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ABSTRAKT 
Denna studie syftar till att undersöka hur ritualer i olika pedagogiska miljöer formges och 
upprätthålls samt vilken funktion de fyller för de vuxna som förvaltar dem. De ritualer som 
studeras är skolavslutningar på tre olika platser, ett pridefirande samt en manifestation som 
ordnats i samband med Förintelsens minnesdag. Studiens huvudfokus är de skolavslutningar 
som arbetet omfattas av. Resultatet av den bearbetning och analys som gjorts av den för studien 
producerade datan påvisar att de ritualer som undersöks pendlar mellan att fungera implicit 
bevarande och explicit framåtsyftande. Delar av studien har även bearbetats för 
utställningssammanhang. Representationer för olika delar av den skolavslutningsritual som 
undersökts bildade då en installation. I anslutning till installationen tolkade en kör den 
skolavslutningsritual som undersökts vid tre tillfällen. 

Nyckelord: ritualer, pedagogik, skolavslutning, traditioner 
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1. INLEDNING 
Med följande undersökning vill jag kasta ljus på en erfarenhet många av de som varit elever i 
den svenska skolan delar: ritualer. Med skolavslutningen som huvudfokus vill jag förstå hur 
ritualer i olika pedagogiska miljöer upprätthålls, vilka behov de tillfredställer, vilken form de 
ges, och vilka funktioner de fyller. Förutom skolavslutningsritualer på tre olika skolor har jag 
undersökt två andra ritualer, vilka har anknytning till firandet av Pridefestivalen samt 
Förintelsens minnesdag. 

1.1 Bakgrund  
Skolan innehåller en mängd ritualer vilka inte nödvändigtvis har att göra med vare sig 
utbildning eller undervisning. Ritualer är således en del av många elevers skolgång. Exempel på 
ritualer som förekommer är skolavslutning, luciafirande samt julavslutning. Gemensamt för 
dessa är att de esteticerats och sålunda karaktäriseras av symboler samt uppträdanden av diverse 
slag.  
      Min undersökning ställs bland annat mot min egen erfarenhet av en sådan ritual. Som elev i 
låg- och mellanstadiet firade jag alltid skolavslutning i kyrkan. Avslutningen i sig startade 
egentligen på skolgården, då hela skolan ställde upp klassvis tillsammans med sina 
klassföreståndare. Två personer från den äldsta årskursen på skolan höll två svenska flaggor, 
varefter övriga årskurser ställde upp efter dessa elever i kolonn om två, ända ner till årskurs ett. 
På så vis bildades ett led av barn som efter flaggbärarna tillsammans med sina lärare tågade till 
kyrkan. Avslutningen hölls där under ledning av rektor, elever och präst. Under hela 
avslutningen stod flaggbärarna på var sin sida om altaret. Det hela avslutades med att 
flaggbärarna tågade ut, varpå eleverna följde flaggbärarna på samma sätt som då de tågat in i 
kyrkan. Skolavslutningen avslutades på skolgården tillsammans med föräldrar och anhöriga.   
      Under 2000-talet har skolavslutningar i kyrkan vid flera tillfällen anmälts till 
skolinspektionen.  Att i procession röra sig efter svenska flaggor är något som görs vid 1

idrottstävlingar, militära ceremonier och vid manifestationer av högerextrema grupper. De 
handlingar som en skolavslutning i mina hemtrakter fortfarande innebär kan därmed förstås och 
tolkas på olika sätt. Trots detta fortgår skolavslutningsritualen som beskrivs ovan år efter år. Av 
samma anledning anser jag som blivande lärare att det är intressant att undersöka ritualer i 
skolan, och med hjälp av de verktyg jag fått under min utbildning försöka förstå varför ritualer i 
skolan existerar och formges som de gör. Då jag dessutom utbildar mig till lärare i bild och 
media är chansen (eller risken, beroende på hur en ser det) stor att jag någon gång ombeds 
dokumentera eller på något sätt vara med och utforma liknande fenomen. Detta arbete ger mig 
möjlighet att ställa frågor och undersöka mekanismerna bakom ritualer i skolan, och gör mig 
därmed beredd på något som förmodligen kommer vara en del av min yrkespraktik. 

 Skolinspektionen (2016). Skolavslutningar. https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/1

Stallningstaganden/Skolavslutningar/ (2017-02-20)
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Till vänster: bild från demonstration av högerextrema Nordfront. Till höger: bild från skolavslutning på 
skola där jag själv gick år 1996. Nedan: delar av Sveriges OS-trupp under invigningen i Rio 2016.



1.2 Syfte 
Uppsatsens syfte är att mot bakgrund av ovanstående erfarenhet undersöka ritualer i skolan. 
Huvudfokus är skolavslutningar där de inslag som nämnts i bakgrunden fortfarande 
förekommer, samt ytterligare två ritualer. De ritualer som undersöks har valts ut mot bakgrund 
av mitt eget intresse och kontaktnät.  
      Följande arbete tar därmed avstamp i frågan om varför vi ägnar oss åt olika ritualer i skolan, 
och varför de formges som de gör. Studien syftar även till att undersöka vilka behov och 
funktioner ritualer i skolan tillgodoser hos de vuxna som förvaltar dem.  
 
1.3 Frågeställning 
Min huvudfråga är följande: Hur upprätthålls ritualer i de pedagogiska verksamheter som 
undersöks? För att strukturera mitt svar på denna fråga besvarar jag tre underfrågor: Vilka behov 
tillfredställer ritualen hos de vuxna som förvaltar den? Hur formges ritualen, och hur bibehålls 
dess form? Hur beskrivs ritualens funktioner och behov? 

2. TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Ritualer (och traditioner)   
I texten Massproducerade traditioner skriver historikern Eric Hobsbawm att ritualer och 
traditioner ofta uppstår till följd av sociala och politiska behov.  Hobsbawm påpekar i sin text att 2

traditioner och dess ritualer i högsta grad är konstruerade med en politisk ambition, och att 
traditioner ofta är mycket yngre än vad vi tror. Symboler, sånger och andra element som ingår i 
en ritual eller tradition är ofta konstruerade med en politisk baktanke, menar Hobsbawm, och 
använder nationspersonifikation som exempel.  Traditionen kan dessutom ofta knytas till social 3

eller politisk kontroll: under senare delen av 1800-talet införde exempelvis Europas unga stater 
nationaldagar i syfte att skapa lojalitets- och lydnadsband med sina invånare.   4

       Victor Turner argumenterar i texten The Ritual Process - Structure and Anti-Structure för att 
människan är beroende av att skapa utrymme för ritualiserade handlingar. Även om Turners 
resonemang ofta kretsar kring religiösa ritualer är den relevant för studien. Turner gör anspråk 
på en strukturell förståelse för ritualen, och menar således att ritualiserade handlingar är något 
som förenar mänskliga kulturer. Våra kognitiva behov skiljer sig inte nämnvärt från varandra, 
menar Turner, men till följd av olika kulturella erfarenheter blir sättet våra behov tar sig uttryck 
på olika.  5

      Claude Levi-Strauss resonemang liknar Turners i bemärkelsen att båda strävar efter att 
förstå mänskligt handlande på ett strukturellt plan. Levi-Strauss betonar dock att motsatspar är 

 Hobsbawm, Eric (1983). Massproducerade traditioner, Kungälv: Arkiv förlag, s. 102

 En nationspersonifikation är en påhittad figur som symboliserar ett land, exempelvis Uncle Sam (USA) 3

och Moder Svea (Sverige).

 Hobsbawm (1983), s. 134

 Turner, Victor (1966). The Ritual Process - Structure and Anti-Structure. New York: Cornell University 5

Press.
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avgörande för vårt sätt att tolka och förstå vår omvärld. Detta förklarar, enligt Levi-Strauss, 
varför så många kulturer organiserar sig kring exempelvis födsel och död; detta är två 
motsatspar som vi laddar med symbolik och rituellt handlande eftersom de hjälper oss att förstå 
omvärlden. 
       
2.2 Ritualer i skolan 
I en skolkontext har ritualen ofta undersökts som en del av ett normsystem. Texter om ritualer i 
skolan närmar sig därmed fenomenet via antropologisk och sociologisk förståelse.  Forskare 6

såsom Peter McLaren och Mary Henry har kritiskt närmat sig hur ritualer både uttrycker 
värdegrund och fungerar disciplinerande.  Henry har exempelvis undersökt hur ritualer tar sig 7

uttryck i två skolor för ungdomar i övre tonåren. En teori som Henry driver är att ritualer 
implicit, och ibland explicit, är kodade enligt en specifik syn på omvärlden. Henry beskriver i 
artikeln School rituals as educational context att ritualer i skolan synliggör följande tre 
huvuddimensioner;  a) skolans omvärldsuppfattning b) skolans syn på elevernas relation till 8

varandra och till andra institutioner samt c) uppfattning om individen eller ”jaget. ” Via dessa 9

tre dimensioner får en även syn på den specifika världsåskådning som skolan förmedlar via 
ritualen, menar Henry.  I texten där denna teori framförs jämför även Henry två skolors ritualer, 10

och pekar på hur ritualerna visar upp och bekräftar de två skolornas olika sätt att förstå 
samhället och eleven. Ritualer, fastslår Henry därmed, reflekterar en skolas underliggande 
syften och ändamål.   11

          I On Ideology and Education: Critical Pedagogy and the Politics of Empowerment 
närmar sig Peter McLaren skolans ritualer på ett liknande sätt, om än inte på samma detaljnivå 
som Henry. McLaren pekar dessutom på det dubbla i ritualer; dels gör de vår omvärld 
förutsägbar (och därmed förståelig), samtidigt fungerar ritualen alltid förtryckande i någon 
mening. McLaren betonar således att ritualer i stor utsträckning är artikulerade mekanismer för 
social kontroll.   Detta, menar författaren, beror på att det alltid är den dominerande kulturens 12

ideologi som tar sig uttryck i ritualen.  13

 Maloney, Carmel (1996). Ritual as pedagogy: How one teacher uses ritual in a pre-primary classroom 6

setting i Journal for Australian Research in Early Child pod Education Volume 1 - 1996, s. 110. http://
files.eric.ed.gov/fulltext/ED406030.pdf (2017-04-06)

 McLaren, Peter (1988). Critical Pedagogy and the Politics of Empowerment i Social Text, No. 19/20. 7

http://www.jstor.org/stable/466183 (2017-04-18); Henry, Mary E (1992). School rituals as educational 
context: symbolising the world, others and self in Waldorf and college prep schools i International Journal 
of Qualitative Studies in Education · October 1992. http://search.ebscohost.com/login.aspx?
direct=true&db=eric&AN=EJ475059&site=ehost-live (2017-04-18).

 På engelska är rubrikerna på dimensionerna Henry beskriver ”perception of the world”, ”relationship to 8

others” och ”perception of the individual or ’self.” Översättningen till svenska är min egen. 

 Henry (1992), s. 298.9

 Ibid, s. 306-307.10

 Ibid, s. 305.11

 Ibid, s. 171.12

 McLaren (1988), s. 170-175.  13
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     Ritualer i skolan studeras därmed ofta i förhållande till social kontroll. Carmel Maloney 
reflekterar över detta i Ritual and pedagogy: How one teacher uses ritual in a pre-primary 
classroom setting. Maloney menar i nämnd artikel att undersökningar där lärare reflekterar över 
ritualen som ett didaktiskt verktyg saknas.  Maloney efterfrågar sådan forskning, då 14

ritualiserade handlingar är en erfarenhet som många lärare delar.  15

3. EMPIRI  
Följande undersökning består av intervjuer om och rekonstruktioner av ritualer i olika 
pedagogiska miljöer. Både rekonstruktioner och intervjuer har dokumenterats med film och ljud. 
På vissa platser har även stillbild förekommit som metod för dokumentation. Studiens deltagare 
uppgår till totalt åtta personer, och kan knytas till fem olika platser. Samtliga deltagare utgör 
eller har på något sätt utgjort en del av den ritual som undersöks.  
      Tre av platserna har anknytning till en skolavslutningsritual. Jag har på dessa platser träffat 
och samtalat med samt intervjuat pedagoger, kyrkvaktmästare och en präst. Vid ett tillfälle har 
jag intervjuat en pedagog som ordnat ett pridefirande på ett fritidshem. Slutligen har jag 
tillsammans med en rektor rekonstruerat en ritual vilken ordnades på Förintelsen minnesdag. 
Till varje intervju hade jag med mig en uppsättning frågor som var knutna till mina 
forskningsfrågor.  I ett fall fick en deltagare läsa intervjufrågorna innan intervjun påbörjades. 16

De flesta deltagare läste även studiens PM innan intervju och rekonstruktion. 
      Innan mötet med deltagarna hade jag ingen erfarenhet av att rekonstruera händelser i 
forskningssyfte. Trots det ville jag dela upplevelsen av ritualen inför de intervjuer som skulle 
ske. Rekonstruktionen gjorde därmed att jag och de som senare intervjuades om ritualen hade 
någorlunda samma förståelse för de ordningar som ritualen innebar. 

4. URVAL OCH AVGRÄNSNING 
Arbetets urval har skett mot bakgrund av mina egna erfarenheter och nyfikenhet. Arbetet 
inleddes med en inventering av ritualer som skulle kunna vara värdefulla för studien. Mitt 
intresse föll så småningom på en skola som hade ordnat en manifestation till minne av 
Förintelsens minnesdag, en fritidspedagog som hade ordnat ett pridefirande och den ritual jag 
själv hade varit en del av; skolavslutningar på den västgötska landsbygden.  
         Mitt kontaktnät och min kunskap om platserna i Västergötland där skolavslutningar firas 
på det sätt jag minns var en stor tillgång under urvalsprocessen. Även min kunskap om 
ritualerna i sig avgjorde vilka personer som kontaktades för medverkan i studien. Jag ville ha ett 
spektra av vuxna som var inblandade i planering och genomförande av ritualen. Under det 
inledande planeringsarbetet växte dessutom studiens omfattning då de jag kontaktade var 
välvilligt inställda till min undersökning och gav förslag på personer som skulle kunna bidra till 
arbetet. Deltagarna som var med och rekonstruerade och samtalade om skolavslutningar blev 

 Maloney, Carmel (1996), s. 111. 14

 Ibid, s. 117.15

 Se bilaga 1.16
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slutligen tre lärare, två kyrkvaktmästare och en präst. Intervjuer och rekonstruktion av 
skolavslutningar skedde vid tre tillfällen, i tre olika kyrkor och skolor. Deltagarnas tillgänglighet 
blev avgörande för när och hur rekonstruktionerna ägde rum. 
     Övriga deltagare i studien var en fritidspedagog som under en eftermiddag hade ordnat ett 
pridefirande, samt den rektor som på en skola hade varit drivande i att genomföra en 
manifestation på Förintelsens minnesdag. Rekonstruktion av manifestationen som ägt rum på 
Förintelsens minnesdag kunde äga rum inom ramen för studien, medan jag av praktiska skäl 
fick välja bort rekonstruktion som metod med fritidspedagogen som ordnat pridefirande. 
Tillsammans med fritidspedagogen ordnades istället en intervju. 

5. METOD 
De rekonstruktioner och intervjuer som utgör undersökningsmaterialet i denna studie har skett 
med etnografisk utgångspunkt. Vad etnografi är, och varför arbetets empiri samlades in med 
hjälp av ett etnografiskt förhållningssätt, beskrivs i nästa stycke. 

5.1 Etnografi 
Etnografi innebär att en studerar mänskliga kulturer. Utgångspunkt för den etnografiska 
forskaren är att alla mänskliga kulturer, och kunskap om dessa, är värdefull. En annan 
utgångspunkt inom etnografin är att sättet vi beter oss på och vår kultur säger något om hur vi 
förstår världen.  Etnografi som vetenskap syftar därmed till att kartlägga förståelsesystem hos 17

människan. 
      Etnografin har under senare delen av 1900-talet brottats med relationen forskare-
studieobjekt. Att som forskare besöka ett sammanhang och teoretisera kring det innebär en 
maktobalans. De som studeras har inte kontroll över hur forskaren framställer dem i sin 
forskning, och inte heller över resultatet. Det indirekta övertaget forskaren har kan därmed leda 
till misstänksamhet gentemot denne. James Spradley, som har skrivit om den etnografiska 
intervjun, menar att sådan misstänksamhet kan avhjälpas genom att diskutera med 
studieobjektet innan en påbörjar sin studie.  På detta sätt kan studiens resultat intressera både 18

forskaren och de som deltar i studien. Relationen mellan forskaren och studieobjektet, som 
Spradley problematiserar, var även något jag hade i bakhuvudet under arbetets inledande fas. 
Under de första samtalen mellan mig och studiens deltagare var jag därför noga med att förklara 
arbetets olika delar, hur jag tänkte med mina intervjufrågor och vem jag själv var i förhållande 
till det som undersöktes. 
      Den etnografiska metoden är relevant i följande arbete eftersom jag har för avsikt att förstå 
varför ritualer ser ut som de gör. De texter som beskriver etnografisk forskningsmetod betonar 
däremot ofta att forskaren ska spendera en längre tid i det sammanhang som undersöks.  Detta 19

 Spradley, James (1979). The Ethnographic Interview, Belmont: Wadsworth Group, s. 10.17

 James Spradley (1933-1982) vad dessutom professor i antropologi vid Macalester College i Minnesota.18

 Denscombe, Martyn (1998). Forskningshandboken - för småskaliga projekt inom 19

samhällsvetenskaperna, Lund: Studentlitteratur, s. 92; Spradley (1979).
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var inte något jag kunde göra inom ramen för mitt arbete. Däremot kunde jag använda mig av 
etnografins metoder och förhållningssätt, i syfte att producera data som kunde användas för att 
svara på studiens forskningsfrågor. Detta förhållningssätt byggde på två antaganden vilka 
utgjorde kärnan i min metod; 1) att alla mänskliga kulturer och företeelser är värda att studera 
samt att 2) det vi gör säger något om vårt sätt att förstå världen på. De förståelsesystem som 
omgärdar ett beteende förklarar således varför en grupp människor gör som de gör.  
      
5.2 Rekonstruktion som konstnärlig praktik och forskningsmetod 
Eftersom jag inte kunde praktisera etnografi inom ramen för arbetet men ändå ville bearbeta de 
ceremonier som undersöks praktiskt har de flesta av de ritualer som undersökts rekonstruerats 
på plasten där de ägt eller brukar äga rum. Via rekonstruktionen har jag tillsammans med 
studiens deltagare utforskat ceremoniernas olika delar och handlingar. Tillsammans kan en säga 
att vi undersökt och prövat de olika roller som krävs för att utföra exempelvis en 
skolavslutningsritual. I arbetet har rekonstruktion fungerat som en brygga mellan mig, studiens 
deltagare och de performativa aspekterna av den ritual som undersöks. Inom genusvetenskapen 
är performativitet kodade handlingar; sådant vi gör som i sin tur bidrar till vår identitet och vår 
kultur. Performativitetsbegreppet kastar således ljus på hur handlingar bidrar till kulturella 
föreställningar. Inom genusvetenskapen fokuserar performativitetsbegreppet på hur olika 
handlingar och beteenden upprätthåller manlighet och kvinnlighet.  20

       Att konstnärligt arbeta med rekonstruktion som metod är ett sätt att aktivera de handlingar 
som undersöks. Fokus ligger på det kroppsliga. Detta skriver exempelvis Maja Hammarén om i 
relation till sitt verk Elva år senare, där hon lät frivilliga rekonstruera  en händelse som skedde 21

under göteborgskravallerna 2001:  

Kroppen är central. Den erfar saker och har ett kunnande som inte i första hand är språkligt. Man kan 

låna ut den till rörelser, till exempel när man arbetar, låna sin röst åt någons berättelse. Med den 
lösryckta iscensättningen i Elva år senare där vi bara återuppför rörelserna vill jag betona den 

kroppsliga erfarenheten och händelsen som meningslös och absurd.  22

För att prata och tänka om de ritualer som undersöks i följande arbete var det viktigt att 
tillsammans med studiens deltagare undersöka hur kroppen på olika sätt ordnas. Denna 
möjlighet erbjöd rekonstruktion som metod. Under rekonstruktionen samtalade jag hela tiden 
med deltagarna. Parallellt med att de utförde de handlingar som ingick i ritualen beskrev de vad 
de gjorde. Efter att vi gått igenom alla steg i ritualen provade jag därför jag att utföra något av 
det som studiens deltagare just visat. Jag och studiens deltagare delade därmed på 
erfarenheterna vid forskningstillfället, och jag fick pröva att ordna min kropp på det sätt som 

 Gemzöe, Lena (2002). Feminism, Stockholm: Bilda förlag, s. 139.20

 Maja Hammarén använder inte begreppet ”rekonstruera,” utan engelskans ”re-enactment.” Jag har valt 21

att använda det svenska ordet ”rekonstruera.” Undersökningsmetoden i Elva år senare och det arbetet 
som här skrivs fram är trots det väldigt lika.

 Hammarén, Maja (2012). Elva år senare: Om projektet, http://elvaarsenare.se/omprojektet.html 22

(2017-03-28)
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ritualen krävde. En annan utgångspunkt jag hade när jag valde rekonstruktion i kombination 
med intervju som metod var att jag genom en kroppslig upplevelse av deltagarnas erfarenheter 
skulle fördjupa min egen förståelse för de ritualer som undersöktes.  
 
5.3 Genomförande 
För att kunna genomföra studien behövde jag deltagare med erfarenhet av de ritualer som 
undersöks. Inledningsvis kontaktade jag således personer som arbetade på skolor där 
skolavslutningarna fortfarande liknar de som beskrivs i inledningskapitlet till detta arbete.  Jag 23

kontaktade även personer som arbetade i kyrkan, samt fritidsledaren som ordnat pride-firande 
och rektorn som ordnat en manifestation till minne av Förintelsens minnesdag. Alla deltagare 
utom en kunde rekonstruera ritualen på platsen där den ägt eller brukar äga rum.  
      I de fall då ritualen som undersöktes kunde rekonstrueras skedde rekonstruktionen först. 
Rekonstruktionen filmades även. Därefter intervjuades deltagarna. Intervjun dokumenterades 
enbart med ljudinspelning. Frågorna vid intervjun utgick från ett frågebatteri med utgångspunkt 
i min forskningsfråga.  Jag var noga med att aldrig ställa forskningsfrågan explicit till mina 24

informanter. Snarare cirkulerade de frågor jag ställde kring ritualen och hur den gick till, samt 
vad dess olika delar betydde för studiens deltagare. Spradley skriver om just frågor i den 
etnografiska intervjun och menar att etnografen bör sträva efter att fråga hur snarare än varför.  25

      När intervjun avslutats återvände jag med kameran till vissa platser för ytterligare 
dokumentation. Detta var ofta plaster som jag själv hade anknytning till, eller som jag ansåg 
hade anknytning till forskningsfrågan.   26

      Efter att rekonstruktion och intervjuer skett lämnade jag mitt material ett tag. Istället ägnade 
jag mig åt att läsa sådant som kunde ha anknytning till det jag undersökte, samt att fundera på 
de konstnärliga utmaningarna som arbetet stod inför i samband med Konstfacks vårutställning. 
Jag återvände inte till filmerna och ljudupptagningarna förrän vid analysarbetet. 

5.4 Metod för analys 
Studiens tolkning och resultat vilar på det material som genererats vid intervjuer och samtal 
med dess deltagare. Eftersom arbetet genomsyrats av ett etnografiskt förhållningssätt är även 
metoden för analys etnografiskt orienterad. De dokumenterade intervjuerna har därmed 
transkriberats, analyserats och tematiserats i tre olika steg. Metoden för analys är inspirerad av 
den metod Spradley beskriver vid arbete med intervjuer och kulturella teman;.  Inventering, 27

 Skolavslutningarna i Västergötland bevakas av lokalpressen varje år. Eftersom bilderna från 23

skolavslutningarna idag inte skilde sig särskilt från de minnen jag själv har förstod jag det som att ritualen i 
sig inte ändrats nämnvärt sedan 1990-talet. Detta bekräftades när jag kontaktade de pedagoger som 
senare deltog  i studien.

 Se bilaga 1.24

 Spradley (1979), s. 97.25

 Ett exempel på en sådan film är de ”närstudier” av svenska flaggor som ingår i mitt material. Jag har då 26

riktat kameran mot en av de flaggor som används i en skolavslutningsritual och pratar om denna med de 
personer som råkar vara nära mig. I en film pratade jag med barn, i en annan med len grupp lärare.

 Spradley (1979), s. 185-203.27
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tematisering och relationsanalys. Detta gäller främst för det material som anknyter till 
skolavslutningar. Vid inventeringen genomlyssnades och sågs allt inspelat material två gånger. 
Den andra lyssningen fokuserade på teman eller detaljer i materialet som är intressanta i 
förhållande till forskningsfrågan och studiens etnografiska förhållningssätt. Det som sagts i 
samband med de utsagor vilka ansågs intressanta för forskningens huvudfråga samt underfrågor 
transkriberades. I detta steg var jag generös med att transkribera rätt mycket ”runtom” det som 
jag kom att analysera vidare, i syfte att ha ett rätt omfattande material att fortsätta arbeta med. 
        Analysens andra steg, tematisering, innebar en granskning av det som transkriberats. Fokus 
under detta steg var att knyta sådant som framkommit under intervjuerna till studiens 
forskningsfråga. Detta innebar en referenskodning, främst till till forskningsfrågans  
underfrågor.  En del av referenskodningen ägnades således åt uttalanden som rörde ritualens 28

form och upprätthållande. Under andra delen av analysen genomsöktes de transkriberade 
intervjuerna efter sådant som hade med ritualens behov och funktioner att göra.  
      Under analysens tredje steg plockades fraserna som knutits till de forskningsfrågorna ut och 
antecknades separat. Dessa förkortades  och jämfördes i syfte att undersöka relationen mellan 29

deltagarnas beskrivningar av skolavslutningsritualen. Fokus låg under relationsanalysen på 
likheter mellan de delar som plockats ut. Relationen mellan de delar av ett fenomen som 
undersöks och hur samma delar utgör en helhet är något som Spradley betonar är en viktig del 
av den etnografiska analysen.  Analysens sista del syftade just till detta: att förstå hur 30

deltagarnas olika beskrivningar av det som undersöktes kunde förstås som en del av ett större 
förståelsesystem. Det sista steget i relationsanalysen var att gruppera de olika delarna med 
likheter som gemensam nämnare. Utifrån dessa skrevs studiens resultat fram. 
      Vid bearbetning och analys av de andra två ritualer som undersöks i detta arbete har samma 
typ av analys använts. I analys av de ritualer som inte är skolavslutningar har dock det tredje 
steget i den analys som beskrivs ovan plockats bort. Istället skrevs resultatet för dessa ritualer 
fram med forskningsfrågan samt dess underfrågor som utgångspunkt. 

5.5 Forskningsetik 
Den samhällsvetenskapliga forskningen är beroende av att medborgarna är villiga att delta i 
olika typer av studier. Forskaren bör därför arbeta på ett sätt som är ärligt och respekterar 
deltagarnas integritet.  Därför är det viktigt att de som deltar i studier likt den som här skrivs 31

fram är medvetna om sin roll i projektet, samt de villkor som gäller för deltagande.  I följande 32

 Referenskodning innebär att märka den producerade datan enligt exempelvis färg eller siffror. I denna 28

undersökning användes färg enligt de två teman som beskrivs i texten. Se Gåfvels, 2017.

 Ett exempel på en sådan förkortning är meningen ”Det är viktigt att det är mycket folk” - vilken i 29

relationsanalysen förkortades till ”mycket folk.”

 Spradley, (1979), s. 18930

 Denscombe, Martyn (1998). Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 31

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur, s. 193.

 Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 32

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2017-05-22)
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studie gjordes detta genom att vid den första kontakten med studiens deltagare förklara studiens 
syfte. Detta repeterades även då jag och samtliga som deltog i studien undertecknade en 
fullmakt innan dokumentation och samtal påbörjades.  Förutom att informera deltagarna om 33

studiens syfte och villkor formaliserade fullmakten mötet med deltagarna. Detta gällde i 
synnerhet på de platser där jag eller min familj var bekant med eller kände de som intervjuades. 
Samtliga deltagare har även fått läsa det PM som skrevs i studiens inledningsfas.  Vid 34

undertecknandet av fullmakten förtydligade jag även syftet med de följdfrågor som jag kunde 
komma att ställa, samt att deltagarna när som helst kunde avbryta sin medverkan i studien. 
      Genomgående för denna text är att deltagarnas namn samt de skolor de är verksamma vid 
aldrig skrivs ut. Detta är i enlighet med Vetenskapsrådets princip om individskydd, och även ett 
sätt att respektera deltagarnas integritet.  Även om de flesta deltagarna troligtvis skulle ställa 35

sig bakom det material som producerats till studien vill jag göra deltagarna och platserna där 
studien ägt rum förhållandevis anonyma. Trots detta används ibland bilder från de platser där 
studien ägt rum i vissa fall använts. Inga av bilderna innehåller någon av de medverkande, men 
går ändå att spåra till de plaster där studien gjorts. Bilderna anser jag bidrar till studiens 
begriplighet och ger läsaren en bättre inblick i det arbete som studien inneburit. Här finns 
således en konflikt mellan individskyddskravet och kravet på att göra forskningen som bedrivits 
begriplig. Eftersom ingen av deltagarna syns på någon av de bilder som använts anser jag att 
forskningskravet väger tyngre än individskyddskravet i detta fall. Vidare har Vetenskapsrådets 
övriga huvudprinciper för forskningsetik efterföljts i största möjliga mån.   36

6. TEORI & TOLKNINGSRAM 
Den tolkningsram som används till följande studie är tvärvetenskaplig, om än med betoning på 
etnografi. Begrepp från forskningsfält såsom psykologi och antropologi har därför kompletterat 
etnografisk forskning och metod vid tolkning av studiens resultat.  

6.1 Begrepp 

6.1.1 Ritual 
En ritual är en socialt konstruerad företeelse som återkommer i en väldefinierad gemenskap, 
exempelvis nation eller religiöst samfund. Ritualens utmärkande drag är dess symboliska 
laddning. Denna begreppsbestämning överensstämmer med psykologiprofessorn Carl Martin 

 Se bilaga 2.33

 Se bilaga 3.34

 Individskyddet är till för att skydda informanter och deltagare från förödmjukelse eller kränkning, se 35

Vetenskapsrådet, 2002.

 Övriga forskningsetiska principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiakitetskravet samt 36

nyttjandekravet.
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Allwoods definition av ritualer som ett återkommande beteende vilket är symboliskt, kollektivt 
påminnande och meningsskapande.  37

      Just det återkommande är det som förenar traditionen och ritualen. Skillnaden mellan ritual 
och tradition har jag däremot definierat enligt följande: ritual är en esteticerad händelse med 
symbolisk innebörd, där samma symbolik framhävs genom en förutbestämd ordning. Tradition å 
sin sida är något återkommande, där symbolik kan vara närvarande men är mindre präglad av en 
förutbestämd ordning. En tradition kan innebära en ritual, men en tradition är inte alltid en 
ritual. Ett exempel på detta är födelsedagen; att fira sin födelsedag är återkommande för många 
människor i de judeo-kristna delarna av världen, med under vilka former firandet sker varierar 
mellan individer och familjer. Födelsedagsfirande är således en tradition, snarare än en ritual. 
      Även om skolavslutningar är något återkommande och därmed kan betraktas som en 
tradition är det inte traditionen undersöks inom ramen för detta arbete. Fokus ligger istället på 
form och meningsskapande. Av denna anledning används ordet ritual genomgående för de 
fenomen som beskrivs. Ordet tradition återfinns trots detta i hur deltagarna beskriver det som 
undersöks. Ordet tradition används därför i avsnitt 7, samt återfinns i rubriken till ett av 
analysens avsnitt. 

6.1.2 Mytologi 
Enligt antropologen Claude Lévi-Strauss strävar varje människa efter att skapa ordning i det hen 
upplever som kaos. Det systematiska skapandet av ordning, menar Lévi-Strauss, förenar alla 
mänskliga kulturer, vilket resulterar i ett strukturellt tänkande.  Konsekvensen av vårt 38

strukturella tänkande leder till att vi (medvetet eller omedvetet) delar upp världen i motsatspar 
såsom gott och ont, fiende och vän eller kärlek och hat.  Vårt omedvetna, strukturerade 39

tänkande kallade Lévi-Strauss för mytologier.  Genom att undersöka motsatspar (eller vad 40

Lévi-Strauss ibland kallar binära relationer) kan vi förstå de värdesystem som återfinns i olika 
kulturer, samfund, etc.  41

6.1.3 Kulturellt tema 
Begreppet kulturellt tema (eng: ”cultural theme”) återfinns hos Spradley och syftar på det 
övergripande förståelsesystem som utgör en grupps världsbild. Kulturella teman tar sig uttryck i 

 Allwood, Martin (2010). Ritualer: självförverkligande eller tvångsupprepning? https://www.diva-portal.org/37

smash/get/diva2:347186/FULLTEXT01.pdf (2017-03-20)

 Lévi-Strauss, Claude (1978). Myth and Meaning - Cracking the Code of Culture, New York: Schocken 38

Books, s. 12.

 Detta sätt att tänka illustreras bland annat av pytagoréerna som under antiken ägnade sig att ordna 39

världen i motsatspar, exempelvis hane-hona, ljust-mörker, enhet-mångfald. Se Wedberg (1958).

 ”Mytologier” är min egen översättning. I litteratur av Lévi-Strauss  på engelska används både orden 40

”myth” och ”mythologies.” Jag valde ordet ”mytologi” eftersom den svenska ordet ”myt” ger associationer 
till sagor eller folklivsforskning.

 Nationalencyklopedin, Antropologi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/strukturalism/41

antropologi (2017-03-21)
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språk och handlingar, och kan vara såväl explicit som implicit.  Ett kulturellt tema bygger, till 42

skillnad från mytologien, inte på motsatspar utan är snarare ett antagande som avspeglar sig i 
språk och kulturella yttringar.  Ett exempel på ett kulturellt tema beskrivs av följande 43

påstående: ”Skolavslutningar är en viktig del av samhällslivet.”  44

7. BEARBETNING & ANALYS 
I följande avsnitt kommer några av de utsagor som framkom under analysen att redovisas, 
tillsammans med förstärkande citat.  

7.1 Kort beskrivning av skolavslutningen 
Skolavslutningarna som undersöks i detta arbete äger rum i kyrkan. Samtliga avslutningar börjar 
med att skolans elever ställer upp på skolgården klassvis tillsammans med respektive 
klasslärare. Eleverna delas därefter in i kö om två. Även detta sker klassvis. I en av skolorna 
delas därefter små svenska flaggor ut till samtliga elever. I två av skolorna vilka deltog i studien 
delas två stora svenska flaggor på stång ut till de elever som står längst fram i det led klasserna 
tillsammans bildar. Elevgruppen går därefter tillsammans med sina lärare till kyrkan där 
skolavslutningen äger rum. Avslutningen inleds ofta med klockringning , vilken efterföljs av 45

sånger och uppträdanden av olika slag. Skolavslutningen beskådas av föräldrar och anhöriga till 
eleverna på den skola som firar avslutning, samt viss övrig skolpersonal. I de fallen där stora 
svenska flaggor används står två elever på var sin sida om altaret, hållandes varsin flagga. 
Skolavslutningen avslutas med att eleverna går ut ur kyrkan på samma sätt som de gick in, och 
samlas på skolgården. Där möter de upp sina anhöriga.  46

 

 Spradley, (1979), s. 18542

 Ibid, s. 186 43

 Begreppet påminner om både diskurs- och paradigmbegreppet. Trots det har diskurs och paradigm som 44

analytiska verktyg valts bort i denna studie. Olika paradigm och diskurser är säkert intressant att utläsa ur 
materialet, men skulle inte svara på forskningsfrågan på ett för studien eftersträvansvärt sätt.

 Klockringning innebär att det rings i kyrkklockorna. 45

 Bakgrunden till denna ritual visste deltagarna inte mycket om. Med hjälp från en av studiens deltagare 46

fick jag däremot via ombud kontakt med hembygdsföreningen på orten där en del av undersökningen ägde 
rum. Personerna i hembygdsföreningen var eniga om att skolavslutningen inte ägt rum i kyrkan fram till 
1961, men att en troligtvis börjat med detta någonstans mellan 1962-1974. Hembygdsföreningens 
medlemmar kunde även fastslå att användandet av svenska flaggor var etablerat 1974, men inte tidigare.
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Rekonstruktion på skolan där mindre flaggor används. Stillbild från film.



7.1.1 Skolavslutningens form och upprätthållande 

Jag vet egentligen inte varför vi ställer upp där ute. Varför sexorna ska gå först. Det är bara 

någonting man har tagit efter dom andra som har… Jobbat här (skratt). Å man går in å man sätter 

sig… Det kan nog inte vara så lätt att komma hit ny! Det tror jag inte alltid! För det är så… Såhär 
är det och vi pratar inte om det. Utan det bara är.  47

Under samtal och rekonstruktion med studiens deltagare var det tydligt att samtliga var väl 
förtrogna med alla de praktiska delar som ritualen innehöll. Under rekonstruktion var 
instruktionerna om hur ritualen brukade gå till tydliga och konkreta. Detta rörde exempelvis 
detaljer om när kyrkklockorna skulle börja ringa och hur flaggan skulle hållas vid altaret. Under 
samtalet om ritualen framkom det att många av deltagarna hade frågat äldre kollegor hur 
skolavslutningarna brukade gå till i den skola där de nu arbetade. Den präst som deltog i studien 
hade frågat rektor, lärare och församlingsbor om hur skolavslutningarna brukade gå till då hen 
hade tillträtt vid sin nuvarande tjänst. Ritualens nuvarande form var därmed förankrad i 
kollektiva erfarenheter som några av deltagarna hade behövt undersöka innan de själva blev en 
del av ritualen. 
      Viktiga delar av ritualen var den svenska flaggan samt det gemensamma ”tåget” (med andra 
ord promenaden) till och från kyrkan. Dessa delar påvisar ritualens symbolik och var gemensam 
för samtliga av de skolor som besöktes. Enligt deltagarna hade dessa delar stor betydelse; 
exempelvis beskrev en lärare hur ”tåget” bidrog till att göra skolavslutningen högtidlig: 

Person 1: Det är högtidligt. Många av barnen är friserade och lite extra uppklädda. Många tycker 
nog att det är högtidligt.  
Anna Brink: Vad är det som gör det högtidligt?  
Person 1: Helheten tror jag. Konceptet. Att man träffas här på skolan, går iväg med flaggorna, 

föräldrarna står och väntar utanför kyrkan, att de tågar in och så… Att det ja… Publik som, 

föräldrar som dom får sjunga för och…. Många barn iallafall tycker nog det är roligt att 
uppträda.  48

Många av deltagarna hänvisade till traditionen då vi samtalade om ritualens form.  De 49

praktiska göranden som skolavslutningen innebar (att hela skolan skulle tåga till kyrkan, 
användandet av flaggor, vissa sånger och den ordning enligt vilken de olika klasserna sjöng) 
beskrevs som tradition, vilket kontrasterades mot sådant som beskrevs som nytt. Det nya var 
koncentrerat till blandningen av sånger som de olika klasserna framförde. Lärarna uppgav även 
att elevernas önskemål om musikaliskt innehåll i stor utsträckning avgjorde vad som 
framfördes. Valet av nya sånger var däremot inte helt fritt, utan lärarna beskrev hur sånger som 
eleverna ibland röstat fram valdes bort eftersom de hade ett för avslutningen olämpligt innehåll. 

 Intervju 2017-02-2247

 Intervju 2017-02-2148

 Detta har förslagsvis att göra med de begreppsliga likheterna mellan orden tradition och ritual som 49

påpekades i avsnitt 5.1. 
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Två av de intervjuade lärarna beskrev att det fanns en uppfattning bland föräldrar och äldre 
lärare på skolan om vad som var lämpligt att framföra på en skolavslutning och inte:  

Ja den blomstertid nu kommer ska det ju alltid vara. Den är viktig. Det är väl egentligen den enda 

psalmen vi har nu. Idas sommarvisa. Sångerna som  klassen sjunger ska väl vara…. Somriga. Då 
blir det mest applåder. Så kan vi ju känna.  50

Samtliga lärare i studien uppgav att eleverna tyckte det var roligt att vara med på avslutningen 
och därmed villiga att delta i ritualens olika delar. De beskrev även hur skolavslutningarna var 
mycket välbesökta och uppskattade bland elevernas föräldrar och anhöriga. Att ritualen var väl 
förankrad och uppskattad i det lokala samhället framkom således. Denna erfarenhet delades 
även av de kyrkvaktmästare som intervjuades. En av dessa beskrev hur kyrkan snabbt blev 
fullsatt dagen då skolavslutningen ägde rum: 

 Intervju 2017-02-2250
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Jag tar emot instruktioner från en av lärarna om hur en ska hålla och stå med 
flaggan. Stillbild från film. Beskuren.



Många väntar ju! Ja det är ju så en del ska ju ta kort på barna när dom kommer då och sen… Och 

många går ju in och sätter sig de kommer ju här väldigt tidigt för att de ska få sittplats.  51

Förutom att uppträda med en sång per klass fick eleverna välja om de ville uppträda själva eller 
i mindre grupp. Sångerna repeterades innan avslutningen, och nära avslutningen skedde även en 
generalrepetition i kyrkan. En av lärarna betonade att det viktigaste inte var att sångerna och 
framträdandena gjordes felfritt, utan att det snarare handlade om att de som deltog i 
framträdandena skulle ha roligt. Det finns därmed utrymme för deltagarna att påverka ritualens 
form, men det som framträder tydligast är dock observationen att ritualen har en förutbestämd 
eller förväntad form som endast kan förändras inom få väldefinierade ramar. 
      De delar som rörde övrig logistik kring avslutningarna, såsom val av sånger och repetition, 
beskrevs inte heller som en del av traditionen, men var ändå likartat från år till år. Traditionen, 
som också benämndes som ”konceptet,” var något som lärarna uppskattade och ansåg vara 
viktigt. En av deltagarna definierade även miljön där skolan låg som traditionsbunden, och 
framhöll att det påverkade ritualens utformning. Hen berättade som exempel om hur föräldrarna 
till barnen på skolan hade reagerat då de försökt ändra skolavslutningen. I det fallet hade lärarna 
föreslagit att avslutningen skulle delas upp i två omgångar, eftersom det var svårt för alla 
anhöriga att få plats i kyrkan under ett och samma tillfälle. Detta hade föräldrarna enligt läraren 
varit emot, vilket gjorde att ritualen fortlöpte på samma sätt som tidigare år. Det som därmed 
påvisades är hur ritualen definieras av en större grupp och inte enbart av de som utför den. 
      Trots att ritualen var starkt präglad av det som studiens deltagare beskrev som  tradition 
hade en av lärarna lagt till ett element i den senaste avslutningen på skolan. Denne hade spelat 
fiol då eleverna tågat in i kyrkan, vilket enligt utsago hade uppskattats av föräldrarna.  I övrigt 52

beskrev många av de medverkande lärarna att mycket av det som sjöngs och gjordes under 
ritualen hade att göra med just traditioner eller ”hur det skulle vara.” Detta ”ska” reflekterades 
för min del mycket i hur jag blev instruerad då vi rekonstruerade ritualen.   
      Gemensamt för de flesta som medverkade i studien var att samtliga nämnde sina egna 
minnen då de pratade om skolavslutningen. En kyrkvaktmästare beskrev det som att hen fick 
”flashbacks” när avslutningen ägde rum: 

Alltså, viktigast för mig är känslan. Som jag tror alla har. Föräldrar å… Den här lyckokänslan, 

liksom ’Nu slutar vi skolan, nu är det sommarlov’ alltså förväntningar, man smittas av det. Man 

får ju flashbacks (…) även om inte jag är ledig dagen efter tänker man att ’Nu är vi lediga, nu är 

det sommar’  53

En annan lärare hade gått på samma skola som där hen nu undervisade, och berättade att 
skolavslutningarna idag var likadana som då läraren hade varit elev på skolan. Därmed skilde 
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sig inte avslutningarna nämnvärt från deltagarnas egna minnen. Detta var något som framhölls 
som positivt, och som ofta nämndes i samband med att hen beskrev avslutningen i stort.  
       Skolavslutningens form påverkades därmed av två huvudfaktorer: dels de erfarenheter och 
uppfattningar som finns på de platser där ritualen äger rum, och dels det som deltagarna beskrev 
som ”tradition.” Användandet av svenska flaggor, att hela skolan tågar till kyrkan, vissa sånger 
och den ordning enligt vilken de olika klasserna sjöng var särskilt viktiga delar av traditionen. 
Det som benämndes som tradition var därmed koncentrerat till många av de praktiska göranden 
som skedde under avslutningsdagen, och något som jag som intervjuare uppfattade som särskilt 
oföränderliga delar av ritualen. Formen, i kombination med de behov och funktioner som 
beskrivs nedan, bidrar troligtvis till att ritualen upprätthålls i sin nuvarande form. 

7.1.2  Behov och funktioner i förhållande till skolavslutningen 
Samtliga av studiens deltagare ansåg att skolavslutningen var viktig, med vilket menas att 
deltagarna upplevde att det vore (moraliskt eller etiskt) fel att inte upprätthålla ritualen och att 
en därmed bör iscensätta ritualen. Deltagarna rationaliserade detta genom att peka ut vilka 
behov ritualen uppfyllde. Några av dessa utpekade behov var hur barnen tyckte att det var roligt 
att uppträda; att dagen i sin helhet var högtidlig; och att ritualen fungerade som en markering 
inför sommaren. Att säga hejdå och att ses tillsammans inför stundande ledighet beskrev 
flertalet av studiens deltagare som mycket betydelsefullt. En av deltagarna framhävde att 
ritualen var viktig eftersom den var en av de få tillfällena då föräldrar, elever och lärare möttes. 
Samma deltagare beskrev det som att detta, det gemensamma var ritualens uppgift: 

Person 2: I båda de här samhällena har traditionen en uppgift.  
Anna Brink: Vad är den? Kan du beskriva? 

Person 2: Det här kollektiva, gemensamma som vi pratade om förut. Det finns så få tillfällen idag 

då vi träffas kollektivt om man säger så. På riktigt, i verkligheten. Och jag tror att det här fyller en 

funktion då. Föräldrar och äldre elever minns tillbaka hur det var å så.  54

Förväntan var även starkt förknippad med ritualen, och något som de intervjuade lärarna ansåg 
bidrog till att ritualen var en positiv upplevelse för de som deltog.  

Person 3: Det är viktigt att knyta ihop alltihopa. Med ett avslut. Man säger hejdå till alla å… 

Person 4: Ja det tror jag också. Det är en positiv stund. Den är ljus och glad och…  
Anna Brink: Vad är det som gör att den är positiv?  
Person 4: Det är väl också det här att det är lite samma. Barnen vet ramarna. Dom vet vad som 

kommer hända. Dom vet det är det här förväntansfulla och att efter har vi sommarlov å…  55

Ritualen som en markering för ett avslut diskuterades även i förhållande till skolvardagen. 
Några av studiens deltagare beskrev just hur ritualen fungerade som både avbrott och avslut, 
samt hur den kontrasterade mot skolans ofta inrutade vardag. En av deltagarna beskrev att hen 
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upplevde det som om många var stressade i slutet på terminen, och att skolavslutningen 
fungerade som en slags uppsamling inför stundande sommarlov. Samma deltagare diskuterade 
även skolavslutningen i förhållande till andra ritualer, och beskrev hur en kunde se avslutningen 
som en slags markering i livet. Samma deltagare likställde skolavslutningen med ritualer såsom 
bröllop och dop.  
      Beskrivningen av ritualen som en avslutande markering, eller en slags uppsamling var 
gemensam för studiens deltagare. En av deltagarna framhöll även att skolavslutningen var den 
enda gången på året då föräldrar, lärare, elever och i stort sett all övrig skolpersonal samlades 
och gjorde något gemensamt. Liknande resonemang återkom i andra intervjuer. Ytterligare en 
lärare nämnde exempelvis föräldrarna som en viktig del av ritualen. Dessa bidrog till att göra 
ritualen högtidlig.  
       Utifrån de intervjuer som gjorts till denna studie kan en därmed säga att den undersökta 
ritualen fyller två funktioner: dels fungerar den som en markering för att skolåret är slut, och att 
sommarlov stundar. Dels fungerar ritualen gemensamhetsskapande för de som arbetar och går i 
de skolor där ritualen äger rum. 

7.2 Pride - symboler och normer 
Det pridefirande som undersöks inom ramen för detta arbete beskrev den intervjuade 
fritidspedagogen som en slags fredagsaktivitet bland många andra. Under fredagarna brukade 
fritidshemmet där den intervjuade då arbetade ägna sig åt att fira på olika sätt. Fritidspedagogen 
nämnde firandet av kanelbullens dag som ett exempel. Gruppen som leddes av fritidsledaren var 
därmed van att ingå i och utföra någon sorts festligt anknuten aktivitet under 
fredagseftermiddagen. Samma aktivitet hade fritidsledaren under ett tillfälle tematiserat med 
Pride. Deltagande i aktiviteten var frivilligt för barnen i fritidsgruppen. Fredagseftermiddagen 
med pride-tema hade enligt fritidsledarens utsagor däremot varit uppskattad och haft många 
deltagare.  
      Planering och genomförande av pridefirandet hade skett ihop med en av den intervjuades 
kollegor, med inspiration från ett fritidshem där en hel elevgrupp hade gått med i det Pridetåg 
som ordnats av kommunen. Det gruppen där den intervjuade fritidspedagogen arbetade ägnade 
sig åt under fredagseftermiddagen med pride-tema var att samtala om pridefestivalen som 
fenomen. Detta hade fritidsledaren gjort genom att fråga om något barn i gruppen kände till 
Pride och visste vad det innebar. Fritidspedagogen hade sedan låtit barnens frågor och 
funderingar styra eftermiddagen. Under intervjun var hen tydlig med att syftet med 
eftermiddagen var att låta barnens tankar och åsikter komma fram. Fritidspedagogen berättade 
även att hen tyckte det var viktigt att inte styra samtalet i för stor utsträckning, och inte heller 
komma med pekpinnar: 

Att få höra barnens tankar å så… Det tyckte jag var viktigt. Och även att man kanske inte ska döma 

dom utifrån vad dom, vad dom har för åsikter utan att man vet att man ska lyssna och inte va någon 
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pekpinne liksom, samtidigt som man ska ah, förklara hur alltså, det är med normer och…. Alla lika 

mycket värda liksom. Att lyssna å… Ah.  56

Fokus under samtalet landade så småningom inte på Pride, utan kom snarare att handla om 
normer och värderingar i förhållande till kärleksrelationer. Fritidspedagogen berättade att barnen 
bland annat hade nämnt bekanta som levde i homosexuella par, samt att barnen hade kommit 
överens om att en får älska den en vill. Pedagogen beskriver även samtalet som viktigt: 

Jag tycker det var viktigt. Att man ser att barna är så kloka också liksom, att dom har så mycket 
eh… Alltså tankar och fina värderingar.  57

Pedagogen hade även en tanke om att bygga vidare på samtalet, eftersom det enligt denne blev 
lyckat i förhållande till intentionen med temat. 
      Under samtalet målade barnen naglarna och gjorde plakat där de skrev några av de tankar de 
hade kring kärlek. På plakaten stod bland annat ”Jag får älska den jag vill,” ”Kärlek,” och 
”Love.” Plakaten hade även dekorerats med glitter och målarfärg. Intentionen med aktiviteterna 
som skedde under samtalet var enligt den intervjuade fritidspedagogen att ”lätta upp” ämnet, 
och få till ett spontant samtal där barnen kände sig delaktiga och fick ge uttryck för sina åsikter. 
Enligt fritidspedagogens berättelse verkar detta ha lyckats. Hen använde sig således av symboler 
förknippade med Pride för att initiera ett slags öppet samtal om normer i barngruppen där denna 
var verksam.  
      Pridefirandet som här presenteras är kanske inte en ritual enligt den definition som görs i 
kapitel 6.1.1. Händelsen som bearbetas innehåller dock symboler och symbolhandlingar samt ett 
slags organiserat samtal. Just det symboliska i det som organiserades av den intervjuade 
fritidspedagogen gör att händelsen har bibehållits och tolkas i studien. 

7.3 Förintelsens minnesdag - del av ett pågående arbete 

Jag tar mig friheten att formulera vad de goda värdena är i egenskap utav att vara vuxen. Och i 

egenskapen av att, eller att i vetskapen om att eh, det finns massa andra vuxna människor som 

inte har samma definition på vad det goda är än det som jag har. Eh, på att barnen utsätts väldigt 

mycket för eh… Alternativ där den andra vägen oftare är den lättare vägen att välja. Eeehm… Då 
måste skolan vara ett ställe som värnar de här grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna.  58

Ritualen som skedde till minne av Förintelsens minnesdag hade sin upprinnelse i ett större 
projekt där skolan arbetade tillsammans med The Non Violence Project.  Att arbeta 59
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 Non Violence Project beskriver sig själva som en ideell organisation med uppdraget att inspirera, 59

engagera och motivera unga människor att förstå hur man löser konflikter utan att tillgripa våld. http://
nonviolence.com/about/the-foundation/ (2017-05-22)
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tillsammans med The Non Violence Project var återkommande för den skola som ordnat den 
ritual som skrivs fram i detta avsnitt. Tidigare år hade samarbetet inneburit att eleverna bland 
annat fick tolka och bearbeta Carl Fredrik Reuterswärds knutna pistol. Den ritual som beskrivs 
här hade således anknytning till nämnt projekt, men skedde under andra former. Dessa beskrivs 
nedan. 
      Under en skoldag hade samtliga elever på skolan samlats i en av skolans samlingslokaler. 
Under samlingen hade ”Imagine” av John Lennon spelats av skolans lärare. Eleverna var då 
tysta. Eleverna fick sedan se en föreställning där rektorn på skolan (vilket även är den person 
som intervjuats till denna del av studien) pratade på temat minne, samt minnets betydelse för de 
val vi har idag. Samlingen avslutades med att eleverna under tystnad gick ut ur samlingslokalen 
för att att sedan gå till en närliggande park. I parken väntade heliumfyllda ballonger, vita 
servetter, ett fredsmärke som var inristat i en grusplan i parken samt en ljudanläggning för 
musik och tal. När eleverna var framme vid grusplanen i parken ställde sig eleverna i två led på 
instruktioner från rektorn. Nästa steg i ritualen var att rektorn ställde sig en bit ifrån eleverna, 
varpå dessa gick på led om två mot rektorn. Vid rektorn delade sig ledet och eleverna fyllde det 
sedan tidigare utristade fredsmärket. I direkt anslutning till platsen för ritualen fanns även en 
tolkning av Carl Fredrik Reuterswärds knutna pistol som hade tillverkats på skolan, samt en 
skulptur av Charlotte Gyllenhammar föreställande Raoul Wallenberg. Området inom vilket 
ritualen ägde rum uppgav rektorn var strategiskt utvalt i förhållande till dessa objekt. Efter att 
det inristade fredsmärket hade fyllts med elever spelades ”Imagine” av John Lennon. Under hela 
”Imagine” viftade eleverna med vita servetter de fått tilldelade tidigare under ritualen. Efter att 
”Imagine” var slut släppte 60 utvalda elever en vit, heliumfylld ballong. Efter ballongsläppet 
upplöstes fredsmärket och eleverna gick tillbaka till skolan. Det hela filmades även med en 
drönare. Filmningen hade en förälder till en elev på skolan bidragit med. Dagen då 
manifestationen anordnades sammanföll med The International Schoolday of Peace, vilket var 
något rektorn som ordnade ritualen hade i bakhuvudet. Ritualen skedde även i samband med ett 
besök av en överlevare från Förintelsen.   

     De symboler ritualen innehöll; fredstecknet, de vita servetterna, låten ”Imagine” samt 
ballongsläppet hade rektorn till stor del fattat beslut om själv. Ritualen genomfördes dock med 
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eleverna hade organiserats i ett stort fredsmärke. Stillbild från film.



hjälp av lärare och en förälder som hade uppskattat det arbete den intervjuade rektorn hade lagt 
ned: 

Jag styrde den här tillställningen ganska hårt kan man säga. Sen har jag förmånen att arbeta med 

medarbetare, vaktmästare, musiklärare, andra lärare som… Gör. Jag lider ibland av att jag har 

alldeles för mycket idéer.  60

Rektorn beskrev även hur viktigt det var att alla var med då hen ordnade ritualer likt den som 
beskrevs ovan, samt hur ritualer fungerade gemensamhetsskapande.  

Men det är viktigt för mig att alla deltar, att alla är med hela vägen, alla skördar och så. Och det är 

en sån här tillställning ett manifest på, att vi gör någonting gemensamt. Det blir därmed 

gemensamhetsskapande. Det blir kittet som håller samman. Det blir det man pratar om.  61

Den intervjuade rektorn nämnde även att återkommande ritualer och traditioner i sig var 
gemensamhetsskapande. Dessa innebar att det fanns en förväntan och sammanhållning bland 
eleverna då de delade minnen och händelser som var knutna till den skola där rektorn nu 
arbetade. Att anordna ritualer var därför återkommande i såväl rektorns som skolans 
arbetsvardag. Just ritualen som skedde i anknytning till Förintelsens minnesdag var enligt 
rektorn en markering med syfte att påminna om vår bakgrund och historia. Ritualen och det som 
skedde i anslutning till denna var även tänkt att påminna eleverna om de val vi har rörande vår 
gemensamma framtid. Rektorn framhöll att det var viktigt att de ritualer som ordnades alltid var 
värdebärande. Med värde menade rektorn de värden som framhålls i FN:s deklaration om de 
mänskliga fri- och rättigheterna. Rektorn satte även ritualen som ordnats till Förintelsens 
minnesdag i en större kontext:  

Sen är det så att de strömningar som finns i vårt samhälle idag, som vi som… Vi kan inte bortse från 

dom och vi måste kraftfullt agera för att motverka. Vi måste visa på att det finns alternativ.  62
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8. TOLKNING & RESULTAT 
I följande avsnitt presenterar jag tolkningar av det till studien producerade materialet. 
Tolkningarna bygger på de metoder för analys som beskrivs i avsnitt 5.4. 

8.1 Skolavslutningar  

8.1.1 Tre kulturella teman 
Ur materialet framträder tre kulturella teman, vilka beskrivs nedan. En tolkning av materialet är 
att de teman som framträder och beskrivs nedan bidrar till och delvis förklarar hur 
skolavslutningsritualen upprätthålls. 

8.1.1.1 Vi gör tillsammans, tillsammans är viktigt  
Oftast beskrev deltagarna ritualen utifrån ett slags kollektivt perspektiv. Pedagoger, 
kyrkvaktmästare och präst beskrev sällan sig själva som enskilda aktörer i förhållande till det 
som sker under en skolavslutning, utan talade oftast om ett ”vi,” ”vi här på skolan,” eller ”vi här 
på landet.” Det som framträder i nämnda beskrivningar är därmed att deltagarna upplever hur 
ritualen förvaltas av gruppen eller kollektivet, snarare än den enskilda individen. Detta verkar 
det råda en outtalad enighet om, vilket återspeglas i den gemensamma förtrogenhet med de av 
ritualens praktiska delar som finns. 
      En tolkning som kan göras utifrån detta är att ritualen bidrar till att definiera de som deltar i 
ritualen som grupp, och därmed i någon bemärkelse fungerar som gemensamhetsskapande för 
de som ställer upp på ritualens förutbestämda ordning. Att ritualen görs samt förvaltas 
gemensamt och därmed bidrar till att definiera den grupp som utför den var även något som 
nämndes explicit av en deltagare. Detta kan även tolkas som en av ritualens funktioner. 

8.1.1.2 Minnen, förväntan, igenkänning 
Samtliga deltagare hade egna minnen av skolavslutningar vilka återkom i berättelser om de 
avslutningar de nu var en del av. De minnen som delgavs vid intervjuer och samtal beskrevs 
som härliga och stämningsfulla. Tre av studiens fyra deltagare pratade även om förväntan i 
samband med att de beskrev ritualen. Förväntan och igenkänning hos elevgruppen gjorde 
exempelvis skolavslutningen speciell och uppskattad enligt två av de pedagoger som 
intervjuades, och var något som präglade hela dagen då skolavslutningen ägde rum enligt en 
annan pedagog. Förväntan återkom även i deltagarnas personliga berättelser, och styrde till viss 
del det musikaliska innehållet i ritualen. 
      Bland deltagarna verkade det således finnas en implicit enighet om att infria föräldrars och 
elevers förväntan på ritualens ordning och innehåll. Minnen, förväntan och igenkänning verkar 
närmast fungera enligt en cirkulär logik, där minnen hos de som förvaltar avslutningen påverkar 
dess utformning, vilken i sin tur infriar de förväntningar som finns bland de som deltar i ritualen 
och gör att dessa känner igen ritualens delar samt skapar nya minnen och förväntningar, vilket 
slutligen påverkar hur ritualen utformas till nästkommande år. Denna logik bidrar troligtvis till  
att ritualen har en förutbestämd eller förväntad form som endast kan förändras inom få 
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väldefinierade ramar. Minnen, förväntningar och igenkänning bidrar således till att upprätthålla 
ritualen i en bestämd form från år till år. I och med att minnen tydligt framträder i de berättelser 
som deltagarna återger kan även igenkänning tolkas som ett behov vilket ritualen tillfredställer.  

8.1.1.3 Allt är underbart 
Det tredje temat som framträder reflekteras i de mestadels positiva berättelser som omgärdar 
ritualen. Detta var gemensamt för samtliga av de intervjuade. Konsensus rådde bland deltagarna 
om att skolavslutningen var en fin tradition, och i sig innebar en glad, härlig och positiv dag. 
Den gemensamt upplevda känslan av glädje kan även tolkas både funktion och behov hos 
ritualen, speciellt då detta av en deltagare sattes i kontrast till en i övrigt stressig skolvardag. 

8.1.3 Under blågul fana 
Det material som ligger till grund för detta arbete har även bearbetats och presenterats i en 
utställningskontext. Under Konstfacks vårutställning 2017 sammanställde och presenterade jag  
verket ”Under blågul fana” - vilket har direkt anknytning till de erfarenheter och reflektioner jag 
har gjort i samband med den uppsats som här skrivs fram. ”Under blågul fana” består av en 
installation samt en kör som under tre tillfällen tolkade ett av de programblad som använts vid 
de skolavslutningar som undersöks.  
      Installationen vilade på tre representationer: barnet, kyrkan och flaggan. Min intention med 
verket var att bryta upp skolavslutningsritualen och sätta ihop den igen. En slags bearbetning 
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kan en säga, som påminner om hur jag har processat ritualen i denna text. Förutom nämnda 
representationer fanns även det programblad som kören tolkade med i installationen.  
      Körens improvisationer är tänkta att förstärka verkets omförhandlingsintention. I samband 
med körens sista framträdande organiserades även ett samtal om de tolkningar som gjorts. 
Kören framhöll då att de hade funderat över den ritual verket behandlade, och försökte anspela 
på obehagskänslor genom att använda dissonanta ackord då de sjöng.  Kören beskrev även att 63

sångerna som de använde sig vanligtvis inte framförs på detta sätt. Obehagskänslorna kören 
hade valt att arbeta med var en konsekvens av en kritik de enats om kring delar av ”Nu grönskar 
det,” vilken återfanns i det programblad som kören tolkade.  64

      I samtal om verket ”Under blågul fana” har jag även förhållit mig mer kritisk till symbolerna 
som återfinns i skolavslutningsritualen än vad som framkommer i detta arbete.  Detta trots att 65

de är kombinerade på ett sätt som till stora delar påminner om hur ritualen ser ut på de plaster 
där den undersöks. Detta har till viss del stört mig, eftersom jag har tänkt att jag vill lämna min 
inställning till ritualen outtalad. Syftet är att undersöka; att plocka isär och sätta ihop. Vridandet 
och vändandet på de symboler som skolavslutningen innebär ville jag till viss del lämna åt 
verkets betraktare. Det som blev tydligt med verket var dock hur de flesta laddade symbolerna 
nationalistiskt, och hur det bland vissa besökare uppstod en ambivalens inför ritualen som 
sådan. Samma ambivalens (tror jag) oftast var ett resultat av nostalgi kombinerat med den 
nationalistiska laddning som symbolerna i kombination gavs. Även jag själv kände mig 
ambivalent i samtal med besökare, men försökte betona att jag undersöker, inte påstår eller 
hävdar. Med verket ville jag således inte lämna några svar, utan fortsätta undersökningen.  

 Dissonanta ackord beskrev kören enligt följande: två toner slås ihop och skapar spänning sinsemellan.63

 Denna kritik rörde främst ett stycke om vin samt att dricka vin.64

 Att jag förhöll mig kritiskt upplevde jag dessutom var något som förväntades av mig då ritualens 65

symboler tillsammans lyftes in i en konstutställning. 
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8.2 Pride 
Det pridefirande som bearbetas i denna studie var mindre styrd i sin form än de andra ritualerna 
som undersöks. Det pridefirandet har gemensamt med de andra ritualerna är att symboler och 
symbolhandlingar har använts, samt att ritualen har varit initierad och organiserad av en 
pedagog i en pedagogisk miljö. Vid pridefirandet användes dock, till skillnad från de andra 
ritualerna, symboler och symbolhandlingar för att inleda tankar hos barnen, snarare än att 
befästa en förutbestämd idé eller bekräfta de förväntningar på ritualen som sådan. Syftet med att 
engagera barnen barnen i symbolhandlingar (att göra plakat och måla naglarna i olika färger) 
var att göra samtalet lättsamt och utan pekpinnar. Detta uppgav pedagogen var extra viktigt. 
      Att på ett fördomslöst sätt aktivera de deltagande barnens tankar och idéer om kärlek, 
kärleksrelationer och allas rätt att vara sig själva uttryckte pedagogen var mycket betydelsefullt i 
förhållande till det som gjordes under pridefirandet. Detta kan således säga vara ritualens 
funktion. En tolkning av pedagogens strävan efter att ha ett samtal ”utan pekpinnar” om just 
normer i kärleksrelationer är att det finns ett behov av detta, samt att detta under samtalet 
uppfylldes hos såväl barnen som den pedagog som anordnade pridefirandet. 

8.3 Förintelsens minnesdag 
Ritualen som skedde i samband med Förintelsens minnesdag beskrevs av den intervjuade 
rektorn som ett manifest på ett pågående värdegrundsarbete. Manifest tolkas här som en slags 
organiserad förstärkning. Det behov som ritualen tillfredsställde var således att inom skolan där 
den intervjuade rektorn verkade manifestera och gemensamt organisera sig i arbete för fred. 
Detta nämnde även den intervjuade rektorn explicit. 
        Ritualen var således starkt knuten till de symboler som användes. En tolkning som kan 
göras utifrån detta är att symbolerna fungerar som en förstärkning för det manifest rektorn 
beskriver. Symbolerna förtydligade således ritualens syfte och funktion. Då den intervjuade 
rektorn dessutom beskrev ritualen som gemensamhetsskapande för eleverna kan ordnandet av 
ritualen tolkas som ett sätt för rektorn att införliva de värden som symbolhandligarna 
representerar; fred och anti-våld. Berättelsen om ritualen som organiserades i samband med 
Förintelsens minnesdag är därmed i linje med hur ritualer konstrueras enligt Hobsbawm; den 
intervjuade rektorn ser ett socialt och politiskt behov av att ena skolan mot våld och för fred, 
och knyter därmed handlingar och symboler till en manifestation för detta. 

9. SLUTDISKUSSION 
Ritualer i skolan innebär igenkänning och förväntan. Av dessa två anledningar är det enligt det 
material som producerats för denna studie uppskattade händelser vilka ofta står i kontrast till 
skolvardagen. Detta gör att ritualer praktiseras i många pedagogiska miljöer, vilket även var 
något jag anade då jag inledde arbetet med den undersökning som här skrivs fram.  
        Utmärkande för ritualen är symbolhandlingar. Vad som däremot framkommit i mitt arbete 
är att de symboler som används vid ritualer i skolan kan vara mer eller mindre medvetna. De 
vuxna som ordnat arrangemang med anknytning till Pride och Förintelsens minnesdag har aktivt 
använt symboler för att förstärka ritualens syfte. I fallet med de skolavslutningar som undersöks 
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är de symboler och symbolhandlingar som används inte explicit knutna till något syfte eller 
funktion enligt de vuxna som förvaltar den. Syftet med  skolavslutningen i sig är däremot att 
samlas inför stundande sommarlov under festliga former. För en som betraktar ritualen utifrån 
har den svenska flaggan, att sjunga sånger eller att vara i kyrkan kanske inte särskilt mycket 
med detta att göra. Snarare förknippas nämnda handlingar och symboler kanske med 
konservativa idéer om nationen Sverige och individens förhållande till kristendomen. Att 
anordna en picknick tillsammans och skippa flaggtåget till kyrkan hade kanske för en 
utomstående varit en symbolhandling mer i enlighet med den funktion skolavslutningsritualen 
har idag.  
      Studiens syfte är dock att undersöka varför ritualer i skolan upprätthålls och vad de fyller för 
funktion. Funktionen nämndes tidigare i detta avsnitt, men upprätthållandet av ritualer går i 
denna studie egentligen bara att undersöka i fallet med skolavslutningar. Eftersom 
skolavslutningen upprätthålls med hjälp av förväntningar vilka infrias och därmed reproduceras 
varje år har den skolavslutningsritual som undersöks liksom låst sig i sin form. De symboler 
som används och de symbolhandlingar som utförs är därmed relativt oreflekterade för de vuxna 
som förvaltar ritualen och är idag ett slags signum för ritualen i sig, trots nämnda symbolers och 
handlingars ambivalenta laddning. Hur skolavslutningens olika symboler och handlingar 
uppfattas av de barn som utför den ryms dessvärre inte inom ramen för detta arbete, men hade 
varit intressant att undersöka vidare. 
     Jämför en de olika ritualer som undersökts till denna studie kan en slutligen urskilja hur 
ritualer i olika pedagogiska miljöer kan pendla mellan att fungera tillbakablickande och 
framåtsyftande. Medan det pridefirande som undersöks tillsammans med ritualen i anslutning 
till Förintelsens minnesdag fungerar framåtsyftande och är uttalat konstruerade för att framhäva 
vissa värden är skolavslutningsritualen centrerad kring ett slags bevarande. Även om de ritualer 
som undersöks landar i olika utgångspunkter är det tydligt att ritualer är ett kraftfullt sätt att 
engagera de personer som deltar i och konstruerar olika pedagogiska miljöer. Med Pride och 
Förintelsens minnesdag som exempel framgår det således att det som vuxen går att använda 
ritualen för att iscensätta olika former av värden och sammanhang, vilka med skolavslutningen 
som exempel kan befästas även utanför den direkt pedagogiska miljön. Häri tror jag ritualens 
kraft ligger, vilket gör att vi som kommer arbeta med ritualer i pedagogiska miljöer bör ställa 
oss frågor likt de som denna studie ägnar sig åt; Hur, varför och för vem? 

 �28



KÄLLOR  

Tryckta källor 
Denscombe, Martyn (1998). Forskningshandboken - för småskaliga projekt inom 
samhällsvetenskaperna, Lund: Studentlitteratur 
Gemzöe, Lena (2002). Feminism, Stockholm: Bilda förlag 
Hobsbawm, Eric (1983). Massproducerade traditioner, Kungälv: Arkiv förlag 
Lévi-Strauss, Claude (1978). Myth and Meaning - Cracking the Code of Culture, New York: 
Schocken 
Spradley, James (1979). The Ethnographic Interview, Belmont: Wadsworth Group 
Turner, Victor (1966). The Ritual Process - Structure and Anti-Structure. New York: Cornell 
University Press 
Wedberg, Anders (1956). Filosofins historia - Antiken och medeltiden. Stockholm: Thales. 

Internetkällor 
Allwood, Martin (2010). Ritualer: självförverkligande eller tvångsupprepning? https://
www.diva-portal.org/smash/get/diva2:347186/FULLTEXT01.pdf 
Hammarén, Maja (2012). Elva år senare: Om projektet, http://elvaarsenare.se/omprojektet.html 
Henry, Mary E (1992). School rituals as educational context: symbolising the world, others and 
self in Waldorf and college prep schools i International Journal of Qualitative Studies in 
Education · October 1992. http://search.ebscohost.com/login.aspx?
direct=true&db=eric&AN=EJ475059&site=ehost-live 
Maloney, Carmel (1996). Ritual as pedagogy: How one teacher uses ritual in a pre-primary 
classroom setting i Journal for Australian Research in Early Child pod Education Volume 1 - 
1996, s. 110. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED406030.pdf 
McLaren, Peter (1988). Critical Pedagogy and the Politics of Empowerment i Social Text, No. 
19/20. http://www.jstor.org/stable/466183 
Nationalencyklopedin, Antropologi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/
strukturalism/antropologi 
Non Violence Project (2017). Abous us. http://nonviolence.com/about/the-foundation/ 
Skolinspektionen (2016). Skolavslutningar. https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-
vagledning/Stallningstaganden/Skolavslutningar/ 
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Föreläsningar 
Gåfvels, Camila (2017). Bearbetning & analys - Vad är det för skillnad mellan frågeställning 
och analysfrågor? Föreläsning på Konstfack, 2017-03-10. 

 �29

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:347186/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:347186/FULLTEXT01.pdf
http://elvaarsenare.se/omprojektet.html
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ475059&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ475059&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ475059&site=ehost-live
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED406030.pdf
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/strukturalism/antropologi
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/strukturalism/antropologi
http://nonviolence.com/about/the-foundation/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Stallningstaganden/Skolavslutningar/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Stallningstaganden/Skolavslutningar/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Stallningstaganden/Skolavslutningar/
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


Intervjuer och rekonstruktioner 
Intervju 2017-02-21 av Anna Brink med grundskolelärare 
Intervju 2017-02-20 av Anna Brink med kyrkvaktmästare 
Intervju 2017-02-22 av Anna Brink med två grundskolelärare 
Rekonstruktion 2017-02-22 av Anna Brink med två grundskolelärare samt en kyrkvaktmästare 
Intervju 2017-02-23 av Anna Brink med rektor 
Rekonstruktion 2017-02-23 av Anna Brink med rektor 
Intervju 2017-02-24 av Anna Brink med fritidspedagog 
Intervju 2017-02-28 av Anna Brink med präst 

Bilder (i den ordning de återfinns) 
Jmini.se, 2013. http://www.jmini.se/nyheter/23837/svenskarnas-parti-kan-intaga-jonkoping 
(2017-05-21)  
Karlsson, Thomas, 2016. http://www.dn.se/sport/os/stralande-alshammar-ledde-in-sverige-i-os/ 
(2017-05-21)  
Blücher, Emelie, 2017. Bild från panelsamtal under vårutställningen 2017. 
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BILAGA 1 - INTERVJUFRÅGOR 
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2017-02-17
INTERVJUFRÅGOR
 
Vem är du och vilken roll spelar du i ritualen?

Hur skulle du beskriva ritualen? Vilka känslor förknippar du med den?  
 
Tycker du ritualen är viktig? Varför?

Behövs den? Skulle den kunna se ut på något annat sätt?

Hur går ritualen till?

Vad är det viktigt att ritualen innehåller?

Övar ni inför ritualen? Hur?  

Vad är viktigt när ni övar?  
 
Har ni någon gäng ändrat något?

Vad vet du om bakgrunden till ritualen?



BILAGA 2 - FULLMAKT  

 �32

FULLMAKT 

Bakgrund
Studien ”Ritualer och traditioner i skolan” är ett examensarbete vid Institutionen för bild- 
och slöjdpedagogik på Konstfack i Stockholm. Syftet med studien är att undersöka hur 
traditioner och ritualer formges och upprätthålls i skolan. Studien genomförs med hjälp av 
intervjuer, samtal, workshops och litteraturstudier. De intervjuer, samtal och workshops 
som ingår i studien dokumenteras med ljud- och videoinspelning samt fältanteckningar. 
Studien är tänkt att presenteras i en uppsats samt en offentlig utställning på Konstfack i 
Stockholm våren 2017. Studiens deltagare kommer att vara anonyma i uppsatsen.

Fullmaktsinnehavaren ger tillåtelse att fullmäktig själv eller via ombud:
Med ljud- och videoinspelning samt fältanteckningar dokumentera intervjuer, samtal och 
workshops med fullmaktsgivaren, samt att inom studiens ramar använda all sådan 
dokumentation under fullmaktens giltighetstid.

Fullmaktens giltighetstid
Fullmakten är giltig från 2017-02-01 till och med 2017-09-01, eller tills fullmaktsgivaren 
begär fullmakten åter. 

Fullmäktigs underskrift

___________________________________________

Ort och datum:

Fullmaktsgivarens underskrift

____________________________________________

Ort och datum:

Fullmäktig
Anna Brink
8903055948
Maltgatan 12, lgh 1602
120 79 Stockholm
0768334418

Fullmaktsgivare
Namn:
Personnummer:
Adress:
Postort:  
Telefonnummer: 



BILAGA 3 - PM 
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Anna Brink 
Konstfack VT16

PM 
Peace and Love

SYFTE

Skolan är full av traditioner och ritualer vilka är frikopplade från såväl läroplanen som skollagen, 
exempelvis lucia, julavslutning, fettisdag, påskpyssel och skolavslutning. Nämnda ritualer och 
traditioner är dessutom esteticerade, och förknippas med musik, bilder och symboler. Syftet med 
mitt arbete är att utifrån några exempel undersöka hur ritualer som inte är en del av 
undervisningen - men ändå en del av utbildningen - formges och upprätthålls.

FRÅGESTÄLLNING

Hur formges och upprätthålls ritualer och traditioner i skolan?
Vilka behov och funktioner fyller ritualerna i skolan?

GENOMFÖRANDE

Mitt mål är att kunna intervjua tre personer vilka arbetar i skolan och som på något sätt har varit 
inblandade i planering och genomförande av en ritual eller tradition. I skrivande stund har jag två 
stycken informanter, där den ena har varit inblandad i en ”Pridevecka” på ett fritidshem. Den andra 
informanten har ordnat en ritual på Förintelsens minnesdag. Intervjuerna kommer jag att spela in 
och analysera, samt ställa mot relevant litteratur.  Som en del i undersökningen tänkte jag även 1

filma de platser jag besöker och kanske rekonstruera förloppet av de ritualer jag undersöker.

PRESENTATIONSIDÉ

Jag skulle vilja arbeta med ljud. Mig veterligen finns det inga skriftliga instruktioner för exempelvis 
skolavslutningar - utan de traderas genom berättelser och kollektiva uppfattningar. Jag tror Stina 
Oscarsson sa radioteater skapar ett tomrum som gör att människor skapar bilder själva.  Även om 2

det inte är radioteater jag ska göra tror jag att ljud- och språkexpriment skulle kunna komplettera 
min undersökning på ett spännande sätt.

 Inför studien har jag läst Massproducerade traditioner av Eric Hobsbawm (1983). Tror titeln kan vara användbar vid 1

analys och transkribering av min data.

 Det var det! https://www.svd.se/hur-kanns-det-att-lamna-det-visuella2



BILAGA 4 - BILDER AV ”UNDER BLÅGUL FANA” 
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