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I den bästa av världar 

I den bästa av världar ska varje människa representera sig själv, sin egen personlighet och sin 

egen befogenhet att bli en del av världsbefolkningen. Ett barn i en sådan värld ska ha rätt till 

sina språk oavsett om dem är minoritets- eller majoritetsspråk. Ytterligare ska barnet ha rätt 

till representation av dem bästa experter på flerspråkighet, minoritetsrätt samt andra 

kompetensområden som berör utvecklingen av ett barn till en sund och förnuftig 

världsmedborgare. 

I Sverige idag och i synnerhet i Uppsala Kommun tas mycket noggran hänsyn till barnens 

möjlighet för utveckling, både när det gäller kroppslig och mental hälsa samt vad det innebär 

att ha ett kompetent socialt medvetet barn eller ung person. I Modersmålsenheten strävar 

flertal experter mot en flerspråkig förskola som har i sitt agerande samt avsikt att värna om 

barnens möjlighet till utövning och utveckling av sina språk. 

För att kunna berika barnens kompetens samt leda dem framåt i deras världssyn, sociala 

deltagande och kompetensutveckling arbetar många modersmålspedagoger projektbaserat 

för att skapa konkreta sammanhang. Dessa projekt kan öppna fler möjligheter för samarbete 

mellan förskolor, mellan ordinarie personal och modersmålslärare samt att bygga kunskap 

och empatibaserade broar mellan barnen och långsiktigt in i samhället. I denna skrift 

kommer jag att visa hur en liten vana har stora påverkan till dem som tar del av den. Detta 

kommer att göras genom en kort diskussion om handling som leder till tankar som bygger 

verklighet i barnens och vuxnas världar. 

I Sverige brukar man hissa en flagga på kungens födelsedag samt  för resten av den kungliga 

familjens födelsedagar (drottning, prins samt prinsessor). Detta görs för att knyta nationen 

till kungliga huset och vice versa. I svenska förskolor ställer man ofta en liten flagga på stång 

under momentet där man firar ett barns födelsedag. I detta sammanhang knyter man då 

detta barn och detta sällskap till ett gemensamt kulturarv som man arbetar för att bevara i 

svenska förskolan (Björk-Willén ,11). På detta sätt förebygger skolsystemet barnens 

anknytning till den svenska samhörigheten som i längden utsträcker sig till den svenska 

nationen (Björk-Willén ,15).  

Från ett etnocentrerat perspektiv är denna kutym högt värderad och har många fördelar. För 

att nämna några kan man räkna in den lärdom av svenska seder och bruk, undervisning av 

svenska nationens symboler och värderingar (indirekt inlärning i detta fall) samt ett naturligt 

förebyggande av social kompetens vad det gäller samhörighet till den stora gruppen, 

förskolan, svenska folket och landet Sverige. I förskolns läroplan står att " I förskolans 

uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att 

överföra ett kulturarv" (Skolverket 2010, 6).  

Däremot, från ett minoritetsmedvetet perspektiv kan man tänka att om barnet vars 

födelsedag man firar kommer från ett annat land, eller att sina föräldrar är invandrare, i 

detta specifika sammanhang exkluderar man "den andra halvan" av barnets tillhörighet. 

Detta barn känner kanske bättre till sin etnicitetsflagga eller sina föräldrars nationsflagga och 

identifierar sig kanske inte lika väl med den svenska flaggan. 
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Detta kan i första hand leda till förvirring hos barnen. Ytterligare kan det orsaka en viss 

förnekelse hos barnet eftersom han eller hon känner att "deras" flagga inte är välkommen i 

förskolan. Slutligen kan barnen försöka att agera som konformist och bestämma sig att 

förkasta sitt ursprung. Från mängder av forskning som har gjorts i psykologi-, antropologi- 

samt flerspråkighetsområden kan vi konstatera att barnen behöver möjligheter för att 

bygga, visa och utforska sina identiteter för att växa upp till en holistisk människa som utan 

inre konflikter kan acceptera sina multipla tillhörigheter och fungera som en sund individ i 

det stora samhället. 

Kanske vore det lämpligt vid födelsedagsfirande i förskolan tillsammans med den svenska 

flaggan att ha med en till flagga för barnet med annan etnisk och nationell identitet eftersom 

den säkerligen representerar några symboler, seder och bruk och möjligtvis även andra 

värderingar som representerar barnets språk, etnicitet, nationalitet mm. Detta för att 

underlätta för barnen i frågan samt inför sin omgivning att se barnet som en komplex liten 

människa med multipla tillhörigheter.   

För detta skäl tänkte jag att föreslå ett projekt kring flaggor och dessa symboler i dialog med 

den svenska flaggan. Några frågor som kan tillkomma i projektet är till exempel: 

1. När lyfter man flaggan? 

2. Vad innebär det? 

3. Vad är kopplingen mellan den svenska flaggan och andra nordiska flaggor? 

På detta sätt kan man ha möjlighet att inkludera andra tillhörighetskänslor in i debatten och 

"göra plats" för flera identiteter under en och samma person- i detta fall barnet i fokus. Med 

hjälp av en helhetssyn på en individs komplexitet och personliga drag kan förskolan värna 

om barnens möjlighet till att bli en multikulturell person med inre och yttre acceptans. 

Förskolan kan spela en viktig roll i inkluderingsarbete så att barn växer upp med alla sina 

identiteter tillfullo utvecklade.  

Slutligen vill jag påpeka att enligt mig ska svenska folket, befolkningen och nationen bevara 

och fortsätta att förebygga sin identitet som om inga minoriteter finns i detta land. Däremot 

borde det göras med stor omtänksamhet och ett ändamål att tillåta, hjälpa och även 

utveckla andra tillhörigheter på sidan om den svenska så att dem går hand i hand med 

varandra.  
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