näe, tror inte det. Alla accepterar olika så här, religioner så här. 

 

En lärare ska lära ut traditioner enligt deras regler. Vilka traditioner tycker du är viktiga att 

lära ut? 
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Flertalet av de intervjuade hade problem att se frågan ur ett annat perspektiv än sitt eget. Det 

var elevens egen religions högtider som var de viktiga och man tenderade att blunda för 

andra religioners och kulturers högtider. Vi ser en tydlig skillnad mellan de svenska eleverna 

och eleverna med invandrarbakgrund. Eleverna med invandrarbakgrund var mer benägna att 

prata om traditioner medan de svenska eleverna svarade kortfattat och uttryckte att de inte 

visste. Vi tyckte oss även se en undertryckt önskan hos eleverna med invandrarbakgrund om 

att skolan skulle uppmärksamma utländska högtider och traditioner i högre grad för att på så 

sätt öka förståelsen och respekten mellan kulturer. 

 
Emir  – Jag tycker nog att, alltså alla ska ju lära ut. Veta ungefär vad allas 

traditioner så man vet vad det handlar om. För bibeln lär sig några, en del 

vill inte lära sig den men om man lär sig det förstår man ju vad det är, till 

om man läser koranen förstår man ju vad det är. 

 

Fatima  – Jag skulle välja typ att man måste fira bayram och sånt, fast typ inte 

måste men alltså så… 

Jonas, intervjuare  – Skulle du tagit bort till exempel påsk och julafton och sånt? 

Fatima – Näe, det skulle vara viktigt för… alltså de här kristna… De är viktiga 

för dem så jag skulle inte ta bort det. 

 

Har dina föräldrar sagt att du inte får vara med på någon speciell högtid i skolan? 

Respondenterna uttrycker överlag att de får vara med på det mesta. Någon av eleverna med 

invandrarbakgrund uttrycker fördolt att kyrkan inte skulle vara populärt men att, till exempel, 

julpyssel och dylika aktiviteter inte är något problem. De svenska eleverna säger alla att deras 

föräldrar aldrig förbjudit dem att vara med på någon speciell högtid i skolan.  

 
Esrin  – Näe, jag får vara med på vad jag vill. Typ, när de går till kyrkan går jag 

också med för att… Mm. Så här att, mamma tycker alltid att man ska visa 

respekt och…ja… Vi tror ju också på Jesus och så… 

 

Erik  – Nej, det har aldrig hänt. 

 

 

Om det skulle vara skolavslutning i en (kyrka eller moské), vad skulle dina föräldrar säga då? 

Skulle du få vara med? 
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Svaren på denna fråga skiljer sig åt. De svenska eleverna uttrycker att deras föräldrar 

förmodligen inte skulle förbjuda dem att vara med på en avslutning i en moské men att det 

skulle verka lite konstigt. Eleverna med invandrarbakgrund uttrycker i högre grad att de inte 

skulle få vara med i en kyrka eller att deras föräldrar skulle bli arga.  

 
Mariam  – Hmm, jag vet faktiskt inte men då skulle de bli lite arga och kanske 

säga så här ”du får inte gå, du får stanna kvar i skolan” men jag skulle 

faktiskt gå oavsett vad det var för något.  

 

Emir  – Då kan man ju bli kristen och då är det så här… inte så bra för 

föräldrarna att… Ja, eller inte bra för släkten eller att man helt plötsligt 

bara blir kristen för att man har hört om barn… man gick i kyrkan en dag 

eller något sånt. 

Martin, intervjuare  – Vad tror du skulle hända då om du kom hem och sa att du skulle vilja 

vara kristen, skulle familjen och släkten bli arga? 

Emir  – Ja, tror jag. 

Diskussion 
I diskussionen söker vi svar på de frågeställningar vi ställde vid studiens början. Vi lyfter 

även fram andra intressanta aspekter som framkommit under fältarbetets gång.  

 

Hur hanteras religiösa och kulturella högtider och traditioner av lärare i den 

kommunala skolan? 

Lärarna var noga med att poängtera att traditioner och högtider synliggjordes samtidigt som 

det markerades att det inte var med ett religiöst innehåll. Med det menades att man 

synliggjorde högtider och traditioner genom att man informerade om vad de innebar och 

varför en del barn var lediga vid vissa tidpunkter snarare än att man aktivt firade dem i skolan. 

Lärarna upplevde inte att högtider och traditioner utgjorde något större problem. Det var 

heller inte det religiösa i traditioner som var viktiga att föra vidare utan snarare humana 

värden såsom respekt, tolerans etc. Bland eleverna så skiljde sig svaren något åt. 

Invandrareleverna tyckte i högre utsträckning att högtider och traditioner var viktiga och 

efterlyste mer uppmärksamhet samt förståelse för sin situation. De svenska eleverna tyckte 

inte att traditioner var så viktiga. De elever som bekände sig åt någon religion var ganska 

centrerade på sin egen religion men värnade samtidigt om respekten för de andra religionerna. 

Gemensamt för lärare och elever var vikten av att lära känna andra religioner och kulturer 

eftersom detta gav upphov till respekt och tolerans. Eleverna uttryckte även att värden som 
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dessa var något man fick lära sig i skolan. Lärarna uttryckte klart att dessa värden var viktiga 

att föra vidare och uppenbarligen så har man lyckats förmedla dessa.   

 

Hur hanterar den kommunala skolan eventuella konflikter kring religiösa eller 

kulturella högtider? 

Denna fråga genererade en hel del intressanta svar. Antingen blundade lärarna för problemen 

och släppte dem utan diskussion eller så pratar man med föräldrarna. Lärarna gav en bild av 

att problem ibland kan diskuteras ett par veckor efter det inträffade men att det aldrig leder till 

någon ändring av rutiner. Det som tydligast lös igenom var problematiken kring 

skolavslutningar i kyrkan där lärarna upplevde att det kunde finnas föräldrar som inte 

samtyckte till att deras barn skulle följa med till kyrkan. Dock så såg inte lärarna detta som 

något större konfliktområde. Vi fick intrycket av att en del av lärarna hoppades att frågan 

skulle dö av sig själv och att invandrarföräldrarna slutligen skulle acceptera en skolavslutning 

i kyrkan. I de fall en konflikt hade uppstått hade diskussionerna ebbat ut efter några veckor 

och sluta med att inga större förändringar gjorts till nästföljande skolavslutning. 

Anledningarna till att frågan ebbade ut må vara många men lärarna bekräftar att de medvetet 

släppte frågan.  

 

Vad har elever med invandrarbakgrund respektive svensk bakgrund för upplevelser av 

högtider och traditioner i den kommunala skolan?  

Invandrareleverna uttryckte sig tudelat inför denna fråga. Å ena sidan så brydde de sig inte 

men efter lite press så kröp det fram att lite mer respekt och öppenhet inte skulle skada. 

Invandrareleverna var mer emotionellt knutna till högtider och traditioner än svenska elever 

och tyckte att det är viktigt med traditioner och högtider. Dock så kunde de inte svara på 

varför man firar en högtid eller tradition. Invandrareleverna upplevde de inte att någon 

specifik högtid eller tradition uppmärksammades mer än någon annan. Även på denna fråga 

uttryckte invandrareleverna att skolan borde uppmärksamma fler utländska högtider och 

traditioner för att bygga på förståelsen och respekten kulturer emellan. De svenska eleverna 

ansåg i mindre grad att det är viktigt med traditioner. Dock uppfattades det som roligt att fira 

traditioner så att de kunde föras vidare. Eleverna hade emellertid ingen förklaring till varför 

de borde föras vidare. De svenska eleverna hade inte lika mycket att säga i ämnet som elever 

med invandrarbakgrund. De svenska eleverna visade också på ett ointresse för högtider och 

traditioner och detta tolkar vi som ett resultat av det sekulariserade samhället.  
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Övriga aspekter som framkommit under arbetet 

En intressant aspekt som framkom under fältarbetet var på vilket sätt man benämnde 

elevgrupper samt traditioner tillhörigheter. Lärarna hade en förmåga att tala om elever med 

invandrarbakgrund som ’de med deras traditioner’ respektive de svenska eleverna och dem 

själva som ’vi med våra traditioner’. Man talade återkommande om vi-och-dem och vi såg en 

potentiell risk med detta. Psykologen Lars Svedberg tar i sin bok Gruppsykologi upp 

fenomenet med vi-och-dem-grupper. Svedberg poängterar att man talar om vi och dem 

eftersom dem-gruppen uppfattas som avvikande och i avsaknad en den egna gruppens 

positiva egenskaper. 28 Vi menar inte att detta är någonting som utförs medvetet av de lärare 

vi intervjuat men snarare att det är viktigt att uppmärksamma fenomenet vi-och-dem i den 

kommunala skolan. Även om detta inte utförs medvetet så kan det leda till en distansiering 

mellan elever med invandrarbakgrund och elever med svensk bakgrund. Eftersom lärarna 

poängterade att det var viktigt att arbeta med värderingar såsom respekt och tolerans så menar 

vi att man bör se över bruket av vi och dem.  

 

Som tidigare nämnt i teoridelen så kan det vara svårt att leva som religiös människa i ett land 

där majoritetsbefolkningen saknar naturliga referensramar till religion och religiösa symboler. 

Karin Borevi menar att för en sekulariserad människa är skolan en offentlig sfär utan 

påverkan av religion medan det för en religiös människa finns religion inblandat i allt man 

gör. 29 För en religiös människa blir således den totala avsaknaden av religion i skolan inte en 

naturlig ståndpunkt medan det för den sekulariserade ter sig som alldeles självklart. De båda 

synsätten kan vara svåra att kombinera men viktiga att ha i åtanke för skolpersonal i en 

multikulturell skola.   

 

Som tips på vidare forskning ser vi gärna att en undersökning görs där föräldrar får ge sin syn 

på högtider och traditioner i skolan. Därtill ser vi det som intressant om juridikstuderande 

skulle titta närmare på hur lagar och konventioner i detta fall tar ut varandra eller hur de 

juridiskt går ihop.  

 

                                                 
28 Svedberg, Lars, Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap, Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 
17-18 
29 Borevi, Karin i Karlsson, Pia & Svanberg, Ingvar (red.), 1997, s. 40 
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Slutsats 
I och med att människor i Sverige inte kan tvingas in i en religiös sammankomst eller ett möte 

i en religiös kontext så menar vi att skolavslutningar i Sverige som hålls i en religiös miljö 

såsom kyrkor eller dylikt inte kan göras obligatoriska. Emir, en av de intervjuade eleverna, 

berättade tydligt om hur alla elever i hans förra skola var tvungna att följa med till kyrkan på 

skolavslutningar. Således bryter den skolan mot svensk grundlag. Även om skolan 

uttryckligen säger att en skolavslutning i kyrkan är frivillig så går det inte att blunda för att det 

kan finnas elever som känner sig mer eller mindre tvungna att följa med. Vårt arbete har 

också visat på att det finns en vilja bland elever med invandrarbakgrund att passa in, att inte 

bli den som står utanför samtidigt som de vill att deras egna traditioner och högtider 

synliggörs i skolan. Vi anser alltså att skolavslutningar i en religiös kontext inte bara bryter 

mot grundlagen utan att det också är djupt osolidariskt mot elever som inte tillhör 

majoritetskulturen eller majoritetsreligionen att utsätta dem för en situation där de kan känna 

att de ’måste närvara’ trots att lagen tydligt ger dem rätten att inte behöva närvara. Vi har 

också en obligatorisk skolgång i Sverige vilket innebär att allt vi gör i skolan också ska kunna 

vara tillgängligt för alla elever. De skolor som erbjuder en alternativ skolavslutning begår 

också ett brott eftersom människor i Sverige åtnjuter rättigheten att inte avslöja politiska eller 

religiösa åsikter eller ställningstaganden. Om vi ponerar att skolavslutningar hålls i en kyrka 

och att skolan samtidigt erbjuder en alternativ skolavslutning, till exempel i en slöjd- eller 

gymnastiksal, så tvingas eleverna indirekt att ta ställning för eller emot den svenska kyrkan. 30 

Den kontenta vi kan se av detta är att samtliga avslutningar i den kommunala skolan måste 

erbjudas i en helt konfessionslös miljö.  

 

 

 

 

 

 

 
30 Grundlagen: Grundläggande fri- och rättigheter 
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Bilaga 1 
Intervjuformulär – Elev 
 

1. Vilka högtider och traditioner (till exempel påsk, ramadan, jul) uppmärksammar ni 
eller pratar ni om i skolan?  

2. Tycker du att det är viktigt med traditioner? 
3. Varför firar man traditioner tror du? 
4. Finns det traditioner som uppmärksammas mer än andra? 

 Om ja, vilka? 
 

5. Har det blivit problem eller tjafs om svenska traditioner på er skola någon gång? 
 Om ja, vilka sorters problem? 
 Hur gick det? 
 

6. Har det blivit problem eller bråk om ickesvenska traditioner på er skola någon gång? 
 Om ja, vilka sorters problem? 
 Hur gick det? 

 
7. En lärare ska lära ut traditioner enligt deras regler. Vilka traditioner tycker du är 

viktiga att lära ut?  
 
8. Har dina föräldrar sagt att du inte får vara med på någon speciell högtid i skolan? 

 
9. Om det skulle vara skolavslutning i en (kyrka el. moské), vad skulle dina föräldrar 

säga då? Skulle du få vara med? 
 
 Varför / Varför inte, tror du? 
 

10. Har du något mer du vill berätta?  
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Bilaga 2 
Intervjuformulär – Lärare 
 

1. Vilka religioner finns representerade i klassen? 
2. Hur upplever du att högtider och traditioner uppmärksammas i skolan?  
3. Vilka traditioner uppmärksammar du i klassen? 
4. Enligt din mening, finns det traditioner som uppmärksammas mer konfessionellt än 

andra? 
 Om ja, vilka? 
 

5. Har du varit med om att det uppstått problem eller konflikter kring firandet av högtider 
och traditioner? 

 Om ja, vilka sorters problem? 
 Hur har dessa lösts? 
 

6. Hur hanterar du andra kulturers högtider, t.ex. ramadan? 
 Får berörda barn ledigt från skolan? 
 Behöver du anpassa undervisningen under ramadan? 
 Finns det några sidoeffekter (positiva, negativa) av att uppmärksamma en icke-svensk 
tradition? 
 Om ja, vilka? 
 

7. Har diskussioner uppstått rörande svenska traditioner som firas på skolan? 
8. Hur firas skolavslutningar på din skola? 
9. Enligt Lpo 94 ska lärare i Sverige föra vidare ”värden, traditioner, språk och 

kunskaper” (Lpo 94, s. 5) från en generation till en annan. Är detta någon gång 
problematiskt? 

 Vad anser du vara viktiga värden och traditioner som bör föras vidare?  
 

10. Har du råkat ut för föräldrar som inte vill att deras barn ska delta i firande av en 
speciell högtid och/eller tradition? 

 Om ja, vilken högtid gällde det? 
 Hur löste sig detta? 
 Finns det någon pågående, eller nyss avslutad, konflikt i klassen rörande högtider 
och/eller traditioner? 
 

11. Enligt konventionen för mänskliga rättigheter så skall föräldrar ha rätt att placera sina 
barn i en skola som undervisar i linje med föräldrarnas religiösa eller filosofiska 
övertygelse. Hur ser du på det? 

 
12. Har du något mer du vill berätta som du tror kan vara intressant för oss att veta? 
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Bilaga 3 
Missiv till skolan 
 
Hej! 

Vi heter Jonas Svedevall och Martin Ringlander. Vi är studenter på Lärarprogrammet i 

Norrköping och skriver just nu vår C-uppsats. Vi har valt att fokusera på hur en svensk skola 

hanterar olika högtider såsom julafton, ramadan etc. Därför är vi intresserade av att göra 

fältarbete på er skola då vi vet att ni har mångårig erfarenhet av dessa frågor.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en skola i Norrköping hanterar situationer som t.ex 

ramadan hos muslimer och skolavslutning i en kyrka (för att nämna två vanliga högtider). Det 

vore önskvärt att få komma till er skola och utföra intervjuer med såväl elever, lärare och om 

möjligt föräldrar om detta ämne. Vårt önskemål är att få göra intervjuer i en mellanstadieklass 

med blandade kulturer, religioner och etniciteter.  

 

Intervjuerna skulle behöva genomföras under senare delen av vecka 7/början på v.8. Tanken 

är att de genomförs som ett avslappnat samtal så förberedelser från elevernas sida är ej 

nödvändigt.  

 

 

Vi kontaktar någon av er för samtal mellan onsdag - torsdag den 6:e – 7:e februari. Har ni 

några frågor så går det bra att kontakta oss på: 

 

Martin Ringlander   Jonas Svedevall 

073-9916847    0709936199 

marri629@student.liu.se   jonsv156@student.liu.se 

 

alternativt vår handledare 

 

Arnold Renting 

011-363031 

arnold@isv.liu.se 

 

Väl mött! 
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Bilaga 4 
Brev till föräldrar 
 
Hej! 

 

Vi heter Jonas Svedevall och Martin Ringlander. Vi är studenter på Lärarprogrammet i 

Norrköping och skriver just nu vår C-uppsats som är det sista stora arbete vi gör innan vi blir 

färdiga lärare. Vi har valt att skriva om hur en svensk skola hanterar eventuella konflikter i 

samband med religiösa och/eller kulturella högtider.  

 

Vi vill intervjua elever och lärare på [namn på skolan] om religiösa och/eller kulturella 

högtider. Ert barns svar kommer att vara anonymt och kommer inte att gå att spåra tillbaka till 

ert barn. För att göra detta behöver vi ert godkännande. Vänligen återsänd talongen till skolan 

så snart du kan. 

 

 

 

 

 

 

 

Härmed meddelar jag att mitt barn  ……………………. …………………….   

 

□ Får medverka i intervjun 

□ INTE får medverka i intervjun 

 

…om religiösa och/eller kulturella högtider i skolan. 

 

Underskrift och Datum 

 

 

----------------------------------------------------      

Förälder / Vårdnadshavare 
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