
  

FIRA HÖGTIDER 

Frågelista från Isof 



Om insamlingen 

Något som förenar så gott som alla människor är att 
vi firar och uppmärksammar flera olika högtider 
under kalenderåret. Det kan handla om religiösa 
högtider och folkliga traditioner, som ofta 
uppmärksammas med olika ritualer, till exempel 
särskild mat och vissa sånger och danser. 

I Sverige finns en stor mångfald av högtider som firas 
och uppmärksammas i olika utsträckning, varav 
kanske jul, ramadan och påsk tillhör de som firas av 
flest personer. En och samma högtid kan också firas 
på olika sätt och anpassas till sådant som religiös 
tillhörighet, livsåskådning, bakgrund, ålder, 
livssituation, geografisk hemvist och så vidare. Med 
den här frågelistan vill vi veta vilka högtider och 
traditioner du firar och hur du genomför dem. 

 

  



Frågor 

Vilka högtider och traditioner firar du? Du behöver 
inte nämna alla men gärna de som är viktiga för dig 
eller som du vill att vi ska känna till. Vad kallar du 
dessa högtider eller traditioner och när sker de? 
Berätta! 

Beskriv gärna hur firandet går till, vilka som 
medverkar, vad ni äter och gör. Sjunger ni speciella 
sånger, läser ni texter, dansar ni eller ingår annat som 
är viktigt? Hur förbereder du dig? Var genomförs de? 
Reser du hemifrån för att delta och i så fall vart och 
varför? 

Hur länge har du genomfört traditionerna och vem 
har lärt dig hur de ska genomföras? Har de förändrats 
över tid? 

Vad anser du är det mest kännetecknande för den 
eller de högtider du firar? Är genomförandet av dem 
viktigt för dig och i så fall varför? Upplever du att det 
finns hinder för genomförandet och vad består de i så 
fall av? 

  



Välkommen med din berättelse! Alla svar kommer att bli en del av 
institutets samlingar. Ange namn och adress (frivilligt), födelseår, 
kön, födelseort och bostadsort samt vad som är/har varit din 
huvudsakliga sysselsättning/yrke.  

Om du har fotografier som illustrerar din berättelse får du gärna skicka 
med dessa. Beskriv vad bilderna föreställer och uppge fotografens 
namn. Vi tar gärna emot original, men om du inte vill skänka oss dina 
bilder kan vi skanna och sedan återsända dem. Ange om dina bilder 
får användas i publikationer eller på internet.  

Har du frågor, kontakta oss på telefon 0200-22 92 00. 

Skicka ditt svar portofritt till: 
 
Institutet för språk och folkminnen 
20494256 
400 10 Göteborg 
Skriv ”Frisvar” längst upp till höger där frimärket brukar placeras. 
 
Du kan även e-posta ditt svar till goteborg@isof.se 
 

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som bland annat 
har till uppgift att samla, undersöka och förmedla kunskap om immateriella 
kulturarv som folkminnen, dialekter och namn. Upprop, frågelistor och 
webbfrågelistor är exempel på metoder vi använder för att dokumentera vår 
tids vardagskultur. Vi hoppas kunna inspirera personer i olika åldrar och med 
olika bakgrund att dela med sig av sina erfarenheter, tankar och minnen. 
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