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Del I 
 

Film och undervisning 

I filmens värld lär vi oss vad som är ont och vad som är gott, vilka dygderna är i vår tid, vilka 

ideal vi lever efter, vad som är rätt att säga och tänka lär vi oss i filmens magiska värld. Ungefär 

som människor i alla tider gått till kyrkan för att få veta livets hemligheter och sanningar så går 

vi i vår tid allt oftare till biografen och får svaren på de stora frågorna som formar våra 

värderingar. I biomörkret formar vi oss, speglar oss i det samhälle vi lever i, vi får bekräftelse 

för våra fantasier och lär oss vad äkta kärlek är, vad en vän kan säga och inte säga. I biomörkret 

är världen verkligare och mer intensiv, där kan allt hända och händer. Så går vi ut ur biomörkret 

fulladdade med nya åsikter, upplevelser, värderingar, tankar och möter vår omvärld med de 

glasögon vi fick inne på biografen. Oftast är vi inte medvetna om att vi har dem på oss men ändå 

ser vi mycket av vår värld genom dem och tolkar världen och lever livet utifrån dessa glasögon. 

 

För att bli medveten om dessa glasögon kan vi se en film och sedan föra genomtänkta 

diskussioner om dem. I skolundervisningen finns det oftast inte tid till detta, mycket beroende 

på att film inte anses som riktigt undervisningsmaterial. Jag vill förändra synen på film i 

undervisningen och visa att det kan vara både roligt och givande att använda den. Jag kommer 

att ge några tips på hur vi kan matcha några filmer mot kursmålen i religion A på gymnasiet. 

Men först ska jag berätta om varför jag tyckte att det behövdes en handledning för populärfilm. 

 

Varför är det viktigt att knyta an till populärfilm i undervisningen? 

Svaret faller mig ganska enkelt sedan jag läst Tomas Axelssons undersökning i ”Film som 

redskap för livstolkning, exempel från vardagslivet.” Där argumenten som framförs är 

välunderbyggda av en omfattande enkätundersökning och fortsatta djupintervjuer om filmens 

påverkan och betydelse för unga människor idag. Efter att ha granskat dagens ungas filmvanor 

kan Axelsson säga; ”När man granskar unga människors filmtittande framträder film som en 

viktig källa till upplevelser och reflektion om tillvaron.” (Axelsson 2005 s 31) 

 

Populärfilm har under den senaste tiden fått allt större respekt inom religionsområdet, fler 

forskare som bland andra Stewart M Hoover (journalistikprofessor med religiös inriktning), 

menar att populärkulturen har en förmåga att på ett lättillgängligt sätt spegla vår samtids 

kulturella tendenser. Margaret Miles (teologiprofessor vid Harvard) menar även hon att film 
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har stort värde i den sociala kontext som formare av våra attityder och värden. Hon är även en 

av dem som gjort parallellen från kyrkobesökare till biopublik. Film kan alltså sägas ha stor 

inverkan på våra liv och vad vi fyller dem med, allt från moraliska värden till personliga 

känslokonflikter. Som Axelson skriver i sin slutplädering; ”Dessa populärkulturella produkter 

utgör inte oväsentliga delar av vårt samhälles symboliska universum och kan också som 

sådana gripa djupt in i en människas existentiella reflektioner.” (Axelsson 2005 s 46f) 

 

Om detta stämmer, om ens bara lite, borde vi som lärare då inte stanna upp och fundera över 

våra studenter symboliska universum, hur de skapas, av vad de skapas. I kursplanen för 

religionsvetenskap står det att eleven skall; 

 

”kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att tänka 

och handla 

känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars 

grundläggande uttrycksformer, tro och idéer 

kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till 

problemsituationer i vardags- och yrkesliv 

kunna samtala om problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en given etisk och moralisk 

utgångspunkt 

kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot grundläggande 

värden i samhället 

kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik 

förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur man uppfattar 

människor i sin omgivning.” (skolverket.se)1 

 

Vi vill alltså att våra studenter ska kunna förstå sina egna värderingar och vilken betydelse de 

har för omgivningen, att de ska kunna se en värdering och avgöra om den strider mot de 

grundläggande i samhället, ha en etisk och moralisk utgångspunkt och förstå människors sätt att 

tänka och handla och koppla det till en religion eller livsåskådning. 

 

Religion A 50 gymnasiala poäng, ungefär en till två timmars undervisning i veckan under en 

termin. Enligt Axelssons undersökning ser två tredjedelar av alla tillfrågade mer än tio filmer i 

månaden, var femte person mer än 20 filmer i månaden. Om snittet på en film ligger på två 

timmar så ser dagens unga människor 20 till 40 timmar film i månaden. Ungefär lika mycket 

religionsundervisning de får under sin gymnasietid. Borde inte då vi lärare sätta oss in mer i 
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detta medium som formar våra studenters tänkande, deras värderingar, skapar viktiga drag i 

deras symboliska universum. Svaret är för mig givet, självklart! Frågan är många gånger hur? 

 

                                                   
1 För att se målen i sin helhet med betygskriterier se bilaga ett. 
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Del II 
 

Film i undervisningen 

Hur kan vi som lärare använda oss av film i undervisningen för att hjälpa eleverna att forma 

tankar om vad de ser och uppmärksammar, hur de påverkas och formar sina värderingar utifrån 

film. Hur kopplar vi lärare detta till de uppsatta kursmålen? Det finns många filmer som kan 

lyfta fram de mål som angetts i kursplaner och styrdokument, jag tänkte ta upp alla målen i 

kursplanen för religionsvetenskap och koppla dessa till några filmer vardera och visa hur man 

kan använda dessa i en undervisningssituation. Filmerna jag valt passar oftast in på flera av 

målen, men jag har valt att para ihop en speciell film med ett speciellt mål för att få en tydligare 

diskussion. 

 

Det finns olika sätt att arbeta på när det gäller att visa film. Jag har valt en metod som är ganska 

grundläggande och lätt att variera så som man tycker passar situationen. Den går ut på att man 

ser filmen i sin helhet och sedan följer upp med diskussionsfrågor. Om man ger eleverna 

frågorna före eller efter är upp till varje lärare. Man kan om man vill ge tid till att låta eleverna 

tyst formulera korta skriftliga svar som stöd innan man sätter igång en muntlig diskussion. Ett 

annat sätt är att låta eleverna göra om slutet själva, som de tycker att det borde ha blivit. Ett 

annat sätt är att ha frågorna kronologiskt och pausa i filmen och låta eleverna skriva ner tankar 

kring den situation som de just sett och som frågan berör. Dessa frågor som nu följer är tänkt 

som vägledning och inspiration, hur man använder dem känner nog varje lärare själv beroende 

på den grupp människor man undervisar. 
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Mål och filmer 
 

Mål (skolverket.se) Filmer2 

”kunna beskriva och förstå hur religion och 

livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att 

tänka och handla” 

”Star Wars”, ”Den siste samurajen” 

”känna till kristendomens och några andra 

världsreligioners och andra livsåskådningars 

grundläggande uttrycksformer, tro och idéer” 

”Sju år i Tibet”, ”Dogma” 

”kunna relatera religioners och andra 

livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer 

till problemsituationer i vardags- och yrkesliv” 

”Jalla Jalla!”, ”Populärmusik från Vittula” 

”kunna samtala om problemsituationer i 

vardagen och i yrkeslivet utifrån en given etisk 

och moralisk utgångspunkt” 

”Den gröna milen”, ”Amelie från Montmartre” 

”kunna identifiera och ta ställning till sådant 

som befrämjar eller som strider mot 

grundläggande värden i samhället” 

”Mitt liv i Rosa”, ”Love Actually”, ”American 

History X” 

”kunna reflektera över andra människors olika 

sätt att tänka om liv, tro och etik” 

”Vanilla Sky”, ”21 gram” 

”förstå vad de egna värderingarna betyder för 

självuppfattningen och för hur man uppfattar 

människor i sin omgivning.” 

”Falling Down” ”Fight club” 

 

                                                   
2 För en mer utförlig beskrivning om filmerna se bilaga två 
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Starwars 

Filmen ”Starwars” är en del i en trilogi av George Lukas, nu mera två trilogier, och är den första 

filmatiserade (1977) men den fjärde delen i en serie av sex filmer. Filmen knyter an till målet 

”kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att 

tänka och handla” genom att låta filmens egentliga huvudperson vara den immateriella kraften 

(the force) som genomsyrar hela universum. Denna kraft styr människors sätt att tänka och 

handla, det representerar egentligen all religion och dess påverkan på människor. 

 

Frågor: 

1. Vad är kraften (”the force”), försök beskriva dem med egna ord, vad tycker du att den 

påminner om? Tror du att det finns något ”större” som har inflytande och betydelse över våra 

liv? 

 

2. Vilken roll spelar Ben Kenobi i filmen, i vilka andra traditioner kan man stöta på den rollen. 

Beskriv förhållandet mellan Luke Skywalker och Ben Kenobi. 

 

3. Hur förklarar Ben för Luke att kraften fungerar, hur påverkar kraften sin omgivning, 

människorna i den, hela universum? 

 

4. Vad är en Jediriddare, vilket speciellt förhållande har de till kraften, hur styr den deras liv, 

deras sätt att handla och vara? Vilka koder finns det för en jediriddare att följa och leva efter? 

 

5. Kraften har både en ond och en god sida, hur påverkar det människorna i filmen? Varför tror 

du att det är svårare att följa den goda sidan än den onda? 

 

6. Vad var det som var bra i filmen som du kan hålla med om och vad är det som du inte håller 

med om, sett ur ett andligt perspektiv? 
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Den siste samurajen 

Målet ”kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors 

sätt att tänka och handla” visar sig inte bättre än i filmen ”Den siste samurajen” där får vi möta 

en man som hittar allt han någonsin behövt på den för honom mest osannolikaste plats i 

världen, bland fiender, långt från ”civilisationen”. Filmens underton har något att lära oss alla, 

man kan finna det man söker genom att gå dit man inte alls tänkt sig och finna vänner och 

kärlek bland de man trott varit ens fiender, döm inte och ta inget för givet 

 

Frågor: 

1. Vilken syn på livet har Nathan Algren, på vilket sätt styr det hans åsikter, handlingar och sätt 

att behandla andra? Vilken syn på livet har Katsumoto, hur påverkar det hans omgivning? Vad 

är det som driver dessa två män? 

 

2. Filmen utspelar sig under 1800-talet, på vilket sätt målar den upp västerlandet och deras 

livssyn? Är livssynen i väst densamma idag? 

 

3. Hur förändras Nathan Algren under filmens lopp, vad är det han hittar hos sig själv och hos 

sina fiender? Hur blir hans förändrade beteende bemött av de olika parterna? 

 

4. Samurajernas lojalitet till Kejsaren har stor betydelse i deras liv, vad tror du utgör grunden i 

någons liv som gör dem villiga att leva eller dö för en åsikt eller en person? 

 

5. Ta fram det du tycker är vackert i Katsumotos tro och hans sätt att leva och se saker och ting 

på? Beskriv mötet mellan Algren och Katsumoto, vad tror du attraherade Algren? 
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Sju år i Tibet 

”Sju år i Tibet” är en film som till viss del fyller målet ”känna till kristendomens och några 

andra världsreligioners och andra livsåskådningars grundläggande uttrycksformer, tro och 

idéer.” I filmen får vi möta den tibetanska buddhismen och även dess möte med den kristna 

västerländska världen, kärnan ligger i det vackert gestaltade mötet mellan den västerländska 

Heinrich Harrer och österländske Dalai Lama. 

 

Frågor: 

1. Vilka religiösa riter och symboler ser du i filmen? Förklara vad det är du ser, försök sätta 

finger på vad som är tibetansk buddhism med dina egna ord. Ta reda på mer om Dalai Lama, 

vem han är och vad han är. 

 

2. Beskriv Heinrich Harrer utveckling som person i filmen, hur förändras han, hittar du några 

avgörande ögonblick eller händelser. Vad tror du detta beror på? 

 

3. Klargör skillnader och likheter i västerländskt och österländskt tänkande som du möter i 

filmen. Försök komma fram till en helhet i de båda sätten att tänka. 

 

4. Redogör för vad de kommunistiska kineserna tror på och försök hitta grunden till konflikten 

mellan Kina och Tibet i det ett livsåskådningsperspektiv. 

 

5. De finns fyra olika livsåskådningar som figurerar i filmen, mer eller mindre, gör en översikt 

över dessa fyra; tibetansk buddhism, kristendom, nationalsocialism (nazism) och kommunism. 

 

6. Ta reda på mer om det politiska läget i Tibet idag. 
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Dogma 

I filmen ”Dogma” möter vi många av kristendomens grundläggande uttrycksformer, tro och 

idéer, med en twist kan man lugnt påstå, filmen visar ett roligt sätt att kritiskt granska den 

religion som oftast ligger människor i västvärlden närmast. Därför passar den bra att visa mot 

hälften av målet ”känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra 

livsåskådningars grundläggande uttrycksformer, tro och idéer.” 

 

Frågor 

1. Ta redan på de bibliska/kristna figurer som vi möter i filmen; änglarna och demonerna, 

musan, Gudsröst, ärkeänglar, Gudsvrede, apostlar och profeter samt Gud själv. Kan man säga 

att filmen har fel tolkning av dessa varelser, vad stämmer och stämmer inte. 

 

2. Varför fungerar ”syndernas förlåtelse” just i katolicismen? 

 

3. Varför går de två änglarna in på Mobbys kontor och skjuter ihjäl nästan hela styrelsen? 

Vilken Gud tillåter något sådan, är Gud kärleksfull eller är han en hämndlysten vredes Gud? 

Hur diskuterar änglarna? 

 

4. Vad tycker du om framställningen av Gud på slutet, om du gjort filmen hur skulle du då ha 

gestaltat Gud. 

 

5. Om det var något du tyckte var oklart i filmen som du inte förstod riktigt som tillexempel att 

golfklubban var ett Gudsredskap, vad vigvatten är och vad de gör med demoner, a holy 

bartender, den 13 lärjungen, ta upp det till diskussion och försök reda ut begreppen. 

 

6. Vad är det filmen driver med i den kristna trons uttrycksformer och idéer? Vad säger det om 

vår tid när man kan göra filmer som tar någons tro och gör det till en komedi? Eller har Gud 

också humor, som det skrivs i början av filmen. 
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Jalla Jalla 

”Jalla Jalla!” är en rolig film som på ett ungdomligt och lättsamt sätt lyfter fram en problematik 

som finns i dagens Sverige för många ungdomar. Jag tycker den hittar en del av kärnan i målet 

”kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till 

problemsituationer i vardags- och yrkesliv.” Alla ungdomar kan relatera till denna film oavsett 

bakgrund, för säg den tonåring som inte tycker att föräldrarna lägger sig i för mycket. 

 

Frågor: 

1. Vilken religion tror du att Roro tillhör? Varför tror du det? Tycker du att det är svårt att skilja 

på religion och tradition. I Roros lägenhet finns en bild på Jesus, kan man anta att familjen 

därför är kristen? Varför/varför inte? 

 

2. Jasmines bror Paul har stort inflytande över henne, varför tror du att han är så mån om att hon 

ska gifta sig? Vilken funktion fyller han i filmen, vad är han stereotypen av för dig? 

 

3. Vilken skillnad kan du se på Roros, Lisas, Jasmines och Måns relationer till sina familjer? 

Vilka likheter hittar du? 

 

4. Vilken status har Roros yrke, varför tror du han har fått det yrket i filmen, diskutera även 

anda yrken i filmen och varför du tror att de fått just de jobben? Stämmer det överens med 

verkligheten? Varför tror du att det är så? 

 

5. Vilken syn på kärlek visas i filmen? Varför tror du att det är så viktigt för oss i västerlandet 

med kärlek från början i en relation? Kan man inte lära sig att älska en person? Är inte kärlek i 

dokusåpor uppbyggt på samma sätt, ett fåtal människor ska lära sig att älska och hata varandra, 

sex säljer, eller? 

 

6. Hur kan man förklara synen på kvinnor, äktenskap, kärlek, medicin, kamratskap, med mera, 

utifrån det som finns i ryggsäcken på del olika aktörerna i filmen? Finns det något rätt och fel? 

Hur kan vi förstå varandra bättre? 
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Populärmusik från Vittula 

Även om filmen ”Populärmusik från Vittula” utspelar sig för ett par årtionden sedan så är den 

lika aktuell idag och lyfter fram följande mål på ett bra sätt: ”kunna relatera religioners och 

andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till problemsituationer i vardags- och 

yrkesliv.” Här handlar det om kristna från lightkristna till fundamentalister, (även om 

læstadianfamiljen hade gardiner) en kristendom som blandas med gammal tro och spöken. Här 

visas på utanförskap, attityder, alternativ, egendomligheter och att Pajala ligger långt ifrån 

Sverige. 

 

Frågor: 

1. Vilka olika grader av kristenhet möter vi i filmen? Ta reda på lite mer om Læstadianer och 

vad de tror på? 

 

2. På vilket sätt kan det vara svårt att tillhöra en avvikande lära och samtidigt det övriga 

samhället, fundera på olika situationer t.ex. med kompisar, i skolan, hemma osv. 

 

3. Niila var uppfostrad i en mycket religiös familj, ändå så ifrågasätter han inte att hans farmor 

kan gå igen utan tror att hon gör det, varför tror du? 

 

4. Matti försvarade Niila om att ha fått stryk hemma, hur skulle du göra om du hade en kompis 

som blev slagen eller hade extrema åsikter hemma? 

 

5. När pastorn från Kongo kom på besök mötte vi olika typer av kristendom en svårmodig och 

en mer öppenhjärtig varför tror du att det kan skilja så mycket inom samma religion, vad tror du 

det kan få för konsekvenser? 
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Den gröna milen 

Jag tycker att ”Den gröna milen” på ett intressant sätt lyfter fram målet; ”kunna samtala om 

problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en given etisk och moralisk 

utgångspunkt” och då speciellt i yrkeslivet. Filmen har naturligtvis många fler bottnar som 

passar inom religionsämnet, det finns tillexempel en tydlig kristusgestalt i filmen, i form av 

John Coffey. Filmen får en att fundera på hur viktigt ett arbete är i ens liv, vilka olika koder som 

skapas på en arbetsplats, lojalitet och vad den grundar sig på. Dessutom får man en stor dos av 

mystik när man ser ”Den gröna milen”, något vi kanske borde ha mer av i vår vardag? 

 

Frågor: 

1. Vad tycker du om uttrycket ”det som händer på milen, stannar på milen”? Borde inte vissa 

saker rapporteras visare? Varför/varför inte? 

 

2. Vad tycker du om Percy (guvernörens frus brorsson) som hela tiden ”skvallrar” när han 

känner sig fel behandlad? Vad tycker du om de andra som arbetar där, speciellt Paul Edgecomb 

(Tom Hanks) när han skyddar Percy, för att ”det som händer på mile, stannar på milen”. 

 

3. Vad rättfärdigar de anställda på fängelset att droga en intern, släppa ut en annan och 

dessutom visa film för honom, slå och låsa in en arbetskollega i tvångströja i isoleringscellen, 

ljuga för sina överordanden, ljuga för internen Del (fransosen med musen) om ”Mousecity”? 

 

4. Arbetsplatsen är ju en fängelseavdelning för dödsdömda fångar, hur kan man i jargong, olika 

händelser, inställningar samt relationer till varandra och interner känna hur de som arbetar där 

försöker hantera den jobbiga situationen de befinner sig i? Varför är situationen jobbig, eller är 

det inte det? Hur hanterar de intagna sin situation, hur försöker de handskas med den? 

 

5. Hur påverkar John Coffeys förmågor dig, finns det en värld vi inte vet så mycket om eller är 

det bara på film? 
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Amelie från Montmartre 

Jag har valt att placera ”Amelie från Montmartre” i samband med målet ”kunna samtala om 

problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en given etisk och moralisk 

utgångspunkt.” Filmen handlar kanske inte i första hand om etik och moral utan snarare om 

drömmar, men i filmen finns det flera händelser som kan leda till samtal om etik och moral. I 

denna film ligger tyngdpunkten på problemsituationer i vardagen. 

 

Frågor: 

1. En röd tråd i filmen är Amelies vilja att hjälpa och förbättra för andra människor, en del knep 

hon använder sig av kanske inte är så moraliskt riktiga även om de tycks fungera i slutändan. 

Kan man göra fel för att göra rätt? 

 

2. Diskutera Amelies påhitt utifrån ett etiskt och moraliskt perspektiv, försök skilja på 

samhällets perspektiv och ditt eget, lyft fram skillnaderna. Exempel på påhitt; kopiera nyckel 

till frukthandlarens lägenhet, kidnappa faderns trädgårdstomte (och sända honom på en 

jorden-runt-resa), allt hyss inne hos frukthandlaren, fixa ihop stamgästen med 

tobaksförsäljerskan, förfalska ett brev till den kvinnliga portvakten, smygtitta på ”glasmannen” 

i kikare. 

 

3. Hur skulle du reagera om du blivit utsatt för något av påhitten i filmen? Skulle du bli ledsen, 

arg, även om det hjälpte dig att komma över gammalt groll eller plötsligt våga göra något du 

drömt om? Eller skulle du vara tacksam? 

 

4. Skulle du vilja ha handlat, eller har du handlat som Amelie i någon situation i ditt eget liv? 

Berätta i så fall vilken situation och vad du gjorde/ inte gjorde och varför? 

 

5. Amelie framställs om en väldigt sluten människa men med mycket känslor, hon lever nästan 

i en annan verklighet, tror du att det påverkar hennes sätt att vara mot sin 

omgivning. Känner du ibland att du är utanför verkligheten, eller i en annan värld? Hur kan det 

påverka ditt sätt att vara mot andra eller andra mot dig? 
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Mitt liv i rosa 

Jag har valt att placera ”Mitt liv i rosa” som ett exempel på hur man kan arbeta mot målet 

”kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot 

grundläggande värden i samhället.” Filmen har som utgångspunkt sexuell identitet och målar 

sedan upp ett scenario där en pojke inte följer den givna normen i ett samhälle. Detta prövar 

filmens karaktärer och får dem att se över sina värderingar och prioritera dessa. Vissa tar 

avstånd, andra försöker acceptera. Filmen lyfter till ytan frågor som det kanske är lätt att visa 

acceptans för men svårare när det väl kommer till kritan. Lika så vad som kan sägas vara 

grundläggande värden och om de är lika för alla, oavsett om vi bygger våra värderingar på 

demokrati eller en religiös grund ifrågasätts. 

 

Frågor: 

1. Vilka är det som tycker att Ludovic är onormal, hur visar de detta samt hur motiverar de detta 

påstående. Vad är det som avgör vad som är normalt eller inte. I ett demokratiskt samhälle 

erkänner vi att alla är lika mycket värda, varför behandlas inte Ludovic så? 

 

2. Vad är det som avgör vilket kön man har, är det biologin eller psykologin hos en människa? 

Vilket kön tycker du Ludovic har? Motivera varför du tycker så? Spelar det någon roll vilket 

kön Ludovic egentligen har eftersom han är ett barn? 

 

3. Det antyds i filmen att Ludovic är sexuellt avvikande, kan man tala om sexuell avvikelse när 

det gäller ett barn som ännu inte är sexuellt utvecklat? Kan man tala om Jerome som 

homosexuell? Pojkflickan Chris(tine) är mer accepterad än Ludovic i sin roll som pojkflicka än 

han som flickpojke, varför tror du att det är så? Är inte alla sexuellt avvikande i så fall hur? Vad 

är egentligen avvikande? 

 

4. Hur skulle du reagera om en person som Ludovic fanns i din omgivning, kan du förstå 

familjens svårighet att acceptera Ludovic? 

 

5. I filmen framkommer det att Ludovic och Jerome kan hamna i helvetet, hur tror du 

kristendomen (även andra religioner) kan styra över människors liv och värderingar? Är det rätt 

att bara köpa olika trosuppfattningar och deras värderingar eller borde man göra egna val i 

större utsträckning som vad som är rätt och fel? Vad tror du ligger bakom dina val om rätt och 

fel? 
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Love Actually 

”Love Actually” med målet ”kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller 

som strider mot grundläggande värden i samhället.” Denna gång hamnar fokus på kvinnligt och 

manligt och det största av allt om man får tro Bibeln, kärleken. Filmens titel antyder skarpt dess 

tema, vi möter kärlek i en rad olika konstellationer, dessa olika uttryck för kärlek är en bra 

inledning för ett samtal om just kärlek, faktiskt. 

 

Frågor: 

1. Vilka olika typer av kärlek ser vi i filmen, finns det en värdering om att någon kärlek skulle 

vara bättre eller sämre än någon annan? Finns det ful och vacker kärlek? 

 

2. Vilken kärlek är tydligast den passionerade eller den mellan familjemedlemmar? Vilken 

kärlek tycker du är viktigast? Ligger kärlek i handling? 

 

3. Mellan vilka personer ser vi kärlek utspela sig? Är det skillnad på manlig och kvinnlig 

kärlek, på vilket sätt då? Hur ser man att någon älskar en annan människa, hur kan man visa 

det? Borde vi visa det oftare? 

 

4. Måste man vara kär, eller älska någon? Är det en värdering du möter ofta, att man måste vara 

kär eller älska någon? Vad är sann kärlek enligt filmen? Vad är sann kärlek enligt dig? 

 

5. Måste man leva i tvåsamhet? Vad finns det för alternativ i dagens samhälle, hur pass 

accepterat är det att välja bort tvåsamheten? 

 

6.1 de alla religioner finns ett mer eller mindre tydligt kärleksbudskap som går ut på att älska 

sina medmänniskor, varför tror du att det är så viktigt för oss människor att älska och känna sig 

älskad som gör att det finns med i nästan alla traditioner? 
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American History X 

”American History X” är en stark berättelse som verkligen tar upp målet ”kunna identifiera och 

ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot grundläggande värden i samhället.” 

Filmen behandlar i första hand rasism, men i berättelsen vävs också in gruppsykologi, 

moraliska ansvarstaganden, förebildens komplexa natur, skuld, tillhörighet. Den får tittaren att 

verkligen fundera över hur lätt grundläggande värden kan överges och varför? 

 

Frågor: 

1. Hur kommer det sig att Derek, (Edward Norton) hamnar i ett rasistiskt gäng, vilka är hans 

orsaker och vilka är hans motiv tror du? 

 

2. Hur ser du på Dereks kamp att hitta rätt mellan faderns rasistiska åsikter och den 

afroamerikanska lärarens demokratiska syn på världen. Hur styr de honom genom filmen? 

 

3. Derek är Dannys förebild, hur påverkar det som Derek gör sin bror Dannys liv, finns det fler 

förebilder i filmen, hur påverkar de sin omgivning? 

 

4. Vad är det för händelser som får Jack att ändra åsikt, försök beskriva processen han går 

igenom. 

 

5. Varför dras människor till rasistiska organisationer som den vi får möta i filmen, ge olika 

förklaringar. 

 

6. Vad skulle du göra om någon du kände skulle gå med i en rasistisk organisation, försök 

skissa upp en dialog med dina argument om att gå ur och din väns argument om att vara kvar. 

 

7. Vad tror du att Danny hade skrivit i sin American History X rapport, skriv det som om du var 

Danny. 
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Vanilla Sky 

Jag har valt att placera filmen ”Vanilla sky” med målet ”kunna reflektera över andra 

människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik.” Filmen tar i högsta grad upp begreppet liv 

och får oss verkligen att fundera vad ett liv är, det som på ytan kan se ut som ett liv kanske 

egentligen bara är en dröm, men vad är en dröm om den är lika verklig som det liv du lever nu. 

I och med att begreppet liv sätts på sin spets och med den teknik som finns med i filmen 

kommer automatiskt frågor som berör tro och etik, vad händer då människan kan sköta Guds 

jobb? 

 

Frågor: 

1. Kan du se skillnad på David (Tom Cruise) och det liv han lever före och efter ”skarven”, det 

vill säga när han vaknar upp på trottoaren? Vad är det som har förändrats, vad är det samma? 

Varför tror du att han valde att placera skarven just där, och inte före olyckan? 

 

2. Vad innebär olyckan för Davids liv, på vilket sätt förändras hans liv fysiskt och psykiskt? 

Fundera vad som känns mest troligt, verkligheten (det som egentligen hände som vi får reda på 

i slutet av filmen) och det som hände i ”drömvärlden”. 

 

3. Företaget LE (med hunden Benny) har som koncept att frysa ner människor för att väcka dem 

till liv i framtiden, en del för att de vill se något annat, andra för att den sjukdom de har idag är 

dödlig men botemedel kan finnas i framtiden, ser du någon skillnad på dessa intressen? Vad 

skulle krävas för att du skulle frysa ner dig själv? Varför finns det en ekonomisk orättvisa i detta 

koncept? 

 

4. Tror du att David har vaknat tidigare, vilken funktion har rösten som säger ”open your eyes 

David”? Om du valde att bli nerfrusen skulle du då välja ”bonuspaketet” med levande drömmar 

där du fortsätter att leva i din egen fantasi? Vad är verklighet då, lever verkligen en person i ett 

sådant tillstånd, vad är att leva ett liv? 

 

5. Är det meningen att vi ska kunna leva vidare i all evighet genom den teknik vi skapat, har vi 

skapat tekniken just i detta syfte? Är det etiskt försvarbart i vårt samhälle att frysa ner 

människor (ja vi kan faktiskt det nu), vilka argument kan du hitta för och emot? 

 

6. Hur kan du vara säker på att du inte drömmer just nu? 
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21 gram 

Filmen ”21 gram” har jag valt att para ihop med målet ”kunna reflektera över andra människors 

olika sätt att tänka om liv, tro och etik.” Filmens centrala tema är just liv, i och med detta vävs 

det även in en hel del tro och etik. Tre olika personer, med tre olika liv förs genom ödets 

osynliga trådar samman och i filmen gestaltas deras liv, deras tro och deras handlingar. Att ta 

liv, ge liv, få liv, att använda det rätt. 

 

Frågor: 

1. Hur ser begreppet tid ut i filmen? Finns det en poäng att inte ha en tydlig början, mitten och 

ett slut? Kan den poängen kopplas till synen på liv som finns i filmen? 

 

2. De tre huvudpersonerna har alla olika syn på livet, hur ser dessa ut och vilken ligger närmast 

din egen och varför? 

 

3. Varför tror du att Gud spelar en sådan viktig roll för ”kåkfarar”-figuren i filmen? Vilket liv 

tror du att han har levt tidigare? Varför tror du att han säger att allt dåligt som händer honom är 

Guds vilja, borde inte bra saker (som att frun ordnar en advokat) också då vara Guds vilja? 

 

4. Om du fått ett nytt hjärta som Paul Rivers (Sean Penn) skulle du då fortsätta att leva som 

förut missbruka din kropp som du vet vara anledningen till att ditt förra hjärta la av? Varför tror 

du att han inte ändrar sig, kan det ha något med hans syn på livet att göra? 

 

5. Kvinnan som förlorar sin man och sina barn hamnar i en väldigt jobbig situation, hur 

försöker hon lösa denna? Vad tror du hade hjälpt henne bättre än att ta till alkohol och andra 

droger? Vad har hon för tro? Vad skulle du ha sagt till henne om det var en av dina vänner? 

 

6. Försök sätta ord på varför människorna i filmen handlar som de gör, utan att värdera eller 

fördöma. 
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Falling Down 

Jag valde målet ”förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur 

man uppfattar människor i sin omgivning” till filmen ”Falling Down”. Även om filmen har 

några år på nacken så är den fortfarande väldigt talande. Den berättar om en människa som 

håller för hårt vid sina ideal och värderingar, har en snedvriden självuppfattning och förlorar 

perspektiven. Han hamnar på ett enmans korståg för sina höga ideal på hur samhället borde 

vara, och kanske har han rätt, fast det blir så fel, eller? 

 

Frågor: 

1. Vilka karaktärer möter vi i filmen, vem är hjälten och vem är boven, kan någon vara både 

hjälte och bov, finns det fler än en bov eller hjälte? 

 

2. Hur uppfattas D-FENS (Micael Douglas) och Prendergast (polisen som ska gå i pension) av 

omgivningen, hur uppfattar du dem och deras liv. Hur tror du att de upplever sig själva, är de 

medvetna om hur människor ser på dem? 

 

3. Hur tro du att D-FENS ser på människor i sin omgivning, både de han känner, fru, mor, dotter 

och de människor han möter på vägen som exempel Sheila på Hamburgerbaren eller killen på 

militära överskottsbutiken? 

 

4. Vilka värderingar bär har han (D-FENS) som gör att han uppfattar samhället som han gör, är 

hans bedömning rätt eller fel? De metoder han använder för att säga att han har fått nog, kan de 

rättfärdigas? 

 

5. Finns det fler personer, händelser eller relationer i filmen som visar på värderingar som är 

avvikande, eller där personer inte riktigt har rätt uppfattning om sig själva eller om andra? 

Försök först klargöra av som är avvikande och vad som är rätt. 
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FightClub 

Jag har valt att placera filmen ”Fight Club” i samband med målet ”förstå vad de egna 

värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur man uppfattar människor i sin 

omgivning.” Detta eftersom filmens centrala tema är en identitetskonflikt inom en person 

mellan den han är och den han skulle vilja vara. Det är lätt att visa på värderingarna i filmen 

utifrån huvudpersonens två sidor, lika så den självuppfattning som han har och vad den leder till 

i hans uppfattning av andra människor i sin omgivning. Värdena som finns i filmen kan även 

leda till en spännande genusdebatt om manlighet och grundläggande värden i samhället. 

 

Frågor: 

1. Beskriv Jack (Edward Norton) som person, hur ser hans liv ut, vad tror han på, vilka 

värderingar representerar han? Beskriv Taylor (Brad Pitt) hur ser hans liv ut och fundera över 

vilka värderingar han står för? Vad finns det för stora skillnader dem emellan, vilka likheter har 

de? 

 

2. Hur ser Jack på sig själv? Vilka är hans styrkor respektive svagheter? Varför tror du att han 

behöver Taylor? Vilken funktion har Maria i filmen? 

 

3. Hur ser Jack på sin omgivning innan han träffar Taylor? Hur förändras hans syn på tillvaron 

genom filmen sedan han träffat Taylor? 

 

4. Journalisten Stephan Mendel Enk har beskrivit manligheten som rå och våldsam, han 

beskriver mannens ideal som; ”stå pall, var lojal mot gruppen, behärska dig, offra dig för 

något större och viktigare än dig själv, en interna nästan osynlig hierarki, en stenhård 

uppdelning offentligt/privat, förakt för svaghet.” (Mendel Enk 2005 s 116) Kan du hitta 

exempel på dessa företeelser i filmen? Tror du filmen bekräftar eller rent utav förstärker denna 

bild av mannen? (motivera) 

 

5. Kan du känna igen dig i filmen, till exempel vill du ibland vara någon annan, i så fall varför? 

På vilket sätt, vilka sidor skulle du plocka fram? Eller känner du dig som någon annan än du 

själv, i så fall i vilka situationer? 
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6. Vad har du för värderingar i ditt liv? Hur påverkar dessa ditt sätt att se på din omgivning? Ge 

exempel på vad du tycker är svagheter hos andra människor respektive styrka hos andra 

människor? Utifrån vad bedömer du andra människor? Hur tror du andra människor ser dig? 

 

7. Hur har filmen påverkat dig i dina värderingar, ditt sätt att se på dig själv och andra 

människor, har den befäst någonting, förstärkt eller försvagat någon uppfattning hos dig själv? 
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Del III 

Reflektion om undervisning i allmänhet och film i synnerhet 

Filmer är inte något fenomen som ger oss värderingar som vi inte tidigare hade, filmer speglar 

samhället och lyfter fram våra värderingar och tydliggör och befäster dessa. För att inte låta oss 

bli fast i våra värderingar och för att låta oss ta intryck och lära oss att tänka kritiskt i detta 

postmoderna samhälle måste vi lära oss att se vår omvärld på så många sett som möjligt. Film är 

ett sätt, för att få ut så mycket som möjligt av det sättet gäller det att inte bara titta, utan att 

verkligen se vad som visas. Att bara titta kan nästintill vara farligt att bara köpa rakt av och inte 

reflektera. Därför är det viktigt att man i skolan tar ett ansvar och tar in ungdomskultur, tar med 

film i undervisningen och gör det till någonting värdefullt något som kan berika och som ringar 

på vatten ge effekter långt efter lektionstid. De lektioner som är ständigt pågående inom eleven 

är de viktigaste och film tycker jag är ett bra sätt att stimulera dessa ständigt pågående 

processer. 

 

När jag har studerat kursmålen, valt ut filmer och skrivit frågor till dem har en sak slagit mig 

mer än något annat, nämligen; vad är värdegrunden? I kursmålen står det tydligt att eleven ska 

förstå de grundläggande värden som finns i samhället, alltså värdegrunden, frågan är återigen; 

vad är värdegrunden?, vad är värdegrunden i vårt samhälle idag? Finns det bara en värdegrund 

eller finns det flera, finns det en för de unga, en för storstaden, en för kvinnor, eller en för varje 

människa? 

 

Den dagsaktuella debatten har pratat om en demokratisk värdegrund som ersatt kristendomen 

som det förenande kit mellan individer i samhället. Demokratin idag är otillräcklig för många 

unga, de accepterar inte en demokratisk process lika självklart som gårdagens generationer. 

Alltfler organisationer som ”Attac” och ”Reclaim the Streets” ser dagens ljus, organisationer 

som använder civil olydnad som kommunikativt medel istället för ett demokratiskt 

tillvägagångssätt. 

 

Många av filmerna i det här arbetet har tendenser att leka med samhället och de uppfattningar 

som finns. De speglar strömningar i vårt västerländska samhälle som tyder på en mer 

ifrågasättande och upprorisk attityd än tidigare, mentaliteten håller så sakteliga på att ändras. 

Filmerna visar vårt samhälle, många av dem även vägen mot ett nytt samhälle. Vill vi kunna 

påverka vägen dit och ha en plats i det samhället är det viktigt att förstå det som visas. Filmer är 
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dagens profeter, de säger hur det ser ut idag och vad som väntar i morgon. Skolan borde bejaka 

dessa profeter och låta de rymmas inom skolans tegelväggar, för annars finns risken att vi gör 

våra elever till ”just bricks in the wall” som Pink Floyd sjöng om för nu ganska många år sedan. 

 

Låt det finnas utrymme för en annan skola, en skola som vågar släppa de traditionella 

undervisningsformerna. Låt föreläsningslektioner och katederundervisning backa och våga ge 

eleverna mer plats, mer diskussion. Glöm att det är svårt att betygsätta det som inte är rena 

fakta, bara upprepad fakta räcker ända bara till att vinna TP. Ge eleverna möjlighet att förstå 

sina färdigheter, se längre och verkligen vara förtrogen och flexibel inför omvärlden. Gör inte 

omvärlden fyrkantig när den inte är det, visa på mångfalden, sluta föreläs, läsa före, och 

inspirera i stället, utför stordåd. Visa hur stort man kan tänka, hur högt man kan tänka, hur långt 

man kan tänka! 

 

Vad är egentligen ett ämne, vad är religionskunskap? Ett ämne är något som ännu inte är 

färdigt, något som är på väg att bli någonting. Inom hantverk pratar man ofta om ett ämne, som 

tillexempel en bit deg, det är ett brödämne, som efter omsorg, jäsning och gräddning tar formen 

av ett bröd. Vad är då religionsämnet om det inte hanteras med samma omsorg och värme, inget 

annat än något som är på väg att bli ingenting alls. Allt för ofta spärras religionsämnet in mellan 

Islams fempelare och Sidharta Gautma, det förblir ord och döda symboler, ämnet 

religionskunskap är viktigare än så, det är större än så, det är mer än religionerna och deras 

historia, mer än att kunna rabbla fakta. Religionskunskap som ämne har en chans att bli 

någonting när vi strävar efter att förstå människor och deras innersta önskningar, deras 

handlande och längtan. Att försöka acceptera andras olikheter genom att förstå och respektera 

de andra i förhållande till sig själv. 
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Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 
Eleven skall 
kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att 
tänka och handla 
känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars 
grundläggande uttrycksformer, tro och idéer 
kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till 
problemsituationer i vardags- och yrkesliv 
kunna samtala om problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en given etisk och 
moralisk utgångspunkt 
kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot grundläggande 
värden i samhället 
kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik 
förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur man uppfattar 
människor i sin omgivning. 
 
Betygskriterier 
Kriterier för betyget Godkänd 
Eleven jämför riter, traditioner och levnadssätt i olika religioner och andra livsåskådningar. 
Eleven redovisar sådana kunskaper om kristendomen och några andra världsreligioner och 
livsåskådningar som ökar förståelsen för olika livsmönster bland människor i den närmaste 
omgivningen. 
Eleven samtalar kring problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån ett givet etiskt och 
moraliskt tänkesätt. 
Eleven värderar några företeelser i samhället som befrämjar eller som strider mot dess 
värdegrund. 
Eleven relaterar sig till sammanhang som berör frågor om tro, livsåskådning och etik. 
Kriterier för betyget Väl godkänd 
Eleven ger exempel på religioners och andra livsåskådningars betydelse för individ och 
samhälle, nationellt och internationellt. 
Eleven identifierar etiska problem i sin omgivning, tillämpar några enkla etiska 
resonemangsmodeller och motiverar med stöd av dessa sina egna ställningstaganden i kända 
och vardagliga situationer. 
Eleven reflekterar enskilt och i grupp över vad tolerans gentemot olika människors sätt att se på 
tillvaron innebär. 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 
Eleven upptäcker likheter och skillnader mellan kristendomens och några andra 
världsreligioners och livsåskådningars grundtankar och uttryckssätt och tillämpar dem på 
aktuella frågor såsom kvinnosyn och samhällssyn i ett aktuellt och ett historiskt perspektiv. 
Eleven tillämpar olika etiska teorier inom religion och livsåskådning på närliggande situationer 
och på aktuella samhällsfrågor. 
Eleven visar hur olika sätt att förhålla sig till olika livstolkningar medför konsekvenser för 
sättet att leva och handla. 
Eleven argumenterar för ett eget sätt att tolka livet med respekt för att andra har rätt till sin 
livstolkning. 
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Bilaga två 
 
Filmbeskrivningar hämtade från http://movies2.nytimes.com den 4 januari 2006 förutom 
”Populärmusik från Vittula” som hämtades från http://www.sf.se/sites/vittula/index.html den 4 
januari 2006 
 

Star Wars 
a k a Star Wars: Episode IV - A New Hope 1977 - USA - Sci - Fi Action/Space Adventure 
Reviewed by Vincent Canby 
PLOT DESCRIPTION 
George Lucas’s mythological popcorn movie is a two-hour roller-coaster ride that has passed 
into movie legend. The story, for the tiny number of people not familiar with it, concerns a 
farmboy named Luke Skywalker (Mark Hamill) who discovers that the used robot recently 
purchased by his family plays back a message from one Princess Leia (Carrie Fisher), begging 
for help from Obi-Wan Kenobi. Luke asks his father’s friend Ben Kenobi (Alec Guinness) 
about this, and he discovers that Ben and Obi-Wan are one and the same. Kenobi tells Luke of 
the battle of the rebels against the ruling Empire and the spiritual energy called ”The Force.” 
Soon Luke, Kenobi, and a mercenary named Han Solo (Harrison Ford) join forces to rescue 
Princess Leia from the Empire’s mammoth warship, the Death Star, controlled by evil genius 
Darth Vader (David Prowse, with the voice of James Earl Jones). George Lucas has frequently 
cited the influence of several films on Star Wars, particularly Akira Kurosawa’s The Hidden 
Fortress and Yojimbo and John Ford’s The Searchers, as well as the original Flash Gordon 
serials. After Star Wars became a success, Lucas announced his intention to turn the film into a 
series, originally totaling nine films (later pared back to six). Consequently, most reissue prints 
now feature the title Star Wars: Episode I V-A New Hope, with The Empire Strikes Back 
(1980) and Return of the Jedi (1983) serving as Episodes Five and Six in the serial, and Star 
Wars: Episode 1 - The Phantom Menace (1999) going back to the myth’s beginnings. ~ Mark 
Deming, All Movie Guide 
 

The Last Samurai 
2003 - USA - Period Film/Samurai Film 
Reviewed by Elvis Mitchell 
REVIEW SUMMARY 
There is probably no director more obsessed with the complexity of patriotism — an unusual 
subject to plumb in mainstream films — than Edward Zwick, who is driven to question the 
imperatives of an America that his protagonists both love and detest. His movie falls squarely 
into the realm of the previous Zwick bedeviled-hero films, ”Glory,” ”Courage Under Fire” and 
”The Siege.” And I do mean squarely. ”Samurai” is a mythic western that combines a 
fish-out-of-water theme with an immersion in Japanese culture: John Ford’s ”Lost in 
Translation.” And this time, the can-do idol of millions, Tom Cruise, uses his polished chrome 
smile mirthlessly. The uneven ”Samurai” is a can-do movie that’s far more effective at 
communicating emotion in bigger scenes than in more intimate ones. Mr. Cruise plays the 
burnt-out former Army officer and Indian fighter Nathan Algren. He is hired by his former 
commander (Tony Goldwyn) who wants Algren to travel to Tokyo and train Japanese soldiers 
in the use of American tactics and rifles. Algren is forced to send his nervous, underprepared 
imperial troops into battle too soon against an enemy of the Emperor, the samurai Katsumoto 
(Ken Watanabe). When a wounded Algren kills Katsumoto’s second-in-command, he’s 
captured by the invaders and, even more bewildering, cared for by Katusmoto’s sister, Taka 
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(Koyuki), the widow of the man Algren killed. Algren then learns the ways of the samurai with 
an alacrity that’s expected of movie stars. — Elvis Mitchell, The New York Times 
 

Seven Years in Tibet 
1997 - USA - Adventure Drama/Biography [feature] 
Reviewed by Janet Maslin 
PLOT DESCRIPTION 
Typically impressive natural vistas from director Jean-Jacques Annaud (some secretly filmed 
on location in Tibet) highlight this adaptation of the memoir by Heinrich Harrer. Brad Pitt stars 
as the arrogant Heinrich, a famed Austrian mountain climber who leaves behind his wife and 
infant son to head a Himalayan expedition in 1939, only to fall into the hands of Allied forces as 
a prisoner of war. He and a fellow escapee, Peter Aufschnaiter (David Thewlis), make their way 
to the Forbidden City in Tibet, where Peter finds a wife and Heinrich befriends the Western 
culture-obsessed teenage Dalai Lama (Jamyang Jamtsho Wangchuk), the spiritual leader of his 
Buddhist nation. As Heinrich waits out the war, his friendship with the Dalai Lama begins to 
transform him from haughty to humble, but a crisis with China looms. A controversy over the 
revelation of the real-life Harrer’s Nazi Party affiliation brewed during the film’s production, 
forcing Annaud to briefly deal with the subject in the film. ~ Karl Williams, All Movie Guide 
 

Dogma 
1999 - USA - Road Movie/Satire/Religious Comedy 
Reviewed by Janet Maslin 
REVIEW SUMMARY 
Kevin Smith’s idea of angels in America is the notion of two cool dudes who take a 
hair-splitting, legalese approach to Roman Catholic doctrine and think it would be amusing to 
nullify all existence. And nothing in this wildly brazen, unexpectedly devout comedy is any less 
outrageous than that. Mr. Smith again shows off a rare gift for fusing his comic-book sensibility 
with serious debates and big, big laughs, even if some parts of his film (Ms. Fiorentino’s 
performance, Chris Rock’s and semi-repartee from the ubiquitous Jay and Silent Bob) work 
better than others (an excrement monster). Making a gutsy leap into matters of faith, Mr. Smith 
miraculously emerges with his humor intact and his wings unsinged. — Janet Maslin, The New 
York Times 
 

Jalla! Jalla! 
2000 – Sweden 
PLOT DESCRIPTION 
A young man thinks he’s found the girl of his dreams, until he learns that his father has different 
ideas in this fast-paced Swedish comedy. Roro (Fares Fares) is the teenaged son of a Lebanese 
expatriate living in Sweden; Roro has a job as a park attendant where he minds the grounds with 
Måns (Torkel Petersson). One day while working, Roro meets a pretty girl named Lisa (Tuva 
Novotny). They talk, and before long, a romance has blossomed between them. But Roro’s 
father (Jan Fares) wants his son to marry a nice Lebanese girl, and before Roro can work up the 
courage to tell his father about Lisa, he learns that he has been pledged to marry fellow 
immigrant Yasmin (Laleh Pourkarim). Yasmin is no more enthusiastic about this idea than 
Roro, but they both feel they have to play along for the sake of their families. However, Yasmin 
quickly becomes fond of Roro, and she’s crushed when Roro introduces her to Lisa as his 
cousin; Lisa is just as devastated when she learns the truth about Roro’s relationship with 
Yasmin. Måns, meanwhile, is having problems of his own — he’s suddenly become impotent, 
and as he and his girlfriend, Jenny (Sofi Ahlström Helleday), try an increasingly elaborate 
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variety of sexual gymnastics in hopes of restoring Måns’ virility, they start to wonder if their 
relationship can survive the ordeal. ~ Mark Deming, All Movie Guide 
 

Populärmusik från Vittula 
2004 
Reza Bagher - regi och manus 
Historien utspelar sig i Tornedalen i norra Sverige nära finska gränsen, en plats där 
befolkningen känner sig utanför det övriga Sverige, underlägsna och annorlunda, varken som 
riktiga svenskar och inte heller som finnar. Det är 60-talets mitt och asfalten och rockmusiken 
gör entré. Matti och Niila träffas första gången som 6-åringar på en lekplats i det barnrika 
kvarteret i Pajalas utkant som kallas Vittulajänkkä, eller Vittula, som betyder Fittmyren - en 
slags hyllning till den kvinnliga fruktsamheten. När Niila får en vinylsingel av sina kusiner i 
samband med farmoderns begravning smyger pojkarna i hemlighet in i Mattis systers rum. De 
lägger skivan på tallriken och sänker darrande pickupen och plötsligt exploderar Rock’n’roll 
Music som en bomb i rummet. Efter att de lyssnat på Beatles-singeln vet båda att de varit med 
om något stort. 
 

The Green Mile 
1999 - USA - Prison Film 
Reviewed by Janet Maslin 
PLOT DESCRIPTION 
Director Frank Darabont who made an acclaimed feature film debut with The Shawshank 
Redemption (1994), based on a Stephen King novel set in a prison, returns for a second feature, 
based on King’s 1996 serialized novel set in a prison. In 1935, inmates at the Cold Mountain 
Correctional Facility call Death Row ”The Green Mile” because of the dark green linoleum that 
tiles the floor. Paul Edgecomb (Tom Hanks) is the head guard on the Green Mile when a new 
inmate is brought into his custody: John Coffey (Michael Clarke Duncan) convicted of the 
sadistic murder of two young girls. Despite his size and the fearsome crimes for which he’s 
serving time, Coffey seems to be a kind and well-mannered person who behaves more like an 
innocent child than a hardened criminal. Soon Edgecomb and two of his fellow guards, Howell 
(David Morse) and Stanton Barry Pepper), notice something odd about Coffey: he’s able to 
perform what seem to be miracles of healing among his fellow inmates, leading them to wonder 
just what sort of person he could be, and if he could have committed the crimes with which he 
was charged. The Green Mile also stars James Cromwell as the warden; Michael Jeter, Sam 
Rockwell and Graham Greene as inmates awaiting dates with the electric chair; and Harry Dean 
Stanton as an elever trustee. ~ Mark Deming, All Movie Guide 
 

Amelie 
a k a Amelie From Montmartre; Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain 
2001 - France/Germany - Romantic Comedy 
Reviewed by Elvis Mitchell 
REVIEW SUMMARY 
Amelie (Audrey Tautou) works as a waitress in Paris and tinkers in the lives of her friends. 
When she falls in love with Nino (Mathieu Kassovitz), she can’t be direct and let him know how 
she feels. Instead, she pulls him into an elaborate courtship dance that turns life in Paris into a 
game of Twister with a treasure hunt added to the mix. Nino trails after Amelie, still the 
mystery woman to him, as she leaves clues about herself everywhere. By the climax, the movie 
segues into a rumination on loss and the perils of being too playful. The film’s original French 
title was ”Le Fabuleux Destin dAmélie Poulain” and the director, Jean-Pierre Jeunet, deflates 
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the self-mocking pomposity of the title by the last third of the movie. Yet there is no denying 
that ”Amelie” is, to paraphrase its title, fabulous. - Elvis Mitchell, The New York Times 
 

Ma Vie en Rose 
a k a My Life in Pink 
1997 - Belgium/France/UK - Gay & Lesbian Films/Family Drama/Childhood 
Drama/Domestic Comedy 
Reviewed by Stephen Holden 
PLOT DESCRIPTION 
Boys will be boys and girls will be girls, but one child isn’t so sure in this Belgian comedy 
drama. 7-year-old Ludovic (Georges DuFresne) is happy, healthy, and good-natured, but 
there’s a bit of a problem -- he has decided that he’s a girl. While his parents Hanna (Michele 
Laroque) and Pierre (Jean-Philippe Ecoffey) try to understand, Ludovic stubbornly refuses to 
listen to reason from his parents, teachers, or schoolmates. His fondness for wearing girl's 
clothes and frequent pronouncements to strangers that he’s going to be a woman when he grows 
up become increasingly worrying, and things come to a head when Ludovic declares that when 
he’s older, he plans to marry Jerome (Julien Riviere), the boy next door. It hardly helps that 
Pierre’s boss, Albert (Daniel Hanssens), is also Jerome’s father, and that he’s notoriously 
closed-minded about gender issues. Will Pierre keep his job? Will the stress spoil Pierre and 
Hanna’s marriage? And will Ludovic find the right shade of lipstick? Ma Vie En Rose was the 
first feature for director and screenwriter Alain Berliner. - Mark Deming, All Movie Guide 
 

Love Actually 
2003 - UK - Romantic Comedy/Ensemble Film/Holiday Film 
Reviewed by A. O. Scott 
REVIEW SUMMARY 
An indigestible Christmas pudding from the British whimsy factory responsible for such 
reasonably palatable confections as ”Four Weddings and a Funeral,” ”Notting Hill” and 
”Bridget Jones’s Diary.” A romantic comedy swollen to the length of an Oscar-trolling epic — 
nearly two and a quarter hours of cheekiness, diffidence and high-toned smirking — Richard 
Curtis’s film is more like a record label’s greatest-hits compilation or a ”very special” sitcom 
clip-reel show than an actual movie. A sparkling Anglo-American cast of newly minted and 
long familiar stars chirps, swoons, pines, quips and sheds the odd tear. Presiding over it all is 
the new Prime Minister, a twinkly bachelor with a tonsorial resemblance to Tony Blair, who is 
played by none other than Hugh Grant. He is just one of a number of men (Alan Rickman and 
Colin Firth are the others) who fall for younger women in their employ. Another halfdozen 
subplots are strewn hither and yon as the movie swerves between cynicism and maudlin 
sentiment, oblivious to its own sleaziness and dishonesty. The only genuine comic spark comes 
from Bill Nighy, as a washed-up rock star trying to make a comeback with a treacly Christmas 
single. The song, he’s happy to admit, is rubbish. So is the movie, though it is decked out with 
the outward signs of sophisticated good taste. — A. O. Scott, The New York Times 
 

American History X 
1998 - USA - Crime Drama/Message Movie/Urban Drama 
Reviewed by Janet Maslin 
PLOT DESCRIPTION 
Tony Kaye made his feature directorial debut with this dramatic exploration into the roots of 
race hatred in America. In a shocking opening scene, teen Danny Vinyard (Edward Furlong) 
races to tell his older brother, neo-Nazi Derek (Edward Norton), about the young blacks 
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breaking into his car in front of the house, whereupon Derek gets his gun and with no 
forethought shoots the youths in their tracks. Tried and convicted, Derek is sent away for three 
years in prison, where he acquires a different outlook as he contrasts white-power prisoners 
with black Lamont (Guy Torry), his prison laundry co-worker and eventual pal. Meanwhile, 
Danny, with a shaved head and a rebellious attitude, seems destined to follow in his big 
brother’s footsteps. After Danny writes a favorable review of Hitler’s Mein Kampf, black 
high-school principal Sweeney (Avery Brooks) puts Danny in his private ”American History 
X” course and assigns him to do a paper about his older brother, who was a former student of 
Sweeney’s. This serves to introduce flashbacks, with the film backtracking to illustrate 
Danny’s account of Derek’s life prior to the night of the shooting. Monochrome sequences of 
Derek leading a Venice, California gang are intercut with color footage of the mature Derek 
ending his past neo-Nazi associations and attempting to detour Danny away from the group led 
by white supremacist, Cameron (Stacy Keach), who once influenced Derek. Director Tony 
Kaye, with a background in TV commercials and music videos, filmed in L.A. beach 
communities. Rated R ”for graphic brutal violence including rape, pervasive language, strong 
sexuality and nudity.” ~ Bhob Stewart, All Movie Guide 
 

Vanilla Sky 
2001 - USA - Romantic Mystery/Psychological Thriller/Psychological Sci - Fi 
Reviewed by Stephen Holden 
REVIEW SUMMARY 
Tom Cruise and Cameron Crowe, who directed him in ”Jerry Maguire,” re-team for a far less 
confident but still entertaining fable about male vanity that begins as a psychological thriller, 
then lunges awkwardly into allegorical science fiction. Although Mr. Cruise dominates the 
movie with his marathon-man energy, Cameron Diaz nearly steals it with her ferocious 
portrayal of a cad’s vengeful girlfriend. Penelope Cruz’s continuing difficulties with the 
English language undermine her depiction of ”the last guileless woman in New York.” 
-Stephen Holden, The New York Times 
 

21 Grams 
2003 - USA - Psychological Drama/Ensemble Film 
Reviewed by Elvis Mitchell 
REVIEW SUMMARY 
This melodrama by the Mexican director Alejandro González Iñárritu is a ruminative, stunned 
look at life after death — that is, the existence of the living after they have been devastated by 
loss. It’s the aftermath. The actors playing the characters who have been rocked by catastrophe 
don’t sink to theatrical histrionics; instead they’re linked by the red-eyed, unblinking stare of 
zombies, and they shamble through their day-by-day activities as if saddled with death wishes 
they are too enervated to act upon. This is American Existentialism. The stars achieve 
something that doesn’t sound as if it’s possible: a virtuosity in the depiction of people wasting 
away minute by minute. Be prepared for it. You won’t come out unaffected, because the depths 
of intimacy that the director plumbs here are so rarely touched by filmmakers that ”21 Grams” 
is tantamount to the discovery of a new country. Prof. Paul Rivers (Sean Penn) is suffering from 
a damaged heart, which is about to give out on him, and the transplant he receives so consumes 
him with guilt that he’s like a death-row prisoner with a horrible secret who’s been pardoned. 
He still believes he deserves to die. Cristina (Naomi Watts), a reformed party girl, has returned 
to her fallen ways after taking up with Paul. She’s lost her family in an auto accident. And Jack 
(Benicio Del Toro) is a shaggy, trembling mountain of anger he can barely contain. His already 
tenuous grasp on sobriety is slipping away even faster since being involved in a terrible 
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incident. Working with the screenwriter Guillermo Arriaga and the bewilderingly versatile 
cinematographer Rodrigo Prieto — the team he assembled for his debut feature, ”Amores 
Perros” — Mr. González Iñárritu once again deals with three scenarios connected by one 
far-reaching cataclysm. It’s too early to call it a crowning work of a career — this is only his 
second film — but it may well be the crowning work of this year. — Elvis Mitchell, The New 
York Times 
 

Falling Down 
1993 - USA - Psychological Drama/Crime Drama 
Reviewed by Vincent Canby 
PLOT DESCRIPTION 
It’s just not William Foster’s (Michael Douglas) day. Laid off from his defense job, Foster gets 
stuck in the middle of the mother of all traffic jams. Desirous of attending his daughter's 
birthday party at the home of his ex-wife (Barbara Hershey), Foster abandons his car and begins 
walking, encountering one urban humiliation after another (the Korean shopkeeper who 
obstinately refuses to give change is the worst of the batch). He also slowly unravels mentally, 
finally snapping at a fast-food restaurant that refuses to serve him breakfast because it’s ”too 
late.” Running amok with an arsenal of weapons at the ready, Foster -- also known as 
”D-FENS” because of his vanity license plate - rapidly becomes a source of terror to some, a 
folk hero to others. It’s up to reluctant cop Prendergast (Robert Duvall), on the eve of his 
retirement, to bring D-FENS down. ~ Hal Erickson, All Movie Guide 
 

FightClub 
1999 - US - Drama 
Reviewed by Janet Maslin 
REVIEW SUMMARY 
The sardonic, testosterone-fueled science fiction of this grunge parable means to hit raw nerves. 
Making a tougher but less stomach-turning film than his earlier ”Seven,” David Fincher taps 
into the nexus of computer-age malevolent fantasy and attempts to psychoanalyze an entire 
culture in ways that aren’t entirely clear until the film’s whammy of a denouement arrives. A 
reckless but fascinating attempt, expertly acted, to make sense of contemporary frustrations. — 
Janet Maslin, The New York Times. 
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Del I


Film och undervisning


I filmens värld lär vi oss vad som är ont och vad som är gott, vilka dygderna är i vår tid, vilka ideal vi lever efter, vad som är rätt att säga och tänka lär vi oss i filmens magiska värld. Ungefär som människor i alla tider gått till kyrkan för att få veta livets hemligheter och sanningar så går vi i vår tid allt oftare till biografen och får svaren på de stora frågorna som formar våra värderingar. I biomörkret formar vi oss, speglar oss i det samhälle vi lever i, vi får bekräftelse för våra fantasier och lär oss vad äkta kärlek är, vad en vän kan säga och inte säga. I biomörkret är världen verkligare och mer intensiv, där kan allt hända och händer. Så går vi ut ur biomörkret fulladdade med nya åsikter, upplevelser, värderingar, tankar och möter vår omvärld med de glasögon vi fick inne på biografen. Oftast är vi inte medvetna om att vi har dem på oss men ändå ser vi mycket av vår värld genom dem och tolkar världen och lever livet utifrån dessa glasögon.


För att bli medveten om dessa glasögon kan vi se en film och sedan föra genomtänkta diskussioner om dem. I skolundervisningen finns det oftast inte tid till detta, mycket beroende på att film inte anses som riktigt undervisningsmaterial. Jag vill förändra synen på film i undervisningen och visa att det kan vara både roligt och givande att använda den. Jag kommer att ge några tips på hur vi kan matcha några filmer mot kursmålen i religion A på gymnasiet. Men först ska jag berätta om varför jag tyckte att det behövdes en handledning för populärfilm.


Varför är det viktigt att knyta an till populärfilm i undervisningen?


Svaret faller mig ganska enkelt sedan jag läst Tomas Axelssons undersökning i ”Film som redskap för livstolkning, exempel från vardagslivet.” Där argumenten som framförs är välunderbyggda av en omfattande enkätundersökning och fortsatta djupintervjuer om filmens påverkan och betydelse för unga människor idag. Efter att ha granskat dagens ungas filmvanor kan Axelsson säga; ”När man granskar unga människors filmtittande framträder film som en viktig källa till upplevelser och reflektion om tillvaron.” (Axelsson 2005 s 31)

Populärfilm har under den senaste tiden fått allt större respekt inom religionsområdet, fler forskare som bland andra Stewart M Hoover (journalistikprofessor med religiös inriktning), menar att populärkulturen har en förmåga att på ett lättillgängligt sätt spegla vår samtids kulturella tendenser. Margaret Miles (teologiprofessor vid Harvard) menar även hon att film har stort värde i den sociala kontext som formare av våra attityder och värden. Hon är även en av dem som gjort parallellen från kyrkobesökare till biopublik. Film kan alltså sägas ha stor inverkan på våra liv och vad vi fyller dem med, allt från moraliska värden till personliga känslokonflikter. Som Axelson skriver i sin slutplädering; ”Dessa populärkulturella produkter utgör inte oväsentliga delar av vårt samhälles symboliska universum och kan också som sådana gripa djupt in i en människas existentiella reflektioner.” (Axelsson 2005 s 46f)


Om detta stämmer, om ens bara lite, borde vi som lärare då inte stanna upp och fundera över våra studenter symboliska universum, hur de skapas, av vad de skapas. I kursplanen för religionsvetenskap står det att eleven skall;


”kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att tänka och handla

känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars grundläggande uttrycksformer, tro och idéer


kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till problemsituationer i vardags- och yrkesliv


kunna samtala om problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en given etisk och moralisk utgångspunkt


kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot grundläggande värden i samhället


kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik


förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur man uppfattar människor i sin omgivning.” (skolverket.se)


Vi vill alltså att våra studenter ska kunna förstå sina egna värderingar och vilken betydelse de har för omgivningen, att de ska kunna se en värdering och avgöra om den strider mot de grundläggande i samhället, ha en etisk och moralisk utgångspunkt och förstå människors sätt att tänka och handla och koppla det till en religion eller livsåskådning.


Religion A 50 gymnasiala poäng, ungefär en till två timmars undervisning i veckan under en termin. Enligt Axelssons undersökning ser två tredjedelar av alla tillfrågade mer än tio filmer i månaden, var femte person mer än 20 filmer i månaden. Om snittet på en film ligger på två timmar så ser dagens unga människor 20 till 40 timmar film i månaden. Ungefär lika mycket religionsundervisning de får under sin gymnasietid. Borde inte då vi lärare sätta oss in mer i detta medium som formar våra studenters tänkande, deras värderingar, skapar viktiga drag i deras symboliska universum. Svaret är för mig givet, självklart! Frågan är många gånger hur?


Del II


Film i undervisningen


Hur kan vi som lärare använda oss av film i undervisningen för att hjälpa eleverna att forma tankar om vad de ser och uppmärksammar, hur de påverkas och formar sina värderingar utifrån film. Hur kopplar vi lärare detta till de uppsatta kursmålen? Det finns många filmer som kan lyfta fram de mål som angetts i kursplaner och styrdokument, jag tänkte ta upp alla målen i kursplanen för religionsvetenskap och koppla dessa till några filmer vardera och visa hur man kan använda dessa i en undervisningssituation. Filmerna jag valt passar oftast in på flera av målen, men jag har valt att para ihop en speciell film med ett speciellt mål för att få en tydligare diskussion.


Det finns olika sätt att arbeta på när det gäller att visa film. Jag har valt en metod som är ganska grundläggande och lätt att variera så som man tycker passar situationen. Den går ut på att man ser filmen i sin helhet och sedan följer upp med diskussionsfrågor. Om man ger eleverna frågorna före eller efter är upp till varje lärare. Man kan om man vill ge tid till att låta eleverna tyst formulera korta skriftliga svar som stöd innan man sätter igång en muntlig diskussion. Ett annat sätt är att låta eleverna göra om slutet själva, som de tycker att det borde ha blivit. Ett annat sätt är att ha frågorna kronologiskt och pausa i filmen och låta eleverna skriva ner tankar kring den situation som de just sett och som frågan berör. Dessa frågor som nu följer är tänkt som vägledning och inspiration, hur man använder dem känner nog varje lärare själv beroende på den grupp människor man undervisar.


Mål och filmer


		Mål (skolverket.se)

		Filmer




		”kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att tänka och handla”

		”Star Wars”, ”Den siste samurajen”



		”känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars grundläggande uttrycksformer, tro och idéer”

		”Sju år i Tibet”, ”Dogma”



		”kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till problemsituationer i vardags- och yrkesliv”

		”Jalla Jalla!”, ”Populärmusik från Vittula”



		”kunna samtala om problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en given etisk och moralisk utgångspunkt”

		”Den gröna milen”, ”Amelie från Montmartre”



		”kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot grundläggande värden i samhället”

		”Mitt liv i Rosa”, ”Love Actually”, ”American History X”



		”kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik”

		”Vanilla Sky”, ”21 gram”



		”förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur man uppfattar människor i sin omgivning.”

		”Falling Down” ”Fight club”





Starwars


Filmen ”Starwars” är en del i en trilogi av George Lukas, nu mera två trilogier, och är den första filmatiserade (1977) men den fjärde delen i en serie av sex filmer. Filmen knyter an till målet ”kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att tänka och handla” genom att låta filmens egentliga huvudperson vara den immateriella kraften (the force) som genomsyrar hela universum. Denna kraft styr människors sätt att tänka och handla, det representerar egentligen all religion och dess påverkan på människor.

Frågor:


1. Vad är kraften (”the force”), försök beskriva dem med egna ord, vad tycker du att den påminner om? Tror du att det finns något ”större” som har inflytande och betydelse över våra liv?


2. Vilken roll spelar Ben Kenobi i filmen, i vilka andra traditioner kan man stöta på den rollen. Beskriv förhållandet mellan Luke Skywalker och Ben Kenobi.


3. Hur förklarar Ben för Luke att kraften fungerar, hur påverkar kraften sin omgivning, människorna i den, hela universum?

4. Vad är en Jediriddare, vilket speciellt förhållande har de till kraften, hur styr den deras liv, deras sätt att handla och vara? Vilka koder finns det för en jediriddare att följa och leva efter?


5. Kraften har både en ond och en god sida, hur påverkar det människorna i filmen? Varför tror du att det är svårare att följa den goda sidan än den onda?


6. Vad var det som var bra i filmen som du kan hålla med om och vad är det som du inte håller med om, sett ur ett andligt perspektiv?


Den siste samurajen


Målet ”kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att tänka och handla” visar sig inte bättre än i filmen ”Den siste samurajen” där får vi möta en man som hittar allt han någonsin behövt på den för honom mest osannolikaste plats i världen, bland fiender, långt från ”civilisationen”. Filmens underton har något att lära oss alla, man kan finna det man söker genom att gå dit man inte alls tänkt sig och finna vänner och kärlek bland de man trott varit ens fiender, döm inte och ta inget för givet

Frågor:

1.
Vilken syn på livet har Nathan Algren, på vilket sätt styr det hans åsikter, handlingar och sätt att behandla andra? Vilken syn på livet har Katsumoto, hur påverkar det hans omgivning? Vad är det som driver dessa två män?


2.
Filmen utspelar sig under 1800-talet, på vilket sätt målar den upp västerlandet och deras livssyn? Är livssynen i väst densamma idag?


3.
Hur förändras Nathan Algren under filmens lopp, vad är det han hittar hos sig själv och hos sina fiender? Hur blir hans förändrade beteende bemött av de olika parterna?


4.
Samurajernas lojalitet till Kejsaren har stor betydelse i deras liv, vad tror du utgör grunden i någons liv som gör dem villiga att leva eller dö för en åsikt eller en person?


5.
Ta fram det du tycker är vackert i Katsumotos tro och hans sätt att leva och se saker och ting på? Beskriv mötet mellan Algren och Katsumoto, vad tror du attraherade Algren?


Sju år i Tibet


”Sju år i Tibet” är en film som till viss del fyller målet ”känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars grundläggande uttrycksformer, tro och idéer.” I filmen får vi möta den tibetanska buddhismen och även dess möte med den kristna västerländska världen, kärnan ligger i det vackert gestaltade mötet mellan den västerländska Heinrich Harrer och österländske Dalai Lama.

Frågor:

1.
Vilka religiösa riter och symboler ser du i filmen? Förklara vad det är du ser, försök sätta finger på vad som är tibetansk buddhism med dina egna ord. Ta reda på mer om Dalai Lama, vem han är och vad han är.


2.
Beskriv Heinrich Harrer utveckling som person i filmen, hur förändras han, hittar du några avgörande ögonblick eller händelser. Vad tror du detta beror på?


3.
Klargör skillnader och likheter i västerländskt och österländskt tänkande som du möter i filmen. Försök komma fram till en helhet i de båda sätten att tänka.


4.
Redogör för vad de kommunistiska kineserna tror på och försök hitta grunden till konflikten mellan Kina och Tibet i det ett livsåskådningsperspektiv.


5.
De finns fyra olika livsåskådningar som figurerar i filmen, mer eller mindre, gör en översikt över dessa fyra; tibetansk buddhism, kristendom, nationalsocialism (nazism) och kommunism.

6. Ta reda på mer om det politiska läget i Tibet idag.


Dogma


I filmen ”Dogma” möter vi många av kristendomens grundläggande uttrycksformer, tro och idéer, med en twist kan man lugnt påstå, filmen visar ett roligt sätt att kritiskt granska den religion som oftast ligger människor i västvärlden närmast. Därför passar den bra att visa mot hälften av målet ”känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars grundläggande uttrycksformer, tro och idéer.”

Frågor


1. Ta redan på de bibliska/kristna figurer som vi möter i filmen; änglarna och demonerna, musan, Gudsröst, ärkeänglar, Gudsvrede, apostlar och profeter samt Gud själv. Kan man säga att filmen har fel tolkning av dessa varelser, vad stämmer och stämmer inte.


2. Varför fungerar ”syndernas förlåtelse” just i katolicismen?


3. Varför går de två änglarna in på Mobbys kontor och skjuter ihjäl nästan hela styrelsen? Vilken Gud tillåter något sådan, är Gud kärleksfull eller är han en hämndlysten vredes Gud? Hur diskuterar änglarna?


4. Vad tycker du om framställningen av Gud på slutet, om du gjort filmen hur skulle du då ha gestaltat Gud.


5. Om det var något du tyckte var oklart i filmen som du inte förstod riktigt som tillexempel att golfklubban var ett Gudsredskap, vad vigvatten är och vad de gör med demoner, a holy bartender, den 13 lärjungen, ta upp det till diskussion och försök reda ut begreppen.


6. Vad är det filmen driver med i den kristna trons uttrycksformer och idéer? Vad säger det om vår tid när man kan göra filmer som tar någons tro och gör det till en komedi? Eller har Gud också humor, som det skrivs i början av filmen.


Jalla Jalla


”Jalla Jalla!” är en rolig film som på ett ungdomligt och lättsamt sätt lyfter fram en problematik som finns i dagens Sverige för många ungdomar. Jag tycker den hittar en del av kärnan i målet ”kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till problemsituationer i vardags- och yrkesliv.” Alla ungdomar kan relatera till denna film oavsett bakgrund, för säg den tonåring som inte tycker att föräldrarna lägger sig i för mycket.

Frågor:

1.
Vilken religion tror du att Roro tillhör? Varför tror du det? Tycker du att det är svårt att skilja på religion och tradition. I Roros lägenhet finns en bild på Jesus, kan man anta att familjen därför är kristen? Varför/varför inte?


2.
Jasmines bror Paul har stort inflytande över henne, varför tror du att han är så mån om att hon ska gifta sig? Vilken funktion fyller han i filmen, vad är han stereotypen av för dig?


3.
Vilken skillnad kan du se på Roros, Lisas, Jasmines och Måns relationer till sina familjer? Vilka likheter hittar du?


4.
Vilken status har Roros yrke, varför tror du han har fått det yrket i filmen, diskutera även anda yrken i filmen och varför du tror att de fått just de jobben? Stämmer det överens med verkligheten? Varför tror du att det är så?


5.
Vilken syn på kärlek visas i filmen? Varför tror du att det är så viktigt för oss i västerlandet med kärlek från början i en relation? Kan man inte lära sig att älska en person? Är inte kärlek i dokusåpor uppbyggt på samma sätt, ett fåtal människor ska lära sig att älska och hata varandra, sex säljer, eller?


6. Hur kan man förklara synen på kvinnor, äktenskap, kärlek, medicin, kamratskap, med mera, utifrån det som finns i ryggsäcken på del olika aktörerna i filmen? Finns det något rätt och fel? Hur kan vi förstå varandra bättre?


Populärmusik från Vittula


Även om filmen ”Populärmusik från Vittula” utspelar sig för ett par årtionden sedan så är den lika aktuell idag och lyfter fram följande mål på ett bra sätt: ”kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till problemsituationer i vardags- och yrkesliv.” Här handlar det om kristna från lightkristna till fundamentalister, (även om læstadianfamiljen hade gardiner) en kristendom som blandas med gammal tro och spöken. Här visas på utanförskap, attityder, alternativ, egendomligheter och att Pajala ligger långt ifrån Sverige.

Frågor:

1. Vilka olika grader av kristenhet möter vi i filmen? Ta reda på lite mer om Læstadianer och vad de tror på?


2. På vilket sätt kan det vara svårt att tillhöra en avvikande lära och samtidigt det övriga samhället, fundera på olika situationer t.ex. med kompisar, i skolan, hemma osv.

3. Niila var uppfostrad i en mycket religiös familj, ändå så ifrågasätter han inte att hans farmor kan gå igen utan tror att hon gör det, varför tror du?


4. Matti försvarade Niila om att ha fått stryk hemma, hur skulle du göra om du hade en kompis som blev slagen eller hade extrema åsikter hemma?


5. När pastorn från Kongo kom på besök mötte vi olika typer av kristendom en svårmodig och en mer öppenhjärtig varför tror du att det kan skilja så mycket inom samma religion, vad tror du det kan få för konsekvenser?

Den gröna milen


Jag tycker att ”Den gröna milen” på ett intressant sätt lyfter fram målet; ”kunna samtala om problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en given etisk och moralisk utgångspunkt” och då speciellt i yrkeslivet. Filmen har naturligtvis många fler bottnar som passar inom religionsämnet, det finns tillexempel en tydlig kristusgestalt i filmen, i form av John Coffey. Filmen får en att fundera på hur viktigt ett arbete är i ens liv, vilka olika koder som skapas på en arbetsplats, lojalitet och vad den grundar sig på. Dessutom får man en stor dos av mystik när man ser ”Den gröna milen”, något vi kanske borde ha mer av i vår vardag?

Frågor:

1.
Vad tycker du om uttrycket ”det som händer på milen, stannar på milen”? Borde inte vissa saker rapporteras visare? Varför/varför inte?


2.
Vad tycker du om Percy (guvernörens frus brorsson) som hela tiden ”skvallrar” när han känner sig fel behandlad? Vad tycker du om de andra som arbetar där, speciellt Paul Edgecomb (Tom Hanks) när han skyddar Percy, för att ”det som händer på mile, stannar på milen”.


3.
Vad rättfärdigar de anställda på fängelset att droga en intern, släppa ut en annan och dessutom visa film för honom, slå och låsa in en arbetskollega i tvångströja i isoleringscellen, ljuga för sina överordanden, ljuga för internen Del (fransosen med musen) om ”Mousecity”?


4.
Arbetsplatsen är ju en fängelseavdelning för dödsdömda fångar, hur kan man i jargong, olika händelser, inställningar samt relationer till varandra och interner känna hur de som arbetar där försöker hantera den jobbiga situationen de befinner sig i? Varför är situationen jobbig, eller är det inte det? Hur hanterar de intagna sin situation, hur försöker de handskas med den?


5. Hur påverkar John Coffeys förmågor dig, finns det en värld vi inte vet så mycket om eller är det bara på film?


Amelie från Montmartre


Jag har valt att placera ”Amelie från Montmartre” i samband med målet ”kunna samtala om problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en given etisk och moralisk utgångspunkt.” Filmen handlar kanske inte i första hand om etik och moral utan snarare om drömmar, men i filmen finns det flera händelser som kan leda till samtal om etik och moral. I denna film ligger tyngdpunkten på problemsituationer i vardagen.

Frågor:

1.
En röd tråd i filmen är Amelies vilja att hjälpa och förbättra för andra människor, en del knep hon använder sig av kanske inte är så moraliskt riktiga även om de tycks fungera i slutändan. Kan man göra fel för att göra rätt?


2.
Diskutera Amelies påhitt utifrån ett etiskt och moraliskt perspektiv, försök skilja på samhällets perspektiv och ditt eget, lyft fram skillnaderna. Exempel på påhitt; kopiera nyckel till frukthandlarens lägenhet, kidnappa faderns trädgårdstomte (och sända honom på en jorden-runt-resa), allt hyss inne hos frukthandlaren, fixa ihop stamgästen med tobaksförsäljerskan, förfalska ett brev till den kvinnliga portvakten, smygtitta på ”glasmannen” i kikare.

3.
Hur skulle du reagera om du blivit utsatt för något av påhitten i filmen? Skulle du bli ledsen, arg, även om det hjälpte dig att komma över gammalt groll eller plötsligt våga göra något du drömt om? Eller skulle du vara tacksam?


4.
Skulle du vilja ha handlat, eller har du handlat som Amelie i någon situation i ditt eget liv? Berätta i så fall vilken situation och vad du gjorde/ inte gjorde och varför?


5.
Amelie framställs om en väldigt sluten människa men med mycket känslor, hon lever nästan i en annan verklighet, tror du att det påverkar hennes sätt att vara mot sin


omgivning. Känner du ibland att du är utanför verkligheten, eller i en annan värld? Hur kan det påverka ditt sätt att vara mot andra eller andra mot dig?

Mitt liv i rosa


Jag har valt att placera ”Mitt liv i rosa” som ett exempel på hur man kan arbeta mot målet ”kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot grundläggande värden i samhället.” Filmen har som utgångspunkt sexuell identitet och målar sedan upp ett scenario där en pojke inte följer den givna normen i ett samhälle. Detta prövar filmens karaktärer och får dem att se över sina värderingar och prioritera dessa. Vissa tar avstånd, andra försöker acceptera. Filmen lyfter till ytan frågor som det kanske är lätt att visa acceptans för men svårare när det väl kommer till kritan. Lika så vad som kan sägas vara grundläggande värden och om de är lika för alla, oavsett om vi bygger våra värderingar på demokrati eller en religiös grund ifrågasätts.

Frågor:

1.
Vilka är det som tycker att Ludovic är onormal, hur visar de detta samt hur motiverar de detta påstående. Vad är det som avgör vad som är normalt eller inte. I ett demokratiskt samhälle erkänner vi att alla är lika mycket värda, varför behandlas inte Ludovic så?


2.
Vad är det som avgör vilket kön man har, är det biologin eller psykologin hos en människa? Vilket kön tycker du Ludovic har? Motivera varför du tycker så? Spelar det någon roll vilket kön Ludovic egentligen har eftersom han är ett barn?


3.
Det antyds i filmen att Ludovic är sexuellt avvikande, kan man tala om sexuell avvikelse när det gäller ett barn som ännu inte är sexuellt utvecklat? Kan man tala om Jerome som homosexuell? Pojkflickan Chris(tine) är mer accepterad än Ludovic i sin roll som pojkflicka än han som flickpojke, varför tror du att det är så? Är inte alla sexuellt avvikande i så fall hur? Vad är egentligen avvikande?


4. Hur skulle du reagera om en person som Ludovic fanns i din omgivning, kan du förstå familjens svårighet att acceptera Ludovic?


5. I filmen framkommer det att Ludovic och Jerome kan hamna i helvetet, hur tror du kristendomen (även andra religioner) kan styra över människors liv och värderingar? Är det rätt att bara köpa olika trosuppfattningar och deras värderingar eller borde man göra egna val i större utsträckning som vad som är rätt och fel? Vad tror du ligger bakom dina val om rätt och fel?

Love Actually

”Love Actually” med målet ”kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot grundläggande värden i samhället.” Denna gång hamnar fokus på kvinnligt och manligt och det största av allt om man får tro Bibeln, kärleken. Filmens titel antyder skarpt dess tema, vi möter kärlek i en rad olika konstellationer, dessa olika uttryck för kärlek är en bra inledning för ett samtal om just kärlek, faktiskt.

Frågor:


1. Vilka olika typer av kärlek ser vi i filmen, finns det en värdering om att någon kärlek skulle vara bättre eller sämre än någon annan? Finns det ful och vacker kärlek?

2. Vilken kärlek är tydligast den passionerade eller den mellan familjemedlemmar? Vilken kärlek tycker du är viktigast? Ligger kärlek i handling?


3. Mellan vilka personer ser vi kärlek utspela sig? Är det skillnad på manlig och kvinnlig kärlek, på vilket sätt då? Hur ser man att någon älskar en annan människa, hur kan man visa det? Borde vi visa det oftare?


4.
Måste man vara kär, eller älska någon? Är det en värdering du möter ofta, att man måste vara kär eller älska någon? Vad är sann kärlek enligt filmen? Vad är sann kärlek enligt dig?


5.
Måste man leva i tvåsamhet? Vad finns det för alternativ i dagens samhälle, hur pass accepterat är det att välja bort tvåsamheten?


6.1 de alla religioner finns ett mer eller mindre tydligt kärleksbudskap som går ut på att älska sina medmänniskor, varför tror du att det är så viktigt för oss människor att älska och känna sig älskad som gör att det finns med i nästan alla traditioner?


American History X


”American History X” är en stark berättelse som verkligen tar upp målet ”kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot grundläggande värden i samhället.” Filmen behandlar i första hand rasism, men i berättelsen vävs också in gruppsykologi, moraliska ansvarstaganden, förebildens komplexa natur, skuld, tillhörighet. Den får tittaren att verkligen fundera över hur lätt grundläggande värden kan överges och varför?

Frågor:

1.
Hur kommer det sig att Derek, (Edward Norton) hamnar i ett rasistiskt gäng, vilka är hans orsaker och vilka är hans motiv tror du?


2.
Hur ser du på Dereks kamp att hitta rätt mellan faderns rasistiska åsikter och den afroamerikanska lärarens demokratiska syn på världen. Hur styr de honom genom filmen?


3. Derek är Dannys förebild, hur påverkar det som Derek gör sin bror Dannys liv, finns det fler förebilder i filmen, hur påverkar de sin omgivning?


4. Vad är det för händelser som får Jack att ändra åsikt, försök beskriva processen han går igenom.


5. Varför dras människor till rasistiska organisationer som den vi får möta i filmen, ge olika förklaringar.


6. Vad skulle du göra om någon du kände skulle gå med i en rasistisk organisation, försök skissa upp en dialog med dina argument om att gå ur och din väns argument om att vara kvar.


7. Vad tror du att Danny hade skrivit i sin American History X rapport, skriv det som om du var Danny.

Vanilla Sky


Jag har valt att placera filmen ”Vanilla sky” med målet ”kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik.” Filmen tar i högsta grad upp begreppet liv och får oss verkligen att fundera vad ett liv är, det som på ytan kan se ut som ett liv kanske egentligen bara är en dröm, men vad är en dröm om den är lika verklig som det liv du lever nu. I och med att begreppet liv sätts på sin spets och med den teknik som finns med i filmen kommer automatiskt frågor som berör tro och etik, vad händer då människan kan sköta Guds jobb?

Frågor:


1. Kan du se skillnad på David (Tom Cruise) och det liv han lever före och efter ”skarven”, det vill säga när han vaknar upp på trottoaren? Vad är det som har förändrats, vad är det samma? Varför tror du att han valde att placera skarven just där, och inte före olyckan?


2. Vad innebär olyckan för Davids liv, på vilket sätt förändras hans liv fysiskt och psykiskt? Fundera vad som känns mest troligt, verkligheten (det som egentligen hände som vi får reda på i slutet av filmen) och det som hände i ”drömvärlden”.


3.
Företaget LE (med hunden Benny) har som koncept att frysa ner människor för att väcka dem till liv i framtiden, en del för att de vill se något annat, andra för att den sjukdom de har idag är dödlig men botemedel kan finnas i framtiden, ser du någon skillnad på dessa intressen? Vad skulle krävas för att du skulle frysa ner dig själv? Varför finns det en ekonomisk orättvisa i detta koncept?


4.
Tror du att David har vaknat tidigare, vilken funktion har rösten som säger ”open your eyes David”? Om du valde att bli nerfrusen skulle du då välja ”bonuspaketet” med levande drömmar där du fortsätter att leva i din egen fantasi? Vad är verklighet då, lever verkligen en person i ett sådant tillstånd, vad är att leva ett liv?


5.
Är det meningen att vi ska kunna leva vidare i all evighet genom den teknik vi skapat, har vi skapat tekniken just i detta syfte? Är det etiskt försvarbart i vårt samhälle att frysa ner människor (ja vi kan faktiskt det nu), vilka argument kan du hitta för och emot?

6.
Hur kan du vara säker på att du inte drömmer just nu?

21 gram


Filmen ”21 gram” har jag valt att para ihop med målet ”kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik.” Filmens centrala tema är just liv, i och med detta vävs det även in en hel del tro och etik. Tre olika personer, med tre olika liv förs genom ödets osynliga trådar samman och i filmen gestaltas deras liv, deras tro och deras handlingar. Att ta liv, ge liv, få liv, att använda det rätt.

Frågor:

1.
Hur ser begreppet tid ut i filmen? Finns det en poäng att inte ha en tydlig början, mitten och ett slut? Kan den poängen kopplas till synen på liv som finns i filmen?


2.
De tre huvudpersonerna har alla olika syn på livet, hur ser dessa ut och vilken ligger närmast din egen och varför?


3. Varför tror du att Gud spelar en sådan viktig roll för ”kåkfarar”-figuren i filmen? Vilket liv tror du att han har levt tidigare? Varför tror du att han säger att allt dåligt som händer honom är Guds vilja, borde inte bra saker (som att frun ordnar en advokat) också då vara Guds vilja?


4. Om du fått ett nytt hjärta som Paul Rivers (Sean Penn) skulle du då fortsätta att leva som förut missbruka din kropp som du vet vara anledningen till att ditt förra hjärta la av? Varför tror du att han inte ändrar sig, kan det ha något med hans syn på livet att göra?


5. Kvinnan som förlorar sin man och sina barn hamnar i en väldigt jobbig situation, hur försöker hon lösa denna? Vad tror du hade hjälpt henne bättre än att ta till alkohol och andra droger? Vad har hon för tro? Vad skulle du ha sagt till henne om det var en av dina vänner?


6. Försök sätta ord på varför människorna i filmen handlar som de gör, utan att värdera eller fördöma.

Falling Down


Jag valde målet ”förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur man uppfattar människor i sin omgivning” till filmen ”Falling Down”. Även om filmen har några år på nacken så är den fortfarande väldigt talande. Den berättar om en människa som håller för hårt vid sina ideal och värderingar, har en snedvriden självuppfattning och förlorar perspektiven. Han hamnar på ett enmans korståg för sina höga ideal på hur samhället borde vara, och kanske har han rätt, fast det blir så fel, eller?

Frågor:


1. Vilka karaktärer möter vi i filmen, vem är hjälten och vem är boven, kan någon vara både hjälte och bov, finns det fler än en bov eller hjälte?


2.
Hur uppfattas D-FENS (Micael Douglas) och Prendergast (polisen som ska gå i pension) av omgivningen, hur uppfattar du dem och deras liv. Hur tror du att de upplever sig själva, är de medvetna om hur människor ser på dem?


3.
Hur tro du att D-FENS ser på människor i sin omgivning, både de han känner, fru, mor, dotter och de människor han möter på vägen som exempel Sheila på Hamburgerbaren eller killen på militära överskottsbutiken?


4.
Vilka värderingar bär har han (D-FENS) som gör att han uppfattar samhället som han gör, är hans bedömning rätt eller fel? De metoder han använder för att säga att han har fått nog, kan de rättfärdigas?


5.
Finns det fler personer, händelser eller relationer i filmen som visar på värderingar som är avvikande, eller där personer inte riktigt har rätt uppfattning om sig själva eller om andra? Försök först klargöra av som är avvikande och vad som är rätt.

FightClub


Jag har valt att placera filmen ”Fight Club” i samband med målet ”förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur man uppfattar människor i sin omgivning.” Detta eftersom filmens centrala tema är en identitetskonflikt inom en person mellan den han är och den han skulle vilja vara. Det är lätt att visa på värderingarna i filmen utifrån huvudpersonens två sidor, lika så den självuppfattning som han har och vad den leder till i hans uppfattning av andra människor i sin omgivning. Värdena som finns i filmen kan även leda till en spännande genusdebatt om manlighet och grundläggande värden i samhället.

Frågor:

1. Beskriv Jack (Edward Norton) som person, hur ser hans liv ut, vad tror han på, vilka värderingar representerar han? Beskriv Taylor (Brad Pitt) hur ser hans liv ut och fundera över vilka värderingar han står för? Vad finns det för stora skillnader dem emellan, vilka likheter har de?


2. Hur ser Jack på sig själv? Vilka är hans styrkor respektive svagheter? Varför tror du att han behöver Taylor? Vilken funktion har Maria i filmen?


3. Hur ser Jack på sin omgivning innan han träffar Taylor? Hur förändras hans syn på tillvaron genom filmen sedan han träffat Taylor?


4. Journalisten Stephan Mendel Enk har beskrivit manligheten som rå och våldsam, han beskriver mannens ideal som; ”stå pall, var lojal mot gruppen, behärska dig, offra dig för något större och viktigare än dig själv, en interna nästan osynlig hierarki, en stenhård uppdelning offentligt/privat, förakt för svaghet.” (Mendel Enk 2005 s 116) Kan du hitta exempel på dessa företeelser i filmen? Tror du filmen bekräftar eller rent utav förstärker denna bild av mannen? (motivera)


5. Kan du känna igen dig i filmen, till exempel vill du ibland vara någon annan, i så fall varför? På vilket sätt, vilka sidor skulle du plocka fram? Eller känner du dig som någon annan än du själv, i så fall i vilka situationer?


6. Vad har du för värderingar i ditt liv? Hur påverkar dessa ditt sätt att se på din omgivning? Ge exempel på vad du tycker är svagheter hos andra människor respektive styrka hos andra människor? Utifrån vad bedömer du andra människor? Hur tror du andra människor ser dig?


7. Hur har filmen påverkat dig i dina värderingar, ditt sätt att se på dig själv och andra människor, har den befäst någonting, förstärkt eller försvagat någon uppfattning hos dig själv?


Del III


Reflektion om undervisning i allmänhet och film i synnerhet


Filmer är inte något fenomen som ger oss värderingar som vi inte tidigare hade, filmer speglar samhället och lyfter fram våra värderingar och tydliggör och befäster dessa. För att inte låta oss bli fast i våra värderingar och för att låta oss ta intryck och lära oss att tänka kritiskt i detta postmoderna samhälle måste vi lära oss att se vår omvärld på så många sett som möjligt. Film är ett sätt, för att få ut så mycket som möjligt av det sättet gäller det att inte bara titta, utan att verkligen se vad som visas. Att bara titta kan nästintill vara farligt att bara köpa rakt av och inte reflektera. Därför är det viktigt att man i skolan tar ett ansvar och tar in ungdomskultur, tar med film i undervisningen och gör det till någonting värdefullt något som kan berika och som ringar på vatten ge effekter långt efter lektionstid. De lektioner som är ständigt pågående inom eleven är de viktigaste och film tycker jag är ett bra sätt att stimulera dessa ständigt pågående processer.


När jag har studerat kursmålen, valt ut filmer och skrivit frågor till dem har en sak slagit mig mer än något annat, nämligen; vad är värdegrunden? I kursmålen står det tydligt att eleven ska förstå de grundläggande värden som finns i samhället, alltså värdegrunden, frågan är återigen; vad är värdegrunden?, vad är värdegrunden i vårt samhälle idag? Finns det bara en värdegrund eller finns det flera, finns det en för de unga, en för storstaden, en för kvinnor, eller en för varje människa?


Den dagsaktuella debatten har pratat om en demokratisk värdegrund som ersatt kristendomen som det förenande kit mellan individer i samhället. Demokratin idag är otillräcklig för många unga, de accepterar inte en demokratisk process lika självklart som gårdagens generationer. Alltfler organisationer som ”Attac” och ”Reclaim the Streets” ser dagens ljus, organisationer som använder civil olydnad som kommunikativt medel istället för ett demokratiskt tillvägagångssätt.


Många av filmerna i det här arbetet har tendenser att leka med samhället och de uppfattningar som finns. De speglar strömningar i vårt västerländska samhälle som tyder på en mer ifrågasättande och upprorisk attityd än tidigare, mentaliteten håller så sakteliga på att ändras. Filmerna visar vårt samhälle, många av dem även vägen mot ett nytt samhälle. Vill vi kunna påverka vägen dit och ha en plats i det samhället är det viktigt att förstå det som visas. Filmer är dagens profeter, de säger hur det ser ut idag och vad som väntar i morgon. Skolan borde bejaka dessa profeter och låta de rymmas inom skolans tegelväggar, för annars finns risken att vi gör våra elever till ”just bricks in the wall” som Pink Floyd sjöng om för nu ganska många år sedan.


Låt det finnas utrymme för en annan skola, en skola som vågar släppa de traditionella undervisningsformerna. Låt föreläsningslektioner och katederundervisning backa och våga ge eleverna mer plats, mer diskussion. Glöm att det är svårt att betygsätta det som inte är rena fakta, bara upprepad fakta räcker ända bara till att vinna TP. Ge eleverna möjlighet att förstå sina färdigheter, se längre och verkligen vara förtrogen och flexibel inför omvärlden. Gör inte omvärlden fyrkantig när den inte är det, visa på mångfalden, sluta föreläs, läsa före, och inspirera i stället, utför stordåd. Visa hur stort man kan tänka, hur högt man kan tänka, hur långt man kan tänka!


Vad är egentligen ett ämne, vad är religionskunskap? Ett ämne är något som ännu inte är färdigt, något som är på väg att bli någonting. Inom hantverk pratar man ofta om ett ämne, som tillexempel en bit deg, det är ett brödämne, som efter omsorg, jäsning och gräddning tar formen av ett bröd. Vad är då religionsämnet om det inte hanteras med samma omsorg och värme, inget annat än något som är på väg att bli ingenting alls. Allt för ofta spärras religionsämnet in mellan Islams fempelare och Sidharta Gautma, det förblir ord och döda symboler, ämnet religionskunskap är viktigare än så, det är större än så, det är mer än religionerna och deras historia, mer än att kunna rabbla fakta. Religionskunskap som ämne har en chans att bli någonting när vi strävar efter att förstå människor och deras innersta önskningar, deras handlande och längtan. Att försöka acceptera andras olikheter genom att förstå och respektera de andra i förhållande till sig själv.
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Bilaga ett


Hämtat ifrån www.skolverket.se den 20 november 2005

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs


Eleven skall


kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att tänka och handla


känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars grundläggande uttrycksformer, tro och idéer


kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till problemsituationer i vardags- och yrkesliv


kunna samtala om problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en given etisk och moralisk utgångspunkt


kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot grundläggande värden i samhället


kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik


förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur man uppfattar människor i sin omgivning.


Betygskriterier


Kriterier för betyget Godkänd


Eleven jämför riter, traditioner och levnadssätt i olika religioner och andra livsåskådningar. Eleven redovisar sådana kunskaper om kristendomen och några andra världsreligioner och livsåskådningar som ökar förståelsen för olika livsmönster bland människor i den närmaste omgivningen.


Eleven samtalar kring problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån ett givet etiskt och moraliskt tänkesätt.


Eleven värderar några företeelser i samhället som befrämjar eller som strider mot dess värdegrund.


Eleven relaterar sig till sammanhang som berör frågor om tro, livsåskådning och etik.


Kriterier för betyget Väl godkänd


Eleven ger exempel på religioners och andra livsåskådningars betydelse för individ och samhälle, nationellt och internationellt.


Eleven identifierar etiska problem i sin omgivning, tillämpar några enkla etiska resonemangsmodeller och motiverar med stöd av dessa sina egna ställningstaganden i kända och vardagliga situationer.


Eleven reflekterar enskilt och i grupp över vad tolerans gentemot olika människors sätt att se på tillvaron innebär.


Kriterier för betyget Mycket väl godkänd


Eleven upptäcker likheter och skillnader mellan kristendomens och några andra världsreligioners och livsåskådningars grundtankar och uttryckssätt och tillämpar dem på aktuella frågor såsom kvinnosyn och samhällssyn i ett aktuellt och ett historiskt perspektiv. Eleven tillämpar olika etiska teorier inom religion och livsåskådning på närliggande situationer och på aktuella samhällsfrågor.


Eleven visar hur olika sätt att förhålla sig till olika livstolkningar medför konsekvenser för sättet att leva och handla.


Eleven argumenterar för ett eget sätt att tolka livet med respekt för att andra har rätt till sin livstolkning.


Bilaga två


Filmbeskrivningar hämtade från http://movies2.nytimes.com den 4 januari 2006 förutom ”Populärmusik från Vittula” som hämtades från http://www.sf.se/sites/vittula/index.html den 4 januari 2006


Star Wars


a k a Star Wars: Episode IV - A New Hope 1977 - USA - Sci - Fi Action/Space Adventure


Reviewed by Vincent Canby


PLOT DESCRIPTION


George Lucas’s mythological popcorn movie is a two-hour roller-coaster ride that has passed into movie legend. The story, for the tiny number of people not familiar with it, concerns a farmboy named Luke Skywalker (Mark Hamill) who discovers that the used robot recently purchased by his family plays back a message from one Princess Leia (Carrie Fisher), begging for help from Obi-Wan Kenobi. Luke asks his father’s friend Ben Kenobi (Alec Guinness) about this, and he discovers that Ben and Obi-Wan are one and the same. Kenobi tells Luke of the battle of the rebels against the ruling Empire and the spiritual energy called ”The Force.” Soon Luke, Kenobi, and a mercenary named Han Solo (Harrison Ford) join forces to rescue Princess Leia from the Empire’s mammoth warship, the Death Star, controlled by evil genius Darth Vader (David Prowse, with the voice of James Earl Jones). George Lucas has frequently cited the influence of several films on Star Wars, particularly Akira Kurosawa’s The Hidden Fortress and Yojimbo and John Ford’s The Searchers, as well as the original Flash Gordon serials. After Star Wars became a success, Lucas announced his intention to turn the film into a series, originally totaling nine films (later pared back to six). Consequently, most reissue prints now feature the title Star Wars: Episode I V-A New Hope, with The Empire Strikes Back (1980) and Return of the Jedi (1983) serving as Episodes Five and Six in the serial, and Star Wars: Episode 1 - The Phantom Menace (1999) going back to the myth’s beginnings. ~ Mark Deming, All Movie Guide


The Last Samurai


2003 - USA - Period Film/Samurai Film


Reviewed by Elvis Mitchell


REVIEW SUMMARY


There is probably no director more obsessed with the complexity of patriotism — an unusual subject to plumb in mainstream films — than Edward Zwick, who is driven to question the imperatives of an America that his protagonists both love and detest. His movie falls squarely into the realm of the previous Zwick bedeviled-hero films, ”Glory,” ”Courage Under Fire” and ”The Siege.” And I do mean squarely. ”Samurai” is a mythic western that combines a fish-out-of-water theme with an immersion in Japanese culture: John Ford’s ”Lost in Translation.” And this time, the can-do idol of millions, Tom Cruise, uses his polished chrome smile mirthlessly. The uneven ”Samurai” is a can-do movie that’s far more effective at communicating emotion in bigger scenes than in more intimate ones. Mr. Cruise plays the burnt-out former Army officer and Indian fighter Nathan Algren. He is hired by his former commander (Tony Goldwyn) who wants Algren to travel to Tokyo and train Japanese soldiers in the use of American tactics and rifles. Algren is forced to send his nervous, underprepared imperial troops into battle too soon against an enemy of the Emperor, the samurai Katsumoto (Ken Watanabe). When a wounded Algren kills Katsumoto’s second-in-command, he’s captured by the invaders and, even more bewildering, cared for by Katusmoto’s sister, Taka (Koyuki), the widow of the man Algren killed. Algren then learns the ways of the samurai with an alacrity that’s expected of movie stars. — Elvis Mitchell, The New York Times

Seven Years in Tibet


1997 - USA - Adventure Drama/Biography [feature]


Reviewed by Janet Maslin


PLOT DESCRIPTION


Typically impressive natural vistas from director Jean-Jacques Annaud (some secretly filmed on location in Tibet) highlight this adaptation of the memoir by Heinrich Harrer. Brad Pitt stars as the arrogant Heinrich, a famed Austrian mountain climber who leaves behind his wife and infant son to head a Himalayan expedition in 1939, only to fall into the hands of Allied forces as a prisoner of war. He and a fellow escapee, Peter Aufschnaiter (David Thewlis), make their way to the Forbidden City in Tibet, where Peter finds a wife and Heinrich befriends the Western culture-obsessed teenage Dalai Lama (Jamyang Jamtsho Wangchuk), the spiritual leader of his Buddhist nation. As Heinrich waits out the war, his friendship with the Dalai Lama begins to transform him from haughty to humble, but a crisis with China looms. A controversy over the revelation of the real-life Harrer’s Nazi Party affiliation brewed during the film’s production, forcing Annaud to briefly deal with the subject in the film. ~ Karl Williams, All Movie Guide


Dogma


1999 - USA - Road Movie/Satire/Religious Comedy


Reviewed by Janet Maslin


REVIEW SUMMARY


Kevin Smith’s idea of angels in America is the notion of two cool dudes who take a hair-splitting, legalese approach to Roman Catholic doctrine and think it would be amusing to nullify all existence. And nothing in this wildly brazen, unexpectedly devout comedy is any less outrageous than that. Mr. Smith again shows off a rare gift for fusing his comic-book sensibility with serious debates and big, big laughs, even if some parts of his film (Ms. Fiorentino’s performance, Chris Rock’s and semi-repartee from the ubiquitous Jay and Silent Bob) work better than others (an excrement monster). Making a gutsy leap into matters of faith, Mr. Smith miraculously emerges with his humor intact and his wings unsinged. — Janet Maslin, The New York Times


Jalla! Jalla!


2000 – Sweden

PLOT DESCRIPTION


A young man thinks he’s found the girl of his dreams, until he learns that his father has different ideas in this fast-paced Swedish comedy. Roro (Fares Fares) is the teenaged son of a Lebanese expatriate living in Sweden; Roro has a job as a park attendant where he minds the grounds with Måns (Torkel Petersson). One day while working, Roro meets a pretty girl named Lisa (Tuva Novotny). They talk, and before long, a romance has blossomed between them. But Roro’s father (Jan Fares) wants his son to marry a nice Lebanese girl, and before Roro can work up the courage to tell his father about Lisa, he learns that he has been pledged to marry fellow immigrant Yasmin (Laleh Pourkarim). Yasmin is no more enthusiastic about this idea than Roro, but they both feel they have to play along for the sake of their families. However, Yasmin quickly becomes fond of Roro, and she’s crushed when Roro introduces her to Lisa as his cousin; Lisa is just as devastated when she learns the truth about Roro’s relationship with Yasmin. Måns, meanwhile, is having problems of his own — he’s suddenly become impotent, and as he and his girlfriend, Jenny (Sofi Ahlström Helleday), try an increasingly elaborate variety of sexual gymnastics in hopes of restoring Måns’ virility, they start to wonder if their relationship can survive the ordeal. ~ Mark Deming, All Movie Guide

Populärmusik från Vittula


2004


Reza Bagher - regi och manus


Historien utspelar sig i Tornedalen i norra Sverige nära finska gränsen, en plats där befolkningen känner sig utanför det övriga Sverige, underlägsna och annorlunda, varken som riktiga svenskar och inte heller som finnar. Det är 60-talets mitt och asfalten och rockmusiken gör entré. Matti och Niila träffas första gången som 6-åringar på en lekplats i det barnrika kvarteret i Pajalas utkant som kallas Vittulajänkkä, eller Vittula, som betyder Fittmyren - en slags hyllning till den kvinnliga fruktsamheten. När Niila får en vinylsingel av sina kusiner i samband med farmoderns begravning smyger pojkarna i hemlighet in i Mattis systers rum. De lägger skivan på tallriken och sänker darrande pickupen och plötsligt exploderar Rock’n’roll Music som en bomb i rummet. Efter att de lyssnat på Beatles-singeln vet båda att de varit med om något stort.

The Green Mile


1999 - USA - Prison Film


Reviewed by Janet Maslin


PLOT DESCRIPTION


Director Frank Darabont who made an acclaimed feature film debut with The Shawshank Redemption (1994), based on a Stephen King novel set in a prison, returns for a second feature, based on King’s 1996 serialized novel set in a prison. In 1935, inmates at the Cold Mountain Correctional Facility call Death Row ”The Green Mile” because of the dark green linoleum that tiles the floor. Paul Edgecomb (Tom Hanks) is the head guard on the Green Mile when a new inmate is brought into his custody: John Coffey (Michael Clarke Duncan) convicted of the sadistic murder of two young girls. Despite his size and the fearsome crimes for which he’s serving time, Coffey seems to be a kind and well-mannered person who behaves more like an innocent child than a hardened criminal. Soon Edgecomb and two of his fellow guards, Howell (David Morse) and Stanton Barry Pepper), notice something odd about Coffey: he’s able to perform what seem to be miracles of healing among his fellow inmates, leading them to wonder just what sort of person he could be, and if he could have committed the crimes with which he was charged. The Green Mile also stars James Cromwell as the warden; Michael Jeter, Sam Rockwell and Graham Greene as inmates awaiting dates with the electric chair; and Harry Dean Stanton as an elever trustee. ~ Mark Deming, All Movie Guide


Amelie


a k a Amelie From Montmartre; Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain


2001 - France/Germany - Romantic Comedy


Reviewed by Elvis Mitchell


REVIEW SUMMARY


Amelie (Audrey Tautou) works as a waitress in Paris and tinkers in the lives of her friends. When she falls in love with Nino (Mathieu Kassovitz), she can’t be direct and let him know how she feels. Instead, she pulls him into an elaborate courtship dance that turns life in Paris into a game of Twister with a treasure hunt added to the mix. Nino trails after Amelie, still the mystery woman to him, as she leaves clues about herself everywhere. By the climax, the movie segues into a rumination on loss and the perils of being too playful. The film’s original French title was ”Le Fabuleux Destin dAmélie Poulain” and the director, Jean-Pierre Jeunet, deflates the self-mocking pomposity of the title by the last third of the movie. Yet there is no denying that ”Amelie” is, to paraphrase its title, fabulous. - Elvis Mitchell, The New York Times


Ma Vie en Rose


a k a My Life in Pink


1997 - Belgium/France/UK - Gay & Lesbian Films/Family Drama/Childhood Drama/Domestic Comedy


Reviewed by Stephen Holden


PLOT DESCRIPTION


Boys will be boys and girls will be girls, but one child isn’t so sure in this Belgian comedy drama. 7-year-old Ludovic (Georges DuFresne) is happy, healthy, and good-natured, but there’s a bit of a problem -- he has decided that he’s a girl. While his parents Hanna (Michele Laroque) and Pierre (Jean-Philippe Ecoffey) try to understand, Ludovic stubbornly refuses to listen to reason from his parents, teachers, or schoolmates. His fondness for wearing girl's clothes and frequent pronouncements to strangers that he’s going to be a woman when he grows up become increasingly worrying, and things come to a head when Ludovic declares that when he’s older, he plans to marry Jerome (Julien Riviere), the boy next door. It hardly helps that Pierre’s boss, Albert (Daniel Hanssens), is also Jerome’s father, and that he’s notoriously closed-minded about gender issues. Will Pierre keep his job? Will the stress spoil Pierre and Hanna’s marriage? And will Ludovic find the right shade of lipstick? Ma Vie En Rose was the first feature for director and screenwriter Alain Berliner. - Mark Deming, All Movie Guide


Love Actually


2003 - UK - Romantic Comedy/Ensemble Film/Holiday Film


Reviewed by A. O. Scott


REVIEW SUMMARY


An indigestible Christmas pudding from the British whimsy factory responsible for such reasonably palatable confections as ”Four Weddings and a Funeral,” ”Notting Hill” and ”Bridget Jones’s Diary.” A romantic comedy swollen to the length of an Oscar-trolling epic — nearly two and a quarter hours of cheekiness, diffidence and high-toned smirking — Richard Curtis’s film is more like a record label’s greatest-hits compilation or a ”very special” sitcom clip-reel show than an actual movie. A sparkling Anglo-American cast of newly minted and long familiar stars chirps, swoons, pines, quips and sheds the odd tear. Presiding over it all is the new Prime Minister, a twinkly bachelor with a tonsorial resemblance to Tony Blair, who is played by none other than Hugh Grant. He is just one of a number of men (Alan Rickman and Colin Firth are the others) who fall for younger women in their employ. Another halfdozen subplots are strewn hither and yon as the movie swerves between cynicism and maudlin sentiment, oblivious to its own sleaziness and dishonesty. The only genuine comic spark comes from Bill Nighy, as a washed-up rock star trying to make a comeback with a treacly Christmas single. The song, he’s happy to admit, is rubbish. So is the movie, though it is decked out with the outward signs of sophisticated good taste. — A. O. Scott, The New York Times

American History X


1998 - USA - Crime Drama/Message Movie/Urban Drama


Reviewed by Janet Maslin


PLOT DESCRIPTION


Tony Kaye made his feature directorial debut with this dramatic exploration into the roots of race hatred in America. In a shocking opening scene, teen Danny Vinyard (Edward Furlong) races to tell his older brother, neo-Nazi Derek (Edward Norton), about the young blacks breaking into his car in front of the house, whereupon Derek gets his gun and with no forethought shoots the youths in their tracks. Tried and convicted, Derek is sent away for three years in prison, where he acquires a different outlook as he contrasts white-power prisoners with black Lamont (Guy Torry), his prison laundry co-worker and eventual pal. Meanwhile, Danny, with a shaved head and a rebellious attitude, seems destined to follow in his big brother’s footsteps. After Danny writes a favorable review of Hitler’s Mein Kampf, black high-school principal Sweeney (Avery Brooks) puts Danny in his private ”American History X” course and assigns him to do a paper about his older brother, who was a former student of Sweeney’s. This serves to introduce flashbacks, with the film backtracking to illustrate Danny’s account of Derek’s life prior to the night of the shooting. Monochrome sequences of Derek leading a Venice, California gang are intercut with color footage of the mature Derek ending his past neo-Nazi associations and attempting to detour Danny away from the group led by white supremacist, Cameron (Stacy Keach), who once influenced Derek. Director Tony Kaye, with a background in TV commercials and music videos, filmed in L.A. beach communities. Rated R ”for graphic brutal violence including rape, pervasive language, strong sexuality and nudity.” ~ Bhob Stewart, All Movie Guide


Vanilla Sky


2001 - USA - Romantic Mystery/Psychological Thriller/Psychological Sci - Fi


Reviewed by Stephen Holden


REVIEW SUMMARY


Tom Cruise and Cameron Crowe, who directed him in ”Jerry Maguire,” re-team for a far less confident but still entertaining fable about male vanity that begins as a psychological thriller, then lunges awkwardly into allegorical science fiction. Although Mr. Cruise dominates the movie with his marathon-man energy, Cameron Diaz nearly steals it with her ferocious portrayal of a cad’s vengeful girlfriend. Penelope Cruz’s continuing difficulties with the English language undermine her depiction of ”the last guileless woman in New York.” -Stephen Holden, The New York Times


21 Grams


2003 - USA - Psychological Drama/Ensemble Film


Reviewed by Elvis Mitchell


REVIEW SUMMARY


This melodrama by the Mexican director Alejandro González Iñárritu is a ruminative, stunned look at life after death — that is, the existence of the living after they have been devastated by loss. It’s the aftermath. The actors playing the characters who have been rocked by catastrophe don’t sink to theatrical histrionics; instead they’re linked by the red-eyed, unblinking stare of zombies, and they shamble through their day-by-day activities as if saddled with death wishes they are too enervated to act upon. This is American Existentialism. The stars achieve something that doesn’t sound as if it’s possible: a virtuosity in the depiction of people wasting away minute by minute. Be prepared for it. You won’t come out unaffected, because the depths of intimacy that the director plumbs here are so rarely touched by filmmakers that ”21 Grams” is tantamount to the discovery of a new country. Prof. Paul Rivers (Sean Penn) is suffering from a damaged heart, which is about to give out on him, and the transplant he receives so consumes him with guilt that he’s like a death-row prisoner with a horrible secret who’s been pardoned. He still believes he deserves to die. Cristina (Naomi Watts), a reformed party girl, has returned to her fallen ways after taking up with Paul. She’s lost her family in an auto accident. And Jack (Benicio Del Toro) is a shaggy, trembling mountain of anger he can barely contain. His already tenuous grasp on sobriety is slipping away even faster since being involved in a terrible incident. Working with the screenwriter Guillermo Arriaga and the bewilderingly versatile cinematographer Rodrigo Prieto — the team he assembled for his debut feature, ”Amores Perros” — Mr. González Iñárritu once again deals with three scenarios connected by one far-reaching cataclysm. It’s too early to call it a crowning work of a career — this is only his second film — but it may well be the crowning work of this year. — Elvis Mitchell, The New York Times


Falling Down


1993 - USA - Psychological Drama/Crime Drama


Reviewed by Vincent Canby


PLOT DESCRIPTION


It’s just not William Foster’s (Michael Douglas) day. Laid off from his defense job, Foster gets stuck in the middle of the mother of all traffic jams. Desirous of attending his daughter's birthday party at the home of his ex-wife (Barbara Hershey), Foster abandons his car and begins walking, encountering one urban humiliation after another (the Korean shopkeeper who obstinately refuses to give change is the worst of the batch). He also slowly unravels mentally, finally snapping at a fast-food restaurant that refuses to serve him breakfast because it’s ”too late.” Running amok with an arsenal of weapons at the ready, Foster -- also known as ”D-FENS” because of his vanity license plate - rapidly becomes a source of terror to some, a folk hero to others. It’s up to reluctant cop Prendergast (Robert Duvall), on the eve of his retirement, to bring D-FENS down. ~ Hal Erickson, All Movie Guide


FightClub


1999 - US - Drama


Reviewed by Janet Maslin

REVIEW SUMMARY


The sardonic, testosterone-fueled science fiction of this grunge parable means to hit raw nerves. Making a tougher but less stomach-turning film than his earlier ”Seven,” David Fincher taps into the nexus of computer-age malevolent fantasy and attempts to psychoanalyze an entire culture in ways that aren’t entirely clear until the film’s whammy of a denouement arrives. A reckless but fascinating attempt, expertly acted, to make sense of contemporary frustrations. — Janet Maslin, The New York Times.

� För att se målen i sin helhet med betygskriterier se bilaga ett.


� För en mer utförlig beskrivning om filmerna se bilaga två
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