
Aisha Said kom till Käkkäläjärvi som ett pyttelitet rådjurskid för 16 år sedan. Som en  
annorlunda flicka i en liten by vet Aisha hur det känns att vara annorlunda, men att växa 

till att bli likadan. Aisha har rätt när hon säger att interkulturellt lärande inte betyder 
att man ska betona olikheterna utan i stället söka efter det som är lika.  När man gräver 
djupare märker man att vi är likadana oberoende av hovstorlek eller formen på hornen.

Hur skulle ni jämföra hur man bor och är samt tankar  
med ungdomar som kommer från olika länder?

AISHA SAIDS 
metoder för inter- 
kulturellt lärande



Skrämmande hälsningar

I uppvärmningsövningen delar man ut till hälften av 
gruppen lappar, där man skrivit ett sätt att hälsa. 
Handskakning, kindpussar, en kram, att gnugga 
näsor, en liten bugning, att lägga handen på hjärtat 
efter handskakning, att visa tungan... Sedan går de 
som fått en lapp till dem som är utan lapp och hälsar 
på det angivna sättet. Det uppstår förvirring då den 
som ska gnugga sin näsa mot en annans kommer 
nära ansiktet men inte får prata! Om man vill orsaka 
större förvirring kan man ge en lapp åt alla. Då får 
man möta och hälsa flera gånger på olika gruppmed-
lemmar. Vid genomgång av erfarenheter är det bra 
att förstå att det som är främmande för dig kan vara 
helt vanligt för andra. Även dina helt vanliga sätt kan 
vara helt främmande för andra! Fundera över var 
dessa sätt har sitt ursprung?

Identitetsblomma

Alla klipper av papper en cirkel som blir mitten av 
en blomma och dessutom sex blomblad. I mitten 
kan man skriva sitt namn och till exempel landet 
man kommer ifrån. På blombladen skriver alla ett 
svar på olika frågor, t.ex.

1) Vad är min favoritsyssla? 
2) Vad vill jag uppnå i livet? 
3) Vad skulle jag vilja ändra i världen? 
4) Vad tolererar jag inte? 
5) Vad oroar jag mig för i världen? 
6) Vad gör mig lycklig?

Efter det kan man jämföra blommorna i lands-
grupper och internationella grupper. Samma 
tankar vittnar om likhet och olika tankar om mång-
fald. Hittar ni en gemensam kultur för gruppen?

Likdana och olika europeiska dagar

Före utbytet gör ungdomarna pantomimföreställnin-
gar om händelser i vardagen: vilken tid man vaknar, 
hurdan frukosten är, vad man gör på idrottslektionen, 
vad man gör på ungdomsgården eller med familjen, 
vad som är en typisk hobby och vad man gör under 
fredagskvällar. Man gör en stor klocka med hjälp av 
målartejp på gymnastiksalens golv och grupperna 
visar som en pantomim sin egen version av vad 
som vanligen sker i deras hemland under ett visst 
klockslag. Tror ni att en finsk och spansk middag är 
likadana? Pantomimerna blir även fina videoavsnitt 
som man kan dela i sociala medier i hopp om att få 
gillanden.


