
 
 

 

 

Examensarbete i Lärarprogrammet  

vid 

Institutionen för pedagogik – 2010  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolavslutningar ur ett 

maktperspektiv. 
 

 

Hanna Vendel & Karl Nylander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning  
Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot kultur kommunikation media.  

210 högskolepoäng. Examensarbete ”Att utforska pedagogisk 

verksamhet” 15 högskolepoäng i utbildningsvetenskap. 

Titel: Skolavslutningar ur ett maktperspektiv.  

Engelsk titel: Schools commencement ceremonies from a power perspective.   

Nyckelord: Kultur, skolavslutning, makt, reproduktion, tradition, 

mångkulturalism  

Författare: Hanna Vendel & Karl Nylander 

Handledare: Jörgen Dimenäs 

Examinator: Mary-Anne Holfve-Sabel 

 

 

BAKGRUND: 
Var skolledare väljer att förlägga skolans avslutningar vid terminsuppehållen kan härledas till 

vissa påverkansfaktorer. Rektorer som representanter för skolor måste förhålla sig till 

riktlinjer som finns reglerade av skollag, styrdokument, diskrimineringsombudsman och andra 

rättsliga aspekter. Sedan 1990-talets decentralisering är ledaren för den enskilda skolan ålagd 

att i högre grad fatta egna beslut än vad den centraliserade skolans ledare var. Svenska kyrkan 

har länge fungerat som en maktfaktor beträffande den svenska skolgången. Som ett resultat av 

den sekulariseringsprocess Sverige genomgått har dock kyrkans inflytande minskat markant. 

Traditionen att hålla skolans avslutningar i kyrkan lever dock i viss mån kvar och debatteras 

flitigt i media. Den mediala debatten kan fungera som påverkansfaktor beträffande 

skolledarnas val av plats för avslutningarna. Även kulturella aspekter kan fungera som 

påverkansfaktor eftersom kulturen med tillhörande traditioner har bidragit till att forma den 

svenska skolan. Att Sverige idag har blivit mångkulturellt kan följaktligen vara en 

påverkansfaktor till beslutet av var skolledare väljer att förlägga skolans avslutningar. I 

bakgrunden kommer en redogörelse för lagens, skolans, medias, kyrkans och kulturens 

maktpåverkan att diskuteras ur ett närmare perspektiv.  

 

SYFTE: 
Syftet med undersökningen är att undersöka var rektorer som representanter för skolor i en 

medelstor svensk centralort väljer att förlägga sina avslutningar.  

 

METOD: 
Då syftet med undersökningen är att undersöka var rektorer väljer att förlägga skolornas 

avslutningar, baseras undersökningen på en kvalitativ metod med intervju som redskap.  

Syftet med den kvalitativa metoden är att förstå snarare än att förklara varför rektorer som 

representanter för skolor väljer att hålla sina skolavslutningar där de gör.  

 

RESULTAT: 
Undersökningens resultat mynnar ut i att platsen för skolavslutningarnas utformande kan ses 

som ett resultat av den dominerande kulturens maktutövningar. Den kulturella 

påverkansfaktorn kan enligt vår undersökning ses som den dominerande beträffande 

rektorernas val av plats. Undersökningen visar dessutom på en oenighet beträffande de 

riktlinjer styrdokument och förekommande lagar anger för hur avslutningarna skall utformas. 

Följaktligen kan platsen för avslutningarnas utformande, var denna än är, ses som försvarbara 

ur olika rättsliga perspektiv.  
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1 Inledning 
 

I inledningen ger vi en övergripande beskrivning av undersökningens syfte och motiverar 

relevansen av undersökningen. Vi beskriver även de avgränsningar vi gjort.  

 

Sverige är ett land i förändring. Idag kan den svenska medborgaren inte betrakta sig som 

bärare av en kultur, en tradition och ett arv. Världen har krympt, men den kulturella 

mångfalden har ökat och samhället har blivit alltmer globaliserat och heterogent. Kulturen 

fyller en rad väsentliga funktioner i vårt land och är ett socialt system av värden, normer, 

lagar och regler (Stier, 2004, s. 23). Den kulturella mångfalden berikar oss, men kan även 

medföra krockar när olika traditioner möts. I Sverige har skolor sedan lång tid tillbaka förlagt 

sina terminsavslutningar i närliggande kyrkor. Detta har kommit att bli en väl bevarad 

tradition med en mer eller mindre religiös prägel.  

 

I styrdokumenten finns angivet att den svenska skolan skall arbeta med att föra vidare 

traditioner och värden som en del av det svenska kulturarvet, men det står även att skolan 

skall vara icke-konfessionell (inte bekänna sig till någon religiös tro) och främja ett 

mångkulturellt samhälle (Skolverket 2009a, s. 3). Huruvida det är försvarbart att med detta 

som bakgrund fortsätta att förlägga avslutningarna i kyrkan är något som media idag aktivt 

belyser. Åsikterna har delats in i två läger där ena sidan lyfter avslutningar i kyrkan som en 

fin tradition, medan andra sidan ser den kyrkliga avslutningen som ett risktillfälle under vilket 

elever med annan trosuppfattning än den kristna diskrimineras. Debatten som figurerat kring 

ämnet har vuxit sig enorm, och därigenom väcktes även vårt intresse.  

 

Vilka faktorer är det som påverkar vid beslut beträffande var avslutningarna skall hållas och 

hur väl överensstämmer egentligen besluten med de rättsliga aspekter som skolan idag skall 

rätta sig efter? Sekulariserade och religiösa livsåskådningar har varit en del av människans 

historia genom flera årtusenden och därmed även utgjort grunden för sociala tankar och 

visioner (Isling, 1980, s. 21). Kyrkan har länge varit en stark påverkansfaktor vad gäller den 

svenska skolgången. Det svenska samhället har dock under de senaste åren genomgått en 

sekulariseringsprocess vilken mynnat ut i en åtskillnad mellan staten och kyrkan (Alwall, 

2008, s. 351). Kyrkans betydelse för skolan och samhället i övrigt har minskat markant i 

samband med sekulariseringsprocessen. Sedan 1990-talets decentralisering är det i högre grad 

skolans ledare som är beslutsfattare i många frågor. Därmed kan konstateras att skolans makt 

över vilka traditioner och kulturarv som skall föras vidare har ökat (Skolverket 2009c, s. 123).  

 

Huruvida skolavslutningar skall hållas i religiösa forum och syften är en fråga som inte enbart 

väckt debatt i det svenska samhället. I likhet med Sverige har även USA gjort en åtskillnad 

mellan kyrka och stat. Okun (1996, s. 27) belyser hur det amerikanska samhället ifrågasätter 

om traditionen skall reproduceras med religiösa inslag. En definition av hur religiösa inslag, 

såsom att företrädare för ett religiöst samfund predikar under skolans avslutningar, kan 

legaliseras eller inte är ett väl debatterat ämne även i USA.  Den amerikanska lagen, liksom 

de svenska styrdokumenten, förbjuder att skolan utsätter eleverna för religiös påverkan. Okun 

belyser hur avslutningarna kan ses som just en sådan religiös påverkan. Enligt Roth (1998, s. 

12) kan skolan betraktas som ett samhälle i miniatyr, vilket innebär att skolan blir en spegel 

av hur samhället ser ut. Den bild som eleven formar av sig själv ställs i relation till det 

omgivande samhället och skolan kan bli en arena för konflikter med kulturella förtecken. 

Roth menar att ”poängen med ett mångkulturellt samhälle är att lyfta fram och tydliggöra 

olika religiösa inslag och att inte negligera dem” (s. 16). Det kan uppstå ett högre utanförskap 
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för personer med annan kulturell och religiös bakgrund om inte heller de svenska 

traditionerna tas på allvar. Att sekulariseringen skulle gå så långt att inga högtider, såsom den 

svenska traditionella skolavslutningen, längre uppmärksammades skulle snarare ha negativ 

effekt än bidra till att öka acceptansen för ett mångkulturellt samhälle (Roth, 1998).  

 

Undersökningen är viktig eftersom den konkreta skolmiljön kan betraktas som en 

identitetsmarkör för eleverna i senare stadier av deras liv (Roth 1998, s. 12). Det är viktigt att 

skolan reproducerar kulturen på sådana sätt att ingen kultur riskerar att lämnas åt sidan eller 

diskrimineras. Var skolor väljer att förlägga sina avslutningar får således betydelse eftersom 

rektorer, som representanter för skolor, genom sina avslutningar kan välja hur de vill föra 

vidare det svenska kulturarvet. Hur skolan ser på den svenska kulturen och dess värden är 

därför avgörande. Bourdieu (1997) menar att det är först när ett ifrågasättande sker som 

kulturen slutar att reproduceras. Det kan därför vara av intresse att undersöka var rektorer som 

representanter för skolor i en medelstor svensk centralort väljer att förlägga sina avslutningar. 

Den etniska mångfalden är enligt statistiska centralbyrån (SCB)
1
 som störst i vår valda 

kommuns centralort. Ute på landsbygden är den kulturella mångfalden inte av samma dignitet 

som i städernas centralorter. Ifrågasättandet av svenska kulturtraditioner blir därför inte lika 

påtagligt på landsbygden som det kan bli i en centralort.  

 

Undersökningens syfte är avgränsat till att studera var skolor väljer att förlägga sina 

avslutningar. Vi har även valt att ställa besluten om platsen för avslutningarnas utformande i 

relation till olika faktorer som kan fungera påverkande på besluten, samt hur väl dessa beslut 

överensstämmer med förekommande lagar och styrdokument. Vi använder oss av Foucaults 

teori om makt samt Bourdieus teori om den kulturella reproduktionens betydelse för makten, 

för att kunna utläsa vilka påverkansfaktorer som är dominanta ur ett maktperspektiv.  

2 Syfte 
 

I detta kapitel redogör vi för undersökningens huvudsakliga syfte med tillhörande 

frågeställningar.  

 

2.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att undersöka var rektorer som representanter för skolor i en 

medelstor svensk centralort väljer att förlägga sina avslutningar.  

2.2 Frågeställningar 

 

 Vilka påverkansfaktorer går att urskilja beträffande rektorernas val av plats för 

skolavslutningarnas utformanden? 

 

 Hur väl överensstämmer rektorernas beslut med förekommande lagar och 

styrdokument? 

                                                 
1 Källa hämtad från SCB, Befpak C16 (2010-04-26). Med hänsyn till Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav kan  

utförligare  uppgifter om kommunens statistik ej lämnas.  
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3 Centrala begrepp 
 

I detta kapitel redogör vi för undersökningens relevanta begrepp i syfte att läsaren skall få en 

tydlig bild av vad begreppen står för.  

3.1 Kultur 

Enligt NE (10-05-08) kan kultur preciseras som en civilisation vilken utgörs av en 

komplicerad helhet av erfarenheter, tro, moralbegrepp, seder och rättsföreställningar. Kulturen 

kan även betecknas i ett sammanhang med delkulturer såsom klass och kön. I vår 

undersökning definierar vi kultur som en civilisation med en helhet av erfarenheter, tro och 

seder.  

3.2 Mångkulturalism 

Enligt NE (10-05-08) är mångkultur ett begrepp som fastställer förekomsten av många olika 

kulturer och kulturyttringar i samverkan. I vår undersökning definierar vi mångkulturalism 

som förekomsten av elever från många olika kulturer i skolan.  

3.3 Religion 

Religion är enligt NE (10-05-08) ett begrepp utan heltäckande definition eftersom ett försök 

att definiera religion skulle resultera i möten med en rad olika fenomen såsom monoteism, 

polyteism etc. Enligt NE:s ordbok är religion ett sammanhängande trossystem med tro på 

viss(a) gud(ar). I vår undersökning definierar vi religion som ett sätt eleverna genom sin 

individuella tro visar sina trosuppfattningar på. Detta innebär även att ett avståndstagande från 

andra religiösa trosuppfattningar kan tas.  

3.4 Tradition 

Enligt NE (10-05-08) är tradition en fast etablerad företeelse som yttrar sig i regelbundna 

händelser utan nämnvärt oförändrat upplägg. I vår undersökning definierar vi tradition som en 

sedvänja vilken ständigt yttrar sig utan ifrågasättanden.  

3.5 Makt 

NE (10-05-08) avgränsar makt som positioner och resurser att styra andra personer, som en 

organisation vilken utövar kontroll eller styrning samt den betydelse formella eller 

åldersmässiga aspekter kan ge. I vår undersökning definierar vi makt som den position 

skolledare och den dominanta kulturen har gentemot minoritetsgrupper.  

4 Bakgrund 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för olika påverkansfaktorer vilka kan ha betydelse för 

var avslutningarna förläggs. I kapitlet kommer lagens påverkan, medias påverkan, skolans 

påverkan, kyrkans påverkan och kulturens påverkan att diskuteras i syfte att inlemma vår 

studie i ett större sammanhang. 

 

4.1 Hur bakgrunden kan relateras till undersökningens syfte 

Det finns olika faktorer som kan påverka var skolans ledare väljer att förlägga sina 

avslutningar. Skolorna måste rätta sig efter de riktlinjer som finns reglerade av skollag, 
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styrdokument, diskrimineringsombudsmannen och andra rättsliga aspekter. Sedan 1990-talets 

decentralisering är det dock ledaren för skolan som fattar många beslut, varför det är aktuellt 

att undersöka var olika skolledare väljer att hålla skolans avslutningar. Skolan i sig kan även 

fungera som en maktfaktor i beslutet av val av plats eftersom vi har en rådande skolplikt 

vilken innebär att skolan med dess traditioner är obligatoriska.  

 

Svenska kyrkan har länge fungerat som en maktfaktor beträffande den svenska skolgången, 

men i och med att samhället genomgått en sekulariseringsprocess vilken mynnat ut i en 

åtskillnad mellan svenska staten och kyrkan har kyrkans makt minskat markant. Kulturella 

aspekter kan fungera som påverkansfaktorer eftersom kulturen med tillhörande traditioner har 

bidragit till att forma den svenska skolan. Att Sverige idag har blivit mångkulturellt kan 

således vara en påverkansfaktor till beslutet om var skolledare väljer att hålla skolans 

avslutningar. I media har de kyrkliga skolavslutningarnas existens debatteras flitigt, vilket kan 

få som konsekvens att skolor ser över sina traditioner. Därav är även media en 

påverkansfaktor beträffande skolledarnas val av avslutningarnas förläggning. 

 

I följande kapitel kommer vi att gå närmare in på de olika påverkansfaktorer som kan verka 

som bidragande orsaker till rektorernas val av plats för avslutningarnas utformande.  

4.2 Lagens påverkan 

4.2.1 Styrdokument 

I Lpo-94 (Skolverket, 2009a) finns angivet att undervisningen i skolan skall vara icke-

konfessionell, men att de värden som skolan skall gestalta och förmedla skall ske i 

”överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 

humanism” (2009a, s.3). I Lpo-94 belyses även att ingen i skolan skall ”utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling” (2009a, s.3). 

Lpo-94 anger att skolan skall verka för att eleverna är medvetna om och delaktiga i det 

gemensamma kulturarvet, samt att eleverna skall utveckla en förmåga att leva sig in i andras 

villkor och värderingar med motiveringen att skolan är en kulturell mötesplats. Det poängteras 

också att den fostran och utbildning som sker i skolan har en djupare mening, vilken innebär 

att skolan skall verka för att överföra och utveckla ett kulturarv till nästa generation (ibid.). 

  

Inför 2011 skall skolverket ha utformat en ny läroplansstruktur och ny betygsskala efter 

regeringens proposition om tydligare mål och kunskapskrav i skolan. I nuläget finns endast ett 

utkast som fungerar som förslag till läroplan för grundskolan utformat. Det nya förslaget 

bjuder på många liknelser med Lpo-94 och poängterar bland annat skolans grundläggande 

värden: 

 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och 

förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism 

sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 

Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell (Skolverket 2010, s. 3) 

 

Således kommer skolan om förslaget går igenom även fortsättningsvis att vara icke-

konfessionell och förmedla värden som förvaltats genom kristen tradition och västerländsk 

humanism.  
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4.2.2 Rättsliga regleringar 

I Sveriges rättsliga regleringar framgår det att: 

 
I 1 kap. 2 § regeringsformen stadgas att den offentliga makten skall utövas med respekt för alla 

människors lika värde. Vidare föreskrivs att det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna 

uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall också motverka diskriminering av 

människor bl.a. på grund av nationellt eller etniskt ursprung eller religiös tillhörighet. 

 

Enligt 2 kap. 2 § regeringsformen är det förbjudet att mot vederbörandes vilja tvinga någon att delta i 

sammankomst för opinionsbildning eller annan meningsyttring. 

 

I 3 kap. 11 § skollagen anges att varje barn, som fullgör skolplikt inom det offentliga skolväsendet för 

barn och ungdom eller på något annat sätt, skall delta i den verksamhet som anordnas för att ge den 

avsedda utbildningen, om barnet inte är sjukt eller har annat giltigt skäl att utebli (Skolverket 2009b). 

 

I de rättsliga regleringarna framgår det följaktligen att skolan skall utforma sin verksamhet så 

att alla elever kan delta. Det är förbjudet att tvinga elever att delta i sammankomster som kan 

vara opinionsbildande. Diskriminering av människor på grund av nationellt eller etniskt 

ursprung samt religiös tillhörighet skall motverkas aktivt.  

 

Europarådet (1950) fastslår i sitt protokoll till konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna att: 

 
Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i 

fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn 

sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska 

övertygelse (Europarådet 1950, s. 20). 

 

Enligt vår förståelse finns det motsättningar i diverse olika rättskällor. Europarådet (1950) 

fastslår att föräldrar skall tillförsäkras att deras barn får sådan utbildning och undervisning 

som går i linje med för dem religiösa och filosofiska övertygelser, samtidigt som 

styrdokumenten (Skolverket, 2009a) framhåller att skolan skall vara icke-konfessionell och 

utan ensidig påverkan för någon religiös livsåskådning. Enligt vår tolkning finns här en tydlig 

motsättning, då dessa två mäktiga organ talar mot varandra. 
 

I den offentliga statliga utredningen, Att slakta ett får i Guds namn – om religionsfrihet och 

demokrati synliggörs Sveriges reglering av religionsfriheten. (SOU 1999:9 s.52-53). De första 

fyra paragrafer lyder enligt följande: 

 
1 § Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller 

åstadkommer allmän förargelse. 

 

2 § Det står envar fritt att för religiös gemenskap deltaga i sammankomst och sammansluta sig med andra. 

 

3 § För offentlig gudstjänst gäller ej andra hinder än sådana som i allmänhet äro stadgade för 

sammankomst, till vilken allmänheten har tillträde. 

 

4 § Ej må någon vara skyldig tillhöra trossamfund. Åtagande i strid mot denna bestämmelse vare utan 

verkan. Med trossamfund förstås, förutom svenska kyrkan, sammanslutning för religiös verksamhet, vari 

ingår att anordna gudstjänst. (SOU 1999:9 s. 52-53) 

 

Enligt Religionsfrihetslagen har således var medborgare rätt att ensam eller tillsammans med 

andra utöva sin religion, likväl som skyldigheter att tillhöra något trossamfund inte existerar.  
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4.2.3 Skolverkets bedömning 

Skolverket (2009b) har i sin bedömning utifrån rättsliga regleringar kommit fram till 

slutsatsen att skolavslutningen bör utformas på så sätt att alla elever kan delta utan att det 

föreligger en risk för ensidig påverkan för någon trosuppfattning. Skolavslutningar kan enligt 

skolverkets skolansvarsutredning (SOU 2004:50, s 178) ske i kyrkan om religiösa inslag är 

obefintliga, annan lokal saknas samt om fokus ligger på tradition och samvaro. Gudstjänster 

och religiösa sammankomster faller under bestämmelser för sammankomst för 

opinionsbildning, vilket det enligt skolverkets tillsynsbeslut från 1996 är förbjudet att tvinga 

någon att delta i. Följaktligen bör beslutet rörande avslutningar ske med omsorg om 

avslutningen är obligatoriskt ur utbildningssynpunkt. Skolverket poängterar även vikten av att 

skolan informerar föräldrar och vårdnadshavare om skolavslutningens utformning, eftersom 

möjligheter till befrielse finns i undantagsfall (Skolverket, 2009b).  

4.2.4 Regeringens bedömning 

Utbildningsminister Jan Björklund framhåller i sitt svar på frågan beträffande 

skolavslutningar i kyrkan (Riksdagen, 2007/08:1244) att  
 

Två bärande principer för den svenska skolan tenderar att ställas mot varandra: värnandet av vårt 

gemensamma kulturarv å den ena sidan och det uttryckliga förbudet mot konfessionella inslag i 

utbildningen å den andra. Jag anser att konflikten är konstlad. Det är fullt möjligt att bevara den fina 

traditionen med skolavslutning i kyrkan och samtidigt försäkra alla föräldrar om att deras barn kan gå till 

skolan utan att bli ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. Om 

skolavslutningen är ett obligatoriskt inslag i undervisningen ställs samma krav på denna som för all 

undervisning i skolan. Det innebär att skolavslutningen ska vara icke-konfessionell och den får inte 

medverka till en ensidig, exempelvis religiös, påverkan av något slag. Under förutsättning att tonvikten 

läggs på traditioner, högtidlighet och samvaro, och inte på religiösa inslag, finns det inget i lagstiftningen 

eller i läroplanerna som hindrar att en skolavslutning hålls i en kyrkolokal. Eftersom det med 

utgångspunkt i gällande bestämmelser och riktlinjer är fullt möjligt att hålla skolavslutningen i en 

kyrkolokal avser jag inte att ta något ytterligare initiativ till att klargöra detta (Riksdagen, 2007/08:1244 

Skolavslutning Utbildningsminister Jan Björklund).  

 

Enligt sitt uttalande anser Björklund att konflikten beträffande skolavslutningens förläggning 

är konstlad. Det finns enligt Björklund inte något i såväl lagstiftning som läroplaner som 

hindrar skolor från att hålla sina avslutningar i kyrkan så länge fokus hamnar på tradition och 

samvaro snarare än religiösa inslag.  

4.2.5 Diskrimineringsombudsmannens bedömning 

Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna arbetar för att förhindra diskriminering som kan 

kopplas till kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder (2008:567).  

 

Kyrkans Tidning publicerade 2009-06-05 en artikel där Diskrimineringsombudsmannen 

citerades som följer: 

 
Enligt läroplanen ska undervisningen vara icke-konfessionell, vilket innebär att den inte ska bekänna sig 

till någon religiös tro. Det är viktigt att skolorna håller isär undervisning och utövande av religion… 
Syftet med diskrimineringslagen i skolan är att alla elever ska kunna vara med och känna sig delaktiga 

oavsett religion, annan trosuppfattning eller ateism… En skola som utesluter vissa elever på avslutningen 

lever inte upp till lagens ambitioner. Men det hindrar inte skolorna att i undervisningen besöka kyrkor och 

andra religiösa lokaler. Det är också viktigt att elever har möjlighet att uttrycka sin religion, exempelvis 

genom att delta i en religiös akt.  
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Efter kontakt med utredaren Katarina Rouane, verksam på DO, framgår det att dessa 

uttalanden citerats korrekt men att de i dagsläget är bortgallrade från DO:s hemsida
2
. 

Diskrimineringsombudsmannen framhåller att skolavslutningar bör hållas i en neutral lokal 

utan religiös anknytning, men att skolorna i undervisningssyfte inte är hindrade från att 

besöka religiösa lokaler. Vidare poängteras att syftet med diskrimineringslagen är att alla 

elever ska kunna känna sig delaktiga, oavsett trosuppfattning.  

 

Enligt vår tolkning finns det inte bara motsättningar mellan de riktlinjer Europarådet anger 

och Lpo-94. Diskrimineringsombudsmannen (Kyrkans Tidning, 2009) fastslår åt sitt håll att 

det är viktigt att elever har möjlighet att uttrycka sin religion, exempelvis genom att delta i en 

religiös akt. Enligt skolverkets bedömning (2009b) faller dock religiösa sammankomster 

under bestämmelser för sammankomst för opinionsbildning, i vilket det är förbjudet att tvinga 

någon att delta i. Som vi förstår skolverkets bedömning skall elevernas undervisning inte ske i 

ett ideologiskt påverkanssyfte, vilket i sin tur innebär att det enda deltagandet från elevernas 

sida vid religiösa akter skulle vara som auskultanter. Enligt vår förståelse är sjungandet av 

psalmer vid avslutningar en stund i vilken eleverna deltar, vilket följaktligen inte 

överensstämmer med skolverkets bedömning.  

4.3 Skolans påverkan 

4.3.1 Skolplikt som maktfaktor 

Persson (2003, s. 38) skriver i sin bok hur skolan kan liknas vid ett litet samhälle med länkar 

till det stora samhället. Skolan har en inre dynamik vilken enligt Persson otvivelaktigt 

påverkas av yttre faktorer och förhållanden. Persson ser skolplikten som en 

maktutövningspraktik vilken rekvirerar barn och ungdomar till skolan, oberoende av deras 

vilja. Eftersom skolplikten är lätt att upprätthålla blir det svårt för elever att göra motstånd 

mot denna lag, vilket kan ses som ett maktutövande i det avseende att skolan ställer krav på 

eleverna att delta.  Genom skolplikten utövar skolväsendet en makt genom tvångsmakt, men 

skolväsendet blandar även tvångsmakt med samtyckesmakt. Enligt Persson innebär det att 

eleverna kommer till skolan som en följd av tvångsmakten, men att eleverna i skolan 

bearbetas på olika sätt för att de ska samtycka till utbildning, vilket i sin tur innebär att skolan 

utövar och kombinerar tvångsmakt med samtyckesmakt.  Persson menar att skolans främsta 

maktfaktor ligger i det faktum att det i Sverige råder skolplikt. Högdin (2007 s.9-10) menar att 

skolplikten innebär att grundskolan är en skyldighet som inte är möjlig att välja bort. Detta 

kan enligt Högdin komma att skapa konflikter mellan föräldrar, stat och kommuner. 

Föräldrarna har rätt att bestämma över sina barn och deras skolgång i vissa frågor, medan 

staten fattar beslut i andra frågor angående utbildningens innehåll. Motsättningar av denna 

karaktär mellan föräldrar och stat/kommuner kan komma att utlösas av de värderingar, vare 

sig de är filosofiska eller religiösa, som föräldrarna står för. Motsättningarna kan komma att 

gå så långt som till att föräldrarna inte accepterar att deras barn är med och deltar i inslag i 

utbildningen som de anser är olämpliga (Högdin 2007, s.10).           

4.3.2 Decentraliseringens betydelse för skolans makt  

Under 1990-talet genomfördes flera reformer vilka sammantaget kan beskrivas som 

inledningen på ett systemskifte för skolans del. En stark gemensam nämnare var 

decentraliseringen, vilken bidrog till att Sveriges skolsystem skulle komma att gå från en av 

västvärldens mest centraliserade system i vilket staten hade makten över de svenska skolorna, 

till ett av det mest avreglerade systemen (Skolverket, 2009c, s. 123). Staten lämnade över 

                                                 
2 Se bilaga 1 
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huvudmannaskapet för skolorna till kommunerna, men det skedde även en decentralisering av 

ansvar. Detta innebar att kommunerna gav ansvaret för skolorna till skolenheterna och 

rektorerna. Den förändring som skedde under 1990-talet blev startskottet för den skolan vi ser 

idag. Statliga styrdokument och beslut ges idag ut till skolorna att själva tolka. Det ansvar som 

tidigare legat på staten ligger idag inte bara på kommunerna utan även på skolorna, lärarna, 

föräldrarna och i viss mån även eleverna.  Islings (1980, s. 21) syn på decentraliseringen av 

skolan är kritisk. Isling menar att skolan behöver en likformighet, vilken möjliggörs i högre 

utsträckning om staten ansvarar för skolan. Isling ifrågasätter om besluten blir mer 

demokratiska om de läggs nära de av beslutens direkt berörda, i syfte att öka de demokratiska 

aspekterna. Det optimala skulle enligt Isling vara en kombination av centralisering och 

decentralisering. 

4.3.3 Demokrati i skolan 

Den svenska skolan har idag en mångkulturell prägel, vilket innebär att skolan har ett ansvar 

beträffande att förmedla ett demokratiskt synsätt i vilket respekt för olikheter skall vara 

centralt (Roth, 1998 s. 9). Dagens skola skall genomsyras av en demokratisk anda där elever, 

föräldrar och lärare får vara medbestämmare. Betydelsen av den demokratiska andan har ökat 

i samband med decentraliseringen av skolan under 1990-talet (Linné, 2001 s. 43), då en del av 

makten över skolan flyttades från staten till kommunen. Enligt 1980 års läroplan var ett av 

skolans uppdrag att fostra till demokratiska värderingar. ”Det innebär att skolan aktivt och 

medvetet skall påverka och stimulera barn och ungdomar att vilja omfatta vår demokratis 

grundläggande värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk, vardaglig handling” 

(Lgr 80 s. 16, se Linné, 2001 s. 43).  Detta kan ses som att skolan skall utveckla egenskaper 

hos barn som de sedan kan bära upp och på så sätt förstärka demokratins principer (Linné 

2001, s. 43) 

 

Enligt den nuvarande läroplanen Lpo-94 har skolan en  

 
viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt 

samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition 

och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande (Lpo-94 s. 5).  

 

Etikens referenser till kristen tradition och västerländsk humanism syns tydligt i Lpo-94 

(Linné, 2001 s. 47). Gårdagens skola handlade i större utsträckning om fostran till vad som 

var ont och till vad som var gott, medan dagens skola mer inriktar sig på valfrihet och 

personliga ställningstaganden. 

 

Enligt Isling (1980, s 21) kan den värdegrund vi kallar demokrati sammanfattas i två 

moraliska grundprinciper: 

 

 Respekten för mänskligt liv – en uppfattning om människolivets okränkbarhet. 

 Uppfattningen om alla människors lika värde. 

 

Denna syn på demokrati är inte enligt Isling specifik för vårt land utan även inom den 

västerländska kulturkretsen. Grundprinciperna kan enligt Isling härledas till såväl religioner 

som profana livsåskådningar. Sekulariserade och religiösa livsåskådningar har varit en del av 

människans historia genom flera årtusenden och därmed även utgjort grunden för sociala 

tankar och visioner. Isling konstaterar dock att utbudet av religiösa och profana 
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livsåskådningar samtidigt konstaterats som ständigt kränkande och att de alltjämt fortsätter att 

kränkas i samhällen, ibland öppet och grymt medan ibland mera dolt och till och med 

omedvetet (ibid.).    

4.4 Medial påverkan 

I dagens samhälle är medborgarna beroende av media på ett eller annat sätt och media har en 

viktig roll inom nästan alla samhällsområden. Debatten som figurerat i media beträffande 

skolavslutningar i kyrkan har varit omfattande och visat på en rad olika infallsvinklar. 

Ungefär 80 % av Sveriges befolkning tar var dag del av någon dagstidning, närapå lika många 

lyssnar på radio varje dag och ungefär 90 % tittar på TV under en dag (Hadenius & Weibull, 

2005 s.11). Detta tydliggör mediernas stora spridning och visar även på massmediernas 

ställning i det svenska samhället.  

 
Mediernas spridning är sådan att de präglar vår vardag från morgon till kväll och erbjuder både 

orientering och förströelse. Samtidigt ingår massmedier i olika sociala kommunikationsprocesser. De 

fungerar som viktiga informationskanaler mellan olika grupper i samhället samt mellan grupper och 

enskilda (s.11-12).   

 

Hadenius och Weibull framhåller i citatet att medierna är en integrerad del av ett modernt 

samhälle och således fungerar som viktiga informationskanaler. Mediala debatter påverkar 

följaktligen vårt samhälle och ger oss en orientering i olika frågor.  

 

Att media har makt och att folk blir påverkade av vad som skrivs och berättas i TV eller 

tidningar är enligt Berglertz och Nohrstedt (2009 s. 26) uppenbart. Medias makt över publiken 

kan beskrivas som att media skall kunna påverka någon till något som inte nödvändigtvis 

behöver vara i den påverkades intresse.  

 
I normalfallet är det politiker som styr massmediernas innehåll, men i vissa fall kan massmedierna själva 

utöva ett stort inflytande på det innehåll de förmedlar. Men oavsett vem som har makten över 

massmediernas innehåll, är det massmedierna som har makten över publiken (Asp 1986 se Berglert & 

Nohrstedt s.27).  

 

Media har sålunda makt över publiken eftersom medieinnehållet påverkar kunskaper, åsikter 

och attityder. Det tryckta och skrivna ordet är ett medel för att uppnå eller för att bevara makt 

och myndighet (Torbacke 1976 s.5). Torbacke menar även att det skrivna respektive det 

tryckta ordet alltid har varit elitens egendom. Som vi förstår Hadenius och Weibull (2005) 

syftar den påverkansfaktor som media utgör främst till att fungera som informationskanaler 

vilka granskar, förmedlar och orienterar oss i aktuella frågor. Media utgör således ingen 

maktfaktor som sådan, men genom förmedlandet av kulturella och rättsliga frågor synliggörs 

problematiken beträffande skolavslutningars förläggning på ett tydligt sätt. Ordets makt är 

enligt vår förståelse av Torbacke (1976) av enorm betydelse som media tar till vara på genom 

att uppmärksamma ifrågasättandet av kulturella traditioner. Därigenom blir den mediala 

påverkan indirekt en viktig maktfaktor.             

4.5 Kyrkans påverkan 

4.5.1 Historiskt perspektiv 

Våra efterforskningar beträffande skolavslutningarnas historik och ursprung visade på ett 

minimalt utforskat område i det avseende att information kring avslutningarnas ursprung är 

svår att finna. Enligt NE (10-06-01) definieras skolavslutning som en festlig och högtidlig 

avslutning av läsåret i skolan vars ursprung sträcker sig tillbaka till slutet av 1800-talet. Av 
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skolverkets bedömning (2009b), Jan Björklunds (Riksdagen, 2007/08:1244) uttalande samt 

DO:s (Kyrkans Tidning 2009-06-05) synpunkter kan vi dock utläsa att definitionen av 

skolavslutningar sker ur ett kristet perspektiv i det avseende att det endast är den kristna 

kyrkans lokal som debatteras. Således tycks skolavslutningarnas utgångspunkt sett ur ett 

historiskt perspektiv definieras som en tradition präglad av kristendomen.  Kyrkan har, sett ur 

ett historiskt perspektiv, alltid haft stort inflytande i utbildningsfrågor.  De tidiga 

skolformerna tog sig i uttryck i form av katedralskolor, klosterskolor, trivialskolor, gymnasier 

och läroverk, vilka alla var starkt förknippade med kyrkan (Tallberg Broman, 2002, s. 39).  

Kyrkans roll i undervisningssammanhang har gradvis reducerats de senaste århundradena, 

men det är dock inte alltför längesedan den svenska skolan var märkbart genomsyrad av 

kristna influenser såsom psalmverser och bön vid början och slut av skoldagen (SOU 

1996:143, s.26). Även religionsundervisningen utgick från statskyrkans lära. Som vi förstår 

skolkommitténs delbetänkande (SOU 1996:143) har kyrkans inflytande och makt över 

skolväsendet minskat väsentligt de senaste århundradena och genom decentraliseringen under 

1990-talet har möjligheterna för skolan att fatta egna beslut ökat. 

4.5.2 Sekulariseringen 

År 2000 kom den slutliga separationen mellan stat och kyrka och Sverige står idag utan en 

formell statsreligion. Sekulariseringsprocessen intensifierades dock redan 1951, då Sverige 

fick religionsfrihet, vilket innebar att möjligheten att ställa sig utanför Svenska Kyrkan 

uppstod. Sekularisering påverkade människornas förhållningssätt till religion. De främsta 

förändringarna som skedde var att religionen utvecklades från något starkt kollektivt till något 

helt individbaserat (Alwall, 2008 s. 351). Införandet av religionsfrihet under det senare 1990-

talet kom även att präglas av de icke-kristnas behov av att få utöva sin egen religion. Alwall 

menar att det för dessa grupper inte räckte med att inte behöva tillhöra den kristna läran. 

Fokus hamnade istället på att få respekt för sin egen tro med tillhörande traditioner, något som 

tagit tid för det svenska samhället att ge dem. Idag är religionsfriheten en viktig rättighet för 

Sveriges medborgare och Alwall (2008, s. 351) menar att konflikterna mellan olika 

religioners traditioner och arv har minskat markant som ett resultat av den ökade acceptansen 

för det mångkulturella samhället.  

 

Andersson och Sander (2005, s. 74) redogör för sekulariseringsteorin som en process i vilken 

en ”av-religiosering” av samhället kulminerar och mynnar ut i ett frigörande från religionen. 

Andersson och Sander understryker hur sekulariseringen i det sociala systemet inte behöver 

motsvaras av frigörandet i det privata systemet. Kyrkans minskade inflytande behöver enligt 

Andersson och Sander inte nödvändigtvis överensstämma med sekulariseringen på individens 

personliga plan. Det finns således en distinktion mellan religion och religiositet, i vilken 

religionen blir ett objektivt socialt fakta medan religiositet blir en subjektiv fråga av privat 

karaktär. Pettersson (2008, s. 32) belyser hur religionens plats och funktion har förändrats i 

dagens samhälle och fått en alltmer omdiskuterad roll. Religionens roll ses enligt Pettersson 

ur en mängd olika perspektiv där vissa menar att religionen som sådan har blivit 

tillbakaträngd och marginaliserad medan andra menar att det religiösa engagemanget under 

det senaste seklet förefaller oförändrat. 

 

Enligt Okun (1996, s.26) är religiösa inslag i avslutningsceremonierna och i skolan en 

förekommande debatt och känslig fråga. I USA har frågan om religiösa inslag under 

avslutningsceremonierna väckt stor debatt. Staten och kyrkan är även i USA åtskilda och att 

låta religiösa inslag påverka skolors avslutningar är en fråga som enligt Okun berör samhällets 

medborgare (s.27). Böner i skolan är inte tillåtna men definitionen av hur böner och 

predikningar kan legaliseras eller inte har kommit till debatt. Lagen som till ytan ser ut att 
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förbjuda alla typer av religiös påverkan i skolan har enligt Okun blivit mer och mer oklar då 

det finns vägar att kringgå lagstiftningen. En domstol i USA har antytt att om en lag ska 

finnas för att fortsätta att hålla kyrkan separerad från staten måste tre punkter i lagen 

uppfyllas.  

 
1. The statue must have a secular purpose. 

2. The primary effect of the statue must be on neither advances nor inhibits religion. 

3. The statue must not foster an excessive government entanglement with religion.  

(Okun, 1996, s.27) 

 

Enligt de tre antaganden skall lagen ha ett sekulariserat syfte och effekten av lagen får inte bli 

att någon religion framhävs mer än någon annan eller att någon religion hämmas. Lagen får 

inte heller bidra till en överdriven förveckling av en religion från någon myndighets sida.    

 

Även om kyrkan och staten är separerade sedan lång tid tillbaka är debatten och konflikten 

om hur tolkningen av lagen som förbjuder religiös påverkan i skolan enligt Okun fortfarande 

ett hett ämne. Den stora diskussionen handlar om huruvida skolornas avslutningar skall 

utformas med eller utan religiös påverkan. Enligt Okun finns en ståndpunkt vilken framhåller 

att präster borde tillåtas att tala på avslutningarna om de är inbjudna, trots att det finns en 

lagstiftning mot detta. Enligt Okun är detta en fråga som kommer att leva kvar och utforskas 

vidare kring. Det som skolorna i nuläget kan göra är att hålla sig informerade om debatten 

kring vad som är en väldigt känslig fråga beträffande religiöst utövande i dagens skolor 

(Okun, 1996, s. 35).    

4.6 Kulturens påverkan 

Mötet med den svenska skolan kan för elever med annan kulturell och religiös bakgrund än 

den svenska tidvis utgöra konflikter. Ljungberg (2005, s. 112) beskriver hur kultur kan 

beskrivas i termer separerade från varandra där handlingsmönster och beteenden förklaras 

utifrån kulturella skillnader. Ljungberg menar att den svenska kulturen i styrdokumentens 

kursplaner begrips ur ett oproblematiskt perspektiv, men att den självklara utgångspunkt som 

den svenska kulturen utgör kan kritiseras i den mångkulturella skolan. Föreställningen om 

kulturarv och kulturella rötter kan problematiseras, vilket enligt Ljungberg tydligt visar på att 

den svenska skolan generellt ännu inte har en mångkulturell pedagogik som slagit igenom 

med full kraft. Även Kamali (SOU 2006:73, s. 9-10) belyser de konflikter som kan uppstå i 

samband med att en specifik kultur är överordnad de andra. Makt och kunskap har enligt 

Kamali genom tiderna skapat ett hierarkiskt system i vilket begrepp som ”vi” och ”de andra” 

synliggörs. Kamalis åsikt grundar sig i att ju närmare en grupp står den rådande hegemonin i 

samhället, desto lättare får gruppen möjlighet till makt och inflytande. Kamali understryker 

vidare att de traditioner och kulturella värden som reproduceras genom institutionella 

handlingar får som konsekvens att möjligheterna till integration och lika möjligheter för 

människor med olika etnisk och religiös bakgrund minskar.  

 

Ogbu (1992, s. 5) menar att den språkliga och kulturella relationen mellan majoritetskulturen 

och minoritetskulturen ytterst handlar om makt. Om en grupp i minoritet hamnar i en 

underordnad situation får detta effekter på barnens skolgång eftersom de då inte blir en del av 

det samvälde som den rådande kulturen utgör. Den svenska skolan bygger till stor del på 

kulturella värden och traditioner, vilka för minoritetsgrupper kan få principiell betydelse. 

Svenska skolavslutningar, under vilka eleverna går till kyrkan och sjunger psalmer, är en del 

av Sveriges kultur och tradition – men kan hos minoritetsgrupper uppfattas som kränkande 

(Otterbeck, 2000 s. 74). Otterbeck beskriver hur svenska traditioner och kulturarv såsom 

exempelvis luciatåg och pysseldagar vid påsk och jul skulle väcka ramaskri i landet om de 
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togs bort. Den mediala debatten beträffande skolavslutningar i kyrkan är en bekräftelse på 

detta.  

 
Att inte fira några kristna, svenska, högtider i skolan alls hade troligen väckt ett ramaskri i landet. Att 

alltid befria muslimer och andra religiösa minoriteter från undervisning som har med kristendom att göra 

hade skapat svåra administrativa problem för lärarna och strider för övrigt mot skolans målsättning. Att 

tvinga muslimer att delta i direkt kristna gudstjänsthandlingar strider mot religionsfrihetens grundprincip. 

Vad man kan göra är att söka efter pragmatiska lösningar (Otterbeck 2000, s. 74). 

 

Skolor bör ta hänsyn till elevernas religiösa såväl som politiska ställningstaganden och skall 

på ett konkret sätt kunna motivera varför den väljer att utforma sin verksamhet som den gör. 

Följaktligen bör skolan ha en tät kontakt med elevernas föräldrar och därefter agera efter det 

som skolan och föräldrarna tillsammans med barnet kommer fram till i varje enskilt fall 

(Otterbeck, 2000, s. 74). Som vi förstår Otterbeck är skolans makt underordnad den kulturella 

makten eftersom den svenska skolan till stor del bygger på kulturella värden och traditioner. 

 

Persson (2005, s. 36) belyser hur kulturen har tagit en vändning i skolans styrdokument 

genom att kulturbegreppet fått en centralt framskjuten position. Dock menar Persson att en 

sådan position oundvikligen kommer att leda till motsättningar eftersom kulturbegreppet som 

sådant har en tendens att upprätta gränser, distinktioner och värdehierarkier mellan 

tillhörighet och ej tillhörighet samt mellan det goda och det mindre goda. I styrdokumenten 

ses den kulturella mångfalden som något positivt, men Persson lyfter att den kulturella 

mångfalden genom styrdokumenten även kan tolkas som något besvärligt och eventuellt 

hotande mot det svenska kulturarvet. Författarna bakom läroplanen har enligt Persson både en 

vilja och en ovilja att tolka kulturarvet i ett vidare perspektiv än det rent nationella. Som mål i 

läroplanen finns att eleverna ska ha en ”förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och 

nordiska och västerländska kulturarv” (Skolverket, 2009a, s. 10). Därefter kommer ett eget 

mål som syftar till att eleverna ska ha kännedom om nationella minoriteters kultur. Således 

tycks det enligt Persson (2005, s. 39) ha dragits en gräns mellan vi och dem – vårt kulturarv 

och deras kulturarv, eftersom den yttre gränsen stannar vid det västerländska arvet. I den nya 

läroplanen för skola 2011 är dessa mål dock omformulerade till ett mål vilket syftar till att 

eleverna skall lära sig att ”förstå sig själv och sitt sammanhang utifrån en förtrogenhet med 

det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet och kunskaper om de nationella 

minoriteternas kultur språk, religion och historia” (Skolverket 2010, s. 8).  

5 Teoretisk utgångspunkt/teoretisk ram  
 

I den teoretiska utgångspunkten kommer vi att behandla teorier om kulturell reproduktion och 

makt, vilka är utvecklade av Pierre Bourdieu och Michel Foucault. 

 

För att kunna förstå hur skolavslutningar kan kopplas samman med maktbegreppet, anser vi 

att vi bör ha just maktperspektiv som teoretisk utgångspunkt. Pierre Bourdieu (1930-2002) 

och Michel Foucault (1926-1984) har utvecklat teorier beträffande makt och reproduktion, 

vilka vi har lutat oss mot i vår undersökning. Då det varit svårt att finna primärkällor 

författade av Bourdieu och Foucault kommer vi i vår teoretiska utgångspunkt, utöver de 

primärkällor vi har refererat till, även referera till sekundärkällor som ett komplement. I 

resultatdiskussionen används dock primärkällorna i högre utsträckning än vad 

sekundärkällorna gör, i syfte att säkerställa den källkritiska aspekten.  
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5.1 Pierre Bourdieu 

Miegel och Johansson (2002, s. 271) belyser Bourdieus tankar om att kulturen spelar en 

central roll för reproduceringen av sociala strukturer och makt- och statusförhållanden i 

samhället.  Bourdieus teori grundar sig i att kulturen reproduceras i så gott som alla mänskliga 

handlanden eftersom sådant mänskligt handlande sällan ifrågasätts utan istället bidrar till 

vidarebefordra de makt- och dominansstrukturer som är rådande i samhället. Det sociala 

kraftspelet synliggörs sålunda i det dominanssamhälle vi lever i och kan endast frigöras 

genom att problematisera det självklara mänskliga handlandet (Bourdieu, 1997, s. 26) 

5.1.1 Habitus och kapital 

Bourdieu beskriver i sitt vetenskapliga arbete Outline of a theory of practice (1977, se Miegel 

och Johansson 2002, s. 272-273) begreppet habitus. Habitus innebär att vissa strukturer i 

samhället, såsom klass, kön, ålder, ras och utbildning finns inprogrammerade i människan. 

Hur en människa handlar är förutbestämt av dennes habitus och grundar sig i vana och 

tradition. Individens habitus är starkt kopplat till det sociala skikt som individen tillhör och 

följaktligen påminner värderingar och handlingar inom samma skikt om varandra. 

 

På en social arena uppstår en maktkamp mellan vem och vad som ska dominera fältet. 

Bourdieu menar att den sociala arenan kan särskiljas genom fyra typer av kapital eller fält. 

Som alternativ till att dela in klassamhället efter enbart ekonomiska tillgångar delar Bourdieu 

även in samhället efter socialt, symboliskt och kulturellt kapital (Miegel & Johansson, 2002, 

s. 274). Det ekonomiska kapitalet avser individens materiella rikedom medan det sociala 

kapitalet kännetecknas av betydande relationer. Det symboliska kapitalet, vilket är överordnat 

de övriga kapitalen, syftar till att ge prestige och legitimera de övriga kapitalformerna 

(Bourdieu & Wacquant 1992, s. 119). Med det kulturella kapitalet görs enligt Bourdieu (2003 

s. 81) en åtskillnad mellan symboliska tillgångar i objektiverad form såsom böcker och 

metoder, i förkroppsligad form såsom habitus, eller i institutionaliserad form såsom titlar. Det 

kulturella kapitalet är det kapital som är oftast förekommande beträffande 

utbildningssystemet.   

 

Varje fält karaktäriseras av sin egen lära. När en individ beträder ett nytt fält underkastas 

individen av den lära som är rådande inom fältet och därmed uppstår en reproduktion av det 

samhälleliga maktförhållandet.  Bourdieu menar att läran inom en institution bevaras genom 

underkastelse av traditionen. Frånvaron av ifrågasättande innebär att tron på den inre logiken 

som genomsyrar fältet lever kvar och därmed reproduceras även det dominerande 

maktförhållandet (Bourdieu, 1997 s. 46). Bourdieu (1997, s. 69) belyser att det kulturella 

kapitalet har ett nära samband med utbildningssystemet eftersom utbildningssystemet som 

sådant upprätthåller de kulturella värden som det kulturella kapitalet reproducerar.  

5.1.1.2 Reproduktionen av kulturellt kapital 

Bourdieus teori om det kulturella kapitalet bygger på en ojämnhet i maktbalansen (Bourdieu 

& Wacquant, 1992, s. 101). Det kulturella fältet är hierarkiskt ordnat där de högre klasserna 

har en klar fördel beträffande att få sina åsikter accepterade. Karlsen Baek (2005) beskriver 

hur ”the dominant culture is referred to as ‘cultural capital’ because it can be exchanged in 

wealth and power through the education system” (s. 219).  Barn från familjer med högre 

social bakgrund innehar enligt Karlsen Baeks tolkning av Bourdieus teori ett högre kulturellt 

kapital. Den dominerande kulturella kulturen har sålunda en fördel beträffande att etablera 

den för dem ”sanna” kulturen.  
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Bourdieus teori grundar sig i att olika habitus medför en social reproduktion inom 

utbildningsväsendet eftersom skolan i sig driver fram processen. Broady (1986, s. 59) 

framhåller att utbildningssystemet formar det kulturella kapitalet, men att människans habitus 

genom detta också formas så att vi blir mottagliga att erkänna de värden varpå det kulturella 

kapitalet vilar. Enligt Bourdieus teori upprätthåller utbildningssystemet den symboliska 

ordningen i vilken det är vissa klassificeringar, värden och kunskapsinnehåll som anses 

legitima (Bourdieu, 1984). Gytz Olesen (2004) beskriver hur skolan som institution 

reproducerar samhällets kulturella och ideologiska fundament.  

 
När den enskilde under en lång tid är underkastad bestämda sociala förhållanden resulterar det i ett 

system av varaktiga och transponerbara synsätt som uttrycker internaliseringen av de materiella 

omständigheter som är karaktäristiska för en bestämd miljö och som etablerar sig i den enskildes 

medvetande som oundvikliga och odiskutabla (Bourdieu & Wacquant 1996, se Gytz Olesen 2004, s. 151).  

 

Bourdieus teori om utbildningssystemets reproduktion måste således ses ur ett vidare 

perspektiv än det som enbart berör undervisningen. Skolan måste istället analyseras som en 

del av den totala samhälleliga reproduktionen.  

 

Den dominerande klassen i samhället är enligt Broady (1986, s. 18) mer välförsedd med det 

kulturella kapitalet, medan ”de folkliga klasserna” saknar de ambitioner som den 

dominerande klassen har beträffande erkännandet av den legitima kulturen. Ett mer begränsat 

kulturellt kapital kan enligt Broady (1986) innebära att ”sociala skikt med föga kulturellt 

kapital lagrat inom familjen eller bland vännerna har en tendens att haka fast sig vid examina 

och utbildningsvägar som hade betydelse i ett tidigare, redan passerat tillstånd av 

konkurrensen” (s. 55). Följaktligen är det kulturella kapitalet hierarkiskt bundet. Den legitima 

kulturen är dock inte utan mening för de folkliga klasserna, men eftersom de befinner sig 

längre ner hierarkiskt sett blir det kulturella kapitalet inte fullt lika betydelsefullt. 

Utbildningssystemet slutar aldrig att reproducera dessa legitima klassificeringar, värden och 

kunskapsinnehåll, men Bourdieu (1997, s. 124) poängterar att lärarna bör vara medvetna om 

att de fungerar som förmedlare för de dominerande klasserna i det avseende att de 

dominerande klasserna karaktäriseras av ett högre kulturellt kapital.  

5.2 Michel Foucault  

Foucaults (2002, s. 104) studier har resulterat i en teori om hur makt utövas på olika håll i 

samhället och därmed utvecklar en föreställning om maktens natur. Foucaults tankar grundar 

sig i att makt inte kan förvärvas, fråntas eller delas samt att makt utövas från oräkneliga håll 

och är ett växelspel av ojämlika och rörliga relationer. Maktrelationer är ett styrkeförhållande 

mellan två parter och definierar konfrontationspunkter och oroshärdar i vilka konflikter och 

kamp om något äger rum. Foucault (2002, s. 103) menar att det finns otaliga situationer i vilka 

makt förekommer och att makt existerar överallt. I olika styrkeförhållanden ser makten olika 

ut, bland annat kan den dominerande parten aktivt bevaka sina privilegier, men det är inte lika 

säkert att den underlägsna parten väljer att aktivt kämpa emot Det beror helt på vilket typ av 

styrkeförhållande och vilken struktur som råder. Exempelvis kan det vara staten, skolan och 

kommuner som är den dominerande aktören och individen som är den underlägsna. 

 

Traditionella pedagogiska rum såsom skolan, hemmet och familjen är arenor som enligt 

Foucault är viktiga, eftersom sådana arenor bidrar till att forma människor. I dessa arenor 

förekommer makt igenom olika former. Makten synliggörs dock inte enbart av den form att 

den symboliseras av auktoriteter utan verkar istället genom synliggörande och produktion av 

kunskap om de människor som ledningen, påverkandet eller maktutövningen riktar sig emot 

(Hermann, 2004, s. 84). Det som skiljer Foucaults tankar kring makt ifrån andra instanser är 

http://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
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att Foucault menar att makt utövas och analyseras som ett flöde som kommer underifrån. 

Makt är primärt produktiv och Foucault menar även att makten hela tiden är närvarande och 

verksam. Makten finns ständigt i omlopp och finns aldrig på en och samma sida utan sätts 

alltid i spel (Foucault 2002, s. 103).  

5.2.1 Foucaults tre antaganden 

Foucault anger att all maktutövning är av samma slag vare sig det är lärare, domare eller 

föräldrar som utövar makten (Foucault, 2002 s. 103-104). Vidare menar Foucault att 

maktutövningens grundläggande operation är att dra gränser och diktera lagar. Detta innebär 

att maktens rena form skulle infinna sig i lagstiftningsfunktionen, där lagstiftarna förkunnar 

lagar som innebär att maktutövningen till att börja med måste förstås som en talhandling i 

vilket grundmönstret är ”Du skall icke!” (Foucault 2002, s. 96-97). Foucaults tredje antagande 

är att maktutövningen enbart kan förstås ur negativa termer. All makt som utövas passar enligt 

Foucault in i ett destruktivt mönster. Foucault menar dock att makt inte bara skall lyftas fram 

som en fråga om begränsning och förtryck utan samtidigt som en produktiv kraft. 

 
What makes power hold good, what makes it accepted, is simply the fact that is doesn’t only weigh on us 

as force that says no, but it traverses and produces things, it induces pleasure, from knowledge, produces 

discourse. It needs to be considered as a productive network that runs through the whole social body, 

much more than as a negative instance whose function is repression (Foucault 1980, se Börjesson & Rehn 

2009 s. 45) 

  

Foucault beskriver sin syn på hur makt kan ses som en produktiv kraft eftersom makten skall 

betraktas som ett produktivt nätverk vilket löper genom hela den sociala kroppen, snarare än 

en negativ instans vars funktion är förtryck. 

5.3 Likheter och skillnader i de teoretiska utgångspunkterna 

Som vi förstår Bourdieu och Foucault är den främsta skillnaden mellan Bourdieus och 

Foucaults teorier att Bourdieu till skillnad från Foucault fokuserar på relationen mellan 

habitus och fält snarare än på relationen mellan aktör och struktur. Enligt vår tolkning av Gytz 

Olesen (2004) och Foucault (2002) finns det därmed en skillnad i teoretikernas syn på 

maktbegreppet, eftersom Bourdieu ser makten som ett resultat av den kulturella 

reproduktionen medan Foucault menar att makt till största delen kan begripas ur negativa 

termer. Foucault (2002) menar att makt finns överallt, men att makt i olika styrkeförhållanden 

och strukturer ser olika ut och därigenom kan variera i intensitet. Som vi tolkar Miegel och 

Johansson (2002) menar Bourdieu att makten kan ses som ett resultat av den kulturella 

reproduktionen, i vilket kulturen reproduceras genom det mänskliga handlandet.  

 

Enligt Börjesson och Rehn (2009) kan makt utifrån Foucaults teori även ses som en produktiv 

kraft, vilket vi genom vår tolkning av Bourdieu (1997) kan dra en koppling till teorin om 

reproduktion. Gemensamt för de båda teoretikerna är att de båda anser att makt är en 

produktiv kraft, oavsett om makten uppstår genom synliggörande och produktion av kunskap 

av den dominerande aktören, eller om den reproduceras genom kulturella mänskliga 

handlingar.  

 

Vi använder Bourdieus teori om kulturell reproduktion i undersökningen eftersom teorin 

syftar till att synliggöra maktfaktorer inom den rådande kulturen. Enligt vår förståelse av 

Bourdieu och Wacquant (1992), menar Bourdieu att det kulturella kapitalet är hierarkiskt 

kopplat. Ett mer begränsat kulturellt kapital hos den enskilde leder till underkastelse av den 

rådande kulturen. Det dominerande maktförhållandet reproduceras således eftersom 

utbildningssystemet hjälper till att forma det kulturella kapitalet. Foucaults tankar rörande 
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maktens olika skepnader används i undersökningen eftersom vi genom vår tolkning av 

Foucaults (2002) teori kan se att den dominerande parten besitter en makt som den 

underlägsna parten inte alltid väljer att aktivt kämpa emot. Var skolavslutningarna förläggs 

behöver inte alltid överensstämma med föräldrarnas åsikter beträffande ämnet, vilket går i 

linje med Foucaults teori om olika typer av styrkeförhållanden. 

6 Metod 
 

I metodkapitlet kommer vi att behandla vårt för uppsatsen metodlogiska tillvägagångssätt, 

samt ställa fördelar och nackdelar i relation till varandra.  Undersökningen är av kvalitativ 

karaktär med intervju som redskap. 

6.1 Vetenskaplig kvalitativ metod 

6.1.1 Kvalitativ metod 

Det kvalitativa undersökningssättet är av subjektsinriktad karaktär vilket innebär att forskaren 

måste inta ett förhållningssätt där han/hon utifrån sin egen objektivitet undersöker subjektet 

(Holme & Solvang, 2006, s. 92). Genom det kvalitativa undersökningssättet strävar forskaren 

således efter att förstå snarare än förklara den studerade problematiken (Andersen, 1998 s. 

32). Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning eftersom vi med utgångspunkt i vårt syfte 

vill skapa en förståelse snarare än en förklaring kring problematiken. Vi vill genom 

respondenternas subjektiva tolkningar få en djupare förståelse för olika förhållningssätt samt 

vilka orsaker och konsekvenser som därmed uppstår.  

6.1.2 Intervju som undersökningsverktyg 

Intervju som undersökningsverktyg kännetecknas av att exempelvis kunskap, värderingar, 

förhållningssätt och attityder förmedlas från respondenten till åskådaren med intervjuaren som 

mellanled (Krag Jacobsen, 1993 s. 10). För att korrekt information från respondenten skall 

kunna förmedlas krävs att intervjuaren är införstådd med ämnet och ställer väl förberedda och 

öppna frågor. Intervjuaren bör inte heller inta en alltför styrande roll i det avseendet att 

standardiserade frågeformulär används. Det är snarare respondentens uppfattningar som bör 

vara i fokus. (Holme & Solvang 2006, s. 100) För att undvika ledande frågor bör intervjuaren 

fundera över sin egen förförståelse kring ämnet och i största möjliga utsträckning bortse från 

denna (Kihlström, 2007 s. 48). Intervjuaren skall styra samtalet i syfte att det som avses 

undersökas verkligen undersöks. Krag Jacobsen (1993, s. 13) belyser att en god intervju 

karaktäriseras av en röd tråd som i förlängningen leder samtalet framåt. 

 

Syftet med intervjuer är att öka informationen och få en djupare inblick i det studerade 

fenomenet. Därför är det viktigt att urvalet av respondenter överensstämmer med 

undersökningens syfte. Tillförlitligheten i en undersökning ökar om respondentens svar 

baseras på verkliga erfarenheter (Kihlström, 2007 s. 49). En negativ aspekt på 

undersökningsverktyget kan enligt Kihlström vara att intervjuaren är bekant med 

respondenten och att intervjutillfället då kan bli konstlat eller av informell karaktär.  Enligt 

Holme och Solvang (2006, s. 95) är den kvalitativa intervjun ett komplext 

undersökningsverktyg eftersom forskaren ständigt måste försäkra sig om att det belysta 

ämnets frågor besvaras.  
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6.1.2.1 Olika intervjuformer 

Johannessen och Tufte (2003, s. 97) delar in den kvalitativa intervjun i två ytterligheter, den 

strukturerade och den ostrukturerade intervjun. Mellan dessa två ytterligheter finns den delvis 

strukturerade intervjun. Den strukturerade intervjun karaktäriseras enligt Johannessen och 

Tufte av en fast uppsättning frågor vilket medför att forskaren i sin analys lättare kan se ett 

sammanhang och därmed även får lättare att jämföra respondenternas svar. En nackdel med 

en sådan typ av intervjuform är att intervjun inte kan anpassas efter den enskilde respondenten 

eftersom flexibiliteten begränsas.  

 

Den ostrukturerade intervjun skiljer sig radikalt från den strukturerade eftersom den har en 

mer informell karaktär utan standardiserade inslag. Fördelen med en ostrukturerad 

intervjuform är enligt Johannessen och Tufte (2003, s. 97) att den inbjuder respondenten till 

att prata på grund av dess informella atmosfär. Intervjuaren kan även anpassa sig efter 

respondenten och vara öppen för de personliga skillnader som finns mellan respondenterna. 

Nackdelen med en ostrukturerad intervju kan vara att relationen mellan respondenten och 

intervjuaren är avgörande för intervjuns resultat. Dessutom kan en jämförelse mellan 

respondenternas svar vara svår att dra om det finns en avsaknad av struktur i intervjun.  

 

Den delvis strukturerade intervjun karaktäriseras enligt Johannessen och Tufte (2003, s. 98.) 

av att forskaren utgår från centrala teman och frågor vilka förväntas besvaras under intervjuns 

gång. Det finns således inte en fast uppsättning frågor vilket går att finna i den strukturerade 

intervjun. Inte heller har intervjun formen av ett informellt samtal, vilket utmärker den 

ostrukturerade intervjun. Fördelen med en delvis strukturerad intervju är enligt Johannessen 

och Tufte att forskaren får svar på de frågor vilka utgör intervjuns utgångspunkt, men att det 

samtidigt finns en öppenhet för nya infallsvinklar. 

 

I vår undersökning har vi använt oss av intervju som undersökningsverktyg eftersom vi anser 

att denna metod lämpar sig bäst för vårt syfte. Genom intervjuer har vi kunnat öppna upp för 

en djupare förståelse och fått möjligheter till att be respondenterna att utveckla sina svar. Vi 

har använt oss av delvis strukturerade intervjuer eftersom vi inte önskat låsa fast oss vid 

alltför standardiserade frågor samt för att undvika risken att sväva ut i irrelevanta områden 

som inte kan kopplas samman med syftet. Vi har strävat efter att nå respondenternas 

subjektiva åsikter beträffande ämnet då vi önskat utveckla en djupare förståelse kring deras 

val och förhållningssätt.  

6.1.3 Fallbeskrivning 

För att kunna ge en mer utförlig bild av respondenterna, deras skolor och tillhörande 

kommundelar har vi valt att presentera respondenten genom en fallbeskrivning. En 

fallbeskrivning är enligt Merriam (1998, s. 41) av deskriptiv karaktär och kännetecknas av att 

den förmedlar grundläggande information. Merriam poängterar vidare att det är av central vikt 

att en fallstudieforskare insamlar så mycket information om frågeställningen som möjligt, i 

syfte att formulera en tolkning av den företeelse som studeras. Vi vill dock poängtera att 

respondenternas beskrivningar endast är fallbeskrivningar och således inga fallstudier. Syftet 

är att genom en beskrivning av varje fall/respondent kunna öka förståelsen hos läsaren.  

6.2 Sammanfattande metodval 

Undersökningen baseras på en kvalitativ metod i syfte att förstå var rektorer i en medelstor 

svensk centralort väljer att förlägga sina avslutningar. Vi anser att delvis strukturerade 

intervjuer kan vara det mest effektiva metodvalet eftersom vi då ges möjlighet att ställa 

följdfrågor vilka kan ge en djupare förståelse. Genom intervjuer kommer vi även ges tillfälle 
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att be respondenterna klargöra eventuella frågetecken, vilket förstärker tillförlitligheten i 

studien. Vi utgår från den kvalitativa metoden eftersom vi genom tolkning vill skaffa oss 

kunskap kring människans val och beteende. För att vi skulle bli så väl insatta i den 

metodologiska delen samt förberedda inför den empiriska undersökningen som möjligt, valde 

vi att tillsammans undersöka olika vetenskapliga metoder och undersökningsredskap. 

Metodkapitlet har sålunda författats av oss båda. Under den empiriska undersökningen delade 

vi på ansvaret genom att genomföra tre intervjuer var i det avseende att den som ansvarade för 

intervjun skötte frågorna medan den andra antecknade. 

6.3 Utformande av intervjuerna inför den empiriska undersökningen 

För att få så breda och djupa frågor som möjligt valde vi att utforma frågorna efter att ha satt 

oss in i tidigare forskning och aktuell litteratur. Vi ville känna oss väl införstådda med ämnet 

för att frågorna skulle få relevans för undersökningens syfte. Vid formulerandet av frågorna 

satt vi först var och en för sig och skrev ner vår förförståelse samt vad vi i relation till 

undersökningens syfte önskade få svar på. Därefter förde vi gemensamma samtal och 

diskussioner under vilka vi hela tiden försökte ha undersökningen syfte i fokus för att inte 

komma in på sidospår. När vi konstruerade frågorna hade vi följaktligen en gemensam bas att 

stå på och var klara med dels vår egna som gemensamma förförståelse och förväntning av 

intervjutillfällena.  

6.4 Urval av den empiriska undersökningen 

Undersökningen baseras på utsagor av rektorer vilka representerar sex skolor från samtliga 

sex kommundelar inom centralorten i en medelstor svensk stad. Lahdenperä (2006, s 94-95) 

beskriver hur skolledaren är en nyckelperson beträffande utvecklandet av skolans organisation 

och kultur. Skolorna i dagens samhälle innehar en stor kulturell mångfald och det är enligt 

Lahdenperä de praktiskt arbetande ledarna i den mångkulturella miljön som är tvungna att 

lösa olika problem på skolan. Begreppet skolavslutningar har i den mediala debatten fått en 

problematisk karaktär, varför urvalet föll på rektorer som respondenter med anledning av att 

undersöka hur rektorers val och beslut kan ställas i relation till undersökningens valda syfte. 

Vi valde att intervjua rektorer från centralortens sex kommundelar eftersom vi ansåg att detta 

skulle ge oss en representativ bild av kommundelarnas upplägg beträffande skolavslutningar. 

Detta anser vi i sin tur ger oss en helhetsbild av hur det ser ut inom kommunens centralort 

beträffande vårt valda syfte. Genom att ställa intervjuerna i relation till andra berikande data 

såsom de påverkansfaktorer vi har kunnat urskilja samt förekommande lagar och 

styrdokument anser vi att vi genererat en god grund att utifrån en kvalitativ undersökning 

skapa en djupare förståelse snarare än en förklaring beträffande undersökningens problematik.  

6.5 Genomförande av den empiriska undersökningen 

Efter telefonkontakt med rektorer för de skolor vi valt ut i samtliga kommundelar föll urvalet 

på sex rektorer vilka var villiga att bli intervjuade. För att kunna utföra intervjun ur en så 

professionell synvinkel som möjligt genomfördes en pilotintervju med en pedagog som är 

verksam på en skola i centralorten. Genom pilotstudien fick vi inte bara tips och råd av 

pedagogen inför kommande intervjuer, utan kunde även reflektera över ordningsföljden på 

frågorna, vilka frågor som behövdes förtydligas samt vilka frågor som var mer relevanta för 

undersökningens syfte än andra. Vi upplevde pilotintervjun som en oerhörd resurs inför våra 

kommande intervjuer, men har i undersökningen valt att bortse från intervjuresultatet 

eftersom respondenten i pilotintervjun inte fyller det krav vi har på urvalet av respondenter.  
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Vi valde att, efter respondentens godkännande, dokumentera våra intervjuer med hjälp av 

ljudinspelningsfunktionen på våra mobiltelefoner. Genom ljudupptagning kunde vi senare 

reflektera över våra roller och därefter förbättra våra egna prestationer för nästkommande 

intervjutillfälle. Samtliga intervjuer genomfördes tillsammans. Intervjuaren behöver enligt 

Kihlström (2007) även fundera över andra praktiska arrangemang såsom den rumsliga 

aspekten. Placeringen kan vara avgörande för att en trygg och avslappnad känsla skall infinna 

sig hos såväl respondent som intervjuare (Krag Jacobsen, 1993 s. 194).  Detta var något vi 

hade i åtanke vid intervjutillfället och det föll sig naturligt att vi förde samtliga intervjuer på 

rektorernas arbetsrum eftersom vi önskade minimera eventuella störningsmoment.  

 

Då vi valt att ha en delvis strukturerad intervju följde vi inte frågorna i slavisk ordning utan 

fokuserade främst på att samtalet skulle flyta. Vissa av frågorna besvarade respondenten redan 

innan vi hade hunnit ställa dem. Naturligtvis såg vi till att alla frågor blev besvarade och att 

eventuella frågetecken rätats ut innan vi tackade för intervjun. Innan vi lämnade respondenten 

informerade vi om att vi ämnade skicka det färdiga resultatet till respondenten för granskning 

i syfte att säkerställa studiens giltighet. Vi försäkrade oss även om respondentens 

godkännande inför eventuella kompletteringsfrågor.  

6.6 Tillvägagångssätt för litteraturinsamling 

Under en kurs på högskolan i Borås väcktes intresset för hur olika trosuppfattningar finns 

representerade i dagens mångkulturella samhälle samt hur samhället de senaste åren 

genomgått en sekulariseringsprocess. Orienteringen kring det mångkulturella samhället och 

sekulariseringen möjliggjorde en förståelse kring hur skolan många gånger blir en arena där 

olika kulturer krockar. När vi genom diverse dagstidningar uppmärksammades på debatten 

kring skolavslutningar i kyrkan, skapades ett intresse av att vilja ta reda på mer kring detta 

fenomen. Under den process som utgjorts av arbetet har vi hämtat information från en rad 

olika källor. Vår främsta källa har varit biblioteket på Högskolan i Borås där vi dels har 

använt kurslitteratur och annan för undersökningens syfte relevant litteratur. Vi har även tagit 

del av ett antal statliga offentliga utredningar samt funnit värdefulla artiklar i tidskriften 

Utbildning och Demokrati. Genom bibliotekets databaser har vi även funnit artiklar genom 

sökorden: Power of Culture, Cultural Reproduction, Commencement Ceremonies, State 

Church Separation, School Sociology, Hegemony, Culture Heritage.  En artikel har beställts 

från Göteborgs Universitet. För att undersöka aktuella rättsliga regleringar, lagar och 

styrdokument har vi använt skolverkets och regeringens hemsidor i hög utsträckning.  

6.7 Källkritik 

Vid litteraturinsamlingen var vi noga med att granska författarna och valde bort dem vi ansåg 

hade en tveksam källkritisk status. De författare vi refererat till i studien har stor kunskap 

inom sitt specifika område och många av dem är dessutom verksamma inom vetenskapliga 

forskningsområden. Artiklar ur tidskriften Utbildning och Demokrati har genomgått en 

granskningsprocess och är skrivna av personer med stor kunnighet inom området. De 

vetenskapliga internationella artiklarna är funna på databasen ERIC (via CSA) och är även de 

granskade, vilket vi ser som en tillförlitlig källa. I den teoretiska referensramen har vi dels 

utgått från primärdata och dels sekundärdata. Primärdatan anser vi är säker ur en källkritisk 

aspekt, medan sekundärdatan i högre utsträckning bygger på olika diskussioner och 

återgivningar av primärdatan. Vid reflektioner och åsikter av förstahandskällan blir det 

givetvis svårare att definiera vad som är sant respektive falskt, men vi är dock medvetna om 

att ett kritiskt förhållningssätt är nödvändigt oavsett källans härkomst. Vid den empiriska 

undersökningen har respondenternas svar behandlats med ett källkritiskt perspektiv. Genom 

att koppla respondenternas svar till gällande styrdokument och lagar i vilka skolans uppdrag 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&newSearch=true&ERICExtSearch_Descriptor=%22Commencement+Ceremonies%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&newSearch=true&ERICExtSearch_Descriptor=%22State+Church+Separation%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&newSearch=true&ERICExtSearch_Descriptor=%22State+Church+Separation%22
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finns klart dokumenterat, har vi kunnat inta en källkritisk position där svaren har analyserats 

utifrån en källkritisk synvinkel. Hänsyn har dock tagits till riskerna eftersom vissa frågor 

syftat till respondenternas egen tolkning.  

6.8 Etik 

6.8.1 Vetenskapsrådets principer 

Vetenskapsrådet är ett nationellt organ med ansvar för att stödja och utveckla svensk 

grundforskning inom det vetenskapliga fältet. För all forskning som bedrivs förekommer vissa 

krav som vetenskapsrådet står bakom. Den forskning som bedrivs skall vara till gagn för 

samhället och dess medlemmar (Björkdahl Ordell, 2007 s. 26). Forskningskravet som finns 

från Vetenskapsrådet står i motsättning till individskyddskravet, viket innebär att individens 

krav att behandlas utifrån godkända etiska principer följs av forskaren. Varje 

forskningsprojekt måste ta hänsyn för individskyddskravet för att kunna bedriva sin studie. 

Individskyddskravet är indelat i fyra huvudkrav vilka är till för att skydda individen. Första 

huvudkravet är informationskravet vilket innebär att forskaren skall informera de av 

forskningen berörda om den aktuella forskningens syfte. Andra kravet är samtyckeskravet, där 

deltagarna i undersökningen själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Tredje kravet är 

konfidentialitetskravet vilket berör uppgifter om alla i undersökningen. Uppgifterna skall ges 

största möjliga konfidentialitet och alla uppgifter skall förvaras så att obehöriga ej kan ta del 

av dem. Fjärde och sista kravet är nyttjandekravet, vilket innebär att uppgifter insamlade om 

enskilda personer endast får användas för forskningsenliga ändamål (Vetenskapsrådet, 2002).        

6.8.2 Etiska överväganden 

I vår undersökning har vi nyttjat de forskningsetiska principer Vetenskapsrådet fastställt. Vi 

har, som en del av informationskravet, innan intervjuerna klargjort att deltagandet sker på 

frivillig basis, samt redogjort för syftet med såväl studie som den enskilde respondentens 

insats. Vi har i enlighet med de etiska principerna bett om respondenternas samtycke till sin 

medverkan. Detta skedde såväl muntligt en tid före intervjuernas start, som i det mail 

respondenterna fick ta del av i samband med intervjutillfället. Vi har även gjort 

respondenterna uppmärksamma på att de själva har rätt att bestämma vilka frågor de vill 

besvara, samt att de när som helst kunnat avbryta sin medverkan om så önskats.  

6.9 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är begrepp som avgör studiens giltighet. Nedan följer en redogörelse 

för uppsatsen giltighetsanspråk.  

6.9.1 Uppsatsens giltighetsanspråk 

Vi har, för att säkerställa validiteten i vår undersökning, fokuserat på att undersöka det som vi 

avser att undersöka. Frågorna har anpassats efter syftet och för undersökningen relevanta 

frågeställningar. Vi har försökt hålla oss till syftet utan att sväva iväg på sidospår. Viktigt i 

syfte att förstärka validiteten är att vi har valt respondenter med anknytning till ämnet 

(Kullberg, 2004 s. 75). Genom vår pilotstudie kunde vi kontrollera att det vi fick svar på var 

det vi önskade få svar på, vilket stärker studiens validitet (Andersen, 1998, s. 85). Intervjun 

antecknades samt spelades in för att säkerställa att väsentlig information inte skulle bli 

förbisedd. Respondenterna har även fått ta del av ett utkast av resultatet för att säkerställa 

validiteten. Genom att ha en noggrannhet vid intervjutillfället stärker vi studiens reliabilitet. 

Vi har dock aktat oss för att göra generaliseringar i vår undersökning. Då vi ämnade 

undersöka respondenternas tolkningar av fenomenet skolavslutningar, går det inte att 
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säkerställa om vi hade fått samma resultat om studien gjorts om. Som den mediala debatten 

kring ämnet är ett bevis på, ifrågasätts platsen för skolavslutningarna ju mer det 

mångkulturella samhället växer. Vi kan dock konstatera att de svar vi fått är sanningsenliga 

eftersom frågorna dels syftade till att förstå hur någonting faktiskt är, samt hur 

respondenternas tolkningar av fenomenet ser ut. Kullberg (2004, s. 75) beskriver hur 

validiteten förstärks genom öppna frågor i vilka respondenterna får motivera sina svar, vilket 

är något vi anammat i vår undersökning.  

6.10 Bearbetning av empiriska data  

Efter våra intervjuer med respondenterna transkriberade vi intervjuerna för att lättare få en 

överblick över respektive utsaga. Vi valde att ägna oss åt en intervju i taget för att undvika att 

påverkas av övriga respondenters utsagor. Vi ville även undvika att blanda ihop de olika 

respondenternas svar. Vår resultat- och diskussionsdel är strukturerad med undersökningens 

två frågeställningar som rubriker. Vi motiverar vårt val av rubriker i resultatet och 

diskussionen med att vi vill säkerställa att syftet verkligen besvaras.  

 

Efter transkriberingen satt vi med varsitt dokument och varsin frågeställning vilken vi 

kopplade till respondentens svar. Efter att ha analyserat varsin frågeställning korrekturläste vi 

även varandras texter för att kontrollera att ingen värdefull information från respondenterna 

gått förlorad. Vi valde att sammanställa delslutsatserna tillsammans eftersom vi ville 

säkerställa att bearbetningen blev så korrekt som möjligt. En kvalitativ forskning syftar till att 

förstå snarare än att förklara någonting. I resultatdiskussionen kopplar vi samman 

respondenternas uppfattningar och svar med vår förståelse av den litteratur och forskning vi 

tidigare redovisat i bakgrunden. På så vis anser vi att en förståelse av var skolor väljer att 

utforma sina avslutningar blir kartlagd. I vår bearbetning av empiriskt data använde vi 

Bourdieu och Foucault som teoretiska utgångspunkter för att förstå hur rektorers val av 

avslutningars rumsliga utformanden kan förstås ur perspektiv grundade på kulturell 

reproduktion och maktutövande.  

7 Resultat 
 

I detta kapitel redogör vi för det resultat vi fått fram av den empiriska undersökningen. Vi 

presenterar resultatet efter skola och kopplar även samman respondenternas utsagor med 

förekommande lagar och styrdokument eftersom resultatet annars blir utan mening för 

läsaren. Varje respondents utsaga presenteras i ett enskilt delresultat och sammanställs sedan 

i en gemensam resultatsammanfattning. Respondenterna, med tillhörande skola och 

kommundel, presenteras även i en fallbeskrivning.  

 

7.1 Respondent A  

7.1.1 Fallbeskrivning 

Kommundel A består enligt SCB:s beräkningar från december 2008 av ca 15000 invånare. 

Det finns ingen kartläggning att tillgå över hur många andra generationens invandrare som 

kommundelen innehar. Av SCB:s statistik går det dock att utläsa att ca 1800 personer i 

kommundelen är utrikes födda eller utländska medborgare.  Mellan åldrarna 0-15 år finns det 

ca 90 personer som är utrikes födda eller utländska medborgare. Skola A är en för kommunen 

centralt belägen F-9-skola. På skolan går det ca 700 elever i åldrarna 6-16 år. Skolan hör till 

de skolor i kommunens centralort som har lägst andel elever med utländsk härkomst och 
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andra trosuppfattningar än den kristna. Skolan förlägger sina skolavslutningar i kyrkan liksom 

kommundelens övriga skolor. Avslutningarna är inte obligatoriska och skolan har skapat ett 

alternativ för dem som inte är intresserade av att gå till kyrkan.    

7.1.2 Intervjuresultat 

7.1.2.1 Vilka påverkansfaktorer går att urskilja beträffande rektorns val av plats för 

skolavslutningarnas utformande? 

När rektor A beskriver varför skola A har valt att vara i kyrkan under sina avslutningar är det 

traditionella skäl som är de dominerande. Enligt rektor A har skolan alltid genomfört sina 

avslutningar i kyrkan med motiveringen att Sverige vilar på en kristen grund. Att då använda 

kyrkan som rum är viktigt eftersom det är en del av den svenska traditionen och det svenska 

kulturarvet. En annan faktor av betydelse i denna fråga är enligt rektor A att skolans fysiska 

miljö inte tillhandahåller det utrymme som krävs för samlingar av detta slag.  Att skolan valt 

kyrkan som samlingsplats för avslutningsceremonierna motiverar rektor A med: 

 
Tradition. Och det är det enda stället som vi får in alla på en gång. Vi firar ju alltså 7-9 då, och sedan är 

det från F-6 då. Och sedan är de XX-skolan och alla tre skolor, alla tre delar går ju dit då. Så barnen går 

dit då och sedan är det ett program som rullar där.  

 

Vidare uttrycker rektor A att: 

 
Man ska värna de traditioner som finns. Och en skola är inte den andra lik, det är så. En landsbygdsskola, 

då är du i kyrkan för det finns oftast inte någon så stor samlingslokal. Det är den största samlingslokalen 

som finns som rymmer så många, och alla vet var den är. Så är det.  

 

Rektor A beskriver även fördelen med att vara i kyrkan gentemot att exempelvis använda 

idrottshallen eftersom en sådan lokal skulle innebära mer jobb för skolans del. Kyrkan är en 

plats där de ceremoniella förutsättningarna redan finns och där skolan inte behöver göra 

förberedelser i förväg, utan bara behöver infinna sig. 

 
Jo, man hade kunnat vara i idrottshallen för nu har vi en rätt så ny idrottshall här, där hade vi varit då. Sen 

får man börja kolla på, vad innebär det då, alltså om vi är där? Då kommer det innebära jättemycket 

arbete. Alltså det ska smyckas och göras i ordning. Kyrkan är klar. Det finns så att du kan sitta där, i 

idrottshallen får du sitta på golvet. Det ställer till massa praktiska saker. Det är arbete då som jag tycker 

att det behöver man inte göra. Då kör man på de traditioner som finns. Så vet man att de fungerar då.  

 

Den mediala debatten som figurerat kring skolavslutningar i kyrkan har enligt rektorn för 

skola A inte påverkat beslutet av avslutningarnas förläggning. Rektor A har dock en negativ 

uppfattning av den rådande mediala debatten. 

 
Vi har inte påverkats av det, men jag kan ha en uppfattning om det. Jag tycker att det är negativt tal. Jag 

tycker att man ska få använda sådana rum. Jag tycker att man ska använda kyrkan, man ska bjuda in dem. 

Alltså skolan är ingen isolerad företeelse på något vis, utan vi ska ju givetvis vara ute, var det än är då. 

Sen tycker jag att kyrkan är ett vackert rum. Man ska använda det! 

 

Rektor för skola A menar att skolavslutningar i kyrkan är av traditionell och kulturell karaktär 

snarare än diskriminerande. På skolan erbjuds en alternativ lösning vid avslutningarna för 

dem som av något skäl inte vill delta i avslutningsceremonin i kyrkan.  

 
Sen är det så, och det är min personliga uppfattning då, alltså vi vilar ju på en kristen grund i Sverige… 

den delen ingår ju som en del i religionsundervisningen och du kan flytta den biten…och att då använda 

det som ett rum, men det är ändå en tradition. Så att ja, jag tycker att det är viktigt. Och det är inga elever 
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som kan, såsom jag ser det i alla fall…alltså man erbjuder någonting annat, även om det inte är 

tillsammans med de övriga. 

 

7.1.2.2 Hur väl överensstämmer rektorns beslut med förekommande lagar och 

styrdokument? 

Enligt rektorn på skola A är avslutningarna vid terminssluten ej obligatoriska. De elever som 

av någon anledning inte vill delta i avslutningsceremonin i kyrkan erbjuds en alternativ 

avslutning som hålls på skolan. I de rättsliga regleringarna (1 kap. 2 § samt 2 kap. 2 § 

regeringsformen) framgår det att skolan skall utforma sin verksamhet så att alla elever kan 

delta. Det är förbjudet att tvinga elever att delta i sammankomster som kan vara 

opinionsbildande. 

 
Jag tycker att den traditionen som är, den ska man också värna om. De som har en annan trosuppfattning 

eller att det är någonting man firar… du som du inte vill vara med där, så är man här och så har man ett 

program för det. 

 

Under ceremonin i kyrkan håller rektorn för skola A tal och eleverna framför sånger. Även 

prästen håller tal om liknelser i vilket fokus hamnar på livet snarare än religiösa budskap. 

Skolavslutningar kan enligt skolverkets skolansvarsutredning (SOU 2004:50, s 178) ske i 

kyrkan om religiösa inslag är obefintliga, annan lokal saknas samt om fokus ligger på 

tradition och samvaro. Enligt rektorn för skola A har avslutningen i kyrkan inte en religiös 

prägel. Kyrkan används i första hand av lokalmässiga skäl, men rektorn för skola A 

poängterar dock att traditionen väger tungt beträffande val av lokal vid terminsavslutningarna.  

 
Det är ju egentligen, det är ju vad man tycker är viktigt då. Och jag tycker att det är viktigt att föra vidare 

traditioner då. Och skolans traditioner, det finns vissa saker här som man inte bara bryter.  

 

Skolverket (2009b) har i sin bedömning utifrån rättsliga regleringar kommit fram till 

slutsatsen att skolavslutningen bör utformas på så sätt att alla elever kan deltaga utan att det 

föreligger en risk för ensidig påverkan för någon trosuppfattning. Rektorn för skola A menar 

att eleverna genom avslutningarna i kyrkan inte utsätts för någon ensidig religiös påverkan 

eftersom det finns få elever på skola A med annan trosuppfattning än den kristna. Således har 

rektorn för skola A inte upplevt någon problematik kring fenomenet. Rektorn poängterar dock 

att föräldraföreningen är medvetna om hur traditionen på skolan ser ut och att skolan i nuläget 

inte har fått någon reaktion som fått ledningen att överväga en ändring av avslutningarnas 

upplägg. Dock är rektorn för skola A öppen för att ha terminsavslutningarna i exempelvis en 

moské om det skulle finnas en efterfrågan på det, eftersom en moské i likhet med en kyrka är 

ett vackert rum för avslutningar.  
 

Det är alltså att vi använder kyrkan som rum. Det är inte en religiös påverkan. Det är min bestämda 

uppfattning. Det handlar om att utnyttja det som finns i omgivningen. 

 

Rektorn för skola A upplever inte att det är svårt att vara beslutsfattare ifråga om 

avslutningarnas förläggning eftersom den rådande traditionen är något att värna om. För dem 

som inte vill vara delaktiga i den rådande traditionen finns alternativa lösningar, även om det 

innebär att eleverna särskiljs i två olika grupper, de som firar avslutningen i kyrkan och de 

som inte gör det.  

7.1.3 Delresultat 

Vid användandet av Bourdieus (Karlsen Baek, 2005) teori om den kulturella reproduktionens 

påverkan på makten kan vi se att respondent A fungerar som förmedlare av den kulturella 
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makt som det högre sociala skiktet utgör reproduceras. På grund av skolans relativt homogena 

grupp har den dominerande kulturen en fördel beträffande att etablera den för dem sanna 

kulturen. Rektor A förknippar enligt vår förståelse i högre grad kultur med tradition, en 

definition som kan grunda sig i att skola A har en låg kulturell mångfald beträffande elever 

med annan kulturell bakgrund än den svenska. Genom att använda Foucaults (2002) teori om 

maktutövande förstår vi att skolan är den aktör som är mest dominant i styrkeförhållandet 

medan minoritetsgruppen är den underlägsna, vilket förklarar bristen på motsättningar från 

minoritetsgruppens sida. Med Bourdieu (1997) som utgångspunkt kan vi se att en förändring 

av den rådande kulturella reproduktionen således inte är aktuell eftersom traditionen som 

sådan inte ifrågasätts. Rektorns roll som beslutsfattare verkar i detta fall som en 

reproducerande kraft i frågan om kulturens värderingar och traditioner.  

7.2 Respondent B  

7.2.1 Fallbeskrivning 

Kommundel B består enligt SCB:s beräkningar från december 2008 av ca 10800 invånare. 

Det finns ingen kartläggning att tillgå över hur många andra generationens invandrare 

kommundelen innehar. Av SCB:s statistik går det dock att utläsa att ca 2400 personer i 

kommundelen är utrikes födda eller utländska medborgare. Mellan åldrarna 0-15 finns det ca 

200 personer som är utrikes födda eller utländska medborgare. Skola B är en F-6 skola 

belägen i en medelstor svensk centralort. På skolan går det ca 300 elever i åldrarna 6-12. 

Skolan hör till de skolor i kommunens centralort som har en mycket stor andel elever med 

utländsk härkomst och andra trosuppfattningar än den kristna. På skolan finns ungefär 30 

olika språk representerade. Skolan har valt att förlägga sina avslutningar i idrottshallen samt 

utomhus. Avslutningarna på skolan är obligatoriska.   

7.2.2 Intervjuresultat 

7.2.2.1 Vilka påverkansfaktorer går att urskilja beträffande rektorns val av plats för 

skolavslutningarnas utformande? 

På skola B genomförs skolavslutningarna i skolans idrottshall respektive utomhus på 

skolgården. Beslutet grundar sig i att någon annan lokal ej finns att tillgå inom kommundelen 

som är tillräckligt stor att rymma skolans elever. Enligt rektor B är det omkring fem år sedan 

skolan bytte lokal och gick från att förlägga sina avslutningar i kyrkan till att istället hålla dem 

i skolans idrottshall. Enligt rektor B grundade sig beslutet i att de två kyrkor som funnits inom 

kommundelen lagts ner.      

 
Under lång tid har ju XX-kyrkan varit Svenska Kyrkans samlingslokal på XX, men den lade man ju ner 

för några år sen och nu har man ju lagt ner NN-kyrkan också så att på den här kommundelen finns det ju 

inga kyrkor nära skolorna längre. Så att tidigare så var vi ju i XX-kyrkan då va, men sen några år tillbaka 

så finns ju inte den då va så att det, det man då försökte på något viss garantera då det va ju att det inte 

skulle bli påverkan även när man va i kyrkan, sen att just i idrottshallen, det är ju så krasst som att det är 

den samlingslokal som vi har. 

 

Rektor B menar även att arbetet som bedrivs på skolan präglas av läroplanen och andra 

skrivningar om hur skolan skall agera. Angående de beslut som rektorn måste ta beträffande 

skolans avslutningar, behöver fokus emellanåt ligga på att se till att tyngden inte läggs på fel 

saker. 

 
Men även om det inte hade vart så tror inte jag att det för min del hade varit något sånt där, det vet man ju 

inte vad som kan blossa upp då. Vi har ju haft exempel på andra kommundelar där det har vart intensiv 

diskussion kring detta, men alltså jag skulle ju hävda läroplanens uppdrag och det finns ju mycket skrivet 
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som man skulle kunna lyfta, det är en intressant frågeställning så att jag menar det är ju ingenting som 

man som rektor med allt man möter idag behöver tänka speciellt kring. Alltså rektorns uppdrag idag 

handlar om att vara en liten värdegrundskompass. 

     

Rektorn för skola B säger även att den kulturella delen har en stor betydelse. Det är viktigt att 

anpassa sig efter hur det ser ut i såväl samhället som skolan, då många skolor och kommuner 

präglas av en mångkulturalitet.  Paradoxalt nog innefattas, enligt vår förståelse av rektorn på 

skola B, ej Jehovas vittnen inom denna anpassning.  

 
Men det finns ju en sak som, vi har inte Jehovas vittne barn till dom idag men där känner jag att det är 

liksom har vart svårare att hitta en lösning utifrån att tillgodose läroplanens uppdrag så att där har det ju 

varit att vi när vi haft Jehovas vittnen där har vi ju helt anpassat oss till deras krav så att säga. Så att då har 

ju de barnen gjort annat men det har ju inte bara varit sådant här utan det har varit födelsedagar och 

allting då va. Men det har ju inte blivit något efterspel eller några konsekvenser utan jag tror att vi är en 

ganska… genom att det är den här typen av skola. Det är en ganska vidsynt… alltså man är van vid att det 

ser olika ut va.  

 

Den mediala debatten som figurerat i media beträffande ämnet skolavslutningar ser rektor B 

som något positivt. Debatten har enligt rektor B gett en bra skildring inte bara på hur 

utformningarna kring avslutningarna ser ut, utan även på dagens samhälle.         

 
Alltså på sätt och vis är det ganska bra. Vi lever ju i ett annat land än för bara några år sen och på något 

vis måste man ju se allt kring olika kulturer… alltså det måste ju diskuteras vad som egentligen idag ÄR 

det som vi ska föra över till våra barn i förhållande till vad man måste som vuxen kunna diskutera. 

Läroplanens skrivningar om vad solidaritet egentligen, vad vi vill att en harmonisk samhällsmedborgare 

ska vara är ju ganska viktigt att man belyser alla. Som jag ser det så är det här bara en del i dom 

samhällsförändringar som hela tiden finns och då gäller det att tänka till hur man bäst omsätter 

läroplanens intentioner oavsett vad det är för område på något vis. 

 

Följaktligen poängterar rektorn för skola B att kulturella olikheter skall bejakas och belysas i 

syfte att forma eleverna till harmoniska samhällsmedborgare. Läroplanen som 

påverkansfaktor till avslutningarnas förläggning vid jul- och sommaruppehåll blir följaktligen 

av central betydelse, men även upp till skolan att omsätta på ett sätt i vilket samhällets 

rådande förändringar tas i beaktande. 

7.2.2.2 Hur väl överensstämmer rektorns beslut med förekommande lagar och 

styrdokument? 

Enligt rektor B utgår skolan från de lagar och bestämmelser som finns. Rektor B poängterar 

att skolavslutningarna är obligatoriska. Avslutningar bör enligt skolverket (2009b), om de är 

obligatoriska, utformas med omsorg eftersom gudstjänster och religiösa sammankomster 

faller under bestämmelser för sammankomst för opinionsbildning Rektorn för skola B 

motiverar det tagna beslutet med utgångspunkt i det uppdrag som ålagts företrädare för skolan 

genom läroplanen. Skolledarens uppgift är att förvalta och överföra demokratiska värden till 

eleverna i syfte att forma dem till harmoniska samhällsmedborgare.   

 

Rektor B uttrycker att i enlighet med Lpo-94 att det är viktigt att föra vidare traditioner, 

värden och kunskaper samt att man visar på att skillnader och likheter finns även om eleverna 

utövar en annan religion än den kristna. Lpo-94 (Skolverket 2009a) anger att skolan skall 

verka för att eleverna är medvetna om och delaktiga i det gemensamma kulturarvet, samt att 

eleverna skall utveckla en förmåga att leva sig in i andras villkor och värderingar med 

motiveringen att skolan är en kulturell mötesplats. Grunden enligt rektor B är att allt skall leda 

till ett slutmål som är bäst för varje elev och individ.  
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Alltså det, grunden är väl på något vis att man måste fundera över vad leder eller vilka olika insatser, 

upplevelser leder mer till målet att man sen skall respektera varandra att man på något vis, jag brukar 

tänka så här ibland att många av oss då och ännu fler framöver kommer ju möta människor i sitt arbetsliv 

som kommer att representera väldigt mycket olika åskådningar och traditioner och uppfattningar. Vi 

måste ju kunna jobba ihop trots att vi är olika, men det är ju en fördel om man kan lite grann och vi jobbar 

ju väldigt mycket med det idag, så jag tror att många av våra elever, dom blir faktiskt lite förvånade över 

att det finns mer likheter i mycket än skillnader…  

 

Rektor B säger att av de högtider som finns idag är det nästan bara jul och påsk som 

fortfarande har en viss anknytning till religionen.  

 
Jag skulle kunna tänka mig att mångkulturella skolor är mer uppmärksamma på att tänka till kring detta 

för på sådana här skolor kan det ibland bli att eleverna själva uttrycker sig utifrån egentligen religiösa 

begrepp, ”muslimmat” och sådant. Alltså de använder ju begrepp som kanske inte finns på andra skolor 

så det blir ju på annat sätt även om inte religionen är i centrum så blir det ändå att man pratar om religion 

utifrån sådana mer konkreta saker.  

 

Rektor B hävdar att mångkulturen ökar vilket i sin tur leder till ökad acceptans hos de skolor 

som redan har en del elever med annan bakgrund än den svenska. Det är genom konkreta ting 

som religionen diskuteras och eftersom skola B är en skola med bred kulturell mångfald 

uppstår tillfällen där religioner diskuteras och jämförs. Enligt rektorn för skola B bidrar detta 

till att skolan kan upprätthålla en icke-konfessionell prägel vilket går i linje med läroplanens 

intentioner. I Lpo-94 (Skolverket, 2009a) finns angivet att undervisningen i skolan skall vara 

icke-konfessionell, men att de värden som skolan skall gestalta och förmedla skall ske i 

överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 

humanism. Rektorn för skola B menar vidare att diskussioner kring religioners olikheter och 

likheter stärker den icke-konfessionella ståndpunkten eftersom eleverna inte riskerar utsättas 

för ensidig påverkan utan snarare får möjlighet att ta del av olika kulturer.  

7.2.3 Delresultat 

Respondent B belyser hur den kulturella aspekten spelar roll i beslutet om var avslutningarna 

skall hållas. Skola B har en stor andel elever med annan kulturell bakgrund än den svenska, 

vilket enligt respondent B ökar betydelsen av att inte bara se till hur det ser ut i skolan, utan 

även i samhället. Bourdieus (Broady, 1986) teori behandlar hur utbildningsväsendet fungerar 

som en upprätthållare av den symboliska ordningen, i vilka vissa värden och klassificeringar 

ses som mer legitima än andra. Genom att respondent B valt att utgå ifrån att samhället är 

mångkulturellt kan respondenten ses som en upprätthållare av värden där den mångkulturella 

aspekten är dominant.  

 

Enligt vår tolkning av respondenten i relation till Bourdieus teori om kulturell reproduktion 

kan vi se hur rektorn avstannat den kulturella reproduktionen där det är den genuint svenska 

kulturen som varit den legitima. Gytz Olesen (2004) beskriver hur skolan som institution 

reproducerar samhällets kulturella och ideologiska fundament. Bourdieu menar exempelvis att 

läran inom en institution bevaras genom underkastelse av traditionen. Frånvaron av 

ifrågasättande av den rådande läran innebär att tron på den inre logiken som genomsyrar fältet 

lever kvar. Därmed reproduceras även det dominerande maktförhållandet (Bourdieu, 1997). 

Rektorn för skola B har i sitt försök att bejaka det mångkulturella samhället legitimerat värden 

som för kommundelen är dominanta. Skolans elever är genom sin kulturella mångfald absolut 

ingen homogen grupp, ett sådant antagande från vår sida vore att generalisera. Dock är det 

inte den svenska kulturen som är den dominanta hierarkiskt sett, vilket innebär att vi genom 

Bourdieus (1997) teori kan dra slutsatsen att respondent B genom att beträda skolans fält 

underkastats av den lära som är rådande inom fältet. Foucault (Herrmann, 2004) beskriver 
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skolan som en viktig arena, i vilken makt förekommer i olika former och bidrar till att forma 

eleverna. Foucault framhåller att all maktutövning är av samma slag vare sig det är lärare, 

domare eller föräldrar som står för utövandet. Skolledaren har genom sin post en 

maktposition. Rektorn för skola B använder denna position till att fokusera på ett 

mångkulturellt förhållningssätt, i syfte att öka acceptansen för olikheter i ett samhälle där 

olikheter är en del av vardagen.  

7.3 Respondent C  

7.3.1 Fallbeskrivning 

Kommundel C består enligt SCB:s beräkningar från december 2008 av ca 11200 invånare. 

Det finns ingen kartläggning att tillgå över hur många andra generationens invandrare 

kommundelen innehar. Av SCB:s statistik går det dock att utläsa att ca 2600 personer i 

kommundelen är utrikes födda eller utländska medborgare. Mellan åldrarna 0-15 finns det 230 

personer som är utrikes födda eller utländska medborgare. Skola C är en av fyra skolor 

belägna i en relativt central kommundel i en medelstor svensk centralort. Kommundelen och 

skolan präglas av en mångfald i både kultur och miljö. Skolan rymmer 360 elever i åk 4-9 i 

åldrarna 10-16. Där finns också två förberedelseklasser för elever som nyligen anlänt till 

Sverige. Omkring 60 % av skolans elever har en annan etnisk härkomst än den svenska. 

Andelen elever med annan kulturell bakgrund ökar dock för varje år och skolan kan klassas 

som en av de mest mångkulturella skolorna i centralorten. Skola C har valt att förlägga sina 

avslutningar vid sommaruppehållen på skolgården. Avslutningarna vid juluppehållen är 

förlagda i en närliggande kyrka.  

7.3.2 Intervjuresultat 

7.3.2.1 Vilka påverkansfaktorer går att urskilja beträffande rektorns val av plats för 

skolavslutningarnas utformande? 

På skola C hålls avslutningarna vid jul i en närliggande kyrka. På sommaren har skolan dock 

valt att förlägga avslutningarna på skolgården. Alla elever uppmuntras att delta. Beslutet 

grundar sig enligt rektor C delvis i lokalmässiga skäl då skolan inte har tillgång till någon 

större lokal som skulle kunna rymma alla elever samtidigt.  

 
Så då har man under lång tid valt att ha skolavslutningar, i synnerhet julavslutningarna, i XX-kyrkan och i 

julas hade vi då även luciatåget där. Det funkade jättebra, vi hade alla eleverna med och det var inget 

krångligt alls. Och det var ingen som reagerade något märkvärdigt på det sättet heller. Det är en väl 

förankrad tradition. 

 

Som rektor C även påpekar är det väl en förankrad tradition då skolan så länge rektorn kan 

minnas alltid har varit i kyrkan under sina avslutningar. Skolan, vilken representerar en stor 

kulturell mångfald och diverse olika trosuppfattningar, påverkas sålunda även av den svenska 

traditionen vilket rektorn för skola C inte uppfattar som något problem.  

 
Ja alltså det är oftast så att man tar seden dit man kommer och de som är oroliga enligt min uppfattning är 

oftast de svenska lärarna…Samtidigt som vi ändå bor i ett, som jag uppfattar, kristet land. Och så 

uppfattar ju muslimerna det själva också. Och de övriga, alltså buddhisterna har ju inget problem, eller 

om du är religionsutövande buddhist så har ju de inget problem med att gå in i en kyrka. 

 

Rektorn för skola C poängterar också kulturens påverkan på avslutningarna och menar att det 

viktigaste med skolans avslutningar bör vara att skapa en vi-känsla på skolan. Rektorn menar 

att det är viktigt att alla är samlade och har roligt tillsammans eftersom detta innebär att 
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möjligheter till en gemenskap och ett kulturutbyte skapas. Genom att eleverna samlas skapas 

också möjligheter att bevara det kulturarv som finns och som alla är delaktiga i. 

 
Eftersom vi är en mångkulturell skola så har vi också mångkulturella uppträdande. De får tillfälle, och vi 

får se mellanstadiebarnen göra saker på hela skolan. Med den sammansättningen dom har, man sjunger 

några svenska sånger eller något sådant. Alltså det är ju en del i att få ta del av det landet dom faktiskt 

lever i och få ett rikare liv helt enkelt, eller ja möjligheter att välja och det är blandad grupp och dom är ju 

som dom är i vanliga fall oavsett vilken religion man har, oavsett vilken hudfärg man har, oavsett vilket 

land man vuxit upp i, eller vad föräldrarna tycker och tänker, oavsett politisk åsikt. 

 

Rektorn för skola C hävdar att debatten som figurerar i media beträffande skolavslutningarnas 

förläggning har stor påverkan för var skolor idag utformar sina avslutningar. Främst tror 

rektorn att debatten skapar en rädsla hos beslutsfattare på skolan eftersom ett beslut kan få 

kritiska påhopp. Rektorn menar att beslut fattade av rädsla för kritik inte alltid är 

genomtänkta. Med den mediala debatten som bakgrund anser rektorn för skola C att tillfällena 

till diskriminering har blivit överdrivna.  

 
Alltså i vissa lägen skulle man kunna diskriminera hur lätt som helst om man vill. Visst, man bestämmer 

sig för det men man behöver inte se det så. Och det, avsikten är inte att diskriminera utan avsikten är att 

vidga vyerna samt att ge en positiv upplevelse för eleverna.  

 

Rektorn för skola C menar att skolavslutning i kyrkan inte är av diskriminerande karaktär, 

utan att det snarare är media som bidragit till den negativa synen på dagens skolavslutningar. 

Rektorn menar att möjligheten att gå in i religiösa rum av olika slag är ett sätt att nå kunskap 

om sin mångkulturella omgivning, snarare än ett sätt att diskriminera dem som inte är av 

samma kultur.  

7.3.2.2 Hur väl överensstämmer rektorns beslut med förekommande lagar och 

styrdokument? 

Skola C har valt att förlägga sina terminsavslutningar vid jul i en närliggande kyrka på grund 

av att skolans egen samlingslokal inte rymmer alla eleverna. Terminsavslutningarna vid 

sommaruppehållet hålls dock på skolgården. Rektorn för skola C poängterar att det viktigaste 

är att skolans elever får en bra avslutning och får lov att framföra de uppträdanden som 

inövats på ett sätt som gör elevernas möda rättvisa. Den fysiska platsen blir således mindre 

viktig. Enligt Björklunds uttalande (Riksdagen, 2007/08: 1244) finns det inget som hindrar att 

en skolavslutning hålls i en kyrkolokal under förutsättning att tonvikten läggs på traditioner, 

högtidlighet och samvaro. Eftersom skolan har en stor mångkulturalitet är det enligt rektor för 

skola C viktigt att den lokal som skolavslutningen är förlagd i inte är av provocerande 

karaktär för någon individ.  

 
Men XX-kyrkan är ingen provocerande miljö, den skulle nästan lika gärna kunna vara en profan lokal.  

Men sen har det ju mycket att göra med hur företrädarna för församlingen, hur de beter sig, om man blir 

provocerad eller inte. Och min uppfattning, vi har ju låtit dem prata, det är ju brukligt när man lånar en 

lokal. Att man låter dem få ett par minuter och säga någonting. Det får ju inte vara någonting att det är 

propaganda eller att man ska försöka övertyga eller så, utan mer att de får en möjlighet att berätta om sin 

synpunkt, sin hållning till det hela. Då kanske de berättar något om vad de har sett eller vad de har tänkt, 

och då handlar det ju ofta om samma värdegrund som skolan i övrigt, men de trycker på det från sitt håll 

då. 

 

Skola C har följaktligen valt att låta företrädare för kyrkan hålla ett kortare tal vid 

julavslutningarna. Rektorn för skola C är dock tydlig med att framhålla att eleverna genom 

detta inte får utsättas för någon ensidig religiös påverkan, utan ser det mer som en väg till att 

vidga elevernas vyer beträffande olika livsåskådningar. Diskrimineringsombudsmannen 
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framhåller att skolavslutningar bör hållas i en neutral lokal utan religiös anknytning, men att 

skolorna i undervisningssyfte inte är hindrade från att besöka religiösa lokaler (Kyrkans 

Tidning 2009-06-05). Rektorn för skola C framhåller att besöket i kyrkan vid julavslutningen 

kan ses som en del i religionsundervisningen. 
 

Sen har man nog resonerat som så att man i religionsundervisningen kanske går på besök till exempelvis 

moskén som vi har här nere i närheten och så vidare,  men när det gäller kyrkolokaler så besöker vi ju 

ändå kyrkan på avslutningen, så det blir ju det som en del – då har man sett den. Så då kanske man inte 

lägger så mycket tid på att besöka kyrkor i religionsundervisningen.  

 

Gudstjänster och religiösa sammankomster faller under bestämmelser för sammankomst för 

opinionsbildning, vilket det enligt skolverkets tillsynsbeslut från 1996 är förbjudet att tvinga 

någon att delta i (SOU 2004:50). Rektorn för skola C poängterar att böner och predikningar 

vid avslutningarna inte förekommer eftersom avslutningarna inte får ha en karaktär vilken kan 

förknippas med propaganda för trosuppfattningar av något slag.  

 
Och skulle det hända så, vi försöker ju förebygga det genom att vi pratar med personen innan och att de 

inte får lov att predika, det är inte ok. Man får inte be böner, man får inte ge välsignelser eller sådana 

saker. Det är ju inte ok. Men däremot får de berätta om vad de står, vad den personen står, lite kort i ett 

par minuter. Det är ofta ett liknande budskap som det jag säger som rektor, det är inte så stor skillnad.  

 

I styrdokumenten poängteras att den fostran och utbildning som sker i skolan har en djupare 

mening, vilken innebär att skolan skall verka för att överföra och utveckla ett kulturarv till 

nästa generation (Skolverket, 2009a). Eftersom skola C är en skola med en bred kulturell 

mångfald anser rektorn att det är viktigt att eleverna, i syfte att utvecklas till demokratiska 

medborgare, får ta del av kunskap som sedan kan leda till att eleverna fattar sina egna beslut 

gällande politiska och religiösa uppfattningar.  

 
Så därför är ju mångfalden i alla lägen alltid det som är bäst, är min uppfattning. Så då tror jag att de kan 

fatta bäst beslut själva och att de kan bli trygga vuxna och de behöver inte riskera att hamna i det... när 

det blir ytterligheter. Det uppfattar jag inte som positivt, ytterligheter, vare sig åt något håll, politiska eller 

religiösa ytterligheter. Men för att för att inte hamna i en ytterlighet måste man ha kunskap. Det är 

demokrati för mig. Så för mig är det inte odemokratiskt att gå in i en kyrka och ha en avslutning där.  

 

Enligt rektorn på skola C kan skolan trots att avslutningarna vid jul-uppehållet hålls i kyrkan, 

ändå klassas som icke-konfessionell. De kristna traditionerna som firas är i nuläget så 

sekulariserade att fokus hamnar på traditionen snarare än de kristna budskapen. Rektorn 

hävdar att fokus snarare hamnar på den kulturella mångfalden än den svenska kulturen. Även 

om rektorn för skola C ser Sverige som ett kristet land är det med stor tydlighet rektorn 

poängterar att det är genom mångfalden som lärandet sker.   

7.3.3 Delresultat 

Foucault (Hermann, 2004) beskriver hur skolan är ett traditionellt pedagogiskt rum vilket 

bidrar till att forma människan. Den makt som skolledaren i det här fallet utgör med sitt beslut 

om att avslutningarna delvis skall utformas i en lokal med religiös anknytning verkar enligt 

vår förståelse av Foucault som en produktiv kraft. Bourdieus teori behandlar hur 

utbildningssystemet formar det kulturella kapitalet, men att människans habitus genom detta 

också formas så att vi blir mottagliga att erkänna de värden varpå det kulturella kapitalet vilar 

(Broady, 1989). Respondent C framhåller att avslutningarnas utformande, vilka delvis är 

förlagda i lokaler med religiös anknytning, bidrar till att öka acceptansen för det 

mångkulturella samhället i den mån att eleverna får kunskaper om olika traditioner och 

kulturer. Enligt rektorn för skola C har ifrågasättanden av skolavslutningarnas plats inte 

förekommit, vilket vi förklarar genom Bourdieus tankar om hur individen när den beträder ett 
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nytt fält underkastat av den lära som är rådande inom fältet, vilket får som konsekvens att det 

samhälleliga maktförhållandet reproduceras. Läran inom institutionen, i det här fallet skola C, 

bevaras följaktligen genom underkastelse av traditionen (Bourdieu, 1997).   

7.4 Respondent D – Den undervisande 

7.4.1 Fallbeskrivning 

Kommundel D består enligt SCB:s beräkningar från december 2008 av ca 10000 invånare. 

Det finns ingen kartläggning att tillgå över hur många andra generationens invandrare 

kommundelen innehar. Av SCB:s statistik går det dock att utläsa att ca 2100 personer i 

kommundelen är utrikes födda eller utländska medborgare. Mellan åldrarna 0-15 finns det ca 

160 personer som är utrikes födda eller utländska medborgare. Skola D är en F-6 skola 

belägen i en medelstor svensk centralort. På skolan går det ca 200 elever i åldrarna 6-12. 

Skolan hör till de skolor i kommunens centralort som har en stor andel elever med utländsk 

härkomst och andra trosuppfattningar än den kristna. Ungefär 40 % av skolans elever har en 

annan kulturell bakgrund än den svenska. Skola D har valt att hålla sina avslutningar vid 

sommaruppehållen på skolgården. Vid juluppehållen är avslutningarna förlagda i en 

närliggande kyrka.  

7.4.2 Intervjuresultat 

7.4.2.1 Vilka påverkansfaktorer går att urskilja beträffande rektorns val av plats för 

skolavslutningarnas utformande? 

Skola D har enligt rektorn valt att hålla sina julavslutningar i kyrkan medan avslutningarna 

inför sommaren är förlagda till skolgården. Enligt rektorn på skola D bygger anledningarna 

till varför skolan valt att ha avslutningen under jul i kyrkan på traditionella och lokalmässiga 

skäl. Rektorn framhåller vidare att avslutningarnas upplägg även de är av traditionell karaktär 

med elever som uppträder och rektor som talar vilket enligt rektor D tillhör de traditionella 

former av avslutningar som även finns på andra skolor.   

 
Ja alltså att vara kyrkan det finns ju två skäl till det, det ena är ju att det är svårt att hitta en stor lokal 

vintertid det är ett skäl faktisk. Sen är det också av tradition, att man varit där i alla år, det är väl det som 

ligger bakom, det är de två viktigaste skälen. 

 

Rektorn för skola D poängterar att det är viktigt att skolavslutningarna blir en sammankomst 

där eleverna står i centrum och dit anhöriga är välkomna att ta del av ceremonin. Följaktligen 

har skolan valt att förlägga avslutningen vid elevernas sommaruppehåll på skolgården. 

Vintertid är samma lösning dock otänkbar eftersom eleverna då behöver en lokal att vara i.  

 

Den mediala debatt som figurerat angående skolavslutningar anser rektorn för skola D kan ha 

en viss påverkan för var avslutningarna utformas eftersom debatten kan innebära en utsatthet 

för beslutsfattaren i frågan. 

 
Jag tycker det är ett bra exempel på hur många det är som skall vara med och bestämma om skolan, 

skolans innehåll och vad man skall göra. Många rektorer verkar bli väldigt utsatta i sådana lägen, då det 

blir massor av insändare och så, och många som kanske inte ens har barn på skolan lägger sig och ska 

tycka. Som rektor kan man bli väldigt utsatt i det läget. Ja man är ju inte mer en människa. 

 

Enligt rektor för skola D gäller det att som rektor vara påläst och våga ta hjälp från kollegor. 

Att kunna diskutera saker och ting tillsammans på skolan eller med andra kollegor är av stor 

vikt. I nuläget ämnar dock inte skolan ändra på platserna för avslutningarna eftersom några 
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ifrågasättanden inte konstaterats. Rektorn för skola D framhåller dock att det är viktigt att 

hålla diskussionen levande och om konflikter kring fenomenet skulle uppstå är det nödvändigt 

att föra samtal med personalen, undersöka vad som faktiskt står i styrdokumenten och därefter 

försöka manövrera och stå för sin åsikt.  

7.4.2.2 Hur väl överensstämmer rektorns beslut med förekommande lagar och 

styrdokument? 

Skola D har valt att förlägga sina avslutningar vid juluppehållet i en närbelägen kyrka och 

sina avslutningar vid sommaruppehållet på skolgården. Enligt Björklunds uttalande 

(Riksdagen, 2007/08: 1244) finns det inget som hindrar att en skolavslutning hålls i en 

kyrkolokal under förutsättning att tonvikten läggs på traditioner, högtidlighet och samvaro. 

Platsen för skolavslutningarna har varit desamma sedan rektor D tillträdde som rektor på 

skolan. Under rektorns tid på skolan har det inte förekommit några diskussioner kring 

fenomenen skolavslutningar från vare sig föräldrar eller personal, men rektorn poängterar 

dock att själva beslutsfattandet kring ämnet inte på något vis är en enkel diskussion.  

 
Det är ju en ganska komplicerad fråga egentligen att fatta beslut om. Jag kan tänka mig att om du skulle ta 

diskussion om att ändra någonting så det vet jag ju att det diskuteras ju väldigt mycket så fort man skall 

göra sådana ändringar. Men jag upplever inte att vi haft någon föräldrareaktion eller så på det upplägget 

som vi har.   

 

Diskrimineringsombudsmannen framhåller att skolavslutningar bör hållas i en neutral lokal 

utan religiös anknytning, men att skolorna i undervisningssyfte inte är hindrade från att 

besöka religiösa lokaler (Kyrkans Tidning 2009-06-05). Under de avslutningar som hålls i den 

närliggande kyrkan vid juluppehållet inbjuder skolan en präst att samtala vid ceremonin. 

Rektorn upplever att kyrkan som lokal kan förmedla ett visst religiöst budskap, men att skolan 

är noga med att poängtera att kyrkans företrädare skall hålla sitt framträdande på en allmän 

nivå i syfte att inte utsätta eleverna för någon ensidig påverkan.  
 

 Klart att själva lokalen kan ju, det finns ju symboler och sånt i en kyrkolokal så det finns ju ett inslag där, 

och att en präst framträder också klart det tangerar det är ju i viss mån ett religiöst inslag. Det gäller att 

hålla detta på en rimlig nivå så att säga. Det handlar ju mer om hur prästen talar och hur han framträder 

och om eleverna tvingas att göra någonting som de inte mår bra av eller kan stå för. 

 

Rektorn för skola D anser att avslutningar i kyrkan inte lättvindigt kan kategoriseras in i 

grupper om kulturarv/tradition respektive ett tillfälle där eleverna riskerar att utsättas för 

diskriminering. Rektorn hävdar att sanningen inte alltid är svart eller vit utan att elever från 

andra kulturer än svenska skall få ta del av de svenska traditioner som den svenska skolan står 

för. Lpo-94 anger att skolan skall verka för att eleverna är medvetna om och delaktiga i det 

gemensamma kulturarvet, samt att eleverna skall utveckla en förmåga att leva sig in i andras 

villkor och värderingar med motiveringen att skolan är en kulturell mötesplats (Skolverket, 

2009a). Rektorn för skola D poängterar vidare att det viktigaste är att inte låsa in sig i vissa 

fack där endast en ensidig version ges. Sålunda lägger skolan även mycket fokus på att 

uppmärksamma andra religioners och kulturers högtider genom ett kontinuerligt arbete från 

lärarnas sida. Rektorn för skola D upplever att de krockar som kan uppstå vid mötet mellan 

olika kulturer oftast inte får konfliktfyllda konsekvenser i undervisningen.  

 
Det gäller ju för lärarna att ha en balans där att man lyfter fram de olika religionerna. Oftast kan eleverna 

få berätta i klassrummet om hur dom firar och att man visar på hur man göra på olika sätt för det kan ju 

vara en väldig skillnad i den svenska kulturen också. Du har ju faktiskt elever som där föräldrarna absolut 

inte tror på kristendomen heller man kan ju vara ateist det får man ju också respektera.  
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Enligt rektorn för skola D har skolan aldrig övervägt att hålla sina avslutningar i något annat 

religiöst forum, utan har valt att ha kyrkan och skolgården som samlingsplats för sina 

avslutningar. Dock framhåller rektorn att skolans uppdrag är att fostra eleverna till en 

förståelse att det finns olika trosuppfattningar och att skolan då inte bör favorisera och fira det 

som endast går att finna i den egna kulturen och religionen. Istället menar rektorn för skola D 

att skolan måste lyfta fram och göra en bred kunskapsbas för eleverna att stå på beträffande 

samtliga religioner och kulturer.    

7.4.3 Delresultat 

Foucault (Hermann, 2004) beskriver hur skolan är ett traditionellt pedagogiskt rum vilket 

bidrar till att forma människan. Den makt som skolledaren i det här fallet utgör genom sitt 

beslut om att avslutningarna delvis skall utformas i en lokal med religiös anknytning verkar 

enligt Foucault som en produktiv kraft. Respondent D framhåller att det är skolans uppdrag att 

lyfta fram och erbjuda en bred kunskapsbas för eleverna att stå på beträffande olika religioner 

och kulturer. Att förlägga sina avslutningar i en lokal med religiös anknytning skulle enligt 

respondenten öka elevernas förståelse för andra trosuppfattningar.  

 

Bourdieus teori behandlar hur utbildningssystemet formar det kulturella kapitalet, men att 

människans habitus genom detta också formas så att vi blir mottagliga att erkänna de värden 

varpå det kulturella kapitalet vilar (Broady, 1989). I det avseendet legitimerar respondent D 

genom sitt mänskliga handlande vissa värden och kunskapsinnehåll. Respondent D medger 

dock att kyrkan genom sina symboler kan bidra till religiös påverkan på eleverna, vilket enligt 

Bourdieus teori skulle innebära att respondenten genom beslutet att förlägga avslutningarna i 

kyrkan ändå legitimerar vissa värden vilka inte överensstämmer med undervisandets uppdrag. 

Enligt rektorn för skola D har ifrågasättanden av skolavslutningarnas fysiska plats inte 

förekommit, vilket vi förklarar genom Bourdieus tankar om hur individen när den beträder ett 

nytt fält underkastat av den lära som är rådande inom fältet, vilket får som konsekvens att det 

samhälleliga maktförhållandet reproduceras (Bourdieu, 1997). Läran inom institutionen 

bevaras således genom underkastelse av traditionen.  

7.5 Respondent E  

7.5.1 Fallbeskrivning 

Enligt SCB:s beräkningar från december 2008 består kommundel E av ca 9000 invånare. Det 

finns ingen kartläggning att tillgå över hur många andra generationens invandrare 

kommundelen innehar. Av SCB:s statistik går det dock att utläsa att ca 2600 personer i 

kommundelen är utrikes födda eller utländska medborgare. Mellan åldrarna 0-15 finns det ca 

150 personer som är utrikes födda eller utländska medborgare. Skola E är en F-6 skola 

belägen i en medelstor svensk centralort. På skolan går det ca 400 elever i åldrarna 6-12. 

Skolan hör till de skolor i kommunens centralort som har en stor andel elever med utländsk 

härkomst och andra trosuppfattningar än den kristna. Ungefär 30-35 % av skolans elever har 

en annan kulturell bakgrund än den svenska. Skola E har valt att förlägga sina avslutningar 

vid jul och sommaruppehåll i skolans idrottshall.  

7.5.2 Intervjuresultat 

7.5.2.1 Vilka påverkansfaktorer går att urskilja beträffande rektorns val av plats för 

skolavslutningarnas utformande? 

På skola E är avslutningarna vid jul- och sommar uppehåll förlagda i skolans idrottshall. 

Avslutningarna är enligt rektorn för skola E obligatoriska med undantag för de elever som är 
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anslutna till Jehovas vittne, för vilka skolan anordnar andra aktiviteter. Enligt rektorn för 

skola E har beslutet att flytta skolans terminsavslutningar från kyrkan, där skolan genomförde 

avslutningarna förr, till idrottshallen haft en positiv inverkan på skolan. Rektor E menar att 

den rådande lagstiftningen om skolors krav på likabehandling är den stora faktorn vilken legat 

bakom beslutet. Skolan arbetar aktivt efter denna lagstiftning och har enligt rektor E tagit 

fram en likabehandlingsplan som bland annat omfattar avslutningars utformanden.  

 
Det kommer sig av lagstiftningen som finns när det gäller till exempel den lag om likabehandling så 

därför står det inskrivet i vår likabehandlingsplan. 

 

Rektorn för skola E menar att fokus bör ligga på likheter snarare än skillnader och att 

skolavslutningarna därför måste utformas så att alla elever kan delta. Skola E får enligt 

rektorn ofta nyanlända elever från andra kulturer. Genom att välja att inte förlägga sina 

avslutningar i kyrkan menar rektorn för skola E att ständiga motiveringar till att ha kvar 

avslutningarna i kyrkan inte krävs. 

 

Rektorn för skola E poängterar att det är skolans likabehandlingsarbete som utgör den största 

påverkan beträffande var avslutningarna skall utformas. Dock menar rektorn för skola E att 

även den debatt kring skolavslutningar som figurerat i media har påverkat beslutet att inte 

förlägga avslutningarna i lokaler med religiös anknytning.  

 
Jag tror att man blir påverkad av den allmänna debatten. För några år sedan gick man ut i media och 

framförde synpunkter på olika håll. Man fokuserade väldigt mycket på det, man tittade på hur skolor 

utformar sina avslutningar, så det var ju också en orsak så klart. 

 

Rektorn för skola E hävdar att den mediala debatten och arbetet med likabehandlingsplaner 

har fört med sig positiva saker.  Skolan har enligt rektorn genom beslutet att inte längre 

utforma sina avslutningar i kyrkan fått en tydligare bild av diskrimineringsgrunderna och vad 

de innebär. 

7.5.2.2 Hur väl överensstämmer rektorns beslut med förekommande lagar och 

styrdokument? 

Skola E har valt att genomföra sina avslutningar i skolans idrottshall. Den främsta orsaken till 

detta beslut ligger i de riktlinjer som finns angivna i lagar och styrdokument, vilka resulterat i 

att skolavslutningarnas utformningar tagits upp i skolans lokala likabehandlingsplan. Enligt 

rektorn för skola E har skolan en bred kulturell mångfald och det är därför nödvändigt för 

skolan att vara införstådd med de diskrimineringsförebyggande åtgärder som finns. Det 

diskrimineringsförebyggande arbetet bygger på att förhindra diskriminering som kan kopplas 

till kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder (2008:567). 

Skolavslutningar förlagda i en kyrkolokal kan enligt rektorn för skola E ha en diskriminerande 

effekt i det avseendet av vissa elever inte kan delta. Likabehandlingsplanen fokuserar enligt 

rektorn för skola E på främjande och förebyggande åtgärder ur ett diskrimineringsperspektiv. 

Skolan arbetar enligt rektorn för skola E aktivt med att utforma en icke-konfessionell skola 

som tillhandahåller en ömsesidig respekt för olika religioner och trosuppfattningar. 

 

Enligt rektor för skola E har även utformandet av avslutningarna förändrats på grund av att 

avslutningarna flyttade från kyrkan till idrottshallen. Förr var prästen delaktig och 

avslutningarna var av en mer traditionell karaktär. I dag har rektorn valt att inte ha en präst 

närvarande för att inte eleverna skall utsättas för religiös påverkan. Skolverket (2009b) har i 

sin bedömning utifrån rättsliga regleringar kommit fram till slutsatsen att skolavslutningen bör 
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utformas på så sätt att alla elever kan delta utan att det föreligger en risk för ensidig påverkan 

för någon trosuppfattning. Under skiftet från kyrka till idrottshall förekom det dock vissa 

motsättningar och det var enligt rektorn för skola E inte helt enkelt att genomföra 

förändringen. 

 
Det var ju inte helt enkelt att genomföra förändringen, det fanns ju personal som inte gillade att vi 

ändrade, fanns ju föräldrar som opponerade sig emot att prästen inte var med på avslutningen för det har 

ju alltid varit så. Nu är det ingen som pratar om det utan nu är det som det är. 

 

Enligt rektor E har skolan aldrig övervägt att förlägga sina avslutningar i andra religiösa 

forum. Personligen ser rektorn inget problem med att skolor genomför sina avslutningar i 

kyrkan. Dock menar rektor för skola E att som rektor för en mångkulturell skola kan 

skolledaren inte ta ansvar och stå för en avslutning i kyrkan på grund av de riktlinjer som 

finns angivna från högre instanser. Skolavslutningar kan enligt skolverkets 

skolansvarsutredning (SOU 2004:50, s 178) ske i kyrkan om religiösa inslag är obefintliga, 

annat lokal saknas samt om fokus ligger på tradition och samvaro. Gudstjänster och religiösa 

sammankomster faller under bestämmelser för sammankomst för opinionsbildning, vilket det 

enligt skolverkets tillsynsbeslut från 1996 är förbjudet att tvinga någon att delta i. Däremot 

anser rektorn att en avslutning som genomförs på samma plats år efter år skapar en tradition. 

Rektorn för skola E menar vidare att skolan nu har en avslutning där alla kan delta, vilket 

skapar grund för en ny tradition som rektorn för skola E vill värna om en sådan inkludering 

gynnar eleverna.    

 

På skola E uppmärksammas inte andra religiösa högtider i någon större utsträckning. Dock 

menar rektorn för skola E att arbetet med att uppmärksamma andra kulturers traditioner är ett 

arbete som bör utvecklas.  

 
Så där har vi ett utvecklings område, att bli bättre på att skriva in i våra kalendarier när dom här 

högtiderna infaller och se till att man uppmärksammar det i klasserna. Det är egentligen nästan minst lika 

viktigt ur diskrimineringshänseende. Man kan nästan säga att det är minst lika diskriminerande att inte 

uppmärksamma det.       

 

Rektorn poängterar att skolinspektionen nyligen har tittat på hur skola E arbetar med frågor 

rörande elever med annan kulturell bakgrund än den svenska. Denna rapport har enligt rektorn 

för skola E gett en tankeställare. Rektorn menar att arbetet med att lyfta andra elevers 

trosuppfattning måste bli bättre. 

7.5.3 Delresultat 

Respondent E påverkas enligt sina uttalanden av gällande lagar och styrdokument i 

beslutsfattandet kring var skolan skall hålla sina avslutningar. Med bakgrund i Foucaults 

(2002) teori om att maktutövningens grundläggande operation är att dra gränser och diktera 

lagar, kan vi dra slutsatsen att respondent E påverkas av den makt vilken aktuell lagstiftning 

utgör. Foucault menar att maktens rena form infinner sig i lagstiftningsfunktionen, i vilken 

lagstiftarna förkunnar lagar som innebär att maktutövningen till att börja med måste förstås 

som en talhandling. Enligt rektorn för skola E måste skolan som ett resultat av den breda 

kulturella mångfalden vara införstådd med de diskrimineringsförebyggande åtgärder som 

finns. Som rektor för en mångkulturell skola kan respondenten inte ta ansvar och stå för en 

avslutning förlagd i en lokal med religiös anknytning på grund av de riktlinjer som finns 

angivna från högre instanser. Följaktligen avstannar även den kulturella reproduktionen av 

den dominanta klassens föreställningar om var skolavslutningar skall förläggas, genom det 

ifrågasättande respondenten gör (Bourdieu, 1997).  
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7.6 Respondent F  

7.6.1 Fallbeskrivning 

Kommundel F består enligt SCB:s beräkningar från december 2008 av 11000 invånare. Det 

finns ingen kartläggning att tillgå över hur många andra generationens invandrare 

kommundelen innehar. Av SCB:s statistik går det dock att utläsa att ca 3900 personer i 

kommundelen är utrikes födda eller utländska medborgare. Mellan åldrarna 0-15 finns det ca 

450 personer som är utrikes födda eller utländska medborgare. Skola F är en F-6 skola 

belägen i en medelstor svensk centralort. På skolan går det ca 300 elever i åldrarna 6-12. 

Ungefär 97 % av skolans elever har en annan kulturell bakgrund än den svenska, vilket 

innebär att skolan hör till de skolor i kommunens centralort som har en stor andel elever med 

annan kulturell bakgrund. Skola F har valt att hålla sina avslutningar vid sommaruppehållen i 

en närbelägen park medan avslutningarna vid juluppehållet är förlagda i skolans 

gymnastiksal.  

7.6.2 Intervjuresultat 

7.6.2.1 Vilka påverkansfaktorer går att urskilja beträffande rektorns val av plats för 

skolavslutningarnas utformande? 

På skola F är avslutningarna vid sommaruppehållet förlagda utomhus i en närliggande park 

vilken tillhandahåller en teaterscen. Eleverna får då tillfälle att framträda i såväl orkester som 

kör. Eleverna i åk 6 avtackas för sin tid på skolan med en blomma eller ett diplom och rektorn 

håller ett kort tal. Vid juluppehållet ser upplägget ungefär likadant ut, förutom att 

avslutningen då är förlagd i skolans gymnastiksal. Skola F har sålunda valt att helt undvika att 

ha någon avslutning förlagd i kyrkan. Beslutet togs för ca 10 år sedan, efter det avslutningarna 

under en längre tid varit förlagda i en närliggande kyrka. Rektorn för skola F var dock inte 

verksam vid beslutsfattandet och har därför svårt att motivera varför beslutet togs. Däremot 

poängterar rektorn att ett beslut om att gå tillbaka till att ha avslutningarna i kyrkan är högst 

oaktuellt. Rektorn för skola F menar att kyrkan som lokal explicit utgör ett religiöst forum och 

att skolan på grund av sin höga andel elever med utländsk härkomst därför inte kan försvara 

ett beslut om att förlägga avslutningarna i ett religiöst forum av något slag.  

 
Jag skulle aldrig flytta tillbaka, om det skulle vara en provokativ fråga i den riktningen. På grund av det 

jag har sagt tidigare. Jag ser kyrkan som en lokal för att hålla den här högmässan, de här riterna som har 

med kristendomen att göra. Därför kan jag ju inte flytta in, när jag själv tänker, att jag inte ska påverkas. 

Vi har helt andra, mycket bättre lokaler här i närheten. Hade jag suttit någonstans där vi inte hade en enda 

lokal, jobbat i ett garage och det fanns en stor fin lokal som ägdes av kyrkan då. Ja, då hade jag kanske 

kunnat tänka om men jag tror också att jag hade fått tänka om många varv om jag hade 97 % med ett 

annat modersmål än svenska, som inte var uppfödda med Vasa och Kalles kaviar – för det är de ju inte, 

våra barn. 

 

Enligt vår förståelse av rektorn för skola F spelar således kulturen, i det här fallet kulturens 

mångfald, en avgörande roll i beslutet om var avslutningarna skall hållas. Rektorn för skola F 

poängterar att en individ aldrig helt och hållet kan frigöra sig från sin kultur, men att 

arbetsledaren för en skola bör tänka efter och förhålla sig till kulturen. Rektorn för skola F 

definierar de kyrkliga avslutningarna som ett kulturarv och en tradition. Rektorn framhåller 

dock att historien hela tiden ändrar sig och det som idag kan ses som typiskt svenskt i själva 

verket kan vara en tradition med influenser utifrån som tiden har försvenskat.  

 
Men det ändrar ju sig, hela tiden ändrar det ju sig, med influenser till varandra. Jordklotet blir mindre och 

vi ger ju varandra hela tiden så det som vi många gånger tycker är ruskigt svenskt, det är ju inte så 
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svenskt egentligen det heller, men vi har tagit det till oss och sedan blir det ju så. Och det kommer att bli 

mer och mer så, det är jag alldeles övertygad om.  

 

Rektorn för skola F framhåller vidare att den mediala debatten kring skolavslutningarna kan 

fungera som en positiv påverkansfaktor i beslutsfattandet i termer av att skolor tänker efter 

beträffande beslutet. Dock menar rektorn för skola F att pressen ofta har en tendens att 

förvränga olika sanningar för att landa i en braskig rubrik i vilken mycket klokt som 

rektorerna framhållit gått förlorat.  

 
Men det är ju alltid som så. Den tredje statsmakten det är ju pressen. Det är ju alltid som så då att det här 

blir väldigt aktuellt och så sticker dom micken under näsan på någon rektor någonstans…Dels tycker jag 

att det är lite tråkigt, för jag har själv blivit utsatt för det, i ett annat sammanhang. Att man gör upp ok, 

vilka frågor är det som gäller, och sen kommer den här frågan och då klipps allt annat klokt som alla 

rektorer antagligen har sagt på vägen, det klipps bort och så kommer bara det här då, stötande ögon och 

så. 

 

Rektorn för skola F har under sin verksamma tid på skolan inte mött några större 

motsättningar från föräldrar beträffande avslutningarnas utformanden. Föräldrarna är inte 

heller involverade i det avseende att de är delaktiga i besluten om var avslutningarnas skall 

hållas. Sedan två år tillbaka finns det ingen föräldraförening på skolan, vilket rektorn för skola 

F beklagar djupt.  

 

Enligt vår förståelse av rektorn för skola F har kyrkan idag inget inflytande över 

avslutningarnas utformanden. Under sitt första verksamma år som skolledare valde dock 

rektorn för skola F att ha en företrädare för kyrkan med på avslutningen i syfte att tala till 

eleverna om mellanmänskliga relationer och livet.  

 
Vi har en ny präst i området och han var med på den första sommaravslutningen som jag var…det måste 

varit 05 eller 06 då.. Då hade han varit med och han ringde och erbjöd sina tjänster och ja men visst, du 

kan vara med – MEN, så tog jag i telefon först att vi har väldigt många från andra, som inte är kristna 

eller döpta då. Så jag vill att du pratar mer om mellanmänskliga relationer, att du lägger det på den nivån 

utan att gå in på Gud och Jesus. Jajjemän, sa han. Sen påminde jag honom också innan då, att tänk på det 

alltså, att vara lite… But he got carried away om man säger så, utan det blev väldigt mycket. Och jag 

gillade inte det. Så sen har jag inte bjudit in honom någon mer gång, eller någon annan präst i det 

avseendet. För jag tycker inte att det hör till.  

 

Rektorn för skola F tog efter denna specifika avslutning ett definitivt avstånd från kyrkliga 

företrädares medverkan under skolavslutningarna, ett beslut som rektorn för skola F säger sig 

vara stolt över. Rektorn för skola F menar att de eleverna med utländsk härkomst på skolan 

inte själva valt att komma till Sverige, utan snarare hamnat här på grund av flykt från politiska 

tillstånd i världen. Som vi förstår rektorn för skola F är det av respekt för dem och deras 

trosuppfattningar som företrädare för kristendomen inte längre är ett inslag i skolans 

avslutningsceremonier.  

7.6.2.2 Hur väl överensstämmer rektorns beslut med förekommande lagar och 

styrdokument? 

Rektorn för skola F framhåller att eleverna enligt skollagen skall gå 178 dagar i skolan, varav 

avslutningsdagen är en. Avslutningarna är följaktligen obligatoriska för eleverna att delta i. 

Avslutningar bör enligt skolverkets bedömning (2009b), om de är obligatoriska, utformas med 

omsorg eftersom gudstjänster och religiösa sammankomster faller under bestämmelser för 

sammankomst för opinionsbildning, vilket det enligt skolverkets tillsynsbeslut från 1996 är 

förbjudet att tvinga någon att delta i. Enligt vår förståelse av rektor F bejakar och rättar sig 

skolan efter de riktlinjer som styrdokumenten framhåller, samtidigt som rektorn för skola F 
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ifrågasätter kristendomens influenser i läroplanen. I Lpo-94 (Skolverket, 2009a) finns angivet 

att undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell, men att de värden som skolan skall 

gestalta och förmedla skall ske i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 

tradition och västerländsk humanism.  

 
Sen är det lömskt det här med kristendomens ställning. För kristendomens ställning i skolan. Som 

skolämne som lobbas det mycket, både inför Lgr-80 och även vad jag har förstått inför Lpo-94, kristna 

värderingar och så. De kristna värderingarna är inte unika, utan det är faktiskt många religioner som har 

dem, och faktiskt har värderingar som är väl så goda om inte bättre än de kristna värderingarna. Men som 

sagt, det lobbades rätt mycket inför våra, så att kristendomen har ändå en särställning vad jag förstår.  

 

Rektorn för skola F poängterar att de värden som styrdokumenten definierar som kristna inte 

är unika på något sätt, men att kristendomen ändå tycks ha en särställning i de svenska 

styrdokumenten. Rektorn för skola F poängterar dock att den kristna traditionen är så väl 

förankrad i det svenska samhället att det är svårt för ett snabbt frigörande att ske. Rektorn för 

skola F framhåller dock att frigörandet kan komma att gå fortare som ett resultat av den 

invandring Sverige har idag. Rektorn för skola F ser invandringen till Sverige som något 

positivt då denna bidrar till en blandning av religioner som är väl så goda som kristendomen. 

Men som en del i frigörandets begränsning på grund av tid, sker fostran av eleverna i skolan 

med kristna värderingar, något som rektorn för skola F dock inte vill definiera som negativt.  

 
Jag är rätt stolt över det och jag är traditionsbärare och jag har fostrat mina barn. Och när jag har jobbat i 

skolan och så vidare, så visst jag ju jag berätta om, så här gör vi här. Och det kan vara en bra lärdom för 

eleverna att veta. I det vardagliga har vi även kulturyttringar i det lilla, och det kan vara bra att kunna.   

 

Rektorn för skola F menar att trots att skolan bjuder på en oerhört bred kulturell mångfald 

med 97 % elever med ett annat modersmål än svenska, är det ändå i Sverige med tillhörande 

traditioner och kultur som eleverna befinner sig. I termer av att skolan skall fostra är det 

således de kristna värdena som eleverna fostras med. Rektorn för skola F vågar framhålla att 

trots att skolan skall vara icke-konfessionell är det dock kristendomen som är regerande.  

7.6.3 Delresultat 

Bourdieus teori grundar sig i att kulturen reproduceras i så gott som alla mänskliga 

handlanden eftersom sådant mänskligt handlande sällan ifrågasätts utan istället bidrar till 

vidarebefordra de makt- och dominansstrukturer som är rådande i samhället. Det sociala 

kraftspelet synliggörs således i det dominanssamhälle vi lever i och kan endast frigöras genom 

att problematisera det självklara mänskliga handlandet (Miegel & Johansson, 2002). 

Respondent F har ifrågasatt kristendomens ställning i styrdokumenten i relation till det 

mångkulturella samhället. Detta innebär att respondent F intagit en sådan position där det 

mänskliga handlandet bidragit till att reproduktionen avstannat. Foucault menar att makten 

inte endast synliggörs i den form att den symboliseras av auktoriteter utan att den istället 

verkar genom synliggörande och produktion av kunskap om de människor som ledningen, 

påverkandet eller maktutövningen riktar sig emot (Herrmann, 2004). Ett ställningstagande 

mot skolavslutningar i kyrkan med dess företrädare som deltagare synliggör enligt vår 

förståelse av Foucault respondentens kunskap om den påverkan kyrkan kan utgöra.  

7.7 Resultatsammanfattning 

Vid analysen av respondenternas intervjusvar kan vissa kategoriseringar göras vilka ger oss 

en förståelse över var skolledare som representanter för sina skolor i en medelstor svensk 

centralort väljer att utforma sina avslutningar. Genom att använda oss av Bourdieu och 

Foucault kan vi utläsa att samtliga respondenter bidrar till att reproducera kulturen på skolan i 
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olika avseenden. Maktförhållandena på skolorna kan variera med utgångspunkt i de 

påverkansfaktorer som styr beslutet om var skolornas avslutningar skall förläggas.  

7.7.1 Vilka påverkansfaktorer går att urskilja beträffande rektorernas val av 

plats för skolavslutningarnas utformanden? 

Respondenterna A, C och D påverkas främst av de traditioner den svenska kulturen bär med 

sig, vilket genom vår förståelse av Bourdieu (1997) innebär att den kulturella reproduktionen 

kan fortgå. Genom att använda Foucaults (2002) teori om maktutövande förstår vi att skolan 

är den aktör som är mest dominant i styrkeförhållandet medan minoritetsgruppen är den 

underlägsna, vilket förklarar bristen på motsättningar från minoritetsgruppens sida. 

Respondenterna B, E och F visar på mångkulturalismens påverkan i det avseende att 

mångkulturalismen kräver att avslutningarna i högre grad utformas icke-konfessionellt. Den 

kulturella reproduktionen beträffande det legitima med religiöst präglade avslutningar har 

följaktligen avstannat som ett resultat av ifrågasättande (Bourdieu, 1997).  

7.7.2 Hur väl överensstämmer rektorernas beslut med förekommande lagar och 

styrdokument? 

Var respondenterna valt att förlägga sina avslutningar kan ur olika perspektiv ses som 

försvarbart eftersom förekommande lagar och styrdokument visar på en oenighet beträffande 

ämnet. Enligt Björklunds uttalande (Riksdagen, 2007/08: 1244) finns det inget som hindrar att 

en skolavslutning hålls i en kyrkolokal under förutsättning att tonvikten läggs på traditioner, 

högtidlighet och samvaro. Att respondenterna A, C och D väljer att utforma sina avslutningar 

i kyrkan kan därför försvaras. DO (Kyrkans Tidning, 2009-06-05) menar dock att en skola 

som utesluter vissa elever på avslutningen inte lever upp till lagens ambitioner, vilket skulle 

innebära att respondent A utformar sina avslutningar på ett sätt som inte överensstämmer med 

den förekommande diskrimineringslagen. DO (Kyrkans Tidning, 2009-06-05) framhåller 

vidare att skolavslutningar bör förläggas i neutrala lokaler utan religiös anknytning, vilket är 

krav som respondenterna A, C och D lever upp till.  

 

Respondenterna A, C och D har valt att hålla sina avslutningar i lokaler utan religiös 

anknytning, vilket samtliga respondenter motiverar med utgångspunkt i styrdokumenten. 

Genom Foucaults (2002) teori beträffande att maktutövningens grundläggande operation är att 

dra gränser och diktera lagar, uppstår en förståelse för hur respondenterna B, E och F som 

rektorer för mångkulturella skolor inte kan ansvara för en konfessionell avslutning. Detta 

bidrar till att den kulturella reproduktionen av den dominanta klassens föreställningar om den 

sanna kulturen ifrågasätts och därmed även avstannar (Bourdieu, 1997). I Lpo-94 (Skolverket, 

2009a) finns angivet att undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell, men att de 

värden som skolan skall gestalta och förmedla, skall ske i överensstämmelse med den etik 

som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism.  Europarådet (1950) anger 

dock att föräldrar skall tillförsäkras att deras barn får en sådan undervisning som 

överensstämmer med den egna religiösa och filosofiska övertygelsen. I det avseendet kan de 

val respondenterna B, E och F gör beträffande avslutningarnas förläggning i mindre 

utsträckning anses leva upp till lagens ambitioner.  
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8 Diskussion 
 

I resultatdiskussionen relaterar vi undersökningens resultat med utgångspunkt i Bourdieu och 

Foucaults teorier till den tidigare forskning vi redogjort för i bakgrunden. Vi argumenterar 

även för egna synpunkter och redogör för de didaktiska konsekvenser vi anser att 

undersökningens syfte har för läraryrket. Avslutningsvis diskuterar vi val av metod.  

8.1 Resultatdiskussion 

8.1.1 Vilka påverkansfaktorer går att urskilja beträffande rektorernas val av 

plats för skolavslutningarnas utformanden? 

Genom vår undersökning har vi kunnat urskilja vissa påverkansfaktorer som framträder 

starkare än andra beträffande rektorers val av skolavslutningars plats. Enligt vår undersökning 

kan vi konstatera att kulturen spelar en avgörande påverkansroll vid utformandet av skolans 

avslutningar. Kulturen är bärare av makt beträffande såväl traditioner som mångkulturalitet, 

vilket även innebär att det som kännetecknar kulturen på en skola inte nödvändigtvis behöver 

överensstämma med en annan skola.  

8.1.1.1 Lagens påverkan 

Respondenterna A, C och D hävdar att beslutet om avslutningarnas utformanden grundar sig i 

lokalmässiga eller traditionsenliga skäl. Skolavslutningar kan enligt skolverkets 

skolansvarsutredning (SOU 2004:50) ske i kyrkan om religiösa inslag är obefintliga, annan 

lokal saknas samt om fokus ligger på tradition och samvaro. Respondenterna A, C och D 

fäster uppmärksamheten på att beslutet om att utforma avslutningarna i kyrkan även beror på 

att det inte finns någon annan lokal att tillgå av den karaktär som skulle rymma den mängd 

elever skolorna har. Jan Björklund (Riksdagen, 2007/08:1244) framhåller i sitt uttalande att 

det under förutsättning att tonvikten läggs på traditioner, högtidlighet och samvaro och inte på 

religiösa inslag, inte finns något i lagstiftningen eller i läroplanerna som hindrar att en 

skolavslutning hålls i en kyrkolokal. Enligt vår förståelse av respondent A är det dock inte 

lagen som varit den främsta påverkansfaktorn till beslutet, utan snarare traditionens värde. 

Respondent A påpekar att Sverige vilar på en kristen grund och att då använda kyrkan som 

rum är viktigt, eftersom det är en del av den svenska traditionen. Den rådande läran inom 

institutionen beträffande avslutningarnas utformande i kyrkans lokaler har följaktligen kunnat 

bevaras genom underkastelse av traditionen av dem som inte delar den dominanta kulturens 

åskådningar. Enligt respondent A har ett ifrågasättande av ceremonins legitimitet ej skett på 

skolan. Då en sådan frånvaro av ifrågasättande finns beträffande den inre logik som 

genomsyrar skolan har det dominerande kulturella maktförhållandet kunnat reproduceras 

(Bourdieu, 1997).  

 

Respondenterna C och D påpekar att möjligheten att gå in i religiösa rum av olika slag är ett 

sätt att nå kunskap om sin mångkulturella omgivning, snarare än ett sätt att diskriminera dem 

som inte är av samma kultur. Enligt Foucault (Hermann, 2004) synliggörs makten inte enbart 

i den form att den symboliseras av auktoriteter utan verkar även genom synliggörande och 

produktion av kunskap om de människor som ledningen, påverkandet eller maktutövningen 

riktar sig emot. Enligt vår uppfattning kan de beslut respondenterna C och D tagit förstås 

genom Foucaults teori om makt, eftersom respondent C och D’s uttalanden därför går att 

koppla till styrdokumenten. I Lpo-94 (Skolverket, 2009a) poängteras att den fostran och 

utbildning som sker i skolan skall ha en djupare mening, vilket innebär att skolan skall verka 
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för att överföra och utveckla ett kulturarv till nästa generation. Enligt vår tolkning kan det 

finnas en sund grund i beslutet att utforma sina avslutningar i ett religiöst rum. Respondent C 

och D har enligt vår uppfattning i sina beslut påverkats av lagen i det avseende att kulturarvet 

bejakas. Respondenterna C och D poängterar även att det är viktigt att skolavslutningarna blir 

en sammankomst där eleverna står i centrum och dit anhöriga är välkomna att ta del av 

ceremonin. Skolverket (2009b) har i sin bedömning utifrån rättsliga regleringar kommit fram 

till slutsatsen att skolavslutningen bör utformas på så sätt att alla elever kan delta utan att det 

föreligger en risk för ensidig påverkan för någon trosuppfattning.   

 

Respondenterna B, E och F har valt att förlägga avslutningar på annan plats än i kyrkan. Detta 

beslut hävdar respondenterna B och E ligger i linje med de lagar och bestämmelser som finns 

för skolan eftersom skolan skall ha en icke-konfessionell prägel. Respondent F hävdar att 

valet grundar sig i kulturella faktorer. Valet att förlägga avslutningarna utanför kyrkan kan 

enligt vår förståelse ses som ett resultat av den decentralisering som genomfördes under 1990-

talet. Då ansvaret flyttades över från stat till enskilda skolledare och kommuner skapades 

möjligheter för beslutfattarna att själva tolka styrdokumenten och andra skrifter utifrån 

specifika situationer (Skolverket, 2009c). Respondenterna B, E och F representerar skolor där 

antalet elever med utländsk härkomst är högt och på motsvarande sätt kulturerna många. Med 

decentraliseringen som bakgrund har enligt vår förståelse beslutsfattarna för respektive skola 

valt att utgå från sin egen situation. Därmed har beslutet att hålla avslutningarna på annan 

plats än i kyrkan resulterat i att ovan nämnda respondenter i hög grad påverkats av de 

riktlinjer styrdokument och andra förekommande lagar utgör. Respondent B motiverar 

beslutet att utforma sina avslutningar i icke religiösa lokaler eller platser med utgångspunken i 

det uppdrag som ålagts företrädare för skolan genom läroplanen. Enligt respondent B är 

skolledarens uppgift att förvalta och överföra demokratiska värden till eleverna i syfte att 

forma dem till harmoniska samhällsmedborgare. Då skolan karaktäriseras av en kulturell 

mångfald har respondent B i sitt försök att bejaka det mångkulturella samhället legitimerat 

värden som dominanta för skolan. Följaktligen har reproduktionen av traditionella värden 

beträffande avslutningarnas plats avstannat för att ersättas av andra värden som för skolan är 

dominanta (Karlsen Baek, 2005).  

  

Enligt respondent E är den rådande lagstiftningen om skolors krav på likabehandling den stora 

påverkansfaktorn vilken legat bakom beslutet om avslutningarnas fysiska plats. Enligt 

ovanstående respondent arbetar skolan aktivt efter denna lagstiftning vilket har lett till att 

skolan tagit fram en likabehandlingsplan som bland annat innefattar avslutningars 

utformande. Enligt Lpo-94 skall undervisningen vara icke-konfessionell i det avseende att det 

är viktigt att skolor håller isär undervisning och utövande av en religion. Vår förståelse av 

respondentens uttalande i relation till Lpo-94 stämmer väl överens med vad som står skrivet i 

diskrimineringslagen. Alla elever skall enligt diskrimineringslagen (2008:567) känna sig 

delaktiga oavsett religion, annan trosuppfattning eller ateism. Enligt vår förståelse av detta 

uttalande följer respondent E även Foucaults (Börjesson & Rehn, 2009) teori i vilken makt 

inte endast kan definieras som begränsning eller förtryck utan samtidigt som en produktiv 

kraft. 

8.1.1.2 Skolans påverkan 

Persson (2003) beskriver hur eleverna genom Sveriges lag på skolplikt inte har möjlighet att 

göra motstånd till skolväsendet vilket i sin tur innebär att skolan hamnar i en maktposition. 

Genom Foucaults (2002) teori kan vi dra slutsatsen att skolan är den dominerande i 

maktförhållandet. Enligt det resultat vi fått fram ur vår undersökning är eleverna antingen 

ålagda eller uppmuntrade att vara delaktiga i de olika avslutningsceremonier skolorna 
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anordnar. Var rektorerna väljer att förlägga sina avslutningar är därför av central betydelse 

eftersom detta innebär att ett styrkeförhållande med dominanta och underlägsna aktörer går att 

urskilja. Respondent A väljer enligt vår undersökning att hålla sina avslutningar i lokaler som 

har en religiös anknytning och motiverar detta beslut med traditionen alltid varit så. Med 

Bourdieu (1997) som utgångspunkt kan vi se att en förändring av den rådande kulturella 

reproduktionen sålunda inte är aktuell eftersom traditionen som sådan inte ifrågasätts. 

Skolledarens roll som beslutsfattare verkar i detta fall som en reproducerande kraft i frågan 

om kulturens värderingar och traditioner.  

 

Även respondent C och D har valt att delvis förlägga sina avslutningar i lokaler med religiös 

anknytning. Högdin (2007) menar att religiösa värderingar kan komma att fungera som 

utlösande faktorer vid motsättningar mellan exempelvis kommun och föräldrar. Inga större 

motsättningar beträffande val av plats för avslutningarna har dock skett under de år 

respondenterna varit verksamma rektorer, vilket vi genom Foucaults (2002) maktteori tolkar 

som att skolorna i vår undersökning är de dominanta parterna i det styrkeförhållande som är 

rådande mellan skola och elever/föräldrar. Det har inte förekommit ifrågasättanden utifrån 

beträffande val av plats för avslutningarna, vilket i sin tur bidragit till att skolorna inte sett 

någon anledning att ändra besluten. Respondent A betonar att det kan komma att ske en 

övervägning om ändrat beslut om den traditionella avslutningen skulle ifrågasättas, men att 

skolorna i nuläget inte ämnar ändra på traditionen. Med Bourdieu (1997) som utgångspunkt 

kan se att den kulturella reproduktion som skolan står för med all säkerhet kommer att fortgå 

om inte ett ifrågasättande sker. Bourdieu (Broady, 1986) menar att det kulturella kapitalet är 

hierarkiskt kopplat. Detta kan enligt vår uppfattning synliggöras vid skolavslutningar i kyrkan 

eftersom det är den dominerande klassen som har erkänt det legitima med ceremonin. Det 

dominerande maktförhållandet reproduceras således eftersom utbildningssystemet hjälper till 

att forma det kulturella kapitalet. 

 

Respondenterna B, E och F har i olika utsträckningar en bred kulturell mångfald och har valt 

att utforma sina avslutningar helt utan religiös anknytning, vilket visar på ett helt annat 

perspektiv än hos respondenterna A, C och D, hos vilka traditionen står i fokus. Respondent F 

betonar kristendomens tvetydiga ställning i styrdokumenten men har genom sin möjlighet att 

själv tolka styrdokumenten ändrat den rådande traditionen genom att flytta avslutningarna 

från kyrkan till lokaler utan religiös anknytning.  Med hjälp av Bourdieus (1997) teori kan vi 

därför dra slutsatsen att den kultur som en gång varit rådande avstannat i sin reproduktion för 

att ta en annan riktning. Sedan decentraliseringen på 1990-talet har makten över vissa 

beslutsfattanden fallit på de enskilda skolorna och därmed även på rektorerna (Skolverket 

2009c). Den variation av argument vi fann hos respondenterna beträffande var och varför 

skolavslutningarna utformas som de gör visar på hur decentraliseringen medfört att 

tolkningarna av styrdokumenten kan variera. Som vi förstår Linné (2001) skall skolan 

utveckla egenskaper hos eleverna som eleverna sedan kan bära upp och förstärka ur ett 

demokratiskt perspektiv. Enligt vår synpunkt finns det dock variation på hur rektorerna 

efterlever detta. Isling (1980) förespråkar en kombination av en centraliserad och 

decentraliserad skola eftersom skolan är i behov av en likformighet. Av den variation vi funnit 

beträffande respondenternas utsagor är vår synpunkt, i enlighet med Isling, att skolan idag kan 

behöva tydligare styrning. 

 

Respondent A väljer att tolka styrdokumenten ur ett perspektiv där tradition och svenskt 

kulturarv är centralt, medan respondent E och F snarare väljer att agera efter de demokratiska 

principerna i denna specifika fråga. Respondent B fokuserar på ett perspektiv där hänsyn tas 

till elevernas olikheter och där ingen riskerar att utsättas för diskriminering. Respondenterna 
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C och D väljer att fokusera på den lärdom eleverna kan dra av varandra beträffande kulturarv 

och traditioner. Roth (1998) menar att skolan som en del av det mångkulturella samhället har 

ett ansvar att förmedla ett demokratiskt synsätt där respekt för olikheter skall vara centralt. 

Enligt vår förståelse av respondenterna innebär valet att utforma avslutningarna ur ett icke-

konfessionellt perspektiv att hänsyn till andra olikheter tas, men att den kultur som den 

kristna, och ur ett historiskt perspektiv även svenska, traditionen utgör faller bort.  

8.1.1.3 Medial påverkan 

Respondenterna A, C och D hävdar att den mediala debatt som figurerat inte har påverkat 

förekommande beslut angående platsen för skolornas avslutningar. Emellertid anser 

respondenterna att media kan ha en påverkan på skolor i allmänhet eftersom debatten som 

figurerat varit relativt omfattande. Ett sådant antagande stämmer väl överens med Hadenius 

och Weibull (2005), vilka menar att media i olika former är en integrerad del av ett modernt 

samhälle och fungerar som informationskanaler. Respondent A hävdar att den mediala 

debatten endast kan förstås i termer av negativt tal. Kyrkan är ett vackert rum vilket skall 

komma till användning. Skolan är enligt respondent A ingen isolerad företeelse på något vis, 

vilket dock går emot tidigare uttalanden om att traditionen med avslutningen i kyrkan skall 

bejakas och ej förändras. Respondent C och D är överens om att debatten som i media 

figurerat och figurerar med jämna mellanrum, kan skapa en rädsla för utsatthet. Beslutet om 

skolavslutningarnas fysiska plats kan få negativ uppmärksamhet i media vilket får som 

konsekvens att kritik uppstår. Med Foucault som utgångspunkt är vår synpunkt att en sådan 

rädsla är befogad. Den makt som media bär på innebär inte bara en produktiv kraft i det 

avseende att beslut kan komma att ändras (Börjesson & Rehn 2009). Foucault (2002) menar 

även att maktutövandet kan vara av destruktiv karaktär, vilket innebär att verkligheten 

förvanskas.  

 

Att media har makt och att folk blir påverkade av vad som skrivs och berättas i TV eller 

tidningar är enligt Berglertz och Nohrstedt (2009) uppenbart. Dock menar såväl respondent A 

som C och D att en sådan påverkan inte har skett. Vår synpunkt är att den mediala debatten 

inte behöver utgöra en direkt påverkan, men att media innehar en indirekt makt över sin 

publik. Enligt Berglertz och Nohrstedt (2009) kan en sådan makt innebära att media kan 

påverka någon till något som inte nödvändigtvis behöver vara i den påverkades intresse.  

 

Respondent B, E och F anser att den mediala debatten beträffande skolavslutningars 

förläggning är positiv. Enligt respondent B och F har debatten emellertid inte legat till grund 

för något beslut. Däremot har media haft en viss påverkan hos respondent E beträffande 

beslutet att förlägga avslutningarna i en lokal utan religiös anknytning. Debatten ger enligt 

respondenten inte bara en bra skildring på hur utformningarna kring avslutningarna ser ut utan 

även på dagens samhälle. Enligt vår förståelse av Hadenius och Weibull (2005) präglar media 

i dagens samhälle vår vardag, då media genom olika kanaler från morgon till kväll erbjuder 

orientering och förströelse, vilket enligt vår synpunkt kan förklara varför respondent E 

upplever att en viss påverkan skett.  

 

Respondent F hävdar att det finns en annan sida av media som är viktig i det avseende att 

media ofta har en tendens att förvränga olika sanningar, vilket kan förklaras utifrån Foucaults 

teori om att makten, i det här fallet den mediala makten, kan vara av destruktiv karaktär i 

vilken verkligheten förvanskas (Foucault, 2002). Pressen är enligt respondent F den tredje 

statsmakten, vilket överensstämmer med Torbackes (1976) påstående om att det tryckta och 

skrivna ordet är ett medel för att uppnå och bevara makt och myndighet. Vår synpunkt är att 

den mediala debatten kan fungera som en katalysator i frigörandet av den kulturella 
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reproduktionen. Bourdieu (1997) anser att ett avstannande av den kulturella reproduktionen 

endast kan göras om ett ifrågasättande sker. Den mediala debatten som figurerat kring 

skolavslutningar har ifrågasatt kyrkans roll beträffande var avslutningarna skall utformas. 

Med bakgrund i Bourdieus (1997) teori är vår synpunkt att utbildningssystemet upprätthåller 

de värden och klassificeringar som anses legitima. Respondenterna B, E och F har som ett 

resultat av olika påverkansfaktorer valt att förändra dessa värden. Respondent E framhåller 

som tidigare nämnt att den mediala debatten kan haft viss påverkan på beslutet att hålla 

avslutningarna i lokaler utan religiös anknytning, vilket bidragit till en förändrad syn på de 

värden varpå det kulturella kapitalet vilar. Således har skolan påbörjat en reproduktion av nya 

kulturella och ideologiska fundament.  

8.1.1.4 Kyrkans påverkan 

Kyrkans roll i undervisningssammanhang har reducerats de senaste århundradena, men det är 

dock inte alltför längesedan den svenska skolan var märkbart genomsyrad av kristna 

influenser såsom psalmverser och bön vid början och slut av skoldagen (SOU 1996:143). 

Enligt vår förståelse av respondenterna A, C och D är kyrkans påverkan över beslutet om var 

avslutningarna skall hållas begränsad, men förekommer dock i den mån att kyrkan gärna 

tillhandahåller lokaler samt företrädare för kyrkan vid de avslutningsceremonier 

respondenterna valt att förlägga i kyrkan. Okun (1996) beskriver hur böner och predikningar 

blivit en omdiskuterad fråga beträffande amerikanska elevers skolgång. Genom vår 

undersökning ser vi en liknande tendens hos respondenterna A, C och D. Respondenterna har 

företrädare för kyrkan delaktiga i avslutningsceremonierna, men betonar även starkt att de tal 

som företrädarna ombeds hålla bör ligga på en allmängiltig nivå i syfte att inte utsätta 

eleverna för ensidig påverkan. Dock är det endast företrädare från kristendomen som är 

delaktiga i avslutningsceremonierna, vilket enligt vår synpunkt innebär att eleverna till viss 

del ändå utsätts för ensidig påverkan under avslutningstillfället. Skolavslutningar förlagda i 

kyrkan präglas av kyrkans tidigare makt över skolan (Tallberg Broman, 2002). 

Sekulariseringen har dock bidragit till att det legitima i den kulturen ifrågasatts. Enligt 

Bourdieus (1997) teori upprätthåller utbildningssystemet den symboliska ordningen i vilken 

det är vissa klassificeringar, värden och kunskapsinnehåll som anses legitima. Kyrkans 

påverkan på utbildningssystemet är genom vår förståelse av Bourdieu inte ett värde som den 

dominanta kulturen i dag längre uppfattar som legitimt. Därav har den kulturella 

reproduktionen beträffande kyrkans makt över skolan avstannat.  

 

Respondent A betonar att de kristna traditionerna i dag är så sekulariserade att fokus under en 

avslutning förlagd i kyrkan hamnar på tradition snarare än religiösa budskap. Enligt vår 

förståelse av Andersson och Sander (2005) kan ett sådant uttalande dock ifrågasättas eftersom 

kyrkans minskade inflytande inte nödvändigtvis behöver överensstämma med 

sekulariseringen på individens personliga plan. Alwall (2008) beskriver hur Sveriges krav på 

att var människa har rätt att få utöva sin egen religion inte endast bidragit till att Sveriges 

befolkning inte behöver bekänna sig till den kristna läran, utan även till att en önskan uppstått 

att få respekt för sin tro med tillhörande traditioner. Genom vår förståelse av respondenterna 

A, C och D är detta en önskan som inte endast kan anpassas på för Sverige, ur ett traditionellt 

perspektiv, främmande traditioner och religioner, utan även på den kristna kulturen. 

Respondent C och D förlägger skolans avslutningar dels i kyrkan och dels på skolgården och 

menar att traditionen inbjuder till ett kulturutbyte och ett tillfälle att lära genom den kulturella 

mångfalden som skolorna har. Vår synpunkt, grundad i förståelsen av respondent C och D’s 

uttalanden i relation till Alwalls (2008) uppfattning är att dessa respondenter till viss del 

önskar få respekt för de traditioner som uppstått som ett resultat av den kristna läran. 

Respondent A poängterar att Sverige vilar på en kristen grund, vilket innebär att respondenten 
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i sin roll som beslutsfattare enligt Bourdieus teori verkar som en reproducerande kraft i frågan 

om kulturens värderingar och traditioner (Broady, 1986).  

 

Alwall (2008) beskriver hur acceptansen för det mångkulturella samhället har ökat vilket har 

minskat konflikterna för olika religioners traditioner och arv, samt att religionsfriheten är en 

viktig rättighet för Sveriges medborgare. I syfte att inte diskriminera eller exkludera elever 

med annan trosuppfattning än den kristna väljer respondenterna B, E och F att inte inkludera 

kyrkan och dess företrädare i sina avslutningar. Respondenterna förankrar sina beslut att 

förlägga avslutningarna i lokaler utan religiös anknytning i gällande lagar och styrdokument, i 

det avseende att eleverna inte skall riskera att utsättas för ensidig religiös påverkan under 

avslutningsceremonin. Vår uppfattning är att ovan nämnda respondenter genom sin 

ståndpunkt anser att kyrkan utgör en viss maktfaktor eftersom kyrkan riskerar att utsätta 

eleverna för ensidig påverkan endast genom lokal.  

8.1.1.5 Kulturens påverkan 

Respondenterna A, C och D lyfter hur kulturella orsaker varit en stark påverkansfaktor vid 

beslutet av var terminsavslutningarna skall utformas. Dock kan vissa variationer urskiljas 

beträffande definitionen av kultur. Persson (2005) menar att kulturbegreppet i styrdokumenten 

står för ett komplext budskap i vilket kulturbegreppet kan tolkas som något hotande mot det 

svenska kulturarvet.  

 

Respondent A förknippar enligt vår förståelse i högre grad kultur med tradition, en definition 

som kan grunda sig i att skolan har en låg kulturell mångfald beträffande elever med annan 

etnisk härkomst än den svenska. Ljungberg (2005) beskriver hur den svenska kulturen utgör 

en självklar utgångspunkt i de svenska styrdokumenten, varför en konflikt beträffande 

respondent A’s beslut att hålla kvar avslutningarna i kyrkan inte kan ses ur ett problematiskt 

perspektiv. Kamali (SOU 2006:73) framhåller att ju närmare en grupp står den rådande 

hegemonin i samhället, desto lättare får gruppen makt och inflytande. En sådan utgångspunkt 

kan anpassas på den påverkansfaktor kulturen utgör för respondent A. Genom Bourdieu 

(Miegel & Johansson, 2002) förstår vi att skolan med sitt relativt homogena sociala skikt 

representeras av likartade värderingar. Elever, föräldrar och personal på skolan har likartade 

strukturer, habitus, inprogrammerade vilka grundar sig i vana och tradition. Ett ifrågasättande 

av den rådande kulturen är således inte efterfrågat.  

 

Ogbu (1992) beskriver hur en minoritetskultur som hamnar i en underordnad position inte blir 

lika delaktig i det samvälde som den rådande kulturen utgör. På den skola respondent A 

representerar kan dock en sådan minoritetskultur inte urskiljas i samma utsträckning som hos 

de övriga skolorna, varför rektorn anser det försvarbart att reproducera en kultur som har 

svenska, kristna traditioner i fokus. Den lilla kulturella minoritetsgrupp som finns på skolan 

erbjuds en alternativ lösning till den traditionella avslutningsceremonin i kyrkan. Respondent 

A uppger att motsättningar ej har uppstått beträffande val av plats. Detta kan genom Foucaults 

(2002) teori förstås i termer av att skolan är den aktör som är mest dominant i 

styrkeförhållandet medan minoritetsgruppen är den underlägsna. Respondent A säger sig dock 

vara öppen för förändringar om sådana skulle efterfrågas, vilket inte bara överensstämmer 

med Bourdieus (1997) teori om den kulturella reproduktionens avstannande vid 

ifrågasättande, utan även med Foucaults tankar om att makten ständigt är i omlopp och alltid 

sätts i spel på olika sidor (2002).  

 

Respondenterna C och D beskriver hur beslutet att förlägga sina avslutningar i en lokal med 

religiös anknytning sträcker sig långt tillbaka och numera är en tradition på skolan. Den 
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traditionella påverkan har således central betydelse för var skolan valt att utforma sina 

avslutningar. Respondenterna C och D upplever även att beslutet att delvis förlägga 

avslutningarna i kyrkan påverkats av kulturella faktorer. Respondenterna definierar dock 

kultur ur ett mer mångkulturellt perspektiv och ser beslutet att hålla avslutningarna i ett 

religiöst rum som en möjlighet för eleverna att delta i en gemenskap i vilken ett kulturutbyte 

skapas. Därigenom kan även ett kulturarv skapas. En sådan uppfattning strider dock mot 

Kamalis (SOU 2006:73) förmenande beträffande att möjligheterna till integration och lika 

möjligheter för människor med olika etnisk och religiös bakgrund minskar genom att 

kulturella och traditionella värden reproduceras via institutionella handlingar. Enligt 

respondent C och D har ifrågasättanden av skolavslutningarnas fysiska plats inte förekommit, 

vilket vi förstår genom Bourdieus (1997) teori om hur individen när den beträder ett nytt fält 

underkastas av den lära som är rådande inom fältet. En sådan underkastelse får som 

konsekvens att det samhälleliga maktförhållandet reproduceras. Läran inom institutionen 

bevaras således genom underkastelse av traditionen.  

 

Respondent B lyfter kulturen som en stor påverkansfaktor beträffande beslutet om var 

skolavslutningarna skall förläggas. Enligt vår förståelse av respondent B i relation till 

Bourdieus (1997) teori om kulturell reproduktion kan vi se hur respondent B avstannat den 

kulturella reproduktionen i vilken den genuint svenska kulturen varit den legitima. Ogbu 

(1992) lyfter hur den svenska skolan till stor del bygger på kulturella värden, av vilka 

skolavslutningar i kyrkan är en betydande tradition. Dock kan en sådan tradition hos 

minoritetsgrupper uppfattas som kränkande, vilket respondent B är införstådd med. Otterbeck 

(2000) belyser hur skolor bör ta hänsyn till elevernas religiösa såväl som politiska 

ställningstaganden, vilket är ett ställningstagande respondent B delar.  Respondenten lyfter att 

skolledarens uppgift inte begränsar sig till att se hur mångkulturen ser ut på skolan utan även 

måste ta hänsyn till samhället i övrigt. Detta kan förstås ur Bourdieus (1997) teori om hur 

utbildningssystemet upprätthåller de kulturella värden som det kulturella kapitalet 

reproducerar. Bourdieu menar exempelvis att läran inom en institution bevaras genom 

underkastelse av traditionen. Frånvaron av ifrågasättande av den rådande läran innebär att tron 

på den inre logiken som genomsyrar fältet lever kvar. Därmed reproduceras även det 

dominerande maktförhållandet (ibid.).  

 

Respondent E lyfter styrdokument och gällande lagar som den starkaste påverkansfaktorn 

beträffande var skolavslutningarna skall hållas. Dock sker en påverkan av kulturen 

beträffande beslutet i det avseende att skolan kännetecknas av en kulturell mångfald. Enligt 

respondent E måste skolan som ett resultat av den breda kulturella mångfalden vara införstådd 

med de diskrimineringsförebyggande åtgärder som finns. Persson (2005) beskriver hur 

kulturbegreppet har en tendens att upprätta gränser mellan vi och dem, något som förstärks i 

styrdokumenten genom obestämda definitioner av vad som är det rättmätiga kulturarvet. 

Respondent E framhåller att ett kulturarv som enbart definieras av den svenska kulturen är 

svårt att motivera för nyanlända elever med annan kulturell bakgrund, varför beslutet om att 

inte förlägga avslutningarna på konfessionell mark har tagits. Ljungberg (2005) framhåller att 

föreställningen om kulturarv och kulturella rötter kan problematiseras, vilket tydligt visar på 

att den svenska skolan generellt inte ännu har en mångkulturell pedagogik som slagit igenom 

med full kraft. Respondent E tycks dock enligt vår förståelse inneha en medvetenhet om 

mångkulturens komplexa position beträffande traditionella svenska kulturarv såsom var 

avslutningarna skall utformas. Respondent E framhåller att skolledaren som representant för 

en mångkulturell skola inte kan stå för en konfessionell skolavslutning, vilket genom vår 

förståelse av Bourdieu (1997) innebär att den kulturella reproduktionen av den dominerande 
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klassens föreställningar om var skolavslutningar skall utformas avstannar genom tolkning av 

lagstiftningen.  

 

Respondent F har påverkats av kulturella faktorer beträffande beslutet av skolavslutningarnas, 

lokalmässigt icke-konfessionella, utformanden. Persson (2005) menar att kulturbegreppet fått 

en framskjuten position i styrdokumenten, men att en sådan position även kommer att leda till 

motsättningar och värdehierarkier beträffande vi och dem. Respondent F reagerar över 

kristendomens dominerande ställning i styrdokumenten i relation till det mångkulturella 

samhället. Respondent F menar att kyrkan som lokal explicit utgör ett religiöst forum varför 

det inte är försvarbart att hålla avslutningarna där. Detta innebär att respondenten intagit en 

sådan position där det mänskliga handlandet bidragit till att reproduktionen avstannat 

(Bourdieu, 1997). Enligt Ogbu (1992) kan ett sådant beslut beträffande relationen mellan 

majoritetskulturen och minoritetskulturen förstås ur ett maktperspektiv. Avslutningarnas plats 

får en principiell betydelse, vilket vi förstår genom Foucaults teori om att makten inte endast 

synliggörs i en struktur symboliserad av auktoriteter. Istället verkar den även genom 

synliggörande och produktion av kunskap om de människor som ledningen, påverkandet eller 

maktutövningen riktar sig emot (Herrmann, 2004). 

8.1.2 Hur väl överensstämmer rektorernas beslut med förekommande lagar och 

styrdokument? 

Respondent A menar att eftersom Sverige vilar på en kristen grund skall avslutningarna av 

traditionella skäl förläggas i kyrkan.  Respondenten menar att ett sådant beslut inte strider mot 

styrdokumentens krav på att skolan skall vara icke-konfessionell eftersom skolan endast 

använder kyrkan som rum. Respondent C och D motiverar beslutet att delvis hålla 

avslutningarna i lokaler med religiös anknytning med att de anser att en sådan utformning 

bidrar till att öka elevernas kunskaper kring olika trosuppfattningar och kulturella traditioner. 

Lpo-94 (Skolverket, 2009a) anger att skolan skall verka för att eleverna är medvetna om och 

delaktiga i det gemensamma kulturarvet, samt att eleverna skall utveckla en förmåga att leva 

sig in i andras villkor och värderingar med motiveringen att skolan är en kulturell mötesplats. 

I Lpo-94 anges att skolan ej skall bekänna sig till någon religiös tro, men att skolan skall 

gestalta och förmedla värden som överensstämmer med den etik som förvaltats av kristen 

tradition och västerländsk humanism. Enligt Bourdieus (1997) teori kan vi dra slutsatsen att 

styrdokumenten genom denna riktlinje reproducerar en kultur där kristendomen är central.  

 

Björklund (Riksdagen, 2007/08:1244) menar att det inte finns något i såväl lagstiftning som 

läroplaner som hindrar skolor från att hålla sina avslutningar i kyrkan så länge fokus hamnar 

på tradition och samvaro snarare än religiösa inslag. Respondent A, C och D har företrädare 

för kyrkan närvarande under avslutningarna. Företrädarnas tal håller dock en allmängiltig 

nivå, vilket enligt respondenterna innebär att eleverna inte utsätts för någon ensidig religiös 

påverkan, vilket i sin tur är något skolverket kraftigt förbjuder.  

 

Enligt respondent A hålls en alternativ avslutning för de elever som av olika skäl inte vill 

delta i avslutningsceremonin i kyrkan. Genom vår förståelse av Foucault (2002) kan vi dra 

slutsatsen att den minoritetsgrupp som finns på skolan är underlägsen i det rådande 

styrkeförhållandet och inte aktivt väljer att kämpa emot den rådande kulturen. På grund av 

skolans relativt homogena grupp har den dominerande kulturen en fördel beträffande att 

etablera den för dem sanna kulturen (Karlsen Baek, 2005). Följaktligen kan den kulturella 

reproduktionen i vilken den kyrkliga avslutningen anses legitim fortlöpa. Enligt Europarådet 

(1950) skall dock föräldrarna tillförsäkras att deras barn får en undervisning som 

överensstämmer med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse. En sådan riktlinje kan 
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legitimera respondent A’s beslut att utforma avslutningarna i en lokal med religiös 

anknytning. Dock kan respondent C och D inte försvara sitt beslut med utgångspunkt i 

Europarådets direktiv eftersom skolorna karaktäriseras av en stor kulturell mångfald.  

 

Enligt vår förståelse av respondent A kan alla elever på skolan inte delta i avslutningarna, 

något som dock försvaras av det faktum att avslutningarna enligt respondent A ej är 

obligatoriska. Enligt DO (Kyrkans Tidning, 2009-06-05) är syftet med diskrimineringslagen i 

skolan att alla elever skall kunna vara med och känna sig delaktiga oavsett religion, annan 

trosuppfattning eller ateism. En skola som utesluter vissa elever på avslutningen lever inte 

upp till lagens ambitioner. Vår synpunkt är att respondent A i relation till DO:s uttalande 

följaktligen inte lever upp till lagens ambitioner. Respondent C och D utformar inga 

alternativa avslutningar, men menar att det är genom deltagande i kulturella traditioner av 

olika slag som lärande sker. I det syftet lever respondenterna upp till diskrimineringslagens 

ambitioner, men ett ifrågasättande kan ändå göras beträffande om eleverna utsätts för ensidig 

påverkan eller ej. Respondenterna C och D har som tidigare nämnt en företrädare för kyrkan 

deltagande under ceremonierna. Dock finns inga andra religiösa företrädare representerade. 

Respondenterna menar att avslutningarna i kyrkan kan kopplas samman med 

religionsundervisningen. DO (Kyrkans Tidning, 2009-06-05) menar i sitt uttalande att det inte 

finns något som hindrar att skolorna i undervisningen besöka kyrkor och andra religiösa 

lokaler, vilket kan försvara ovan nämnda respondenters beslut. 

 

I de rättsliga regleringarna (1 kap. 2 § samt 2 kap. 2 § regeringsformen) framgår det att skolan 

skall utforma sin verksamhet i syfte att alla elever kan delta. Det är förbjudet att tvinga elever 

att delta i sammankomster som kan vara opinionsbildande. Gudstjänster och religiösa 

sammankomster faller under bestämmelser för sammankomst för opinionsbildning, vilket det 

enligt skolverkets tillsynsbeslut från 1996 är förbjudet att tvinga någon att delta i (Skolverket, 

2009b). Respondent C och D uppmuntrar alla elever att delta och har enligt sina uttalanden 

inte mött motsättningar beträffande detta. Huruvida alla elever vill delta är en fråga som 

förblir obesvarad. Detta kan genom Bourdieu (Broady, 1986) förklaras med att klasser längre 

ner i den hierarki det kulturella kapitalet omfattar, inte ser det legitima i den dominanta 

kulturen som lika betydelsefull som de klasser som befinner sig högre upp gör.  

 

Respondent B, E och F förlägger sina avslutningar i lokaler utan religiös anknytning, vilket 

överensstämmer med skolans uppdrag att vara icke-konfessionell. I Lpo-94 (2009a) finns 

angivet att undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell, men att de värden som 

skolan skall gestalta och förmedla skall ske i överensstämmelse med den etik som förvaltats 

av kristen tradition och västerländsk humanism. Respondent F sätter kristendomens tvetydiga 

ställning i styrdokumenten under debatt och framhåller att kristendomen tycks ha en 

dominerande ställning i styrdokumenten. Vår synpunkt är att det är märkligt att 

styrdokumenten anger att skolan skall vara icke-konfessionell men att värden skall förmedlas 

med den kristna etiken. Vår uppfattning är att detta inte överensstämmer med den icke-

konfessionella skolan, vilket enligt vår förståelse respondent F överensstämmer i.  

 

Respondent B, E och F klargör tydligt att de inte kan hålla avslutningarna i ett religiöst forum 

eftersom skolorna dels präglas av en kulturell mångfald och dels en variation av 

trosuppfattningar. Traditionella pedagogiska rum såsom skolan, hemmet och familjen är 

arenor som enligt Foucault (Herrmann, 2004) är centrala då dessa arenor bidrar till att forma 

människor. I dessa arenor förekommer makt genom olika former. Vi förstår ovanstående 

respondenters makt som en reproducerande och produktiv kraft i fråga om att utveckla en nytt 

mångkulturellt kapital där helt andra värden än de traditionellt svenska ses som legitima. 
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Genom Foucaults (2002) teori i relation till ovanstående respondenters tolkning av 

styrdokumenten förstår vi att skolledarens makt i detta fall infinner sig i den 

lagstiftningsfunktion som förkunnar de lagar maktutövningen innebär. 

 

Foucault (2002) framhåller att all maktutövning är av samma slag vare sig det är lärare, 

domare eller föräldrar som står för utövandet. Skolledaren har genom sin post en 

maktposition. Respondent B använder denna position till att fokusera på ett mångkulturellt 

förhållningssätt, i syfte att öka acceptansen för olikheter i ett samhälle där olikheter är en del 

av vardagen. Enligt Lpo-94 skall skolan verka för att eleverna är medvetna om och delaktiga i 

det gemensamma kulturarvet, samt att eleverna skall utveckla en förmåga att leva sig in i 

andras villkor och värderingar med motiveringen att skolan är en kulturell mötesplats. Det 

poängteras även att den fostran och utbildning som sker i skolan har en djupare mening, 

vilken innebär att skolan skall verka för att överföra och utveckla ett kulturarv till nästa 

generation (Skolverket, 2009a). Vår synpunkt är att respondent B genom styrdokumenten och 

andra förekommande lagar i beslutet om avslutningarnas icke-konfessionella utformanden 

följer de angivelser som finns från högre instanser. Enligt skolverkets bedömning finns det 

dock inget som hindrar att skolorna förlägger sina avslutningar i kyrkan så länge fokus 

hamnar på tradition och samvaro snarare än religiösa inslag. Enligt vår förståelse av 

respondent B är ett sådant beslut dock inte försvarbart med hänsyn till den kulturella 

mångfald och variation av trosuppfattningar som råder på skolan. Respondent B framhåller att 

kulturella olikheter i enlighet med Lpo-94 skall bejakas och belysas i syfte att forma eleverna 

till harmoniska samhällsmedborgare. Respondent E betonar lagen om likabehandling och 

diskrimineringslagens betydelse för avslutningarnas fysiska plats. Enligt DO skall skolan 

förhindra diskriminering som kan kopplas till kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och 

ålder (2008:567).  Respondent E har tolkat detta bokstavligen, vilket vi med bakgrund i 

Foucaults (2002) teori om att maktutövningens grundläggande operation är att dra gränser och 

diktera lagar, förstår som att styrdokument och andra förekommande lagar är den starkaste 

orsaken till varför beslutet om att utesluta kyrkan från avslutningarna tagits.  

 

Sammanfattningsvis kan framhållas att styrdokumenten och andra förekommande lagar visar 

på en stor oenighet beträffande riktlinjer för var och hur avslutningarna skall utformas. 

Europarådet (1950) lägger fram att föräldrar skall tillförsäkras en undervisning som 

överensstämmer med den egna filosofiska och religiösa övertygelsen, medan skolverket 

poängterar att skolan skall vara icke-konfessionell men att de värden som skall föras vidare 

skall överensstämma med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk 

humanism (2009a). Björklund (Riksdagen, 2007/08:1244) hävdar å sin sida att det inte finns 

något i såväl lagstiftning som läroplaner som hindrar skolor från att hålla sina avslutningar i 

kyrkan så länge fokus hamnar på tradition och samvaro snarare än religiösa inslag. Enligt DO 

(Kyrkans Tidning, 2009-06-05) är syftet med diskrimineringslagen i skolan att alla elever 

skall kunna vara med och känna sig delaktiga oavsett religion, annan trosuppfattning eller 

ateism. En skola som utesluter vissa elever på avslutningen lever inte upp till lagens 

ambitioner. Skolverket (2009b) menar även att gudstjänster och andra religiösa 

sammankomster faller under bestämmelser för sammankomst av opinionsbildning, vilket det 

är förbjudet att tvinga någon att delta i. I religionsfrihetslagen (SOU 1999:9) stadgas det att 

det står envar fritt att deltaga i religiösa sammankomster. Det finns följaktligen en viss 

oenighet bland förekommande lagar och styrdokument, vilket resulterar i att samtliga 

respondenter på ett eller annat viss kan rättfärdiga besluten. Vår synpunkt är att 

beslutsfattandet som en följd 1990-talets decentralisering gett upphov till stor variation 
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beträffande tolkningsaspekten, vilket i sin tur resulterat i att platserna för avslutningarna 

varierar från skola till skola.  

8.1.3 Slutsats 

Genom att förstå rektorernas val av plats för avslutningar med Bourdieu och Foucaults teorier 

i relation till de påverkansfaktorer och gällande lagar och styrdokument som finns angivna i 

bakgrunden kan vi dra den kvalitativa slutsatsen att den valda platsen för skolavslutningarnas 

utformanden är ett resultat av den dominerande kulturens maktutövningar. En sådan slutsats 

kan dras oavsett var rektorerna väljer att förlägga sina avslutningar, eftersom den 

dominerande kulturen kan se olika ut på respektive skolor. Sammanfattningsvis kan påvisas 

att varje skola utgörs av en kultur vilken varit dominant i frågan om hur rektorer som 

representanter för skolor valt att förlägga sina avslutningar.  

 

Respondent B, E och F har genom ifrågasättande av den traditionella kulturen avstannat den 

kulturella reproduktionen till förmån för nya kulturella traditioner vilka kan ses ur ett mer 

icke-konfessionellt perspektiv. Med bakgrund i Bourdieus (Broady, 1986) teori är vår 

synpunkt att utbildningssystemet upprätthåller de värden och klassificeringar som anses 

legitima. Respondent B, E och F har som ett resultat av olika påverkansfaktorer valt att 

förändra dessa värden. Besluten om val av plats för avslutningarnas utformanden kan hos 

dessa respondenter följaktligen ses som resultat av den nya kulturens maktutövningar.  

 

Respondent A, C och D tycks i högre grad bekänna sig till den traditionellt svenska kulturen, 

vilken fungerat som en påverkansfaktor vid besluten av var skolavslutningarna skall 

förläggas. Den kulturella reproduktionen, vilken erkänner det legitima med kyrkliga 

avslutningar, har kunnat fortgå utan ifrågasättanden. Detta kan genom Foucaults (2002) teori 

förstås i termer av att skolan är den aktör som är mest dominant i styrkeförhållandet medan 

minoritetsgruppen är den underlägsna. Att skolavslutningarna delvis hos dessa respondenter 

hålls i kyrkan kan följaktligen ses som ett resultat av den dominerande kulturens 

maktutövningar.  

8.1.4 Didaktiska konsekvenser 

8.1.4.1 Vad? 

Bourdieu (1997) framhåller hur utbildningssystemet bidrar till att reproducera den dominanta 

kulturen och Foucault (2002) poängterar hur skolan är en viktig arena för att med hjälp av 

olika aktörers maktutövningar forma människor. I inledningen skrev vi att vår undersökning 

var viktig därför att skolan som institution måste verka för att ingen kultur riskerar att lämnas 

åt sidan. I styrdokumenten (Skolverket, 2009a) finns angivet att skolan skall arbeta för att 

eleverna är delaktiga i det gemensamma kulturarvet. Hur kulturarvet kan definieras har vi 

dock i vår undersökning funnit stor variation på. Av vårt resultat kan vi urskilja att kulturarv 

kan definieras som svensk tradition, likväl som kulturell mångfald ur ett samhällsperspektiv. 

Var skolorna väljer att utforma sina avslutningar är enligt vår undersökning ett resultat av den 

dominerande kulturens maktutövningar. Risken finns att den dominerande kulturen inte tar 

hänsyn till minoritetsgrupper, vilket kan få diskriminerande konsekvenser.  

8.1.4.2 Hur? 

Bourdieu (1997) menar att ifrågasättandet av det mänskliga handlandet medför att den 

kulturella reproduktionen avstannar. Genom att skolledare för skolor ifrågasätter det 

självklara mänskliga handlandet kan konsekvensen bli att ett nytt ljus faller på traditioner som 

förefallit självklara ur ett kulturellt perspektiv. Hur skolor sedan väljer att agera utifrån 
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styrdokument, förekommande lagar och andra påverkansfaktorer är inte det väsentliga. 

Snarare är det medvetandegörandet av den dominanta kulturens reproduktion som är den 

intressanta och hur skolledaren väljer att förhålla sig till denna. Genom att ifrågasätta kulturen 

kan diskriminerande konsekvenser undvikas.  

8.1.4.3 Varför? 

Enligt Bourdieu är det kulturella kapitalet hierarkiskt bundet (Karlsen Baek, 2005). Det 

legitima med skolavslutningar i kyrkan är således enligt Bourdieus teori något som är bestämt 

av dem med högre socialt kapital. Den legitima kulturen är enligt Bourdieu (1997) dock inte 

utan mening för de klasser som befinner sig längre ner i hierarkin, men det blir inte heller lika 

betydelsefullt. Utbildningssystemet slutar aldrig att reproducera dessa legitima 

klassificeringar, värden och kunskapsinnehåll. Foucault (2002) lyfter hur makten i olika 

styrkeförhållanden ser olika ut. Det finns aktörer som aktivt väljer att bevaka sina privilegier, 

men det finns även de aktörer som väljer att inte aktivt kämpa emot. Ur den förståelsen gör vi 

tolkningen att minoritetsgrupper på skolor kan komma i kläm beträffande frågan om var 

avslutningarna utformas. Lärare och skolledare bör enligt Bourdieu (1997) vara medvetna om 

att de fungerar som en förmedlare för den dominanta klassens kultur. Av samma orsak anser 

vi att skolledare bör utforma sina avslutningar i det avseende att alla kan delta utan att det 

föreligger risk för diskriminering av något slag. Platsen för skolavslutningens utformande blir 

enligt vår mening ett sätt att visa på den mångkulturella acceptansen i samhället. 

8.2 Metoddiskussion 

Vi valde att basera undersökningen på en kvalitativ metod eftersom vi i strävan att följa vårt 

syfte ville skapa en förståelse för problematiken kring skolors avslutningar snarare än en 

jämförelse mellan olika skolor. Som redskap för datainsamlingen valde vi intervjuer.  Vi 

planerade och genomförde sammanlagt sju intervjuer, inklusive pilotintervjun. Vi anser idag 

att valet av intervjuer var rätt, inte bara för att vi fick tillräckligt med råmaterial till analys och 

bearbetning, utan även i det avseende att vi anser att intervjuer passade bättre för vårt syfte.  

 

Något vi anser är viktigt och lärorikt var att vi planerade och genomförde en pilotintervju, 

vilket resulterade i en finslipning av våra frågor.  Vi gavs även möjligheten att utveckla 

relevanta följdfrågor, vilka bidrog till en djupare inblick i respondenternas tankar. 

Pilotintervjun resulterade i flera ändringar bland våra frågor beträffande disposition samt 

precisering och vidgande av vissa frågor. Respondenterna fick i god tid innan 

intervjutillfällena ta del av de frågor vi ämnade ställa vilket bidrog till att respondenterna var 

väl förberedda.  Beträffande de intervjufrågor vi ställt anser vi i efterhand att kunnat 

förtydliga vissa frågor eftersom vi i bearbetningen av respondenternas utsagor upplevde att 

fokus flyttades från syftet. Intervjun kom på grund av vissa irrelevanta frågor (fråga 6, 14 och 

15) att delvis handla om andra högtider än skolans avslutning, vilket var intressant men inte 

relevant för undersökningens syfte. Fråga 2, vilken behandlar antal elever med utländsk 

härkomst var för vissa av våra respondenter svår att besvara eftersom exakta siffror inte finns 

att tillgå. Dock kunde samtliga respondenter ge en ungefärlig beskrivning.  

 

Med intervju som redskap har vi tagit med oss flera lärdomar. När vi genomfört den första 

intervjun var vi båda inte helt nöjda, trots att vi ansåg oss ha fått de svar vi letade efter. Själva 

intervjun gick dock lite för snabbt som ett resultat av att vi kände oss stressade och inte riktigt 

bekväma i kläderna. Något som dock stärkte och utvecklade oss som intervjuare var att vi 

efter varje intervju utvärderade våra insatser, vilket bidrog till att vi blev mer bekväma i våra 

roller. Våra lärdomar var inte enbart av utförandemässig karaktär, utan även innehållsmässiga, 

eftersom vi valt att dela upp det på det viset att när den ena författaren ställde frågorna till 
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respondenten antecknade och transkriberade den andra. Detta anser vi var en lyckad metod för 

oss, då den som antecknade i högre utsträckning kunde koncentrera sig på det innehåll som 

respondenten berört.                  

 

9 Förslag till fortsatt forskning 
Undersökningens process har resulterat i att en rad andra frågor dykt upp hos oss. Dock har 

dessa frågor ej varit relevanta för undersökningens syfte. Vi lade i ett tidigt skede märke till 

att styrdokument och andra förekommande lagar till viss del talar emot varandra beträffande 

var och hur skolavslutningarna skall utformas. Detta är något vi berört i undersökningen, men 

vi anser att det finns mer att utforska inom detta ämne. Hur styrdokument och andra 

förekommande lagar existerar i relation till varandra blir således ett förslag på vidare 

forskning.  

 

Vår undersökning syftar delvis till att förstå bakomliggande faktorer beträffande rektorers val 

av avslutningarnas utformanden. Under undersökningens gång väcktes dock ett intresse av att 

i högre utsträckning dra jämförelser mellan skolors val av utformanden. Undersökningen 

baseras på utsagor från rektorer i en centralort. Intressant för vidare forskning vore att dra 

jämförelser mellan en centralort och de landsbygdsområden som ligger utanför för att få en 

bild av hur den decentraliserade skolan kan visa på en variation beträffande tolkningar av 

styrande dokument.  

 

10 Tack! 
Vi vill rikta ett stort tack till de respondenter som tagit sig tid och ställt upp på att bli 

intervjuade. Det var både trevligt och givande att få ta del av de intressanta tankegångar och 

synpunkter kring ämnet som respondenterna bidrog med. Vi vill även rikta ett stort tack till 

vår vän Ingrid som varit vänlig att ställa upp på studiens pilotintervju. Vi tackar ödmjukast för 

de goda råd och synpunkter som hjälpte oss på vägen! Ett stort tack går även till Christer 

Wede, som visat positivt intresse för studien samt kommit med många relevanta tips 

beträffande såväl litteratur som perspektiv. Slutligen går givetvis ett stort tack till vår 

handledare Jörgen Dimenäs, som delat med sig av sin visdom och som även fått oss att 

fundera i banor vi annars kanske skulle ha missat!  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 
 

 

Från:   HANNA VENDEL 

Till:   do@do.se 

Kopia:    

Hemlig kopia:   HANNA VENDEL 

Datum:   2010-04-06  16:00 

Ärende:   Skolavslutningar 

Bifogade filer:    

  

Hej Katri Linna! 

 

Vi är två studenter som studerar på Lärarprogrammet vid Högskolan i Borås. Vi håller 

för tillfället på att skriva vårt examensarbete, i vilket vi kommer att undersöka var skolor 

väljer att utforma sina skolavslutningar. 

 

Vi har tagit del av det material som finns tillgängligt på DO:s hemsida gällande ämnet, 

men kan inte hitta vissa citat som finns tillgängliga på diverse nyhetstidningars web-

platser i vilka Du enligt dessa tidningar ska ha nämnt att  

 

"Enligt läroplanen ska undervisningen vara icke-konfessionell, vilket innebär att den inte 

ska bekänna sig till någon religiös tro. Det är viktigt att skolorna håller isär undervisning 

och utövande av religion" 

 

"Syftet med diskrimineringslagen i skolan är att alla elever ska kunna vara med och 

känna sig delaktiga oavsett religion, annan trosuppfattning eller ateism" 

”En skola som utesluter vissa elever på avslutningen lever inte upp till lagens ambitioner. 

Men det hindrar inte skolorna att i undervisningen besöka kyrkor och andra religiösa 

lokaler. Det är också viktigt att elever har möjlighet att uttrycka sin religion, exempelvis 

genom att delta i en religiös akt.” 

 

Vi vill inte felcitera Dig och undrar därför om detta är korrekta citat från Din sida, och 

var vi i så fall kan finna uttalandena på DO:s hemsida? 

 

Vidare undrar vi om Du önskar tillägga någon kommentar, vilken vi i så fall skulle kunna 

använda oss av i vår uppsats? 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Hanna Vendel s070169@utb.hb.se 

 

Karl Nylander s070164@utb.hb.se 

 

Högskolan i Borås 

https://netmail.utb.hb.se/w?.BQ.DHk.ZgtZDt.FDZEg.Cyy68Sw.FJ.E
https://netmail.utb.hb.se/w?OR.DDM.ZHBdEt.FDZEg.Cyy68Sw.FJ.E+s070169@utb.hb.se
https://netmail.utb.hb.se/w?OR.DDM.ZHBdEt.FDZEg.Cyy68Sw.FJ.E+s070164@utb.hb.se
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Från:   Katarina Rouane 

Till:   s070169@utb.hb.se 

Kopia:   s070164@utb.hb.se 

Datum:   2010-04-07  09:00 

Ärende:   Svar från DO 

Bifogade filer:   image001.png (236 Bytes)  skolavslutningsbeslut.pdf (28KB)   

  

 

Hej, 

Uttalanden ni refererar till är korrekta så ni får gärna använda er av dem. Anledningen till att 

de inte längre ligger på DO:s hemsida är antagligen för att de blivit bortgallrade. Jag skickar 

med ett gammalt beslut från Ombudsmannen mot etnisk diskriminering i ett 

anmälningsärende rörande en skolavslutning i kyrkan. Beslutet refererar till en lag som sedan 

den 1 jan 2009 ersatts av Diskrimineringslagen, men lagändringen har ingen materiell 

betydelse gällande denna fråga. Ni är välkomna att höra av er om ni har fler frågor. 

  

Med vänlig hälsning 

  

Katarina Rouane 
Utredare | katarina.rouane@do.se | Direktnummer 08-120 20 784 

 

DO 
Box 3686 | 103 59 Stockholm | Besök Torsgatan 11 | www.do.se | do@do.se 

Tel växel 08-120 20 700 | Fax 08-120 20 800 | Texttel 08-120 20 820    

  

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. 

  

  

https://netmail.utb.hb.se/w?.BQ.DHk.ZgtZDt.FDZEg.Cyy68Sw.FJ.E
https://netmail.utb.hb.se/w?Oh.DJ1n.Bw.BF.Uj35Ht.FDZEg.Cyy68Sw.FJ.E
https://netmail.utb.hb.se/w?Oh.DJ1n.Bw.BG.UkH5Ht.FDZEg.Cyy68Sw.FJ.E
https://netmail.utb.hb.se/w?OR.DDM.ZHBdEt.FDZEg.Cyy68Sw.FJ.E+marienette.collin@do.se
http://www.do.se/
https://netmail.utb.hb.se/w?OR.DDM.ZHBdEt.FDZEg.Cyy68Sw.FJ.E+do@do.se
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Från:   KARL NYLANDER 

Till:   henrik.almer@boras.se 

Kopia:    

Hemlig kopia:   KARL NYLANDER 

Datum:   2010-04-22  14:44 

Ärende:   Intervjufrågor 

Bifogade filer:   Intervjufr^^gor.doc (44KB)   

  

Hej Henrik! 

 

Vi ser fram emot intervjun med Dig den 27/4! Med detta mail vill vi bifoga de frågor vi 

planerar att ställa under intervjutillfället utifall Du önskar ta del av dem innan. 

 

Med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i åtanke, vill vi även informera Dig om 

att Du givetvis har rätt att avsluta intervjun eller välja att inte besvara frågor. Uppgifterna 

vi får av Dig kommer att behandlas i enlighet med konfidentialitetskravet, d.v.s. att vare 

sig skolans eller Ditt namn kommer figurera i vår undersökning. Uppgifterna kommer 

enbart att användas för forskningsenliga ändamål.  

 

Har Du några frågor eller funderingar är Du välkommen att kontakta oss! 

 

Annars ses vi på tisdag! 

 

Mvh 

 

Karl Nylander s070164@utb.hb.se 0705721677 

Hanna Vendel s070169@utb.hb.se 0768716494 

 

https://netmail.utb.hb.se/w?.BQ.DHk.ZTE.Bct.FBjEw.DcXjSw.FJ.E
https://netmail.utb.hb.se/w?Oh.DJhz.Bw.BC.Fg.OT-Qft.FBjEw.DcXjSw.FJ.E
https://netmail.utb.hb.se/w?OR.DDM.Z5o.Bct.FBjEw.DcXjSw.FJ.E+s070164@utb.hb.se
https://netmail.utb.hb.se/w?OR.DDM.Z5o.Bct.FBjEw.DcXjSw.FJ.E+s070169@utb.hb.se
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Intervjufrågor 

 

1. Hur många elever har ni totalt på skolan? 

 

2. Hur många elever med utländsk härkomst har ni på skolan? (Utländsk härkomst = 

elever som är födda i ett annat land eller har föräldrar som är det.)  

 

3. Vet du hur många av dessa elever som har en annan trosuppfattning än den kristna? 

 

4. Är era avslutningar obligatoriska för eleverna att delta i? 

 

5. Berätta lite kort om hur era avslutningar vid jul och sommaruppehåll ser ut. 

 

6. Vet du något om hur det ser ut i övriga kommundelen? 

 

7. Hur kommer det sig att ni har valt att ha avslutningen i kyrkan / valt att ha 

skolavslutningen i annan lokal än kyrkan? (Om i annan lokal – sedan när?) 

 

8. Har ni någon gång övervägt att ha avslutningar i andra religiösa forum såsom 

exempelvis moské, synagoga etc.? 

 

 

9. Vilka krafter är det som har påverkat ert beslut angående val av plats? 

a. Varför valde ni att ändra plats? 

b. Hur motiverar ni beslutet att ha kvar avslutningarna i kyrkan? 

 

10. Hur involverade har föräldrar och elever varit i beslutet av val av plats? 

 

11. Om det förekommer att ni behöver, hur motiverar ni val av plats för föräldrarna? 

 

12. Anser du att skolavslutningar i kyrkan är av religiös karaktär? På vilket sätt? Var 

skulle du dra gränsen för vad som är en skolavslutning med religiös påverkan?  

 

13. Hur upplever du som rektor att det är att vara beslutsfattare i frågan om avslutningar? 

 

14. Upplever du att det någon gång har uppstått konflikter som en följd av firandet av 

olika traditioner och högtider?  

 

a. Hur har ni löst dessa? 

 

b. Har det uppstått några konsekvenser i efterhand? 

 

15. Hur hanterar skolan andra religioners högtider, såsom exempelvis ramadan? 
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16. På vilket sätt upplever du att skolan påverkas av den mediala debatten beträffande 

skolavslutningar? 

 

17. Med den mediala debatten som bakgrund, upplever du att skolavslutningar i kyrkan 

kan kategoriseras in i kulturarv/tradition respektive diskrimineringstillfälle? 

 

18. Enligt LPO-94 ska skolan arbeta aktivt för att föra vidare värden, traditioner och 

kunskaper? Anser du att detta någon gång blir problematiskt? Vilken är din personliga 

åsikt om vad som ska föras vidare?  

 

19. I LPO-94 står det att den svenska skolan ska vara icke-konfessionell (att skolan ej ska 

bekänna sig till någon religiös tro). Hur anser du att skolor efterlever detta? Finns det 

vissa högtider och traditioner som du uppfattar uppmärksammas mer konfessionellt än 

andra? 

 

20. Har du något övrigt som du anser är viktigt för oss att veta? 

 

 

 

 

 

 


