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Abstract 

This essay, with the title: Among children, laser swords and lions. – How do we approach 

and utilize the cultural experiences of children? is an approach to participate in a scientific 

discussion in the field of cultural experiences. This text is an attempt to show the importance 

of paying attention to, how children express themselves, and place their activities in social 

and cultural contexts. By doing so and approaching children and their activities with an 

intercultural point of view, I can use my new found knowledge and use it to stimulate their 

future learning progresses in different fields. This could also be used to help me as a 

preschool-pedagogue to notice differences in behaviour among children. By approaching this 

topic from an intercultural point of view, I can receive knowledge or understanding of why 

these differences occur. 
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En energisk start 

Det är en härlig dag, inspirationen och energin är på topp direkt på morgonen. Ibland kan jag 

vara lite morgontrött och svårstartad, men inte idag, idag är batterierna överladdade. På väg 

till arbetet på förskolan försöker jag en sista gång föreställa mig dagens aktiviteter. På 

förmiddagen skall jag iväg med en grupp fyraåringar och leta spår efter djur och utforska 

naturen. Idag tänker jag också svänga mig med lite intrikata ord när jag pratar med mina 

arbetskamrater, det tycker de inte om. 

Väl framme på förskolan, ombytt och klar med god tidsmarginal, sätter jag mig ner och intar 

en kopp kaffe med en påtår för att sedan stiga in på avdelningen. Klockan är strax halv nio, de 

flesta av barnen har kommit och det är redan full fart på dem. Det är tydligen inte bara min 

energi som är på topp, ser jag. Jag hälsar på barnen och mina arbetskamrater, passar på att 

växla några ord om dagen innan jag fortsätter in i stora rummet där det inte finns någon 

personal. Oj, tänker jag när jag ser några av barnen med personalens jättesaxar i händerna och 

i full färd med att klippa. Men det verkar gå bra med de stora saxarna trots att de knappt kan 

hålla i dem.  

– Pang… låter en minipolis som kommer jagande efter en skurk i sjuksköterskeutklädnad och 

nästan fäller mig.  Efter dem kommer ett flertal barn utklädda till olika karaktärer springande 

med tjut och svischande ljud. Några barn bygger med kapla-stavar, det är tunna platta 

rektangulära klossar. Jag sätter mig ner hos dem och börjar bygga på ett torn och får snabbt 

hjälp av barnen med byggandet. I bakgrunden pågår det en intensiv polis- och tjuvlek och ett 

ihärdigt klippande. Ibland sneglar jag över axeln för att titta till barnen som klipper, jag har en 

obehaglig känsla över att de klipper med så stora saxar med sina små händer. Det ser nästan ut 

som att de klipper med häcksaxar, eller till och med bultsaxar, om man ser till hur de håller i 

saxarna. Men de får fortsätta med klippandet då det trots allt går bra för dem. Jag fortsätter att 

bygga på tornet som nu har vuxit till sig ordentligt med all bygghjälp jag har fått. Det är då 

jag ser något i ögonvrån, hör ett svischande ljud och…  

– Du e död, jag e dart vejker, hör jag en röst säga. 

– Åååh, låter jag och faller ihop med otroliga smärtor i rygg, mage, armar och ben… 

Huggen i ryggen, brutalt mördad av Darth Vader och hans lasersvärd och klockan är inte ens 

nio. Men jag får inte vara död länge, Vaders lasersvärd gick sönder i det brutala anfallet och 

nu måste vi rulla ihop ett nytt papperslasersvärd. Barnen som klipper behöver min hjälp med 
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att klippa detaljer, polis- och tjuvleken sprider sig till fler barn, och kapla-stavarna ligger 

överallt efter Vaders överfall, och vi som behöver börja avrunda inneverksamheten eftersom 

det börjar bli dags att gå ut. Det är verkligen full rulle på alla idag, det kanske är våren som 

kommer med energi efter höst- och vintermörkrets tid. 

Det känns skönt att få komma ut, det är ett annat lugn utomhus. Även om lekarna utomhus är 

av samma karaktär som inne är det inte en lika intensiv ljudnivå och barnen får springa så 

mycket och så fort de vill och kan. Jag har redan förberett min barngrupp på dagens aktivitet 

om skogen och de uppskattar att göra dessa små avstickare från förskolans gård. Innan jag går 

ut till barnen på gården packar jag en ryggsäck med varsin gul reflexväst, frukt och luppar till 

barnen samt ett par faktaböcker om sådant man skulle kunna stöta på ute i skogen. När jag är 

klar med packningen går jag ut på gården för att samla ihop de små utforskarna. Nästan med 

detsamma uppmärksammar barnen mig med ryggsäcken och rusar iväg till grinden som vi 

brukar samlas vid innan vi går iväg. Fortfarande är inspirationen och energin på topp och jag 

ser fram emot att leta efter lite bajs och andra spår av djur i skogen i vårsolens värmande 

strålar. Efter en promenad på drygt tjugo minuter är vi framme vid skogen som vi ofta besöker 

och utforskar. Som vanligt börjar vi med en fruktstund innan vi börjar med aktiviteterna. 

Sedan sätter vi igång och utforskar allt som vi kan hitta, småkryp, stenar, pinnar, kottar, hålor, 

sprickor i berg. Med energi och inlevelse utforskar barnen skogen och det som hör till, 

samtidigt hinner de leka och springa runt.  

Innan vi går tillbaka till förskolan samlas vi och tittar lite närmare på några av fynden och 

upptäcker att vi har hittat kottar med spår från tre djur. Vi diskuterar skillnaderna mellan 

kottarna och hur man kan se på dessa vilket djur som har ätit av dem, när ett av barnen helt 

plötsligt säger: 

– Lejon bor i skogen! 

– Nää, det finns inte lejon här, kommer ett rungande svar från några av de andra barnen. 

– men Lej-jon bo-or i skogen faktiskt, försöker barnet hävda sig med. 

– Mmm, ja lejon bor i skogen, säger jag utan att lägga någon större tanke bakom mitt 

svar, helt inställd på att avsluta aktiviteten vi höll på med. 

Vi avslutar vårt uppdrag i skogen och packar ihop allt vi hade med oss tillsammans med våra 

fynd i skogen och beger oss till förskolan igen. Som vanligt har vi samling innan lunch och vi 

pratar om förmiddagens aktiviteter och visar resten av barngruppen vilka fynd vi har gjort och 

berättar om dessa. Mitt under våra berättelser avbryts vi igen av en röst som säger: 
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– Å lejon bor i skogen! 

Det blir tyst ett ögonblick, sen säger jag: 

 – Aaa, men inte i våran skog, och så försöker jag fånga upp samtalet med barnen där det 

avbröts. 

Religionskost och mjölkallergi 

När vi är klara med förmiddagens genomgång och diskussioner är det dags för två av barnen, 

som är dagens matvärdar, att hämta matvagnen och duka upp tillsammans med en personal. 

Under tiden som matvärdarna dukar fram maten sjunger vi andra ett par sånger som handlar 

om årstiden våren och det som hör till. Nu står matvärdarna redo att presentera dagens lunch, 

idag är det korv och pasta med sås samt grönsaker. När matvärdarna har presenterat maten 

hörs en röst som säger: 

– Jag tål inte korv, jag är muslim.  

Det är Samanya, samma barn som har pratat om lejon tidigare.   

– Precis, svarar jag. Du får ju inte äta korv för att du är muslim. Ungefär som Matilda 

som inte får äta eller dricka något med komjölk i för att hon är allergisk. 

– Ja, och inte kossamjölksmör, säger Matilda. 

– Å jag är muslim, min pappa säger att jag inte får äta korv, säger Samanya. 

– Precis så är det, ska vi se vilket bord som får gå först och sätta sig idag, fyller jag ut 

med för att vi ska få komma till bords.  

Korv och pasta brukar vara en favorit men inte idag, idag det är tjockkorv med hårt skinn som 

ligger och badar i fett i karotten. Men pasta går det åt, och några kastar halvt avundsjuka 

blickar på Samanyas kycklingbitar. Och visst är det så typiskt, tänker jag. Varför måste det 

alltid vara Samanya som sticker ut så uppenbart bland barnen och får sådan negativ 

uppmärksamhet? Varför får Samanya kycklingbitar, när det finns nötköttskorv till henne? Vi 

har ju alternativ med nötköttsprodukter för att alla skall få liknande mat, funderar jag lite 

irriterat. Men idag är det ingen som kommenterar Samanyas mat förutom med blickar. 

Märkligt, annars brukar barnen kommentera religions- och allergimaten, de kanske inte orkar 

bry sig mer. Kanske har de helt enkelt insett att oavsett vad de säger kommer de inte att få 

kycklingbitar.  Vi fortsätter att äta och det går åt mer knäckebröd än vanligt, och jag förstår 

barnen. Vem vill äta ”fettmördad” korv? 
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En känsla av déjà vu och en uppenbarelse 

Tillsammans dukar vi av bordet och medan jag torkar av bordet och sopar golvet går barnen 

och tvättar händerna och väljer var sin bok till läsvilan efter lunch. Det är en hel hög med 

böcker som ligger på mattan där vi har läsvilan.  

– Tärningen, hör jag en röst säga. 

– Tärningen, ja det är en bra idé, men det är så många böcker. Räcker det med en tärning 

idag? 

– Vi kan kasta tre, får jag till svar. 

– Aaa, eller så kan vi använda… två tärningar. 

Tärningen, eller tärningarna, är något vi använder när vi skall rösta fram en bok till läsvilan. 

Böckerna läggs ut på rad och vi räknar dem från vänster till höger, varje bok får ett nummer. 

Sedan kastar vi tärningarna och räknar ihop antalet prickar och sedan räknar vi fram vilken 

bok som har motsvarande nummer i ordningen. Idag är det boken Min modiga mormor som 

blir framröstad genom tärningarna. Det är en av de mest lästa böckerna denna termin, jag 

behöver inte ens längre titta på texten när jag läser, jag kan den nästan utantill. Men idag är 

boken inte som den brukar, den känns annorlunda. Det känns som att jag har läst den tidigare 

idag fast jag inte har det. En lång stund in på eftermiddagen förföljer den där känslan mig, 

men till slut är den borta och det börjar faktiskt bli dags att avsluta och göra sig i ordning för 

hemfärd. 

Hemma är det också fullt ös med tre egna barn som är tre, åtta och tio år gamla och alla med 

sina egna behov. Det känns skönt i alla fall att jag slapp ta middagen, jag tar gärna läxläsning 

och nattsaga idag. Min yngsta son har valt kvällens nattsaga, boken Precis som pappa. Och 

när jag ser boken blir jag helt ställd och förstår på en gång varför boken under läsvilan kändes 

underlig idag. Boken min son håller i har lejon på framsidan, boken på läsvilan på förskolan 

har lejon i berättelsen som smyger i … buskarna, skogen, djungeln. Kärt barn har många 

namn, och lejon bor ju i skogen faktiskt. Det är klart att de gör det. Jaja, nu kan jag inget göra, 

men imorgon skall vi nog se till att lejonen får uppmärksamhet på förskolan. Ibland förvånar 

jag mig själv med min, som jag just nu känner efterblivenhet.  

Efterblivenhet eller rättare sagt misslyckande att ta tillvara och koppla till ett barns egna 

upplevda erfarenheter, fastän jag känner till och har goda kunskaper om barnet och barnets 

bakgrund. 
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Samtal, erfarenheter och lekar 

Jag vill veta mer och efter ett samtal med Samanyas föräldrar visar det sig att Samanya själv 

aldrig har erfarit lejon i verkliga livet. Däremot har hon med sig ett flertal berättelser, sagor, 

fabler från detta afrikanska land som hon och hennes föräldrar kommer ifrån som handlar 

mycket om vilda djur. Det stör mig att jag inte har klarat av att se samma sammanhang som 

Samanya gjorde när vi var i skogen. Det är visserligen skillnad på den skogen vi går till med 

förskolan och den som lejonen bor i, det kanske inte ens räknas som skog. Det är väl mer som 

en uttorkad skogsdunge med högt gräs än något annat. Men hur jag än vill vända och vrida på 

saken och försöka rättfärdiga mitt sätt att ett flertal gånger avvisa Samanya, återkommer jag 

till att jag borde ha agerat annorlunda. 

Jag borde ha gjort kopplingen till att detta är Samanyas verklighet och erfarenheter som talar. 

Även om det bara hade varit ett påstående från ett lekfullt barn borde jag ha agerat 

annorlunda. Det här med lejon verkar vara något som är viktigt för Samanya att få prata om, 

och då skall hon få möjlighet till det, oavsett motiv. 

Ju mer jag funderar på denna dag desto mindre förstår jag varför jag inte snappade upp 

Samanyas tankar den dagen. Tidigare på morgonen hade jag inga svårigheter med att reagera 

på barnens aktiviteter. De klippande barnen med de stora saxarna, visserligen ser det klumpigt 

ut och det är svårt att klippa med överdimensionerade saxar, men jag har varit med om detta 

förut. Det har genom åren inte varit något barn som har skadat sig på vuxensaxarna, men man 

kan ändå hålla ett öga på dem så att de inte prövar några märkliga klippmetoder. 

 De byggande barnen och deras matematiska skapelser har jag full kontroll på. Vad de inte 

vet, är att jag vet att de bygger matematik med sina byggen. Och jag försöker under tiden jag 

är med och bygger att sätta ord och begrepp på skapelsernas egenskaper som högt, brett, 

större, lägre, fler, med mer.  

När jag blir brutalt mördad av Darth Vaker, är jag redan innan han hugger mig med i leken, 

endast genom en glimt i ögonvrån och genom min hörsel har jag kopplat vad som ska hända. 

Darth Vader, denne mörkrets karaktär från Star Wars-filmerna. Jag vet mycket väl att han 

heter Darth Vader, jag är uppväxt under den tid då Star Wars blev ett globalt 

populärkulturfenomen. Jag vet precis vad leken går ut på för jag har själv lekt Star Wars som 

barnen idag.  Eftersom jag inte har någon betydande roll i leken är jag en karaktär som endast 

har en uppgift och det är att dö. Och detta lever jag mig in i helt naturligt. Men när ett barn 
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säger att lejon bor i skogen när vi är i skogen, då säger det stopp, inte ens en tanke lägger jag 

på detta i situationen.   

Syfte, metod och valet av essä som uttrycksform 

Syftet med denna text är att försöka belysa komplexiteten i arbete med barn och de 

erfarenheter som det för med sig och som avspeglar sig i verksamheten i förskolan på olika 

sätt. Kulturella, språkliga eller religiösa erfarenheter, oavsett vilka, är de viktiga att 

uppmärksamma då de kan ha stor betydelse för barns identitetsskapande, socialisering, och 

utveckling. Jag vill belysa detta genom min egen yrkeserfarenhet kontra teorier om erfarenhet. 

Jag vill visa på att det finns olika sätt att tolka ett barns erfarenheter och att det genom dessa 

tolkningar blir möjligt, att främja ett barns utveckling. Praktisk kunskap, förhållningssätt, 

erfarenheter, kultur, interkulturalitet, populärkultur och språk är begrepp som jag kommer att 

ta upp i denna text. För att klargöra mina tankar för läsaren behöver dessa begrepp ges kortare 

förklaringar. Jag vill även med denna text medverka i en vetenskaplig diskussion kring ämnet 

barn och erfarenheter. 

Denna text utgår från Samanya och hennes erfarenhetsvärld men skulle kunna handla om 

vilket barn som helst i förskolan och dess erfarenheter. Olika sociala kategorier, språkliga, 

religiösa, familjekonstellationer, klasstillhörigheter, kön, etniciteter, traditioner och sedvänjor 

möts i förskolan. Hur komplext är det inte, att bara försöka förhålla sig till och försöka söka 

kunskap om alla dessa olika bakgrunder och erfarenheter som varje individ jag möter har med 

sig i ryggsäcken. Sedan ska jag på ett professionellt sätt tillämpa detta i verksamheten och 

individuellt för att uppfylla de krav som läroplanen för förskolan tar upp när det gäller språk, 

kultur, intressen med mer.  

Frågeställningen för denna essä är som undertiteln med dess underförstådda innebörd, Hur 

förhåller vi oss till och tar tillvara barns kulturella erfarenheter? 

Dilemmat i denna text blir mer synligt och uppenbart när jag frågar mig som pedagog vad 

som är viktigt eller mindre viktigt att uppmärksamma. Vem är jag att bestämma i så fall, om 

det är rätt beslut eller inte för ett barn vars kultur, språk och andra erfarenheter jag är 

främmande för och inte har tillräckliga kunskaper om?  
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Detta är ett dilemma som passar för denna form av kvalitativ text eftersom essäformen
1
 i sig 

är en form där det finns möjlighet att både spegla och återberätta den egna yrkeserfarenheten 

både objektivt och subjektivt med känslor och yttryck (Hyldegaard 2008, s. 34), i motsats till 

en kvantitativ vetenskaplig studie som har för avsikt att objektivt
2
 mäta och förklara det som 

studeras (Hyldegaard 2008, s.30).  

Med kvalitativ studie menar jag att studien inte har i syfte att mäta något eller göra det 

allmängiltigt, utan är ett försök att förstå och tolka det studerade utifrån en humanistisk syn på 

produkten av det tolkade (Hyldegaard 2008, s. 30-32). Synsättet i denna text utgår från 

hermeneutiken. Med hermeneutik menas att människans yttringar på olika sätt, till exempel 

genom kultur och språk, kan tolkas och placeras i kontext till handlingar och intentioner i tid 

och rum (Hyldegaard 2008, s. 33-36) och därigenom förstås av den utomstående.  

Praktisk kunskap och erfarenheter 

Den inledande berättelsen är endast ett fragment av situationer som uppstår i arbete med barn, 

där jag som pedagog skall förhålla mig till erfarenheter på ett professionellt tillvaratagande 

sätt i olika situationer.   

Hur kan jag veta på vilket sätt jag ska och när jag ska handla? Genom att sätta mina teoretiska 

kunskaper som Aristoteles kallar för episteme, mitt yrkeskunnande som jag har förvärvat 

genom utövande av arbete med barn, techne, i förhållande till varandra i mitt handlande, 

praxis (Nilsson 2009, s. 44-47), kan jag använda mig av det som Aristoteles beskriver som 

den högsta uppnåbara nivån av praktisk klokhet eller praktisk kunskap kallad, fronesis 

(Nilsson 2009, s. 47-54).  

Vad är denna praktiska kunskap, fronesis, som jag tror mig besitta genom min yrkeserfarenhet 

i arbete med barn? Praktisk kunskap är, som jag ser det, en personligt knuten kunskap eller 

klokhet som är förvärvad genom erfarenheter och reflekterande. Den kommer till uttryck när 

vi vet hur och när det är rätt att handla på ett specifikt sätt. Aristoteles tankar är då även av 

moralisk och etisk karaktär eftersom det handlar om att avgöra och veta vad som är rätt 

                                                           
1
 essä (fr. essai, eg. 'prov', 'försök', av likabetydande lat. exa´gium), essay, betecknar oftast en skriftlig 

framställning av måttligt omfång där man avser att meddela fakta men gör det på ett personligt sätt. 

(essä. http://www.ne.se/lang/essä, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-04-01.) 

2
 Objektivitet är detsamma som saklighet, opartiskhet, att inte välja sida.[---] Den som är objektiv tar bara 

hänsyn till fakta och bortser från egna eller andras intressen eller åsikter. [---](objektivitet. 

http://www.ne.se/enkel/objektivitet, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-04-03.) 
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respektive fel sätt att handla på i olika situationer (Henriksen & Vetlesen 2001, s. 141). Detta 

ställer stora krav på mig som pedagog: att besitta självkännedom samt att besitta och söka 

kunskap som rör mitt yrke inom barnomsorgen.  

Förhållningssätt och erfarenhet 

Förhållningssätt 

Det räcker dock inte enbart med kunskap och självkännedom i mötet med de olika 

erfarenheterna. Det behövs också ett förhållningssätt som handlar om att pedagogen utifrån ett 

genuint intresse och inlevelse för barnen och deras verksamhet förhåller sig med goda 

demokratiska värderingar, försöker att problematisera och se olikheter som en tillgång istället 

för något som bara finns. Ett förhållningssätt genom vilket man försöker skapa sig en 

förståelse för den värld som barnen lever i och som de spelar upp för oss genom sina olika 

bakgrunder. Oavsett om det till exempel är språkliga, etniska eller religiösa traditioner. 

Det behövs ett förhållningssätt som är gränsöverskridande, tolerant och förstående för 

skillnader och som övergripande har en human syn och som kan stödja sig på mänskliga 

rättigheter oavsett om man är barn eller vuxen.  

Är ett sådant förhållningssätt möjligt och hur skulle det i sådana fall se ut? Hans Lorentz och 

Bosse Bergstedt (2006, s.16-17) samt Pirjo Lahdenperä (2008, s. 27-31), psykolog och 

forskare inom bland annat interkulturalitet, beskriver ett begrepp som kan användas som både 

förhållningssätt och perspektiv, nämligen interkulturalitet. Detta begrepp kommer jag att 

förklara närmare i samband med begreppet kultur. 

Erfarenhet 

Om nu fronesis, den praktiska klokheten som tidigare diskuterades, uppnås genom ett 

fulländat förhållande mellan episteme och techne, så innebär det att fronesis är en praktisk 

klokhet som bygger på erfarenheter genom teorier och praktiker. 

Vad är då erfarenheter? När vi säger erfarenhet ligger det mer i begreppet än något vi bara har 

upplevt. Denna ryggsäck med erfarenheter som jag nämnde tidigare, är hos varje individ även 

packad med ärvda erfarenheter och inte enbart de egna. Tillsammans skapar de ärvda och de 

egna erfarenheterna en egen ryggsäck med spår från tidigare generationer.  

De ärvda erfarenheterna är de som visar sig genom vanor och som är historisk bundna och 

utvecklade, denna ryggsäck beskriver den franska sociologen Pierre Bourdieu (1930-2002) 
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med begreppet, habitus (Bourdieu 1997, s. 147-149). Erfarenhet kan alltså tillämpas på allt 

som vi människor möter i våra liv och i alla våra handlingar. Vi kan tack vare våra tidigare 

erfarenheter välja hur vi skall bemöta olika situationer eftersom vi har möjligheten att känna 

igen likheter och göra val efter tidigare erfarenheter. Vi använder oss med andra ord av 

tidigare erfarenheter när det handlar om hur vi beter oss i till exempel olika situationer. 

Erfarenhet genom fantasi och kreativitet  

Lev S Vygotskij rysk psykolog och forskare (1896-1934) beskriver detta reproducerande sätt 

att använda tidigare erfarenheter. Enligt Vygotskij finns det två grundläggande sorters 

handlingar. Den första är den reproducerande eller återskapande handlingen som är intimt 

förknippad med minnet. Det är den handlingen som sätter de tidigare upplevda erfarenheterna 

i kontext till nya situationer eller upplevelser (Vygotskij 1995, s.11). Med andra ord kan det 

beskrivas som att människan återvinner tidigare erfarenheter genom minnesprocesser och 

förknippar dem med nya situationer och därigenom handlar genom erfarenheter. 

Den andra handlingen som Vygotskij diskuterar är den kreativa. Den kan vi förstå genom att 

tänka oss att det är möjligt att ha en föreställning om något som inte är verkligt eller om något 

som vi inte har upplevt. Jag har till exempel aldrig varit i Japan, men skulle väldigt gärna vilja 

åka dit. Genom sekundära erfarenheter som litteratur, berättelse och filmer har jag skapat mig 

en föreställning om japansk kultur, historia och natur. Jag kan med andra ord skapa mig en 

bild av Japan även om jag själv inte varit där och upplevt det personligen. Om min 

föreställning om Japan stämmer överens med det riktiga Japan är ointressant i detta fall, 

eftersom det är den kreativa fantasi processen som har satt ihop bilden av mitt Japan, som är 

målet att beskrivas och inte mina inre bilder. 

Jag har alltså använt det som Vygotskij kallar för kreativitet och fantasi för att sätta ihop mina 

erfarenheter och min kännedom till en föreställning. Denna fantasi är av yttersta vikt och 

beskrivs av Vygotskij som ”[…] grunden för varje kreativ aktivitet inom alla kulturens 

områden och möjliggör det konstnärliga, vetenskapliga och tekniska skapandet” (Vygotskij 

1995, s. 13,17-18\20-22). Utan fantasi kan vi med andra ord inte föreställa oss något, i och 

med det kan vi inte heller producera några handlingar. Utan erfarenheter kan inte fantasin 

producera föreställningar, eftersom det utan erfarenheter inte finns något för fantasin att 

använda sig av för att producera föreställningar (Vygotskij 1995, s. 17). 

Det är genom Vygotskijs teorier om kreativitet och fantasi, reproducerande handlingar och 

föreställningar som jag söker stöd för min syn på vikten att ta till vara barns erfarenheter. 
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Eftersom barn lever ut mycket av deras verklighet genom sina handlingar, har det att göra 

med hur deras tidigare erfarenheter, primära som sekundära återskapas.  

Vygotskij (Vygotskij 1995, s. 19), säger att ”[e]tt barns fantasi är fattigare än en vuxen 

människas, eftersom dess erfarenheter är mindre rika”. Detta påstående betyder, som jag 

tolkar det, att precis alla vuxna i hela världen har upplevt fler meningsfulla sammanhang än 

något barn! Jag kan inte hålla med Vygotskij om detta påstående eftersom den inte gör 

skillnad, enligt mig, på vilken kultur barn och vuxna tillhör, eller vilka olika bakgrunder de 

har. En människa som exempelvis har varit hospitaliserad under hela sitt liv kan inte jämföras 

med ett barn som har ett aktivt liv med förskola, skola, tillgång till information och som är 

exponerad inför information genom alla de olika medier som finns idag.  

Jag anser att barns fantasi mycket väl kan vara lika rikt eller rikare än en vuxens, även om 

vuxnas fantasi i de flesta fall har en annan dimension eller nivå. Till skillnad mot Vygotskij 

vill jag säga att, barns fantasi i de flesta fall är fattigare än vuxnas. Inte nödvändigtvis för att 

deras erfarenheter är mindre rika, snarare för att de faktiskt bara är barn och inte har samma 

förmåga som de flesta vuxna att handskas med alla intryck, de är helt enkel inte mogna varken 

psykiskt eller fysisk. Vygotskij försöker sig på en förklaring vad gäller hans uttryck om barn 

och erfarenheter. Han menar bland annat att psykets kreativitet och fantasi mognar först i 

vuxen ålder (Vygotskij 1995, s. 39-42). Även här förutsätts att alla vuxna mognar till sin fulla 

potential och att inga barn erfar mer än de vuxna under sin uppväxt. För att dessa teorier ska 

kunna stämma, som jag tolkar det, behöver de appliceras på specifika sociala miljöer där barn 

och vuxna lever under samma omständigheter, förutsättningar och förhållanden och där inga 

avvikelser från psykiskt och fysisk utveckling finns. Jag håller till viss del med Vygotskijs 

teori om fattigare eller rikare erfarenheter och fantasi, men jag motsätter mig Vygotskijs 

användning av ordet är. 
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Erfarenheter och känslor 

Vygotskij diskuterar även en aspekt om erfarenheter där känslor är förknippade med 

upplevelser som även de reproduceras (1995, s. 22-25).  Denna aspekt om erfarenheter är, 

enligt mig, otroligt komplex eller omöjlig att arbeta utifrån, eftersom den då kräver att jag 

som pedagog ska kunna avgöra hur en doft, ett ljud eller ett musikstycke påverkar ett barns 

känslor i ett visst sammanhang. För att göra det måste jag själv ha exakt samma erfarenhet av 

en doft vid exakt samma tillfälle som tidigare har skapat samma sinnesstämning, och det är en 

inte troligt att det finns sådana exakta upplevelser. Jag kan förvisso, till viss del, genom 

diskussion med barn komma fram till hur de känner inför en viss doft eller ett musikstycke. 

Kanske kan även barnen förklara någorlunda varför de känner på ett specifikt sätt inför dofter 

eller musik, och därigenom kan jag försöka förstå det upplevda och själva upplevelsen som är 

förknippad med känslan. Denna aspekt av erfarenheter kan vara bra att känna till, det är dock 

inte något som jag kommer att återvända till i min text. 

Erfarenheter och läroplanen för förskolan 

Som pedagog med stöd i teorier har jag en stor möjlighet att observera, analysera och 

diskutera barns handlingar och kunna ta tillvara deras erfarenheter. Genom att fördjupa mig i 

barnens erfarenhetsvärld har jag en stor potential att uppmärksamma deras kunskaper och 

arbeta därefter med svagheter och styrkor sett till barnets behov. 

Om erfarenheter kan leda till kunskaper, då är det av största vikt att i förskolan ta tillvara 

barnens tidigare erfarenheter för att kunna ge dem förutsättningar att lyckas i sitt lärande. Men 

minst lika viktigt som att ge förutsättningar är att kunna uppmärksamma vad barnen har för 

förutsättningar att klara av de olika mål som verksamheten i förskolan har. Då är vi återigen 

tillbaka till barnens erfarenhetsvärld och vikten av att ha god kännedom om och ta tillvara 

barnens erfarenheter och bakgrunder.  Som läroplanen för förskolan säger: 

Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de 

egna erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och 

mening. (Skolverket 1998/10, s. 6) 

Läroplanen för förskolan, som jag tolkar detta stycke, ställer krav på att alla som arbetar i 

verksamheten på förskolan på ett eller annat sätt, ska söka och skapa sig kunskap om varje 

enskilt barns levnadssätt, för att kunna skapa sammanhang och mening för barnen i 

verksamheten.  
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Samanya, flickan i berättelsen, är den enda i barngruppen som inte firar svenska kristna 

högtider och traditioner som påsk, jul och midsommar. Hon är dock inte den enda i gruppen 

som har annan etnisk bakgrund, i gruppen finns barn som representerar bland annat Asien, 

medelhavsområdet och norden. Samanya får genom sina föräldrar med sig traditioner och 

sedvänjor som hon verkar försöka sätta i meningsfulla sammanhang, genom att tala om det 

(habitus).  

När Samanya påtalar att hon är allergisk mot korv och att hon är muslim, kan det tolkas som 

att hon i samband med lunchen finner en mening i att tala om sin tro. Även om hon inte 

medvetet talar om sin tro, har hennes uttryck med hennes religiösa erfarenheter att göra. 

Hennes muslimska tro är starkast hållen till kosten och vissa traditioner som ramadan och 

offerfesten, som även de är starkt förknippade med mat. Utöver det lever Samanya ett relativt 

västerländskt liv. Trots att det inte firas Lucia, jul, påsk och andra svenska traditioner inom 

familjen medverkar hon i dessa aktiviteter på förskolan. Hon är med och går i luciatåg, dansar 

kring midsommarstången och påskpysslar. Samanya är endast fyra år gammal, men det finns 

inga krav från hennes föräldrar om hon ska bära någon slags religiös klädsel som burka 

(burqa) eller nikab (niqab). Föräldrarna vill låta Samanya själv välja hur hon vill göra i sin tro 

i framtiden. Samanyas föräldrar är förstående för hennes situation i den svenska förskolan och 

låter henne, som jag förstår dem, att försöka identifiera sig med de andra flickorna på 

förskolan med klädval, leksaker och medverkan i de olika aktiviteterna. Men oavsett hur 

mycket västerländska influenser Samanya tar till sig och uttrycker kommer hon med sina 

kulturella erfarenheter hemifrån (habitus) och uttrycker dessa på förskolan. 

Kultur  

Vad innebär kultur? Öhlander skriver att, ordet kultur härstammar från latinets cultura, vilket 

betyder bearbetning och odling. En odling är inte något statiskt oföränderligt utan det direkt 

motsatta. Att se kultur som en odling innebär att det är något som anpassas, växer, utvecklas, 

förändras med tiden och efter omständigheter eller yttre påverkan. Användandet av begreppet 

kultur är komplext och har genom tiderna utvecklats från en personlig själslig utveckling till 

en syn på kultur som en rörlig social process som skapar en gemenskap, tillhörighet 

människor emellan (Öhlander red. 2005, s. 12-16).  Det finns med andra ord en tillhörighets 

och gemensamhetsfaktor i att vara kulturellt tillhörig i ett socialt sammanhang. Det betyder att 

de som delar en specifik kultur även delar värderingar, normer, levnadsregler och traditioner, 

det finns ett gemensamt tankesätt och handlingsmönster (Öhlander red. 2005, s. 20-21). 
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Det är med hjälp av detta synsätt på kultur, som jag vill visa hur jag på ett bättre sätt kan ta 

tillvara barns erfarenheter i mitt arbete. Eftersom detta synsätt på kultur går att applicera på i 

stort sett alla sociala kategorier och allting som människor delar med varandra, kan jag 

använda mig av olikheterna för att få en större inblick barnens erfarenhetsvärld. Detta 

eftersom barnens erfarenheter på ett eller annat sätt är produkter skapade av en kulturell 

process utanför förskolans grindar och genom mötet med förskolan. 

Genom att lyfta ut en social kategori som religion och skapa mig en förståelse för hur denna 

kategori förhåller sig till bland annat värderingar och traditioner, kan jag få en djupare syn på 

problematiken som speglas i olika sammanhang på förskolan. Det kan vara en fråga om 

värderingar hemifrån som inte stämmer överens med de värderingar som finns i förskolan. 

Det blir vad man brukar tala om som en ”kulturkrock”. Kulturkrockar blir lättare att handskas 

med om man är villig att skapa sig en förståelse för varför de inträffar. Och det är genom att 

söka kunskap om den främmande kulturen i olika sociala kategorier, som jag har möjlighet att 

förstå konflikten och hitta en metod som kan erbjuda barnen andra alternativ att handla på. 

Ett annat exempel på kulturella krockar och koder är stockholmare och icke stockholmare. De 

allra flesta stockholmare åker regelbundet rulltrappa och känner omedvetet till reglerna för 

denna. Det finns faktiskt regler när det gäller att åka rulltrappa. De allra flesta stockholmare 

vet detta, men det är nog inte många som vet varför det blev just så här, det bara är så. När 

man åker rulltrappa då står man till höger så att människor som har bråttom kan passera till 

vänster.  

Det här handlar om outtalade regler eller kulturella koder som de flesta av oss kan läsa av, 

utan att någon talar om för oss vad som gäller och varför. Och det är lätt att se vilka som inte 

har läst av koderna i rulltrappan, det är alla som står till vänster. Ofta är det barn i olika åldrar 

eller icke Stockholmare som står till vänster, även om de lika gärna kunde ha stått till höger 

på samma trappsteg. Det handlar inte om nonchalans, de har helt enkelt inte lyckats tyda dessa 

tysta koder som finns människor emellan. Särskilt barn behöver hjälp med att lära sig 

uppmärksamma dessa tysta koder som vi lever bland. Men för att vi ska kunna se dessa 

kulturella koder och föra dem medvetet vidare, måste vi själva först förstå att vi lever med 

dem. 

Vad innebär det då att tillhöra en kultur?  Att känna tillhörighet är som jag tidigare har sagt att 

kunna identifiera sig med något och känna delaktighet och gemenskap. Kultur och identitet är 

begrepp eller processer som lever i symbios med varandra eftersom de båda konstrueras i 
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sociala sammanhang, den ena föder den andra och tvärtom. Kultur behöver således identiteter 

för att kunna existera och utvecklas, identiteter behöver kultur för det sociala livets utveckling 

och tillhörighet.  

Eftersom tillhörighet till en kultur skapas genom gemensamma värden, finns det automatiskt 

kulturer som vi inte är delaktiga i, eftersom vi inte har samma värderingar och möjligheter 

(ekonomiskt, utbildningsmässigt) att ingå i dessa. Att, exempelvis ingå i en social kategori 

som klass, ger vissa privilegier eller det motsatta. Arbetarklass, medelklass eller överklass, 

dessa olika klasskategorier som exempel, ger de individer som ingår i dem olika 

förutsättningar i samhället. De lever alla förvisso inom samma svenska nationella kultur, men 

att möjligheterna till andra sammanhang är mer eller mindre begränsade är olika, beroende på 

klasstillhörigheten. 

Likheter och olikheter 

Vad finns det för likheter och olikheter mellan Samanya, mig och barngruppen som det 

framstår i berättelsen? De mest uppenbara likheterna är att vi alla är människor och vi har ett 

språk gemensamt, vi talar alla svenska i gruppen, även om vi har nått olika nivåer i språket. 

Sedan blir vi mer eller mindre uppdelade i två grupper, pojkar och flickor.  Därefter delas vi 

upp i olika socioekonomiska klasser och i olika etniska och religiösa kategorier. Det finns 

dock något som vi alla har gemensamt oavsett kön, ålder, språk, etnicitet och religion, 

nämligen kultur. Vi är alla en del av olika kulturer på ett eller annat sätt genom våra olika 

levnadssätt och genom vår identitet.  

Vilka olika kulturer finns då i förskolan som är viktiga att uppmärksamma? De olika sociala 

kategorierna som jag kommer att ta upp är, kön, religion, etnicitet och språk. Detta är 

kategorier som var och en för sig är otroligt komplexa och för att beskriva och tolka 

innebörden av dem i kulturella sammanhang skulle behöva en egen avhandling. Jag kommer 

därför att kortfattat diskutera dessa i relation till mitt arbete där jag visar hur jag kan ta tillvara 

de olika erfarenheterna i verksamheten på förskolan. 
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Interkulturalitet 

Vad är interkulturalitet? Själva ordet består av två delar, det första är inter med betydelsen 

mellan, som i denna kontext syftar till en ömsesidig interaktion mellan individer med olika 

kulturella bakgrunder eller mellan grupper av människor, kulturer. Den andra delen, kultur, 

syftar här till kultur som ett antropologiskt eller socialantropologiskt begrepp (Bergstedt & 

Lorentz 2006, s. 16), som jag tidigare diskuterade. 

Vad innebär ett interkulturellt förhållningssätt och perspektiv? Eftersom interkulturalitet ses 

som en process mellan individer innebär det att det sker gränsöverskridande handlingar 

mellan dessa (Lahdenperä 2008, s. 29). Att vara interkulturell och se med interkulturella 

glasögon kräver någon slags kommunikation mellan individer med olika kulturer. Finns det 

inte någon kommunikation eller handling mellan dessa handlar det mer om mångkultur än 

interkultur. Det vill säga att olika kulturer finns där bredvid varandra men inte interagerar och 

det är just detta samspel mellan, som är inter i interkultur. Eftersom interkulturalitet är ett 

gränsöverskridande begrepp sätter det bland annat värdemässiga aspekter på dessa möten och 

handlingar som sker.  

Ett interkulturellt förhållningssätt, enligt mig, ställer stora krav på mig inte enbart som 

pedagog utan också privat som människa. Jag ska både yrkesmässigt och privat handla på ett 

sätt som jag kan tillämpa i alla mina möten med andra. Jag ska inte endast handla för att det 

gör gott, jag ska handla för att det är rätt enligt de principer som följer med moral och etik, 

och är nedärvda i demokratins anda. Det handlar med andra ord om att försöka inse 

konsekvenserna av de egna handlingarna i ett längre och större perspektiv och kunna stå för 

dem.  

En förutsättning för ett interkulturellt handlande är, att jag reflekterar över vad mina egna 

levnadsmönster är produkter av och varför. Det vill säga, att förstå att jag själv med mina 

handlingar är en del i ett, vad man skulle kunna kalla, kulturhistoriskt arv. På det sättet kan 

jag även söka förståelse och mer kunskap om hur för mig främmande kulturer är skapta och 

hur nya kulturer skapas. För att söka denna nya kunskap om det som är mer eller mindre 

främmande, är det en förutsättning att vilja möta andra på lika villkor, med respekt, kunskap 

och förståelse. Detta är även aspekter som krävs för att vara interkulturellt kompetent 

(Lorentz 2009, s. 114-118). 

Interkulturalitet handlar således om nyfikenhet för det nya och okända. Det handlar om ett 

genuint intresse att vilja lära och skapa sig en förståelse för egna och andras levnadssätt och 
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vanor. Det sker alltid genom interaktion i demokratins anda och med en närvaro av empati 

och förståelse för att det i interaktionen finns olika aspekter av bland annat kunskap, makt och 

värderingar. Interkulturalitet är med andra ord, ett perspektiv och förhållningssätt som har att 

göra med ömsesidig ärlig respekt, nyfikenhet och förståelse för den andre och även sig själv, 

där interaktion är den gemensamma nämnaren i möten. Ett interkulturellt förhållningssätt är 

också något som läroplanen för förskolan förespråkar ska användas i förskolans verksamhet. 

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors 

förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. 

Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga 

och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. 

Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra 

till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella 

minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en 

flerkulturell tillhörighet. (Skolverket 2010, s.7) 

Läroplanen talar om kulturell mångfald genom det egna kulturarvet och delaktighet i andras 

kulturer. Det innebär att i förskolan även uppmärksamma olika nationella kulturer som 

existerar i Sverige. Samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar är de erkända 

nationella minoriteterna i Sverige, och som var och en värnar om sitt ursprung genom sina 

språk och kulturer. Dessa minoriteter har, var och en, präglat Sveriges historia på sitt sätt. De 

bör därför uppmärksammas i förskolans verksamhet för att föra vidare denna kulturhistoria. 

De är även i denna text viktiga att nämna, då de nationella minoriteterna är en del av min 

ryggsäck, habitus. Eftersom de har funnits i Sverige under flera århundraden har de satt spår i 

svensk historia. Genom Sveriges historia har dessa folkgrupper beskrivits på olika sätt, 

negativa som positiva, och dessa synsätt har förts vidare från generation till generation. De är 

med andra ord inte mina egna upplevda erfarenheter, dessa erfarenheter är historiskt knutna 

århundraden tillbaka i tiden. Erfarenheter av detta slag måste därför reflekteras över och sättas 

i förhållande till rådande situation, utifrån värderingar och kunskaper. Det finns även en annan 

kulturell kategori som i detta sammanhang med kulturell mångfald måste diskuteras, det är 

fenomenet populärkultur.  

Populärkultur 

Jag har tidigare talat om kultur i en social gemenskap där människor, bland annat delar 

värderingar, normer och levnadsregler. Inom populärkulturen behöver människor inte leva 

sida vid sida, de behöver inte ens känna till varandra för att dela dessa kulturella värderingar, 

och levnadsregler. Eftersom populärkultur enligt Lindgren är någonting som är globalt bundet 
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till, till exempel individer med gemensam smak och inriktning vad det gäller intresse och 

konsumtion av film, konst, musik och mat (Lindgren 2009, s. 33-44). 

Att kalla detta för kultur blir möjligt eftersom människor runt om i världen delar samma 

värderingar kring ett och samma intresse och genom detta har en tillhörighet till varandra. Att 

det kallas populärkultur beror givetvis på att det handlar om en stor ömsesidig positiv 

inställning globalt sett människor emellan till ett fenomen. Även om dessa människor aldrig 

kommer att träffas är de överens om vilka regler som gäller för medlemskapet inom 

gemenskapen, kulturen. 

 Det är som med ”Star Wars”, som min generation och generationerna efter har växt upp med 

genom, tv, film, serier och leksaker. Trots skilda generationer och oavsett var vi befinner oss 

geografiskt sett, delar många uppfattningar om denna otroligt stora science fiction-

produktions innehåll. De som har erfarenhet av Star Wars, vet till exempel vilka som är onda 

och goda, känner till karaktärerna, deras egenskaper och relationer och underförstått är de 

flesta överens om vilka regler och vilket språk som gäller i historien om Star Wars. När vi 

leker Star Wars, vet vi vilka roller vi skall inta och hur språket ska flyta i leken för att vi ska 

få vara med så länge som möjligt. Tillhörighet genom populärkultur skapar med andra ord en 

möjlighet till personlig existens och bekräftelse. 

Populärkulturellt utnyttjande till konsumtion 

Volkswagen, denna biltillverkarjätte från Tyskland, är ett av många företag som utnyttjar 

tillhörighetsaspekten inom (populär)kultur genom sin reklam, för att locka nya möjliga 

köpare. De använder sig bland annat av ett barn som är utklädd till ”Darth Vader”. Barnet i 

reklamen försöker göra som ”Jedi-karaktärerna” i Star Wars, nämligen att styra fysiska objekt 

genom mental tankekraft. Denna mini Darth Vader lyckas få i gång Volkswagens nya 

bilmodell, tack vare pappan och en fjärrstyrd elektronisk motorstart. Till detta ligger givetvis 

ljudeffekter och musik från filmerna i reklamklippet som tillsammans med filmerna skapar en 

ännu starkare tillhörighetskänsla till bilmärket. Att utnyttja (populär)kultur i reklam för att få 

människor att identifiera sig med produkter är inget nytt fenomen. Det är snarare ett måste för 

att kunna sälja sina produkter. Företagen vet att det finns stora grupper människor runtom hela 

jorden som delar det tysta kulturella språk som talas genom reklam.  

Det är alltså möjligt att använda sig av kultur som ett verktyg i arbetet för att skapa intresse 

hos människor. Och oberoende av generation, etnisk tillhörighet, språk, geografisk placering 

med mer är det också möjligt att tillhöra samma kultur. Med denna syn på populärkultur kan 
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man fråga sig om inte allting då är populärkultur. Just eftersom det är möjligt att tillhöra den 

utan att det finns ett fysisk social gemenskap där det pågår en interaktion. Allmänkultur 

kanske skulle passa sig bättre som benämning eftersom den är övergripande allmän på det sätt 

att alla teoretiskt sett har möjlighet att ingå i den oavsett var man befinner sig. Allt är inte helt 

oproblematiskt att tillskriva populärkulturen. 

 Det skulle vara problematiskt att tillskriva religion som populärkultur, eftersom utövandet av 

en specifik religion genom geografisk omplacering inte har samma möjligheter överallt. Det 

kan bli en förändring i den religiösa kulturen genom att man prioriterar och omvärderar, till 

exempel tider för gudstjänster, bönestunder eller kosthållning, på grund av bristande tillgång 

av exempelvis rätt religiös föda. 

Genom dessa förändringar har utövarna av religionen på den nya platsen utvecklat eller 

förändrat den religiösa kulturen en aning, men tillräckligt för att inte stämma överens med 

ursprunget och dess värderingar. Det har med andra ord skett en utveckling till en ny kultur 

med nya regler som är anpassade till den nya situationen. Att religionen i sin helhet (till 

exempel islam) delas av en större mängd människor globalt sett, ger visserligen tillhörighet 

oavsett var en utövare befinner sig, men tolkningen av religionen blir inte densamma när den 

förändras. Det är fortfarande samma religion men med nya värderingar, levnadssätt och 

mönster. 

Det kan beskrivas historiskt genom de Abrahamitiska religionerna, islam, judendom och 

kristendom, där det har skett förändringar och omtolkningar av de heliga skrifterna. De har 

alla tre ett gemensamt historiskt ursprung i berättelserna, nämligen Abraham och hans 

uppenbarelser. Efter berättelserna om Abraham förgrenar sig dessa tre religioner bland annat i 

synsätt på gudar, profeter, kost, kläder och vad som är guds ord. Vad det beror på kan bara 

spekuleras om, men troligtvis har en anpassning gjorts efter behov och omständigheter vilket 

har lett till olika tolkningar av ursprunget och på så vis har det skapats olika perspektiv. Den 

religiösa kulturen har genomgått en förändring i relation till yttre faktorer och olika tolkningar 

av de heliga skrifterna.  

Sammanfattning 

Vi tillhör alla en gemensam kultur oavsett vilka kategorier vi identifierar oss med. Vi har vårt 

svenska sätt att bete oss i samhället oavsett vilken stad eller del av landet vi befinner oss i. Vi 

följer alla vissa gemensamma regler bundna till lagstiftningar, traditioner och samhällets 

utveckling för att det ska finnas en ordning och struktur i våra liv. Denna gemensamma kultur 
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är i sin tur indelad i flera distinkta kategorier där varje kategori har specifika krav för 

medlemskapet. 

 Att äga ett starkt ekonomiskt kapital med tillgång till högt skattade utbildningar på universitet 

som Harvard eller Oxford ger högre individuell status än en vanlig allmän statlig 

högskoleutbildning. Varför det är så beror givetvis på samhällets övergripande värderingar 

om det fina eller fula, om det allmänna och det exklusiva. Det är med andra ord inte möjligt 

att förutsätta att det exempelvis bara finns en kultur bunden till klass, eftersom tillgången på 

ekonomiskt kapital skiljer klasserna åt vad det gäller levnadssätt och värderingar. Inom 

respektive klass sker det också kulturella förändringar (exempelvis genom utbildning) som i 

sin tur utvecklar nya värderingar och levnadssätt. Kultur är ett komplext begrepp att diskutera 

när man väl börjar sortera och kategorisera in det i olika perspektiv. Oavsett vilken klass, 

etnicitet, religion man tillhör, är kultur ett föränderligt väsen, något som delas mellan 

människor under en viss tid, vad det gäller gemensamma erfarenheter, förhållningssätt, 

värderingar och levnadsmönster. När kulturen väl har anammats i livet, blir kulturen till det 

vardagliga vanliga sättet att leva. Vi reflekterar då inte över att våra handlingar är kulturella 

erfarenheter. 

Min erfarenhet av Samanya 

Det är genom våra handlingar som vi söker tillhörighet i sociala sammanhang. Det är våra 

olika handlingar som speglar vilka vi är. Vem är Samanya? Jag skulle likväl kunna fråga, vem 

är jag eller vem är du?  Dessa frågor handlar om identitet och att sätta sig själv eller en annan 

individ i kategorier och sammanhang som grundas i tillhörighet. Identitet blir då ett begrepp 

som tillskriver individer likheter och olikheter, tillhörighet och utanförskap som Kerstin von 

Brömssen beskriver det (Von Brömssen 2006, s. 41-46). Min avsikt är inte att tillskriva 

Samanya en identitet som tilldelar henne tillhörighet eller utanförskap. Avsikten är att få 

kunskap om Samanyas erfarenheter genom att se dessa likheter och olikheter. På det sätt har 

jag som pedagog möjlighet att använda mig av informationen för att se tillgångar och brister i 

mitt arbete och förhållningssätt samt att lära känna Samanya mer grundligt. Därigenom 

kommer jag få det lättare att söka kunskap i form av bland annat teorier inom de områden som 

mer eller mindre skiljer Samanya från de andra barnen. Vilka är dessa områden eller de 

sociala kategorier som har med identitet att göra?  Kön, kultur, etnicitet, religion och språk är 

några av de viktigaste kategorierna inom identitetsanalys. De är globalt sett kategorier som 

alla på något sätt kan identifiera sig igenom (Von Brömssen 2006, s. 46). 
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Det som jag behöver tänka på när det gäller Samanya är, att hon ser sig som en flicka och 

därigenom möjligtvis lätt vill identifiera sig med andra flickor i sin omgivning. Hon har även 

hemifrån vissa förväntningar på sig vad det gäller att vara kvinna och muslim, hon är alltså en 

religiös människa. Samanyas föräldrar är av annan etnisk härkomst än svensk vilket också 

medför att det i hemmet finns andra kulturella föreställningar och levnadsregler än dem som 

hon möter i förskolan.  

Genom föräldrarnas etniska bakgrund får Samanya kontakt med andra språk än svenska, i 

hennes fall två olika språk utöver svenskan som är det språk som talas på förskolan. Hon får 

även en tillhörighet till ett annat land genom sina föräldrar och de erfarenheter, som de 

exponerar Samanya för. Samanya har en ålder som jag måste förhålla mig till, på ett rent 

utvecklingsmässigt sätt. Hon är trots allt bara fyra år och det är mycket som händer i hennes 

liv som hon försöker skapa förståelse för och det är många erfarenheter som skall placeras i 

meningsfulla sammanhang. 

Språk och identitet 

Språket, detta viktiga verktyg för identitetsskapande och tillhörighet är något som ytterligare 

förstärker Samanyas utanförskap. Även om det inte alltid behöver vara en negativ 

uppmärksamhet. Är det ändå en uppmärksamhet, eftersom Samanya oftare uppmärksammas i 

barngruppen än någon annan, just på grund av hennes olika erfarenheter som skiljer sig 

märkbart från denna barngrupp.  

Samanya talar svenska lika bra som hennes kamrater gör både grammatiskt och uttalsmässigt, 

men ofta upplever jag det som att hon har svårt att följa med och förstå allt som sägs. Detta 

märker jag att Samanyas kamrater ibland reagerar på, då hon inte verkar ha förstått en enkel 

instruktion som att välja en bok till läsvilan. Vid tillfällen när hon inte förstår eller är osäker 

brukar hon svara – jag förstår inte! Det är när hon svarar på detta sätt som hennes kamrater 

reagerar och ibland försöker de förklara och hjälpa Samanya för att få henne att förstå. Detta i 

sin tur gör det ibland svårt för henne att komma in i och fullfölja en lek eftersom hon ibland 

har svårt att kommunicera sina tankar till andra. Vid dessa tillfällen blir även hennes språkliga 

utveckling och erfarenheter något för mig att förhålla mig till.  

Jag har fördelen att vara den i personalstyrkan som har ansvaret för barnen med språkliga 

svårigheter och kontakten med förskolans talpedagog. Jag har lärt mig mycket genom att få 

vara med under tiden då talpedagogen besöker förskolan och har taltid, som jag kallar det, 
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med barnen. Detta arbete med talpedagogen har gjort mig mycket mer uppmärksam och 

förstående för framförallt Samanyas språkliga erfarenheter. Samanyas språkliga erfarenheter 

och svårigheter ser jag inte som något problem, förutom att jag själv upplever mig som tjatig 

ibland när jag ska vara extra tydlig. Och detta extra tydliggörande leder till att Samanya 

exponeras och uppmärksammas oftare i barngruppen än något annat barn.  

Språket är otroligt viktigt att uppmärksamma och reflektera över när det gäller barn. Vad är 

det barnen säger när de talar? ”Lejon bor i skogen?” Menar Samanya verkligen att lejon bor i 

skogen, som jag tidigare tolkade hennes erfarenheter till? Skulle det kunna vara så att 

Samanya faktiskt undrar, om lejon bor i skogen, även om det inte vid tillfället lät som en 

fråga? Hennes språkliga erfarenhet är speciell, hon lever med tre olika språk som talas inom 

olika domäner av olika människor. Även ett barn med endast ett språk vänder på det 

grammatiska och får frågor att låta som påståenden.  

Ville Samanya egentligen fråga, ”Bor lejon i skogen?” Det kan mycket väl vara så att hon 

ställde en fråga i skogen och under samlingen. Hennes erfarenheter är att lejon bor i skogar, 

som jag tidigare beskrivit i denna text. Under vårt skogsbesök gör hon en koppling till sina 

erfarenheter om lejon och undrar om detta. Varför hon i så fall helt plötsligt undrar om lejon 

bor i skogen kan bero på rädsla för detta stora rovdjur som ligger och mumsar på en zebra i 

boken Min modiga mormor. Kanske ville hon få ett svar, kanske ville hon dela med sig av 

sina erfarenheter. Vad motivet för Samanyas uttryck än var, så var det en erfarenhet som 

talade. Och min uppgift är att uppmärksamma denna erfarenhet genom att försöka se 

sammanhanget. Endast genom att försöka se sammanhanget kan jag ta tillvara erfarenheter 

och tillämpa dem i verksamheten på förskolan. 

Olika perspektiv 

Vad var det som egentligen hände denna energiska vårdag? Barnens klippanden, polis och 

tjuv lekarna, Star Wars, naturstunden, lejon, böcker, muslimer kontra kossamjölksallergi och 

mat som ingen vill äta. Det var en fullspäckad dag inser jag nu när jag reflekterar över det. 

Det var en fullspäckad dag av små och stora individers erfarenheter, eller reproduktioner av 

erfarenheter som speglar sig genom aktiviteter, lekar, uttryck och andra handlingar.  

Hur kan jag se på dessa olika aktiviteter som pågick denna morgon? Är de alla en produkt av 

olika kulturella erfarenheter? Star Wars leken är omåttligt populär hos många barn i 

förskoleåldern. Leken baseras på barns erfarenheter genom filmerna och serierna om Star 
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Wars. Det kan dock inte avfärdas helt oproblematiskt bara för att det är ett mediefenomen. 

Det här är barnens vardag, med ett medieutbud som är större än någonsin. Genom kabel-tv 

och internet har dagens barn oavsett geografisk placering tillgång till barninriktad media 

tjugofyra timmar om dygnet. Eftersom dessa intressen delas mellan barn globalt sett delar de 

en kultur, en kultur som vi vuxna människor inte är riktigt insatta i eftersom vi av olika 

anledningar inte kan identifiera oss med den. Tekniken idag går framåt extremt fort och en 

stor del av vuxenvärlden hinner inte med utvecklingen på grund av exempelvis familjeliv och 

bristande kunskap. Med teknikens framfart kommer även en massproduktion av barnprogram, 

spel, leksaker som barnen exponeras för. Den här nya tekniska mediekulturen är barns vardag, 

de suger åt sig informationen genom tv-rutan eller dataskärmar och lever sedan ut den i lekar 

och diskussioner med sina vänner.  

Visst är Star Wars eller vilket annat populärkulturellt fenomen som helst viktigt för mig som 

pedagog att känna till för att kunna ha en inblick i vad barnen har för erfarenheter inom bland 

annat media och teknik. Genom att uppmärksamma barns kunskaper och erfarenheter inom 

media och teknik i deras framställningar av lek, har jag möjlighet att tillämpa detta i 

verksamheten på förskolan. Detta är också något som läroplanen för förskolan nämner kan 

tillämpas i förskolan (Skolverket 2010, s.7). 

Detsamma gäller denna polis- och tjuvlek som barn säkerligen har lekt sedan de första lagarna 

skrevs. Vad speglar dessa lekar? Lekarna i sig är moraliska, de handlar om rätt och fel. Tjuven 

har tjuvat eller mördat! Polisen ska sedan fånga tjuven och sätta denne i fängelse, eller de 

goda ska vinna över de onda. Även här finns en kulturell aspekt som skulle kunna lyftas, 

nämligen den om levnadsregler eller kulturella koder där barnen spelar ut sina erfarenheter 

om hur man skall bete sig mot andra. Man ska inte tjuva eller mörda, för det är fel, då 

kommer polisen eller soldater, som i barns ögon bestämmer över hela världen och sätter 

tjuven i fängelse. Genom denna lek bearbetar barn sina erfarenheter om rätt och fel samt om 

samhället och särskilt då om vilka som bestämmer i samhället.  

Vilka bestämmer i samhället? Jo, till största delen gör vuxna människor det. Och då är det inte 

så konstigt att barn vill vara och göra som vi vuxna. Barn härmar och tar efter vuxna 

människors tal och beteenden. De vill göra saker som vuxna gör, köra bil, laga mat, skära med 

knivar eller klippa med de överdimensionerade vuxensaxarna. Är det här viktigt för mig att 

reflektera över? Visst är det viktigt, det handlar om barns sätt att bearbeta det upplevda och på 

detta sätt förstå verkligheten genom konkreta handlingar, även om det sker med visst stöd och 
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uppsyn av vuxna. Detta är också något läroplanen för förskolan nämner, ”[b]arn söker och 

erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att 

iaktta, samtala och reflektera” (Skolverket 2010, s.6-7). 

Samanyas lejon 

Var jag för upptagen med aktiviteten i skogen, på samlingen eller varför tog jag inte till mig 

det Samanya ville ha sagt? Jag tror att sättet Samanya uttryckte sig på fick det att låta helt 

irrelevant, varken lekfullt eller undrande. När jag tänker på det, inser jag, att det många 

gånger är på detta sätt när Samanya avbryter samtal. Ofta avbryter hon med något som 

avviker märkbart från samtalsämnena. Hon får det att låta som hon inte har förstått eller som 

att hon har nonchalerat samtalet. Jag märker att Samanya vill bete sig som sina vänner på 

förskolan, och det kan vara en av svårigheterna, att hon försöker efterlikna hennes vänner för 

mycket. Hon försöker framförallt vara som de andra flickorna på förskolan genom tal, 

beteende, lekar, klädsel och andra attribut, men lyckas inte riktigt nå fram till de andra barnen 

på egen hand. Hur kan jag som pedagog tolka Samanya för att försöka förstå henne? Det är 

trots allt min plikt att hjälpa henne för att kunna stödja henne i sin utveckling. 

För att kunna skapa mig en förståelse om Samanya behöver jag sätta henne utanför gruppen 

som en individ och fråga mig: Vem är hon? Var kommer hon ifrån? Hur lever hon? Vad har 

hon för intressen? Vilken religion har hon? Vilket eller vilka språk har hon med sig? Helt 

enkelt, vem är Samanya och vad kan jag genom att lära känna henne någorlunda grundligt få 

för infallsvinklar. Det är genom att söka olika alternativa infallsvinklar som jag kan försöka 

skapa mig en djupare uppfattning och få kunskap om Samanya och hennes erfarenhetsvärld. 

Jag sökte svar på mina frågor och jag kunde belysa mina frågor genom Samanyas föräldrar, i 

mitt reflekterande och i Vygotskijs teorier om kreativitet och fantasi. Svaret jag fann är 

Samanyas erfarenheter. Det kan vara Samanyas tidigare upplevelser som talar. Jag tänker då 

på lejonen som bor i skogen och Vygotskijs teori om kreativitet och fantasi. Att alla våra 

handlingar är återupprepningar av tidigare erfarenheter, precis som de andra barnens 

aktiviteter denna dag. Samanyas föräldrar för vidare ett kulturarv genom berättelser eller 

fabler. De berättar bland annat om vilda djur som bor i skogen. Det uppstår nu en konflikt 

mellan Samanya och föräldrarna, de har nämligen olika inre bilder på vad som är en skog 

under berättelsens gång. Samanya skog är en skog med granar, tallar, blåbärsris och 

hackspettar. Det är den skogen hon personligen har upplevt, det är hennes primära erfarenhet. 

Hennes föräldrar har med sig en annan bild av skogen när de berättar fabler. De har med sig 
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denna vildvuxna afrikanska vegetation som bjuder på en mångfald arter av exotiska djur och 

som ibland kan associeras till begreppet djungel. Deras olika bilder blir att Samanya ser 

granar medan föräldrarna föreställer sig en äkta afrikansk vegetation, då de har en verklig 

upplevd erfarenhet av den. 

Eftersom Samanyas erfarenhet av skog, är den svenska granskogen och hennes erfarenhet av 

lejon rent erfarenhetsmässigt kommer från böcker och filmer är det mycket troligt att hennes 

fantasi gör en spontan koppling till att lejon bor i skogen. I Samanyas föreställning görs inte 

skillnad på skog och skog. Hennes erfarenhet är endast att lejon finns i något som i hennes 

föreställning är en skog som hon känner den.  

Att vi läser böcker med illustrationer som har lejon med i berättelser, ger även det, en abstrakt 

bild och erfarenhet av lejon och naturen kring dem. I Precis som pappa, av David Melling, 

illustreras lejon och andra vilda afrikanska djur tillsammans med något som kan vara i stort 

sett vilket lövträd som helst i Sverige. Det är då inte konstigt, att barn med dessa erfarenheter 

ur bilderböcker, tv, internet och film associerar till exempel lejon till våra svenska skogar. 

Hade det varit annorlunda om det handlade om brunbjörnar som kan finnas i en svensk skog? 

Det kan jag inte med säkerhet svara på.  Det skulle mycket väl kunna handla om vilket djur 

som helst, så länge det i barnets föreställning av det erfarna, bearbetas och kommer till uttryck 

i ett sammanhang som barnet känner igen och finner meningsfullt. Att försöka förstå barns 

verksamhet genom kulturell identitet i sociala kategorier och de erfarenheter det för med sig, 

öppnar sig oändliga möjligheter. Det viktiga är att verkligen vilja söka denna nya kunskap om 

det främmande. Det är inte helt enkelt och man behöver begränsa sig i sitt sökande efter 

kunskap.  

Att ha ett interkulturellt förhållningssätt i arbetet med människor är en förutsättning för att 

lyckas i situationer där ett flertal kulturer möts. Det betyder dock inte att den som söker 

kunskap och förståelse ska lära sig alla språk som finns i dessa möten eller känna till allt om 

de olika kulturerna som möts, det är en omöjlig bedrift. Det i sin tur betyder inte att det är 

omöjligt att lära sig lite om mycket, och då med tanke på barn och språk. Eftersom språket 

rent logiskt är det som vi kommunicerar med, är det ett viktigt redskap för den sociala 

samvaron, oavsett om det är talspråk, kroppsspråk, teckenspråk, symbol och skriftspråk eller 

handlingar vi använder oss av. Genom kommunikation ger också språket oss möjlighet till 

delaktighet och tillhörighet i sociala sammanhang med andra. Språket blir med andra ord ett 
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viktigt verktyg för identiteten och även ett redskap som våra erfarenheter använder sig av för 

att göra sig hörda. 

Hur tar vi tillvara erfarenheter? 

Allt arbete med barn (människor) kräver ett aktivt lyssnande och inkännande för situationer 

och särskilt när det kommer till språk. Språket är det vi kommunicerar med, det som ger oss 

möjlighet att skapa relationer till andra. Det ger oss tillhörighet och utanförskap beroende på 

hur vi använder språket.  

Genom att uppmärksamma hur barn kommunicerar (barns språkbruk) eller deras handlingar, 

kan jag som pedagog försöka förstå ett barns uttryck och sätta dessa i sammanhang. Detta kan 

ge mig ett större perspektiv vad gäller hur barn använder sig av sina olika erfarenheter. 

Genom reflektion och analys har jag möjlighet att till exempel se vilka språkliga erfarenheter 

barn har med sig. När jag har en bild av ett barns språkbruk kan jag försöka skapa mig en 

ännu bättre uppfattning om det, genom att försöka förstå hur språket ser ut i barnets 

levnadsmiljö. Vilka språkliga erfarenheter har barnet med sig hemifrån? Är det vanligt att 

man avbryter varandra mitt i ett samtal hemma? Finns det fler språk som talas hemma eller av 

släktingar? Hur använder man detta/dessa språk? Genom att ställa mig frågor relaterade till 

det uppmärksammade språkbruket kan jag exempelvis tolka ett barns avbrytande av samtal till 

att, det är så de talar hemma med varandra. Barnet har med andra ord inte erfarenhet av dessa 

dolda kulturella koder som finns när det gäller samtal där vi väntar på vår tur att prata. Om jag 

har kommit fram till att denna brist på kulturella koder kan vara orsaken till ett barns 

språkbruk har jag möjlighet att ta tillvara denna brist på erfarenhet och tillämpa i 

verksamheten, genom lekar och övningar kring turtagande. Oavsett erfarenheter eller brist på 

erfarenheter, har jag möjlighet att skapa mig en förståelse för dessa och hitta en metod att 

arbeta kring dem för att stödja barnens i deras utveckling. 

Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation 

och drivkraft att söka kunskaper (Skolverket 2010, s. 6). 

 

Som ovanstående citat ur läroplanen för förskolan vill säga, måste jag utgå från barnens 

erfarenheter och försöka ta tillvara dessa. Endast genom att söka information om barns 

erfarenhetsvärldar har jag möjlighet att ta tillvara deras erfarenheter och använda dessa i syfte 

att till exempel stimulera och främja barns utveckling, förståelse för omvärlden och föra 

vidare demokratiska värderingar. Ta tillvara barns erfarenheter gör jag genom att 
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uppmärksam och nyfiken på barnens aktiviteter samt kommunicera med barnen och söka 

kunskap om deras levnadssätt och sätta dessa kunskaper i meningsfulla sammanhang som kan 

ge mig ett eller flera perspektiv att utgå ifrån i mitt arbete.  

Vem är jag att bestämma? 

Vad är viktigt eller mindre viktigt att uppmärksamma när det kommer till barns erfarenheter? 

Det är en fråga som jag inte kan svara på! Jag kan det inte förrän jag har kunskapen om vad 

det är för erfarenhet och vad den betyder. Endast med kunskap och förståelse för barn och 

deras sätt att handskas med erfarenheter har jag möjlighet att avgöra vad som är mer eller 

mindre viktigt.  

 Vem är jag att bestämma i så fall, om det är rätt beslut som jag fattar eller inte när det gäller 

ett barn vars kultur, språk och andra erfarenheter jag är främmande för och inte har tillräckliga 

kunskaper om? Jag är en pedagog med läroplanen i ena handen och ett interkulturellt 

förhållningssätt i andra handen. Jag är en pedagog med lång arbetslivserfarenhet och en 

lärarutbildning mot förskolan i min ryggsäck. Jag är en människa som har valt att arbeta med 

barn och därmed har jag även valt att göra mitt yttersta för att stödja dem i deras verksamhet 

och aktiviteter. Jag är en människa som också felar och har fördomar, därför söker jag stöd 

och hjälp genom kollegor, forskning och litteratur för att få fler perspektiv. Jag bestämmer 

inte vad som är rätt eller fel, viktigt eller inte. Det skulle vara oansvarigt av mig att själv 

avgöra detta, eftersom alla handlingar och uttryck har ett syfte att tillfredsställa något slags 

behov. Då finns det, enligt mig, inget rätt eller fel, viktigt eller oviktigt när det kommer till 

barns erfarenheter. Det viktiga i dessa sammanhang är att visa barnen att jag har lyssnat på 

dem och anstränger mig för att förstå och utveckla samtalet. 

Reflektion 

Det blir lättare för mig att observera vad barns handlingar har för innebörd om jag placerar 

dem i olika sociala kategorier. Genom att dela upp en helhet i mindre delar har jag möjlighet 

att få en större överblick på barns erfarenhetsområden. Som pedagog i förskolan har jag inte 

möjlighet att göra djupare analyser av varje barn och alla dess handlingar inom varje social 

kategori. Jag kan däremot observera ett barn och dokumentera dess olika aktiviteter för att 

sedan göra en övergripande analys av dess aktiviteter. Med lite kunskap och kännedom om 

begreppen kultur, identitet och erfarenhet, har jag möjlighet att sätta aktiviteter och handlingar 

i kontext till dessa begrepp och försöka tolka hur aktiveter och handlingar på olika sätt 

förhåller sig till olika sociala kategorier.  
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Klarar jag av att se sammanhang mellan handlingar och erfarenheter genom kultur och 

identitet? Då har jag en bra grund för att försöka förstå innebörden av de olika aktiviteterna 

och handlingarna som försiggår i verksamheten på förskolan. Viktigt är också, att jag 

reflekterar över mina egna handlingar och deras kulturella betydelse. 

När jag har kommit så pass långt, att jag kan se ett möjligt samband mellan en handling och 

en kulturell erfarenhet. Då är jag på god väg att bättre än tidigare i mitt arbete ta tillvara barns 

erfarenheter. Det är inte alltid helt oproblematiskt, då alla dessa sociala kategorier som vi på 

ett eller annat sätt tillhör, påverkar och påverkas av varandra. Mitt i detta sökande är det 

viktigt som pedagog, att inte glömma barnens faktiska åldrar och utvecklingsnivåer, med allt 

som det innebär. 

Sammanfattning 

Det är viktigt att barn känner tillhörighet till förskolan. Utan tillhörigheten blir det inte 

meningsfullt, det blir ett sökande utan svar. Det behövs inte mycket för att uppmärksamma 

barns verksamhet och ta tillvara de olika erfarenheterna. Det kan verka skrämmande och 

diffust med alla dessa komplexa begrepp som identitet, kultur, interkultur, erfarenheter och 

sociala kategorier som på ett eller annat sätt överlappar varandra. Det behöver det dock inte 

vara, om jag som pedagog lär känna barnen och deras vårdnadshavare och skapar 

förutsättningar för en god kommunikation som påbörjas vid deras första kontakt med 

förskolan. Jag får därigenom en bra start och anknytning till både barn och vuxna genom mitt 

förhållningssätt och har då stora möjligheter att få en inblick i barnens erfarenhetsvärldar som 

de har med sig till förskolan. Med nyfikenhet och öppenhet söker jag kunskap om det som är 

främmande för mig och inbjuder till interaktion i alla möten.  

Det uppstår ofrånkomligt situationer där jag tvingas välja vad som är viktigt eller inte att 

uppmärksamma. Vid dessa tillfällen är det mina kunskaper och min självkännedom som är 

avgörande för hur mitt val blir. Efter 13 års arbete med barn och ungdomar, en lärarutbildning 

med interkulturell inriktning och egna barn, söker jag fortfarande kunskaper när det gäller 

barn och deras aktiviteter. Barns sätt att vara och leva förändras i en otroligt snabb takt idag 

tack vare teknikens framfart, på gott och ont. Att följa med i denna utveckling som vuxen 

kräver nästintill ett singelliv utan sociala kontakter för att kunna uppdatera sig med kunskaper 

om det som barn exponeras för genom olika media.  



30 
 

Att barn utöver populärkulturella erfarenheter har med sig ett flertal andra erfarenheter gör 

inte arbetet lättsammare med att söka förståelse för deras handlingar. Därför behöver vi vara 

redo med en metod att söka förståelse när vi har för avsikt att ta tillvara barns erfarenheter. 

Om det är metoden som jag har förklarat i denna text (att sätta barns handlingar i förhållande 

till sociala kategorier, och därefter söka efter samband mellan dessa för att skapa mening och 

förståelse för barns handlingar) eller någon annan metod spelar inte någon större roll. Det 

viktiga är att barn blir uppmärksammade. Hur oväsentligt ett barns uttryck eller handling i en 

situation än kan tyckas vara, kan det vara avgörande för barnets framtida utveckling om jag 

väljer att söka förståelse eller inte.  

Vad kan jag stå för egentligen, kan jag ha ett konstant interkulturellt förhållningssätt? Det jag 

kan göra är att hävda att alla kulturer är av lika värde. Men jag kan aldrig vara lika insatt i alla 

kulturer som korsar min väg. Jag kan inte kunna allt om allting, men jag kan visa intresse och 

söka kunskap om det som uppstår. Jag kan lyfta och ta tillvara de olika erfarenheter som finns 

runtomkring mig i verksamheten på förskolan. Genom att förhålla mig på detta sätt till barn 

och deras kulturella erfarenheter kan jag med tanke på Vygotskij och hans teorier om 

erfarenhet, ge barnen erfarenheter av att alla är, lika olika, alla förtjänar att bli sedda och 

lyssnade på. Jag hoppas att detta interkulturella förhållningssätt och perspektiv som jag 

försöker att utöva är något barnen får med sig i livet efter förskolan som en användbar 

erfarenhet. 

Hur togs det tillvara? Vad hände med lejonen, Star Wars och maten? 

Samanyas lejon bor nu i en grotta på förskolan som är tillverkad av pinnar från vår granskog. 

Vi har lånat afrikanska sagor på biblioteket som vi har läst, diskuterat och arbetat kring, vi har 

diskuterat olikheter och likheter, vi har utforskat vilda exotiska djur och djuren i vår svenska 

skog. Vi har börjat uppmärksamma olika högtider förutom de kristna på förskolan, 

informationen söker vi genom föräldrar och litteratur. Stjärnornas krig (Star Wars) leken, 

bidrog till att vi började utforska rymden genom filmer, böcker, skapande verksamhet och 

diskussioner kring bland annat ont och gott, rätt och fel. Maten har det hänt väldigt lite med, 

den största skillnaden är att idag kan alla äta korven som serveras. Korven som serveras idag 

på förskolan är tillverkad av nötkött och är kossamjölkfri. 

Det finns mycket som är viktigt att lyfta när det gäller barn och deras erfarenheter och 

kunskaper, deras förmågor och aktiviteter. Det finns mycket som vi kan lära oss av barnen 
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och mycket som vi kan visa och lära barnen genom att lära känna dem och oss själva. Men i 

slutändan finns det en sak, som enligt mig, är något av det viktigaste att göra! 

 – Jag vill visa barnen att det är roligt att leva!
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