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Sammanfattning 
 

Världen idag blir allt mer globaliserad och länder får ett starkare mångkulturellt samhälle 

där det är vitalt att närma sig en interkulturell samexistens. Denna uppsats ämnar svara 

på frågan hur kan film användas i religionskunskapen för att skapa förståelse och 

acceptans för ’den andre’? samt diskutera hur normativa och stereotypa föreställningar 

presenteras i filmerna och huruvida dessa utmanas. Med utgångspunkt i filmerna Saved! 

(2004) och Bend it like Beckham (2002) analyseras och diskuteras representation utifrån 

begreppen intersektionalitet, interkulturalitet och normkritisk pedagogik i syfte att 

exemplifiera hur film kan agera som ett verktyg för att ge elever interkulturell kunskap 

och en djupare förståelse för den andre. Båda filmerna berör teman som religion, tradition 

och kultur i olika grad och med glimten i ögat, där de identitetssökande processerna är i 

fokus. Dessa båda titlar tillhör genren komedi med unga protagonister i elevernas egna 

åldrar där de behandlar och möter vardagliga problem som oförstående föräldrar, strävan 

efter drömmar, oväntade hinder och att hitta sin plats i samhället. Trots att en ökad 

xenofobisk diskurs växer fram inom olika mediala plattformar besvarar denna text att 

kulturell mångfald är något att värna om. Vidare framkommer det att film är ett bra 

redskap i klassrummet för att minska bryggan mellan kulturella skillnader där fokus ligger 

på samexistens och illustrerande av främmandegörande processer. 

 
Nyckelord: interkultur, representation, pedagogik, normkritisk pedagogik, semiotik, 

intersektionalitet, mångkultur, film, film som läromedel, svenska skolplanen, 

religionsundervisning 



 

 

Abstract 

 

Today's world is becoming more globalized and countries are developing stronger 

multicultural societies, within which the pursuit of intercultural coexistence is vital. 

This essay aims to answer the question In what ways can film be used when teaching 

religion in order to create understanding and acceptance of ‘the other’?, and to discuss 

how normative and stereotypical notions are presented in the films, and whether these 

notions are challenged. Using the films Saved! (2004) and Bend it like Beckham (2002), 

representation is analyzed and discussed on the basis of the concepts intersectionality, 

interculturality, and anti-oppressive pedagogy in order to exemplify how film can act as 

a tool that can provide students with intercultural knowledge and a deeper understanding 

of ‘the other’. Both films touch on the themes of religion, tradition, and culture to various 

extents, in a tongue-in-cheek manner, where the identity-finding processes are in focus. 

Both titles belong to the comedy genre and they feature young protagonists – who are 

around the same age as the students – who deal with and encounter everyday problems 

such as unsympathetic parents, the pursuit of dreams, unexpected obstacles, and finding 

their place in society. Despite the development of an increased xenophobic discourse in 

different media platforms, this text concludes that cultural diversity should be 

safeguarded and that film is a good tool to use in the classroom in order to bridge the gap 

between cultural differences, where focus should be on coexistence and illustrations of 

alienating processes. 

 

 

Keywords: interculture, representation, pedagogy, anti-oppressive pedagogy, semiotics, 

intersectionality, multiculture, film, film as a teaching aid, the Swedish curriculum, 

religious education 
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Introduktion 

 

I dagens globaliserande och moderna samhälle ökar mångfalden inom Europas gränser och 

därmed ökar också kulturella och religiösa minoriteter och grupper. Mitt intresse för mångfald 

och hur samexistens istället för polarisering kan bli en verklighet växte fram då den xenofobiska 

retoriken började träda fram i politiska och samhällsorienterade diskurser (Laughland, 2017). 

Genom samtal med den andre har jag samlat på mig en kunskap som fortfarande känns 

otillräcklig, men genom dessa samtal har också mina fördomar utmanats och eradikerats på sätt 

jag inte trodde var möjligt. Tack vare dessa dialoger med den andre fick jag ett nyfunnet intresse 

för religion, tradition och kultur som länge låg overksamt, men som motiverade mig till att bli 

religionslärare i syfte att kunna ge andra verktyg och förståelse för att minska bryggan mellan 

oss och dem. Denna interkulturella diskurs är vital i denna globala och mångkulturella värld så 

att alla medborgare, oavsett bakgrund, känner sig hörda, accepterade, förstådda och uppskattade 

för att, likt det skolan strävar efter, fostra ungdomar till att bli produktiva medborgare i det 

svenska samhället. Då jag har mina rötter i filmvetenskap har jag alltid sett medier som en 

kunskapskälla där åskådaren får möjlighet att konfrontera, analysera och reflektera över 

karaktärers handlande, värderingar och kulturella bakgrunder. Med rätt frågor och förståelse för 

hur filmmediet är uppbyggt på normativa principer kan det hjälpa till att skapa en dialog kring 

den andre för att, slutligen, bidra till ett bredare och mer inkluderande tankesätt kring 

människors likheter och olikheter samt hur dessa kan vara bidragande aspekter till ett 

fungerande och inkluderande samhälle.  

 

Syfte och Frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur film kan användas som läromedel i ämnet 

religionsvetenskap på gymnasial nivå för att skapa en interkulturell diskurs i klassrummet. Med 

utgångsläge i teoretiska begrepp som intersektionalitet, interkulturalitet och normkritisk 

pedagogik ämnar jag att svara på följande frågeställning: 

 

- Hur kan film användas i religionskunskapen för att skapa förståelse och acceptans för 

den andre? 

 

För att kunna närma mig denna huvudfråga kommer jag använda mig av en semiotisk analys 

för att svara på frågorna:  
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- Vilka normativa och stereotypa föreställningar presenteras i filmerna? 

- Utmanas dessa normativa och stereotypa föreställningar?  

 

Teori 

 

Intersektionalitet, interkulturalitet och normkritik är tre termer som är tätt relaterade till 

varandra och syftar till att skapa ett jämlikt samhälle oavsett personers och gruppers sociala, 

kulturella och personliga identiteter. Dessa termer kommer att leda diskussionen kring hur film 

kan användas i religionskunskapen för att skapa förståelse och acceptans för den andre utifrån 

demokratiska värderingar och skolans värdegrund.  

 

Intersektionalitet 
 

Termen och teorin kring intersektionalitet växte fram på 1980-talet. Termen myntades av 

Kimberlé Crenshaw som menade att ”Black women are sometimes excluded from feminist 

theory and antiracist policy discourses because both are predicated on a discrete set of 

experiences that often does not accurately reflect the intersection of race and gender” 

(Crenshaw, 1989, s. 140). Intersektionalitet är när olika former av diskriminering (och dess 

förknippade erfarenheter och upplevelser) kombineras, överlappas och korsas. I början 

fokuserade intersektionalitet på det som Crenshaw (1989) etablerade; nämligen sexism och 

rasism. Idag används termen i en bredare bemärkelse där alla typer av diskrimineringsgrunder 

inkluderas, så som klass, sexualitet, religion, funktionsförmåga och ålder. Dessa interaktioner 

sker i kontexter av system och maktstrukturer, så som lagar, policyer, politiska och ekonomiska 

samfund, religiösa institutioner och media (Hankivsky, 2014).  Hankivsky (2014) skriver, ”PUT 

SIMPLY: According to an intersectionality perspective, inequalities are never the result of 

single, distinct factors. Rather, they are the outcome of intersections of different social 

locations, power relations and experiences” (s. 2).  

 

Intersektionalitet är baserat på flera grundsatser. Den första är att människors liv inte kan 

definieras enligt en enskild kategori då personer är komplexa och består av flera dimensioner. 

Den andra är att när en analyserar sociala problem så kan inte vikten av en specifik kategori 

eller struktur vara förutbestämd; deras vikt måste upptäckas i utredningen. Den tredje är att 

förhållanden och maktdynamiker mellan sociala forum och processer (rasism, heterosexism, 
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xenofobi, homofobi) är sammankopplade, men står samtidigt i ständig förändring beroende på 

geografiska inställningar. Den fjärde är att personer kan erfara privilegier och förtryck samtidigt 

och detta beror på situationer och kontexter. Den femte är att flernivåanalyser som kopplar 

individuella erfarenheter till bredare strukturer och system är vitala för att avslöja hur 

maktrelationer formas och upplevs. Den sjätte är att forskare, aktivister och dylikt måste 

reflektera över sin egna sociala position, roll och makt när de tar sig an det intersektionella 

perspektivet. Denna ”reflexivitet” ska alltid vara i fokus och hjälpa till att styra forskningen 

eller aktivismen. Den sjunde, och sista, är att intersektionalitet är explicit orienterad mot 

transformation, att bygga koalitioner mellan olika grupper samt att sträva mot social rättvisa 

(Hankivsky, 2014). I relation till att återkoppla en intersektionell diskurs till filmanalytiska 

modeller och diskussioner finns det flera infallsvinklar till detta men den tydligaste och mest 

lättbegripliga är frågan om representionell intersektionalitet där fokus ligger på hur eller om 

marginaliserade grupper porträtteras på ett problematiserande vis där de antingen 

stereotypifieras eller utmanas. Elever kan då undersöka och diskutera kring positiva och 

negativa representationsnivåer i relation till karaktärer, miljö, porträttering av religion, tro och 

tradition eller andra infallsvinklar som är relevant för ämnet som studeras.  

 

Interkulturalitet 
 

Interkulturalitet är en av tre viktiga teoretiska förhållningssätt som behövs för att uppnå ökad 

mångfald, jämlikhet och jämställdhet i olika organisationer. De andra två begreppen är 

intersektionalitet och normkritik. Dessa begrepp kan ses som konstruerande tankemodeller som 

ger ökad förståelse och fler kommunikationsmöjligheter. Vidare kan de också användas som 

analytiska instrument för att ge en ökad förståelse för de vardagliga fenomen och maktstrukturer 

som bidrar till en hierarkisk maktordning (Lahdenperä, 2011). Där mångkulturalism fokuserar 

på kulturella skillnader och hur dessa kan samexistera, fokuserar interkulturalism på 

samexistens, risken för konflikter samt hur individen bygger en ökad förståelse och acceptans 

för den kulturella mångfalden i syfte att normalisera skillnaderna mellan de samexisterande 

kulturerna (Graviz, 2012) 

 

Syftet med ett interkulturellt förhållningssätt är att öka integrationen av olikheter samt att 

förebygga etnocentrism och kulturella antaganden som bidrar till ökad diskriminering. 

Lahdenperä (2011) refererar till UNESCO’s Förenta Nationernas organisation för utbildning, 

vetenskap och kultur generalkonferens från 1974 där de presenterade en idé kring hur individen 
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med hjälp av utbildning ger internationell förståelse, mänskliga rättigheter och grundläggande 

frihet. Hon skriver; 

 

I denna rekommendation står att medlemsstaterna på olika sätt och i olika typer av utbildning 

bör främja studier av skilda kulturer, deras ömsesidiga inflytande och deras framtidsutsikter 

och levnadssätt för att gynna ömsesidig förståelse av skillnaderna mellan dem […] Den 

interkulturella undervisningen var Europarådets metod för att bland annat integrera olika 

kulturer, länder och minoriteter i det gemensamma Europa och skapa europeisk samhörighet. 

(s. 8).   

 

Begreppet interkulturell tycks då syfta till en interaktionsprocess som ämnar ge en ökad 

förståelse och samhörighet mellan olika kulturella bakgrunder. Kulturella bakgrunder syftar 

generellt sett till olika etniska och nationella kulturer (Lahdenperä, 2011). Lahdenperä (2011) 

lyfter fram kultur som ett meningssystem då interaktion mellan olika kulturer lyfter fram 

narrativa skapelser av idéer, myter, värderingar, upplevelser, fantasier, metaforer, 

trosföreställningar och fördomar hos de individer och grupper som deltar i dialogen. Med detta 

syftas det till att kultur inte endast inbegriper etniska och nationella kulturer utan även 

exempelvis religiösa, språkmässiga, tankemässiga, livsstilsrelaterade, könsmässiga och 

klassmässiga kulturer (Lahdenperä, 2011).  

 

För att ett interkulturellt förhållningssätt ska fungera i mångfaldsarbetet krävs det ömsesidig 

kommunikation och en ökad medvetenhet om vilka fenomen som bidrar till att motverka 

jämställdhet och jämlikhet (Lahdenperä, 2011). Med en ökad medvetenhet ökar chanserna för 

ett interkulturellt lärande som Lahdenperä (2011) beskriver som ”varaktiga läroprocesser där 

man på olika sätt bearbetar de hinder och motstånd för lärande och utveckling som utgörs av 

den egna uppfostran och de egna erfarenheterna, grupptillhörigheter och kulturella värderingar” 

(s. 18). Det är viktigt att försöka utveckla en förmåga att sätta sig in i andra människors 

situationer och upplevelser. Det gäller att visa nyfikenhet och en vilja att förstå den andre 

genom en positiv attityd i ett globalt perspektiv (Lahdenperä, 2004). Genom exempel i den 

kommande analysen och diskussionen kommer aspekter kring att skapa denna interkulturella 

dialog träda fram. Ett exempel kring hur en interkulturell dialog kan skapas är att diskutera med 

elever kring vad karaktärerna kunnat göra annorlunda för att få förståelse för den andre och hur 

detta kunnat motverka en segregerande och intersektionell diskurs. Ett exempel är att den 

normaliserande karaktären genuint frågar och samlar på sig kunskap om den andre i en så 

fördomsfri kontext som möjligt för att kunna inleda en interkulturell dialog.  
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Normkritisk pedagogik 
 

I den samlade antologin Normkritisk Pedagogik – Makt, lärande och strategier för förändring 

(2010) går flera genus- och pedagogikforskare in på konceptet av normkritiska och 

queerpedagogiska praktiker. Normkritisk pedagogik är tätt kopplat till intersektionalitet där 

syftet är att motverka diskrimineringar, trakasserier och kränkningar inom skolväsendet 

(Bromseth & Darj, 2010). Den agerar som en motpol mot den toleranspedagogik som tidigare, 

och än idag, existerar inom skolan. Toleranspedagogiken har en tendens att peka ut ”den andre”, 

den som ”avviker”, och dessa ”avvikande” aspekter kan vara allt från sexualitet, könsidentitet, 

etnicitet, religion samt funktionsnedsättning. Tillhör individen rätt kategorier så 

problematiseras inte ens identitetsaspekter, utan görs istället till en norm där de andra är 

avvikelser eftersom ”toleransens gränser och ramar utgår från dem som erhållit mandat att 

tolerera, medan de som ska tolereras utestängs, objektifieras och underordnas” (Bromseth & 

Darj, 2010, s. 285). Normkritisk pedagogik handlar istället om att undersöka och reflektera 

kring självklara kulturella och sociala föreställningar om, exempelvis, genus, sexualitet, 

etnicitet, funktionsnedsättning och religion som kan leda till ett pedagogiskt förändringsarbete 

(Bromseth & Darj, 2010). 

  

På 1990-talet pågick en del internationell forskning som kom fram till att utbildning och skola 

är viktiga arenor för återskapande av normer och den heteronormativa ordningen. Skolan fick 

då smeknamnet ”heterofabrik” (Bromseth & Darj, 2010, s. 29). Detta syftar på 

heteronormativitet som är baserat på hierarkiska skillnader där ”vissa kroppar och livsstilar 

privilegieras medan andra systematiskt och genom upprepning representeras som avvikande, 

mindre önskvärda och mindre värdefulla” (Bromseth & Darj, 2010, s. 29-30). Detta bidrar till 

att de som avviker från normen tvingas förklara och försvara sig och i slutändan handlar det om 

vad som ses som en begriplig och värdefull människa utifrån rasistiska, sexistiska och 

heterosexistiska logiker (Bromseth & Darj, 2010). Samtidigt poängterar Bromseth (2010) att 

de som är avvikande inte får synas i berättelser på ett oproblematiskt sätt och citerar Kumashiro 

på följande sätt,  

 

Oavsett om [pedagoger och forskare i pedagogik] arbetar utifrån ett feministisk, kritiskt, 

multikulturellt, queert eller annat perspektiv tycks de vara eniga om att förtryck är ett 

dynamiskt system inom vilket vissa sätt att vara på (eller vissa sätt att identifiera sig) är 
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privilegierade samhället medan andra är marginaliserade. De är däremot inte eniga om 

förtryckets orsaker eller natur (Bromseth & Darj, 2010, s. 33).  

 

I detta syftar den andra på de som marginaliseras och förtrycks utifrån personens 

kön/könsidentitet, etnicitet/ras, sexualitet, klass, ålder, religion eller funktionsnedsättning. I 

skolväsendet tenderar kunskapen om den andra att lyftas fram på enstaka lektioner, temadagar 

och liknande evenemang. Samtidigt ifrågasätts sällan normerna i undervisningen. Bromseth 

(2010) tar upp ett exempel på detta där han pekar på att kvinnohistoria tas upp som ett tema 

medan resten av historien utgår från en manlig norm. Det krävs att pedagogen är medveten om 

att historia, religion och politik är skrivna av män och för män, och att mannen därmed är 

normen. Skulle det vara något avvikande, likt kvinnors roll, får de oftast ett erkännande i en 

mindre fotnot (Bromseth & Darj, 2010). Vidare tenderar den andra att stereotypifieras där få 

tydliga karaktärsdrag tilldelas en grupp och de skillnader som finns inom gruppen osynliggörs. 

Bromseth (2010) tar även här upp ett exempel där han belyser att det i religionsböcker finns ett 

återkommande mönster där islam och muslimer exotiseras samtidigt som de knyts till terrorism. 

Dessutom poängteras mönstret att västvärlden aktivt använder och jämför olikheter i ”andra 

länder” och ”andra religioner” och detta insinuerar att den andre inte kommit lika långt i 

utvecklingen som västvärlden (Bromseth & Darj, 2010).  

 

En normkritisk undervisning kräver att pedagogen eller forskaren ständigt uppmärksammar 

vem som görs till norm i allt från kurslitteratur, skönlitteratur, språkliga formuleringar samt 

exempel i allt från matte, kärleksrelationer, bilder och övningar. Med andra ord läggs fokus på 

processen där normer skapar och upprätthåller hierarkiska skillnader och på det sättet flyttas 

fokus från den andra till att istället belysa våra egna roller i dessa processer (Bromseth & Darj, 

2010). Likt intersektionalitet och interkulturalitet handlar normkritisk pedagogik om att 

synliggöra problematiska strukturer i samhället – och i relation till denna text – film 

universumet. Detta kan göras genom att upplysa, tydliggöra och skapa diskussioner i relation 

till problematiska aspekter i filmerna. 

 

De semiotiska analysbegreppen 
 

I Simon Lindgrens Populärkultur: Teorier, metoder och analyser (2009) går han ingående in 

på semiotik som analytisk teori som en effektiv modell i undersökandet av tecken, symboler, 

metaforer och kulturella myter. Detta är en bråkdel av vad det semiotiska ramverket består av, 
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men det är också de delarna som är mest relevant för de filmanalyser som denna uppsats utgår 

ifrån. Därför kommer inte mer fokus ges till analysmetoden – istället är det dessa begrepp och 

termer som kommer att användas i den kommande analysen. Den semiotiska analysen 

kombinerat med de interkulturella, intersektionella och normkritiska modellerna kan ge en 

fördjupad inblick i vad som förtäljs i det rörliga läromedelsmaterialet. 

 

Populärkulturens mytologier 

 

Myter är de centrala berättelserna i populärkulturella texter och dessa myter, i en given kultur, 

styrs av underliggande regler. Med detta menar Lindgren att myterna fungerar som ett språk; 

”de är sammansatta av en uppsättning betydelsebärande byggstenar (tecken) som endast blir 

meningsfulla om de kombineras på vissa sätt” (Lindgren, 2009, s. 76). Detta resonemang har 

sedan applicerats på populärkultur. Fransmannen Roland Barthes var den första att presentera 

ett teoretiskt resonemang för att studera populärkulturella uttryck. Grundtanken är att 

verkligheten är en konstruktion som förmedlas genom kulturellt bestämda meningssystem. 

Meningen som konstrueras fyller alltid viktiga ideologiska funktioner som används som 

verktyg av samhällets dominerande grupper (Lindgren, 2009). Denna tanke utvecklades sedan 

av Chandler: 

 

Tecken fyller ideologiska funktioner när de definierar verkligheter. Att dekonstruera och 

ifrågasätta tecknets verkligheter kan avslöja vilkas verkligheter som privilegieras och vilka 

som undertrycks. […] Om vi inte studerar tecken överlämnar vi kontrollen över den värld av 

betydelser som vi bebor till andra. (Lindgren, 2009, s. 77) 

 

När Lindgren pratar om ideologier syftar han på ett mer eller mindre sammanhållet system av 

föreställningar och idéer genom vilka vi betraktar samhället. Vidare finns den ”dominerande 

ideologin” som syftar till den världsbild som starkast påverkar det sätt på vilket ett samhälle 

betraktar världen (Lindgren, 2009). 

 

Troper  

 

Ett annat viktigt begrepp inom semiotiken är troper. Det finns fyra huvudsakliga former av 

troper i relation till semiotiska analyser: metafor, metonymi, ironi och genre (Lindgren, 2009). 
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Metaforer är när ett tecken får stå i ett annat teckens ställe för att utvidga begreppets betydelse. 

Det är här viktigt att särskilja liknelser så som ”life is like a box of chocolates” från metaforer 

som ”du är ett svin” (Lindgren, 2009). Lindgren (2009) skriver: 

 

Vi använder ofta verb metaforiskt, som när vi talar om att fartyget (likt en kniv) skar genom 

vågorna. Vi kunde använda andra verb – red, klöv, splittrade – och i vart och ett av fallen 

skulle en annan mening förmedlas (s. 90). 

 

Metaforer är dock inte bara verbala utan kan även vara visuella bilder, scener och rörelser. 

Exempelvis kan korsrörelsen över bröstet metaforiskt symbolisera att personen är en troende 

kristen och beroende på situation kan ytterligare konnotativa meningar skapas (Lindgren, 

2009). 

 

Metonymi är nära besläktat med metaforer men skiljer sig ändå. Där metaforer skapar och 

betonar likheter mellan två företeelser så är metonymin en mer komplex uppsättning av 

processer. En metonymi sammanlänkas genom ett tecken som ersätter ett annat tecken men 

funktionen eller attributet som framträder är delar eller helheter, som i ”Hon är en tjej på femton 

vårar” där ”vår” ersätter ”år” (Lindgren, 2009). Metonymier är dock mer komplexa än detta då 

de också kan användas som en uppsättning sammansättningar där en helt ersätter en formulering 

med en annan som den lätt associeras med (Lindgren, 2009). Ytterligare en typ av metonym 

som existerar inom den semiotiska teorin är stereotyper. Stereotyper är att gestaltningar utgår 

från vissa egenskaper och attribut och gör dem till egenskaper för en hel grupp; en grovt 

förenklad föreställning om individer tillhörande en specifik grupp.1 Vilka stereotyper som 

framträder, samt var de framträder, är starkt kopplat till genrer. Det finns också flera typer av 

ledtrådar kring vilken stereotyp som framställs: kläder, kroppshållning, sätt att tala, etnisk 

tillhörighet, religion etc. (Lindgren, 2009).    

 

Ironi är ytterligare ett nära besläktat fenomen till metaforer. Ironi handlar dock om en 

motsatsrelation istället för en likvärdighetsrelation. Det kännetecknas och markeras ofta med 

tonfall eller ansiktsuttryck men kan ändå vara svårt att identifiera. I små grupper är det oftast 

en form av samförstånd mellan personer, men inom populärkulturella texter behövs en selektion 

som kallas ”narrowcasting” – en motsats till ”broadcasting” – det vill säga, en ironisk text eller 

ett ironiskt tecken tolkas inte nödvändigtvis som ironiskt av alla och är därför svårt att 

                                                 
1 Fenomenet stereotyper kommer att förklaras närmare i relation till Stuart Hall’s bok Representation (2013). 
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tydliggöra (Lindgren, 2009). Inom populärkulturella medier framkommer det ofta en dubbelhet 

i ironiska föreställningar. Exempelvis könsstereotyper i såpoperor där, i tittarpositionen, kritiskt 

kan ifrågasätta objektifiering av kvinnor samtidigt som tittandet möjliggör att objektifieringen 

fortgår och ger dåligt samvete av den sexualiserade kvinnobilden. Liknande fall förekommer i 

våldsskildringar, kapitalismens världsbild och andra ideologier och samhällsfrågor (Lindgren, 

2009). 

 

Genre är en typbestämning av en text och kan delas upp i ett stort antal genrer och undergenrer. 

Enligt masskulturperspektivet ses genreverk som lägre stående, formelbaserade och 

förutsägbara produkter som är skapade för den gemensamma nämnaren hos publiken. Genren 

är en typ av ramverk som ger vikt i analyser. Inom populärkulturella genrer finns det både 

upprepningar och stereotyper närvarande. Dock är det inte någon mekanisk reproduktion, utan 

genrerna är flexibla då gränserna ofta förhandlas och upplöses där olika genrer ständigt står i 

förhållande till varandra (Lindgren, 2009). Genretexter betraktas som ”en semiotisk arena för 

produktion och förhandling av representationer, betydelser och identiteter” (Lindgren, 2009, p. 

93). Begreppet genre handlar om texters relationer till andra texter – också kallat intertextualitet 

– och de olika texternas meningar är beroende av intertext vilket kan handla om allt från 

imitation, parodi, konfrontation eller intertextuella lån. Lindgren citerar Foucault på följande 

sätt: 

 

Marginalen kring en bok är aldrig klar och tydlig eller rigoröst begränsad: bortom titeln, de 

första raderna och slutpunkten, bortom dess inre gestaltning och formen som ger den en 

autonom existens, är den inlemmad i ett system av hänvisningar till andra böcker, andra 

texter, andra fraser; den är en knut i ett nätverk (Lindgren, 2009, s. 93). 

 

Med detta citat instämmer Lindgren med Foucaults teorier kring dramaturgi och hur medier 

ofta lånar ifrån varandra; det som redan benämnts som intertextualitet.   
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Metodologi 

 

Denna uppsats ämnar undersöka hur film kan användas som läromedel i religionskunskap på 

gymnasial nivå för att ge elever en förståelse för ett interkulturellt tankesätt. Diskussionens 

teoretiska utgångspunkt grundar sig i begreppen intersektionalitet, interkulturalitet och 

normkritisk pedagogik. Diskussionen bygger på analysen av respektive film2 där 

analysmetoden är grundad i en modifierad semiotisk analys, vilken är studiet av tecken och 

symboler och hur dessa används eller tolkas i olika typer av texter (Lindgren, 2009). Målet med 

den semiotiska analysen är att få en djupare förståelse för vilka religiösa och kulturella fenomen 

som finns i de båda filmerna för att sedan återkoppla det analytiska resultatet i diskussionen.  

 

Då både analysmetoden och diskussionerna är grundade i forskarens tolkningar av texten blir 

arbetet av en hermeneutisk karaktär. Aspekter som influerar forskarens tolkningar är dennes 

verklighetsuppfattning, erfarenheter, utbildning, språk, sociala identitet och andra 

identitetsbyggande stenar (Bergström & Boréus, 2016). Med detta i åtanke är det inget som 

säger att det resultat jag, som forskare, kommer fram till är givet då det inte finns något konkret 

empiriskt underlag i fråga om statistiska data. Alla slutsatser som dras är baserade på mina egna 

erfarenheter som influerar de reflektioner och analyser som kommer träda fram i texten.  

 

Data och urvalsprocess 
 

För att få en större inblick i frågan om vilka filmer som används som läromedel sammanställdes 

en google-enkät som skickades ut till en rad skolor samt delades i en stängd grupp för 

religionslärare på Facebook. I enkäten fick lärarna svara på vilka filmer de använder och varför 

de använder filmerna i undervisningen. Då enkäten skapades för att ge en vy över vilka och hur 

filmer används som läromedel kommer ingen dataanalys att genomföras, då syftet med enkäten 

var att den skulle agera som en urvalsprocess för denna uppsats avseende vilka filmer som 

frekvent används, och därav bli basen för denna uppsats analysmaterial. De frågor som ställdes 

i enkäten var: 

 

- Använder du film/serier eller annat filmiskt material i din religionsundervisning? 

                                                 
2 Filmerna Saved! (2004) och Bend it like Beckham (2002) kommer att analyseras. 
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- Vilka och varför använder du film i undervisningen 

- [om inte] varför använder du inte film/serier i religionsundervisningen? 

 

Av de 63 registrerade svaren använde sig 98,4% av film i undervisningen, och den kvarvarande 

procenten var ännu inte verksamma lärare men ämnade använda film när de kom ut i arbetslivet. 

Utifrån dessa svar kan en generalisering göras. Det vill säga att alla som svarade på enkäten 

använder sig – eller ska använda sig – av film i undervisningen. Vidare kom 90,5% av svaren 

från behöriga lärare och 9,5% lämnades av obehöriga lärare.  

 

Vidare, i relation till varför pedagogerna använder film, var de mest frekventa svaren att 

illustrera, ge ökad förståelse/fördjupning, levandegöra ämnet, ge ett inifrånperspektiv, ge 

eleverna tillgång till ett språk de förstår (filmmediet), visa religionens roll i vår kultur samt 

skapa intresse. Vissa av dessa motiveringar är abstrakta och svårdefinierade då det inte står 

utarbetat vad pedagogen syftar till i respektive motivation. Dock framkom det att de är 

övergripande positiva till att använda sig av film. I relation till spelfilm var dock majoriteten av 

exemplen filmer som berör kristendom, vilket medför frågan om det är pedagogens egen 

preferens eller bristen på spelfilmsmaterial i relation till andra religioner som är orsaken till 

detta. Dock kommer ingen närmare tanke eller diskussion läggas på detta, men insikten öppnar 

upp för en framtida diskussion inom ämnet.  

 

Efter en sammanställning av enkäten framkom titlarna Saved! (2004) och Bend it like Beckham 

(2002) som några av de mest populära. Båda titlar var bland de fem mest nämnda titlarna och 

samlade på sig åtta respektive tolv omnämnanden och blev därför den analytiska basen för 

denna uppsats. Passion of the Christ (2004) fick fler omnämnanden men exkluderades då den 

är väldigt grafiskt berättad där tortyr och lidande görs till underhållning, något som vissa 

pedagoger och elever kan tycka är emotionellt och psykiskt påfrestande. De två andra titlar som 

omnämndes var Från Sverige till Himlen (2011) och Himmel och Jord (2012). Anledningen till 

att dessa titlar exkluderades var att Från Sverige till Himlen (2011) var svår att få tag på om jag 

inte var medlem på sli.se, och att Himmel och Jord (2012) inte hade ett tydligt narrativ att 

analysera där en specifik religion behandlas. Fokus i Himmel och Jord (2012) låg snarare på 

teman så som sexualitet, identitet och socioekonomisk bakgrund; något som är av stor vikt i 

religionskunskapen men som problematiserar analysen då inget tydligt narrativ finns.  
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Metod och material 
 

Genom att analysera Saved! (2004) och Bend it like Beckham (2002) utifrån semiotikens 

populärkulturella mytologier och troper öppnar det upp för en djupare diskussion i relation till 

representation. Resultatet av analysen kommer sedan att diskuteras utifrån begreppen 

intersektionalitet, interkulturalitet och normkritik i relation till frågeställningen kring hur film 

kan problematisera och ge ökad kunskap om den andra och normativa föreställningar av 

religiösa och populärkulturella representationer. Analysen kommer att göras utifrån en 

modifierad semiotisk analys där fokus inte ligger på tecken och beteckningar utan snarare på 

metaforer, ironi, genre och vilka mytologier som finns representerade i de båda mediala 

produktionerna. Genom att analysera metaforer, ironi, genre och mytologier ges en djupare 

förståelse för filmens explicita och implicita budskap och hur detta potentiellt bidrar till 

nidbilder eller stereotyper av de marginaliserade grupper som presenteras i filmerna.  

 

Självreflektion i forskningsprocessen 
 

Hankivsky (2014) skriver om hur forskare och deltagare som ämnar arbeta utifrån ett 

intersektionellt perspektiv behöver reflektera över sin egna sociala position; något som är av 

vikt även inom normkritisk pedagogik. I enlighet med detta reflekterade jag över min egna 

sociala position där jag är en etnisk vit kvinna som närmar sig 30 år med etnisk vita, ateistiska 

föräldrar från lägre medelklass. Jag identifierar mig som queer både i referens till min identitet 

och till min sexualitet. Jag har inte några yttre attribut som skulle kunna tyda på nedsatt 

funktionsförmåga. Med detta i åtanke har jag attribut som kan utgöra grunder för diskriminering 

(kön, sexualitet, könsidentitet) men är också privilegierad (etnicitet, funktionalitet och ålder). 

Trots att jag är kvinna så är jag också vit, vilket ger mig en dominerande position inom den 

normativa synen på roller och makt än vad en, exempelvis, svart kvinna i samma ålder och med 

samma funktionsförmåga har. Med detta sagt är det nu dags att dyka ner i diskussionen kring 

hur film kan användas som läromedel i religionsundervisningen utifrån begreppen 

intersektionalitet, interkulturalitet och normkritisk pedagogik.  

 

Tidigare Forskning 

 

Att använda film som ett medvetet läromedel är ett relativt modernt påfund då det är först i 

modern tid som en medial frihet och tillgänglighet finns på en nationell nivå i det svenska 
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skolväsendet. I detta avsnitt redovisas olika forskares teorier och praktiker kring hur film kan 

användas i undervisningen, vikten av representationer och vilka möjligheter detta och andra 

mediala verk kan tillföra undervisningen i syfte att öka elevernas medvetenhet kring vår 

omvärld. 

 

Film i undervisning 
 

Leigh Hall (2011) menar att populärkulturella texter kan hjälpa elevers diskussioner i de 

samhällsvetenskapliga ämnena i skolan. Hall menar att ”adolecents draw on pop culture texts 

to inform their understanding of academic texts in ways that support or limit them” (2011, p. 

296). Genom att få en förståelse för hur ungdomar integrerar populärkulturella texter i 

akademiska diskussioner så kan det hjälpa läraren att effektivisera och fördjupa elevernas 

kunskaper i undervisningen. Detta är viktigt då populärkulturella texter är en viktig del i 

ungdomars identitetsutveckling och kan bidra till att kursplanen blir mindre främmande och 

mer förankrad i deras vardagliga liv (Hall, 2011).  

 

En viktig aspekt som Hall (2011) nämner är att elever, stundtals, tenderar att ta informationen 

från populärkulturella texter som fakta utan att kritiskt reflektera över källan eller propagandan 

som kan anses existera i texterna.  För att få en förståelse för detta behöver eleverna använda 

sig av olika färdigheter som (a) identifiera huvudsakliga idéer, (b) utvärdera bevis och (c) förstå 

och värdera källorna som de historiska och religiösa argumenten är baserade på (Hall, 2011). 

När en använder sig av populärkulturella texter är det vitalt att det ges utrymme för 

diskussioner. Detta är för att hjälpa elever att ta kontroll över deras lärande genom att ge 

utrymme för dem att utveckla tolkningar, ställa frågor som är centralt kopplade till deras 

angelägenheter och utveckla deras läsningsförståelseförmågor (Hall, 2011). Det är viktigt att 

eleverna får en förståelse för att texter inte är neutrala, fristående dokument med en enda mening 

eller ett enda budskap. Med grund i elevernas tidigare kunskap skapas en indirekt “mening” i 

deras läsning av texter då mening är en kombination av tidigare erfarenheter, information, och 

förståelse för att alla tillför något i lärandeprocesserna (Hall, 2011).  
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Dekonstruera Hollywood.  

 

Alexandra Reuber (2011) skriver i sin artikel Voodoo Dolls, Charms, And Spells in the 

Classroom: Teaching, Screening, and Deconstruction the Misrepresentation of the African 

Religion om hur fiktiva filmer kan användas för att skapa diskussion och utvidga elevers 

uppfattningar kring religionen Voodoo. Trots att artikeln är inriktad på just voodoo (en religion 

som kombinerar afrikanska traditioner och Katolicism) går strukturen och diskussionerna att 

appliceras på alla typer av religiösa representationer i det filmiska mediet.  

 

Reubers (2011) text är uppdelad i tre delar. Den första berör ”introduction of voodoo”3 och hur 

eleverna först får brainstorma utifrån frågan ”what do you associate with voodoo?”. Eleverna 

får sedan kommunicera sina idéer samtidigt som pedagogen utarbetar en mind-map på tavlan. 

Efter detta visades trailern till skräckfilmen The Skeleton Key från 2004 i syfte att introducera 

Hollywoods ”fear inspiring representation of the African religion and provided nourishing 

ground for the discussion of some important characteristics of the religions such as: the 

importance of candles, color symbolism, herbs, the calling of spirits, the procedure of cleansing, 

sacrifice, and the use of voodoo dolls” (Reubers, 2011, s. 9). Genom denna visuella introduktion 

utvecklades tankekartan och gav eleverna en förståelse av vikten av hur Hollywoods 

dekonstruerande och falsifierade missuppfattning kring religionen Voodoo påverkar den 

allmänna synen av en specifik religion. Vidare poängterar Reubers (2011) att användandet av 

visuella medier i klassrummet kan hjälpa pedagogen att uppnå fem mål: 

 

1. Populära medium kan hjälpa elever att bli medvetna om främmande kulturer, religioner, 

och folkloriska värderingar de annars kan ha missat.     

2. Genom diskussioner av det populära mediets innehåll får eleven en djupare förståelse 

av religionen, dess historia, trossystem och vanliga ritualer.   

3. Genom diskussioner av utvalda scener, grafisk konst och andra medier kan eleverna se 

sambandet mellan, i detta fall, Creole Voodoo och Katolicism.  

4. Ger elever förståelse för skillnader mellan olika inriktningar (här voodoo och hoodoo).  

5. Genom en guidad diskussion av den valda filmen får eleverna kulturell kunskap och kan 

utveckla deras mediala läskunnighet och lära sig att bedöma och dekonstruera 

Hollywoods skapta och förfalskade version av religionen. 

                                                 
3 Infoga valfri religion om fokus ligger på annat än Voodoo.  
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Dessa mål stämmer väl överens med vad Hall (2011) uttryckte i sin text om att få en förståelse 

för hur ungdomar integrerar populärkulturella texter i akademiska diskussioner som kan hjälpa 

läraren att effektivisera och fördjupa elevernas kunskaper i undervisningen. Det Hall 

diskuterade i generella termer är här preciserat och exemplifierat kring hur pedagogen kan ge 

eleverna fördjupade kunskaper kring diskussioner av populärkulturella texter.  

 

Bibeln och film 

 

Att film blir ett mer frekvent verktyg när pedagogen diskuterar Bibeln är något Matthew S. 

Rindge lyfter fram i sin artikel Teaching the Bible and Film: Pedagogical Promises, Pitfalls, 

and Proposals (2010) där han ämnar undersöka det pedagogiska värdet i att använda film i 

relation till Bibelstudier. Film kan ge studenter förståelse och insikt i diverse Bibeltexter och 

kan därför fungera som en värdefull pedagogisk resurs. Det finns fem möjligheter för film som 

ett engagerande medium och dessa är undvikande, varsamhet, dialog, appropriering och 

gudomligt möte. Dessa fem möjligheter är modifikationer av hur en relaterar till kultur (Rindge, 

2010). För att lyfta fram dessa fem möjligheter tenderar pedagoger att välja korta klipp ur olika 

bibliska och icke-bibliska filmer för att lyfta fram och illustrera paralleller på en textuell eller 

tematisk nivå (Rindge, 2010). Enligt Rindge (2010) är en av de största bristerna med att 

diskutera bibliska texter i relation till film att det inte konstruerar reflekterande konversationer 

mellan texterna och filmerna, där film ses på dess egna villkor och därför får en egen röst. 

Vidare, om en endast använder klipp, så påverkar det erfarenheten av filmen och kontexten går 

förlorad, det vill säga den narrativa världen som består av karaktärer, intrigen, atmosfären, 

musiken och övriga komponenter som tillhör det filmiska mediet (Rindge, 2010). Rindge 

(2010) skriver:  

 

We seem to be dealing with a film-scene-omania […] which discourages students from 

recognizing the difference it makes when a scene is viewed in its broader (and more 

importantly) intended context. Prooftexting with film is still prooftexting. Literary context 

helps determine […] the meaning of a biblical text. Is the same not true with film? […] How 

differently might students respond to an individual scene if they view it within the context of 

the entire film? (s. 143). 
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Med detta i åtanke diskuterar Rindge (2010) ett klipp ur en film och hur den etiska och 

moraliska konflikten som existerar genom filmen försvinner när endast en scen visas. När 

studenterna sedan får se filmen i sin helhet blir kontexten annorlunda och deras första tolkningar 

av scenen förändras på grund av en större förståelse för narrativet som den tillhör.  

 

För att film ska nå sin fulla potential i relation till Bibeln föreslår Rindge (2010) ett antal 

lösningar. Den första är att åskådaren noggrant och induktivt behöver se filmer i sin helhet för 

att skapa meningsfulla diskussioner och konversationer. Han menar att vi bör undervisa bibeln 

och film, inte bibeln genom film. Den andra är, som Rindge (2010) kallar det, ”revers[ing] the 

hermeneutical flow” (s. 145) där åskådaren frågar sig vilka insikter som blir resultatet av filmen 

i ljuset av en biblisk text samt av att läsa den bibliska texten i ljuset från filmen. Han frågar sig 

hur filmer hjälper oss att ”reread, reinterpret, and reimagine” (s. 145) bibliska texter. Vidare får 

studenterna en rad frågor de ska besvara i relation till filmens narration, intrig, 

synvinkel/perspektiv, atmosfär, kulturellt perspektiv, ideologi, och hur dessa påverkar tittaren 

innan samtalet om utvalda bibeltexter analyserar hur filmen relaterar till bibeltexten och vice 

versa (Rindge, 2010).  

 

Interkultur i media 

 

I Ana Graviz artikel Att Lära Interkulturalitet genom Medier (2012) menar hon att pedagogen 

kan lära interkultur med hjälp av medier. Då världen blir allt mer internationell och globaliserad 

så har ekonomin, arbetsmarknaden, olika krig och konflikter bidragit till en omfattande 

internationell migration som i sin tur resulterar i mångkulturella samhällen (Graviz, 2012). 

Detta bidrar också till att skolan blir allt mer mångkulturell och Graviz citerar Lorentz & 

Bengtson på följande vis: 

 

Förutsättningen för att alla måste erkänna att en mångkulturell lärandemiljö är befolkad av 

individer med skilda kulturella uppfattningar och värderingar som i sin tur oftast är baserade 

på etnocentriska uppfattningar och beteenden. Det är därför angeläget att problematisera och 

analysera allas etnocentriska beteende och uppfattningar. Verkligheten i världen omkring oss 

uppfattas ofta i relation till hur vi lärt oss att betrakta och förhålla oss till den Andre (Graviz, 

2012, s. 112). 
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Likt det som påpekats i andra källor i denna text lägger också Graviz (2012) vikt vid att lära 

om och med medier. I detta fall med ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv. Genom att lära 

om och med medier väcker pedagogen ofta elevers intresse och motivation, vilket möjliggör en 

kommunikativ och gestaltande kunskap. Genom att använda medier i den interkulturella 

diskursen och den kritiska mediapedagogiken så kan det bidra till att levandegöra studenternas 

uppfattningar, kulturella värden, olika ’verkligheter’ och sedan reflektera över dessa (Graviz, 

2012). Vidare bidrar också medier i undervisningen med underlag för diskussioner, utvecklad 

kunskap, förståelse för andras förutsättningar samt insikter och inblickar i nya världar. 

Medieundervisningen skapar integrationsmöjligheter där upplevelser, kritiska reflektioner, 

nyfikenhet och eget skapande står i fokus (Graviz, 2012). 

 

Religiös representation 
 

Inom sociokulturella metoder läggs allt mer fokus på den socioantropologiska metoden i dagens 

religionsundervisningsforskning. Ett av de viktigaste verken som behandlar detta är Robert 

Jacksons (1997) Religious Education: An Interpretive Approach som fått globalt genomslag 

avseende tankar kring religionsundervisning, religionens roller i och utanför skolan, 

utbildningsförordningar och forskning både i och utanför Europa (Gearon, 2013). Den tolkande 

ansatsen (the interpretive approach) syftar till att hjälpa unga att hitta deras position mellan de 

olika debatterna kring religionspluralitet. Vidare arbetar den tolkande ansatsen på tre olika 

nivåer: representation, interpretation och reflexivitet. (Jackson, 1997, 2011).  

 

The interpretive approach is concerned with how religions are represented, for example, by 

practitioners, the media, and by resources for religious education. It takes a critical stance 

towards Western, post-Enlightenment models of representing world religions as homogenous 

belief systems, whose essence is expressed through set structures and whose membership is 

seen in terms of necessary and sufficient conditions. (Jackson, 2011, s. 191). 

 

En del av metoden är att kritiskt granska försök till att skapa grundläggande eller stereotypa 

religioner. Därför betraktar pedagogen religiösa traditioner som en omtvistad helhet. Det vill 

säga, att pedagogen ska forska i religionerna och undervisa all komplexitet och interna 

mångfald så att elever får en större medvetenhet av erfarenheterna från traditioner i samhällen, 

vilket är definitionen av religiös representation (Jackson, 2011).  
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Den andra nivån är interpretation där vikten ligger i att jämföra och kontrastera olika religiösa 

symboler, koncept och erfarenheter av de som studeras och deras närmaste likvärdiga koncept, 

symboler och erfarenheter hos forskaren och eleven. Att ha en sensitivitet för andras perspektiv, 

vilket är ett nödvändigt koncept, i denna metod så en kan ha genuin empati, vilket ger 

möjligheten att koncept från andras diskurser blir förstådda. Det handlar helt enkelt om att ge 

elever kunskap och förståelse av språket och de symboliska mönstren som finns i religiösa 

traditioner så att de får en insikt för deras övertygelser, känslor och attityder (Jackson, 2011).  

 

Den sista nivån är reflexivitet, som handlar om förhållandet mellan forskarens och elevernas 

erfarenheter och erfarenheterna hos de vars liv som de försöker tolka. Det finns tre aspekter av 

reflexivitet som är applicerbara på religionsundervisning. Den första är att forskare och elever 

uppmuntras till att kritiskt granska sin egen förståelse av den egna världssynen i relation till vad 

som studeras. Detta kallas edifikation, vilket är en term som används för att beskriva denna typ 

av inlärning (Jackson, 2011). I praktiken är denna typ av reflexiv aktivitet svår att separera från 

interpretation, där interpretation utgår från det studerandes språk och erfarenheter för att sedan 

skifta fokus till elevens detsamma. Det blir en interrelaterad process där förståelsen av en annan 

individs liv blir oskiljaktiga genom att pedagogen och eleverna funderar på problem och frågor 

både från det som studeras samt från sig själv (Jackson, 2011).  

 

I relation till representation har det funnits en tydlig pedagogisk koppling till västvärldens 

kristendom och hur den ställs emot ’de andra’. Icke-kristna religioner har historiskt setts som 

orientaliska där de genomgående grundläggande traditionerna ställts i negativ kontrast till den 

kristna religionen (Jackson, 1997). Detta utvecklades sedan till idén om ’världsreligioner’ som 

kan ses som en synonym för ’världens religioner’ med en populär uppfattning om att dessa har 

ett universellt meddelande och en doktrin av räddning som finns tillgänglig för människor i 

olika kulturella kontexter. Dock inkluderas inte ursprungsreligioner tillhörande urbefolkningar 

i denna vy (Jackson, 1997).  

 

I relation till Jacksons tolkande ansats utvecklar John Keast (2007) konceptet i sin bok 

Religious Diversity and Intercultural Education. Keast delar upp den tolkande ansatsen i tre 

nivåer i relation till undervisning om Kristendom:  

 

1. Tradition – tradition är den bredaste av nivåerna som syftar till religiös tradition. Kristen 

tradition inkluderar olika konfessionella och kulturella manifestationer av kristendom. 
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Det blir genast tydligt att både troende och icke-troende har olika uppfattningar kring 

vad ’kristen tradition’ faktiskt är. Detta är dock irrelevant då varje elev och pedagog kan 

utveckla sina egna tankar och idéer kring traditioner och förhållandena dem emellan. 

Med denna nya kunskap utmanas eller modifieras synen på traditionerna. För att uppnå 

detta är en diskussion och analys kring nyckelkoncept ett bra ramverk som senare kan 

vidareutvecklas när ny kunskap uppnåtts.  

2. Grupp – grupper kan vara konfessionella, sekteristiska, etniska eller kombinationer av 

dessa. Här kan en jobba med gruppspecifika uppgifter så som att undersöka hur den 

lokala moskén utför sina gudstjänster. Detta skulle ge ökad kunskap och förståelse för 

traditionen i fråga.  

3. Individualitet – varje individ är unik och inom denna nivå kan en koppla individers egna 

erfarenheter kring sina egna och andras religiösa traditioner och genom ett kulturellt 

utbyte utmana religiösa stereotyper (Keast, 2007, s. 80-81). 

 

Populärkulturell representation 
 

I relevans till, men ändå särskiljande, religiös representation finns också populärkulturell 

representation. I Stuart Halls bok Representation (2013) går han in på frågan representation på 

djupet i olika populärkulturella medier och texter. I denna kontext syftar termen kultur till 

populärmusik, publiceringar, konst, design, film och litteratur. Populärkultur är det ’vanliga 

personer’ gör på sin fritid i form av aktiviteter och underhållning. Vidare kan också kultur 

betyda en grupps eller ett samhälles gemensamma värderingar, vilket överensstämmer med den 

antropologiska definitionen (Hall, 2013). Populärkultur är en process där produktionen medför 

ett utbyte av mening mellan olika medlemmar i samhället eller i en grupp. Hall (2013) kallar 

detta för ’the circuit of culture’, vilket är hur representation går in i identitet, hur identitet går 

in i produktion, hur produktion går in i konsumtion, hur konsumtion går in i reglering och hur 

reglering går in i representation.  

 

Vikten av det annorlunda 

 

En central aspekt som Hall (2013) tar upp är varför ’olikhet’ är viktigt och vilka olika discipliner 

en kan använda sig av i undersökandet av ’den andre’ eller ’de olika’. Den första har sina rötter 

i lingvistik där huvudargumentet är ”difference matters because it is essential to meaing; 
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without it meaning could not exist” (Hall, 2013, s. 224). Det är när binära oppositioner ställs 

emot varandra som mening skapas, även om det finns en risk att detta ger reduktionistiska och 

överförenklade resultat. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att det inte finns några 

tydliga binära oppositioner. Det finns inget svart eller vitt utan varierande grader av grått. Detta 

kan också appliceras, exempelvis på kön där både män och kvinnor har attribut som generellt 

associeras med vad som ses som ’maskulint’ och ’feminint’ (Hall, 2013). Den andra är 

associerad till antropologi där argumentet är att kultur är beroende av mening och hur mening 

tilldelas olika positioner inom ett specifikt system.  Hall (2013) menar att det som rubbar 

kulturell ordning är när saker hamnar i fel kategori, eller när saker inte passar in i en kategori 

och flyter runt i en ostabil, farlig och hybrid zon. Det är symboliska gränser som ger kulturer 

en unik mening och identitet. Genom att markera det annorlunda, de andra, får det den 

dominanta kulturen att sluta rank och stigmatisera det som definieras som orent och onormalt. 

Ironiskt nog gör detta också det annorlunda mäktigt, attraktivt då det är förbjudet, ett tabu, som 

hotar den kulturella ordningen (Hall, 2013). Vidare menar Hall (2013) att det annorlunda också 

är ambivalent; ”it can be both positive and negative. It is both necessary for the production of 

meaning, the formation of language and culture, for social identities and a subjective sense of 

the self as a sexed subject – and at the same time, it is threatening, a site of danger, of negative 

feelings, of splitting, hostility and aggression towards the ’other’” (s. 228).  

 

Stereotyper 

 

Stereotyper skapas då gestaltningar reducerar personer till några få, enkla, essentiella drag som 

blir en norm för den specifika gruppen. Vi försöker hela tiden ’förstå’ saker och placera dem i 

kategorier. Det kan vara roller så som förälder, barn, chef, älskare. Det kan vara ett medlemskap 

i olika grupper beroende på klass, kön, ålder, nationalitet, etnicitet, språk, sexualitet, religion 

och dylikt. Det kan också vara personlighetstyper som definieras av känslor som glad, seriös, 

deprimerad, hyperaktiv eller förvirrad. Genom att ta några av dessa enkla, intensiva, 

minnesvärda och lättbegripliga karaktäriseringar och applicera dem på det annorlunda så 

reduceras personen till dessa överdrivna egenskaper i fyrkantiga kategoriseringssystem där det 

normala och accepterade särskiljs från det onormala och oacceptabla (Hall, 2013). Att applicera 

stereotyper är, med andra ord, ett sätt att upprätthålla den sociala och symboliska ordningen; att 

skapa en symbolisk front mellan det ’normala’ och det ’avvikande’, det ’normala’ och det 

’patologiska’ samt det ’acceptabla’ och det ’oacceptabla’ (Hall, 2013).  
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Även om stereotyper tenderar att vara negativa eller vinklade i västvärlden finns det ändå 

styrkor och makt i dem. Hall (2013) exemplifierar detta genom den visuella representationen 

av Orientalism. Han menar att Orienten framställs som mystisk, exotisk och erotisk samt hur 

kvinnor blir ’sålda’ in i arrangerade äktenskap. Genom olika metoder av representation så som 

akademiska studier, utställningar, litteratur, målningar och dylikt så formas en rasifierad 

kunskap av den andre som är implicerad i operationer av imperialismens makt.  Hall (2013) 

definierar denna ’makt’ som det Foucault och Gramsci kallar hegemoni: 

 

In any society not totalitarian, then, certain cultural forms predominate over others; the form 

of this cultural leadership is what Gramsci has identified as hegemony, an indispensable 

concept for any understanding of cultural life in the industrial West […] the hegemony of 

European ideas about the Orient, themselves reiterating European superiority over Oriental 

backwardness, usually overriding the possibility that a more independent thinker … may 

have had different views on the matter (p. 250).  

 

I diskussionen om makt och representation är det viktigt att påpeka att det alltid utgår från ett 

ojämställt förhållande. Makt arbetar dock på mikronivåer där det inte bara innebär 

begränsningar och hinder: det är också produktivt. Det producerar nya diskurser, ny kunskap 

(exempelvis Orientalism), nya objekt av kunskap (Orienten), nya metoder (kolonialism) och 

institutioner (koloniala regeringar) och dessa arbetar i ett cirkulärt mönster likt the circuit of 

culture (Hall, 2013).   

 

Magiska möjligheter 
 

I Malin Alkestrands bok Magiska Möjligheter (2016) syftar hon till att skapa diskussioner i 

relation till skolans värdegrund med fokus på tre olika ämnen; demokrati, mänskliga rättigheter 

och kulturell mångfald, och genom att analysera främmandegörande förmågor, makt och 

intersektionalitet. Fokuset i Magiska Möjligheter (2016) ligger på fantasylitteratur men många 

av argumenten går också att applicera på andra fiktiva och i vissa fall dokumentära medier. När 

Alkestrand (2016) diskuterar mänskliga rättigheter hänvisar hon till FNs deklaration om 

mänskliga rättigheter då de svenska läroplanerna inte specificerar exakt vad de menar med 

begreppet. De huvudsakliga maktkategorier hon fokuserar på i sin text är klass, etnicitet och 

ålder men poängterar att andra kategorier, så som sexualitet, förmåga och andra grunder för 

diskriminering inkluderas i jämställdhetsperspektivet (Alkestrand, 2016). Rasideologier finns 
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närvarande i de flesta former av media men i fantasy skiljer detta sig ofta på sättet att de andra 

porträtteras som andra varelser. För att motarbeta rasistiska ideologier i fantasy kan 

karaktärerna använda olika strategier; ett exempel är att samla på sig så mycket kunskap som 

möjligt om den Andra och dess värld för att få kompetensen att överkomma de hinder som kan 

dyka upp. Detta leder till att karaktären förändrar sin egen maktposition och frigör sig från de 

skadliga rasideologiska krafterna samtidigt som de hjälper andra att ta upp kampen mot de 

förtryckande krafterna (Alkestrand, 2016).  

 

I relation till kulturell mångfald, som är en viktig del i värdegrundsarbetet, är fantasy en bra 

grogrund för diskussioner och observationer kring hur läsaren ska behandla individer från andra 

kulturer och inte låta ens fördomar stå i vägen för interaktioner med den Andra. Samtidigt är 

det viktigt att vara medveten om att vad som uppfattas som främmande beror på vilken grupp 

som utgör normen i respektive fiktivt verk (Alkestrand, 2016). Genom skönlitteratur tillåts 

läsaren att uppleva andra individers perspektiv, vilket kan bidra till en etisk effekt då det skapar 

empati med och för andra individer. Detta kallas den narrativa fantasin; förmågan att kunna 

sätta sig in i andra individers situationer, läsa av dem och förstå vad som driver en person i 

specifika situationer. Något som är av stor nytta i det demokratiska förhållningssättet 

(Alkestrand, 2016). En viktig aspekt som lyfts fram är att makt kan vara både negativt och 

positivt då den kan agera som nedsättande gentemot individers frihet samtidigt som den kan 

agera som ett ägarskap av individens egna liv; det vill säga agera både som förtyckande och 

maktgivande (Alkestrand, 2016).  

 

Vidare lyfter Alkestrand (2016) tre olika nivåer av intersektionalitet. Den första, strukturell 

intersektionalitet, definierar hur samhället organiserar och skapar korsningar mellan olika 

maktkategorier så som kön och etnicitet. Den andra, politisk intersektionalitet, rör sig mer i 

politiska cirklar och är nära förknippat med feministiska och anti-rasistiska rörelser. Den tredje, 

representationell intersektionalitet, beskriver hur olika kategorier så som ’svart kvinna’ 

konstrueras i kulturella kontexter (Alkestrand, 2016).  Den sistnämnda nivån är tätt förankrad i 

stereotypa bilder av marginaliserade grupper. Alla tre nivåerna är relevanta för att analysera 

medier, dock är den representationella nivån den som är mest relevant för det didaktiska arbetet 

i relation till värdegrunder (Alkestrand, 2016). 
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Analys 

 

I detta avsnitt kommer den semiotiska analysen appliceras på filmerna Bend it like Beckham 

(2002) och Saved! (2004) i syfte att undersöka vilka religiösa och kulturella representationer 

som illustreras samt hur filmernas karaktärer och företeelser presenteras utifrån termerna ironi 

och metafor. Detta är för att ge ett representationellt underlag i den kommande diskussionen 

som utgår ifrån termerna interkulturalitet, intersektionalitet och normkritisk pedagogik. 

Avsnittet kommer vara uppdelat i två delar; en för respektive film. Varje del börjar med en 

summering av filmen för att övergå i den semiotiska analysen. 

 

Bend it like Beckham – en summering 
 

Jesminder “Jess” Bhamra är 18 år och dotter till Punjabi-sikher som bor i London. Jämnåriga 

Juliette ”Jules” Paxton är dotter i en urtypisk brittisk familj. Jess är besatt av fotboll men, då 

hon är kvinna, tillåter inte hennes familj henne att spela. Dock spelar hon ändå fotboll i parken 

med några killar och sin bästa vän Tony som är homosexuell men ännu inte kommit ut.  

 

Vid en joggingtur genom parken får Jules syn på Jess och hennes talang. De knyter snabbt an 

till varandra och Jules bjuder in Jess att testa att spela i det lokala fotbollslaget som Jules spelar 

i, the Hunslow Harriers, vars coach är Joe. Joe är skeptisk till att en ny spelare ska komma in i 

laget men efter att han fått bevittna Jess talang accepteras hon direkt, och Jess ljuger för Joe och 

säger att hennes föräldrar accepterar att hon är med i laget.  

 

Jess utvecklar en attraktion för Joe och efter en match i Hamburg, när de är ute på en nattklubb, 

kysser de nästan varandra men blir påkomna av Jules som också är förälskad i Joe. Jess och 

Jules vänskap tar stryk. Jess försöker rädda den genom att besöka Jules, varvid Jules mamma 

hör delar av deras konversation – hon missuppfattar situationen och blir övertygad om att de 

har ett homosexuellt förhållande.  

 

Samtidigt, efter att Jess föräldrar har kommit på att hon spelat fotboll bakom deras rygg, blir 

föräldrarna mer strikta och förbjuder Jess från att spela fler matcher. Föräldrarna är också 

distraherade av bröllopsplanerandet för Jess storasyster Pinky.  
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Tack vare Jess och Jules talang har The Harriers nått ligafinalen. Dock är finalen och Pinkys 

bröllop förlagda på samma dag. Joe ber Mr. Bhamra, Jess pappa, att tillåta Jess spela men 

pappan vägrar, och avslöjar sedan att han inte vill att Jess ska lida på samma sätt som han gjorde 

när han sparkades ur cricketklubben för att han är indier.  

 

Joe accepterar att Jess inte får spela och finalen börjar utan henne, men halvvägs genom Pinkys 

bröllop övertygar Tony Mr. Bhamra att låta Jess spela. Han tillåter detta eftersom allt han vill 

är att se båda sina döttrar lyckliga på samma dag. Tony kör Jess till matchen där The Harriers 

ligger under med 1–0 i halvlek.  

 

Jess och Jules gör mål och när Jess får en frispark måste hon skruva bollen runt muren av spelare 

för att göra mål. Hon lyckas och The Harriers vinner ligan. Jess och Jules erbjuds stipendier vid 

Santa Clara University i Kalifornien, vilket Jules berättar för sina föräldrar på en gång medan 

Jess drar sig för att berätta för sina.  

 

Jules och hennes mamma, Mrs. Paxton, anländer till bröllopet så att Jules ska få fira med Jess. 

När Mrs. Paxton anklagar Jess för att vara en hycklare och lesbisk, tar Jules tag i sin mamma 

och springer bort i skam.  

 

Jess har fortfarande inte berättat för sina föräldrar om stipendiet. Tony bestämmer sig för att 

ljuga för familjen Bhamra och säger att han är förlovad med Jess så länge Jess får välja vilket 

college hon vill gå på. Jess kan dock inte låta Tony ljuga för hennes skull längre och berättar 

sanningen. Jess mamma klandrar Mr. Bhamra för att han tillåtit henne att spela fotboll och 

vägrar acceptera Tonys frieri. Mr. Bhamra övertygar dock mamman att acceptera Tony då han 

inte vill att Jess ska lida som han.  

 

Jess springer till fotbollsplanen för att berätta för Joe att hennes föräldrar låter henne åka. De 

kysser nästan varandra men Jess drar sig undan och säger att hennes föräldrar har det tufft nog 

i och med att hon ska till Amerika. Hon tror inte att de skulle kunna hantera ytterligare en 

kulturellt rebellisk överraskning.  

 

Dagen när Jess och Jules ska flyga till Amerika är både familjen Bhamra och familjen Paxton 

samlade. Innan de hinner borda planet kommer Joe och erkänner sin kärlek för Jess. De kysser 
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varandra och Jess lovar att de ska lösa deras förhållande och ta itu med hennes föräldrars åsikter 

när hon kommer tillbaka vid jul.  

 

Jess och Jules skickar ett lagfoto till sina föräldrar, Pinky visar sig vara gravid och Mr. Bhamra 

tränar cricket med Joes hjälp.  

 

Populärkulturens mytologier  

 

 

I Bend it like Beckham (2002) finns det inga konkreta ideologier i politisk mening, utan de 

ideologier som finns representerade är religiösa och kulturella traditioner samt könsideologier. 

Könsideologier refererar till attityder angående vad som anses korrekt i fråga om roller, 

rättigheter och ansvar för män och kvinnor i samhället (Sociology Guide, 2017). Bharma-

familjen är uttalade sikher och bilder på Guru Nanak visas ofta i filmen för att understryka och 

förstärka den religiösa och traditionella ideologin av sikhism som presenteras i filmen. Familjen 

Bharma ses aldrig interagera med personer utanför det indiska samhället. Även Jess och Pinky 

umgås främst med personer från deras egen kultur, och det är inte förrän Jules kommer in i Jess 

liv som det förändras. Mr. och Mrs. Bharma ställer sig ofta i kontrast till ”gora” – en person 

med ljus hy – för att särskilja sig från den brittiska kulturen och samhället. I motsats till Bharma-

familjen framställs familjen Paxton som den brittiska motpolen, där Mr. Paxton är fotbollstokig 

och en stark supporter av Jules passion för sporten. Mrs. Paxton vill dock att Jules ska vara mer 

som andra kvinnor i hennes ålder; att frångå sina sportkläder och visa mer intresse för killar än 

för de fotbollsstjärnor som pryder Jules väggar.  

 

I relation till könsideologier är det svårt att skriva en kontrasterande analys då alla barnen i 

Bend it like Beckham (2002) är döttrar. De närmast stående personerna som är män som 

interagerar med både familjen Bharma och familjen Paxton är Tony och Joe. Både Tony och 

Joe har främst kontakt med familjen Bharma och av Paxton-familjen är det endast Jules som de 

delar handling med fram till den sista scenen. Med utgång från döttrarna – Jess, Pinky och Jules 

– så finns det könsroller som pressas på dem från respektive familj. I familjen Bharma är det 

stort fokus på att vara en bra fru, att visa respekt för de äldre och att bära respektingivande 

kläder.  
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Inom indisk kultur håller matlagning en symbolisk vikt och är därför något som varje proper 

indisk kvinna ska kunna. Mrs. Bharma porträtteras som ett ideal för den feminina kvinnan och 

trogna hustrun och illustreras nästan alltid då hon förbereder, serverar eller äter mat. Detta 

traditionella ideal är också något hon försöker föra över till sina döttrar, men varken Jess eller 

Pinky visar stort intresse för matlagning. Även Mrs. Paxton visar tendenser till detta ideal då 

hon gladeligen serverar kakor och te, men hon ses dock aldrig laga eller förbereda mat. 

 

I Bend it like Beckham (2002) visas också de olika idealen kring respekt för äldre. När Mrs. 

Paxton säger till Jess, ”Jess, I hope you can teach my daughter a bit about your culture, including 

respect for elders” (Nayare & Chadha, 2002) är det tydligt att det finns en brist i relationen 

mellan Mrs. Paxton och Jules och att Mrs. Paxton erkänner den indiska kulturens värderingar 

och ideal i relation till respekt för äldre. Både Jess och Pinky bryter dock mot detta ideal genom 

att gå bakom ryggen på sina föräldrar och bryta mot de traditioner som föräldrarna lever efter 

– Jess vad gäller fotbollen och att hon förälskat sig i en gora, och Pinky genom att hon och den 

blivande maken har sexuella relationer innan äktenskapet. Dessutom ljuger systrarna för 

varandra när de båda vinner på det, vilket får Mrs. Bhamra att undra vad för hemskt hon gjort i 

sitt tidigare liv.  

 

Avseende respektingivande kläder finns det genomgående representationer av klassiska 

sikhkläder så som turban, sari och traditioner som att låta håret växa. Mrs. Bharma uttrycker 

klädkoden tydligt när hon säger ”I will not allow my daughter running on the field half-naked” 

(Nayare & Chadha, 2002). Dock tycks inte detta gälla Pinky som klär sig i magtröjor, korta 

kjolar och andra kläder som var modemässigt populära i början av 2000-talet. Att Jess vill 

springa i shorts och t-shirt är dock skamfyllt och roten i detta kan vara att Jess har ett ärr som 

täcker större delen av hennes lår. Vidare finns det en intressant kontrast som presenteras mellan 

sikh- och brittisk kultur. I en scen är Jess och Jules ute och joggar i vanliga idrottskläder och 

sport-bh och de möter två indiska kvinnor som joggar i sina Saris. Samtidigt finns det en motpol 

i hur Mrs. Paxton önskar att Jules skulle klä sig – i en scen befinner sig de både kvinnorna i en 

underklädesbutik där Mrs. Paxton försöker övertyga Jules om att köpa en bh med uppblåsbara 

ilägg då hon menar att killar vill ha en fylligare tjej.  
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Troper 

 

Även om Bend it like Beckham (2002) kan placeras i flera olika genrekategorier (tonårsfilm, 

sportfilm o.s.v.) så är filmen främst centrerad i komedigenren där fokus ligger på det brittisk-

indiska samhället och användandet av komiska traditioner och situationer. Komedi är en genre 

som använder humor som den drivande kraften och strävar efter att locka fram skratt hos 

publiken. Komedi har dock en tendens att bli en hybrid-genre där den lånar aspekter från andra 

genrer; i detta fall hittar en även dramatik, satir och romantik. Vidare avslutas nästan alltid 

komedier med ett lyckligt slut (the Script Lab, 2016). Bend it like Beckham (2002) använder 

sig av kulturella traditioner och missförstånd i sin humor samtidigt som det finns satiriska 

element gentemot könsnormer, traditioner och kulturella konflikter. Utöver detta finns 

romantiska inslag i form av ett triangeldrama mellan Jess, Jules och Joe (även om Joe aldrig 

visar intresse för Jules) och det lyckliga slutet, både vad gäller Jess och Jules drömmar och 

förhållandet mellan Jess och Joe, finns närvarande.  

 

En av de mest frekventa metaforerna som finns med i filmen är kopplade till ett av orden i titeln 

– bend – och är applicerbar på flera olika situationer och scener. Först och främst kan åskådaren 

se hur Jess ofta böjer på sanningen utan att ljuga rätt ut, likväl som Jess strävar efter att böja 

sina föräldrars traditionella övertygelser. I detta fall gäller det framförallt Mrs. Bhamra som är 

den tydligaste traditionshållaren i familjen. Jules går igenom samma process med Mrs. Paxton 

gällande att de båda försöker få sina mammor att acceptera deras passion för fotboll och 

framtidsdrömmar. Filmen balanserar hela tiden på den tunna gränsen mellan att böja men inte 

förstöra. Varken Jess eller Jules vill förstöra deras familjer eller traditioner med att böja för 

mycket, utan vill bara vidga föräldrarnas övertygelser för att få slutgiltig acceptans. Ironin i det 

hela är att Jess får acceptansen när hon slutligen öppet, utan att böja på sanningen, berättar om 

hennes mål och drömmar – även om det gör de hon älskar besvikna. En annan ironisk aspekt är 

att Jess måste böja på reglerna likt hennes hjälte, David Beckham, böjer bollen mot mål. Titeln 

själv kan ses som en metafor på en större skala; en skala som också finns representerad i filmen, 

nämligen att kvinnor och andra minoriteter inte kan gå rakt på mål utan måste ta omvägar för 

att nå dit. 

 

Det finns också flera metaforer länkade till rörelser. Den mest återkommande är Jules som 

himlar med ögonen, och detta sker främst åt hennes mamma när hon pratar med Jess eller 

försöker pressa på Jules de traditionella värderingar som Mrs. Paxton vill att hon ska anamma. 
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En annan återkommande rörelsemetafor är när Mrs. Bhamra tittar mot himlen eller Guru Nanak 

i, för henne, frustrerande situationer som ofta följs av handgester som tydliggör frustrationen 

gentemot situationen, och hopp om att något större ska gripa in och hjälpa henne att rätta till 

situationerna.   

 

En annan intressant metafor, som också hänger ihop med stereotyper, är när Tony kommer ut 

för Jess och hennes respons är ”but you are an Indian!” (Nayare & Chadha, 2002) vilket påvisar 

att indier inte ska, eller kan, vara homosexuella eller att det inte är en norm som accepteras av 

det indiska samhället. Även om Jess inte har några problem med Tonys sexualitet är det ändå 

en verbal metafor för den indiska kulturella normen kring sexualitet. I relation till en visuell 

metafor som dyker upp så är det i den sista fotbollsmatchen när Jess ska lägga frispark och 

måste böja bollen runt muren in i mål för att vinna matchen. Först står spelare från motståndarna 

och det egna laget i muren men de byts ut mot en illusion av de starka matriarkerna i familjen 

Bharma, och går sedan tillbaka till spelarna igen. Jess lyckas böja bollen in i mål och de vinner 

matchen, men just denna metafor kan ses som kärnan i filmen där det största motståndet är de 

kulturella traditionerna och könsideologierna. Med att lyckas böja bollen in i mål krossar Jess, 

i viss mån, denna metaforiska mur och tar sig ett steg närmare hennes egna personliga mål.    

 

Bend it like Beckham (2002) är inte en film full med metonymi i relation till där tecken ersätter 

andra tecken; istället är det stereotypa föreställningar som är den främsta metonymiska 

kopplingen. Analysen har redan kommit in på traditioner och ideal i populärkulturens 

mytologier; framförallt frågan kring könsideologier. Mrs. Bhamra framställs som den ideala 

indiska kvinnan som, i större delen av filmen, har karikatyriska drag. Även Mrs. Paxton 

framställs som en stereotypisk, neurotisk, medelklasskvinna som, likt Mrs. Bhamra, vill ha en 

traditionell familj med traditionella barn som gör traditionella saker. Även Jess och Jules 

uppfyller stereotypa föreställningar i deras roller som idrottare. De bär främst sportkläder där 

feminina inslag är minimala och de flesta konversationer börjar eller slutar med fotboll. Jess är 

dock mer flytande i sin stereotypa föreställning än Jules då Jess anammar vissa indiskt 

traditionella inslag som respekt för äldre, tar generellt avstånd från gora-kulturen och hjälper 

till i hemmet.  
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Saved! – en summering 
 

“Why would God make us so different if he wanted us to be the same?” - Mary (Ohoven & 

Dannelly, 2004) 

 

Mary är en hängiven sistaårsstudent på American Eagle Christian High School och har den 

perfekta kristna pojkvännen, Dean, och sina vänner som utgör ‘the Christian Jewels’, den mest 

troende och populära klicken på skolan som leds av den aggressivt muntra Hilary Faye.  

 

Marys perfekta tillvaro faller samman när Dean berättar att han är gay under en lek i poolen, 

och chocken gör att hon slår i huvudet och Jesus uppenbarar sig framför henne. Hon tar detta 

som ett tecken från Gud och de båda påbörjar en plan som ska göra Dean hetero, vilket slutar 

med att Mary ger upp sin oskuld. Dean blir dock påkommen av sina föräldrar och skickas iväg 

till Mercy House som är ”a place that deals with all kinds of problems, like drug addiction and 

alcoholism to de-gayification and unwed mothers” (Ohoven & Dannelly, 2004) och Marys sista 

år börjar inte alls som hon föreställt sig.  

 

Första dagen på nya skolåret startar. Den nya och enda judiska eleven på skolan, Cassandra, 

gör sig ovän med Hilary Faye och Hilary Faye bestämmer sig för att det är hennes uppdrag att 

leda Cassandra till den rätta vägen; vägen till Jesus frälsning. Samtidigt har Hilary Fayes 

rullstolsburna bror Roland fått upp ögonen för den rebelliska Cassandra, och skolans rektor, 

Pastor Skip, introducerar skolan för sin skateboardåkande son Patrick som börjar uppvakta 

Mary. Samtidigt börjar Mary misstänka att hon är gravid. 

 

Mary anförtror sig åt Hilary Faye om Dean, och den sistnämnda lovar att inte säga något. Det 

hinner dock inte gå mer än en dag innan Hilary Faye ger ut pamfletter om en bönecirkel för 

Deans skull. Mary besöker barnmorskan som bekräftar graviditeten, och Cassandra och Roland 

bevittnar dessutom Mary lämna kliniken. Mary åker hem till Hilary Faye och konfronterar 

henne och hennes hyckleri. Hilary Faye tar tillbaka en bröstnål som symboliserar tillhörigheten 

till ’the Christian Jewels’ och Mary stormar ut. Mary börjar ifrågasätta sin tro och undrar varför 

Gud har svikit henne.  

 

Pastor Skip börjar oroa sig för Mary och ber Hilary Faye göra något åt hennes konstiga beteende 

och de försöker sig på en fruktlös exorcism som bidrar till att sprickan mellan de två blir 

djupare. Tiden går och ingen förstår att Mary är gravid (förutom Cassandra) då 
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tonårsgraviditeter inte är något de stöter på.  Mary, Cassandra och Roland lämnar skolan och 

åker till ett köpcenter, där Hilary Faye dyker upp tillsammans med Patrick och närmar sig 

gruppen. Cassandra låtsas vara intresserad av att bli konverterad vilket ger Mary och Patrick en 

chans att smita iväg, vilket i sin tur leder till att de nästan kysser varandra i ett förråd.   

 

Spänningarna mellan Hilary Faye och Cassandra växer sig starkare och Roland visar bilder på 

en ung Hilary Faye, när utsidan matchade insidan. Cassandra sprider bilden som bakgrund på 

alla datorer och nästa morgon när Mary och Cassandra anländer till skolan har någon 

vandaliserat den. De blir snabbt anklagade och bevis hittas. Samtidigt faller en bild av Marys 

ultraljud ut ur skåpet och hennes hemlighet är avslöjad. Mary, Cassandra och Roland blir 

avstängda från skolan och kommer därmed att missa balen.  

 

Roland hittar ett kvitto som pekar mot att Hilary Faye är den ansvariga. Han och Cassandra gör 

upp en plan om att konfrontera Hilary Faye på balen. Samtidigt packar Mary, då hennes mamma 

Lillian vill sända bort henne Mercy House. Cassandra och Roland övertygar Mary att smita ut 

och de möts upp på ett kafé. I en gränd väntar Patrick med en limousin och säger att han inte 

bryr sig om att hon är gravid, han älskar henne oavsett. Tillsammans åker de båda paren till 

balen.  

 

Gruppen konfronterar Hilary Faye på scenen efter att hon pekat ut dem inför alla och nästan 

slängs ut. Med kvitto och oväntat stöd från en av the Christian Jewels erkänner sig Hilary Faye 

besegrad. Mary springer ut efter Hilary Faye som stormar ut och springer på Dean som rymt 

från centret och presenterar sin pojkvän samtidigt som han får reda på att han ska bli pappa. 

Återföreningen avbryts när Hilary Faye störtar sin bil in i Jesus och Marys vatten går. Lillian 

har kommit på andra tankar och åker så småningom med Mary till sjukhuset.  

 

Mary och Dean får en liten flicka och Lillian, Patrick, Cassandra, Roland och Deans pojkvän 

är samlade och de tar ett gruppfoto.  

 

Populärkulturens mytologier  

 

Likt Bend it like Beckham (2002) finns det ingen tydlig politisk ideologi representerad, men det 

finns dock politiskt laddade frågor i Saved! (2004). En av de tydligaste politiska frågorna som 
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lyfts fram i filmen är den fundamentala evangeliska rörelsen där frågan om pro-life är central. 

Redan i anslaget av filmen presenteras Mary och the Christian Jewels som en ’cheer-squad’ för 

kristendomen samtidigt som de står utanför en abortklinik och blir extatiska när en av besökarna 

vänder tillbaka. Frågan kring homosexualitet kan också ses som en politiskt kopplad ideologi 

då det lyfter frågan kring homosexuellas rättigheter. Samtidigt som dessa två frågor, abort och 

homosexualitet, är politiskt kopplade så är de också anslutna till de religiösa ideologierna i 

Saved! (2004). Den religiösa ideologi som framställs i Saved! (2004) är den fundamentala 

evangeliska kyrkan där den andre representeras av Cassandra, den enda juden på skolan. Likt 

verklighetens evangeliska kyrka är trosgrunden att räddning sker genom Gud och tron på Jesus 

försoning där det centrala är föreningen av väckelsefromhet och helgelse. Det finns några 

kännetecken för den evangeliska kyrkan. Den första är konvertering, där de centrala budskapen 

i evangelierna är rättfärdigande genom tro på Kristus och omvändelse eller att vända sig mot 

synd. Den andra är vördnad för bibeln och tron om att bibeln är den högsta auktoriteten. Den 

tredje är vikten av Jesus offring på korset; att Kristus tog på sig mänsklighetens synd och dog 

som martyr.  Den fjärde är aktivism, vilket syftar till att aktivt yttra och dela med sig av 

evangelierna i predikan och sociala event (Bebbington, 1993). 

 

Trots att Saved! (2004) inte specificerar vilken evangelisk rörelse den porträtterar så finns alla 

dessa fyra centrala budskap representerade. Redan i anslaget finns alla fyra principer då Mary 

berättar om hur hon blev ’born again’ som treåring, visar henne i en protest, målar en stor Jesus 

där de säger att Jesus var visst var vit. Vidare etablerar sig Jesus i Marys syn när hon slår i 

huvudet under vattnet efter Deans avslöjande, och sedan gör allt hon tror att Gud vill för att 

bota Dean från hans åkomma. Mary inser att hon till slut måste söka hjälp hos Hilary Faye som 

har lösningar på alla spirituella frågor. Hilary Faye nämner att hon kan återfå den spirituella 

oskulden men inte den fysiska, och eftersom spiritualiteten väger tyngre än det fysiska tycks 

Mary se en lösning på problemet och går direkt hem till Dean där de har sex.  

 

Vidare finns också könsideologier närvarande i olika uppsättningar genom filmen. Dock är 

detta problematiskt att analysera då filmen handlar om och främst följer kvinnliga karaktärer. 

Det som är tydligt i filmen är att kvinnor förväntas vara oskuldsfulla, vackra och intetsägande. 

På rasterna sitter kvinnorna och samtalar medan Patrick, som representerar den manliga rollen, 

åker skateboard och försöker styla framför the Christian Jewels, framförallt Mary. Samtidigt 

har Patrick en rörelsefrihet som inte speglas på samma sätt hos Mary eller de andra i the 

Christian Jewels. Han får ifrågasätta sin pappa, får vara framfusig och får visa hud (han är Jesus 
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på korset i en pjäs). Mary och Hilary Faye förväntas vara mjuka och neutrala men när, 

exempelvis, Pastor Skip behöver något tvekar han inte att manipulera Hilary Faye till att göra 

det han vill och maskerar manipulationen med tillgjord, eller kanske genuin, oro.  

 

Även Roland spelar en stor roll i Saved! (2004) där han, som rullstolsburen, är beroende av 

Hilary Faye att ta sig till och från skolan, men med hjälp av Cassandra börjar han slå sig fri och 

bli självständig. Han är också den enda öppna ateisten i filmen och symboliserar egalitära 

värderingar där han inte hindrar Cassandra från att vara sitt expressiva jag, dömer inte Mary för 

hennes graviditet eller Dean för hans sexualitet. Cassandra, som representerar den andre är även 

hon av en mer egalitär natur som i början döljs av hennes rebelliska och expressiva sidor. 

Filmen visar nästan alltid två konstaterande sidor; de dömande kristna som skapar problem och 

de accepterande icke-kristna som gör allt rätt. Mary är en av de få karaktärerna som rör sig i 

båda dessa grupper. Dock avsäger hon aldrig sin kristna tro men hon visar större accepterande 

gentemot de personer som de dömande kristna försöker rädda. Patrick är ytterligare en av dessa 

normbrytare, då han under hela filmen ifrågasätter sin pappa och hans läror. Pastor Skip 

använder Patrick som en måttstock av skolan utan att inse eller acceptera att hans son umgås 

med skolans misfits. Mary går från den kristna cheer-squaden till att acceptera och förlika sig 

med att personer är olika och visar stort stöd för Dean i de sista scenerna. Hon ifrågasätter även 

hyckleriet inom den kristendom som presenteras i filmen och ger beröm till Jungfru Maria då 

hon säger ”I know this is wrong, but do you ever wonder if she just made the whole thing up? 

I mean, it is a pretty good one. It’s not like anyone can never use virgin birth as an excuse again 

[…] I don’t really think she made it up, but I can understand why a girl would” (Ohoven & 

Dannelly, 2004).  

 

Troper 
 

Saved! (2004) är, likt Bend it like Beckham (2002), en komedi med influenser från flera olika 

genrer där satir är den mest framträdande. Satir är när media använder humor, ironi, 

överdrivenhet eller förlöjligande för att avslöja och kritisera personers ”stupidity […] 

particulary in the context of contemporary politics and other topical issues” (Oxford 

Dictionaries). De kännetecken för satir som finns i Saved! (2004) är den ironiska humorn, 

förlöjligandet av de kristna karaktärernas hyckleri och kritik mot de icke-egalitära åsikterna i 

filmens kristna diskurs.  Förlöjligande genom ironi kommer att utvecklas senare i denna text då 
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det finns underlag för en mer djupgående analys – i denna del kommer istället fokus att ligga 

på frågan om intertext; imitation och konfrontation av andra texter. De mest frekventa 

imitationer som etablerats i filmen är de som är av religiös karaktär. En imitation som återfinns 

genom hela filmen är den fromma Mary som, efter ett budskap från Jesus, blir gravid när hon 

försöker utföra Guds önskan att bota Dean. Likt Jungfru Maria besöker ett gudomligt väsen 

henne och berättar att hon kommer att bära Guds son. Även om premissen kring hur de två blir 

gravida skiljer sig åt så är de gemensamma nämnarna namnet Mary samt budskap från Gud. 

Eftersom imitationer av bibelberättelser finns med på en övergripande nivå så öppnar detta upp 

för konfrontation. Genom ironi, en modern miljö och moderna tonårsproblem konfronteras den 

kristna diskursens rättfärdigande av att använda bibeln som ett vapen.  

 

Bibeln har också en metaforisk betydelse i filmen. I scenen där Hilary Faye försöker utföra en 

exorcism av Mary följer en intressant ordväxling; 

 

Hilary Faye: Mary, turn away from Satan. Jesus, he loves you.  

Mary: You don’t know the first thing about love.  

Hilary Faye: [kastar en Bibel på Mary] I am FILLED with Christ’s love! You are just jealous 

of my success in the Lord 

Mary: [håller upp Bibeln] This is not a weapon! You idiot. (Ohoven & Dannelly, 2004).  

 

Även om det inte är en uttrycklig metafor i klassisk bemärkelse så finns det en metaforisk 

innebörd i det Mary avslutar konversationen med; bibeln är inte ett vapen. Det är ett redskap 

som ska behandlas med respekt och vördnad, inte för förtryckande och berättigande ändamål. 

Denna metafor kan appliceras som en allegori i filmen som helhet då bibeln som vapen förgör 

dess användare och personer i deras omvärld och det är först när bibeln blir ett redskap för 

acceptans som försoning kan ske.  

 

I den första bilden på Mary står hon med ansiktet vinklat och avslappnat, med himlen som 

bakgrund, likt renässansens målningar med kristna motiv av målare som Giovanni Bellini eller 

en påklädd version av Botticellis ”The Birth of Venus”. Redan i första scenen etableras en 

koppling till kristendom genom en tydligt etablerande bild. Bilden följs av Marys voice-over 

där hon berättar om sitt liv från att hon blev pånyttfödd kristen och fram till Deans avslöjande. 

Andra kristna metaforer visas när Patrick lidelsefullt hänger på korset, korsrörelsen över bröstet 

och de scener där Cassandra och Hilary Faye talar i tungor. Scenen där Cassandra talar i tungor 

sker efter the Christian Jewels föreställning och hela aulan blir exalterade över att hon, den enda 
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juden, talar Guds språk. Deras exalterade tillstånd dör snabbt ut när Hilary Faye påpekar att 

Cassandra, på spanska, säger att ”she has a hot pussy!” (Ohoven & Dannelly, 2004) där ordet 

pussy censureras med ett pip.  

 

I Saved! (2004) finns det en uppsättning stereotypa föreställningar. Utöver den excentriska 

kristna personen så finns de klassiska High School-stereotyperna representerade; balens 

drottning, den missförstådda outsidern, sportfånen, nörden, den blåögda välgöraren och många 

fler (George, 2016). Balens drottning och skolans mest populära tjej är, i början av filmen, 

Hilary Faye och likt många andra som erhållit denna titel så är Hilary Faye en elak karaktär, 

dock förstår hon inte det själv då hon tror att hennes beteende är rättfärdigat av Gud. Den 

missförstådda outsidern är Cassandra som tidigt får stämpeln att vara en stökig person. Flera 

rykten florerar om henne, varav det mest populära är att hon jobbar som strippa. När Mary, 

Roland och Patrick väl lär känna Cassandra inser de att inga av ryktena är sanna och att den 

tuffa och provocerande masken hon burit är just det, en mask. Sportfånen är inte representerad 

i klassisk bemärkelse i filmen utan handlar snarare här om den person som spelar bäst för Guds 

lag, och än en gång skulle Hilary Faye kunna passa in i denna stereotyp, men också Pastor Skip 

och de resterande personerna i the Christian Jewels skulle passa i densamma. De två karaktärer 

som inte platsar här är Cassandra och Roland, och mot slutet av filmen har Marys position inom 

denna stereotyp förändrats och är inte alls medverkande längre med samma extrema tendenser. 

Den blåögda välgöraren är en karaktär som ännu inte nämnts, nämligen Tia som är en outsider 

och allt hon vill är att alla ska vara lyckliga, även om hon inte är den mest taktiskt slipade 

personen när det kommer till diplomatiska relationer.   

 

Utöver dessa klassiska High School-stereotyper finns också kristna stereotyper väl 

representerade och dessa är främst de kontrasterande Madonnan (Jungfru Maria) och Skökan 

(Maria Magdalena). Mary har som karaktär vissa likheter med Madonnan, vilket redan har 

staterats, men hon uppfyller också, i Hilary Fayes ögon, rollen som skökan när hon får reda på 

att Mary är gravid med Deans barn. Inte nog med att hon är gravid utanför äktenskapet utan att 

pappan dessutom är en pervers homosexuell. Hilary Faye ser sig själv som en som uppfyller 

idealet av Madonnan; hon sparar sin oskuld tills hon gifter sig, är Guds största cheerleader och 

försöker aktivt rädda större delen av karaktärerna i filmen. På balen ställer hon sig i kontrast 

med Mary då hon har gjort ”the christian thing my whole life! [She] did not have sex with a 

gay and try to blame it on Jesus!”. Mary säger Hilary Fayes namn varpå hon svarar “Oh, shut 

up, you fornicator!” (Ohoven & Dannelly, 2004). Dock kommer det också fram i samma scen 
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att Hilary Faye inte är så gudfruktig och änglalik som hon fått vissa att tro, när Tia konfronterar 

Hilary Faye med ett kvitto som bevisar att det var Hilary Faye som vandaliserade skolan – till 

allas, förutom Mary och gängets, chock.  

 

Ironi är det som verkligen särskiljer Saved! (2004) från Bend it like Beckham (2002). I den 

sistnämnda filmen finns det inga ironiska aspekter representerade, medan det genomsyrar den 

förstnämnda titeln. De karaktärer som bidrar med flest ironiska sekvenser är Cassandra och 

Roland där ironin oftast används för att förlöjliga de fundamentala kristnas beteenden. 

Exempelvis, när Cassandra och Roland ser Mary lämna kliniken, säger de; 

 

Cassandra: There’s only one reason Christian girls comes down to the Planned Parenthood. 

Roland: She’s planting a pipe bomb? 

Cassandra: Okay, two reasons. (Ohoven & Dannelly, 2004) 

 

Även om dialogutbytet inte är fullt ut ironiskt så hintar det på ironi. Det som ger det den ironiska 

stämpeln är hur Cassandra and Roland säger det; med glimten i ögat. Båda förstår uppenbart 

varför Mary varit på kliniken eftersom hon försöker gömma sig bakom ett par stora glasögon 

och skynda sig direkt från entrén till bussen. Då både Cassandra och Roland identifierar sig 

som icke-kristna har de svårt att ta något som skolans cheer-squad gör seriöst. Samtidigt kan 

detta tolkas som en förolämpning av de fundamentala kristna grupper som, i verkligheten, 

bombar och hotar kliniker som Planned Parenthood. Eftersom kommentaren görs med lätt ironi 

så förstärks det ytterligare att skaparna av filmen inte fördömer kristendomen, utan endast avser 

kritisera vissa kristna personers och gruppers beteende.  

 

Cassandra vänder sig också till ironi vid varje tillfälle som Hilary Faye försöker rädda 

Cassandra från det syndiga och okristna liv hon lever. När Hilary Faye och Patrick kommer till 

köpcentret och närmar sig Cassandra, Mary och Roland distraherar Cassandra Hilary Faye så 

att Mary och Patrick kan smita iväg genom att säga att hon känner sig utanför under juletid.  

 

Hilary Faye: Well, if you decided to accept Jesus into your heart, you and your people could 

join in on the fun! 

Cassandra: You know what you’re right! I want to join in on the fun. I don’t want a 

Hanukkah bush this year, I want a Christmas tree. 

 

Hilary Faye: You’re playing me again? 
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Cassandra: No, I want to start a personal relationship with Jesus. I want to be saved! 

(Ohoven & Dannelly, 2004) 

 

Cassandra får uthärda Hilary Faye och hennes religiösa övertygelse och när de interagerar nästa 

gång så meddelar Cassandra att hon ångrade sig och nog går med på Satans sida istället. 

Oberoende av vilken situation det är så uppstår en katt-och-råtta-lek mellan de två karaktärerna. 

Hilary Faye försöker vara en spirituell guide, medan Cassandra bara vill leva sitt liv och bli en 

starkare motståndare mot Hilary Faye och hennes likar. Denna scen är vital för temat om den 

missionerande evangeliska kyrkan som representeras i filmen, där ifrågasättandet av deras vi-

mot-dem-diskurs är kärnan i historien. 

 

Ytterligare en situation som, i högsta grad, är relevant för filmen som helhet är när Cassandra 

och Roland samtalar. Cassandra säger att hon trodde de skulle ha skickat Roland till ”a special 

school”, varpå Roland responderar med ”this IS a special school” (Ohoven & Dannelly, 2004). 

Denna ironiska sekvens är också länkad till temat om att vissa kristna gruppers beteende är 

berättigat att förlöjliga och likt den kristna grupp som är representerad i Saved! (2004) så 

förlöjligar och förminskar de dem som inte följer deras övertygelser och sätt att leva; något som 

går emot Cassandra och Rolands egalitära världssyn.  
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Diskussion 

 

Tidigare forskning visar att film har en stor potential till att vara ett användbart läromedel både 

i och utanför skolan. Det är ett värdefullt verktyg för att belysa samhällsaspekter och att främja 

samt problematisera olika diskurser, och i detta avsnitt ämnar jag diskutera hur film kan 

användas som läromedel i den religionsdidaktiska undervisningen. Genom att ha analyserat 

filmerna utifrån en semiotisk analys har diverse representationer och diskurser framträtt i 

relation till religion, tradition och kultur. Vidare kommer jag att återkoppla resultatet från 

analysen till en diskussion i relation till begreppen intersektionalitet, interkulturalitet och 

normkritisk pedagogik.  

 

Intersektionella fenomen i relation till den andre 
 

I analyserna av Bend it like Beckham (2002) och Saved! (2004) har det framkommit en tydlig 

vi-mot-dem-diskurs som, i viss mån, problematiseras. I Bend it like Beckham (2002) är den 

tydligaste intersektionella korsningen den mellan etnicitet och kön, och den etniska aspekten är 

tätt kopplad till kulturella föreskrifter och traditioner. Jess drabbas vid flera tillfällen av sexism, 

rasism. samt diverse andra diskriminerande handlingar. I relation till sexism finns det flera 

instanser då detta sker. Först och främst sker det på daglig basis i hemmet då Jess förväntas 

passa in i den normativa och traditionella rollen som hemmafru. Med sexism syftar jag på den 

definition som staterar att en person utsätts för fördomar eller diskriminering baserat på dennes 

kön. Vidare finns det förväntade beteenden, förhållanden eller attityder som främjar stereotyper 

av sociala roller baserade på kön, och de som bryter dessa kan diskrimineras på andra grunder 

(Merriam-Webster). Med andra ord finns det inte många sätt att frånkomma sexism i ett 

normpräglat samhälle. Jess försöker hantera sina föräldrars förväntningar på henne kring hur 

en ’riktig kvinna’ ska vara och vad hon ska göra. Samtidigt kämpar hon mot sexism inom 

fotbollen. Några av de mest uttalade exemplen på detta är när gruppen killar hon normalt spelar 

med i parken får se Jess i sin laguniform för första gången – uniformen exponerar hennes ärr 

på benet, vilket snabbt framkallar skämtande och nervärderande kommentarer. Även om 

killarna inte menar något ont med vad de säger så påverkar det Jess eftersom hon har dåligt 

självförtroende när det kommer till ärret. De säger att ärret är ”disgusting” (Nayare & Dannelly, 

2002) och Jess kontrar med att dribbla bort killen som sa det för att påvisa att även om hon har 

en uttalad, yttre, vanställning så är hon fortfarande fullt kapabel att spela fotboll. Vidare är det 
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samma grupp killar som sitter på läktarna under lagets fotbollsmatcher och aktivt objektifierar 

spelarna på planen. Tony, som precis kommit ut för Jess, blir irriterad och frågar varför de inte 

bara kan se kvinnorna som fotbollsspelare och till svar får han hysteriska skratt. Denna sekvens 

är inte enbart riktad mot Jess, utan mot spelarna i allmänhet.  

 

Jules bryter också mot normen för kvinnor då hon vägrar anpassa sig efter de stereotypa 

bilderna av unga kvinnor. Mrs. Paxton försöker hela tiden förändra Jules så att hon ska anpassa 

sina kläder och sitt beteende för att locka till sig män, och anser att kvinnor ska modellera sig 

efter de manliga önskemålen. Då både Jules och Jess uttryckligen utsätts för sexistiska diskurser 

på ett humoristiskt sätt kan detta bidra till att skapa en diskussion i relation till skolans 

demokratiska värdegrund (Gy11). Framförallt då det är en av de diskrimineringsgrunder som 

finns och att det är indirekt nedvärderande gentemot deras identiteter. För Jules är detta inte 

lika antiklimax-laddat som för Jess. Jess är mitt uppe i identitetsskapandet då hon levt i en 

isolerad bubbla i det indiskdominerade område som är hennes föräldrars hem. När Jules 

introducerar henne för professionell fotboll för kvinnor och ökad exponering för den brittiska 

kulturen med alkohol, fester och en mer lättsam inställning till sex, så sätts Jess identitet i ett 

skört tillstånd i delar av filmen. Hon måste ljuga för sina föräldrar och blir sedan avslöjad; något 

som metaforiskt talat också kan vara applicerbart på homosexualitet, religiös revolt och andra 

normbrytande beteenden och livsåskådningar.     

 

Vidare utsätts även Jess för rasistiska diskurser i filmen, vilket främst märks vid ett tillfälle då 

en av motspelarna kallar henne för paki. Även Joe utsätts för detta på grund av sitt irländska 

ursprung, vilket, i filmen, påvisar att rasism inte är direkt kopplat till etnicitet utan snarare 

nationalitet. Dock kan detta också syfta till xenofobi, vilket innebär att en individ känner hat 

mot främlingar till den normativa populationen (unseco). Xenofobi och rasism är ofta 

sammanlänkade men är ändå enskilda fenomen. Rasism är oftast baserat på fysiska skillnader 

som hudfärg, hårtyp, ansiktsdrag och dylikt, medan xenofobi snarare är baserat på beteenden 

och idéer kring den andre som utländsk eller obehörig; någon som inte hör hemma i samhället 

eller nationen (unseco). Trots att dessa begrepp är svåra att separera kan en grov generalisering 

göras: xenofobi är tankarna och rasism är agerandet. Så i Jess fall blir hon utsatt för både en 

xenofobisk diskurs och ett rasistisk agerande, medan Joes erfarenhet hintar om rasistiskt 

agerande gentemot honom utifrån en tydlig xenofobisk diskurs. I Joes och Jules fall är det ingen 

tydlig intersektionell diskriminering som gestaltas i filmen, utan det är Jess som är den som 

främst utsätts för detta. Det är svårt att avgöra huruvida Pinky och Tony (om Tony väljer att 
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komma ut efter filmens sluttexter) blir utsatta för en intersektionell diskriminering då Bend it 

like Beckham (2002) inte fokuserar på eller följer dessa karaktärer i deras privata liv.   

 

I Saved! (2004) finns det vissa karaktärer som utsätts för en intersektionell diskriminering och 

vissa som utsätts för diskriminering men inte faller inom ramen för den intersektionella 

diskursen. Då den övergripande ideologin är fundamental evangelisk kristendom finns det flera 

karaktärer som utsätts för nedsättande behandling. I relation till etnicitet består hela 

rollbesättningen av vita, och på grund av detta finns det inte någon tydlig rasistisk diskurs i 

filmen. Dock kan det argumenteras att det finns en xenofobisk diskurs där den andre är 

Cassandra; juden som vägrar konvertera och anamma Jesus som frälsare. Vidare har hon, enligt 

filmens diskurs, en okonventionell syn på sex och bryr sig inte om att vänta till äktenskapet 

innan hon har sex. Även om rykten om Cassandra som strippa och promiskuös person florerar, 

så visar det sig att det förstnämnda ryktet är falskt och det insinueras att detta även gäller det 

andra ryktet då hon faller för Roland och de inleder ett stabilt förhållande. Likt Bend it like 

Beckham (2002) fokuserar Saved! (2004) på religiösa traditioner och normer, d.v.s. inget sex 

innan äktenskap, homosexualitet är en synd, religiösa ikoner och hemmafruar och arbetande 

män.  

 

Cassandra blir utfryst och därmed diskriminerad på basis av att hon har sex innan äktenskapet, 

inte har något emot homosexualitet, bär inga religiösa ikoner (förutom ett halsband där det står 

’Cassandra’ på hebreiska) och anpassar sig inte efter normen om en from och undergiven 

hemmafru. Utöver detta utsätts hon också för religiöst förtryck och, då hon är kvinna, för 

sexism. Det religiösa förtrycket tar sig form i att Hilary Faye och hennes likar inte accepterar 

att Cassandra har sin egen tro och hela tiden försöker konvertera henne utan att ta någon hänsyn 

till religionsfrihet. I skolans värdegrund står det klart och tydligt att ingen ”i skolan [ska] 

utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling” (Gy11, s. 5). Även om Saved! 

(2002) utspelar sig i USA så är det i den svenska skolan som denna uppsats syftar till och då 

blir detta en grundläggande aspekt av att diskutera religionsfrihet utifrån filmen.      

 

Hilary Faye tycks tro att Rolands handikapp är det som definierar honom. På grund av att han 

dessutom är ateist och umgås med Satans avkomma, Cassandra, blir han utsatt för 
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särbehandling. I filmen finns det ingen utsagd diskriminering utan den sker i form av hyckleri 

gällande räddning; att allt beteende är förlåtet så länge räddning är i fokus.  

 

Representation utifrån intersektionella modeller 

 

Alkestrand (2016) nämner i sin text tre olika typer av intersektionella modeller varav 

representationell intersektionalitet är den modell som är mest förankrad i populärkulturella 

diskurser. När Alkestrand (2016) pratar om representation är det mest förlikat med Halls (2013) 

teorier kring detta. Jag vill dock argumentera att även Jacksons (2011) teorier är högst aktuella 

i denna diskurs. I både Saved! (2004) och Bend it like Beckham (2002) finns det ingångsvinklar 

utifrån olika representationella aspekter. Diskussionen har redan berört ämnet intersektionell 

diskriminering och det är nu läge att byta fokus till representation.  

 

Vid första anblick finns det stora skillnader mellan Saved! (2004) och Bend it like Beckham 

(2002). Den förstnämnda är en brittisk produktion där två kontrasterande etniciteter och 

traditioner porträtteras; sikher och britter. Den andra har inga kontraster vad gäller varken 

etnicitet eller traditioner, då karaktärerna alla är etniskt vita och kristna med undantag för 

Cassandra. I Saved! (2004) är det kampen mellan olika övertygelser som står i fokus; 

övertygelser som är mer kopplade till religion än något annat. Cassandra är, likt tidigare nämnt, 

den andre i filmen och ingen bemöter henne med nyfikenhet och vördnad i relation till hennes 

identitet som jude. Istället får hon, från allra första dagen, stämpeln att hon är någon som 

behöver räddas då hon inte lever efter det som, i filmen, framställs som normen. Dock är det 

viktigt att lyfta fram att Cassandra själv inte pratar om sin religion i annat syfte än att provocera 

Hilary Faye. Vidare framställs inte om Cassandra är utövande jude eller ej då hennes scener 

oftast är provokationsfyllda eller agerar som ett stöd för Mary. Trots att inte mycket om 

Cassandra och hennes tro representeras i filmen så är Hilary Fayes agerande mot Cassandra 

något som kan bidra till en guide om hur bemötandet av andra kulturer, religioner, etniciteter 

och dylikt inte ska ske. Istället för att se en person som något som måste ’rättas till’ bör fokus 

ligga på att lära sig så mycket som möjligt om den andre för att göra den mindre främmande; 

något som är en av grundprinciperna inom interkulturalitet.  

 

I Bend it like Beckham (2004) är kontrasterna tydligare där kulturkrock på kulturkrock sker. En 

av de tydligaste scenerna där bristande kunskap illustreras är scenen där Mrs. Paxton för första 

gången möter Jess och uttrycker att Jules kan lära sig av Jess i fråga om respekt för äldre. I 



 

41 

 

samma scen frågar hon också om Jess är bortlovad till någon, varpå Jess svarar att hon inte är 

det men att Pinky ska gifta sig och att det är en ”love match”. I en annan scen frågar en 

lagkamrat om det är accepterat för Jess att välja en vit person och gifta sig med, och Jess svarar 

”White, no. Black, definitely not. A muslim, no way!” (Nayare & Chadha, 2002), vilket i sig 

skapar en intressant dynamik att analysera. Rasism och xenofobi finns representerade i alla 

kulturer och denna scen förstärker detta på ett självklart men samtidigt intetsägande vis, då Jess 

säger detta lite i förbifarten som om hon skäms över detta faktum. Likt många andra 

diskrimineringsgrundande aspekter så nämns bara detta i förbifarten i filmen och 

problematiseras aldrig fullt ut.  

 

Genuinitet och nyfikenhet i den interkulturella bubblan  
 

Samexistens är något som hos vissa kan ses som en utopisk dröm där alla, oavsett härkomst, 

sexualitet, kön, könsidentitet, religion, funktionalitet och dylikt, kan leva och lära av varandra. 

Ett samhälle där konflikterna blir mindre och marginaliserade grupper inte längre ses som 

annorlunda utan accepteras och ses som värdefulla medborgare i samhället. I Saved! (2004) och 

Bend it like Beckham (2002) finns det interkulturella diskurser men, likt de intersektionella 

diskurserna, är detta inget som problematiseras på ett djupare plan. Dock finns diskursen om 

interkulturalitet närvarande i båda produktionerna.  

 

I större delen av Bend it like Beckham (2002) presenteras en mångkulturell diskurs där familjen 

Bharma och familjen Paxton används som kulturella oppositioner i en bråkdel av den mångfald 

som finns representerad i Storbritannien. Mr. och Mrs. Bharma vill inte att deras döttrar ska 

beblanda sig för mycket med den provokativa och respektlösa brittiska kulturen och håller 

därför hårt på deras indiska traditioner och sikhtro. Döttrarna ska klä sig respektfullt, inte ha 

sex innan äktenskapet och umgås med personer från deras egen grupptillhörighet. Dessa 

traditioner och etiska normer som familjen Bharma har är också väldigt lika den tradition och 

etiska diskurs som presenteras i Saved! (2004), vilket i sig presenterar en intressant 

traditionsöverskridande likhet. Trots att denna mångkulturella diskurs finns presenterad i Bend 

it like Beckham (2002) så är det främst hos den äldre generationen som oviljan till en 

gränsöverskridande dialog finns. I scenen där Jules först närmar sig Jess gör hon det endast 

utifrån premissen att Jess är en bra fotbollsspelare och Jess döms inte på grund av hennes 

ursprung. Trots att Joe i början är tveksam till Jess, då han aldrig sett en indier spela fotboll 

förut, blir han snabbt övertygad. Detta är i sig en otroligt givande interkulturell diskurs där 

kunskaper, talanger och färdigheter väger tyngre än kulturella skillnader. Även de andra 
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spelarna i Hunslow Harriers är öppna för Jess och hennes deltagande i lager av den enkla 

aspekten att hon är en bra spelare och trevlig person. Dock visar de även nyfikenhet för Jess 

kultur men detta görs aldrig, för en utomstående åskådare, på ett förminskade sätt. Det är den 

här typen av avslappnad, kravlös och icke-dömande diskurs en bör ha gällande kulturella 

skillnader. Likt det Jackson (2011) skriver kring den tolkande ansatsen så måste forskare och 

elever reflektera över sin egen position och sina erfarenheter, och vidare granska dessa 

erfarenheter och världssyn för att enklare relatera till det som studeras.  Det är dock viktigt att 

påpeka att åskådare till filmerna inte vet vad som försiggår i karaktärernas tankar och huruvida 

de faktiskt använder denna reflexivitet i relation till hur de ställer sig till och frågar kring, i detta 

fall, indisk tradition och sikhtro.  

 

I Bend it like Beckham (2002) är det största hindret för en interkulturell dialog inom familjen 

Bharma att de håller så hårt på sina traditioner. Varför de gör detta går det endast att spekulera 

om, men den tydligaste aspekten som tas upp i filmen är hur Mr. Bhamra nekades tillträde till 

den lokala cricketklubben på grund av sitt ursprung – och detta kan i sin tur ha bidragit till att 

familjen dragit sig undan och håller sig borta från den brittiska kulturen för att inte bli utsatta 

för diskriminering igen. Vidare motiverar både Mr. och Mrs. Bhamra att de håller på 

traditionerna för att skydda sina döttrar, så att de inte blir utsatta på samma sätt som Mr. Bhamra 

tidigare blev. Oavsett om detta är rätt eller fel så finns det ändå en logik i att de drar sig undan 

och endast knyter an till det indisk-brittiska samhället som presenteras i filmen. Detta 

presenterar ett individbaserat problem som skapats av en samhällsstruktur där denna 

interkulturella dialog helt ignoreras, och därmed bidrar till binära kulturella oppositioner. Det 

är först i slutet av filmen som Mr. och Mrs. Bhamra spräcker sin bubbla och de gör detta för 

deras döttrars skull, och detta bidrar till att de får interagera med familjen Paxton samt att Mr. 

Bhamras kyliga förhållande med Joe utvecklas till en vänskap. En av de anledningar som kan 

ses som bidragande till Mr. Bhamras och Joes slutgiltiga vänskap är att Joe aldrig ifrågasätter 

Mr. Bhamra, utan snarare uppmanar honom att se Jess spela eftersom hon är duktig. Än en gång 

läggs alltså fokus på den kunskap och förmåga som ligger till grund för diskursen som 

presenteras i filmen. Även stipendiet som tilldelas både Jess och Jules påvisar att deras hårda 

arbete och talang belönas likvärdigt. Trots detta, likt den metaforiska innebörden av titeln, fick 

Jess gå en längre väg för att nå dit, trots att hindren låg i hennes egen kultur och inte i den 

brittiska dito.  

 



 

43 

 

Saved! (2004) är lite annorlunda uppbyggd då det inte finns ett tydligt vi mot dem-perspektiv i 

diskursen. Likt det som redan nämnts illustreras olika bemötanden av Cassandra i filmen där 

Roland, den rullstolsburna ateisten, är den som först närmar sig Cassandra. Mary närmar sig 

inte Cassandra förrän hon själv blir en av de utstötta, men trots detta uppstår aldrig en 

interkulturell dialog. Dock gör majoriteten av karaktärerna, med undantag för Hilary Faye, en 

interkulturell resa. Då den fundamentala evangeliska ideologin är normen i filmen blir allt annat 

normbrytande. Trots att filmen inte har en tydlig interkulturell diskurs så fungerar den väldigt 

bra för ett interkulturellt diskussionsunderlag i fråga om hur en inte ska bemöta andra kulturer 

med utgång från Hilary Faye och Pastor Skip. Lösningen är aldrig att ge andra stämpeln att de 

måste räddas eller skickas till ställen som Mercy House. Istället skulle de ha agerat som i sista 

akten, där Mary, Dean, Cassandra, Lillian och alla andra försonas och låter varandras olikheter 

vara just det, olikheter; inte en diskrimineringsgrundad uteslutning.  

 

Hur upprättas då en interkulturell dialog med en fundamentalistisk troende kristen likt Hilary 

Faye, som anser allt ont kopplas till Satan och allt gott är Guds vilja, och som dessutom inte 

respekterar den andre och dennes personliga tro och tradition? Är det ens möjligt? Med den 

version av Hilary Faye som presenteras i början av filmen är en sådan dialog näst intill omöjlig, 

något som bevisas gång på gång under berättelsens gång. Dock skulle en interkulturell dialog 

vara möjlig efter att hon har konfronterats angående sina tvivelaktiga och småsinta ageranden. 

Det finns en stark symbolik kring Hilary Faye och hennes fall i andras ögon. I första scenen 

hon är med i står hon och Mary och målar den stora Jesus-statyn som pryder skolans parkering. 

I hennes sista scen kraschar hon sin bil in i statyn och den faller sönder över Hilary Faye som 

sitter uppgiven i bilen. Likt en intervention som generellt utförs när saker och ting har gått så 

långt att, för att citera Timbuktu (2003), ”the botten is nådd” så är det i detta tillstånd som Hilary 

Faye först verkar mottaglig för en interkulturell dialog. Det Hilary Faye kunnat göra för att inte 

främmandegöra Cassandra och Mary eller förminska Roland är att ställa frågor på ett nyfiket 

och genuint vis för att få en förståelse för den andre, vilket i sin tur kan bidra till ett 

kunskapsutbyte där en samexistens kan frodas. 

 

Normkritisk pedagogik – ett religionsdidaktiskt bidrag 
 

Fältet normkritisk pedagogik har en förmåga att både provocera och informera. Vid flertalet 

tillfällen har jag använt mig av normkritiska övningar och en majoritet av min egen 

undervisning fokuserar på att synliggöra normer i respektive religion, kultur och andra 

situationer i både religionskunskap och engelska. Med metodmaterial som Bryt! (RFSL, 2011) 
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och O/Lika (LSU, 2008) så kan pedagogen skapa utrymme för diskussioner kring fördomar och 

diskriminering med utgångsläge i normer och hur dessa kan utmanas eller brytas. Övningen 

Osynliga Lappar som nämns i O/Lika (LSU, 2008) är en av de jag använder i 

religionsundervisningen när kriteriet kring identitet, kön och socioekonomisk bakgrund 

behandlas, och denna övning går också att applicera i en mediediskurs. Övningen handlar om 

att reflektera över vilka ’osynliga lappar’ du tror att andra sätter på dig samt vilka lappar du 

sätter på andra. Här är ordet “lappar” synonymt med etiketter som punkare, invandrare, flata, 

muslim och dylikt (LSU, 2008). När dessa lappar har placerats blandas lapparna och deltagarna 

drar en lapp och sätter den på sig själv, och sedan ställs frågor som ”vem är jag om jag har den 

här lappen på mig?”, ”hur värderar man den grupp som lappen syftar på?” och ”betyder lappen 

olika för tjejer, killar och andra könsidentiteter?” (LSU, 2008). I klassrummet har denna övning 

varit ytterst värdefull och har skapat otroligt många intressanta diskussioner. Övningsmetoden 

är lättillgänglig och pekar inte ut specifika individer i klassrummet då allt sker anonymt.  

 

I relation till de filmer som analyserats och diskuterats i denna text så kan denna övning, 

Osynliga Lappar, appliceras i en normkritisk diskussion där filmerna står i fokus. Vilka 

lappar/etiketter sätter eleverna på religionerna som presenteras i filmen? På karaktärerna? På 

traditionerna? Detta sätt att titta på filmerna och de religioner och traditioner som presenteras 

däri är väldigt likt det som Reuber (2011) tar upp som metod i sin artikel ”Voodoo Dolls, 

Charms, And Spells in the Classroom”, där hon skapar en mind-map kring elevernas första 

intryck av voodoo och frågan ”what do you associate with voodoo?” är principiellt likvärdig 

med att sätta etiketter på en religion eller tradition. Reubers (2011) text har en genomgående 

normkritisk diskurs där fokus ligger på att dekonstruera den populärkulturella uppfattningen av 

en specifik tro. Vidare stämmer artikeln väl in på kursplanen för religionsvetenskap (Gy11) då 

båda uppmuntrar till att elever ska bli medvetna om olika religiösa uppfattningar, kulturer och 

deras värderingar samt få en djupare förståelse för religionen, dess historia, trossystem och 

ritualer. Elever ska också få en förståelse för skillnader mellan olika inriktningar och kunna se 

samband mellan olika religiösa trosuppfattningar. Det Reubers (2011) lagt till i sin artikel är 

hur pedagogen guidar diskussionen av den valda filmen för att ge studenterna kulturell kunskap 

och förståelse för hur, i detta fall, Hollywood skapar förfalskade versioner av religionen.  

 

Då jag ännu inte applicerat dessa filmer i min undervisning är det svårt att veta vad eleverna 

skulle svara på frågan kring vad de associerar med kristendom eller sikhism. Dock finns det 

några etiketter som är uppenbara; Jess är indier, Mary är amerikan, de är båda heterosexuella 
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och ungdomar. Med visuella redskap så som filmerna ges möjligheten att skapa en diskussion 

kring respektive religion och tradition utan att riskera förminskning av elever som identifierar 

sig med tron som presenteras i filmen. Det skapar också ett värdefullt underlag i relation till 

identitetsskapande, etik och moral samt kulturella normer. I Saved! (2004) kan diskussioner 

kring rättfärdigat beteende diskuteras; är det accepterat att bete sig nästintill hur som helst i 

religionens namn på bekostnad av sin omgivning? Då filmen inte fördömer kristendom utan 

bara visar kristna personers ageranden så finns det underlag för en religiös samhällsdebatt som 

går att koppla till kristna rörelser likt Westboro Baptist Church som är kända i media och ägnar 

sig åt hets mot folkgrupp, där hatpropaganda emot hbtq+-personer, ortodoxa katoliker, 

muslimer, judar och andra som inte stämmer in i deras världsbild är vanligt förekommande 

(Anti-Defamation League, 2010). Trots att den kristna rörelse som presenteras i Saved! (2004) 

inte använder sig av hatpropaganda mot specifika grupper så är deras handlingar gentemot 

homosexuella, ogifta mödrar, icke-troende och andra som inte faller inom deras ramar 

diskriminerande, vilket går emot den svenska skolans demokratiska värdegrund där en 

diskussion kring mänskliga rättigheter bör ligga i fokus (Gy11). Eftersom film alltid speglar en 

sida av en komplex verklighet ger mediet en normativ grund att utgå ifrån för att sedan, genom 

en intersektionell och interkulturell diskurs, utmana dessa normativa föreställningar på ett 

distanserat men samtidigt verklighetsförankrat sätt. Det Reubers (2011) ger som förslag är en 

bra mall för pedagoger att utgå ifrån när de lägger upp religionsundervisningen runt film; att 

först fråga eleverna vad deras första tankar kring den diskuterade religionen är och sedan dela 

upp dessa i positiva och negativa föreställningar. I och med detta ges pedagogen en startpunkt 

gällande var diskussionen bör ligga. Om det finns fler etiketter på den negativa sidan än den 

positiva, eller vice versa, så sammanställer det den normativa uppfattningen som klassen har 

om nämnda religion och detta ger då en mental mall för att utmana dessa normativa 

föreställningar och ge en mer komplex och nyanserad förståelse för det som studeras i en säker 

miljö där underlaget är av både berättande och visuell karaktär.  

 

Bend it like Beckham (2002) är inte lika fundamentalt rotad som Saved! (2004) då fokus inte 

ligger på den religiösa tron, utan snarare på kulturella skillnader och den äldre generationens 

ovilja att mötas i en interkulturell dialog. Upplägget kring hur Bend it like Beckham (2002) kan 

användas i klassrummet är samma som det Reubers (2011) tar upp med en början i etiketter 

som ger en grund till vad som behövs bemötas i relation till religion och tradition. 

Problematiken, som jag redan lyft, är att sikhism inte är en religion som religionskunskapen 

tycks lägga mycket fokus på. Givetvis har jag inget statistiskt underlag för detta, utan 
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iakttagelsen är grundad i personliga erfarenheter och observationer. Dock möjliggör ändå 

filmen en diskussion kring tradition då sikher och hinduer delar många vardagliga traditioner 

som kläder, bröllop, könsroller och matkulturer. Det klädesplagg som tydligast särskiljer sikher 

från hinduer är turbanen; dock illustrerar filmen unga manliga sikher som mer västerländska 

där turbanen och traditionen om att låta hår växa inte följs. Detta i sig ger en intressant 

diskussionsgrund kring traditioner och dess modifikationer när religionen eller traditionen är 

en minoritet, och huruvida denna förändring beror på en önskan om att passa in eller om det 

handlar om andra bakomliggande orsaker.  

 

Så som poängterats i kapitlet om normkritisk pedagogik finns det ett mönster där västvärlden 

aktivt använder och jämför olikheter i ”andra religioner” för att påvisa att de är annorlunda eller 

inte har kommit lika långt i utvecklingen som västvärlden. Samtidigt står det klart och tydligt i 

kursplanen för religionskunskap 1 att ”kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess 

traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger till 

grund för det svenska samhället” (Gy11, s. 137).  Redan här finns en problematik i hur 

religionskunskapen i Sverige läggs upp, trots att det finns en godtycklig orsak till det. 

Kristendomen står i fokus och detta gör att andra religioner kan ses som mindre viktiga när 

formuleringar som ”kristendomen, de övriga världsreligionerna” (Gy11, s. 138) framställer 

andra religioner som mindre värda eller kontrasterande. Samtidigt framställs det tydligt i 

skolans grundläggande värden att skolan ska vara icke-konfessionell, vilket i sig kan skapa 

missförstånd i relation till religionskunskap även om så inte bör vara fallet. Huruvida detta är 

meningen med skolverkets formulering av kursplanen eller ej är inte en debatt som kommer tas 

här men detta faktum understryker ändå det som den normkritiska pedagogiken lyfter fram. 

Både Reuber (2011) och religionskunskap 1 kursplan (Gy11) uppmuntrar till jämförelser 

mellan olika religioner och inriktningar och det finns flertalet sådana infallsvinklar i Bend it 

like Beckham (2002). Den tydligaste jämförelsen på religionsnivå är mellan sikhism och 

hinduism, men sikhism kan också jämföras med de abrahamitiska religionerna i form av 

gudatro. Med detta sagt bör dock ingen religion ställas som bättre än någon annan eftersom en 

polarisering då kan växa fram, utan istället ska eleverna ges möjlighet att fundera, ställa frågor 

och anamma Jacksons (2011) reflexivitet och edifikation i inlärningsprocessen. Med det 

visuella mediet som läromedel blir informationen inte statisk utan ger en möjlighet till djupare 

förståelse för religionen som benämns, så länge det finns en öppen dialog och aktivt deltagande 

från alla involverade – lärare som elever – där klimatet är balanserat mellan nyfikenhet, fakta 

och livsförståelse. Paulo Coelho (2010) skriver: 
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Culture makes people understand each other better. And if they understand each other better 

in their soul, it is easier to overcome the economic and political barriers. But first they have 

to understand that their neighbor is, in the end, just like them, with the same problems, the 

same question. People have to understand that their neighbours are not different even if they 

have a different religion, different sociological background […] I don’t see to much hope in 

political dialogue. But I see a lot of hope in cultural dialogue (Coelho, 2010).   

 

Detta citat sammanfattar i mångt och mycket det jag ämnat undersöka i denna text; nämligen 

vikten av olika kulturer och att dialogen med den andre måste ges mer fokus i skolväsendet så 

samhället kan byggas på interkulturella modeller istället för de polariserande mångkulturella 

idéerna där segregation och främmandegöring fortfarande har en grogrund att stå på.  
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Slutsatser 

 

Att använda sig av film som läromedel kan vara både utmanande och givande i ett interkulturellt 

sammanhang så som den svenska skolan. Trots att det svenska samhället fortfarande har en lång 

väg att gå innan en interkulturell samexistens kan uppnås så finns det stora möjligheter i att 

skapa en interkulturell dialog genom normkritiska pedagogiska metoder och upplysning kring 

intersektionella samhällsstrukturer genom alla typer av medier och samhällsdebatter. Med 

utgång ur en modifierad semiotisk analys av filmerna Saved! (2004) och Bend it like Beckham 

(2002) har diskussionen fokuserat på religiösa, traditionella och kulturella representationer samt 

hur dessa kan utmanas och problematiseras för att ge verktyg till en interkulturell dialog i 

religionsundervisningen på gymnasial nivå. Saved! (2004) handlar om en fundamental 

evangelisk rörelse i USA och deras fördomar om den andre och fokus på räddning genom born 

again-principen, och diskussionen har fokuserat på de inre identitetssökande processerna och 

hur denna extrema dogma gör mer skada än nytta. Bend it like Beckham (2002) handlar om en 

ung indier som drömmer om att spela fotboll och hennes traditionsbrytande processer som 

uppstår i syfte att få göra det hon blir lycklig av trots hennes föräldrars motstånd. Saved! (2002) 

behandlar religiösa stereotyper, medan Bend it like Beckham (2002) på kulturella skillnader på 

både en traditionell och samhällshierarkisk nivå. I båda filmerna har tydliga stereotyper 

framkommit, samtidigt som dessa stereotyper och representationer utmanas på olika 

problematiserande sätt. Genom att ge en ökad förståelse för religion och kultur och hur dessa 

framställs och problematiseras i film möjliggörs en mental öppenhet där en dialog kan skapas 

med den andre – den avvikande – med en insikt om att kultur är en korsning av människor och 

livet. Det handlar om hur vi hanterar och funderar kring livet, kärlek, död, besvikelse och alla 

typer av sinnestillstånd. I grund och botten vill vi alla samma sak; att leva ett värdigt liv.   
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