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Sammanfattning. 
Denna studie utgår ifrån ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv där barnfilmen Home (2015) 

analyseras med hjälp av analysmetoden kvalitativ textanalys samt med hjälp av Lorentz (2006, s 121-

131) modell för utvecklande mot en interkulturell kompetens. Studiens syfte är att undersöka hur 

interkulturella möten gestaltas i filmen, samt undersöka hur filmen skulle kunna användas för 

undervisning i förskolans verksamhet för att gynna en utveckling av en interkulturell kompetens hos 

barnen. Studien resulterade i 19 stycken filmsekvenser som sedan analyserades. Av dessa 19 

sekvenser redovisas 6 utvalda sekvenser. Genom analysen framgår det att de interkulturella mötena i 

filmen gestaltas på flera olika sätt och filmen delger en viss progression mot en interkulturell 

kompetens hos karaktärerna i filmen. Filmen som helhet gestaltas dock av en västerländsk 

etnocentrism vilket i sin tur gör att filmens användning för interkulturell undervisning kräver noga 

reflektion från pedagogen för att arbetet ska kunna motverka främlingsfientlighet och rasism och 

istället främja ett interkulturellt lärande. Slutsatsen dras att pedagogens roll och pedagogens 

interkulturella kompetens är avhängigt filmen Homes (2015) potential för att användas för 

interkulturell undervisning i förskolan. 

Nyckelord: interkulturalitet, interkulturell kompetens, interkulturell pedagogik, förskola, barnfilm. 
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1. Inledning. 
Utgångspunkten för vad jag i mitt självständiga arbete skulle undersöka går att finna i tankar kring att 

utgå ifrån barnens intresse i arbetet på förskolan. I förskolan uppdrag (Lpfö98, rev 2010, s 6, 9) står 

det att verksamheten ska utgå från barnens intresse för att främja ett lärande och en utveckling.  

Barn idag möts av en ström medier, bland annat en stor mängd olika filmer. Filmer som är 

producerade för en barnpublik.  Till stora filmproduktioner produceras även en mängd leksaker och 

spel av filmens karaktärer och miljöer. En större snabbmatskedja brukar i samband med att en ny 

barnfilm kommer upp på biograf sälja barnanpassad meny med tillhörande leksak. Leksak som hör till 

den aktuella filmen. Min egen erfarenhet som trebarnsförälder har bidragit till tankar om att dessa 

nya filmer med allt vad det innebär med tillhörande leksaker kan ge barnen gemensamma 

referensramar och kan bidra till barnens gemensamma lekar. Att barnfilm är något som intresserar 

barnen. Därför vore det intressant att undersöka hur man kan använda film för att möta upp mot 

läroplanens direktiv. Samtidigt undersöka på djupet vad som kan förmedlas via film. Valet kom att 

landa på hur det interkulturella mötet gestaltas i barnfilmen Home (2015). 
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2. Bakgrund 
 

Till alla de svenskar som gör insatser för att välkomna människor på flykt. Till dem som 
motverkar segregation och gör det möjligt för nya och gamla svenskar att mötas. Årets svensk 
sparkar en boll till någon som talar ett annat språk, dukar en extra tallrik på matbordet eller 
står beredd med en filt på perrongen. I år går utmärkelsen Årets svensk till Volontären. ( Fokus, 
2015) 

Inledande citat speglar medmänsklighet och solidaritet och ett Sverige som år 2015, i demokratisk 

anda, hjälps åt. Ett Sverige som välkomnar flyktingar. Ett Sverige som vill vara en del i en globaliserad 

gemenskap där allas olikheter möts med respekt och förståelse. ”Vi gillar olika” är slagord som 

florerar på sociala medier då Sverigedemokraterna, ett politiskt parti som anses främlingsfientligt 

och med en hårt åtstramad flyktingpolitik, väljs in i Sveriges riksdag år 2010 för första gången (SOU 

2012:74, s 18). Vilket i sin tur speglar att alla i Sverige inte delar samma uppfattning om hur vi ska 

hantera världssituationen idag. En världssituation där det idag, år 2016, är miljontals människor som 

lever på flykt undan krig och våld. En flyktingsituation i storlek inte skådad sedan andra världskriget 

(migrationsinfo.se). Till det har människor även tvingats lämna sina hem till följd av naturkatastrofer, 

så kallad klimatflykt (migrationsinfo.se). Samhället och världen idag definieras som globaliserad. 

Vilket kort kan beskrivas som att politiska, ekonomiska och kulturella rum inte fullt går att särskilja. 

Inga grupper eller länder kan gentemot andra sluta sig. Världens invånare lever i ett beroende av 

varandra (Lorentz, 2013, s 24). Ständigt flödar information från alla världens hörn och människor rör 

sig över gränser, vilket resulterar i en mångfald av kulturer. Skolan, och för föreliggande studie 

förskolan, ska vara den institutionella plats i samhället som ska förankra och förmedlar 

grundläggande värden. Det kan bland annat utläsas ur deklarationer och rekommendationer från 

internationella organisationer som Europarådet och FN (Lorentz, 2013, s 52). I svenska UNESCO-

rådets dokument Den internationella grunden för interkulturell undervisning (1999), som är en 

sammanställning av flera internationella organisationers olika dokument, framgår det att det finns 

ett stort behov av interkulturell undervisning för att motverka och avskaffa främlingsfientlighet och 

rasism. Samtidigt att interkulturell undervisning ska främja för tolerans, respekt och förståelse mellan 

individer och grupper (Svenska UNESCO-rådet, 1999, s 7). I förskolans läroplan (Lpfö98, rev 2010, s 4) 

står det att ”… den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i 

förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett 

bakgrund”. Det står också att ”Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och 

omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar 

och levnadssätt” (lpfö98, rev 2010, s 4). Barnen ska alltså få möjlighet att utveckla förmågor som nu 

och i framtiden är nödvändiga för att kunna leva i ett mångkulturellt samhälle som ett Vi. Skolverket 

och regeringen har larmat om ökad diskriminering och kränkningar inom skolan vilket visar på vikten 

av att erhålla en interkulturell kompetens menar Lorentz (2013, s 89). Kritik riktas till svenska skolan i 

en offentlig statlig utredning (SOU 2012:74, s 320) om att skolan inte på ett fullgott sätt lyckats 

bromsa främlingsfientlighet och dold rasism. Föreliggande studie utgår ifrån forskning om 

interkulturalitet i skolan och förskolan. För att utifrån ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv 

analysera barnfilmen Home (2015). Med syftet att undersöka hur interkulturella möten gestaltas i 

filmen och hur filmen skulle kunna användas för undervisning i förskolan. För att barn ska ges 

möjlighet till att utveckla sådana förmågor som krävs i den globaliserade mångfaldsvärld vi idag lever.  
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3. Teoretisk utgångspunkt 
För denna studie antas ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv. Inter i ordet interkulturellt står för 

betydelsen mellan. Interkulturellt betyder således det som sker mellan kulturer i mötet (Lorentz & 

Bergstedt, 2006, s 16). I ett interkulturellt perspektiv eftersöks det som sker i mötet, och 

utgångspunkten är att det som sker resulterar i ett lärande, handlande och förändring genom 

påverkan (Lorentz & Bergstedt, 2006, s 17). Att det uppstår ett lärande i det interkulturella mötet 

betyder att perspektivet är ett pedagogiskt perspektiv enligt Lorentz och Bergstedt (2006, s 17). 

Lorentz (2009, s 121) beskriver att en interkulturell pedagogik står för ett förhållningssätt som utgår 

från postmoderna tankar, vilket innebär att lära nytt och tänka nytt och att ifrågasätta förgivettagna 

sanningar. Att sanningar som i form av traditioner, övertygelser och vetenskapliga teorier om hur 

världen är, är socialt konstruerade skriver Lorentz (2009, s 121). Postmodernism handlar enligt 

Lorentz (2009, s 37) om att anta ett kritiskt perspektiv, att ifrågasätta, tänka nytt.  

Stier och Sandström Kjellin (2009, s 30) beskriver ett interkulturellt perspektiv som att ta fasta på 

kulturella likheter och olikheter hos varje individ och i varje situation i mellanmänskliga möten. 

Interkulturellt pedagogiskt perspektiv kan således förklaras som ett postmodernt perspektiv där 

olikheter i mötet mellan kulturer bidrar till ett lärande.  

 Det interkulturella perspektivets postmodernistiska tankar och kritiska utgångspunkt blir tydlig då 

Lorentz (2013, s 55) beskriver ett interkulturellt perspektiv som att ta ett etnorelativt perspektiv 

vilket innebär att inte utgå från moraluppfattningar eller värderingarna som är förankrade från den 

egna kulturen. Lahdenperä (2004, s 27) skriver i sin tur att den interkulturella pedagogiska 

forskningen har till uppgift att göra etnocentriska och monokulturella värderingar och föreställningar 

i skolvärlden synliga med anledningen att skapa möjlighet till förändring av synsätt. Lahdenperä 

(2004, s 26-27) förklarar dock att interkulturell forskning måste vara tvärvetenskaplig för att kunna 

bilda en bred varierad förståelse för det komplexa som mångkultur ger. 

För föreliggande studie tas ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv då det innebär synliggörandet 

och tillvaratagandet av variationer hos individer med olika kulturer och att inom skola/förskola 

arbeta för att främja för ett förändrat synsätt. Där socialt konstruerade värderingar och 

föreställningar kritiskt granskas.  
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4. Litteraturgenomgång.  
Följande textstycken kommer först sätta interkulturalitet i en samhällskontext. Vidare kommer 

begreppen kultur, mångkultur och interkulturalitet definieras, samt ytterligare för studien relevanta 

begrepp som xenofobi, främlingsfientlighet, rasism och etnocentrism.  I efterföljande del ges 

beskrivning för hur forskare menar att interkulturell pedagogik ska förstås och vad interkulturell 

kompetens innebär. Även en genomgång av Lorentz (2006, s 121-131) modell för en interkulturell 

kompetens kommer redogöras för. 

Avslutningsvis redogörs det kort för vad undervisning i förskoleverksamhet kan innebära samt 

filmens betydelse för barns lärande. 

4.1 Postmoderna samhället, en värld i förändring. 
Samhället i Sverige och i övriga EU kan idag beskrivas vara postmodernt, i en postmodern tid 

(Lorentz, 2013, s 31). Post är latinskt och står för betydelsen efter. Postmodern tid står således för 

betydelsen; tiden efter det moderna, och innefattar begrepp som globalisering och mångfald 

(Lorentz, 2013, s 31). Postmodern tid innebär att tänka bortom tidigare föreställningar och tankar, 

Idéer hemmahörande i historiens moderna tid, åren 1950-1990 (Lorentz, 2013, s 31). Vårt 

postmoderna samhälle idag är resultat av förändringar, såsom ekonomiska, sociala, religiösa, 

teknologiska och ideologiska förändringar, som skett och formats med tiden runt om i vår värld allt 

sedan 1970-talets slut (Lorentz, 2013, s 31,32). En förändring som tydligt går att se som en 

tidsmarkör för ett steg mot ett postmodernt samhälle i Sverige var Sveriges tillträde till EU 1995 

(Lorentz, 2013, 34). Tillträdet till EU gav bland annat ett ökat sammarbete över gränser.  Lorentz 

(2013, s 35-36) ger exempel på begrepp som karakteriserar språket under modern tid respektive 

postmodern tid. Begrepp bland annat som nationalstat, förnuft, enhetsideal och religion hörde 

hemma på moderna tiden, mot postmoderna tidens begrepp som globalisering, livslång lärande, 

mångkulturalitet och kulturell identitet.  

 Pedagogiken i skolan i Sverige mellan 1950-1995 utgick ifrån att; vi är alla lika, vi går alla i samma 

skola och vi alla ska behandlas lika, en vad Lorentz (2013, s 58) kallar en etnocentrisk pedagogik. 

Etnocentrism handlar om att utgå från sina egna värderingar och sitt egna sätt att leva för att vara 

det universella och riktiga, och att man omedvetet ser sin verklighet som ett alltings centrum och 

jämför allt annat mot det (Lorentz, 2013, s 18). Lorentz & Bergstedt (2006, s 18) beskriver att skolans 

uppgift historiskt sett handlat mycket om att socialisera in medborgare i samhället och att förmedla 

relevant kunskap som skrivning, läsning och matematik. Men också delge kunskaper om landets 

kultur, landets språk, landets religion, landets geografi och Landets historia. Detta har således 

inneburit att värderingar och beteenden som ansågs som viktiga att ha, både medvetet och 

omedvetet förankrats. Lorentz & Bergstedt (2006, s 18) menar att skolan därför har haft en stor del i 

skapandet av den moderna tidens ”enhetskultur”.  Sverige var på tiden 1950-1995 till större del 

monokulturell (motsats till mångkulturell) och med en övervägande homogen befolkning 

(Lahdenperä, 2010, s 15). Från 1970 och framåt har en succesiv ökning av människor med annan 

kultur än den traditionellt svenska invandrat till Sverige, till att år 2006 var en av åtta av Sveriges 

befolkning utlandsfödd (Lahdenperä, 2010, s 16). Lorentz (2013, s 58) påpekar att vi i framtiden inte 

kan tala om specifika mångkulturella skolor. Istället kommer alla skolor vara mångkulturella menar 

Lorentz (2013, s 58). Skolor kommer därför behöva arbeta utifrån en interkulturell pedagogik och att 

det är betydelsefullt att lärare har interkulturell kompetens, påstår Lorentz (2013, s 58).  



 
 

10 
  

Sammanfattningsvis har det postmoderna samhället i Sverige fram tills idag bringat en mångfald och 

en heterogenitet som ställer ett större krav på en interkulturell kompetens hos individen. För 

föreliggande studie är det intressant att förstå förändringar i samhället som bidragande till 

mångkultur och interkulturalitet. 

4.2 Kultur, Mångkultur & Interkulturalitet. 

4.2.1 Kultur. 

Kultur är ett begrepp som kan definieras på en mängd olika sätt menar Stier & Sandström Kjellin 

(2009, s 21). Föreliggande studie utgår ifrån en socialantropologisk definition av begreppet kultur, 

precis som Lorentz och Bergstedt (2006, s 16), där kulturbegreppet inbegriper människors 

levnadssätt, värderingar och beteende men även sociala och ekonomiska strukturer. Stier och 

Sandström Kjellin (2009, s 23) har en likvärdig definition där kultur också förklaras handla om 

levnadssätt, beteenden och värderingar. Stier och Sandström Kjellin (2009, s 23) förklarar att 

människans kultur skapas och omskapas i mellanmänskliga möten, i en socialisationsprocess som 

pågår hela livet. Således kan man förstå att kultur inte är något statiskt utan i en ständig förändring. 

Lorentz (2013, s 18) beskriver kultur som de sanningar som vi ser och som beskrivning för en 

verklighet, något vi lärt av föräldrar och genom skola från tidiga barnsben. Lorentz (2013, s 55) 

utvecklar definitionen ytterligare med att påstå att kultur utgör en mening, ordning eller riktning i 

människans liv. För föreliggande studie förklaras kulturbegreppet som en grupp människors 

gemensamma sätt att leva på, sätt att förstå sin omvärld samt på vilket sätt detta kommer till 

uttryck. Samtidigt som kultur är i ständig rörelse och förändring. 

4.2.2 Mångkultur & interkulturalitet. 

Mångkultur kan enkelt förklaras som Många kulturer. Mångkultur står för att ange ett tillstånd, en 

situation eller position (Lorentz & Bergstedt, 2006, s 16). Begreppet kan användas för att beskriva ett 

samhälle, en plats eller ett socialt rum som är representerat av individer med skilda kulturer, 

nationaliteter och etniciteter (Lorentz & Bergstedt, 2006, s 16). En förskola kan exempelvis definieras 

som mångkulturell då det är en plats som representeras av individer med olika kulturer, och är en 

plats där olika kulturer möts. I dessa möten mellan individer från olika kulturer sker det man kallar 

interkulturalitet. Begreppet interkulturell står för den rörelse, aktion eller handling som sker i 

mellanmänsklig interaktion (Lorentz, 2013, s 54). Lorentz (2009,s 118) menar att olika kulturer, i 

mötet med varandra, samverkar och samtidigt tillför varandra något nytt. Interkulturalitet är det som 

i kulturmöten åstadkoms, efterlämnas eller resulterar i menar Lorentz (2009, s 118). Lahdenperä 

(2004, s 15) beskriver begreppet interkulturellt med att det är en gränsöverskridande process som 

sker i interaktion med andra. Samtidigt som denna process sätter ett värdemässigt perspektiv på 

mötet mellan kulturer. Etiska värden som tolerans, respekt, social rättvisa och jämlikhet. Stier och 

Sandström Kjellin (2009, s 26) menar att kulturmöten blir tydligt märkbara när människors handlingar 

och beteenden inte upplevs överensstämma med varandras, att inlärda innebörder och kulturell 

förförståelse för symboler och fenomen kontrasterar varandra.  Stier och Sandström Kjellin (2009, s 

26) förklarar att det är när skillnaden mellan människors handling och beteende är stor som 

kulturkrocken uppstår och kan bli konfliktfylld.  

 Interkulturalitet handlar således om den förändring som sker i mötet mellan kulturer och resulterar i 

något nytt för de inblandade. För föreliggande studie är det den gränsöverskridande processen i 

kulturella möten som är intressant att undersöka. 
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4.3 Xenofobi, främlingsfientlighet, rasism & etnocentrism. 
Xenofobi, främlingsfientlighet, rasism och etnocentrism är begrepp som på flera sätt är snarlika i sin 

definition och länkade till varandra, men står för lite olika innebörder. I detta stycke kommer 

begreppens särbetydelse att förklaras. Dessa begrepp är av betydelse för studiens analys för att 

förklara underligganade faktorer i de interkulturella möten som går att finna i filmen. 

4.3.1 Xenofobi & främlingsfientlighet. 

Halilovic och Huskic (2010, s 44) definierar Xenofobi som ett annat ord för främlingsfientlighet. En 

mer exakt definition är främlingsrädsla (SOU 2012:74, s 59). Xenofobi står för betydelsen av en 

irrationell intensiv rädsla för det som ter sig främmande (Halilovic & Huskic, 2010, s 44). Det är 

känslouttrycket för en rädsla som ter sig fientligt. Det finns alltså en distinktion mellan xenofobi och 

främlingsfientlighet som kan kopplas till ”känslan inför ” (xenofobi) och ”uttrycket mot ” 

(främlingsfientlighet). För studien särskiljs dessa begrepp av anledningen att begreppet 

främlingsfientlighet ofta idag används parallellt med begreppet rasism (SOU 2012:74, s, 60). Xenofobi 

är något som alla människor, mer eller mindre härbärgerar och som kommer till uttryck i mötet med 

det som upplevs främmande och annorlunda (Stier, 2004, s 26). Negativa attityder, förakt eller i vissa 

fall hat mot andra på grund av dennes etniska tillhörighet, religiösa eller kulturella bakgrund, är 

exempel på hur xenofobi kan komma till fientligt uttryck, men även att det är kopplat till olika 

uppfattningar, värderingar eller ideologier (SOU 2012:74, s 58). Det handlar om att en grupp 

tillskriver en annan grupp (den främmande) gemensamma negativa egenskaper (SOU 2012:74, s 63). 

Fördomar gentemot andra etniska grupper eller främlingsfientlighet kan då förankras (SOU 2012:74, 

s 60).   

4.3.2 Rasism. 

Begreppet rasism används idag ofta för att beskriva samma företeelse som främlingsfientlighet (SOU 

2012:74, s, 60). Begreppets ursprungliga betydelse kan härledas till 1700-talet och innebar att 

människan som art kunde delas in i olika raser utifrån utseende, som hudfärg. Människo-”raserna” 

tillskrevs till det särskiljande egenskaper. Vidare rangordnades de olika raserna där den vita 

människan stod högst i rang med de bästa egenskaperna. Rasism i den bemärkelsen med indelning 

av människan i raser är ett ideologiskt synsätt och har varit framträdande i Nazityskland bland annat 

(SOU 2012:74, s 58-59). Idag används begreppet rasism utan nödvändig koppling till skillnader 

biologiskt utan är mer sammanlänkat med en föreställning om en överlägsenhet av den egna 

gruppen (SOU 2012:74, s 61).  

4.3.3 Etnocentrism. 

För att förklara begreppet etnocentrism tar Stier & Sandström Kjellin (2009, s 23) utgångspunkt ur 

begreppet kultur, att kultur handlar om människors levnadssätt, deras värderingar och beteenden 

och att detta är något människan socialiseras till. Etnocentrism handlar enligt Lorentz (2013, 18) om 

att individen utgår från att den egna kulturens förklarade verklighet, de egna värderingarna och sitt 

egna sätt att leva är universellt. Individen ser omedvetet sin verklighet som ett alltings centrum, ett 

centrum som allt annat jämförs mot (Lorentz, 2013, s 18) (Stier, 2009, s 131). Det blir ett ”vi” mot ett 

”dem” påstår Stier (2009, s 131), att vi-gruppen är den grupp vars beteende, attityder och 

värderingar ses som överlägsna i förhållande till dem-gruppen. Etnocentrismen bidrar till ett slags 

bedömningsfilter där andras kulturella företeelser värderas, att etnocentrismen bidrar till att tudela 

grupper och individer i bra eller dåligt (Stier 2009, s 132). Stier (2009, s 132) hänvisar till tidigare 

gjorda studier som påvisar att etnocentrism är tidigt i livet förankrat genom socialisation. Genom 
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föräldrar, skola, böcker och media (Stier, 2009, 132). Världskartorna i en svensk skola har Europa 

placerad i kartans mitt. Skulle man istället besöka en skola i Amerika skulle Nordamerika vara 

placerad i kartans centrum. Med detta som ett exempel från vardagen vill Stier (2009, s132) 

uppmärksamma att ett etnocentriskt synsätt omedvetet förmedlas och förankras, även om det bara 

handlar om en sådan trivial sak som var ett land är placerad i en kartbild. Halilovic och Huskic (2010, s 

45) förklarar att etnocentrismen skiftar mellan grupper, individer och samhällen, men är samtidigt i 

samspel med maktstrukturer i samhället och rådande kunskapssyn, vilket kan i sin tur generera 

xenofobi och rasism. 

4.4 Interkulturell pedagogik. 

Herbert (2006, s 230) skriver att det är mötet med den andre som är det centrala för interkulturell 

pedagogik och att interkulturell pedagogik hjälper till att ifrågasätta det egna seendet och det egna 

beteendet i förhållande till det som kan vara svårt att förstå hos den andre. Interkulturell pedagogik 

är inte en egen pedagogik i sig, utan kan mer ses som en pedagogik med interkulturellt fokus som 

syfte, ett förhållningssätt menar Lorentz (2013, s 58). Lorentz (2009 s 113) påpekar att det inte finns 

en metod eller ett sätt att hantera eller möta de situationer som kan uppstå i en mångkulturell miljö. 

Enligt Lorentz (2009, s113) är föreställningen om att det skulle finnas en metod eller färdiga svar på 

hur man ska arbeta med frågor rörande mångkultur och interkultur, är något som inte hör hemma i 

en postmodern tid. Lorentz (2013, s 58) förklarar interkulturell pedagogik som en slags 

mångfaldspedagogik där skillnader och likheter uppmärksammas. Lorentz (2009, s 114) skriver att 

det är att deltagarna i den mångkulturella miljön som ska erbjudas möjlighet att tillskansa sig en 

interkulturell kompetens och att det är målet med en interkulturell pedagogik. Lorentz (2013, s 58) 

påstår att genom uppmärksamma variationer kan det bidrar till en ökad förståelse för andra kulturer 

och bidra till ökad kulturell kompetens hos barnen. Lorentz och Bergstedt (2006, s 29) skriver att med 

interkulturell pedagogik bejakar man mångfalden för att motarbeta ett likhetstänkande. 

Som tidigare nämnts kan skolan i Sverige ses som en mångkulturell plats, och kommer troligen så i 

framtiden fortsätta vara (Lorentz, 2013, s 58). Mångfalden av kulturer genererar viktiga frågor som 

handlar om just likhet, olikhet och tolerans skriver Lorentz (2009, s 46). Lorentz (2009, s 113) skriver 

att i mångkulturella lärmiljöer gäller det att synliggöra samband men även att skillnader ska bejakas, 

läraren ska inte enbart söka efter likheter mellan deltagarnas kulturer. I sammanhanget är vad 

Lunneblad (2009, s 26) skriver att det är viktigt att fråga sig själv om vem som innehar 

definitionsrätten på vad som är olikheten, från vems kultur jämförs den andra? Gränsen mellan att 

säga ja till olikheter och det som kan upplevas som en diskriminering är hårfin ibland påpekar Lorentz 

(2009, s 135). Lunneblad (2009, s 14) skriver att det inte bara kan framhävas fördelar med olikheter 

utan att samtidigt förstå att olikheter flera gånger är förankrat som ojämlika stukturer och 

levnadsvillkor i samhället. Lorentz och Bergstedt (2006, s 28) menar att målet med interkulturell 

pedagogik är att deltagarna ska komma se varandra som likvärdiga trots olikheter och samtidigt se 

sig själva som kulturella individer och förstå sina uppfattningar och värderingar som produkter av 

kultur/kulturer. Lorentz och Bergstedt (2006, s 28) menar att det är betydelsefullt att allas 

etnocentriska beteenden, värderingar och uppfattningar analyseras och problematiseras i 

mångkulturella miljöer och att det gäller att se bortom de dikotomier man från det moderna 

samhället lärt att tänka i, att komma bort från att tänka i motsatspar som exempelvis bra-dåligt, rätt-

fel eller vi-dem. Lunneblad (2009, s 55) beskriver fenomenet om dikotomin svensk-invandrare där 

kategoriseringen invandrare inte enbart behöver betyda att faktiskt ha vandrat in i landet, utan 

kategoriseringen handlar om att ett visst etniskt utseende klassats som ickesvensk som resulterar i 
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en beskrivning av dem i förhållande till vi. Lorentz (2013, s 56) understryker vikten av att skolor 

arbetar utifrån interkulturell pedagogik för att minska kränkningar, diskriminering och 

främlingsfientlighet. Lorentz (2013, s 113) påpekar även att interkulturell pedagogik bör genomsyra 

hela verksamheten och ses som ett pedagogiskt verktyg för att kunna skapa lärsituationer, och för att 

samtidigt kunna hantera de konflikter som kan uppstå i en komplex social situation som en 

mångkulturell miljö erbjuder.  I svenska UNESCO-rådets Den internationella grunden för interkulturell 

undervisning (1999, s 36) understöds tidigare påståenden då det står att skolan bör skapa 

möjligheter för barn från olika kulturella grupper att samarbeta och kommunicera i en demokratisk 

miljö där synpunkter öppet kan uttryckas och diskuteras. Innebörden för förskolans värld blir således 

att ett interkulturellt pedagogiskt arbete inte är förpassat till enstaka temaprojekt med läroplanens 

värdegrund som tema, utan att ett interkulturellt pedagogiskt arbete innebär ett förhållningssätt 

som ska prägla verksamheten. Lorentz (2013, s 56) menar att man kan tolka skolans interkulturella 

uppdrag som ”uppdraget att skapa en vi-känsla” och att det är fungerande relationer som är 

strävansvärt. Svenska UNESCO-rådets Den internationella grunden för interkulturell undervisning 

(1999, s 35) lyfter att ”lärare bör uppmuntras att organisera klassrumsarbetet på ett sådant sätt att 

det inte finns några hinder för deltagande”. Det innebär alltså att efterstäva en god gruppdynamik 

och att individer ska kunna känna samhörighet över kulturgränser.  

 Lorentz och Bergstedt (2006, s30-31) påstår att mångas uppfattningar är att interkulturellt arbete är 

något som är till för de andra, att lärare i vissa fall tenderar att ha uppfattningen att detta inte är 

något som gäller deras elever/barn. Ett sådant synsätt menar Lorentz och Bergstedt (2006, s 31) 

härstammar från moderna tidens ”normaluppfattning” i skolan. Även Lunneblad (2009, s 24) skriver 

om diskussionen om en mångkulturell skola ofta sätts i likhetstecken med skolor där många barn har 

ett annat ursprung än det ansedda svenska. En sådan koppling ger bilden av att interkulturell 

pedagogik är något för de andra. Lorentz och Bergstedt (2006, s 32) skriver om att det finns en rädsla 

för förändring inom skolan, en rädsla för att införa nya perspektiv och att det skulle innebära ett hot 

mot det som redan är och det som fungerar. Lorentz och Bergstedt (2006, s 32) nämner även en 

etnocentrisk farhåga som de menar existerar, farhågan att i mötet med den andres kultur skulle den 

egna kulturens undergång vara det faktum. 

 Stier och Sandström Kjellin (2009, s 95) skriver att interkulturella möten mellan kulturer bidrar till en 

ömsesidig påverkan. Hur mycket gruppen än omedvetet eller medvetet försöker upprätthålla den 

egna gruppens avgränsning mot de andra. Den ena gruppens egenhet övertas eller ”smittas” av den 

andra gruppen i olika stor utsträckning. Stier och Sandström Kjellin (2009, s 95) ger exempel på där 

olika kulturers olikheter överförs genom att uppmärksamma hur vårt språk utvecklats, att svenska 

språket hämtat ord från andra språk, exempelvis ordet pjäxa från Finland eller ordet kommunikation 

från engelskan. Vissa kulturers spridning vinner större mark än andra (Stier & Sandström Kjellin, 

2009, s 95). Exempelvis amerikanska helgdagar som Halloween har under de senaste åren blivit 

svenskens kultur. Till skillnad från helgdagar från Islam som inte fått samma fotfäste (Stier & 

Sandström Kjellin, 2009, s 95).  

En sammanfattning av vad som för föreliggande studie är intressant att lyfta från ovanstående text är 

att interkulturell pedagogik handlar om att synliggöra likheter och olikheter hos individer med skilda 

kulturer för att främja för en förståelse för att människor är lika värda trots olikheter. Vad som också 

för studien är viktigt att lyfta är att interkulturell pedagogik är ett förhållningssätt som bör 

genomsyra hela verksamheten och är inte en metod som enbart bör tillämpas i enbart skolor och 

förskolor som ligger i mångkulturella områden. Interkulturell pedagogik är något för alla i samhället.  
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4.4.1 Gemenskap utifrån olikheter. 

En globaliserad värld och ett mångkulturellt samhälle ökar behovet av reflektion gällande 

läraruppdraget menar Lahdenperä (2010, 30). Där det i läraruppdraget handlar om att ”skapa 

gemenskap utifrån olikheter” (Lahdenperä, 2010, s 30). Lunneblad (2009, s 29) skriver att studier 

gjorda i Sverige på skolor och förskolor visar att lärares fokus handlar om att finna det som är lika, 

det som förenar barnen och att de kulturella skillnaderna istället tonas ner. Det är vid olika kulturella 

högtider och genom estetiskt uttryck som olika kulturella identiteter hos barnen får komma i ljuset 

skriver Lunneblad (2009, s 29). I Lunneblads avhandling, som boken Den mångkulturella förskolan- 

motsägelser och möjligheter (2009) bygger på, visas en progression hos pedagogerna från att 

pedagogerna först inte ansåg det vara lätt att ta till vara kulturella skillnader på ett som de sa 

”naturligt sätt” (Lunneblad, 2009, s 100-101). Till att pedagogerna senare utvecklat en förståelse och 

interkulturell kompetens att arbetade med alla barns ”hemkulturer”, eftersom alla barn oavsett 

etnicitet eller språk har en egen kultur (Lunneblad, 2009, s 122-123). Det gemensamma för barnen i 

gruppen blev just mångfalden (Lunneblad, 2009, s123-124).  

Von Brömssen (2006, s 62) skriver om hybrida fenomen och ger exempel på musikstilar som bland 

annat hip hop, mandopop med flera, samt dialekter som angeredsvenska eller rinkebysvenska för att 

vara något nytt skapat i ett möte mellan olikheter. Begreppet hybriditet inom postmodernismen 

handlar om att kunna röra sig mellan olika kulturella rum menar Von Brömssen (2006, s 62). Von 

Brömssen (2006, s 63) understryker att hybriditet inte handlar om en mix eller kombination av 

kulturer utan ska ses som något eget. Stier och Sandström Kjellin (2009, s 98) använder begreppet 

transkultur för beskrivning av när mångfalden bidrar till utveckling av förmågan att ha inblick i flera 

kulturer. Vilket skulle generera ett kognitivt försprång hos barnen då individen skulle kunna från 

sidan beskåda sin/sina egna kulturer. En förmåga att byta kulturellt perspektiv menar Stier och 

Sandström Kjellin (2009, s 98). Ett sådant perspektivskifte bidrar till att reflektera över sin egen kultur 

och skulle då kunna delvis komma ifrån etnocentrism skriver Stier och Sandström Kjellin (2009, s 98).         

 För föreliggande studie är det de nya som uppkommer genom kulturella möten som står i fokus, 

samt gränsöverskridning av kulturer som bidrar till att utveckla förmågan för perspektivskifte. 

4.5 Interkulturell kompetens. 
I föreliggande studie definieras begreppet kompetens som en förmåga, då interkulturell kompetens 

innebär hur framgångsrikt en person interagerar i mångkulturella sammanhang menar Lorentz (2013, 

s 79). Interkulturell kompetens innebär att inneha medvetenhet om andra kulturer, vara öppen, ha 

tolerans, visa respekt för olikheter, vara flexibel samt visa och ha förståelse för andra förklarar 

Lorentz (2013, s 83). Lorentz (2013, s 97) menar att interkulturell kompetens i skolans värld är i 

dagens globaliserade mångfaldsamhälle betydelsefull för både barn och pedagoger, och handlar i 

stort om förståelse och kommunikation. Kunna kommunicera, förstå och leva tillsammans i ett socialt 

rum (Lorentz, 2013, s 97-98). Lorentz (2013, s 123) skriver att interkulturell kompetens även handlar 

om att förstå sig själv i sin kultur, som en produkt av en kultur. Det bidrar till att man enklare kan 

förstå andras, hur de tänker, uppträder och reagerar menar Lorentz (2013, s, 123). Lorentz (2013, s 

55) skriver att interkulturalitet används för att benämna en pedagogs förmåga, således pedagogens 

interkulturella kompetens. Att som pedagog använda sig av de kulturella mötena mellan barn för att 

barnen ska få möjlighet att utveckla en känsla för solidaritet, samhörighet och ansvar gentemot 

andra utanför den egna kulturella kretsen. Svenska UNESCO-rådet (1999, s 31) skriver att barn inte 

kan fostras till förståelse, tolerans, respekt för andras kultur om barnen ”delas in i kulturellt och 

studiemässigt homogena grupper”. Von Brömssen (2006, s 56-57) skriver om kulturella koder vilket 
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innebär att kunna förstå och tolka andra kulturer än den egna. Von Brömssen (2009, s 57) skriver att 

om möjlighet ges individen att erövra olika kulturella koder kan individen utveckla förmågan till 

perspektivskifte. Lorentz (2006, s 121) definierar interkulturell kompetens på följande sätt; 

”förmågan att effektivt kommunicera i interkulturella situationer och kunna förhålla sig till en 

mångfald av kulturella kontexter”. Lorentz (2006, s 113) skriver att interkulturell kompetens inte är 

något som finns i människan av naturen, det måste läras för att komma bort ifrån etnocentrism.  

Interkulturell kompetens i skola och förskola handlar således om kommunikation och förståelse 

mellan vuxen-barn, barn-barn och vuxen-vuxen och att det är mötet mellan individer som är viktigt 

för att en interkulturell kompetens, tillika interkulturell kommunikation och interkulturell förståelse, 

kan främjas. 

4.5.1 Mot en interkulturell kompetens. 

Följande textstycke har för avsikt att ge en generell bild av olika stadier mot en interkulturell 

kompetens (Fig. 1). Modellen bygger på Hans Lorentz (2006, s 121-131) utvecklingsmodell. Modellen 

är indelad i två där den första delen är etnocentriska stadier och den andra etnorelativa stadier. 

Etnorelativism är ett motsatsord till etnocentrism (Lorentz, 2006, s 125). För föreliggande studie 

kommer de olika stadierna i korthet beskrivas. För att senare användas i analysen av filmen Home 

(2015). Modellen för utvecklingen av interkulturell kompetens ska inte ses som en manual eller 

metod, inte heller att varje individ bör genomgå alla stadier för att nå ett slutgiltigt mål. Modellen 

visar snarare på ett sätt att generellt dela in utvecklingsskeendet och att människor kan befinna sig 

på olika stadier i olika sammanhang. Att uppnå en interkulturell kompetens innebär inte att vara 

färdig. Att ha en interkulturell kompetens innebär att förstå att allt är i förändring och att lärande 

sker kontinuerligt (Lorentz, 2006, s 131).  

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1.1 Kulturförnekande, etnocentriskt stadium. 

För det här stadiet är antagandet att ”här är vi alla lika”, ”här finns inga skillnader mellan människor”. 

Antaganden som hör modernismen till där likhetstänkande var tongivande (Lorentz, 2006, s 123). 

Lorentz (2006, s 123) menar att i detta stadie ingår de som påstår sig aldrig upplevt kulturskillnader 

även om det finns ett vagt erkännande om att andra kulturer existerar, eftersom varje individ är unik. 

Här väljer individen att inte umgås med de andra eftersom det inte finns något behov för det 

(Lorentz, 2006, s 123). 

                                                                                                      -Bildning-integration/interkulturell 

                                                                                                                                                                     kompetens 

                                                                                         -Utbildning/interkulturell medvetenhet 

                                                                           -Reflektion/interkulturell sensitivitet 

                                                             -Acceptans 
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                                  -Kulturförnekande 

 

Etnocentriska stadier 

Etnorelativa stadier  

 

Fig. 1. Modell för utveckling av interkulturell kompetens (Lorentz, 2006, s 121-131)     
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4.5.1.2 Försvar, etnocentriskt stadium. 

Detta stadie kallas försvar då individen försvarar sitt kulturförnekande (Lorentz, 2006, s 123). Här 

framträder ett tydligt ”vi och dem”-perspektiv som ett försvar mot ”de andra” eftersom här anser 

individen att vi blir påtvingade de andras sätt att leva (Lorentz, 2006, s 123). Lorentz (2006, s 123) ger 

exempel på påståenden som kan klassas in under stadiet försvar, ”de tar våra jobb” eller ”de får hur 

mycket bidrag som helst”.  

I detta stadie erkänner individen kulturskillnader men ser sin egen kultur som överlägsen andras, och 

är heller inte intresserad av att möta människor med annan kulturell bakgrund (Lorentz, 2006, s 124). 

 Ytterligare ett annat sätt som ingår i stadiet försvar gäller ”tankar om universalism” (Lorentz, 2006, s 

124). Påståenden om att olikheter inte är intressant då vi alla är människor med samma 

grundläggande behov som sova, äta och närhet (Lorentz, 2006, s 124). Lorentz (2006, s 124) menar 

att individermed en universell uppfattning om mänskligheten inte vill se orättvisor i världen och 

därför inte erkänna skillnader, en övertolerans så att individen är som blind för variationer menar 

Lorentz (2006, s 124). 

4.5.1.3 Acceptans, etnocentriskt stadium. 

Stadiet acceptans är ett första försök till kontakt med andra människor med annan kulturell bakgrund 

och/eller att individen inte längre undviker att möta ”den andre”. Möten som sker i samhället på 

olika platser som arbetet, idrottsföreningen eller skolan (Lorentz, 2006, s 124-125). Här kan 

uppfattningarna vara att den andres värderingar och beteende är annorlunda men lägger ingen 

värdering i det. Samtidigt intresserar sig individen för skillnader och hur och varför det kan uppfattas 

som rätt eller fel (Lorentz, 2006, s 125). 

4.5.1.4 Reflektion, etnorelativt stadium. 

Detta stadie karaktäriseras av att individen upplever tilldragelse till kulturell pluralism, vilket bidrar 

till att individen blir medveten och nyfiken på det som upplevs annorlunda förklarar Lorentz (2006, s 

125). Individen börjar i detta stadie att reflektera över sina tidigare ställningstaganden och kan nu 

känna interkulturell sensitivitet samt kulturell empati (Lorentz, 2006, s 125). Individer i detta stadie 

vill lära mer och medvetet söker mer kunskap om andra kulturer (Lorentz, 2006, s 126). Lorentz 

(2006, s 126) förklarar att för de som föds in i eller växer upp med mångkulturalism, redan från 

början har interkulturell sensitivitet i någon form. 

4.5.1.5 Utbildning, etnorelativt stadium. 

Utbildningsstadiet betyder just utbildning och innefattar en ”dekonstruktionsprocess” av den egna 

kulturen för att bli medveten om det egna sättet att tolka omvärlden och sig själv (Lorentz, 2006, s 

126). En interkulturell medvetenhet utvecklas där individen kan betrakta sin kultur utifrån och förstår 

sig själv som en kulturprodukt (Lorentz, 2006, s 127). Lorentz (2006, s 126) menar att stadiet 

utbildning är det viktigaste stadiet för interkulturell pedagogik. Lärare behöver inhämta kunskaper 

om mångfald, interkulturell undervisning och kommunikation samt ha erfarenhet av möte med 

föräldrar och erfarenhet av undervisningssituationer för att kunna skapa interkulturella lärmiljöer 

menar Lorentz (2006, s 126).  

4.5.1.6 Bildning-integrering, etnorelativt stadium. 

Slutligen kommer stadiet där interkulturell medvetenhet och mångkulturell kunskap införlivats i 

individens personlighet och är genomgripande för hur individen tänker, lever och handlar (Lorentz, 

2006, s 127). Integreringen består av att både tänka och handla med en distans till den egna kulturen 
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och en närvaro till andras. Samtidigt tolka kulturella möten utifrån dess kontext (Lorentz, 2006, s 

129).  Individen i detta stadie kan med lätthet förflytta sig i olika kulturella kontexter och Lorentz 

(2006, s 129) beskriver en sådan individ med att ha blivit en ”marginell människa”, i positiv 

betydelse. Denna förmåga och kunskap är enligt Lorentz (2006, s 130) nödvändig om lärare ska 

kunna bearbeta och påverka andras etnocentriska uppfattningar. 

4.6 Undervisning i en förskolekontext. 
I förskolan läroplan (lpfö98, rev 2010, s 6-7) står det att barn lär genom lek och samspel, samt genom 

att utforska och skapa. Det står även att barn lär genom att samtala, iaktta och reflektera. I 

läroplanen (lpfö98, rev 2010, s 7) står det även ”Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande 

bli mångsidigt och sammanhängande”. Det innebär att undervisning i förskolan sker på ett 

ämnesintegrerat arbetssätt. Där lek och lek i socialt samspel bör ligga till grund, samt att reflektion i 

samtal över det man upplever är en viktig del av lärandet. Undervisning i temainriktat arbetssätt kan 

innebära att pedagogen riktar barnets uppmärksamhet och intresse mot ett tänkt lärandeobjekt, det 

som i stunden är det tänkta förväntade lärandet (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009, s 29-30). 

Lenz Taguchi (2013, s 37) skriver om pedagogisk dokumentation som är ett verktyg för 

dokumentation av lärande och utveckling, som går ut på att tillsammans med barnen reflektera över 

hur man lärt och är ett sätt att lyfta barns egna tankar om olika fenomen. Förskoleverksamheten ska 

utgå ifrån barnens intresse, erfarenheter, åsikter och behov (Lpfö98, rev 2010, 9). Detta innebär att 

med en utgångspunkt ur något som intresserar barnen kan pedagogen rikta barnens uppmärksamhet 

mot ett tänkt lärande och samtala och reflektera kring det upplevda. 

 För föreliggande studie är utgångspunkten att i reflekterande samtal tillsammans med barnen 

reflektera över vad man ser och upplever genom filmen Home (2015). Där pedagogen riktar 

uppmärksamheten till det tänkta interkulturella lärandet om det som sker i mötet mellan individerna 

i filmen.  

4.6 Barnfilm och lärande. 
I denna studie kommer som tidigare nämnts filmen Home (2015) att analyseras utifrån ett 

interkulturellt pedagogiskt perspektiv för att se hur interkulturella möten gestaltas i filmen och hur 

det skulle kunna användas för undervisning i förskolans verksamhet. Därför kommer följande stycke 

först kort beskriva vad som kategoriserar en barnfilm. För att sedan beskriva vad följande två 

forskare, Margareta Rönnberg (1997, 2006) och Anita Werner (1996), skriver om hur och vad barn lär 

genom film, TV och andra medier. 

Film för barn ska enligt Rönnberg (2006, s 174) handla om barns relationer dem emellan, men att det 

inte behöver vara barn eller människor som spelar karaktärerna eller huvudrollerna. Rönnberg (2006, 

s 174) skriver att det ska ”handla om barnupplevda ting”. Familjefilmer är en genre inom 

barnfilmskulturen och ska vara tilltalande för alla åldrar skriver Rönnberg (2006, s 174).  

Barn lär på tre olika sätt, genom erfarenhet, iakttagelse och symboltolkning menar Werner (1996, s 

45). Symboltolkningar handlar dels om språkliga uttryck men även andra symboliska uttryck skriver 

Werner (1996, s 45). En konkret erfarenhet eller upplevelse är en förutsättning för abstrakt tänkande 

påstår Werner (1996, s 45), och menar därför att bilden är betydelsefull som medel för att uppnå ett 

abstrakt tänkande. Bilden kan förmedla kunskaper som inte bygger på individens egna erfarenheter, 

och medier är på så sätt sådan symbolrepresentation menar Werner (1996, s 45). Rönnberg (2006, s 

231) för ett liknande resonemang om att barn genom film/TV/media får uppleva omvärlden genom 

ett utifrånperspektiv, och tillägger att genom medier betraktas situationer från åskådarbänken och 
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kan inbjuda till reflektion över sådant som händer i verkligheten i barnets vardag och närmiljö. Det 

som barn ser och upplever genom film används sedan i lek, skriver Rönnberg (2006, s 169). Det 

färdiga paketet av rolluppsättningar och händelseförlopp kan sedan utvecklas och improviseras i 

leken, menar Rönnberg (2006, s 169).  

Rönnberg (2006, s 131-132) skriver om tre olika sätt att ta till sig filmens budskap som kunskap. 

Antingen ta till sig kunskapen utan att förstå att det skett eller att förstå budskapet men ignorera det 

eller förstå budskapet och ta till sig det. Rönnberg (2006, s 132) menar därför att det är svårt att 

avgöra om filmens budskap ger effekt. Att film och annan media skulle ha en stor påverkan och effekt 

på barnen dementerar Werner (1996, s 11) genom att hänvisa till empirisk forskning som visar att 

mediers effekt på barn inte är så djupgående eller direkt som det i allmänhet anses.  Werner (1996, s 

11) lyfter att det trots forskning påvisats inte vara frågan om en direktverkande stimuli-respons-

modell när det kommer till mediers påverkan på barn ändå ofta är det som är utgångspunkt för 

forskning i ämnet. Även Rönnberg (1997, s 119) understryker att det sällan går raka kanaler mellan 

vad barn ser och vad barn sen gör eller får för åsikt. Istället lär barn vad som uppfattas som rätt eller 

fel i en mer komplex process i socialisation med andra fortsätter Rönnberg (1997, s 119). Rönnberg 

(2006, s 119) menar att medias inverkan på barn är beroende av om barnet uppfattar det som sker 

som på riktigt eller på låtsas. Rönnberg (2006, s 119) beskriver att medieforskningen med psykologisk 

utgångspunkt använder termer som attitydpåverkan och beteendepåverkan och att detta då skulle 

ske via imitation. Rönnberg (2006, s 119) för diskussionen om att det inte är någon som oroar sig för 

hur leken påverkar barn, när det kommer till lek är det istället forskningsfokus på vad barn lär. 

Rönnberg (2006, s 119) menar här att TV och film inte skapar attitydförändringar eller har inverkan 

på barnets sociala utveckling eller personutveckling om inte det upplevda genom tv/film stämmer 

överens med vad samhället i övrigt, att synsätt, attityder och beteenden formas av omgivningen. 

Werner (1996, s 11-12) ger också den förklaringen att det är en mängd faktorer i barnets omgivning 

som sätter ramarna, inte medierna enbart. 

 En kort sammanfattning blir att bilder som symbol är viktig för barns lärande och utveckling av ett 

abstrakt tänkande. Filmen kan bidra till lärande genom iakttagande och reflektion då filmen låter 

betraktaren inta ett ”utifrån-perspektiv”. Det som barn upplever via film kan sedan användas i leken. 

Filmen ger som ett ”start-paket” för lek, med färdiga roller och handling som i leken kan improviseras 

och utvecklas. Om filmens budskap förankras hos barnet är beroende på om övriga samhället 

dementerar eller bekräftar budskapet.  
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5. Syftesbeskrivning och frågeställning 

5.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur interkulturella möten gestaltas i barnfilmen Home 

(2015). Detta för att undersöka om och hur filmen Home (2015) kan användas i undervisning för en 

interkulturell pedagogik i förskolans praktik. För att främja barns utveckling mot interkulturell 

kompetens. 

5.2 Frågeställning 

Hur gestaltas interkulturella möten i filmen? 

På vilket sätt kan filmen Home (2015) användas för undervisning i förskolans praktik? 
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6. Metod. 
Som metod för analysen används en kvalitativ textanalys (Esiasson m.fl, 2007, s 237-238) av 

transkriberade filmsekvenser från filmen Home (2015).  

Kvalitativ textanalys används då det eftersökta ligger dolt i texten. När forskaren undersöker sådant 

som sker mellan raderna än det som faktiskt står (Esiasson, 2007, s 137). För att finna dolt innehåll i 

en text krävs det av forskaren att läsa texten intensivt och flera gånger, samtidigt som forskaren 

ställer relevanta frågor under läsning eller i direkt anslutning efter läsning (Esiasson, 2007, s 137). 

Esiasson m.fl (2007, s 238) beskriver att för en kvalitativ textanalys kan två typer av frågeställningar 

förekomma. Dels för att systematisera textens innehåll, dels att kritiskt granska innehållet. För 

föreliggande studie används det senare alternativet, att kritiskt granska, då det svarar på frågor på 

ett djupare plan framför att strukturera innehållet. (Esiasson m.fl, 2007, s 238). För denna studie är 

det följande frågor som kommer vara en utgångspunkt vid varje sekvens under analysen;  

1) Upplevs filmsekvensen anta ett ”vi och dem- perspektiv”, vem gestaltar vi och vem gestaltar de 

andra i så fall?  

2) Kan underliggande faktorer förklaras med begreppen rasism, xenofobi, främlingsfientlighet eller 

etnocentrism. Eller med värdegrundsbegreppen förståelse, respekt, empati eller ömsesidighet?  

3) Gestaltas det interkulturella mötet av jämlikhet eller avståndstagande? 

4) Sker det ett lärande av varandra i det kulturella mötet och går det att utläsa en 

gränsöverskridning, kulturell pluralism, kulturellt perspektivskifte eller en hybrid utveckling? 

5) Kan det som gestaltas kategoriseras till något av stadierna i Lorentz (2006, s 121-131) modell för 

utveckling av interkulturellkompetens? 

Alla frågor kommer inte besvaras vid alla sekvenser men är en utgångspunkt för analysen vid varje 

sekvens för att få syn på det interkulturella i mötet. 

Bell (2010, s 117) skriver om att en undersökning ska visa på validitet, vilket innebär att visa att 

undersökningen faktiskt beskriver det som forskaren söker finna svar på. För denna studie har därför 

varje filmsekvens även bilder för att tydliggöra den transkriberade texten och den givna 

informationen i sekvenserna. För att visa bilder gäller upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Förfrågan 

om att få använda fotokopior av filmsekvensen har skickats till Dreamworks animation som är 

produktionsbolag för filmen Home (2015) men jag har inte fått svar på min förfrågan. 

 Bilder får enligt upphovsrätten paragraf 2 inte kopieras och därför heller inte avbildas genom att rita 

av bilden (SFS 1960:729). För att visa på validitet i undersökningen genom bild har jag därför gjort på 

följande sätt; pausat filmen i läget för den sekvens som ämnades analyseras. Skissade händelsen med 

modifikation i bilden, sådan modifikation som för studien inte var av vikt. Exempelvis frisyr, kläder 

och omgivning. Det som för studien var viktigt att få med på bild var ansiktsuttryck och agerandet i 

varje sekvens. Skissen fotograferades och ett filter i appen ”Pencil sketch” lades på för ytterligare 

modifikation av skissen. Filmsekvenserna anges även med tid för när i filmen sekvensen utspelar sig 

för att göra det möjligt för läsaren att lätt komma till ursprungsmaterialet. 

6.1  Urval & Presentation av det empiriska materialet.  
För studien har filmen Home (2015) valts då filmen handling bjuder på när två kulturer möts. I detta 

fall mötet mellan utomjordingar och människor då utomjordingarna kommer till jorden som 

flyktingar. Sekvenser som analyserats är sekvenser där kulturella mötet synliggörs samt sekvenser 

där den ena gruppen uttrycker sig gällande den andra gruppen, och resulterade i totalt 19 stycken 

sekvenser. Av dessa redovisas 6 stycken sekvenser i rapporten. Urvalet av sekvenser att redogöra för 
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i rapporten var dock svårt att göra då mycket av det som sker i sekvenserna bygger på något som 

tidigare hänt i filmen, och att sekvenserna där av riskerar upplevas tagna ur sin kontext. De 6 

sekvenserna valdes ut med anledning att de visar på de olika stadierna i modell för utveckling mot en 

interkulturell kompetens. Samt att sekvenserna synliggör att stadierna inte är faser som gradvis går 

från stadie till stadie i hierarkisk ordning. Det empiriska materialet finns samlat i ett separat 

dokument och kan av läsaren vid behov krävas ut. 

6.1.1 presentation av det empiriska materialet. 

Filmen handlar om Åh och Tip. Åh är en utomjording, en Boof, och Tip är en människoflicka. Filmen 

inleds med att Booferna kommer till jorden, då Booferna är på flykt från ytterligare en annan 

utomjording, Giorgierna. Booferna förflyttar alla människor till en plats för bara människor, så att 

Booferna kan använda resten av planeten. En lyckad fördelning enligt Booferna. Åh är en lite 

annorlunda Boof som ofta hamnar i trubbel, även denna gång. Åh måste fly från sitt eget folk och 

träffar Tip som letar efter sin mamma. Tip och Åh går igenom ett äventyr tillsammans som gör att de 

tvingas samarbeta och resulterar i att de lär känna varandra.  

För analysen bör tilläggas att Boofer ändrar färg efter sinnesstämning, ett slags kroppsspråk och ett 

sätt att kommunicera. Detta sätt att kommunicera stämmer inte överens med människors 

kommunikationssätt. Exempelvis Boofen blir gul vid rädsla och grön då den ljuger.  

6.1.2 Etiska aspekter. 

Då denna studie inte inbegriper några intervjuer eller observationer av (verkliga) människor är de 

forskningsetiska råden (Vetenskapsrådet, 2010) inte gällande för denna studie. Dock finns andra 

aspekter att ta i beaktan. Filmen Home (2015) är i Sverige rekommenderad att visas för barn från sju 

års ålder med motiveringen; 

Framställningen innehåller inslag av hotfull utomjording, människor i fara och stor förödelse 
vilket bedöms kunna medföra stark rädsla och vara till skada för välbefinnandet för barn under 
7 år (Statensmediarad.se). 

För film som är rekommenderad från 7 års ålder gäller ledsagarregeln (Statensmediarad.se). Vilket 
innebär att barn under 7 år i sällskap av vuxen få besöka en biograf för att se en film rekommenderad 
från 7 år. Anledningen till ledsagarregeln är att ge föräldrar ansvaret om barnet ska få se filmen. För 
att visa filmen Home (2015) för barn på förskolan bör således ett samtycke från barnens föräldrar fås 
innan filmen visas i barngruppen.  
Valet att använda en film rekommenderad för barn från sju års ålder i studien trots att målgruppen 
för studien är barn i ålder upp till sex år gjordes av anledningen att denna typ av film riktas mot yngre 
barn och kombineras med en mängd leksaker och spel. Mina erfarenheter säger mig att många barn 
trots den rekommenderade ålder än dock har fått se sådana filmer och är en del av barnens egen 
barnkultur. En barnkultur som förskolan kan möta. 
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7. Resultat & analys. 
Resultatet är indelat i 19 olika sekvenser varav 6 sekvenser redovisas i följande stycke. Efter varje 

sekvens följer en analys av den aktuella sekvensen. Alla 19 sekvenser är numrerade och tilldelade en 

titel samt tid för när i filmen sekvensen utspelar sig. De 6 redovisade sekvenserna är följande; 

sekvens 4, 6, 10, 14, 15, 19. För varje sekvens har de uttalade orden, replikerna transkriberats och 

det outtalade, känsloyttringar eller relevant information beskrivits inom parentes. Musikens effekt 

för sinnesstämningen är inte en aspekt som tas i beaktan. Varje sekvens inleds med en kort 

beskrivning om handlingen för att ge läsaren en förförståelse för det transkriberade samt sätter det 

transkriberade i en kontext. Till varje sekvens visas skisser som ytterligare ska hjälpa läsaren att 

kunna följa sekvensen samt ge analysen högre validitet. Avslutningsvis i ett separat textstycke 

redovisas en sammanfattning av de 19 analyserna i diagram utifrån Lorentz (2006, s 121-131) Modell 

för utveckling av interkulturell kompetens. 

7.1 ”Du måste lova” 
Sekvens (4) Tid 00:21:45 

Åh har lagat Tips bil, och gjort en mängd olika extrafinesser. Tip ska nu ge sig av i bilen för att leta 

efter sin mamma… 

                                      

Åh-Jag är redo att mottaga en av era traditionella gester för mänsklig tacksamhet (håller ut armarna som för att bjuda in till 
en kram, bild 4:1) 

Tip- Vet du va…traditionen e och nita dig på näsan. Stå still! (Tip hytter med en knuten näve, bild 4:2) 

Åh- Åh, nej..Din tacksamhet är underförstådd. (Ändrar färg till gul) 

(Boof-polisen hörs i närheten) 

Åh- Du kan köra först…öh..åh.. (Tip låser bildörren från insidan,  
Åh kommer inte in) 

Tip- Du ska inte med! Jag försöker gömma mig för Booferna!  
Jag tänker inte ta med mig en! Du skulle bara ange mig. 

Åh- Nej, jag vill bara ha skjutsning. Jag har viktiga Boof-ärenden  
utom innerstaden. 

Tip- Jag också! (Tip stänger bilrutan, Åh håller i sig i bilrutan, 
 bild 4:3) 

Åh- Men jag belagade din bil! 

Tip- Och jag släppte ut dig ur kylen! Vi e kvitt (Tip startar bilen) 

4:1 4:2 

4:3 
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Tip- Woaaa (bilen är svårmanövrerad) ..Ah vad har du gjort med min bil? 

Åh- (Hänger i bilrutan, bilen svävar) (Bild 4:3) Vad e din mening, den bör besväva mycket bättre nu? 

Tip- Det är en bil! Den ska inte sväva alls! Hur får man stopp på den här?  (Bilen krockar med saker i omgivningen och 
stannar sen) 

Åh- Hoppsan jag har visst bevänt på fortskrid och anti-fortskridskontrollerna. 

Tip- Ja, jag märkte det!  

Tip (Talar till sig själv) Stop e kör, kör e stop. 

Åh- Vänta! Hurför gör du så här? Boofer och människor e vänner! (Åh lägger sig fram på bilens huv) 

Tip- Vi e inte vänner! Ni kidnappa min mamma! (Tip kör iväg) 

(Åh ramlar av bilen. Hör Boof-polisen i närheten) 

Åh- (Springer ikapp bilen)  

Åh- Vem e minmamma? (Springer intill bilen som kör) 

Tip- Nej! MIN Mamma! 

Åh- Vad sa jag då? (Åh krockar med en brevlåda) (Boof-polisen syns köra längre fram, Tip stannar bilen) 

Åh- Jag vet hur vi hittar henne! 

Tip- Hurdå? 

Åh- Den informationen finns på Boofernas kommandocentral  
vid den stora antennen! 

Tip- Vaa?! 

Åh- I Paris! Insläpp mig nu snälla! (Boof-polisen närmar sig) 

Tip- Paris? Hmmm (funderar) 

Tip- Du måste lova! 

Åh- Vaddå? 

Tip- Lova att hjälpa mig hitta henne, annars sticker jag Boof-gubbe!! 

Åh- Jag lovar, men om du inte vill bli förfångad så måste det ske nu!!  
(nervöst skratt) (Tip funderar, poliserna närmar sig) 

Tip- Ok, in med dig (bild 4:4) 

(kör/svävar iväg tillsammans, bild 4:5) 

   

                                        

 

Analys sekvens (4). 

Åhs agerande inledningsvis i sekvens 4 går att kategoriseras under det etnorelativa stadiet reflektion 

när Åh visar nyfikenhet för människans sätt att visa tacksamhet. Samtidigt visar Åh att han är 

medveten om något från den andres kultur.  Tips agerande kan kategoriseras i etnocentriska stadiet 

4:4 

4:5 
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försvar då hon besvarar Åhs ”kram-inbjudan” med ett agerande (knuten näve) som kan tolkas grunda 

sig i främlingsfientlighet. Då Tip säger ”Du ska inte med! Jag försöker gömma mig för Booferna” tyder 

på ett tydligt avståndstagande till Åh och även visar på ett ointresse för att mötas. Avståndstagandet 

från Tip kan även utläsas ur bild 4:4. 

Tip verkar missnöjd med förändringarna på bilen och säger ”Det är en bil! Den ska inte sväva alls” 

vilket kan tolkas som att Tip känner ett påtvingande av den andres sätt att leva vilket är en 

beskrivning för det etnocentriska stadiet försvar. Åh tycks utgå från att man borde tycka bilen blev 

bättre och ifrågasätter varför Tip agerar som hon gör och påstår att ”Boofer och människor är 

vänner”. Detta kan kategorisera Åh i det etnocentriska stadiet kulturförnekande då han utgår från ett 

likhetstänkande att det inte finns skillnader i hur man uppfattar världen. Sekvens 4 visar på att 

modell för utveckling av interkulturell kompetens inte har en fast progression från det ena stadiet till 

nästa. Hur väl en individ hanterar ett kulturellt möte är kontextberoende och kan pendla, som här i 

denna sekvens för Åh som går från stadiet reflektion till stadiet kulturförnekande. 

När Tip säger ”…Du skulle bara ange mig” tyder på att Tip inte har förtroende för den andre. I 

Sekvensens slut behöver Tip omvärdera och våga lita på Åh för att kunna hitta hennes mamma. Hon 

avkräver av Åh att lova hjälpa henne mot att han får komma med i bilen. Att Tip skulle visa förståelse 

eller empati för Åh går inte att tyda utan det verkar vara för hennes egen vinnings skull som 

överenskommelsen görs. Den överenskommelsen kan placeras i etnocentriska stadiet acceptans. Då 

det handlar om att inte längre undvika den andre även om uppfattningen fortfarande är att den 

andres värderingar eller beteende är annorlunda. Tip förlitar sig på att Åh lovar hjälpa henne vilket 

för en människa fungerar som ett slags muntligt kontrakt mellan parter. Åh ändrar inte heller färg till 

grön, vilket är färgen för att ljuga, då han lovar Tip att hjälpa henne.  

 

7.2 ”Hur förhaver du det här djuret?” 
Sekvens (6) Tid: 00:24:50       

Sekvensen utspelar sig i en svävande bil på väg mot Paris. 

 (Katten med namnet Gris hoppar fram till framsätet och tar  
en korv från den inbyggda korvgrillen, bild 6:1) 

Åh- Ditt fordon haver ohyra. (Gris hoppar upp på Åhs huvud) 

Tip- Han e ingen ohyra! Han e mitt husdjur, Han heter Gris.  
Rör honom inte! 

Åh- Öh, nu vibrerar han! Huuöö, kommer han explodera?? 
 (Gris spinner liggandes på Åhs huvud) 

Tip- Nej han spinner dummer. 

Åh- Hur förhaver du det här djuret? E det användbart? Giver det kött eller mjölk? 

Tip- Vaa! Uää, Nej, man bara har husdjur, för skojs skull o som sällskap liksom. 

Åh- Ah, du haver mig som sällskap på skeppet! 

Tip- Jaa.. (tveksamt) Fast Gris e bättre. 

Åh- Om katt e Gris, vad e ditt namn? 

6:1 
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(Tip vill inte svara, drar upp luvan över huvudet.  
Åh väntar på svar) 

Tip- (suckar, bild 6:2) Tipsy Touchi,  
men mina vänner säger Tip. 

Åh- Tip!! 

Tip- mina vänner sa jag. 

Åh- åh, men vi e vänner! Alla människor och Boofer.  
Det har Kapten Smäck bestämt. 

Tip- Kapten Smäck e en idiot! 

Åh- Hååu (Blir förnärmad) Osant!! Kapten Smäck är ett genier och bäst på att fly iväg. Haver du inte hört legenden om 
hyscharen? (Åh fortsätter med att berätta historien om Kapten Smäck och hyscharen). 

 

Analys sekvens (6). 

När Katten Gris hoppar fram i framsätet och vidare upp på Åhs huvud ändrar Åh inte färg till gul. Det 

innebär att han inte blir rädd för det som verkar främmande. Åh ändrar heller inte färg till gul när han 

utropar ”… kommer han explodera?” Istället ställer Åh frågor om Katten Gris om varför och på vilket 

sätt man har husdjur. Vilket kan tolkas som att Åh visar nyfikenhet om den andre och söker medvetet 

mer kunskap om den andres kultur. För Åh sker det ett lärande om den andre. Åh kan därför i den 

inledande delen av sekvens 6 kategoriseras i det etnorelativa stadiet reflektion. Åhs nyfikenhet på 

den andre visar sig fortsättningsvis även då han vill veta människoflickans namn. 

 Tips agerande kan för den inledande delen av sekvens 6 istället kategoriseras i det etnocentriska 

stadiet acceptans, då Tip endast svarar på Åhs frågor men inte ställer motfrågor. Hon visar därmed 

inte på nyfikenhet om den andre. När hon uttrycker ”Nej, han spinner dummer!” visar på ett 

etnocentriskt tänkande. Åh blir kallad ”dummer” och kan tolkas som att Tip utgår från att alla borde 

veta om att katter är djur som spinner. Samma etnocentriska tänkande om att viss kunskap är 

självklar visar sig då Tip svarar/reagerar  ”Vaa, Uää…” när Åh undrar om man får kött eller mjölk från 

djuret.  

Viss ömsesidighet kan skönjas då Åh påstår att Tip har honom till sällskap på resan och Tip svarar 

med viss tveksamhet ja. 

Tip visar ett avståndstagande mot den andre genom att dra upp huvan över huvudet och att först 

inte svara då Åh vill veta hennes namn. Tip svarar till slut men avvisar Åh som vän då han använder 

hennes smeknamn som endast hennes vänner använder. Detta kan tolkas som att inte vilja möta den 

andre och agerandet kan därför kategoriseras i det etnocentriska stadiet försvar.  

Mot sekvensens slut kan Åhs förutfattade mening, om människor och Boofer som vänner, 

kategoriseras i ett etnocentriskt kulturförnekande stadie. Tolkningen beror på att Åh utgår från ett 

likhetstänkande som hör modernismen till. Ett förnekande av kulturella skillnader och en 

utgångspunkt i att alla är likadana med påståendet ”men, vi e vänner”. 

Sekvens 6 visar på att i samma situation kan olika stadier för modell för utveckling av interkulturell 

kompetens hos samma individ yttras i det interkulturella mötet. 

  

6:2 
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7.3 ”Arg-ledsen”  
Sekvens (10) Tid. 00:35:50 

Tip har stannat bilen som svävar en bit ovan vattenytan. Tip sitter på bilens huv och tittar på ett 

filmklipp av hennes mamma på hennes telefon. Åh dyker upp efter att varit borta en längre stund. 

 

Åh- Huaa (kraftig inandning, kommer upp genom vattenytan)  
Min temperatur e åter på lycklighet! 
Och för att visa att jag inte hyser någon aggning har jag tagit med  
härligt mellanmål. Tada! (håller upp plastskräp) Sega plastringar!  

Tip- (sparkar på Åh när han närmar sig bilen) 

Åh- Jag e inte förtjust i mänskliga tacksamhetsseder. 

Tip- Var har du varit?? Du var ju borta en evighet!! 

Åh- Eh eh det e inte korrekthet. En evighet e…(avbryts av Tip) 

Tip- (Bild 10:1) Jag trodde du var död!..Eller skadad..e.. 
inte vet jag! 
 Men du kan inte bara lämna nån ensam sådär! 
 Tänk om du var i mina skor! 

Åh- e..Jag kan inte ha dina skor! Mina utskott e för små.  
(Ligger i vattnet, pekar på sina ben) (bild 10:2)                                      

Tip- Det e ett uttryck! Man ska försöka känna det som nån annan  
känner.. ah(suckar) Jag e inte vuxen! 
 Jag ska inte bara lämnas ensam såhär!  
Det e att försätta ett barn i fara och det e olagligt Sörr´u! 

Åh- Me...men när jag behittade dig var du redan ensam, så jag tros  
det e normalt för dig. När Boofer e barn får vi vara i värmeugnen  
(Åh klättrar upp på bilens huv) 
 (kort sekvens som visar boof-bebisar i värmeugn) 

Åh- e det här normalt för människopersoner? 

Tip- Jaa..  
Vi brukar inte korsa Atlanten förrän vi fyllt sexton (ironisk ton)…  
Neej! Inget av det här e normalt! Fattar´u inte? Ni förstörde allting! 
 Jag började äntligen trivas här..  Där,.. där jag bodde med min  
mamma. Vet du hur svårt det va för mig att passa in?  
Vet du hur lång tid det tog? Tjejer i 7an e taskiga!!  
(puttar till Åh) 
(Bild 10:3) 

Åh- Ja..jag förstår det, jag insåg inte.. e ev.. vi återgår 
 till letning efter minmamma. 

Tip- Aahh.. sluta säga så! Hon e bara MIN mamma, inte din, min. E det så svårt å begripa det? 
 Hur skulle det kännas om någon otäck rymdvarelse tog ifrån dig din mamma? 

Åh- Det kan aldrig behända. Boofer har inte minmammor 

Tip- Boofer har inga familjer.. ha.. inte konstigt att ni tar saker o inte bryr er om några andra. 

(Åh tänker…)  

10:2 
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Åh- Så din minmamma e en väldigt viktig mänskoperson för dig? mer viktigare än andra.. 
 Att inte va med henne gör så du bli ledsen… 
Men i stunden som va nyss gav du mig sparkning och skrikning vilket verkar mer som något argt än ledset?  
(Bild 10:4) 

                                           

Tip- A..ibland e det lite både och.. 
 (bild 10:5) 

Åh- Så… Du e arg-ledsen? 

(Tip skakar på huvudet, går in i bilen och sätter sig.  
Gris kommer och tröstar henne) 

Åh- Hmm.. människor e mer komplicerade 
 än vad det stod i broschyren.  
(Åh biter sig i läppen) (Bild 10:6) 

 

 

Analys sekvens (10) 

Sekvensens inledning synliggör bristande förståelse för den andre hos bägge parter. Åh vill visa på att 

han inte ”hyser någon aggning” mot Tip. Åh verkar ta för givet att Tip förstod att Åh blev arg för det 

som tidigare skett (se sekvens 9). Åh är heller inte beredd på Tips fientliga reaktion när hon sparkar 

mot honom. Hos Tip synliggörs inte någon förståelse för Åh varför han lämnat henne ensam. Bägge 

parter utgår från den egna verklighetsuppfattningen utan perspektivskifte och kan därför 

kategoriseras i det etnocentriska stadiet försvar. Hos Tip går det att uppfatta en övergång till stadiet 

acceptans när hon uttrycker att hon varit orolig för vad som kan ha hänt Åh. Ett närmande mot den 

andre, att Åh på något sätt inger trygghet för Tip. Filmsekvensen bearbetar i större utsträckning Tips 

reaktion på det som skett i sekvens 9, om varför Åh lämnat Tip. Varför Åh agerade som han gjorde i 

sekvens 9 utvecklas inte i filmsekvens 10. Detta synliggör att filmen som sådan tar ett etnocentriskt 

perspektiv på vems reaktion som ses som den rätta och viktiga att gestalta. 

Tip uppmanar Åh att ta hennes perspektiv för att få förståelse från Åh. En interkulturell 

kommunikation uppstår där deras olika uppfattningar om det upplevda lyfts och jämförs. Den delen 

av sekvens 10 kan således kategoriseras i ett etnorelativt stadie, stadiet reflektion. Exempelvis att 

Boofer inte har några familjer. Eller att Boofbebisar växer upp i ugnar till skillnad från människans 

familjekonstellation. Och om delar av människans känsloregister och hur det kan ta sig uttryck, som 

både argt och ledset på samma gång. Således sker ett lärande hos bägge parter och bjuder till ett 

perspektivskifte hos individerna. I den avslutande repliken ”människor är mer komplicerade än vad 

det stod i broschyren” visar att Åh börjar reflektera över sina tidigare ställningstaganden om hur en 

10:4 10:5 
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människa fungerar och kan tolkas som vara på väg att utveckla en interkulturell sensitivitet som kan 

placeras i det etnorelativa stadiet reflektion.  

Till skillnad från Åh är Tips framtoning i kommunikationen mer fientlig och mindre nyfiket. Tip svarar 

på Åhs frågor och beskriver sin situation men ställer inga motfrågor till Åh och visar inte på något 

större intresse för Åhs synvinkel.  Även om ett visst lärande och perspektivskifte hos Tip sker, kan 

Tips agerande kategoriseras i det etnocentriska stadiet försvar. Då hon utgår från att sitt egna 

perspektiv som det självklara och påpekar ”ska det va så svårt att begripa” , ”fatta´ru inte!”. Varför 

Åh inte förstår, verkar vara ointressant för Tip. Tip drar slutsatsen, troligen grundad på sin veklighet, 

att det inte är konstigt att Boofer stjäl och inte bryr sig om andra eftersom Boofer inte har familjer. 

Tolkningen av Tips uttalande blir att Tip anser att utan familj borde individen vara känslolös. 

Uttalandet kan även tolkas som rasistiskt då det är det gemensamma för gruppens sätt att leva (leva 

utan familjer) som ger det negativa utfallet känslolös och brottslig. 

 

7.4 ”Jag vill säga förlåtning till dig” 

Sekvens (14) Tid. 00:51:30  

Åh och Tip ska påbörja resan till Australien för att hitta Tips mamma. 

Åh- Jag vet inte hurför du tog me dendära! Vi har redan mat i bilen! (pratar om en tavla med stjärnor på som Tip tog med 

från Paris) 

Tip- Det där e inte mat! Det e konst! 

Åh- Jasså då e den dålig! Stjärnor ser inte ut sådär! 

Tip- Grejen e inte hur dom ser ut, de e mer hur dom känns. 

Åh- Dom känns värme. 

Tip- (skrattar) 

Tip- Ok mattesnillet, hur lång tid tar det att komma till Australien? 

Åh- Sjutton-komma-nio-tre-fyra-åtta timmar (Tip skrattar) å sen ska Tipsy Touchi träffa sin minmamma. 

Tip- Woow! (dansar runt med Åh och skrattar, Åh blir yr) 

Tip- Hörde du det Gris? Tänk när jag berättar för mamma att jag har varit i Paris (talar till katten Gris). Hon har alltid velat 

åka dit ju! Vi kanske kan komma tillbaka hit tillsammans! Vi har ju en flygande bil nu! Ah, hur säger man katt på franska 

(Talar med fransk brytning till katten Gris) 

Gris- Mjauu 

Tip- Jag tror det heter ”chet” 

(Tip upptäcker Åh som ställt sig en bit bort,  

han har färgen blå)  

(Tip går fram till Åh) 

Tip- Hm.. Vad e syftet med ditt ansikte? (Bild 14:1) 

14:1 
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Åh- H..ja.. jag har förvirring.. Jag vill inte bli raderad,  

men kapten Smäck har kanske rätt. Det e möjligt att jag kommer fortsätta göra hejdlösa misstag 

Tip- (fnissar till) Förmodligen! (bumpar vänskapligt in i Åh) 

Åh – Det där görs inte att det känns bättre! 

Tip- Det finns ingen som e perfekt. Du vet min mamma säger att det är våra misstag som gör oss till människor. (fniss) 

Åh- Det e inte det som gör oss till Boofer 

Tip- (skrattar till) 

(Tip är på väg att öppna bildörren,  

Åh hindrar henne genom att lägga sin hand på hennes) 

(bild 14:2) 

Åh- Tipsy Touchi… innan vi kom hit tillsa Kapten Smäck oss att..  

e.. männskorna behövde oss.. 

 att männskorna va precis som djuren  

och att vi förkunde göra dom bättre..belära dom. 

Vi fick höra att männskor var simpla och outvecklade.. de… 

de e.. va va vi trodde.. Men jag tänker nu att vi trodde fel och att Kapten Smäck har felast.  

Jag tänker att Booferna aldrig borde kommit till smäckland…eh till jordland så jag vill säga… förlåtning till dig Tipsy Touchi! 

(Tip ser en stund på Åh, tar fram bilnycklarna och ger dem till Åh) (bild 14:3) 

Tip- Kalla mig Tip.. (blinkar till med ögonen)(Åh kramar om nycklarna, blir rosa och ler) Bild 14:4) 

 

                                           

 

Analys sekvens (14). 

I diskussion om huruvida tavlan är konst eller mat, eller att konst ska se ut eller kännas på ett visst 

sätt synliggörs deras olika uppfattningar om samma sak. Därigenom sker ett interkulturellt lärande 

dem emellan. De uppfattar varandras olikheter men lägger ingen större värdering i den Andres 

annorlundahet. Det kan därför placeras i ett etnocentriskt stadie acceptans där man intresserar sig 

för skillnader och varför det uppfattas olika. 

Tip använder sig av Åhs sätt att tala då hon säger ” Vad e syftet med ditt ansikte” då han har färgen 

blå. Ett uttryck som används i en tidigare sekvens (sekvens 8). Det kan tolkas vara en början på en 

hybrid utveckling, att något nytt skapas i mötet med den Andre. Ordsammansättningen; ”Syftet med 

ditt ansikte” har en för de berörda parterna en egen betydelse, som kan liknas betyda hur känner du 

14:3 14:4 
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dig? 

Åh reflekterar över sin egen kulturs sätt att agera när någon gjort för många misstag, att individen då 

ska raderas. Åh reflekterar vidare över den egna kulturens sätt att förhålla sig till människan och 

reflekterar över sin förförståelse och uppfattning om den andre. Att reflektera över sina tidigare 

ställningsstaganden och dekonstruera den egna kulturen placerar Åh i det etnorelativa stadiet 

utbildning. Åh tar ett utifrån-perspektiv på sin egen kultur och visar här i sekvens 14 en interkulturell 

medvetenhet, vilket även gör att Åhs agerande går att placera i det etnorelativa stadiet utbildning. 

 Tips agerande i sekvensen tolkas överlag vara ett empatiskt agerande. Tip visar förståelse för Åhs 

känslor och försöker muntra upp honom. En uppmuntran som innehåller människans sätt att hantera 

misstag. Människans kultur och ”sätt att leva” kan därför tolkas vara det rätta sättet, och i 

sammanhanget vara det rätta sättet att hantera individers ”misstags-görande”. Självfallet är det fel 

att radera individer på grund av dennes gjorda misstag i vår verklighet, i alla fall i Sverige. Men det är 

intressant för denna analys med utgångspunkten att det som uppfattas vara ”det rätta sättet” är 

kulturbundet och socialt konstruerat. Tips kultur är den kultur som speglas i sekvensen som ”den 

rätta”, den som Åh, den andre ska anpassas till. Ett etnocentriskt stadie kulturförnekande blir 

tolkningen av Tips agerande i sekvensen samt för vad som förmedlas via filmen till åskådaren. 

 

7.5 ”Men sluta va en sån Boof!”  
Sekvens (15) Tid. 00:57:55 

Tip och Åh färdas i den svävande bilen mot Australien. Under resan lär de känna varandra bättre och 

blir vänner. Under resa kommer Giorgierna, Boofernas fiende, till jorden. Tip och Åh utsätts för en 

attack av Giorgierna. En attack som gör att deras bil går sönder och de kraschar. 

Tip- Nej nej nej! Slushimums (Bilens drivmedel tillika bilens namn) Nej! Stå inte bara där gör nåt! (Säger till Åh, samtidigt 
rinner drivmedlet ur den trasiga tanken) 

Tip- Kom igen kom igen kom igen!!! Slushimums Neej! (drivmedlet rinner ut, bilens motor stannar)  

Tip- Hon e borta… 

Åh- Det e slut med oss.. 

Tip- Nu kommer vi aldrig till Australien ju. 

Åh- Jag ska nu sjunga Boofernas dödssång (Sjunger/skriker sången) 

Tip- Ett Giorg-skepp! 

Åh- Nu avbröt du dödssång! 

Tip- Vi kanske kan laga vår bil med delar från det skeppet?…Hmm?..  
(ser hoppfull ut) 

Åh- Det e omöjligt det e Giorg-delar! Dom mäter i tum. 

Tip- Vi ska inte ge upp när vi kommit så här nära, kom igen! 

Åh- Nej! (Åh blir röd) Ständigt denna rusning mot fara! 

Tip- Men sluta va en sån Boof! Det e vår enda chans. 
 Kom nu! 

15:1 
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Åh- Hu..mmmh (blir röd igen)  
det här har låg sannolikhet att lyckas! 
 (springer efter Tip mot Giorg-skeppet)(Bild 15:1) 

Tip- Vi går fram! 

Åh- Vänta! 

Tip- På vad? 

Åh- På att du ska ändra dig.. (Bild 15:2) 

Tip- Ahh, kom nu! 

(de smyger fram mot skeppet, Åh är gul) (bild 15:3) 

Tip- Det finns ingen pilot! 

Åh- Det e bara en drönare!... phuu (Åh andas ut) 

Åh- Det hade kunnat försluta illa!  
Men vi e inte betryggade. Giorgiernas moderskepp e här  
när som helst.  
(Åh letar i Giorg-skeppet efter användbara delar) 

Tip- Kan du använda nåt av det här? 

Åh- Trasig (kastar ut en lös del) 

Åh- Värdelös (kastar ut ytterligare en del) 

Åh- Den här kan orsaka termo-nucler-fusion (kastar iväg även den delen) 

Tip- Äääh…(ser förvirrad) 

Åh- Wahoho…wahoo (ändrar färg till randig, orange och lila, hoppar runt av glädje) 

Tip- Va e det? 

Åh- Det e ett giorgiskt superchip!! Waaaoooo!! 

Tip- Varför kallas det för ett superchip? 

Åh- Det e mest för att sälja bättre. Men det e viktigt för Giorgierna har maskiner som e starkare och bättre på allting, så vi 
kan aldrig kämpa dom med likvillkor. 

Tip- Funkar det att laga Slushimums med? 

Åh- Jaa! Ja!  Slushimums kommer flyga igen! 

Tip- Yes! 

Åh-Waao (De dansar runt) 

(Åh stannar upp och ser ut att tänka) 

Åh- Det var låg sannolikhet att lyckas. 

Tip- Va e du för en Boof va!  
(klappar skojsamt Åh på axeln)(bild 15:4) 
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Analys sekvens (15) 

Inledningsvis uttrycker Tip och Åh ”det e slut med oss” och ”Nu kommer vi aldrig till Australien”. 

Begreppen oss och vi synliggör deras gemenskap och samhörighet och att de har ett gemensamt mål, 

att komma fram till Australien. 

Tip speglas vara den som är lösningsfokuserad och vill utnyttja tillfället att laga deras bil med delar 

från ett kraschat Giorg-skepp. Åh är mer flyktbenägen och rädd och vill inte gå mot faran. Vilket Tip 

härleder bero på hans etniska tillhörighet då hon säger ”Men sluta va en sån Boof!” Ett sådant 

härledande kan därför tolkas som rasism, då att ”vara en Boof” innebär vissa negativa egenskaper. 

Samma återkommer i den sista repliken i sekvensen, ”Va e du för en Boof va?”. Även om repliken 

sägs med en munter ton och troligen är menat som en berömmande kommentar är det 

underliggande budskapet att Boofers sätt är sämre än människans. Det visar på ett etnocentriskt 

tänkande hos Tip och kan placera Tips agerande i det etnocentriska stadiet kulturförnekande. Den 

tolkningen görs då det uppfattas som att Tip numera ser Åh som en som tillhör vi-gruppen. I vi-

gruppen förnekas kulturskillnader, alla är lika och det finns ett rätt och ett fel sätt att agera. 

Åh försöker övertala Tip att inte gå fram till Giorg-skeppet. Åhs rädsla för Giorgierna går att 

kategorisera som xenofobi.  Då han i sitt agerande visar en intensiv rädsla för den andre, Giorgien. Åh 

reflekterar mot slutet av sekvensen över att hans uträkning om låg sannolikhet att lyckas inte 

stämde, de lyckades hämta viktiga delar från Giorgskeppet. En reflektion över sin kulturs sätt att 

hantera faror visar en tilldragelse till den andres kultur. Därför kan Åhs agerande i slutet av 

sekvensen kategoriseras i det etnorelativa stadiet reflektion. 

 

7.6 ”Den var argledsen”  
Sekvens (19) Tid. 01:18:55 

Giorgskeppet har stannat och ut kliver Giorgien. Åh håller fram stenen. Giorgien öppnar sitt ”ansikte” 

bakom sitter den riktiga Giorgien, en liten filur. Åh räcker stenen till Giorgien och de talar till 

varandra på Giorgspråket. (Bild 19:1) 

 

Tip- Va vad det där om? 

Åh- Vissa Giorg-ord e svåröversattiga. 
Men det var så att Giorg inte var här på grund av min inbjudan.  
Fast Giorg hade gladeligen varit med på min fest. 

Åh- Giorg var här därför att Giorg spårade stenen. 

Mamma- Vad fanns det i den? 

Åh- Giorg familjen! Hela nästa generation. 

Mamma- Allihop? 

Åh- Allihop! 

Tip- Inte konstigt att dom har jagat er! 

Åh- Inte dom, den. Tydligen e den Giorgien sista Giorgien. Det var därför stenen var så viktig. Utan den var Giorg ensamhet 
och skulle en dag bli utberotat vilket gjorde Giorg grinig och irrationell och fysisk våldsam. Den var precis som 
människoflicka. Den va…argledsen! 

 

19:1 



 
 

33 
  

 

Analys sekvens (19). 

Tolkningen av sekvensen är att Åh nu medlar med de andra. Möter sin fiende för att få ett slut på en 

konflikt. Mötet gestaltas av interkulturell medvetenhet och interkulturell förståelse. Åh drar 

slutsatsen att Giorgs agerande berodde på förståeliga skäl, att aldrig sluta leta efter sin familj (se 

sekvens 17). Åh kan därför för denna sekvens placeras i det etnorelativa stadiet bildning-integrering. 

Åh kan tolkas ha utvecklat en interkulturell kompetens. En mångkulturell kunskap och en 

medvetenhet om den andre kan tolkas ha införlivats i Åh, i hans personlighet och i hans sätt att 

agera. Där hans egen kultur är distanserad och istället visar Åh en närvaro till andras. Åh tolkar 

således det kulturella mötet utifrån dess kontext. 

Genom att Tip säger; ”Inte konstigt att dom har jagat er!” visar hon förståelse för den andre och Tip 

kan därför placeras idet etnorelativa stadiet reflektion. 

 

7.7 Sammanfattning resultat & analys. 
En sammanfattning av analyserna redovisas nedan sammanställt i tre diagram. Diagram 1:1 visar 

antal tillfällen som de olika stadierna för utveckling av en interkulturell kompetens synliggjordes i de 

19 filmsekvenserna. Diagram 1:2 visar karaktären Tips progression mot en interkulturell kompetens 

och diagram 1:3 visar progressionen mot en interkulturell kompetens hos karaktären Åh. 

Diagram 1:1 visar att det är flest av stadiet försvar, tätt följt av stadiet reflektion som gått att finna i 

det urval av sekvenser ur filmen Home (2015). Stadiet kulturförnekande och stadiet acceptans 

synliggjordes totalt sex gånger vardera i analysen. Endast ett tillfälle av stadiet bildning- integrering 

förekom samt totalt fyra gånger av stadiet utbildning.  

 

 

Genom diagram 1:2 och 1:3 synliggörs att modell för utveckling av interkulturell kompetens inte är 

en modell där individens utveckling går från ett stadie till ett annat i faser som bygger på varandra 

från fas till fas i en hierarkisk ordning. Istället framgår det genom analysen och diagrammen att hur 

väl en individ agerar i interkulturella sammanhang är kontextberoende och bygger på individens 

tidigare erfarenheter och uppfattningar samt genom reflektion kring det upplevda. Detta går 

exempelvis att utläsa i diagram 1:2 där sekvenserna i filmens mitt ligger stadigt på det etnorelativa 
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stadiet reflektion hos karaktären Tip, för att i efterföljande sekvenser agera på ett sätt som kan 

kategoriseras i det etnocentriska stadiet kulturförnekande.  Det kontextbundna synliggörs även 

tydligt i diagrammen 1:2 och 1:3 då linjerna i diagrammen är allt annat än raka linjer. Karaktärernas 

agerande tar sig uttryck på olika sätt i olika sammanhang. I Sekvenser där ett interkulturellt lärande 

skett som exempelvis i sekvens 10 ”Arg-ledsen”. Där Åh (utomjordingen) tolkar och förstår ett av Tips 

(människans) beteende som att vara både argt och ledset på samma gång. Senare i sekvens 19 ”Den 

var arg-ledsen” har Åh (utomjordingen) dragit slutsats utifrån tidigare erfarenhet och reflektion och 

använder ny kunskap om den andres (människans) beteende i en ny situation. Åh (utomjordingen) 

kan således ta ett utifrån perspektiv på den andres sätt att agera och därför agera mer interkulturellt 

kompetent i situationen. 
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framställs som att stå för den ”rätta” kulturen och för det rätta sättet att agera och handla. I diagram 

1:2 och 1:3 går det utläsa att det skett en form av progression mot en interkulturell kompetens hos 

bägge karaktärerna under filmens gång. Mot filmens slut befinner sig både Tip och Åh i etnorelativa 

stadier. Sammanfattningsvis kan tolkningen göras att det är karaktären Åh som i större utsträckning 

tillskansar sig en interkulturell kompetens medan Tips kultur framställs gentemot åskådaren av 

filmen som den riktiga och rätta. Filmen framställer även en snäv bild av vad som kan ses som en 

mänsklig kultur. Det är en västerländsk bild som symboliserar den mänskliga och rätta kulturen. Som 

åskådare av filmen, och som människa, är det lätt att identifiera sig med den mänskliga karaktären 

framför att identifiera sig med utomjordingen, vilket är en viktig aspekt att lyfta från analysen. 
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8. Diskussion. 
Inledningsvis diskuteras metodvalet för studien. Därefter förs diskussion gällande filmens 

interkulturella gestaltning i helhet. Slutligen förs en pedagogisk diskussion kring på vilket sätt filmen 

Home (2015) kan användas för undervisning i förskolan. 

8.1 Metodval. 
Metodvalet kvalitativ textanalys (Esiasson, 2007, 237-238) har gjort det möjligt att analysera det 

interkulturella mötet på djupet för att finna underliggande faktorer som kan förklara och beskriva de 

interkulturella mötena i filmen. Då en kvalitativ textanalys kräver att undersökaren läser flertalet 

gånger och ställer relevanta frågor under läsningen (Esiasson, 2007, 137). Däremot erbjuder en 

kvalitativ textanalys ett större tolkningsutrymme. Det som uppfattas och tolkas ur det transkriberade 

filmsekvenserna filtreras genom den förförståelse som jag som undersökare har. Mina förkunskaper 

och mitt egna etnocentriska filter kan ligga till grund för tolkningen. Att som vit, infödd svensk kan ha 

begränsat mig i vad som gått att finna i analysen. Stier (2009, s 132) skriver att etnocentrism är något 

som tidigt förankras i varje människa via socialisation. För att lyckas med en så objektiv analys som 

möjligt har därför varje sekvensanalys i denna studie även inneburit att jag som undersökare varit 

tvungen att ställa frågor till mig själv om varför jag uppfattar sekvenserna på det ena eller andra 

sättet. Detta har inneburit att filmsekvenserna varit tidskrävande att analysera men ytterst 

reflekterande och lärorika för mig personligen att genomföra. 

8.2 Filmens interkulturella gestaltning.  
Filmen Home (2015) gestaltas delvis av begrepp som globalisering, mångkultur och kulturell identitet, 

begrepp som definierar en postmodern tid (Lorentz, 2013, s 35,36). Mångkultur och kulturell 

identitet gestaltas genom karaktärernas olikheter både i etnicitet och kulturella bakgrunder med 

skillnader i värderingar och beteenden. Filmen upplevs sända budskapet om en önskan att frångå 

moderna tidens enhetideal och likhetstänkande genom att låta karaktären Åh, utomjordingen, vara 

den som kommer från ett diktatoriskt samhälle med en självutnämnd ledare som styr sitt folk och 

delger dem sanningar. Samt att Åh är den karaktär som främst förändrar sitt sätt att se sin omvärld, 

från likhetstänkande till en ökad kulturell medvetenhet och bejakande av en kulturell pluralism 

(Lorentz, 2006, s 125). Utomjordingarna, Booferna, är dock den grupp individer som i filmen gestaltas 

vara de andra. De som har delgivits negativa egenskaperna och de som ska anpassas till den 

mänskliga kulturen. En etnocentrisk gestaltning vilket enligt Stier (2009, s 131) innebär att dem-

gruppen, Booferna, ställs mot vi-gruppen, människorna. Där människans attityder, värderingar och 

beteenden förmedlas i filmen som de överlägsna i förhållande till Boofernas.  

Ett globaliserat samhälle gestaltas genom att filmen låter karaktärerna Tip och Åh färdas mellan 

planetens kontinenter, från USA till Paris i Europa och vidare till Australien, då globalisering innebär 

rörelse över gränser (Lorentz, 2013, s 24). Det intressanta här är att det är just dessa platser, USA, 

Europa och Australien som i filmen representerar planeten Jorden. Att det är dessa platser som 

synliggörs för åskådaren. Karaktärerna gör exempelvis inte en avstickare till mellanöstern, Ryssland 

eller Afrika för att nämna några. Filmen förmedlar därför en snäv bild av vad som räknas tillhöra den 

mänskliga/Jordiska kulturen. Det visar snarare generellt en västerländsk kultur. Att valet av vilka 

kontinenter som skulle synliggöras i filmen kan med en kortare eftertanke, och utan att på djupet 

undersöka, tolkas bero på politiska ståndpunkter och värderingar från det land där filmen 

producerats.   



 
 

37 
  

Övergripande går det att tolka genom analysen att filmen i sin helhet utgår ifrån etnocentriska 

värderingar (Lorentz, 2013, s 18).  Etnocentrism kan således genom filmen förankras hos åskådaren 

om inte reflektion sker över vad som upplevs av åskådaren. Då etnocentrism handlar om att utgå 

från sin egen tolkade verklighet (Lorentz, 2013, s 18) och att omgivningen och samhället inte 

dementerar det som förmedlas via gestaltingen i filmen (Rönnberg, 2006, s 119) (Werner, 1996, s 11-

12). En jämförelse med Stiers (2009, s 132) exempel med kartbilden där det egna landet är placerat i 

kartans mitt och kan generera bilden av sig själv som placerad i centrum. Filmen kan då på samma 

oskyldiga sätt förmedla etnocentrism via det som gestaltas i filmen. Främlingsfientlighet och rasism 

kan formas utifrån etnocentriska föreställningar enligt Halilovic och Huskic (2010, s 45) vilket filmen 

kan i ett längre lopp vara behjälplig att utforma om inte reflektion görs över det man ser och 

upplever. Interkulturell undervisning är av stor vikt för att motverka främlingsfientlighet och avskaffa 

rasism enligt UNESCO-rådets Den internationella grunden för interkulturell undervisning (1999, s 7). 

Detta innebär att om förskollärare använder filmen Home (2015) med avsikt för en interkulturell 

undervisning bör ett noga övervägande göras inför vad och hur som ska lyftas i reflektion med 

barnen, vad som för situationen är det tänkta lärandeobjektet (Sheridan & Pramling Samuelsson, 

2009, s 29-30).  

På en mer individnära nivå kan man genom analysen förstå att den interkulturella gestaltingen och 

karaktärernas utveckling av en relation är mer mångfacetterad än helhetsgestaltningen. I det 

interkulturella mötet mellan karaktärerna sker i olika grad en ömsesidig påverkan där deras olika 

kulturer överförs till varandra vilket är ofrånkomligt enligt Stier och Sandström Kjellin (2009, 95). 

Dock är det Åh, utomjordingen, som gör den största anpassningen. Karaktärernas relation utvecklas 

genom denna ömsesidiga påverkan och kan uppfattas utvecklat en gemenskap utifrån deras 

olikheter då de jämför skillnader och likheter dem emellan (Lahdenperä, 2010, s 30). Karaktärernas 

relation som utvecklas går att uppfattas som att karaktärerna komma se varandra som likvärdiga 

trots olikheter (Lorentz & Bergstedt, 2006, s 28). Dock är denna utveckling av relationen gestaltad på 

ett sätt där Åh, utomjordingen, är den som i högre grad påverkas av Tips, människans, kultur, och att 

det på grund av Åhs förändring som gör att relationen karaktärerna emellan är möjlig. Gestaltningen 

av deras relation går inte fullt att se som en hybrid utveckling där något nytt skapas av olikheter (Von 

Brömssen, 2006, s 63). Det är snarare en anpassning av den andre som gestaltas. Karaktärernas 

utvecklande av en relation kan därför förmedla till åskådaren att det finns ett vi som i förhållande till 

dem är den rätta och normala. Vilket kan generera dikotomin vi-dem som rätt-fel (Lorentz & 

Bergstedt, 2006, s 28). Gestaltningen av det interkulturella i mötet går således att ställa i likhet med 

uppfattningen om att interkulturell pedagogik skulle vara något för de andra vilket Lorentz och 

Bergstedt (2006, 30-31) beskriver som en vanlig uppfattning inom skolan och som är sprunget ur den 

moderna tidens normaluppfattning.  

Home (2015) visar på ett tydligt ”vi-dem” perspektiv där de andras, utomjordingarnas, sätt att leva 

påtvingas mänskligheten. Filmen Home (2015) synliggör kulturella skillnader men lyfter vi-gruppens 

kultur, den mänskliga kulturen, som den rätta. Filmen Home (2015) synliggör för åskådaren en snäv 

bild av vad som kan kategoriseras för att vara den mänskliga/jordiska kulturen där de västerländska 

värderingarna är de som kommer i ljuset, en västerländsk etnocentrisk bild. Filmen Home (2015) kan 

därför kategoriseras gestalta det etnocentriska stadiet försvar i modell för utveckling mot en 

interkulturell kompetens (Lorentz, 2006, 121-131). 
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8.3 Filmen Home (2015) för interkulturell undervisning. 
Denna studie sökte bland annat svar på frågan om på vilket sätt filmen Home (2015) skulle kunna 

användas i förskolans undervisning. Med utgångspunkt från barnens intresse kan vi låta oss fantisera 

att filmen Home (2015) skulle vara en film som barnen i barngruppen visar ett stort och gemensamt 

intresse för. Trots att filmens gestaltning kan ses som etnocentrisk har filmen stor potential för att 

lyfta det normativa och snäva som gestaltas för att ge barnen möjlighet till reflektion över det som 

de ser. I reflektion över etnocentriska föreställningar ges det möjlighet att tänka bortom dem, menar 

Lorentz och Bergstedt (2006 s 28). Genom reflektion av det som gestaltas i filmen Home (2015) ges 

därför möjlighet till att ifrågasätta egna etnocentristiska föreställningar. Som pedagog lyfta sådant 

som kan tolkas vara svårt att förstå hos den andre, lyfta sådant från filmen där karaktärerna inte 

verkar förstå varandra, är att arbeta interkulturellt pedagogiskt (Herbert, 2006, 230). Då mötet med 

den andre är det centrala för interkulturell pedagogik (Herbert, 2006, 230). Flera sekvenser ur filmen 

visar genom analysen, att det är möjligt att synliggöra variationer i hur de olika karaktärerna tolkar 

olika situationer. Genom att uppmärksamma barnen på dessa variationer kan det ge en ökad 

förståelse för andra och således bidra till en ökad interkulturell kompetens hos barnen (Lorentz, 

2013, s 58). Viktigt dock hur pedagogen lyfter problematiken, att det är på ett sätt som bejakar 

mångfalden för att ett likhetstänkande ska kunna motarbetas (Lorentz & Bergstedt, 2006, s 29). 

Likheter mellan karaktärerna i filmen, men framförallt skillnaderna mellan karaktärerna är viktiga att 

belysa i samtal med barnen, då Lorentz (2009, 113) skriver att det är viktigt att synliggöra likheter och 

olikheter i månkulturella sammanhang. Dock är det viktigt att som pedagog tänka två gånger, och 

kanske tre, om vem som står för ”olikheten” i relationen mellan karaktärerna i filmen innan det lyfts i 

barngruppen på förskolan. Vilket Lunneblad (2009, s 26) understryker är viktigt ur hänseende att 

olikheterna kan vara förankrade som ojämlika samhällsstrukturer och levnadsvillkor och kan istället 

bidra till diskriminering av grupper (Lunneblad, 2009, s 28). Mot vad olikheten jämförs med är viktigt 

att reflektera över som pedagog då etnocentriska föreställningar istället för att motarbetas kan 

bekräftas, då etnocentrism handlar om att omedvetet ser sin egen verklighet som ett centrum som 

allt jämförs mot (Lorentz, 2013, s 18) (Stier, 2009, s 132). Då filmen gestaltar etnocentrism och delger 

en västerländsk bild av vad som förmedlas var enhetlig kultur för planeten jorden är det högst viktigt 

att som pedagog även lyfta det som inte gestaltats i filmen, lyfta avsaknaden av kulturella variationer 

i filmen Home (2015).   

Med filmen Home (2015) kan pedagogen rikta barnets uppmärksamhet mot att jämföra inte enbart 

karaktärernas olikheter och likheter, utan även olikheter och likheter i den egna barngruppen. 

Lärandeobjektet (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009, s29-30) kan då vara att barnen ska ges 

möjlighet till perspektivskifte och för att kunna se sig själva som kulturella individer, vilket är målet 

med en interkulturell pedagogik enligt Lorentz och Bergstedt (2006, s 28). Ett arbete med filmen 

Home (2015) som undervisningsmaterial i förskolans verksamhet skulle kunna genom samtal och 

reflektion tillsammans med barnen bidra till att komma ett steg bort från dikotomier, där vi och dem 

ställs som motsatspar mot varandra som bra och dåligt, att barnen istället utvecklar uppfattningen 

att se varandra som lika värda trots skillnader (Lorentz och Bergstedt, 2006, s 28). Med filmen Home 

(2015) som konkret material att utgå ifrån kan barnen få det utifrånperspektiv som enligt Rönnberg 

(2006, s 231) handlar om att uppleva och få erfarenhet av något lite mer som från sidan av. Samtal 

och reflektion tillsammans med barnen om det som utspelas i filmen och samtidigt lyfta variationer i 

den egna gruppen, kan generera att den redan existerande mångfalden i barngruppen då utvecklar 
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en vi-känsla och en gemenskap utifrån olikheterna, vilket enligt Lahdenperä (2010, s 30) är det ett 

läraruppdrag handlar om. En vi-grupp och en gemenskap där olikheterna är de gemensamma och där 

synpunkter öppet kan få yttras och diskuteras. 

8.4 Konklusion. 
Slutsatsen dras att det är pedagogens egna interkulturella kompetens som väger tungt för att kunna 

främja för barns utveckling av kulturell medvetenhet och kulturell sensitivitet. Pedagogens uppgift är 

att barnen ska ges möjlighetet till att uppleva och reflektera över skillnader och likheter och 

samtidigt se varandra som lika värda.   Det är därför avhängigt pedagogens interkulturella kompetens 

om hur väl filmen Home (2015) fungerar för interkulturell undervisning i förskolan.  

Arbeta med film som undervisningsmaterial tror jag kan vara ett bra sätt, då det kan fånga barnens 

intresse och ge ett ”vid sidan om”-perspektiv. Men att pedagogen bör reflektera över valet av film, 

och på vilket sätt man tänkt sig arbeta med den valda filmen som material för undervisning i 

förskolan.  

Vidare vore intressant att undersöka hur förskollärare/pedagoger arbetar med film som material för 

undervisning i förskolans praktik och hur ett urval om vilken film görs och varför. Det vore även 

spännande att undersöka vidare om förskollärarens syn på vad det innebär att arbeta interkulturellt 

pedagogiskt. Efter denna studie och tillika examensarbete på förskollärarprogrammet upplever jag 

att mina egna kunskaper om vad ett interkulturellt arbete innebär har vuxit sig starkare men även 

gett mig förståelsen för hur komplexa mångkulturella situationer kan vara och därför gett mig insikt i 

att man aldrig är färdig i sin egen utveckling mot en interkulturell kompetens. 
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