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Abstrakt 

För att få en trygg identitet ska alla elever i grundskolan uppnå medvetenhet om det egna 

kulturarvet och delaktighet i det gemensamma. Detta anser skolverket vara viktigt för 

förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.1 Tyvärr resulterar många 

av försöken att tala om kultur i skolan bara till ökat särskiljande, istället för ökad förståelse. 

Denna undersökning syftar till att hitta ett nytt sätt att arbeta med kultur- och etnicitetsfrågor. 

Utifrån frågeställningen ”Hur kan man använda designprocessen för att skapa nya högtider 

och därigenom synliggöra och utmana de sätt på vilka identitetskapande sker bland elever i 

grundskolans årskurs tre?” har ett designpedagogiskt projekt genomförts tillsammans med 50 

barn i nioårsåldern. 

I detta projekt har dessa 50 barn, eleverna i två skolklasser, använt metoder inspirerade av 

transformations- och participatory design för att skapa ett helt nytt, eget högtidsfirande. 

Tillsammans har vi satt ramarna för en ny tradition, en ny kultur och ett nytt beteende. Min 

förhoppning var att genom att skapa något nytt, gemensamt skulle samhörighetskänslor 

uppstå istället för att kulturella skillnader skulle uppmärksammas och på så sätt öka 

segregeringen.  

Under projektets gång har jag samlat in empiri i form av ljudupptagningar, fotografier, 

fältanteckningar och artefakter, de produkter som eleverna tillverkade inför firandet. Detta 

material har sedan analyserats med hjälp av teorier och metoder hämtade från 

socialkonstruktionismen och Faircloughs kritiska diskursanalys. Resultatet visar delar av den 

interdiskursiva blandning som är barnens verklighet. Det visar även att identitetsskapande 

sker relationellt, i jämförelse med någonting annat. Det är således svårt att skapa samhörighet 

utan att det sker på bekostnad av att någon annan exkluderas. 

Undersökningen kommer att gestaltas i en utställning i lokalen Vita havet på Konstfack 

2011-01-10 till 2011-01-15. I gestaltningen kommer betraktaren få ta del av elevernas arbete 

och tankar kring de nya högtiderna. Den plats min undersökning ägt rum på kommer också att 

gestaltas och visas upp. 

                                                 

1 Skolverket (1994/2006), Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 
94, Ödeshög: AB Danagårds grafiska, s. 3f 
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Inledning 

Introduktion 

Hur ter sig egentligen ett svenskt midsommarfirande för någon som aldrig tidigare har sett en 

majstång? Eller: Vad ger ett Lucia-tåg för känsla hos en person som förknippar vita strutar 

med rasism och Ku Kux Klan? Vid få tillfällen blir vår kulturella förförståelse så viktig som 

vid upplevelsen av ett högtidsfirande. Trots att många av våra helgdagar kanske har förlorat 

sin ursprungliga betydelse är kunskapen om och erfarenheten av firandet väsentlig för vår 

förståelse. I denna uppsats kommer två helt nya högtider att introduceras: Maskeraddagen och 

Datordagen. 

Bakgrund 

På Svenska Institutets hemsida står följande att läsa: ”Betydelsen av ett starkt nationellt 

varumärke ökar i en tid av globalisering och masskommunikation. På den globala marknaden 

samarbetar och konkurrerar Sverige inte bara med traditionella parter i det geografiska 

närområdet utan med alla länder.”2 För att Sverige ska bli så konkurrenskraftigt som möjligt 

har Nämnden för Sverigefrämjandet i utlandet, där bland annat Utrikesdepartementet, 

Svenska Institutet och Exportrådet ingår, tagit fram en varumärkesplattform för Sverige: 

Sverigebilden. Sverigebilden är baserad på uppgifter som kommit fram i internationella 

undersökningar om hur man ser på Sverige och svenskarna. Genom dessa undersökningar har 

man tagit fram fyra kärnvärden som ska ligga till grund för varumärket Sverige: nytänkande, 

öppenhet, omtänksamhet och äkthet.3 Det är detta som de som representerar Sverige i utlandet 

ska förmedla. Samtidigt som Sverige ses som ett designat varumärke är det viktigt att 

Sverigebilden känns äkta och sanningsenlig. Både utanför och inom Sverige ska man kunna 

känna igen de värderingar som beskrivs.4 I Sverigebilden 2.0 blandas text om hur vi svenskar 

är och vill uppfattas med natursköna bilder av småländska skogar, röda stugor med vita 

knutar, Pippi Långstrump, silverglänsande Volvobilar och midsommarfirande.  

Hösten 2009 hade jag VFU på Skandinaviska skolan i Madrid. Där kom jag i kontakt med 

många utlandssvenskar, både de elever som gick på skolan och de lärare som bodde och 

                                                 

2 http://www.si.se/Svenska/Innehall/Sverige-i-varlden/Sverigebilden-utomlands/ 2010-09-28 
3 http://www.si.se/Svenska/Innehall/Sverige-i-varlden/Sverigebilden-utomlands/Gemensam-plattform-for-
Sverigebilden/ 2010-09-28 
4 Svenska Institutet (2008), Sverigebilden 2.0, s.3 
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arbetade i Spanien. Det var intressant att se hur de förhöll sig till sin svenskhet. Det 

skandinaviska spelar en viktig roll för skolans profil, men tedde sig för mig näst intill 

krampaktigt. Den bild av Sverige som jag mötte där kändes som den som man många gånger 

möter inom turismnäringen i Sverige: det var vikingar, dalahästar, sill, köttbullar och 

folkdräkter.   

I september 2010 valdes Sverigedemokraterna in i riksdagen. I och med det kan 

nationalistiska frågor komma att få en helt ny plats på den politiska dagordningen. 

Sverigedemokraterna skriver själva i sitt invandringspolitiska program att de betraktar 

nationalitetspolitik, biståndspolitik, flyktingpolitik och invandringspolitik som en enda helhet. 

Det huvudsakliga målet för politiken är att återupprätta en gemensam nationell identitet.5  

Dessa olika faktorer har väckt mitt intresse för hur kulturell identitet kan konstrueras samt 

hur man kan arbeta med dessa frågor i skolan. 

Under de drygt fyra år som jag har gått på Konstfack har jag kommit att utveckla ett 

samarbete med tre klasskamrater, Anna-Karin Holtz, Hanna Andersson och Lotta Orava 

Claesson. Det har fungerat bra och vi har med åren lärt oss mycket om hur vi fungerar när vi 

arbetar tillsammans vilket har fått oss att fundera över bildpedagogens roll. Vi har upplevt att 

det har varit positivt att vara flera pedagoger som har verkat tillsammans då man kan använda 

sig av varandras erfarenheter och kunskaper. Vi beslöt därför att prova detta under 

examensarbetet och formade i början av terminen en grupp som vi kallar för ”Den 

pedagogiska designbyrån”. ”Den pedagogiska designbyrån” är också platsen som den här 

undersökningen till stor del har ägt rum på. Jag ser kollektivet som en styrka och ville därför 

ta vara på detta under mitt examensarbete. 

Syfte 

Syftet med det här examensarbetet är att lyfta etnicitets- och kulturfrågor i ett arbete med 

barn. I Lpo 94 står följande att läsa: 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden 
som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det 
gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med 
förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och 

                                                 

5 http://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/invandringspolitisk-program/ 2010-09-28 
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kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga 
hos alla som arbetar där.6  

Skolan har alltså till uppgift att utveckla en mångkulturell förståelse. Enligt Sabine Gruber, 

filosofie doktor i etnologi som skrivit avhandlingen Skolan gör skillnad. Etnicitet och 

institutionell praktik, resulterar detta ofta i mångkulturella temadagar. Vid dessa temadagar 

fokuserar man ofta på idéer om olikheter och då framförallt de kulturella sådana. Följden av 

temadagarna blir därmed ett särskiljande av skolans elever.7 I det här examensarbetet försöker 

jag hitta ett sätt att arbeta med kultur- och etnicitetsfrågor som inte innebär en ökad 

segregering i skolan. 

Frågeställning 

Hur kan man använda designprocessen för att skapa nya högtider och därigenom synliggöra 

och utmana de sätt på vilka identitetskapande sker bland elever i grundskolans årskurs tre? 

Hur förhåller sig barn i nioårsåldern till sina erfarenheter av högtidsfirande i skapandet av en 

ny högtid? 

Empiri 

Jag har vid sammanlagt 6 tillfällen, 2 kortare tillfällen samt 2 heldagar, träffat elever från två 

olika tredjeklasser. Klasserna bestod av 24 respektive 26 elever. Under dessa tillfällen har vi 

diskuterat högtidsfirande och senare också designat och genomfört två nya högtidsfiranden. 

Från dessa tillfällen har jag empiri i form av fältanteckningar, ljudupptagningar, fotografier, 

film, elevernas egna skisser och anteckningar samt fysiska artefakter. Inför firandet av de två 

nya högtiderna, Maskeraddagen och Datorns dag, förberedde eleverna kläder, accessoarer,8 

mat, dekorationer och pynt, presenter och kort. Dessutom förberedde de lekar och aktiviteter 

samt spellistor med musik inför själva firandet. 

Urval och avgränsning 

Genom en klasskamrat fick jag kontakt med lärare på en av Stockholms innerstadsskolor. 

Mycket av den forskning som är gjord tidigare, vilket jag återkommer till under rubriken 

”Tidigare forskning”, är koncentrerad till och genomförd i det som Maria Bäckman, fil. dr. i 

etnologi, kallar Förorten. Förorten med stort F är ett begrepp som bland andra Maria 
                                                 

6 Skolverket (1994/2006), s. 3f 
7 Gruber, Sabine (2007), Skolan gör skillnad. Etnicitet och institutionell praktik, Linköping: UniTryck, s. 91ff 
8 Inför Maskeraddagen olika former av masker och attribut till utklädningskläderna. 
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Bäckman använder sig av för att referera till den stereotypa förort som ses som ”icke-svensk, 

fattig och fylld av sociala problem.9 Därför fann jag det intressant att göra mitt pedagogiska 

projekt med elever från en stadsdel som kan uppfattas som mer homogent svensk. 

Eleverna går i årskurs tre i grundskolan och har i undersökningen fått arbeta med traditioner 

och högtider. Själva uppgiften har gått ut på att de tillsammans skulle designa en ny, egen 

högtid. Jag har valt att begränsa den gestaltande delen av undersökningen till att enbart handla 

om högtidsfirande av framförallt två anledningar. Eftersom jag har arbetat med så pass unga 

elever ville jag att det skulle vara någonting konkret och begripligt. Jag ville också låta bli att 

tala med eleverna om kulturell tillhörighet, för att undvika att tvinga på någon en oönskad roll 

eller identitet, vilket jag återkommer till i styckena ”Metod” och ”Teori och tolkningsram”. 

Vissa delar av undersökningen skulle vara intressanta att titta på ur ett genusperspektiv, 

framförallt diskussionerna och maktrelationerna i klass 3c. Tidsramen för denna undersökning 

har dock varit begränsad och jag har inte ansett utrymmet vara tillräckligt för att gå djupare in 

på även denna fråga. Jag behandlar dock mina iakttagelser ytligt under stycket genusdiskurs. 

Metod 

Etnografiskt inspirerad metod 

Enligt Christer Stensmo, docent i pedagogik, är en fallstudie en väl avgränsad intensivstudie. 

Avgränsningarna kan gälla innehäll, aktörer, tid och rum.10 I det här fallet är undersökningen 

är begränsad till att bara handla om det som händer vid ett fåtal möten med två olika 

skolklasser. Jag har använt mig av en etnografiskt inspirerad metod i den här fallstudien. 

Projektets tidsbegränsning har gjort det omöjligt att göra en hel etnografisk undersökning och 

jag har därför sökt ett annat upplägg som fortfarande bygger på etnografiska metoder. 

Enligt Birgitta Kullberg, filosofie doktor i pedagogik, kan ”att upptäcka” inom etnografisk 

forskning ses som att skapa, att lokalisera, att identifiera, att blottlägga.11 Detta har jag tagit 

fasta på i utformningen av de workshops jag genomfört. Jag har velat skapa en plattform för 

att lokalisera, identifiera och blottlägga kulturella strukturer inom högtidsfiranden. Jag har 

under dessa workshops försökt agera som en deltagande observatör. Jag har lett verksamheten 

under workshoptillfällena, men eftersom jag inte i förväg visste vilka kunskaper och idéer 

                                                 

9 Bäckman, Maria (2009), Miljonsvennar, Halmstad: Makadam förlag, s. 51 
10 Stensmo, Christer, (2002), Vetenskapsteori och metod för lärare, Uppsala: Kunskapsförlaget i Uppsala AB, s. 
67f 
11 Kullberg, Birgitta (1996/2004) Etnografi i klassrummet, Studentlitteratur, s. 53 
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eleverna skulle uppvisa under det pågående arbetet har det varit viktigt för mig att vara 

närvarande och studera eleverna under tiden.12 Kullberg skiljer på olika sorters deltagande 

observatörer. Eftersom jag samtidigt har haft en roll som pedagog har jag betraktat mig själv 

som en aktiv deltagare.13 

I min undersökning har jag låtit elever gestalta en ny högtid. Jag har i enlighet med de 

tankar som Magnus Öhlander, filosofie doktor i etnologi, och Lars Kaijser, universitetslektor 

och docent i etnologi, presenterar i Etnologiskt fältarbete låtit eleverna uttrycka sina 

erfarenheter och reflektioner genom gestaltning och praktik istället för att verbalisera dem.14 

Att befinna sig på plats är viktigt för att få tillgång till och förstå vardagens strukturer. I 

Visual Methodologies av Gillian Rose, professor i kulturgeografi finns följande citat att läsa 

”Etnographers expose the features of everyday life (habits, routines and rituals, small talk and 

gossip) that are taken for granted, commonplace, even trivial. They seek to understand social 

life through first-hand, direct experience, conducting fieldwork in particular local context.15 

Genom att använda mig av deltagande observation som metod har jag kunnat ta del av just 

denna förstahandsinformation.  

Participatory design 

I kombination med den etnografiskt inspirerade metoden har jag använt mig av aspekter av 

participatory design.16 Det är en metod där man inbegriper de framtida ”brukarna” (från 

engelskans ”users”) i själva designprocessen.17 I min undersökning har det dels handlat om att 

barnen har utformat ett högtidsfirande åt sig själva men också om att de har gjort produkter åt 

sig själva inför detta firande. Att ta fram produkter i den kontext de ska användas kan leda till 

förnyelse och förändringar, produkten anpassas efter de erfarenheter som görs genom 

användandet.18 

Metod i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

Precis som framkommer under ”Teori och tolkningsram” har socialkonstruktionistisk teori 

varit en grundsten i arbetet. Detta har även påverkat det sätt på vilket jag har valt att 

                                                 

12 Ibid., s. 92 
13 Ibid., s. 96 
14 Kaijser, Lars och Öhlander, Magnus (1999), Etnologiskt fältarbete, Lund: Studentlitteratur, s. 76 
15 Rose, Gillian (2001/2007) Visual Methodologies. Second edition., London: Sage Publications, s. 207 
16 I brist på likvärdig term på svenska använder jag mig av engelskans ”participatory design.” 
17 Mazé, Ramia (2007), Occupying time, Karlskrona: Blekinge Institute of Technology, s. 135ff 
18 Ibid., 140f 
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genomföra undersökningen. Det har varit viktigt för mig att hitta en metod att genomföra 

undersökningen som inte påtvingar någon en identitet eller roll. Enligt Vivien Burr, lektor i 

psykologi, är det med hjälp av språket som vi konstruerar identiteter.19 Genom att ta upp och 

granska vissa saker kan jag bidra till att forma en person och dess syn på sig själv. Att bli 

identifierad på detta sätt kan vara begränsande, det är inte självklart att man känner sig 

bekväm i den identitet man får genom en viss diskurs och den begränsar också en persons 

handlingsmöjligheter. När man själv identifierar sig på ett visst sätt börjar man också agera 

som förväntat inom diskursen man befinner sig i.20 Därför har jag undvikt att diskutera 

begrepp som ”kulturell tillhörighet”, ”svenskhet”, ”identitet” och så vidare med eleverna utan 

istället använt mig av gestaltande arbete för att få syn på dessa saker. Jag återkommer till 

identitetsbegreppet under ”Teori och tolkningsram”. 

Kritisk diskursanalys 

Socialkonstruktionismens diskursteori är central för min undersökning, vilket framkommer i 

stycket ”Teori och tolkningsram.” Därför har jag även använt mig av en metod inspirerad av 

kritisk diskursanalys, så som den är formad av Norman Fairclough, professor i lingvistik vid 

Lancaster University. Marianne Winther Jørgensen, fil. dr. i sociologi, och Lena Phillips, 

professor i kommunikation beskriver Faircloghs kritiska diskursanalys i boken Diskursanalys 

som teori och metod. Enligt Fairclough bidrar diskursen till att konstruera sociala identiteter, 

sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem.21 I diskursanalysen ska fokus läggas på 

två olika dimensioner: den kommunikativa händelsen och diskursordningen. Diskursordning 

är ett begrepp som visar på summan av de diskurstyper som används inom en institution eller 

domän.22 Jag förklarar diskursbegreppet närmare i Teori och tolkningsram. Med 

kommunikativ händelse menas ett fall av språkbruk, till exempel i en artikel, en 

videoproduktion eller en intervju.23 Varje kommunikativ händelse har i sin tur tre olika 

dimensioner. Den är en text (vilket innefattar såväl tal och skrift som bilder och annat visuellt 

material), den är en diskursiv praktik med produktion och konsumtion av texter och den är en 

social praktik.24 Huvudmålet med Faircloughs kritiska diskursanalys är att kartlägga 

                                                 

19 Burr, Vivien (1995/2003) Social Constructionism, London och New York: Routledge, s. 55f 
20 Ibid., s. 55f och s. 105ff 
21 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod, Lund: 
Studentlitteratur AB, s. 73 
22 Ibid., s.73 
23 Ibid., s. 73 
24 Ibid., s. 74 
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förbindelserna mellan språkbruk och social praktik.25 Olika diskurser kan blandas inom och 

mellan olika diskursordningar och gör då uttryck för interdiskursivitet.26 

Jag kommer framförallt att analysera det empiriska materialet inspirerad av Faircloughs syn 

på kommunikativa händelser och interdiskursivitet. 

Transformationsdesign 

Jag har i det här examensarbetet haft ett nära samarbete med de framtida brukarna genom att 

jag har använt mig av delar av participatory design som metod. Att ha en samverkan med de 

blivande användarna är även en viktig del inom transformationsdesign.27 I Red Paper 02 om 

transformationsdesign beskriver författarna Colin Burns, Hillary Cottam, Chris Vanstone och 

Jennie Winhall några av grundtankarna inom transformationsdesign. Bland annat konstateras 

att vi alla är designers i vår vardag, att vi fattar informella designerbeslut till exempel när vi 

väljer vad vi ska ha på oss eller hur vi vill inreda våra hem.28 Transformationsdesign vill 

skapa en ändlös design, som kan fortsätta utvecklas under det att den används. 

”Transformation design seeks to leave behind not only the shape of a new solution, but the 

tools, skills and organizational capacity for ongoing change.”29 Det som skapas är inte bara 

produkter utan även beteenden.30 Jag sällar mig till dessa tankar genom att tillsammans med 

de elever som deltar i undersökningen utforma en ny högtid och ett sätt att fira denna på. 

Den pedagogiska designbyrån 

Under genomförandet av mina designpedagogiska workshops har jag samarbetat med Anna-

Karin Holtz, Hanna Andersson och Lotta Orava Claesson i ”Den pedagogiska designbyrån”, 

som jag tidigare har nämnt. Det har varit ett framgångsrikt samarbete som har underlättat det 

praktiska arbetet med min undersökning. Själva genomförandet har gått till på så sätt att jag 

har innehaft en roll som ”projektledare”. Jag gjorde själv planeringen inför mina workshops 

och var den som hade ansvar för hur allt skulle gå till. Jag gav eleverna information om vad 

arbetet innebar, vad som skulle ske och vad som förväntades av dem. Anna-Karin, Hanna och 

Lotta var sedan med i det praktiska arbetet under workshoptillfällena, hjälpte till med 

                                                 

25 Ibid., s. 76 
26 Ibid., s. 77 
27 Burns, Colin m.fl. (2006) Red Paper 02 Transformation Design, London: Design Council, s. 20 
28 Ibid., s. 21 
29 Ibid., s. 21 
30 Ibid., s. 21 
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limpistolen, sydde ihop kostymer, och så vidare. På så sätt kunde jag koncentrera mig mer på 

att vara den deltagande observatör som var min målsättning. 

Teori och tolkningsram 

Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionistisk teori innebär ett kritiskt granskande av den kunskap man tror sig 

inneha. Vår världssyn är helt och hållet beroende av den tid vi lever i.  

/…/all ways of understanding are historically and culturally relative. Not only are they 
specific to particular cultures and periods of history, they are seen as products of that 
culture and history, and are dependent upon the particular social and economic 
arrangements prevailing in that culture at that time.31 

Den kunskap som vi besitter är alltså knuten till den tid och kontext vi befinner oss i. Enligt 

socialkonstruktionismen byggs kunskap upp mellan människor genom sociala interaktioner, i 

vårt vardagliga liv.32 Genom dessa sociala konstruktioner formas vi som människor, men 

också allt omkring oss och det sätt på vilket vi betraktar vår omvärld. Vi föds in i en kontext 

där ramar och traditioner redan existerar som överrenskommelser mellan människor i vår 

kultur. Genom den kultur och det språk som vi delar återskapar vi sedan samma strukturer. 

”This means that the way a person thinks, the very categories and concepts that provide a 

framework of meaning for them, are provided by the language they use.”33 Det är genom 

språket som vi blir till eftersom det är en förutsättning för att vi ska kunna förstå oss själva. Vi 

kan inte heller föreställa oss någonting som vi inte tidigare har hört talas om. De olika sätt 

som språket används på för att fastställa sociala konstruktioner samlas inom 

socialkonstruktionismen under begreppet diskurs. Diskurs kan ses som referensramar och 

yttrar sig på många olika sätt.34 Begreppet innefattar förutom talat språk text, bilder, historier, 

metaforer och dylikt som används för att systematiskt konstruera ett objekt.35  

Identitet 

Min definition av begreppet identitet har jag också hämtat från socialkonstruktionismen. 

Enligt Kajsa Tegnér, lektor i pedagogik, ser socialkonstruktionistiska teorier allting som 

konstruerat genom olika diskurser, vilket ger förutsättningarna för det sätt man ser på vad det 

                                                 

31 Burr (1995/2003), s. 4 
32 Ibid., s. 4f. 
33 Ibid., s. 8 
34 Ibid., s. 63ff 
35 Ibid., s. 202 och s. 64 
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innebär att vara en person. Det finns ingenting som kan kallas ”mänsklig natur”, allt det som 

kan samlas under det begreppet är bara sociala konstruktioner. Det finns inte heller någon 

essens som gör personer till det de är.36 Saker som personlighet, karaktär, egenskaper, 

färdigheter och temperament existerar bara inom en individualistisk diskurs som gör det 

möjligt för oss att prata om dessa kvaliteter, utan att egentligen referera till något verkligt. 

Personlighet är därför inte ett meningsfullt begrepp att använda i förståelsen av sig själv.37 

Begreppet Identitet konnoterar inte samma essentiella värden som personlighet utan är 

förenligt med socialkonstruktionistisk teori. Genom att identifiera någon eller någonting ger 

man den eller det en identitet. Identifieringen säger dock mest om personen som gör den och 

dess syften. Möjligheten att skapa och se en identitet är begränsad av den diskurs 

identifieringen görs i.38 

Kulturbegreppet 

Enligt Magnus Öhlander, filosofie doktor i etnologi knuten till Institutionen för genus, kultur 

och historias vid Södertörns högskola samt Mångkulturellt Centrum i Botkyrka, kan termen 

”kultur” förstås på ett antal olika sätt. Ordets ursprungsbetydelse ligger nära termen ”att odla” 

och på detta sätt går det fortfarande använda ordet, till exempel i beskrivningen av en person 

som ”kultiverad”.39 Vidare kan ordet ha en estetisk innebörd då den syftar på olika 

konstformer och dess utövande. Det tredje sättet att använda kulturbegreppet på är i en 

antropologis mening. Termen är då ett samlingsbegrepp som innefattar bland annat livsstil, 

traditioner, normer, ideal och värden.40 Även om det estetiska och det antropologiska 

kulturbegreppet många gånger övergränsar och är beroende av varandra är det framförallt det 

antropoligiska begreppet jag syftar till när jag använder ordet ”kultur” i denna uppsats. Även 

ur antropologisk synvinkel kan begreppet ”kultur” förstås olika. Ett sätt är att betrakta 

kulturen som en självständig entitet, avgränsbar, socialt homogen och mer eller mindre 

frigjord från de människor som skapat den. Kulturen ses då som ett fristående fenomen som 

styr människor och får dem att agera på ett visst sätt. Detta är ett synsätt som i stor del har 

övergivits av forskare inom det antropologiska fältet.41 I stället har ett perspektiv där kultur 

                                                 

36 Tegnér, Kajsa (2006), Om pedagogik på socialkonstruktionistisk grund, Opublicerad artikel, s. 4 
37 Burr (1995/2003), s. 104ff 
38 Ibid., s. 106 
39 Öhlander, Magnus red. (2005), Bruket av kulur. Hur kultur används och görs socialt verksamt, Lund: 
Studentlitteratur, s. 20 
40 Ibid., s. 21 
41 Ibid., s. 15f 
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ses som någonting som ”existerar, görs och pågår mellan människor i ett globalt kulturellt 

flöde.”42 Det är ett synsätt som är förenligt med den socialkonstruktionistiska teori som jag 

lutar mig mot, varför även jag utgår från detta perspektiv. 

(Design)pedagogiskt perspektiv 

Som jag nämnde i metoddelen har jag använt mig av såväl participatory design som 

transformationsdesign i utformandet av min workshop. Att arbeta pedagogiskt har varit en 

förutsättning för detta examensarbete då det har gjorts som en avslutning av det 

bildpedagogiska programmet på Konstfack, Sveriges största högskola för konst, design och 

konsthantverk.  

I detta pedagogiska arbete har jag använt mig av begrepp, teorier och metoder hämtade från 

en designdiskurs. Jag har i stor utsträckning använt mig av de deltagande eleverna som 

meddesigners, något som är en av grundstenarna i teorin bakom både participatory design och 

som även styrks av transformationsdesignsteorin. Enligt författarna bakom Red Paper 02 

Transformation Design satsar man högt inom transformationsdesign och hoppas på 

förändring:   

What is noticeable about transformation design projects is that they aim high: to 
fundamentally transform a national system or a company’s culture. In the public sector, 
RED is applying transformation design for socially progressive ends. In the private sector, 
design consultancies are using transformation design to trigger a change in the 
organisational culture of its clients to one of ‘human-centredness’, helping to transform 
organisations by giving them the capability to design experience from a human perspective. 
/---/ A transformation design process can provide initial steps towards changing the culture, 
aligning thinking and focusing around the end user.43 

I och med att jag använder mig av dessa designteorier i mitt pedagogiska arbete har jag även 

plockat in designbegrepp i en pedagogisk diskurs. Ett exempel på ett sådant begrepp är 

designprocessen. Det är ett begrepp som är etablerat inom designdiskursen för att beskriva det 

arbete som leder fram till en färdig produkt. Jan Landqvist, lektor vid Institutionen för 

industridesign på Konstfack och lärare i designmetodik, definierar designprocessen som en 

kedja som ligger till grund för arbetet. Kedjan består av fyra steg: behov, analys, 

visualisering/gestaltning och resultat/produkt. Arbetet börjar med ett problem eller påtalat 

behov som analyseras. Efter skisser och modellbygge kommer man fram till ett resultat eller 

                                                 

42 Ibid., s. 16 
43 Burns, Colin m.fl. (2006), s. 21f 
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en produkt.44 Begreppet designprocessen får nu en delvis ny innebörd i och med att den 

används som metod i ett pedagogiskt arbete. När jag i denna text använder begreppet 

designprocess syftar jag på den process, inspirerad av participatory- och 

transformationsdesign, genom vilken eleverna formger sin nya högtid.  

Tidigare forskning 

Det finns många avhandlingar och arbeten om kulturell identitet och tillhörighet, de jag 

nämner här har varit extra viktiga för mig. 

2009 utkom Miljonsvennar. Omstridda platser och identiteter av Maria Bäckman. 

Bäckman har studerat hur kulturell identitet, svenskhet, uppstår i förorter där etniska svenskar 

är i minoritet.45 I miljöer med många infödda svenskar blir svenskheten normativ. 

Diskussioner om klass, religion och svenskhet uteblir, det är ingenting man behöver förhålla 

sig till.46 Bäckman har därför sökt sig till en miljö där svenskhet betraktas som någonting 

avvikande i förhoppning om att det svenska identitetsskapandet där ska framstå tydligare. Jag 

har, med avstamp i samma tankar, genomfört undersökningen i en miljö där svenskhet 

fortfarande är normativt men med ett designpedagogiskt tillvägagångssätt. Genom ett 

praktiskt, gestaltande arbete hoppas jag få syn på elevernas identitetsskapande. 

Bearbetning och analys 

Jag har genomfört en designpedagogisk undersökning tillsammans med två tredjeklasser från 

en av Stockholms grundskolor. Elevernas skola ligger på Södermalm i Stockholms innerstad, 

vilket givetvis placerar eleverna i en specifik geografisk miljö, de allra flesta bor i närheten av 

skolan. Jag har träffat varje klass vid sammanlagt tre tillfällen. Det första tillfället var kort och 

fungerade som en introduktion, jag och resten av Den Pedagogiska Designbyrån presenterade 

oss och eleverna fick veta var arbetet skulle handla om. Efter det höll jag i två workshops med 

varje klass, den första var en timma lång och placerad på elevernas skola medan den andra 

sträckte sig över en hel skoldag och tog plats på Konstfack.  

                                                 

44 Landqvist, Jan (1994), Vilda idéer och djuplodande analys, om designmetodikens grunder, Stockholm: 
Carlsson Bokförlag, s. 15 
45 Bäckman (2009) 
46 Ibid., 14f 
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Workshop 1: På elevernas skola 

Jag träffade de deltagande eleverna första gången på deras skola för att förbereda inför den 

heldag vi skulle ha tillsammans ungefär en vecka senare. Vi diskuterade högtidsfirande och 

traditioner.  

Vilka högtider firar barnen? 

Språket har en central roll i en socialkonstruktionistisk verklighetssyn. Det är genom språket 

som meningsskapande uppstår, vi använder det för att skapa representationer av 

verkligheten.47 Vi började den första workshopen med att diskutera vilka högtider barnen 

brukade fira hemma och i dessa diskussioner uppstod bild av de traditionsenliga festligheter 

som barnen brukade delta i. De stora helgerna, julafton, påsk, midsommar och nyårsafton 

nämndes tidigt. Den högtid som låg närmast i tiden var Halloween och den nämndes också 

som en av de allra första i båda klasserna. 

Födelsedag nämndes också tidigt. Vissa av eleverna firade dessutom inte bara födelsedagen 

utan också ”halvår”, till exempel när man blir tio och ett halvt år gammal. 

De flesta brukade också fira namnsdag. Vissa av eleverna lämnades dock utanför denna 

högtid genom att deras namn inte fanns med i almanackan. Andra högtider som eleverna sa att 

de brukar fira och som kretsar kring en specifik person var fars- och mors dag. Vid dessa 

högtider fick eller gav man ofta paket, vilket föreföll viktigt.  

Frida: – Men är det någon av er som firar namnsdag som har lust att berätta lite om hur ni 
brukar göra? Hur ni brukar fira? 
Ludvig: – Jag brukar få en present. 
Frida: – En present? 
Ludvig: – Och så brukar jag få bestämma vad vi ska äta. 
Frida: – Vad bra! Hörde ni det? Present och bestämma vad man ska äta. Det är rätt bra. 
Sara: – Jag brukar få fika. 
Frida: – Fika? Man äter något gott kanske? 
Irene: – Det fick jag också! 
Tim: – Jag har namnsdag snart! 
Ola: – Jag brukar fira, en present, och sen kanske fika, och så brukar jag få välja vad vi ska 
äta till middag. Och se på film sen.48 

 
Mattraditioner verkade vara en viktig del i firandet av många högtider. Eleverna firade 

dessutom högtider helt ägnade åt viss mat som våffeldagen, kanelbullens dag och fettisdagen 

(eleverna tog upp denna dag som en ensam högtidsdag). Fettisdagen föranledde en lång 

                                                 

47 Tegnér (2006), s. 2-3 
48 Ljudupptagning från workshop på elevernas skola, 2010-10-11 
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diskussion kring semlor, mandelmassa och hur man kunde fira ”semmeldagen” utan att äta 

semlor. 

Eleverna tog också upp vissa mer nationella högtider, som kan knytas till Sverige som 

nation: 

Emil: – Svenska flaggans dag! 
Frida: – Svenska flaggans dag. Vad brukar man göra då? Man brukar flagga? 
Emil: – Typ kungen fyller år. 
Sara: – Nej jag brukar inte fira det. 
Björn: – När Sverige och Danmark gjorde upp, så att det blev två stater. Och det firar man 
var fjärde år. 
Frida: – Jaha. 
Björn: – Ja. Vi firade 2009 och då gjorde man speciella mynt. 
Frida: – Var inte det med Finland? 
Björn: – Just det, det var Finland eller Danmark, jag minns inte riktigt.49 

Även om Björn är osäker på hur detta brukar firas är han säker på att det är någonting 

viktigt som har hänt rörande Sveriges gränser och som har uppmärksammats genom 

präglandet av jubileumsmynt. Detta är en del av en diskursiv konstruktion av en subjektiv 

uppfattning av det nationella, där landets territorium står i centrum.50 

En av eleverna tog upp tre högtidstillfällen som han tyckte var viktiga men som fort blev 

ifrågasatta av de andra eleverna: dop, begravning och bröllop. Det var framförallt begravning 

som hans klasskamrater hade svårt att acceptera som en högtid. 

David: – Men man firar väl inte? 
Frida: – Man kanske inte kan säga att man firar när det är begravning men det är ju ändå en 
högtid?  
David: – Man kan väl inte fira när någon dör? Man blir väl inte glad när någon dör. 
Frida: – Nej, man blir inte glad. Men det är fortfarande en högtid kan man säga. 
Tim: – Man kan fortfarande lägga typ en bulle på graven.51 

Vilka högtider vill barnen fira?  

Efter att vi diskuterat vilka högtider eleverna brukar fira var det dags för nästa steg. Ungefär 

en vecka senare skulle vi alla träffas på min högskola, Konstfack, där vi skulle arbeta 

tillsammans under en hel dag. Under denna heldag hade jag planerat att vi skulle fira en ny, 

av eleverna påhittad, högtid. Under denna dag skulle vi också göra alla förberedelserna inför 

själva firandet. Detta förklarade jag för eleverna innan vi började diskutera vilken högtid de 

ville fira. Vi började med en brainstorming där jag skrev upp alla förslag som dök upp på 

tavlan. De förslag som kom upp i de båda klasserna visade sig i många fall vara snarlika och 

                                                 

49 Ibid. 
50 Winther Jørgensen & Phillips (2002), s. 157 
51 Ljudupptagning från workshop på elevernas skola, 2010-10-11 
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jag har därför delat upp dem i olika kategorier: skola, personer, aktiviteter, mat, 

ställningstagande, sport och övrigt.52 

Under kategorin skola ryms de förslag som har med barnens vardag att göra. Det är inom 

skoldiskursen som de tillbringar en stor del av sin vakna tid. När de nu får möjlighet att helt 

bestämma vad de ska göra under en hel dag kretsar många av förslagen kring skolan. Oftast 

handlade det om att man inte skulle gå i skolan. Även vid andra tillfällen när vi diskuterar vad 

vi ska göra under vår nya högtid dyker samma förslag, att man ska vara ledig från skolan, 

upp. Det är då som en del av hur man firar högtiden istället för att vara det som firas. 

Personer innefattar firandet av olika personer eller personligheter. De förslag som jag har 

kategoriserat under denna rubrik är antingen individualistiska, som firandet av Ludvig, Björn 

eller Emil (på förslag av Ludvig, Björn och Emil), eller präglad av en kollektiv tanke om att 

alla ska få delta i firandet, som ”allas dag” eller ”alla busigas dag.” Undantaget är ”djävulens 

dag.” 

Jag har valt att dela upp Aktiviteter och sport som två olika kategorier Aktiviteter är en 

kategori där firandet är centrerat kring ett handlande. Så är också fallet med en del av de 

högtider som har hamnat under kategorin sport, men eftersom en del av de högtider som 

föreslagits också kan tolkas som hyllningar av just den idrotten har jag valt att ge sporten en 

egen kategori. 

Ställningstagande samlar högtider av mer politisk karaktär eller där man uttrycker en åsikt. 

Där återfinns också både ”tjockisdagen” och ”smalisdagen.” Den senare uppstod som en 

reaktion på den första och jag upplevde det som att det snarare handlade om att uttrycka en 

ståndpunkt, att uppmana till tjock- eller smalhet, än en hyllning av tjocka eller smala. 

Kategorin hyllning är lite av en samlingskategori. Alla högtider har dock de gemensamt att 

de framförallt syftar till att lyfta upp och framhäva en viss företeelse. 

Under rubriken mat hittar man de högtider som fokuserar på ätande (eller drickande.) När 

vi skulle besluta vilken högtid vi skulle fira gjorde sig dock den skoldiskurs som barnen 

befinner sig i påmind. Skolan har vissa regler kring vad som får ätas och drickas under 

skoltid, alla sötsaker är förbjudna. Visserligen diskuterade vi hur man skulle kunna fira till 

exempel ”godisdagen” utan att äta godis, men eftersom eleverna inte föreföll lockade av de 

förslag som kom upp tappade dessa högtider många röster när det senare var dags för 

omröstning. 

                                                 

52 Se bilaga 1 
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Den sista kategorin, övrigt, innefattar alla de högtider som inte passar in någon annanstans. 

Det rör sig framförallt om högtider där eleverna har skämtat med ändelsen ”-dagen” som dök 

upp i slutet av många av de andra föreslagna högtiderna. Eleverna argumenterade inte för 

dessa förslag, och många av de förslag som dök upp här blev också snabbt bortvalda under 

omröstningen vi hade i slutet. Undantaget var ”tvärtomdagen” som var nästintill lika populär 

som det vinnande förslaget i klass 3a. 

Workshop 2: På Konstfack 

Det andra workshopstillfället genomfördes på Konstfack, dit eleverna var inbjudna för att 

spendera en hel dag. I ett av de öppna utrymmena där hade jag och mina samarbetspartners 

Anna-Karin, Hanna och Lotta byggt upp Den Pedagogiska Designbyrån som ett fysiskt rum. 

För att skilja gruppen Den Pedagogiska Designbyrån och platsen Den Pedagogiska 

Designbyrån åt kommer jag hädanefter benämna den senare enbart Designbyrån. Det var ett 

tydligt avgränsat område anpassat för eleverna och den verksamhet som där skulle bedrivas. 

För att skapa en rumslighet hade vi lagt ut tyg som en matta över hela utrymmet och på den 

stod bord, bänkar och små vita kuber som kunde användas både som pallar och arbetsbord. 

Det fanns också en vägg där vi hade hängt upp redskap, bänkar fyllda med material, en 

myshörna med soffa, soffbord och mjuka sittmöbler i skumgummi. Dessutom fanns en svart 

tavla och ett stort träd byggt av två spånskivor. Det var således ett rum med vissa element 

plockade från en skolmiljö men som ändå utseendemässigt skilde sig väsentlig från den 

skolsal eleverna vanligtvis vistades i.  

 

20 oktober, Maskeraddagen 

Efter en omröstning beslöt klass 3a att deras nya högtid skulle bli Maskeraddagen. Den skulle 

firas den 20 oktober, som var den dag som var avsatt för en längre workshop. Vi träffades 

tidigt på morgonen på min högskola, Konstfack. 

I Designbyrån hade jag dukat upp material. Eftersom jag inte visste i förväg vad eleverna 

ville göra för artefakter till sitt firande ville jag att materialet skulle ge så många möjligheter 
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till gestaltande som möjligt och försökte därför ha en bredd i urvalet. Där fanns bland annat 

olika sorters papper, färger, lera, plast, tyg, garn, ståltråd, kartong.  

Vi hade en hel dag på oss att arbeta, från klockan halv nio på morgonen till klockan två på 

eftermiddagen. Jag hade i förväg bestämt att vi skulle förbereda firandet av Maskeraddagen 

på förmiddagen och göra de artefakter som eleverna ansåg att man behöver för att fira en 

Maskeraddag för att sedan fira högtiden på eftermiddagen. För att underlätta det praktiska 

arbetet hade jag också planerat att vi skulle arbeta på olika arbetsstationer där jag, Anna-

Karin, Hanna och Lotta skulle vara ansvarig för varsin grupp. Jag visste dock inte vad man 

skulle göra i varje grupp, det lämnade jag upp till eleverna att bestämma. 

När eleverna kom till Konstfack började vi med att diskutera vad de tyckte var viktigt att ha 

med på ett högtidsfirande. Även i detta samtal synliggjordes delvis vad som var viktigt för 

helgfirande inom elevernas diskurser. 

Frida: – Jag tänkte så här, att vi ska börja med att jobba på fyra olika ställen här, och göra 
saker till vårt firande, och sedan i eftermiddag så ska vi fira Maskeraddagen. Men om vi 
ska bestämma först vilka de fyra stationerna skulle kunna vara, vad behöver man? 
Annie: – Designa kläder. 
Frida: – Designa kläder. Ser ni vad jag skriver? Vad kan man mer ha? 
Emma: – Saker. 
Ellie: – Accessoarer. 
Frida: – Accessoarer. Man kanske vill ha en mask eller så där? Om man ska vara utklädd. 
Noel: – Vad heter det, pynt och sånt där. 
Frida: – Ja, pynt. Och kanske kort. 
Miranda: – Och kanske sånt där pynt man kan hänga upp. 
Frida: – Ja, det kan vara med här. Det är också pynt och dekorationer och så. Och så ska vi 
ha en sista grupp. Ja? 
Ola: – Jag vet inte om det är en till grupp, men rekvisita? 
Frida: – Ja, det kanske kan få vara med här? Eller? 
Kim: – Mat! 
Frida: – Ja. Absolut. Ska det vara den sista? Eller kan det vara med här också? Skulle man 
kunna tänka sig att vi behöver göra någonting mer än att äta när vi firar? 
Emma: – Dansa. 
Jenny: – Kan man inte ha en som heter firande53 

Vi kom därmed att till en början arbeta i fyra olika stationer, en för kläder, en för masker, 

en för pynt och dekoration och en för mat och firande. Stationerna ”kläder” och ”masker” 

kom ganska snabbt att hänga ihop. De elever som började med att göra en mask gick snart 

vidare till ”kläder” för att göra en klädedräkt som passade till den mask de just gjort, och vice 

versa. I stationen ”dekorationer och pynt” gjordes en del ”glad maskeraddags-kort”, men den 

verksamheten övergick snabbt till mask- och accessoarproduktion. Det var viktigare att få en 

fullständig klädnad än att pynta inför firandet. ”Mat och firande” tog den lera jag hade 
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förberett i besittning och gjorde mat av den. Jag upplevde det som att eleverna tyckte att det 

var roligt att arbeta med leran och det i sin tur ledde till att de producerade mängder med mat. 

De gjorde sina favoriträtter och inspirerades av varandra i vad som inom Faircloughes kritiska 

diskursanalys benämns som manifesta intertextuella kedjor.54 (Jag återkommer till 

intertextualitet på s. 25) Att många är vana vid att äta, och uppskattar, take away- och 

snabbmat syntes. De gjorde sushi, varmkorv, hamburgare och pizzor.  

På eftermiddagen hade alla elever arbetat med alla delar av förberedelserna och det var 

dags för själva firandet. I arbetsstationen ”mat och firande” hade man utöver all mat också 

förberett två lekar, dansstopp och hela havet stormar, samt en kort lista över låtar som skulle 

spelas. 

 

21 oktober, Datordagen 

Den andra klassen, 3c, hade genom sin omröstning beslutat sig för att deras dag, den 21 

oktober, skulle tillägnas datorn. Upplägget för Datordagen såg ungefär likadant ut som för 

Maskeraddagen, förutom att materialet var kompletterat för att bättre passa datorhögtiden. Jag 

hade samlat ihop massa elektronikavfall för eleverna att arbeta med. Tillgängligt fanns 

mängder med tangentbord, grafikkort, musar, sladdar, datorskärmar etcetera.  

Jag upplevde klass 3c som relativt splittrad, killarna och tjejerna i klassen var uppdelade 

och önskade olika saker. Det var i princip bara killar som röstade för Datordagen, medan 

flertalet tjejer röstade för en discodag. Eftersom killarna var fler vann de omröstningen, men 

när vi sedan på Konstfack diskuterade hur vi skulle fira Datordagen dök tankarna på disco 

upp igen. 

Frida: – Vad skulle vi kunna göra här idag då? 
Tina: – Disco! Disco för datorn.  
Frida: – Disco. Disco för datorn.  
[Hurrarop från flera av tjejerna i klassen]55 

Redan när eleverna tog beslutet att fira Datordagen uppstod diskussioner kring vad man 

skulle kunna göra under högtiden. Att det inte skulle finnas datorer till alla var underförstått 

                                                 

54 Winther Jørgensen & Phillips (2002), s. 77 
55 Ljudupptagning från workshop med klass 3c, Konstfack 2010-10-21 
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redan från början. Ett fåtal elever visade besvikelse över detta men de flesta var snart igång 

med att försöka hitta på något annat. För att hylla datorn skulle man kunna tillverka en ny 

dator i kartong, man skulle kunna rita en dator eller göra dricksglas formade som en dator. 

Vissa elever visade också en önskan att göra någonting destruktivt. 

David: ”Man kan… Göra sönder en dator!” 
Frida: – Ja. Vi har ingen dator som ni kan göra sönder, men vi har tangentbord och sånt 
som ni får göra sönder om ni vill. 
[Hurrarop från killarna i klassen] 
/---/ 
Simon: – Spränga en dator! 
Ludvig: – Spränga en dator, en lyxdator, en riktig lyx!56 

Ludvig uttrycker här en blandning mellan en vördnad inför ”en riktig lyxdator” och en vilja 

att få förstöra en sådan. När arbetet så småningom kom igång var han en av de killar som 

direkt satte igång och hamrade sönder tangentbord. 

Även i klass 3c lyckades vi till slut komma överrens om fyra olika arbetsstationer. Till min 

förvåning blev de snarlika de stationer som vi arbetade i under Maskeraddagen: ”Kläder”, 

”accessoarer och tillbehör”, ”dekoration och firande” samt ”mat”. Jag lät eleverna själva välja 

(i den utsträckning det var möjligt) vilken arbetsstation de skulle börja på vilket ledde till en 

stor könsuppdelning. I ”dekoration och firande” hamnade de tjejer som ville att man skulle 

fira datordagen genom att ha ett disco och i ”accessoarer och tillbehör” de killar som ville ta 

sönder en dator. Där såg de sin möjlighet att få bända sönder tangentbord, titta efter vad som 

fanns inuti processorer och plocka isär moderkort. Det blev en viktig del av dagen och kan 

också ses som en del av själva firandet. 

De övriga två grupperna var mer blandade, där fanns både killar och tjejer. Precis som 

under Maskeraddagen gjorde eleverna mat av lera. Trots att de inte sett den andra gruppens 

resultat blev maten snarlik, där fanns varm korv, hamburgare och pizza vilket stärkte min 

uppfattning att detta var mat som barnen tyckte om och uppfattade som festlig. 

Gruppen för ”kläder” förberedde vad de skulle ha på sig under firandet. Två olika 

strömningar framträdde och gjorde genusdiskursen tydlig i valet av kläder inför datordiscot. 

Vissa av eleverna, framförallt tjejer, gjorde sig så fina de kunde med nya kjolar och 

klänningar, rosetter i håret och smycken gjorda av elektronikskräp. Andra elever, framförallt 

datorspelsintresserade killar, gjorde kläder inspirerade av de spel de gillade.  

Datorns dag firades alltså med ett disco. Till detta disco hade gruppen förberett pynt och 

dekorationer, allt med datortema, till exempel en discokula av tangenter och girlanger av 
                                                 

56 Ibid. 
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sladdar och buntband. Dessutom hade eleverna tillverkat egna datorer som de dekorerade och 

pyntade med färg, glitter, etcetera. På festen spelades enbart musik med datortema som 

Basshunters låt ”DotA”. 

 

Den relationella identitetsmekanismen 

I en nationell diskurs finns en föreställning om att det finns grundläggande skillnader mellan 

olika nationer, deras historia och kultur. Dessa upplevda skillnader är väsentliga för den 

nationella identiteten, den får sitt innehåll relationellt genom jämförelsen med något 

annorlunda.57 Inför det tillfälle då jag och eleverna samtalade kring de olika högtider de firade 

hade jag också förberett ett bildspel. I detta bildspel kunde man se hur olika högtider firas runt 

om i världen, till exempel visade jag bilder från karnevalen i Rio de Janeiro, midsommar i 

Finland, tomatfestivalen ”La tomatina” i Spanien, skördefest i Indien, och så vidare. Syftet 

med att visa dessa bilder var från början att ge inspiration och skapa ett samtal och jag hade 

inte i förväg tänkt igenom på vilket sätt den nationella diskursen skulle kunna ta sig uttryck i 

diskussionen kring bilderna. För att skapa en gemensam identitet krävs att det finns en 

”Annan” som man kan skilja sig från, att det finns ett ”oss” och ett ”de”.58 I diskussionen 

kring bildspelet konstruerades detta ”de”. Det blir tydligt i sättet både jag och eleverna talar 

kring bilderna. Större delen av diskussioner så använder vi oss av ”vi” och ”de”-termer.  
Frida: – Det här är så som midsommar kan se ut, i andra delar av Europa. I Finland till 
exempel har man alltid sådana här eldar. 
Josefin: – Varför är det en kille som hoppar över? 
Frida: – Och han hoppar över elden för att han ska bli renad, för att han ska bli av med alla 
dåliga tankar och liksom, han ska bli en bättre människa. 
Björn: – Alltså går han i elden? 
Frida: Han hoppar över elden Man eldade också för att man tänkte sig att man skulle 
bränna upp allt det gamla, vintern och gamla löv och sånt där. 
Louise: – I Thailand typ, på nyårsafton så brukar de spruta vatten över alla människor på 
gatorna för att skölja av dem allt dåligt. 
Frida: – Ja. Det är en liknande tradition. Just att man ska bli bättre, att man ska bli av med 
allt det dåliga. Men i Sverige så ser det ju snarare ut såhär, eller hur? Det känner ni igen. 

                                                 

57 Winther Jørgensen & Phillips (2002), s. 166 ff 
58 Winther Jørgensen & Phillips (2002), s. 166 
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Flera elever: – Yes! Ja!59 

Det jakande svaret på mina sista frågor bekräftar känslan av en upplevd gemenskap. 

Genom hela bildspelet blev det också tydligt vilka högtider som är självupplevda för eleverna 

(och mig) och vilka som inte är det. Frågor som ”Vad är det där?”, ”Vilka är det?” och ”vad 

gör de?” visar på de aktuella högtiderna som någonting främmande. Även när barnen yttrar 

sig positivt kring bilderna med utrop som ”wow!”, ”coolt!” ”Oj!” och ”Wohoo!” blir det 

tydligt att det är någonting nytt de ser, någonting de aldrig själva upplevt och som visserligen 

är imponerande men ändå främmande. 

När jag istället visar bilder på högtidsfirande som eleverna själva upplevt får jag en annan 

sorts utrop till svar. De visar direkt att de vet vad det handlar om genom att ropa ut vad det ser 

på bilderna: ”Tomten!”, ”Påsk!” och så vidare. 

Intertextualitet 

När man granskar de förslag till högtider som eleverna ger blir det tydligt att de alla är 

referenser till aktiviteter, upplevelser, personer och saker som eleverna redan känner till. 

Enligt Norman Faircloughs kritiska diskursanalys bygger kommunikativa händelser alltid på 

tidigare händelser. Att en kommunikativ händelse refererar till en annan kommunikativ 

händelse kallas för intertextualitet.60Alla de exempel som barnen tar upp är intertextuella i 

den mening att de refererar till en redan känd upplevelse, handling, person eller sak. Vissa av 

förslagen kan också ses som exempel på manifest intertextualitet, det vill säga en 

kommunikativ händelse som mer uppenbart bygger på en annan kommunikativ händelse.61 

Exempel på detta är till exempel Kortfredag eller Långmåndag, förslag där barnen leker med 

namnet på den självupplevda högtiden Långfredag. 

Interdiskursivitet 

Eleverna befinner sig i en interdiskursiv blandning. Fairclough menar att gränserna mellan 

olika diskursordningar skiftar och överlappar varandra och skapar en interdiskursiv mix.62 

Bland de diskursordningar som barnen visade uttryck för framställdes vissa extra tydligt. 

                                                 

59 Ljudupptagning från workshop på elevernas skola, 2010-10-11 
60 Winther Jørgensen & Phillips (2002), 77 
61 Ibid., s. 77 
62 Ibid., s. 77 
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Barn i en samtidsdiskurs 

I samtalen med eleverna har jag upptäckt element av en samtidsdiskurs. När vi tittade på 

bilder från högtidsfiranden i Sverige och runt om i världen gjorde eleverna kopplingar till 

vissa samtida, massmedialt kända personer. Även detta är exempel på intertextualitet då 

eleverna refererar till andra av det som Fairclough kallar kommunikativa händelser.63 

Vi pratade om julfirande och såg en bild på de tre vise männen. Just denna bild visade tre 

statyer föreställande de vise männen, klädda i kappor och sjalar med mycket guld och med 

antingen krona eller turban på huvudet. En av männen är mörkhyad. Vid första anblicken av 

bilden utbrister en av eleverna: ”Barack Obama och hans kompisar!” Vidare visade jag bilder 

och ett filmklipp från karnevalen i Rio de Janeiro. En av eleverna frågade om Robinho var 

med.64 Jag svarade att jag inte visste, men att det nog kunde vara så varpå de även frågade om 

Julio César brukar gå med i karnevalen. 

Kim: – Är Julius Cesar med? 
Frida: – Han är nog inte med. Jag tror att han är död. 
Flera elever: – NEJ! [upprört] 
Henrik: – Det är ju en fotbollsspelare! 
Läraren: – Han heter Cesár 
Henrik: – Nej, han heter Hulio Cesar 
Karin: – Hulio Cesár!65 

 
Här blir det tydligt hur namnet får oss att referera till olika personer beroende på vilka 

diskurser vi är del av. För eleven som frågade rådde inga tveksamheter, han syftade på den 

brasilianske fotbollsspelaren Júlio César Soares de Espíndola. Jag, däremot, gjorde inte den 

kopplingen. Jag är inte speciellt fotbollsintresserad och även om jag har hört talas om Júlio 

César var det inte honom jag först tänkte på trots att vi precis pratat om en annan brasiliansk 

fotbollsspelare. Bara några minuter tidigare hade vi diskuterat huruvida det var Kleopatra man 

såg på en av vagnarna i processionen och jag kopplade därför ihop Júlio César (eller Julius 

Cesar som eleven sa) med henne som historisk person och svarade att Júlio César, elevens 

idol, var död. De andra eleverna i klassen var däremot väl medvetna om vem Júlio César var 

och både Henrik och Karin skyndade sig att manifestera att de också är en del av samma 

diskurs som Kim. 

                                                 

63 Ibid., s. 73 
64 Robson de Souza, brasiliansk fotbollsspelare i A.C. Milan. http://www.acmilan.com 2010-12-03 
65 Ljudupptagning från workshop på elevernas skola, 2010-10-11 
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Även i samtalet kring hur man firar fettisdagen synliggörs samtidsdiskursen. Vi diskuterade 

semmelätande vilket ledde till att en av eleverna frågade om det inte var en svensk kung som 

åt ihjäl sig på semlor. 

Frida: – Jaa… det var någon svensk kung som åt ihjäl sig på semlor. Men nu kommer jag 
inte ihåg, vet läraren vilken kung det var? 
Läraren: – Nej, det låter lite som Erik och ärtsoppan. 
Frida: – Ja... 
Emil: – Hur mycket semlor käkade han då? 
Frida: – Jättemycket. Så att magen sprack. 
Elisabeth: – Erik och ärtsoppan? 
Ludvig: – Eh, vad var det, han som älskade semlor i något, vad var det…? 
Frida: – Ture Sventon? 
Ludvig: – Nej, Bert Karlsson, han äter väl ihjäl sig på semlor?66 

Dessa tre exempel visar på den del i barnens interdiskursiva blandning som går att koppla 

till samtiden och det massmediala inflytande som dessa olika personer har, om än inom olika 

områden. 

Jag hade, genom att introducera eleverna för den här uppgiften, placerat dem i en 

”högtidsdiskurs”, vilket synliggjordes igenom intertextualitet i de artefakter de valde att 

tillverka. Strax efter Maskeraddagen skulle en annan högtid där man klär ut sig äga rum, 

Halloween. Detta faktum verkade ha inspirerat en del av barnen som gjorde dräkter med 

skräcktema: häxor, skelett, zombies och så vidare. Barnen är alltså även del av en 

samtidsdiskurs där Halloween är etablerad som högtid. 

Barn i en designdiskurs 

Jag har, som tidigare nämnts, tagit avstamp i teorier om transformationsdesign och 

participatory design. Detta försökte jag redan från första början förmedla till barnen. Vid det 

allra första tillfället när jag träffade eleverna tillsammans med mina samarbetspartners i den 

ovan nämnda Pedagogiska Designbyrån inleddes ett samtal kring vad design kan vara. De 

funderingar om design som eleverna från början presenterade kretsade framförallt kring mode 

och produktformgivning. Design sågs som det som gjorde att någonting såg fint ut. Efter en 

stunds diskussion kom eleverna också fram till att design handlade om att få någonting att 

fungera och utifrån de tankarna ledde vi i Den Pedagogiska Designbyrån in samtalet på 

transformationsdesign. Vi diskuterade huruvida man kan designa någonting som inte är en 

produkt. Eleverna höll med om att det kunde man. 
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Jag försökte alltså i ett tidigt skede föra in eleverna på tankar om design. I den ena klassen 

presenterade jag till och med uppgiften på följande sätt: 

Frida – Så det som vi ska jobba med nu, är någonting som heter transformationsdesign. 
Kommer ni ihåg när Hanna visade hur man kunde designa bort matköerna (i skolmatsalen) 
till exempel? Att man designar någonting som inte blir en färdig sak utan man jobbar med 
design för att göra, ja, liksom en tanke eller ett sätt att göra någonting på. Så vi ska designa 
en ny högtid. Och det som vi ska göra nu är att vi ska bestämma vad vi ska fira för högtid. 
Vad tycker ni att man skulle kunna ha för högtid?67 

Detta skulle visa sig påverka diskussionen kring den nya högtiden. I båda klasserna kom 

förslaget om en ”designdag” upp. I klass 3a är vissa av eleverna oroliga över att designdagen 

inte ska vinna i omröstningen, och vi kommer då inte på varför man ska ha en designdag. 
Fanny: – Ta designdagen! 
Ellen: – Alla får ta design! 
Jag: – Design kommer ni ju, jag kan säga det, att design kommer ni ju att få jobba med. 
Men man kan, om man vill ha en dag som är ägnad till att uppmärksamma design så kan 
man ha det.68 

Trots att jag alltså påtalar att vi ska arbeta med design under högtidstillfället är eleverna 

inte nöjda. De vill ha en dag för att hylla design, designdagen stod sig under omröstningen 

och förlorade bara med ett fåtal röster mot Maskeraddagen.  

Designdiskursen framträdde också i barnens sätt att prata om vad de höll på med när de 

förberedde inför firandet. Till exempel använde de ofta uttrycket ”designa” istället för ”göra” 

eller ”tillverka.”69 

Skoldiskurs 

Eleverna befinner sig ofrånkomligen i en skoldiskurs. De har alla det gemensamt att de går i 

årskurs tre på en av Stockholms innerstadsskolor och är formade av detta. Skolans vanor och 

regler gör avtryck på deras sätt att vara och agera. Jag har redan nämnt att många av förslagen 

eleverna hade för den nya högtiden kretsade kring skolan. När barnen sedan kom till 

Konstfack tog de fasta på de saker som liknade deras vanliga skolmiljö för att identifiera 

dagen som en skoldag. De tog av sig skorna för att gå in på mattan i Designbyrån utan att 

klaga, till skillnad mot de övriga besökare och åskådare som inte var vana vid att ta av sig 

skorna. De satte sig direkt vända mot den svarta tavlan och på så sätt skapades ett ”fram” i 

rummet och deras sätt att lyssna på och svara mig som pedagog visade på våra invanda roller 
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som ”lärare” och ”elev.” På så sätt använde de sig av sina erfarenheter för att göra 

Designbyrån till ett klassrum medan övriga Konstfack blev deras skolgård. 

Genusdiskurs 

I klass 3c upplevde jag att det fanns en tydlig uppdelning mellan killar och tjejer, där killarna 

var de mest dominanta. Denna uppdelning fanns säkerligen även i klass 3a men var där inte 

lika märkbar. När klass 3c förberedde kläder inför datordiscot blev denna indelning påtaglig. 

Tjejerna gjorde finkläder med volanger, blommor och rosetter medan killarna inspirerades av 

datorspel och vapen. En tydlig intertextuell kedja bildades där idéer spred sig i gruppen och 

resulterade i att många hade smycken gjorda av tangenter runt halsen och att sju av killarna 

sprang omkring med en sorts grön toppluva. De visade sig vara utklädda till Link, en av 

karaktärerna i spelet Zelda. För att förstå detta krävdes antingen förförståelse och kännedom 

om Zelda eller en förklaring från någon med denna kunskap. För de som, likt mig, inte spelar 

detta spel, blir det annars svårt att förstå. Eleverna manifesterar således en specifik kunskap, 

och diskurs, i sitt val av kläder. Burr skriver att vår identitet blir till genom tal och agerande i 

sociala interaktioner.70 Killarna utklädda till Link och tjejerna finklädda med rosetter och 

volanger identifierar sig själva och varandra på olika sätt vilket synliggörs i deras utseende. 
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Resultat och tolkning 

I den här undersökningen har jag arbetat designpedagogiskt med kultur- och 

identitetsfrågor. Jag har utgått från frågeställningen ”Hur kan man använda designprocessen 

för att skapa nya högtider och därigenom synliggöra och utmana de sätt på vilka 

identitetskapande sker bland elever i grundskolans årskurs tre?” För att få syn på detta har jag 

genomfört designpedagogiska workshops i två tredjeklasser där jag har låtit eleverna formge 

en ny högtid. Vilka vi är och hur vi förstår världen är helt avhängigt den historiska och 

kulturella diskurs vi befinner oss i.71 Detta blir extra tydligt när det kommer till 

högtidsfirande. Eleverna jag arbetade med var fascinerade av de festligheter från andra delar 

av världen vi såg bilder på, men visade tydligt att de inte kände igen sig i det människorna på 

bilden gjorde. 72  

Designprocessen som metod för att synliggöra identitetsskapande 

I detta examensarbete har jag använt designprocessen som metod för att synliggöra 

identitetsskapande. Enligt socialkonstruktionistisk teori skapas hela vårt samhälle, våra 

kunskaper och vår kultur genom olika diskurser i sociala konstruktioner. Det är i dessa 

diskurser som vi identifierar oss själva, som vi får olika identiteter. Diskursen får oss också att 

agera på det sätt som förväntas.73 Genom att analysera barnens sätt att arbeta och prata om sin 

praktik har jag fått syn på delar av deras diskursordning. 

Interdiskursivitet 

Eleverna i min undersökning befinner sig inte i en diskurs utan i en interdiskursiv blandning 

där de olika diskurstyperna överlappar varandra. 

Jag har fått syn på en samtidsdiskurs. Att barnen befinner sig i en massmedial värld gjorde 

sig ständigt påmind i deras samtal, till exempel när barnen refererar till de tre vise männen 

som ”Barack Obama och hans kompisar” eller när semmeldagen får dem att tänka på Bert 

                                                 

71 Burr (1995/2003), s. 4f 
72 Ljudupptagning från workshop på elevernas skola, 2010-10-11 
73 Burr (1995/2003), s. 55f och s. 105ff 



 30 

Karlsson.74 Mitt upplägg fick dessutom barnen i den ena klassen, 3a, att bygga vidare på en 

annan samtida högtid, Halloween, som skulle firas bara någon vecka senare. 

Min närvaro och mitt upplägg bidrog till att placera barnen i en designdiskurs vilket bland 

annat resulterade i att båda klasserna hade en ”designdag” som förslag. Denna designdiskurs 

blev också synlig i barnens sätt att resonera kring sin verksamhet i termer som ”designa 

kläder” och ”designa accessoarer”.75  

Vidare har jag fått syn på den skoldiskurs som barnen befinner sig i. Den blev tydlig när de 

skulle lämna förslag till en ny högtid. Många uppslag kretsade kring deras skolgång och 

önskad ledighet från denna.76 Den synliggjordes även i deras sätt att bete sig i Designbyrån. 

De svarade direkt på de element av inredningen som anknöt till en skolmiljö och behandlade 

platsen som ett klassrum och resten av Konstfack som en skolgård. Denna samtidsdiskurs 

överlappar för många av barnen också en idrottsdiskurs. Flera av förslagen till högtid kretsar 

kring sport och att kunskap om idrott är viktig blev tydlig. Vissa av förslagen är centrerade till 

att handla om en specifik idrott eller idrottsklubb. Även i samtalet kring karnevalen i Rio de 

Janeiro kom att handla om idrottsutövare och där kom jag att särskilja mig genom att stå 

utanför denna idrottsdiskurs då jag inte visste vem fotbollsspelaren Júlio César var. 

Att genusdiskursen påverkar barnens sätt att tala till varandra och mig, agera och ta plats 

var mycket tydligt. Killar och tjejer arbetade på helt olika sätt och gjorde helt olika artefakter. 

Många av pojkarnas saker, framförallt under Datordagen, refererade till våld och destruktion 

både gällande utseende och framställande. Att hacka sönder tangentbord, hamra på moderkort 

och borra i processorer tog mycket tid i produktionen för killarna. Tjejerna å andra sidan 

arbetade mer stillsamt och gjorde artefakter med mycket blommor, rosetter och glitterlim. 

Eleverna markerade också sin genustillhörighet i kläderna de tillverkade inför festligheterna. 

Tjejerna gjorde kjolar och klänningar med volanger och rosetter och när de skulle klä ut sig 

inför Maskeraddagens firande valde vissa dräkter som ”Modellhäxa” eller ”Tjejdjävul” medan 

flera av killarna var utklädda till Zombies, återigen inspirerade av våld. Denna genusdiskurs 

gjorde sig också påmind redan i valet av högtid i klass 3c. Killarna i denna klass var mycket 

högljudda och dominanta i valet och påverkade helt utgången, det var enbart killar som 

röstade på Datordagen men de fick igenom sitt förslag då de var numerärt överlägsna tjejerna. 

                                                 

74 Ljudupptagning från workshop på elevernas skola, 2010-10-11 
75 Ljudupptagning från workshop med klass 3a, Konstfack 2010-10-20, Ljudupptagning från workshop med 
klass 3c, Konstfack 2010-10-21 
76 Ljudupptagning från workshop på elevernas skola, 2010-10-11 
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Hade könsfördelningen i klassen varit en annan hade valet av högtidsdag antagligen sett helt 

annorlunda ut.  

Sammantaget utgör dessa diskurstyper en del av den interdiskursiva blandning genom 

vilken barnens identitetsskapande sker. I denna diskursiva blandning ingår säkerligen även 

andra diskurstyper som jag inte har lyckats kartlägga i denna undersökning. Elevernas 

identitetsskapande sker även genom att deras specifika diskursordning förhåller sig till andras. 

Diskursteorin uppfattar identitet som relationellt konstituerat, man är någonting genom att 

skilja sig från någonting annat.77 När vi tittade på bildspelet med exempel på högtidsfirande 

runt om i världen urskiljde eleverna sitt eget firande från andras högtidsfirande och skapade 

på så sätt en normalisering av det egna. Att jämföra dessa högtider med de högtider som 

eleverna själva känner till och firar bidrog till en känsla av gemenskap i relation till övriga 

världen.78 

Designprocessen som metod för att utmana identitetsskapande 

Utöver att synliggöra elevernas identitetsskapande har jag i detta arbete även velat utmana 

detsamma. Genom att skapa en ny, egen högtid tillsammans med eleverna har jag försökt hitta 

ett sätt att arbeta med kulturfrågor som inte exkluderar och segregerar barnen. Detta har visat 

sig vara svårt. Alla händelser bygger på tidigare händelser, man kan aldrig börja om helt från 

början.79 På så sätt är även de nya högtiderna, Maskeraddagen och Datordagen, intertextuella 

då de bygger på barnens tidigare erfarenheter av högtidsfirande. Deras möjlighet att föreställa 

sig något nytt grundar sig i den kunskap de redan har. Hur gruppen är konstruerad med 

inbördes maktförhållanden har också stor påverkan på designen av den nya högtiden. 

Detta till trots har jag och gruppen medvetet och synligt gjort en ny social konstruktion. 

Genom att vi, i grupp, har gjort vissa överrenskommelser har vi skapat en kunskap som enbart 

finns inom gruppen. På så sätt har varje del av arbetet varit planerat och anpassat efter 

deltagarna. Både Maskeraddagen och Datordagen är ickereligiösa högtider, även om 

Datordagen kan ses som en högtid som hyllar datorn. På så sätt är de tillåtande, ingen av 

eleverna tvingas avstå från deltagande på grund av sin religiösa tillhörighet. 

Denna känsla av gemenskap har dock skett på bekostnad av de som befunnit sig utanför 

gruppen. Detta blev synligt när vi firade Maskeraddagen och Datordagen på Konstfack. 

                                                 

77 Winther Jørgensen & Phillips (2002), s. 166 
78 Ljudupptagning från workshop på elevernas skola, 2010-10-11 
79 Winther Jørgensen & Phillips (2002), s. 77 
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Eftersom vi inte i förväg hade lämnat information om vad som skulle försiggå var inte 

studenter och personal på högskolan införstådda med vad som skulle hända. De var inte en 

del av vår grupp (vårt samhälle) och stod utanför högtidsfirandet. Istället stod de bredvid och 

iakttog. Identitetskänslor uppstår relationellt. För att vi ska kunna känna samhörighet och 

gemenskap krävs att det ska finnas någonting att jämföra sig med, någonting annorlunda som 

skiljer sig från den egna identiteten.80 Under Maskerad- och Datordagen fyllde studenterna 

och personalen på Konstfack denna funktion. Det vill säga – det är svårt att inkludera och 

skapa gemenskap utan att exkludera någon annan. 

Slutdiskussion 

Att arbeta med kultur- och etnicitetsfrågor i skolan är inte bara viktigt utan även 

obligatoriskt.81 Dock resulterar många av de verksamheter som bedrivs idag i en ökad 

segregering bland skolans elever.82 Jag anser det därför viktigt att hitta nya sätt att arbeta med 

detta på ett inkluderande sätt. Genom detta designpedagogiska projekt har eleverna i gruppen 

skapat en egen gemenskap, där de själva har satt ramarna. Trots att samhörighet uppstod inom 

gruppen blev projektet dock ett avståndstagande från de som inte deltog i det nya 

högtidsfirandet. Finns det ett sätt att hitta gemenskap som inte exkluderar? 

Eleverna i undersökningen var inte oskrivna blad när jag började arbeta med dem. De hade 

redan inbördes hierarkier och grupperingar. Jag har under arbetets gång kämpat med att finna 

ett sätt att hantera (eller inte hantera) de uttryck för könsmaktordningar som visat sig. Jag har 

upplevt att killarna, framförallt i klass 3c, tar betydligt mer plats än vad tjejerna gör och på så 

sätt delvis satt dagordningen för arbetet. Då mitt primära fokus inte har legat på genusfrågor 

har jag inte behandlat detta nämnvärt i uppsatsen, men dessa tendenser har varit för tydliga för 

att helt ignorera. Kan man använda designprocessen som metod för att minska dessa 

könsmaktsyttringar? Kan man, i ett arbete med större tidsram än detta projekt, använda design 

och praktiskt arbete för att minska de rangordningar som finns inom gruppen? 

Att arbeta designpedagogiskt kan vara en lösning för att få syn på saker som kanske inte 

alltid uttrycks i ord. Det kan även vara ett tillvägagångssätt för att föra upp saker till 

diskussion. Att eleverna ständigt tar avstamp i tidigare upplevelser är dock ett faktum. Även 

om intentionen är att skapa någonting helt nytt kommer resultatet alltid att bygga på tidigare 

                                                 

80 Winther Jørgensen & Phillips (2002), s. 166 ff 
81 Skolverket (1994/2006), s. 3f 
82 Gruber (2007), s. 91ff 
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erfarenheter. Det blir då viktigt att alla får utrymme att påverka med just sina kunskaper och 

jag upplever att gestaltande designarbete har den potentialen.
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Bilaga 1. 

      

 

Skola Personer Aktiviteter Sport 

Skoldagen 

Studiedagen 

Kaos-i-skolan-

dagen 

Dagen-utan-skola 

Ludvigdagen 

Björndagen 

Emildagen 

Alla busigas dag 

Allas dag 

Djävulens dag 

 

Musikdagen (x2) 

Ritdagen (x2) 

Discodagen 

Filmdagen (x2) 

Mysdagen 

Radiodagen 

Maskeraddagen 

NHL-dagen 

Mododagen 

Fotbollsdagen 

Sportdagen 

Friidrottsdagen 

 

Ställningstagande Hyllning Mat Övrigt 

Frihetsdagen 

Barnens dag 

Mot rasism-dagen 

Tjockisdagen 

Smalisdagen 

Tvärtomdagen 

 

Datordagen 

Designdagen (x2) 

Speldagen 

Gröna Lund-

dagen 

Regndagen 

Billa Bong-dagen 

Pengadagen 

Djurdagen 

Skogs- och 

naturdagen 

 

Ostdagen 

Pizzadagen 

Godisdagen 

Puckodagen 

Coca cola-dagen 

Äppeldagen 

Tvärtomdagen 

Kortfredag 

Långmåndag 

Tråkdagen 

Dagen-man-firar-

utan-anledning 

Ons-dagen 

Dagen-man-firar-

allt-man-har-firat 

Förmid-dagen 

Den roliga dagen 

 


