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Abstract 

What do they learn? 

- Children's culture and learning in preschools in the wake of Stockholm city´s effort KUL1415 

 

The purpose of my study is to find out how a preschool teacher look upon children's culture and 

learning. have preschool teachers' understanding and work with children's culture been impacted by 

this initiative? To highlight this I have asked the following questions: How are preschool teachers' 

attitude towards Kultur i ögonhöjd? And where do learning fit in into preschools active undertaking 

with culture? 

 

I use qualitative interviews with a low degree of structure as a method to collect empirical data. The 

survey was conducted with a group of six preschool teachers where everyone works as culture 

delegates, a roll where they are ultimately responsible  for preschools development in its 

undertaking of culture. 

 

I analyse the results with the help of Vygotsky and his theory of the proximal development zone. 

The proximal development zone is the potential for learning that go beyond what a child can reach 

on its own and to which a child  can reach by help of others or artefacts. 

 

In this essay I divide children's culture into three categories. Culture for children is created by adults 

for children. Culture by children are when children themselves create without adult influence and 

culture with children when children and adults interact in the cultural process. 

 

Some of preschool teachers were positive about the venture presented by the city of Stockholm 

since it meant more opportunities for cultural experiences for children. They only showed prof of 

actively working with culture for children. A major part of the preschool teachers were disappointed 

in Stockholm's initiative as they considered that it only focused on culture for children. They felt 

that the culture by children and culture with children was pushed aside. 

 

When it comes to culture and learning processes, there are four main tracks. The adult conveys 

learning by making use of a cultural product, this is culture for children where the children 

reproduces what the adults .presents them with. The next track is when adults tries to inspire by the 

means of culture for children, so that the children themselves become creators of culture by 

children. Now the idea is that what the adult presents will lead the children to become creative. The 
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third track is when the adults captures what the children are exploring and gives the children  

challenges, artefacts and discusses with the children so that they can move forward in their 

processes. This is a form of culture with children. The last way is to create environments that are 

built for the children to explore and be creative in. The adult will be documenting the children´s  

behaviour so that they later can reflect over how they can challenge the children to help them 

forward in their learning process. This is a form of culture with children. 

 

Keywords: Children´s culture, Learning processes, Preschool, Creativity, Culture. 
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Bakgrund 

Stockholms stad gör en satsning över 2014 och 2015 vid namn KUL1415. ”Syftet med KUL1415 är 

att barn och unga i Stockholm i ännu högre grad än idag ska få möjlighet till kultur, både genom 

eget skapande och genom att ta del av professionell kultur” (KUL1415 2015). Stockholm stads 

styrdokument i denna satsning har fått namnet Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga.  

 

Kultur i ögonhöjd är ett program som är en reviderad version av Kultur i ögonhöjd – för, med och 

av barn och unga, strategisk plan för barn- och ungdomskultur 2009-2012. Programmet är ett 

styrdokument för alla Stockholms stads nämnder och bolagsstyrelser vars arbete berör barn och 

unga (Kulturförvaltningen 2014, s. 5). Detta dokument skall ligga till grund för satsningen i bland 

annat förskolan. Målen för denna kultursatsning är att alla barn har god tillgång till professionella 

kulturupplevelser och att de ges goda möjligheter till eget skapande tillsammans med professionella 

vuxna och på egna villkor. Vidare ska kultur, estetik och eget skapande vara en integrerad del i 

lärandet och barn ska även känna delaktighet och ha inflytande över sitt eget kulturliv 

(Kulturförvaltningen 2014, s. 21).  

 

Redan i titeln väljer man att förtydliga vad Kulturförvaltningen menar ingår i kulturbegreppet 

angående barn. I Kultur i ögonhöjd delar de in kultur rörande barn i tre kategorier; för, med och av 

barn. Dessa tre kategorier placeras sedan in i två övergripande kategorier; barnkultur och barns 

kultur. I barnkultur hittar vi kultur för barn, så som föreställningar, konserter, leksaker och tv. I 

kultur med barn räknas kulturskolan och fritidsgården. Båda dessa två är placerade under kategorin 

barnkultur. Barns kultur är kultur av barn och denna innehåller lek och pyssel barnen gör på egen 

hand utan vuxna (Kulturförvaltningen 2014, s. 6).    

 

Indelning av begreppet barnkultur är omdebatterat. Det finns de som menar att barnkultur aldrig kan 

vara något som barn inte själva är skapare av. Att kultur för barn skapad av vuxna inte därför kan 

kalas för barnkultur. Att barnkultur endast bör innefatta det som Kultur i ögonhöjd benämner som 

barns kultur.  

 

När det kommer till forskning på ämnet barnkultur finns det två tydliga linjer som jag ser. Den ena 

är att diskutera barnkultur av barn som den sanna barnkulturen. Inte allt för sällan fokuserar 

forskare på den fria leken och vikten i att inte vuxna skall styra barns kulturskapande. Den andra 

linjen är att diskutera kultur för barn. Där vuxna styr och det uppstår maktkamper i kulturen. Här 

diskuteras frågor som, vilken kultur är av vikt och vem skall få bestämma detta?  
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När jag orienterar mig i ämnet ser jag en brist i diskussionen kring kultur med barn, där barn och 

vuxna möts och skapar kultur.  

När ämnet kultur tas upp i läroplanen för förskola för första gången görs det på följande vis: 

 

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande 

som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från 

en generation till nästa (Skolverket 2011, s.6). 

 

För att göra en differentiering i begreppet väljer skolverket att dela in kulturen i två delar. Den ena 

är kulturskapande, detta är en kulturell produkt. Den andra är kulturarv, detta är den kultur vi lever, 

den dolda sidan av kultur som är svår att se. Detta är enda gången som kultur definieras på detta 

sätt. När ordet kultur återkommer senare i texten är detta i form av kultur; den som vi lever. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn: ”känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla 

och respekt för andra kulturer, (Skolverket 2011, s.9)” och barn ”som har ett annat modersmål än 

svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på 

sitt modersmål (Skolverket 2011, s.11)”. Nu är kultur endast det vi lever. Kulturskapande har kortats 

ner till att nu endast beröras med orden skapa.  

 

I läroplanen ligger alltså tyngden i ordet kultur i den kultur som vi lever. När nu denna satsning 

KUL1415 görs på kultur är det med stort fokus på kultur som ett skapande istället.   

KUL1415 har två övergripande mål som presenteras på Stockholms stads hemsida: 

 

1. Barn och unga ska ha roligt och få upplevelser, inspiration och kunskaper som ökar deras 

engagemang och önskan i att ta del av kultur och själva vara delaktiga i skapandet av kultur. 

2. Kulturförvaltningen ska fördjupa arbetssätt och metodik. Utgångspunkt är insiktsbaserat 

arbetssätt om hur barn och unga upplever kulturaktiviteter och förståelse för vilka effekter 

de ger (KUL1415 2015). 

 

Dessa är alltså de övergripande två punkter som Stockholm stad och kulturdepartementet har som 

riktlinjer i stort med sin gemensamma satsning på kultur i staden. Detta är således de två 

huvudsakliga punkterna att bedöma projektet efter då satsningen nått sitt slut.  
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Syfte  

Syftet med min undersökning är att ta reda på hur några förskollärare tänker kring barns 

kulturskapande och lärandet. Detta med bakgrund i den satsning som Stockholms stad har gjort på 

kultur. Har förskollärarnas förståelse av och arbete med barnkultur påverkats av denna satsning? 

 

Frågeställningar 

För att synliggöra detta ställer jag följande frågor: 

 Hur är dessa förskollärares inställning till Kultur i ögonhöjd? 

 Vilket utrymme menar dessa förskollärare att lärandet har i förskolans arbete med kultur? 

 

Metod 

Kultur är ett prioriterat område i Stockholms stad. I förskolan har detta resulterat i en satsning 

kallad Kultur i ögonhöjd direkt avsedd för att utveckla det kulturella arbetet med stadens barn. 

Många förskolenheter har utsett specifika kulturombud som är direkt ansvariga för att arbetet med 

kultur går framåt. Med anledning av denna satsning frågar jag mig hur förskollärarna ser på 

barnkulturbegreppet och om satsningen har påverkat deras syn. Därför tänker jag mig att det är de 

förskollärarna som är direkt ansvariga för förskolans kulturella arbete som är av intresse för min 

undersökning. Det finns självfallet en risk i att välja ut dessa individer. Dessa kanske är betydligt 

kunnigare än sina kollegor på ämnet och kan därför inte stå som mall för förskolan i stort. Samtidigt 

är det dessa individer som kan peka ut hur diskussionerna förs och vart förskolan är på väg.    

 

Jag har använt mig av intervjuer för att samla empirisk data. Denna undersökning genomfördes med 

en grupp om sex förskollärare. De har alla fått fiktiva namn så att ingen skall kunna avgöra vilka 

informanterna är. Min urvalsmetod är att jag har valt förskollärare utifrån deras uppdrag som 

kulturombud. Det är dessa förskollärare som skall leda och föra kulturarbetet framåt på sina 

respektive förskolor/enheter. Vidare för att vidga resultatet har jag valt respondenter från tre skilda 

områden i staden. De tre områdena är innerstan, villa förort och områden bestående av 

flerfamiljshus. Detta för att få en större bild av Stockholm som helhet och inte endast se ett specifikt 

områdes syn på kultur. Dock är jag fullt medveten om att detta resultat inte kan ses som 

representativt för alla Stockholms stads förskollärares syn på kultur. Eftersom detta är en satsning 

från staden använder jag mig endast av förskollärare som arbetar på kommunala förskolor.  

 

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer med en låg grad av strukturering. Jag ville finna 
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intervjupersonens egen tolkning av begreppet barnkultur, dvs. att dess tolkning av begreppet och 

vad som är av vikt för barnens utveckling stiger fram. Detta med bakgrund av den egna 

inställningen, men framför allt på grund av erfarenheten/kunskapen från Stockholms stads satsning 

på kultur. Beroende av hur strukturerad intervjun är, förändras respondentens möjligheter till att 

nyttja sina erfarenheter. Vid låg strukturering är de svar personen lämnar ett resultat av personens 

egna tolkning av frågan. Detta ger informanten större möjligheter att uttrycka sina egna tankar och 

erfarenheter.  

 

Då jag är ute efter att finna hur förskollärare arbetar med kunskapskapandet i barnkultur, är det av 

vikt att de har möjlighet att själva definiera begreppet och sätta ord på deras erfarenhet av 

läroprocesserna. Därför väljer jag att använda mig av en intervjuform, där utrymme ges till 

respondentens erfarenheter. Vid en intervju kan jag ge utrymme till de intressanta utläggningar som 

sker och ställa fördjupande följdfrågor. Därför var intervjuerna utformade olika med varje individ. 

Frågorna variera beroende på hur informanten själv tolkade frågorna jag ställde och på så sätt 

besvarade dem. Den enda fråga som alltid var densamma är den inledande frågan: vad är kultur för 

dig? 

 

Vad en person kan berätta är bara fragment av alla hans eller hennes tankar. Tankar som vi 

tar del av och tolkar. Den kunskap som vi besitter om den andre är därför alltid bristande och 

endast fragmatisk (Gerholm 1994, s.20, min översättning). 

 

Vid en intervju är det viktigt att alltid vara medveten om att det vi får ut av intervjun endast är ett 

avtryck av de tankar som rör sig i respondentens huvud. Vi kan bara tolka det som framkommer, 

inte säga med största säkerhet att vi vet dennes sanna mening. Detta är självfallet en risk med 

intervjun. Samtidigt för den oss så nära som vi någonsin kan komma respondentens tankar. Så även 

om det vi får till svar i en intervju är det närmsta ett avtryck av en medmänniskas tankar vi kan 

komma, måste vi ha i åtanke att detta fortfarande är långt ifrån dess sanna tanke. 

 

Vid intervjuerna har jag sökt upp vederbörande på deras arbetsplats. Till min hjälp har jag haft min 

mobiltelefon vilken jag använt som diktafon och spelat in hela intervjuerna på. Citaten är ordagrant 

transkriberade och presenterade i texten enligt önskan från informanterna. Det enda undantaget är 

en intervju som jag var tvungen att ta över telefonen och således endast antecknat i ett block för 

hand. När jag citerar informanterna i analys delen kommer jag att förtydliga i det fall då citatet är 

taget från en telefonkonversation.  
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Etik 

Det är inte helt oproblematiskt för mig att ta på mig rollen som forskare. Det jag skall undersöka är 

förskolan, en verksamhet jag själv varit del av i snart tretton år. Jag har själv blivit introducerad till 

Stockholms stads kultur satsning i min roll som pedagog och är i det dagliga arbetet belagd att 

arbeta med den. Detta medför att jag redan har en stor förförståelse vid ämnet och även så en egen 

uppfattning/åsikt. Men i min roll som forskare är denna inte relevant. Jag undersöker andra 

individers upplevelser, intryck och åsikter. Det blir därför extra viktigt att jag betänker min roll i 

mötet med min informant. Jag är inte där i form av Jonas pedagogen, utan i rollen som Jonas 

forskaren. Mina åsikter får inte färga och påverka mina informanters. Det är en balansgång att 

förhålla sig till då jag försöker främmandegöra mina vardagsplikter.  

 

Min empiri bygger på vad förskollärare valt att berätta för mig under en intervju. Det är viktigt att 

jag som forskare är tydlig med vad intervjun kommer användas till och är tydlig med att den som är 

informant när som helst kan dra sig ur undersökningen, oavsett om det är under intervjun, eller i 

efterhand. Jag som forskare vill inte lämna ut allt för mycket information inför intervjun om vad 

min intervju kommer att behandla, då detta ger informanten möjligheten att förbereda sig för att 

kunna svara mig det den tror jag vill höra. Samtidigt blir det på detta sätt svårt för informanten att 

helt ta ställning till om den är villig att ställa upp på intervjun. Här står jag inför ett etiskt dilemma.  

För mig som forskare blir det viktigt att jag förhåller mig sunt till det insamlade materialet. Det som 

en informant säger vid en intervju får inte tas ur sitt sammanhang på så vis att andemeningen av det 

som är sagt blir förvrängt.  

 

Min avsikt med denna undersökning är inte att kritiskt granska pedagoger och deras förståelse av 

barnkultur och lärande. Min avsikt är att granska hur Stockholms stad belyser barnkultur och vad 

det leder till. Denna text är därför ingen kritik riktad till pedagogerna som ställt upp på intervjuer.  

 

Teori och viktiga begrepp 

Jag kommer belysa barnkultur utifrån Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen.  

Vigotskij var en sovjetisk pedagog som föddes i det som idag kalas Vitryssland år 1896. I 

Vygotskijs barndomshem var böcker en viktig del och själv behärskade han åtta språk. I ungdomen 

studerade han juridik, historia och filosofi jämte varandra på lärosäten, samtidigt som han läste på 

om psykologi vid sidan av. I slutändan började han arbeta som lärare och 1924 fick han anställning 

vid universitetet i Moskva. Där var han en del i en gruppering som ville förändra den sovjetiska 
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skolsystemet och synen på lärande. Han dog 1934 i sviterna av tuberkulos. Vygotskij utformade 

många teorier under sin livstid, en av dessa var teorin om den proximala utvecklingszonen 

(Strandberg, 2006, s.178 och framåt). 

 

I uppsatsen finns det referenser till Vygotskij och Vygotsky. Detta beror på att stavningen av hans 

namn har översatts olika på engelska och svenska. Det handlar dock om samma person.  

 

Den proximala utvecklingszonen var vad Vygotskij kallade ett barns mentala potential till lärande. 

Vygotskij menade att varje barn har olika potential till lärande. Den proximala utvecklingszonen är 

utrymmet mellan vad ett barn kan själv och vad det är förmögen till med hjälp av artefakter eller 

andra (Vygotsky, 1978, s.85-86). När Vigotskij talar om andra menar han andra individer, dessa kan 

alltså vara både vuxna och/eller barn.  

Vygotskij menade att ett och samma barn har varierande potentiellt utrymme till lärande beroende 

av vad det är för område i barnets kunnande som är utmanat för tillfället. Detta medför även att 

olika barn har olika potential att lära sig. Denna zon som detta utrymme även kan kallas är även i 

ständig förändring, då barns kunskaper ständigt förändras och därför förflyttar barnet från att 

befinna sig i zonen av att utmanas, till att kunna självt.  

 

Den proximala utvecklingszonen är utrymmet mellan den utvecklingskurva som barnet når 

genom problemlösning på egen hand och den utvecklings potential som finns i 

problemlösning med guidning av en vuxen eller i samarbete med mer kapabla jämbördiga 

(Vygotsky 1978, s.86 min översättning). 

 

Om ett barn ständigt står på säker mark och göra det den kan, kommer det inte att flytta sig framåt i 

sitt kunnande. Men med hjälp av artefakter eller andra individer kan en person förflytta sig in i ett 

utrymme som den ännu inte behärskar. ”vad ett barn kan med assistans idag, kommer det kunna 

göra självt i morgon” (Vygotsky 1978, s.87 min översättning). Ett annat sätt att tolka detta är att om 

du inte kan det själv, är detta inte synonymt med att du inte kan. Det är snarare att du snart kommer 

kunna det på egen hand. Vygostkij själv beskrev barns lek som ett sätt där barnen försätter sig i en 

situation där de agerar som om de vore äldre än de egentligen är (Vygotsky 1978, s.102). Barnen tar 

alltså och naturligt utmanar sig själva att vara utanför sitt egna kunnande. Leif Strandberg, psykolog 

sammanfattar Vygotskijs proximala utvecklingszon så här: 

 

PROXIMAL Det som ligger närmast beläget i förhållande till nuvarande utveckling.   
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PROXIMAL UTVECKLINGSZON Det närmast belägna utvecklingssteget en individ inte 

klara själv, men klara tillsammans med en kamrat (som kan lite mer) (Strandberg 2006, s. 

202). 

 

Då denna uppsats handlar om hur förskollärare ser på arbetat med barnkultur och lärande, anser jag 

att Vygotskijs teorier om lärandeprocesser, vilket den proximala utvecklingszonen är, är av yttersta 

relevans. Hans teorier är mycket användbara för att vända och vrida på barnkulturbegreppet me 

kulturen för barn, av barn och med barn. Detta för att belysa barns lärande i kulturen.   

 

Denna uppsats kommer behandla kultur i allmänhet och barnkultur i synnerhet. Kultur är ett 

mångfasetterat begrepp. Det fanns redan 1994 mer än tre hundra definitioner av kultur. Ett sätt att se 

på kultur är hur vi lever våra liv som människor. De finns mönster som influerar vårt handlande och 

de tankar vi bär är inlärda. Det medför att hur vi uppför oss, hur vi emotionellt agerar och även hur 

vi känner är baserat på kulturellt inlärda mönster (Gerholm 1994, s.15). Kultur blir alltså allt vi gör, 

men även det vi inte gör. De handlingar vi väljer att inte utföra är kultur. Hur vi talar, agerar och 

reagerar är allt kulturellt bundet. Gerholm förtydligar att en stor del av kulturen undgår vår egen 

uppfattning. Att outtalade regler och förgivettagande är kulturella. Vilket medför att individen självt 

kommer ha svårt att beskriva och sätta ord på dessa kulturella yttringar (Gerholm 1994, s.16). Det 

är alltså lättare att uppmärksamma andras kultur, den som står i motpol till ens egen. Den som 

utskiljer sig från min. Istället för att se de antaganden en själv har, de regler en lever efter och de 

handlingar som en själv ser som norm.  

 

Gerholm tar upp etnologen Åke Daun som på 60-talet gjorde en difrention av kulturbegreppet. 

Daun menade att vi behöver skilja på kultur och kulturella produkter. Kulturella produkter är 

artefakter och materiella ting, saker vi kan ta på. Men Daun inkluderade även handlingar och andra 

fenomen som kan beskådas. Kulturen å sin sida är enligt Daun upplevelser och värderingar 

(Gerholm 1994, s.16). Det som är direkt synligt som ett spår av kulturen är oftast artefakterna. Det 

vi har skapat i en kultur. Men kultur döljer så mycket mer. Det som ofta är den osynliga delen av 

kulturen är även den största delen. Det är kulturen i form av värderingar, symboler, handlingar och 

outtalade regler.  

När jag benämner kultur i denna uppsats är det i  regel i form av kultur som produkt. Det är kultur 

som estetiskt uttryck, men även kultur som handlingar. Här i blir alltså en lek som barn leker en 

kulturell produkt. För de informanter som jag intervjuat är gränsen mer flytande. De hoppar fram 

och tillbaka mellan att tala om kultur som den vi lever och kultur som en produkt. För att göra 
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klarhet i detta kommer jag att förtydliga i texten vilket kulturbegrepp som används för tillfället. 

 

Litteratur och nedslag i tidigare forskning 

För att förstå Stockholms stad tolkning av barnkulturbegreppet presenterar jag Flemming Mouritsen 

(2002) beskrivning av barnkultur. Mouritsen har valt att bryta ner barnkultur i tre underkategorier. 

Den första är kultur producerad för barn. Här i ryms allt mellan litteratur, drama, musik, leksaker, 

reklam och godis. Detta är produkter producerade av vuxna för barn. Mouritsen delar även in kultur 

för barn i två undergrupper. Kultur producerad med en tanke om kvalitet och kultur som är 

producerad efter vad marknaden efterfrågar. Gränserna mellan dessa två är inte alltid helt klara. 

Den andra kategorin är kultur med barn. Detta är ett kulturellt utövande där vuxna och barn möts. 

Även denna kategori delar Mouritsen in i två undergrupper, fritidsaktiviteter som barn kan gå på 

och informella projekt som barn organiseras i, likt workshops.  

Den tredje kategorin är vad Mouritsen kallar barns kultur. Detta är vad barnen själva skapar i sina 

egna nätverk. Han benämner även denna kategori som lekkultur. I denna kategori ingår allt som 

endast barn är producenter av. Här blir barn producenter genom hur de adopterar den kultur som 

vuxna skapat (Mouritsen, 2002, s.16-17).  

 

Catharina Hällström (2013) ser på barnkultur på ett liknande sätt som Mouritsen men som jag tolkar 

det vill hon dela upp den sista kategorin kultur av barn i två delar. Det som Mouritsen talar om som 

barns kultur, benämner Hällström som kultur av barn och kultur bland barn. Kultur av barn är i 

singular, medan kultur bland barn är vad som sker mellan barnen (Hällström, 2013, s.83). 

Hällsrtöm har tittat på uttryck för villkor i barns kulturella sammanhang, en studie om insändare i 

kamratposten. Det hon pekar på är hur en tidning för barn, aktiverar barn att producera texter (av 

barn). Dessa går igenom en urvalsprocess och redigeras, för att sedan publiceras (med barn). När 

sedan dessa läses leder texterna till diskussioner mellan kamrater och ibland även till inskickade 

svar (bland barn) (Hällström, 2013, s.88). Catharina Hällström vill alltså bredda 

barnkulturbegreppet för att ge det mer nyanser.  

När vi talar om kultur och lärande är det ofrånkomligt att diskutera begreppet estetiska 

läroprocesser. Estetiska lärprocesser är ett ämne som under senare år etablerats som ett 

vetenskapligt akademiskt fält och ett institutionaliserat ämnesområde. Det är framför allt på 

lärarutbildningarna som estetiska läroprocesser tagit större plats. Idag bedrivs det både undervisning 

och forskning i ämnet vid ett flertal lärosäten (Burman 2014, s.7). Tanken om att använda sig av 

estetik som katalysator till lärande är idag en tydlig faktor vid lärarutbildningar, men vad innebär 
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egentligen en estetisk läroprocess? Anders Burman docent i idéhistoria vid Södertörns högskola 

beskriver att ”Det finns en estetisk dimension i allt vad vi gör och därmed också i allt lärande” 

(Burman 2014, s.7). Det Burman lyfter är att alla handlingar har en estetisk dimension, det vill säga 

att alla handlingar kan beskådas i hur de utförs och hur de upplevs. Estetik blir således ett synsätt, 

en värdering av handlingen.  

 

Estetik är en term med en mångfald av betydelser inom t.ex. litteratur, filosofi och 

konstvetenskap. Begreppet används ofta som liktydigt med konst, men rymmer såväl 

mediala kommunikationsformer som barns och ungdomars egna kulturella uttryck (Öhman-

Gullberg 2006, s.17). 

 

Enligt Lisa Öhman-Gullberg är barn och ungas kulturella uttryck en form av estetik. Barnens 

kulturprodukter är alltså estetiska. Det vi benämner med kultur för, av och med barn är alltså en 

estetik.  

 

Begreppet estetiska lärprocesser kan användas på många olika sätt, men i mer avgränsad 

betydelse handlar det i ett eller annat avseende om det lärande som kan ske när man själv 

skapar eller i erfarandet och tillägnandet av olika konstverk. (Burman 2014, s.8) 

 

Burman pekar på två skilda linjer i begreppet estetiska läroprocesser. Estetiska läroprocesser kan 

vara en kulturprodukt som personen självt skapat och därefter tar lärdom av. Det kan även vara en 

kulturprodukt som personen får uppleva och på så vis tar lärdom av. Vi skulle kunna beskriva det 

egna skapandet som kultur av barn och erfarandet som kultur för barn.  

Anders Marner och Hans Örtegren är båda universitetslektorer vid Umeå universitet. De 

sammanfattar estetiska läroprocesser som ett sätt att erövra kunskap. På grund av detta anser de att 

det är av största vikt att estetiska läroprocesser används i fler sammanhang än enbart inom de 

estetiska ämnena (Maner & Örtegren 2003, s.79).  

Barbro Johansson är etnolog och har skrivit doktorsavhandlingen Kom och ät! Jag ska bara dö 

först.. Datorn i barns vardag (2000). I texten behandlar hon barns förhållande till datorn under 

slutet av 90-talet då datorn på allvar börja ta plats i hemmet och i de svenska skolorna. I sin 

avhandling närmar hon sig både de vuxna och deras syn på barn och datorer, men även barnen och 

låter de komma till tals om hur de ser på datorn och barn och datorer. Vuxna bär på en tanke om hur 

en barndom bör se ut och denna påverkar deras syn på barnet framför datorn.  
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Anblicken av barnet framför datorskärmen kan hos vuxna exempelvis väcka positiva känslor 

om de uppfattar barnet som framtidsinriktat och kompetent att hantera den nya 

informationstekniken. Och den kan å andra sidan väcka negativa känslor om barnet ses som 

sårbart och mår bäst av att vara utomhus och leka med andra barn (Johansson 2000, s. 149). 

 

Här blir den vuxnes syn på vad som är utvecklande styrande för om barnen får lov att ha tillgång till 

datorn. Barnens önskan att sitta framför datorn och spela kan på så sätt uppfattas som något bra som 

förbereder barnet för den datoriserade framtiden, eller som ett skadligt intag av en kommersiell 

kulturprodukt. Det är de vuxna som har makten att avgöra vilka kulturprodukter som är lämpliga för 

barn. Detta är något som frustrerar barnen. I intervjuer delger barn sin uppfattning om att vuxna är 

de som har företräde till datorn och makt över hur den ska användas. De berättar om att de har dator 

i klassrummet, men att de inte är tillåtna att nyttja den till att spela. Barnen frågar sig vad den gör 

för nytta då den bara står där? (Johansson 2000, s. 156-157). Lärarinnans ovilja att låta barnen spela 

visar på hennes uppfattning att denna kulturprodukt (spel) inte är av vinning för barnen. Även om 

detta inte är uttalat kan man skönja en inställning till att dataspel är skräpkultur, som inte har en 

plats i ett rum av lärande likt klassrummet är. Det Johansson visar på är den absoluta makt som 

finns i klassrummet, där de vuxna har makten att avgöra vad som är bra kulturprodukter för barn 

och vad som är dåliga kulturprodukter för barn. Den populärkultur som barnen själva befinner sig i, 

älskar och samtalar om blir på så sätt utestängd från klassrummet. Populärkultur är på så vis en 

produkt som hör hemma utanför skolans väggar i detta fall. Samtidigt talar eleverna om att det i 

andra äldre klasser är tillåtna att spela och att när de blir stora skall barnen få spela så mycket de vill 

(Johansson 2000, s. 156-157). Det barnen påtalar genom detta är frustrationen över att inte få 

bestämma själva, att andra gör på annat vis och om de själva hade haft makten, hade de agerat 

annorlunda.  

 

Johannes Lunneblad har 2013 skrivit en avhandling som behandlar förskolan och mångfalden. I 

denna avhandling behandlar han förskolan och det mångkulturella samhället. Han beskriver de 

tvetydiga i att förskolan skall ta hänsyn till de olika livsmiljöer som barnen kommer från och att 

barnen utifrån sina erfarenheter skapar sammanhang och mening. Jämte det faktum att förskolan 

skall arbeta med att överföra ett kulturarv, traditioner, värden, språk och kunskaper (Lunneblad 

2013, s.42). I ett samhälle där det finns en ledande kultur som står över de andra är risken stor att de 

underordnade kulturerna framstår som udda och icke önskvärda. Det finns en risk att invandrarbarn 

i mötet med utbildningssytemet framställs som bristfälliga (Lunneblad 2013, s.30). Detta då de står 

utanför det som kan beskrivas som den svenska kulturen. Då vi påtalar skillnaderna mellan 
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människor är risken stor att vi påvisar en bild av olikheter mellan grupper av människor, som om 

det låg i människans natur (Lunneblad 2013, s.19). Det är därför viktigt hur vi förhåller oss till alla 

människors kulturer. Både kultur likt hur vi lever och kultur som en produkt. Så att vi inte skapar 

utanförskap.  
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Analysdel   

I denna analysdel kommer jag att blanda uttalanden från informanter med teorier, tidigare 

forskning/litteratur och mina analyser. I min undersökning har jag två huvudsakliga frågor som jag 

vill finna svar på. Hur är de aktuella förskollärarnas inställning till Kultur i ögonhöjd och hur ser 

dessa förskollärare på kultur och lärande.  

Vid intervjuerna har jag sett en stor skillnad i pedagogers upplevelse av Kultur i ögonhöjd. De 

pedagoger som arbetar i socioekonomiskt svaga områden med stor spridning på nationaliteter och 

som de kallar det många ”olika hemkultur” är upplevelsen av Stockholm stads satsning helt skild 

från upplevelsen i mer välbärgade områden. Men då denna undersökning haft en sådan begränsad 

grupp av informanter, kan detta självfallet inte ses som representativt för förskolan i Stockholm. Det 

finns alltså två klara grupperingar, de som är ytterst positiva till Kultur i ögonhöjd och de som är 

mer kritiska till vad satsningen har inneburit. 

Jag har således delat in analysen i två under rubriker. Den första delen behandlar min fråga om hur 

förskollärarnas inställning till satsningen är. Den andra och sista delen av analysen är även den 

största delen, denna besvarar frågan om vilket utrymme lärandet har i förskolans arbete med kultur.  

 

Förskollärarens inställning till Kultur i ögonhöjd  

Dessa analyser av det empiriska materialet är uppdelat i underrubrikerna de positivt inställda och de 

som är negativt inställda. Först har jag samlat upplevelser och uttalanden från de som är positivt 

inställda till Kultur i ögonhöjd. Efter följer resonemangen från de som är negativt inställda till 

kultur i ögonhöjd. Jag har gjort denna uppdelning för att underlätta för dig som läsare. 

 

Positivt inställda 

Den här gruppen förskollärare har i undersökningen alla varit positiva till den kultursatsning som 

staden drivit. De har även en tydlig koppling till varandra då de alla arbetar i områden som är 

socioekonomiskt svaga.  

Pedagogerna beskriver att en stor del av deras arbete går ut på att lyfta fram och belysa barns 

hemkultur och låta den ta plats bredvid den kultur som de beskriver som svensk kultur:  

 

Jag tror vi är en länk mellan föräldrar och förskolan. Att barnen blir eller kan bekanta sig 

med svensk kultur. Det som vi känner som kulturen hemma och kulturen på förskolan och 

vidare till skolan. (Mia 2/11-15) 
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Det första för dom det är att vi hittar någon gemensamt med dom här. Att de känner sig 

välkomna till förskolan, eftersom vi har annan kultur i förskolan och dom har säkert annan 

kultur bakom sig. (Anna 26/10-15) 

 

Här talar pedagogerna om kultur som den kultur vi lever i. Det är i mötet som pedagogerna 

beskriver att det blir viktigt att tillsammans finna en kultur för att bygga en gemenskap. 

Pedagogerna talar om att när vi kommer från många olika kulturer, måste dessa bejakas. I detta fall 

talar de om skillnader i det sätt vi lever våra liv. Här behöver barnen få känna att deras bakgrund är 

värd något, samtidigt bygger de en gemenskap i gruppen genom att skapa en kultur, hur vi lever i 

förskolan, som är kopplad till hur vi tänker oss att kultur ser ut i stort i samhället. Det sätt som 

förskolan skall nå ut och skapa en gemenskap är genom att utöva kultur, i detta fall rör det sig om 

kultur som en produkt. Då vi sjunger tillsammans en given sång eller dansar tillsammans en dans. 

Att vi får se på teater och lyssna på konserter som på så vis bygger en gemensam kulturell grund för 

barnen att stå på och på så sätt känna att de är en del av det kulturliv, både kulturella produkter och 

kultur som hur vi gör, i samhället i stort.  

 

I förra terminen vi jobbar med en grupp som dom hade musik och dans och rörelse och vi 

deltar i den här projektet och det var väldigt givande för barnen. Dom dansade och 

experimenterade med olika instrument. Det var en gemensam projekt dom hade i olika 

stadsdelen och var mycket glädje till dom att dom till exempel känner när dom hade i 

kulturhuset dom hade uppträdande, att barnen tillsammans står på en stor scen. (Mia 2/11-

15) 

 

Tanken om en större gemenskap återspeglas i det som Mia refererar till som projektet, där barn från 

flera områden träffats och tillsammans framträtt. Framträdandet är dessutom på en stor scen i 

Stockholms kulturliv. Det finns en mycket klar tanke om hur de vuxna genom kulturprodukter skall 

ge barnen både kunskaper och skapa en tillhörighet i samhället. Detta är kulturen som en förenande 

process.  

 

Ledord som dyker upp om och om igen under intervjuerna är önskan att berika barnen med kultur. 

Att bygga en identitet som individ genom kultur. Det är den av vuxna utvalda kulturprodukten. 

Produkten är en gåva till barnen att bära med sig.  

Pedagogerna berättar att barnen får visa upp och dansa till den musik som kommer från hemmet. 

Detta som ett glädjeämne till barnen som skänka trygghet. Samtidigt samlar de barnen under den 
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kultur som de vuxna har valt ut och ger barnen en kultur som är gemensam på förskolan. En tanke 

om att det är i mötet mellan kulturen och identiteten jag blir en person i samhället Sverige. Att 

kulturutövning i grupp gemensamt skall ge oss en identitet, dvs. vem jag är som person utifrån 

kulturen jag har hemifrån och kulturen som förskolan erbjuder.  

Här svävar vi fram och tillbaka mellan tanken på kultur som något vi lever i och kultur som en 

produkt. Det finns en klar tanke mellan att de vuxenstyrda och speciellt utvalda kulturhändelser som 

erbjuds som teater, musik och dans skall skapa en gemenskap och sammanhållning, dvs. att kulturen 

kan skapa en identitet i dagens samhälle, som skall bekämpa utanförskap och att kulturella 

produkter skall ge en tillhörighet i kulturen vi lever i.  

 

Enligt läroplanen ska förskolan ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn utifrån 

sina erfarenheter skapar sammanhang och mening. Förskolan ska alltså arbeta för att barnen 

utvecklar sina egna förmågor och kulturskapande. Samtidigt säger läroplanen att förskolan ska 

arbeta för att överföra ett kulturarv, traditioner, värden, språk och kunskaper från en generation till 

en annan. Förskolan ska alltså lägga grunden till en gemensam referensram som alla i samhället 

behöver (Lunneblad 2013, s. 42). Lunneblad lyfter något här som blir väldigt tvetydigt. Det 

sammanhang som ett barn är taget ur, den livsmiljö och situation barnet lever i sätter spår i barnet. 

Det är om du så vill uttrycka det den kultur som jag bär på. Där mitt kulturskapande är en produkt 

av den kultur jag lever i. Samtidigt som denna skall bejakas och utvecklas har förskolan i uppdrag 

att överföra ett kulturarv, traditioner och värderingar. Ett essens av vad som kan uppfattas som 

”svenskt”.  

 

Det lägges alltså stor vikt vid lärandets kraft att skapa en gemenskap. Ett vuxenstyrt lärande där vi 

som vuxna individer bäst känner till vad som bör vara i barnens intresse. För att sätta barnen i den 

proximala utvecklingszonen, att sätta dem i lärandesituationer och flytta dem utanför sitt tidigare 

kunnande, väljer de vuxna att ta en kraftig styrning och med omsorg välja ut kultur för barnen som 

skall flytta dem utanför sin tidigare kunskap. Det är ett sätt att försöka bredda barnens förståelse av 

samhället runt omkring dem och den kultur som där pågår, genom att bygga bryggor mellan den 

egna hemkulturen och samhället i stort.  

 

Samtidigt påvisar Lunneblad att ”invandrarbarnen i mötet med utbildningssystemet framställs som 

bristfälliga och annorlunda. Barnen och eleverna saknar det ”svenska” ” (Lunneblad 2013, s. 30). 

Bristen på det som kan beskrivas som svenskt måste därför kompenseras.  

Tanken om att skapa en tillhörighet i det svenska samhället (den kultur vi lever i), genom att 



19 

använda oss av kulturella produkter som teater, sång och dans, blir lätt en kompensatorisk tanke, 

med grund i de brister som barnen har. Att tala om hemkulturer är inte ett sätt att visa på de små 

skillnader som finns i alla hem, utan ett sätt att visa på den stora klyfta som finns mellan hemmen 

och förskolan, en plats där olika kulturer möts. Lunneblad påvisar att om vi använder begrepp som 

påtalar relationer mellan människor som  invandrat till Sverige och de som är födda i Sverige, är 

risken stor att vi påvisar en bild av olikheter mellan grupper av människor, som om det låg i 

människans natur (Lunneblad 2013, s. 19). Det finns alltså en stor risk att förskolan påvisar att det 

är skillnad på människor. Att tala om det som är svenskt som något skilt från det som hemmet ger 

blir lätt en indelning i etniska grupper. ”Traditionellt sett har etnicitet förståtts som ett begrepp som 

syftar till ett folk som delar värderingar, normer och kulturella uttryckssätt” (Lunneblad 2013, s. 

18). Omedvetet kan arbetet på förskolan bli kontraproduktivt, där intentionen är att stärka barnet i 

sig själv. Men resultatet blir att vi istället påvisar för barnen att deras kultur inte är värd lika mycket 

som den svenska kulturen och att de är annorlunda.   

 

Idag talas det om mångkulturella förskolor, ordet skall vara positivt laddat, att det visar på en 

tillgång. Men alla förskolor är inte mångkulturella. Detta har blivit ett ord att beskriva förskolor i 

socioekonomiskt utsatta områden, där det lever människor av sprida nationaliteter. Ordet beskriver 

alltså var förskolan är belägen i samhället. ”I realiteten har mångkulturalismen snarare blivit en 

fråga som associeras med icke-integrerade elever och deras föräldrar. Skolor som benämns 

mångkulturella riskerar på så sätt, paradoxalt, att bidra till segregation...” (Lunneblad 2013, s. 31). 

Det som enligt tanken skulle vara ett positivt ord, har fått en negativ betydelse.  

Alla barn på förskolan har en egen hemkultur. Här är det ett sätt att beskriva stora skillnader mellan 

barnen, gruppen och samhället.  

 

Dessa informanters inställning till Kultur i ögonhöjd är mycket positiv. De kan se en ökning av 

medvetenheten hos medarbetare, dessutom har utbudet av teater och musik ökat, vilket gjort att de 

tagit del av mer.  

 

Nu tar vi del av mer, det kan jag säga. Utbudet har ökat, jag är kulturombud och jag försöker 

att ta mycket till alla, information att dom kan reservera plats för barnen eftersom det är 

aktiviteter från två år till fem/sex år. (Anna 26/10-15) 

 

Det finns en starkt positiv inställning till Kultur i ögonhöjd och de kulturhändelser som där igenom 

erbjuds. Det enda negativa är att vissa av informanterna märkt att satsningen redan börjat minska.  
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Jag tror vi som ombud vi hjälpte mycket varandra att höja och tyvärr det var slut med den 

här träff som vi hade. Det har slutat det finns inte nånting nu men vi försöker hitta saker på 

nätet. förut vi försöker ha lite idé för aktiviteter som vi ordnade och ja tyvärr det är slut. Det 

är en brist. (Mia 2/11-15) 

 

Mia talar om nätverk som drivits med träffar mellan de pedagoger som är utsedda till att vara 

kulturombud. Men detta nätverk har nu lagts ner. I kultur i ögonhöjd påtalas nätverken. 

I Kulturförvaltningens broschyr Kultur i ögonhöjd: För, med och av barn och unga går det att läsa 

ut att under arbetet med den tidigare planen 2009-2012 upprättades nätverk i verksamheterna för 

arbetet med kultur. Dessa ska nu uppdateras för att vara relevanta och samordnas av en lokal 

samordnare vars uppdrag är att bidraga till planens implementering lokalt (Kulturförvaltningen 

2014, s. 5). Tanken är alltså att nätverken skall vara en pågående aktivitet inom stadsdelen, som ska 

bidraga till att utvecklat arbetet med kultur på förskolorna. Men i realiteten har det uppenbarligen 

inte riktigt blivit så på alla platser.  

 

Kritiskt inställda 

Om de positivt inställda hade en ganska enad syn på kulturbegreppet, är de negativt inställda mer 

utsprida och har större spridning på sina infallsvinklar.  

Ett spår är hur pedagogerna inte kan se Kultur i ögonhöjds indelning av barnkultur i för, med och av 

barn, i själva satsningen. Som vi sett tidigare ska Kultur i ögonhöjd påvisa att barnkultur på 

förskolan innehåller element för barn, med barn och av barn. Det som pedagogerna påtalar är att i 

slutändan är det kultur för barn som premieras. Fokus hamnar på att barnen skall få en professionell 

kulturhändelse. 

 

Den som är ansvarig på stadsdelen har varit ute och pratat på var endaste APT (arbetsplats 

träff, min anm.) och talat om kultur i ögonhöjd. Och var man kan söka olika saker om man 

vill, ja som skulle passa. Det finns en sökmotor, vissa är ansvariga och får söka efter 

kulturhändelser. Men barns kultur, det får vi inte fram i den här satsningen, för den handlar 

mycket om, egentligen finkultur. (Eva 12/10-15) 

 

Innebär Kultur i ögonhöjd att man ska gå på teater typ en gång per termin, så anser jag att 

man inte har så bra koll på vad kultur innebär. (Bengt 8/11-15 på telefon) 
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Sökmotorn Eva talar om är en webbplats vid namn Kulan. I Kultur i ögonhöjd: Förskolan 

presenteras webbplatsen Kulan. Kulan är en plats där kulturaktiviteter avsedda för barn samlas. 

Utbudet är kvalitetsgranskat utifrån hög konstnärlig kvalitet och förmåga att jobba tillsammans med 

förskolan. Många föreställningar erbjuder möjligheten att komma ut till förskolan och framföra på 

plats. Kulturförvaltningen väljer också ut aktuella upplevelser med hög kvalitet som erbjuds till 

subventionerat pris. Dessa platser är begränsade och förskolorna uppmanas att boka besöket i god 

tid (kulturförvaltningen (2) 2014, s. 6-7). Detta är hur kulturförvaltningen själva presenterar Kulan. 

Det är bland det första du möter då du öppnar broschyren kultur i ögonhöjd och det tar upp ett helt 

uppslag. Kulan är en viktig del av kulturförvaltningens arbetet med kultur och blir ansiktet utåt från 

satsningen. Då denna är en så stor del av Kultur i ögonhöjd blir den rent av synonym med denna 

kultursatsning. Utbudet av professionella kulturaktiviteter som Kulan erbjuder för förskolan den 24 

november 2015 är i stor majoritet teater-, musik- och dansföreställningar, hela 82% för att vara 

exakt (Kulan 2015).  

 

Samtidigt berättar pedagogerna om problemet att ta sig till kulturhändelser då dessa kostar pengar, 

pengar förskolan inte har att lägga ut. Pedagogerna talar om att svårigheten i att arbetet med barnen 

är att det lätt blir väldigt lärarstyrt och att fokus blir kultur för barn, där vuxna förmedlar kultur till 

barnen. Att det alltså behövs ett tydligare fokus på kultur med barn och av barn i kultur i ögonhöjd. 

 

Skall man förse sig med dessa tankar behöver pedagogen vara en kritiskt tänkande individ. 

Det är inte det som Stockholms stads satsning ger. Det fokuseras inte på med barn. Det är 

inte tala om lärande. Vi utser i förskoleenheten kulturombud och läsombud. Men det är mest 

fokus på vuxnas kultur för barnen. (Natasha 19/10-15) 

 

I Kultur i ögonhöjd satsar de på biblioteken, att ge ett professionellt utbud till barnen. Fokus 

blir på vad de vuxna tror är bra för barn. Kultur för barn är vad vuxna tror att barn behöver. 

Vad de tror är bra för barn. (Rut 5/10-15) 

 

Just den enskilda pedagogen, men även arbetslagets syn på vad innebörden av begreppet kultur är, 

är något som pedagogerna lyfter att det måste diskuteras. Hur synen på kultur och barns lärande kan 

behöva reflekteras över. Alla bär på sina tolkningar och har egna definitioner av kultur. Den miljö 

som förskolan är och hur vi gör där är en kultur i sig själv. Varje arbetslag har sin kultur, allt från 

hur miljön ser ut, till hur vi bemöter varandra och hur vi handlar. Har ett arbetslag alltid gått tillväga 
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på ett sätt, är det den kultur som utvecklats på platsen. Det kan vara väldigt svårt att bryta den. Här 

kan vi tala om en kultur för barn som inte är en kulturprodukt, utan en kultur som vi lever. 

Pedagogerna väljer ofta omedvetet vilken kultur vi skall leva i för barnen. En informant beskriver 

denna process på detta sätt: 

 

Det är svårt att få de människor som har jobbat 30-40 år i det här yrket att göra något annat. 

Det är svårt att vara i det där okända, då man bara vill göra det man känner till. Det är svårt 

att komma framåt då. Så fort du ska förändra nånting så hamnar du i kaos, alltså i dig själv 

och det vill inte folk vara i. Man vill vara i det här trygga, som man alltid har gjort, vi har 

alltid gjort så här och barnen är jätte glada och lyckliga. Det är ju deras (pedagogernas) 

kultur. Men att gå över till det andra, är en annan kultur. (Eva 12/10-15) 

 

Eva talar om att pedagogerna är motstridiga till förändringar och att de istället för att förändrar sitt 

arbetssätt, den övergripande kultur som råder i gruppen, istället finner sätt att underordna det nya 

under den befintliga förståelsen/arbetssättet/kulturen som råder i gruppen. Istället för förändring, 

finner de argument för att det de gör är rätt.  

 

Även här är beskrivningen av Kultur i ögonhöjd som något flyktigt, som endast kort fanns i 

förskolans medvetande.  

 

Vi hade kick-off i våras för kultur i ögonhöjd och då tänkte vi kultur. Men när jag kom 

tillbaka efter sommaren är det borta. Visst det kommer bokbussen. Men det är för barnen. 

Det är inte så mycket satsning med barnen eller av barnen. (Natasha 19/10-15) 

 

Förklaringen som pedagogerna har till detta är att fokus istället legat på lärandet. Att ämnen som 

naturvetenskap och teknik premieras. Fokuseringen runt dessa läroplans ämnen har gjort att 

kultursatsningen fått stiga åt sidan.  

 

Barns lärande och kultur  

Det finns fyra tydliga trådar hos informanterna när det kommer till barns lärande och kultur. De som 

tyckte att arbetet som bedrivs på förskolan är bra och att det finns en tydlig pedagogisk tanke i det 

som förskolan ger barnen. Sedan var det de pedagoger som gjorde en klar skillnad mellan hur 

arbetet på förskolan bedrivs runt kultur och hur de önskar att arbetet på förskolan med kultur bör se 
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ut. För vissa rörde det sig om ett önskat arbetssätt på förskolan som inte medarbetare var 

införstådda med, som pedagogen försökte driva igenom. För andra var det en reflektion över hur 

vardagen ser ut och att de måste finnas något annat sätt att arbeta med kultur och lärande.   

 

Det var de informanter som såg kulturprodukter som en ypperlig möjlighet att lära barnen andra 

ämnen. Alltså en tanke om att använda sig av estetiska läroprocesser med barnen för att flytta barnet 

framåt i sitt kunnande.  

 

Barnen tycker om att sjunga och dansa och kanske måla och ja det kommer mycket saker 

man kan lära sig med barnen genom sång, det är matematik ja allt som man vill ge till 

barnen. Ja med en sång lär sig barnen snabbare. (Mia 2/11-15) 

 

De vuxna är bärare av kunskaper de vill ge barnen. Genom kulturprodukter för barn har barnen 

möjlighet att förflytta sig in i lärandet. Här skulle vi kunna säga att den proximala utvecklingszonen 

nås med hjälp av den kulturprodukt som de vuxna valt ut. Kulturprodukten är den katalysator som 

väcker barnens intresse, som den vuxne använder för att nå kunskaper. De kunskaper den vuxne 

anser är av vikt att lära sig för barnet. Barnet skulle inte sätta sig i denna lärandesituation själv, utan 

når denna genom assistans och är förmögen att agera som om den kan, med hjälp av de vuxnas stöd. 

Låt oss ta ett exempel:  

Barnen kan inte alfabetet eller dess innebörd, men genom att de sjunger en alfabetssång kan de 

agera som om de kunde alfabetet. Är det förmögna att klara detta på egen hand? Nej det är de inte, 

men då de sjunger med den vuxne i grupp blir barnen förmögna att klara alfabetet.  

Här blir den vuxnes instruktioner och barnens imitation av vikt för lärandet.  

 

Det Mia beskriver är hur estetik kan användas till en läroprocess. Anders Burman beskrev estetiska 

lärprocesser som erfarenheten en person får från att själv skapa eller erfarandet och tillägnandet av 

olika konstverk (Burman 2014, s.8). I fallet av exemplet är konstverket en sång som de vuxna valt 

ut åt barnen. Sången är vald så att barnen skall få erfara alfabetet. Då pedagogen använder sig av ett 

estetiskt uttryck för att nå en utvald kunskap är det ett sätt att erfara genom konsten.  

Detta är förmedlingspedagogik, där den vuxne rakt förmedlar de kunskaper som barnen behöver 

besitta. Vygotskij själv sa: 

 

Den proximala utvecklingszonen är utrymmet mellan den utvecklingskurva som barnet når 

genom problemlösning på egen hand och den utvecklings potential som finns i 
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problemlösning med guidning av en vuxen eller i samarbete med mer kapabla jämbördiga 

(Vygotsky 1978, s. 86 min översättning) 

 

Just detta citat använder sig även Leif Strandberg av och sammanfattar det som ”utvecklingszoner 

underlättas genom instruktioner och imitation (Strandberg 2006, s. 151)”. Kopplar vi det tidigare 

exemplet med alfabetssången endast till Strandbergs sammanfattning, kan tolkningen av 

förmedlingspedagogiken som en form av instruktion och imitation kopplas till den proximala 

utvecklingszonen. Men Vygotskij talar även om problemlösning. Det rör sig om vad barnet når 

utifrån eget problemlösande och vart barnet når utifrån problemlösande med en vuxen. Min tolkning 

av problemlösande är vad barnet utforskar. Det vill säga vad det är som barnet själv försöker förstå. 

Här handlar det om att barnet försätter sig i en process. Då processen är det viktiga blir svaren 

ointressanta. Det handlar inte om vad barnet kommer fram till, utan att de prövar sig fram. I denna 

tolkning kan vi inte säga att situationen som tidigare beskrivits där barnen sjunger alfabetsånger 

bestämt är i den proximala utvecklingszonen. För att vi skall kunna uttala oss om det behöver vi 

veta vad som föregått denna aktivitet. Har barnen till exempel tidigare visat intresse för bokstäver, 

tittat på dem och benämnt dem. Om barnen har ägnat tid åt att förstå bokstäver, de har ägnat sig åt 

att utforska bokstäverna. Då har barnen suttit i en situation av problemlösning, där de själva försökt 

förstå bokstäverna. Om detta är fallet och pedagogen stiger in med en sång som skall hjälpa att sätta 

barnen i en situation av förståelse för något de redan bär på. Då har de försatt barnen i den 

proximala utvecklingszonen med hjälp av en kulturprodukt. Här kan vi tala om ett kulturellt lärande 

i form av en estetisk läroprocess.  

 

Ett annat perspektiv på lärandet är barnets eget lärande utifrån upplevelsen av kulturella produkter.   

Här är det styrkan i att ta del av den professionella kulturupplevelse som är viktig. 

Kulturupplevelsen fungerar som  inspiration för barnet att i den egna leken utforska kulturprodukter. 

Kulturupplevelsen är viktig, men i slutändan är det vad barnen gör själva av denna upplevelse, hur 

de bearbetar den och själv blir producenter som är viktigast. Informanten Eva menar att: 

 

Allt som handlar om olika uttrycksformer är viktigt. För att det är ingenting som man bara 

gör, utan det är nånting man tar till sig genom andra och man får input via andra. Därför är 

det viktigt med teater, att få gå och lyssna på musik, att få en professionell sagoläsare. Man 

får annat input, samtidigt som du får andra estetiska intryck. Sedan är det jätteviktigt med 

barnens egna skapande, att de själva kan bearbeta dom sakerna, det blir då ett större språk 

för barnen. (Eva 12/10-15) 
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Här är det kultur av barn som är av vikt. För att flytta barnen framåt och vidare i sitt kulturskapande 

använder sig pedagogerna av en professionell kulturupplevelse. De använder sig av kultur för barn, 

en teaterföreställning, för att nå kultur av barn, då barn själva skapar. Burman beskrev estetiska 

lärprocesser som erfarenheten en person får från att själv skapa (Burman 2014, s.8). Detta är en 

estetisk läroprocess där barnen själva är skaparna. Här tillför de vuxna en kulturprodukt som skall 

försätta barnet i den proximala utvecklingszonen. Där de utforskar och testar ett uttryck som de inte 

ännu behärskar. Vygotskij beskrev barns eget utforskande i lek på följande vis. ”I leken beter sig 

barn som om de vore äldre än de är, över sina dagliga beteende; i leken är det som om barnet vore 

ett huvud högre än det är” (Vygotsky, 1978, s. 102, min översättning). Det Vygotskij säger är att 

barnen i sin lek naturligt försätter sig i den proximala utvecklingszonen. När de naturligt beter sig 

som att de behärskar det som de ännu inte kan. De prövar att vara den som behärskar. 

  

Vygotskij själv ägnade sig åt att analysera barns teckningar. Han tittade på sambanden i 

teckningarna mellan barns förmåga att avspegla verkligheten och vilka förutsättningar och 

erfarenheter de var bärare av (Vygotskij 1995, s. 100-108). Han ansåg att det fanns kopplingar 

mellan hur naturtrogen en teckning var och vilka förutsättningar hemmet hade försett barnet med. 

Viktiga aspekter kunde vara om det fanns material till att rita hemma, om det fanns tillgång till 

bilderböcker och vad föräldrarna ägnade sig åt. Fanns intresset för att teckna hos någon i familjen 

kunde de framstå som förebilder och läromästare åt barnet. Här framstår alltså dessa material och 

personer som den katalysator som kan sätta barnet utanför dess kunnande och hjälpa barnet att flytta 

sig framåt i sin förmåga. Dessa agenter till lärande kan placeras in i indelning av barnkultur som för, 

av och med. Material att rita med hemma ger förutsättningen för barnet att lära sig genom kultur av 

barn. Tillgången till bilderboken ger förutsättningen att lära sig genom kultur för barn. Tillgången 

av att kunna lära från en nära förebild kan innebära att barnet får lära sig genom att studera dennes 

teknik, hur den för sin penna och kan få behjälpliga knuffar på vägen av tips, men även utmaningar. 

Om detta är fallet kan vi tala om en kultur med barnet. Vygotskij själv lyfter i sin bok Fantasi och 

kreativitet i barndomen fram en teckning från en 8-årig pojke som mycket naturtroget ritat en häst. 

Vygotskij pekar på att pojken är son till en konstnär. ”han ritar hängivet hemma, understödd av 

fadern (Vygotskij 1995, s. 108).” Det Vygotskij här pekar på är hur långt pojken kunnat nå på grund 

av den utmaning och stöttning pojken fått i sitt hem. Detta har fört pojken framåt och gjort honom 

förmögen att avteckna hästar för hand ur minnet på ett ytterst naturtroget sätt. Att pojken fått 

befinna sig i den proximala utvecklingszonen tack vare sin far, har utvecklat hans förmåga att utföra 

den kulturella produkten, att rita. 
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Frågor jag ställer mig är i vilken mån har barnen varit med i urvalet av vilken kulturupplevelse de 

skall ta del av? Har de själva valt vad de skall ta del av? Har de bara fått den serverad utifrån de 

vuxnas upplevelse av vad som är bra för barnen? Är det så att de vuxna valt ut en pjäs utifrån frågor 

som är aktuella i gruppen? Om barnen talat och funderat mycket om döden kanske de vuxna funnit 

detta som ett ypperligt tillfälle att se en pjäs som behandlar döden. Skulle de vuxna ha agerat så är 

vi återigen tillbaka i en estetisk läroprocess, men samtidigt kanske det inte är utforskande av 

kulturprodukter som då blir resultatet, utan en djupare förståelse av döden som barnen sedan bär 

med sig. Alla dessa val har således en inverkan på vad som blir resultatet av kulturupplevelsen och 

därför är det viktigt att arbetslaget diskuterar hur de skall gå till väga.    

 

Oron som kan finnas är just hur förskolan handskas med barnkulturen, så att den inte fastnar i att 

endast innebära kultur för barn utvald av vuxna. Det är en avsaknad av reflektion från pedagogerna. 

De tänker inte på vad de gör och varför. Handlingar blir en rutin och pedagogerna handlar efter 

igenkända mönster utan eftertanke.  

 

Problemet är att man så lätt hamnar i bara för, som teater eller sång samlingar man har där 

fröken berättar vad man skall sjunga. Vi tappar så vansinnigt mycket av barns eget 

musikskapande och det gör vi tidigt, för att vi skall göra alla tillsammans. Klart att de kan få 

välja, men vad finns det att välja på? Och vem har valt ut det? Sångsamlingar är för barn. 

Man uppmanar inte barn att skapa egen musik. Barnen är ju med, men det är fortfarande inte 

det här att man skapar. De återskapar bara det vi lär dom. (Eva 12/10-15) 

 

Barn lär sig, men vad lär sig dom? Vi gör något, inte genomtänkt, vi bara gör något. Vi 

fördjupar oss inte i vad är lärande, vad betyder det. Vi gör det vi tror att barnen behöver. 

(Natasha 19/10-15) 

 

Barnen själva är aktiva sökare av kunskap. De är vetgiriga utforskare som vill, som i sig själva har 

en drivkraft att tillgodose sig med kunskaper. Men för att de skall göra detta måste förskolan först 

väcka deras nyfikenhet. Men den är ingen som vi kan styra. Därför är det viktigt att pedagogen 

följer barnen och inte barnen som följer pedagogen. Utforskandet måste vara på barnens villkor, så 

att deras nyfikenhet naturligt blir drivkraften. Då blir pedagogens roll att följa barnet och finna 

utmaningar åt barnet som flyttar barnet framåt i dess eget utforskande.  
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Jag tycker det är konstigt att vi arbetar med observationer av barns aktiviteter och vid varje 

reflektion så verkar det som att vi missat att det barnen mest pratar om och leker, är det vi 

inte har projekt om. Problemet med det är att många förknippar Spiderman, Angry Birds och 

Frost med skräpkultur och barnens intressen ignoreras, för att istället manipuleras in i ett 

projekt om till exempel Gustav Vasa. Som vi har riggat för att få reda på vad det är med 

Gustav Vasa som är intressant. (Bengt 8/11-15 på telefon) 

 

Bengts ställer sig frågande till att barnens intressen som ledstjärna, sällan slutar i projekt som nyttjar 

de populär kulturella produkter som barnen uppskattar och älskar. De vuxna vill inte kännas vid 

dessa kulturprodukt skapad för underhållning som en fullgod kulturprodukt för barnen. Det som 

Bengt beskriver som skräpkultur är kulturprodukter skapade av vuxna i kommersiellt syfte. Det är 

inte ovanligt att de kulturella produkter som är skapade med ekonomisk vinning som huvudorsak 

ses ner på som mindre värd. Pedagogerna väljer istället att försöka hitta en produkt med ett redan 

uttänkt pedagogiskt syfte. Pedagogernas ovilja till att släppa in skräpkulturen i det lärande rummet 

går att känna igen i den beskrivning som barnen gav i Johanssons doktorsavhandling Kom och är! 

Jag skall bara dö först.. där datorn i klassrummet inte får användas och spel är förbjudna 

(Johansson 2000, s. 156-157). De vuxnas ovilja att låta barnens populärkultur, kultur skapad av 

vuxna för vuxna och barn i kommersiellt syfte, ta plats i det lärande rummet. Kulturprodukter som 

barnen älskar ses ner på och ges inget utrymme. Om pedagogerna på förskolan istället väljer att 

nyttja det starka intresse som finns runt Spiderman, skulle de kunna utmana barnen i deras intresse 

och sätta barnen i situationer av lärande där barnen genom kulturprodukten Spiderman finner 

intresset att fördjupa sig och förflytta sig in i ett utforskande utanför det egna självständiga 

kunnandet. I detta fall hade pedagogerna nyttjat barnens intresse för Spiderman för att förflytta 

barnen in i den proximala utvecklingszonen.   

 

När barnen är aktiva och intresserade lär de som mest, om vi kan sätta barnen att det är deras 

nyfikenhet som styr, då lär dom sig mest. Om du säger att du skall ge barnen nya kulturella 

erfarenheter, då måste du låta barnen vara utforskande och då menar jag att man måste se till 

att man har en förskola där det verkligen är organiserat på det sättet att barn kan gå till den 

där hörnan för att utforska till exempel ljud. Vi måste se till att miljön är sådan att de kan. 

Du som pedagog behöver sitta ner och skriva ner något litet för att se vad du kan tänkas 

utmana vidare, istället för att söka vad barnen skall göra. Jag skapar en miljö för barnen 

utifrån deras intressen, men jag kan inte tvinga in barnen. Jag kan försöka locka in dem, men 

inte tvinga dem. (Eva 12/10-15) 
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Det Eva beskriver är ett arbetssätt där miljön ses som den aktiva agent som sätter barnen i en 

lärande situation. Miljön är den katalysator som skall få barnen att utforska. Det är miljön som 

väcker intresset hos barnet där det prövar nya saker och beter sig kreativt. 

 

Det är viktigt att uppmärksamma förskolors och skolors rum eftersom de i hög utsträckning 

påverkar barnens lärande. Rummen bär på och förmedlar kunskaper, erfarenheter, känslor 

och förväntningar. De talar till barnen och ungdomarna. De bildar en fond för lärande och 

utveckling. Ett rum kan underlätta lärande. Ett annat rum kan försvåra lärandet (Strandberg 

2006, s. 22).  

 

Vad säger miljöerna? Är de bärare av en kreativitet och möjlighet att utforska kulturprodukter, eller 

är det endast färdigt material som inte skänker någon möjlighet till kreativitet? Är miljöerna skapta 

för att återskapa, eller är miljöerna agenter som kan sätta fart på kreativiteten och utmana i barnens 

kulturskapande och lärande?  

 

Människans utforskande där den tar sig till nya platser kallade Vygotskij kreativitet.  

Kreativitet är vad vi kallar en människas aktivitet som skapar något nytt. Denna skapelse kan ta sig 

uttryck som en produkt i den yttre världen, men kan även vara en konstruktion av intellektet eller en 

känsla inom en människa. Människors beteende och handlingar kan kort delas in i två 

grundläggande typer av handlingar. Den ena är en reproducerande handling, där människan 

återskapar tidigare upplevelser. Den andra är den kombinatoriska handlingen, den kreativa 

handlingen (Vygotskij 1995, s. 11-13).  

Det Vygotskij beskriver är kultur och kulturella produkter, men han använder sig av andra ord. 

Människors beteende är kulturen som vi lever. Människors handlingar är kulturen som en produkt. 

Vygotskij länkar dessa samman och säger att kultur som vi lever i och kultur som produkt kan vara 

en reproducerande och/eller kombinatorisk process.  

Reproducera är att återupprepa. Det är att måla av något, det är att sjunga en sång vi lärt oss, Det är 

att skriva ner en händelse som har hänt och det är att bete sig så som andra gör i den omkrets 

personen befinner sig i. Denna kombinatoriska handlingen beskriver Vygotskij som en mänsklig 

aktivitet där vi kombinerar element ur tidigare erfarenheter. Dessa kombinationer leder till nya 

handlingar/produkter. Det är detta som är kreativitet (Vygotskij 1995, s. 13).  

Nu målar vi något vi aldrig upplevt, nu skapar vi en egen sång, nu hittar vi på vår egen berättelse 

och nu beter vi oss inte på ett sätt bara för alla andra gör det. En fråga för arbetslaget är om den 
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läroprocess som barnen försätts i på förskolan endast är en process där de förväntas imitera de 

kulturprodukter som de vuxna förmedlar, eller finns det utrymme till eget utforskande. Finns det 

utrymme för kreativitet? 

 

I begreppet miljön ingår både artefakter likt bord, stolar, instrument och penslar. Allt detta är 

kulturprodukter. Dessutom handlar det om kulturella produkter vi inte kan ta på likt ljud och lekar. 

För att även handla om kulturen likt hur vi lever i lokalen, vad är tillåtet och på vilket sätt är saker 

tillåtna att utforska. Vilka gränser det finns att förhålla sig till. Allt detta är alltså underordnat det 

begrepp om miljö som Eva talar om. Det handlar alltså om förskolans och avdelningens kultur i 

stort. Vilka möjligheter ger miljön och de artefakter som där i vistas till lärande.  

 

tingen ses som aktiva i sig själva, som något som får saker att ske även utan människors 

inblandning. Material och miljöer ses som agentiska, det vill säga att de är aktiva igång 

sättare som får saker att hända i verksamheten (Skolverket 2012, s. 26) 

 

Miljön blir den katalysator som sätter barnet i en situation där de utforskar utanför sitt eget 

kunnande. Som Vygotskij uttryckte det, ”i leken är det som om barnet vore ett huvud högre än det 

är” (Vygotsky, 1978, s. 102, min översättning). Barnen hamnar i en situation där det kan utforska 

kultur i form av skapande, efter eget intresse. Som att skapa ljud, musik och egna sånger utifrån de 

förutsättningar som en musikhörna kan ge. Poängen med hörnorna är att de är en miljö av flera i 

förskolan som barnen fritt kan röra sig mellan, att det alltid skall finnas spännande utmanande 

platser att på egen hand utforska kulturella produkter i. Här försätts barnen i den proximala 

utvecklingszonen där de rör sig framåt. Vygotskij beskrev hur utvecklingskurvan och möjligheterna 

till lärande skulle öka med stöd av vuxna eller mer kunniga jämbördiga (Vygotsky 1978, s. 86) 

Eftersom de vuxna finns med i bilden och dokumenterar de processer som sker i miljön kan de 

finna nya vägar att utveckla och utmana barnen i det sammanhang de befinner sig i. Det ger barnen 

möjligheten att förflytta sig snabbare i utvecklingszonen och nya utmanade processer kan starta.  

Barnen blir kreativa utforskare och skapare av kulturprodukter med hjälp av de vuxna. Detta 

arbetssätt skulle jag beskriva som kultur med barn. Där barn och vuxna i symbios flyttar lärandet 

framåt. Natasha beskriver processen så här: 

 

Det vi borde göra är att tänka på utmaningar, hur kan vi utmana här och ibland ge lite 

vägledning. Inte berätta att så här gör vi. Det gäller att vara medveten om sin makt. Försöka 

ta bort makten. (Natasha 19/10-15) 
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Makt har vi i rollen som vuxen och lärare. Rollen som lärare förutsätter att vi är förmedlare av 

kunskaper. Som lärare har du makten över hur du angriper lärandet. Målet som Natasha förmedlar 

är att mötas som jämbördiga. Janusz Korczak pedagog och barnläkare skrev 1929 följande: 

 

När jag leker eller pratar med ett barn förenar sig ett ögonblick av mitt liv med ett ögonblick 

i barnets liv, och dessa båda ögonblick har samma mognadsgrad (Korczak 1988, s. 56). 

 

En lek är på alla deltagares villkor, så också ett samtal. Det Korczak menar är att i mötet med barnet 

där inte jag som vuxen bestämmer, utan vi möts som två människor, är vi jämbördiga. Detta är 

precis det förhållande som även Natasha påtalar, att möta barnet i sitt utforskande utan att bestämma 

hur barnet ska göra. 

 

I slutändan är det i mötet mellan den vuxne och barnet som det stora lärandet kan ske. Barnet kan 

inte själv ha perceptionen att kunna se hur den skall utmana sig självt vidare för att förflytta sitt 

kunnande. Det är här som pedagogen behöver stiga in. Det är i mötet i kulturen med barn som 

förskolan bör befinna sig. Där pedagogen flyttar barnet in i den proximala utvecklingzonen utifrån 

barnets egen nyfikenhet. Men lärandet är inte endast förunnat barnet. Som pedagog har man 

ständigt saker att lära. I mötet med barnen är lärandet en ömsesidig effekt.  

 

Lärandet är i största grad förenat med kultur med barn. I mötet med kulturen de vuxna tar 

med sig och barnens kultur. Men det är inte ett strikt lärande endast för barn. Det är ett 

lärande för bägge. (Natasha 19/10-15) 

 

Här använder sig Natasha av kultur som något vi lever i. Båda parter har ett sätt som de ser på 

världen och angriper den. När dessa två kulturer möts, finns det att lära av för bägge parter. 

Vygotskij sa att den proximala utvecklingszonen var den potential som finns i problemlösning med 

guidning av en vuxen eller i samarbete med mer kapabla jämbördiga (Vygotskiy 1978, s.86). Det 

Natasha pekar på är att detta inte endast är förenligt med barnet. Den vuxne försätts även den i sin 

proximala utvecklingszon. Lärandet är inte endast förenat med barnen, både barn och vuxna lär av 

varandra. Inte för att en är kunnigare än den andra, utan för att de två tänker olika och därför ser 

saker på olika sätt. De erfarenheter och upplevelser de bär med sig har färgat dem, de lever i två 

skilda kulturer och kan båda berika varandra.  
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Sammanfattande slutdiskussion 

Syftet med min undersökning har varit att ta reda på hur förskollärare ser på barnens kulturskapande 

och lärandet. Detta med bakgrund i den satsning som Stockholm stad har gjort på kultur.  

Har förskollärarnas förståelse av och arbete med barnkultur påverkats av denna satsning? 

 

För att synliggöra detta ställde jag mig frågan: hur är förskollärarnas inställning till Kultur i 

ögonhöjd? Förskollärarna jag intervjuat kan delas in i två grupperingar. De som upplever att kultur i 

ögonhöjd varit ett positivt inslag i deras arbete och de som är kritiskt inställda till vad som 

premieras i satsningen.  

 

I arbetet med barnen har satsningen givit stöd att kunna erbjuda mer kulturaktiviteter för barn. 

Dessa har varit i form av teaterföreställningar, musik- och dansframträdanden. De som upplevt 

satsningen som positiv upplever att detta har berikat deras verksamhet med barnen. Kultur för barn 

har används som ett paraply att samla alla barn under och skapa en gemensam kultur på förskolan. 

Barnen har setts som bärare av sin egen kultur och förskolans roll har varit att samla alla individer 

och ge dem en port in i samhället och den större svenska kulturen.  

Lunneblad pekar på hur tvetydig Läroplanen för förskolan 98/10 är då den i ena stunden säger att 

hänsyn skall tas till att barn lever i olika livsmiljöer och skapar sammanhang och mening där ur, för 

att sedan säga att förskolan skall överföra ett kulturarv och traditioner från en generation till en 

annan (Lunneblad 2013, s.42).  

Lunneblad pekar också på att ett arbete med kultur som visar på skillnader mellan vad som kan 

anses svenskt och icke, har en tendens att visa på skillnader mellan grupperingar som om de vore i 

människans natur (Lunneblad 2013, s.19). Risken är att förskolan blir kontraproduktiv till det syfte 

den egentligen bär.  

I samtalen med de som upplevt Kultur i ögonhöjd som positivt visade de endast att de arbetat med 

kultur för barn och i viss mån kultur med barn i form av att barnen fått lära sig sång och dans som 

de gemensamt framförde.  

 

De som är kritiskt inställda till projektet, är detta då de känner att i Kultur i ögonhöjd premierar 

kultur för barn. Kultur med barn och av barn får mycket litet till ingen uppmärksamhet. Det som 

presenteras är kultur bestämd av vuxna för barn efter upplevelsen av vad som är bra för barnen. Om 

förskolan skall flytta sig utanför att endast handla om vuxenstyrd kultur för eller med barn krävs det 

kritiskt tänkande pedagoger som ifrågasätter innehållet. Det är dock svårt att flytta pedagogerna 

framåt i sin förståelse och istället för att förändra sig, hur de tänker och agerar, finner de 
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anledningar att fortsätta på redan inslagen väg. Kultur i ögonhöjd får inte pedagoger att ifrågasätta 

och reflektera runt kulturbegreppet. Det förankrar istället den syn på barnkultur som återfinns sedan 

tidigare. 

 

Vidare frågade jag mig vilket utrymme förskollärarna ser att lärandet har i förskolans arbete med 

kultur? Pedagogerna beskrev vilka lärandeprocesser de ser i barnkultur.  

 

Den vuxne är intresserad av att förmedla ett kunnande till barnen och använder sig så av en tanke 

om estetik som en katalysator till lärande. Detta är en förmedlingspedagogik, där den vuxne vet vad 

barnen är i behov av att kunna och använder sig av en estetisk process för att nå fram till barnen. 

Kulturprodukten är till för att väcka barnens intresse och förse barnet med det kunnande som den 

vuxne anser är av vikt. Detta är ett sätt att förflytta barnen från ett kultur för barn till kultur med 

barn. Burman beskriver estetiska läroprocesser som det lärande som sker när en skapar eller då en 

erfar och tillägnar sig konst (Burman 2014, s.8). I detta fall är det lärandet av att erfara och tillägna 

sig kulturprodukter som pedagogen beskriver.  

 

Ett annat sätt att använda sig av kultur för barn är som inspiration. Tanken är att kulturprodukter 

utvalda av vuxna skall inspirera och flytta barnen in i ett lärande där de själva blir skapande. Kultur 

för barn ska leda till ett kultur av barn. I slutändan är det vad barnen skapar efter kulturupplevelsen 

som är av vikt. Ser vi till Burmans beskrivning av estetiska läroprocesser är detta att barnen erfar 

konst, vilket leder till att de skapar konst och på så vis flyttas in i en läroprocess.  

 

I dessa två läroprocesser bör vi titta på hur barnen blir i dessa processer. Vygotskij beskrev 

kreativitet som utforskande där människan tar sig till nya platser, där den skapar nytt. Som motpol 

till dessa kreativa handlingar var den reproducerande handlingen, där människan återskapar 

upplevelser (Vygotskij 1995, s. 11-13). Försätts barnen i situationer där de är kreativa eller 

återskapar barnen endast tidigare upplevelser.  

 

Ett annat sätt att se på lärandet är att den vuxne tar på sig en roll som bollplank, där den vuxne 

tillför tips, artefakter och diskuterar med barnet för att hjälpa barnet att flytta sig framåt i sin 

process. Den vuxne möter barnet i den process den redan befinner sig i och finner sätt att utmana 

barnet vidare. Kort sagt den vuxne finns där som stöd och inspiratör. Som pedagog berättar du inte 

hur saker går till för då förflyttar du barnet till en reproducerande handling. Det är i barnets 

kreativitet det själv kan finna tillvägagångssätt. Detta är en form av kultur med barn, där barnet och 
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den vuxne tillsammans flyttar sig framåt. Läroprocessen ägs inte endast av barnet, utan det handlar 

om ett lärande för både barnet och den vuxne när de kulturer de bär med sig från deras tidigare 

upplevelser möts.  

 

En annan form av läroprocess är att skapa miljöer för barnen att utforska i. Här är det miljöerna och 

de artefakter som finns i dessa som skall leda till att barnen själva börjar utforska. De vuxna 

bestämmer inte hur barnen skall göra eller vad, men förser barnen med möjligheterna att utforska 

och bli skapare av kulturprodukter. Dessa miljöer är ständigt tillgängliga och barnen skall fritt 

kunna röra sig emellan dessa så att utforskandet ständigt är på deras villkor. Pedagogen 

dokumenterar vad barnen gör och reflekterar över hur den kan tillföra så att barnen kan flytta sig 

framåt i sitt utforskande. Här är barnen skapande och flyttar sig framåt i sin förståelse på grund av 

ett samspel med de vuxna. Även detta är en form av kultur med barn.  

 

Hällström ser behovet att vidga barnkulturbegreppet så att kultur av barn är i singular och kultur 

bland barn är i plural. Detta då hon ser en stor skillnad mellan att barnen själva skriver brev till KP 

och att andra barn läser breven i KP, diskuterar och kanske rent av svarar på breven (Hällström 

2013, s.88). När jag diskuterar läroprocesser i barnkultur hamnar både förmedlingspedagogik som 

försätter barnen i en repeterande handling i kultur med barn, tillsammans med barns kreativa 

utforskande och skapande där vuxna utmanar och stödjer i processen. Det känns direkt orimligt att 

dessa två skall rymmas under samma begrepp. Jag finner det således nödvändigt att differentiera i 

begreppet. På samma sätt som Hällström föreslår en uppdelning av kulturbegreppet kultur av barn, 

vill jag dela in kultur med barn i två skilda grupperingar. Den del där barnen är ägare av sin process 

och är kreativa anser jag vara kultur med barn, medan den läroprocess där barn skall reproducera 

det som vuxna förser dem med är kultur bredvid barn.  

 

Det min forskning visar på är att det finns stora behov av att fördjupa förståelsen för barnkultur 

inom förskolan, något som inte kultur i ögonhöjd lyckas med. Jag ser därför ett behov av framtida 

forskning som tittar närmare på hur förskolan ska kunna flyttas framåt i sitt arbete med barnkultur.  
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Epilog 

Mellan 1995 och 2005 drev kulturdepartementet en satsning ”öppna skolan mot kulturlivet och 

öppna kulturlivet för skolan”. Att satsningen på kultur gjordes inom skolväsendet vart naturligt då i 

princip alla barn och ungdomar i Sverige blir berörda av en sådan satsning. I en efterföljande 

utvärdering lyftes att även om man ansåg att positionerna flyttats fram mellan kultur och skola, 

tycktes det finnas brister i uppföljningen. Vad lärde sig barnen? Hände det något med dem? Hände 

det något med skolan? På dessa frågor fanns inga svar. (Christer Wigerfelt, 2008, s.55). Då det 

aldrig följts upp hur satsningen nådde ut till barn och huruvida de lärde sig något, blir satsningen 

väldigt platt. Den får kvantitativa följder, men om det har lett till någon högre kvalitet det är det 

ingen som vet. Min uppfattning är att det begås systematiska fel i dessa satsningar. Att det som 

premieras är mängden i utbudet och inte vart det leder. Att bibliotek erbjuder ett större kulturellt 

utbud är inte synonymt med att det ger barn och ungdomar en vidare kulturell palett att uttrycka sig 

med. Jag vill koppla samman denna kulturdepartementets satsning med Kultur i ögonhöjd. I Kultur 

i ögonhöjd står det att kultur för barn, av barn och med barn är lika viktig. För att nå dit har 

kulturförvaltningen valt att satsa på ett större kvantitativt utbud av kultur för barn. Den stora 

satsningen ligger på webbsidan Kulan vart pedagoger kan söka efter kulturhändelser för barn. Att 

den kvantitativa mängden kultur för barn ökat, är inte synonymt med en ökning av de kvalitativa 

värdena. Genom att erbjuda mer kultur för barn, ökar inte kultur av barn och kulturen med barn.  

Den undersökning jag gjort visar inte på några kvalitativa förändringar i förskolan. Pedagogerna 

kan i alla fall inte visa på några bestående förändringar.  

 

Om vi breddar synen på på kultur och inte endast ser till den estetiska verksamheten utan tar den för 

allt vad barnen lever. Då kan vi skapa en situation där lärandet är drivkraften i barnens vardagliga 

situation. Det är barnens konstanta varande som är i fokus och inte korta små intag av finkultur 

utvald av vuxna för barnen. 

 

Vill Stockholms stad komma åt kvaliteten i kulturarbetet anser jag att de måste höjja blicken från 

barnen och se till dem som i första och största hand arbetar med barnen och kultur. För att nå till 

god kvalitet i förskolans arbete med kultur krävs det att de satsningar som görs är fokuserade på att 

fördjupa pedagogernas förståelse av kultur. De krävs att diskussioner förs, reflektioner görs och att 

arbetssätt förändras.  
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