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Abstract 

The aim of this thesis is to study how Utbildningsradion’s movies about religion 

differ in content, how the individuals are presented, how the individuals present 

compared to the expert and if the movies fulfils the pedagogic aims of 

Utbildningsradion. Three movies of the series “Jude”, “Muslim”, and “Kristen”, 

included in “UR-val: Swedish as a second language”, are analyzed through a film 

analysis and a comparative analysis method. Each movie consists of a religious 

individual who presents his/her religion, and the historian of religion Christer Hedin 

who gives a comprehensive picture. The thesis concludes that the presentation of the 

individuals differ, a clear orientalism emerges as the Christian youth is presented as 

more western than the other youths. The pedagogic ambitions and aim of the movies 

are achieved in some manner, but not entirely. 

Keywords: Religion Education, Utbildningsradion, Religionsdidaktik, Didaktik, 

Religionskunskap, Filmanalys, Komparativ analys 
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1.1 Inledning 

Utbildningsradion har sedan 20-talet varit en del av den svenska folkbildningen. 

Genom radio- och TV-utsändningar har de under snart ett decennium genom public 

service utbildat flera generationer. UR:s pedagogiska filmer finns tillgängliga att 

användas av barn, föräldrar, elever, lärare och andra på UR:s hemsida. 2 Dessa filmer 

används i klassrummet och film är ofta ett uppskattat inslag i undervisningen för 

eleverna. 

Under min VFU(Verksamhetsförlagda utbildning) kom jag i kontakt med flera filmer 

från deras hemsida. De användes i undervisningen i bland annat religionskunskap.  

En serie som min LLU(Lokala lärarutbildare) använde var UR-val. Jag fann denna 

serie väldigt intressant och ville analysera den utifrån kursmålen. Att 

Utbildningsradion har som mål att producera utbildnings- och 

folkbildningsprogram, anpassar sitt material till läro- och kursplaner samt vill spegla 

samhällets mångfald gjorde att materialet blev ännu mer intressant att analysera.3 

Det finns flera olika avsnitt i serien men jag har valt att använda avsnitten som 

handlar om islam, judendom och kristendom. 

Att använda UR:s program som undervisningsmaterial ger säkert läraren en säker 

känsla av trovärdighet och objektivitet då deras mål är att skapa bildande program 

samt försöker att följa skolans kursplaner. Men precis som andra läromedel kan jag 

se att de kan behöva granskas trots att de har en tydlig ambition och bakgrund som 

läromedel.  

I uppsatsen undersöks dessa filmer främst utifrån detta syfte ur kursplanen: 
                                                           

2Utbildningsradion, Historik. http://www.ur.se/Webbar/Om-UR/Om-UR/Foretagsfakta#Historik Hämtad: 2015-05-

17 

3
 Ibid 
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Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och 

på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli 

uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, 

och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt 

belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och 

konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till 

segregation. 4 

1.2 Syfte 

Filmerna från UR-val har som mål att vara program för att utbilda befolkningen samt 

menar att de utgår ifrån läroplaner. De menar även att de har som ambition att lyfta 

minoritetsgrupper i samhället. Precis som läroböcker så behövs även en granskning 

av filmer som används som läroböcker. Syftet med denna uppsats är att analysera 

och granska Utbildningsradions filmer från UR-val – Muslim, Jude och Kristen och se 

hur de motsvarar dessa mål från Utbildningsradion. 

1.3 Frågeställning 

 Hur skiljer sig framställningen av de olika religionerna i UR-vals filmer Jude, 

Kristen, och Muslim? Vad tar de olika filmerna upp och vad skiljer innehållet i 

dem? 

 Vad skiljer i Christer Hedins presentation och de intervjuade ungdomarnas? 

 Utifrån fråga ett och två ovan är den tredje frågan: på vilket sätt kan dessa 

anses uppnå Utbildningsradion sina pedagogiska ambitioner? 

                                                           

4Skolverket, Kursplan Religionskunskap, Skolverket http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap Hämtad 2015-05-17   
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1.4 Tidigare forskning 

Filmvisning på religionslektioner är något det finns mycket forskning kring. Däremot 

finns det inte speciellt mycket forskning kring dokumentära filmer som läromedel. I 

och med att det inte existerar så mycket forskning har jag valt att dela upp det som 

finns i några olika områden. Jag har valt att börja med att beskriva forskning om 

läromedel generellt för att fortsätta med film i undervisningsmiljö. Jag kommer även 

att ta upp forskning kring religion och film. 

Det finns mycket tidigare forskning om religion och islam inom läromedel. Kjell 

Härenstam är en framstående forskare inom religionsdidaktik vid Karlstads 

universitet som har lagt mycket energi på frågor kring islam och buddhism. I sin bok 

Skolboks-islam från 1993 diskuterar han didaktiska problem inom läromedel om islam. 

Han pratar om att orientalism ofta uppkommer i läromedel. 5 

En undersökning av läromedel; I enlighet med skolans värdegrund? som skolverket 

gjorde 2006 och undersöker inte bara läroböcker utan även andra läromedel såsom 

film. Undersökningen gjordes på uppdrag av regeringen. Uppdraget var ”av ett 

urval av läroböcker i grund- och gymnasieskolans undervisning för att kunna ge en 

uppfattning av hur läroböcker bidrar till undervisningen i frågor som rör kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning och 

funktionshinder”.6Studien innefattade granskning flera olika läromedel utifrån de 

uppräknade punkterna. Granskningen gjordes på läromedel för årskurs 7—9 samt 

gymnasiet. För de delar som handlade om religion stod Kjell Härenstam för 

undersökningen. Härenstams slutsats i undersökningen är att flera av läromedlen i 

                                                           
5
Härenstam, Kjell, Skolboks-islam: analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap, Acta Universitatis 

Gothoburgensis, Diss. Göteborg : Univ.,Göteborg, 1993 

6
 Skolverket. I enlighet med skolans värdegrund? (n.d.). http://www.skolverket.se/om-

skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftryc

ksak%2FRecord%3Fk%3D1659 Hämtad: 25 april 2015 s.6 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1659
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1659
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1659
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1659
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religionskunskap för både grundskola och gymnasium är bra men att det även finns 

en del material som skulle kunna förbättras. I sin analys kommer han fram till att 

materialet i böckerna som handlar om islam är bättre än det om hinduismen då 

hinduismen framställs som en religion med mindre förståelse för svaga och utsatta. 

I historieböckerna som Härenstam granskat har istället islam fått en mer våldsam 

bild och han poängterar att för att kunna bemöta främlingsfientlighet i de böckerna 

krävs det en större bakgrundskunskap. Samhällskunskapsböckernas islam handlar 

om militant islam vilket i stort går emot läroplanernas mål. 

Hinduismen får i både samhälls- och historieböcker till störst del representeras av 

Gandhi vilket ger religionen ett fredligt intryck.7 Detta kan ses i kontrast till vad som 

tas upp av de utvalda filmerna angående de abrahamitiska religionerna, och jämföras 

och analysera kring hur läromedel i stort väljer att framställa olika religioner. 

Catharina Hultkrantz har skrivit sin avhandling Playtime! om filmvisning inom 

historieämnet. Hon har genom intervjuer med lärare undersökt hur de använder 

spelfilm samt dokumentärfilm inom sin undervisning. I sammanfattningen skriver 

Hultkrantz att sammantaget väljer lärarna först dokumentärfilmer före spelfilmer då 

de ser det som en mer trovärdig faktaform medan spelfilm kräver mer arbete runt 

omkring, källkritik med mera.8 

Tomas Axelsson har forskat kring film och existentiella frågor bland ungdomar. Han 

skriver bland annat i antalogin Religion och Medier (2006) i kapitlet ”Film, 

livsåskådning och identitet” om filmens betydelse i människors vardag samt 

meningsskapande. Undersökningen är en enkätstudie samt intervjuer. Filmens 

funktion för respondenterna kan vara allt från att fly vardagen till att studera den 

                                                           
7 Skolverket. I enlighet med skolans värdegrund? s. 35-39 
8
Hultkrantz, Catharina (2014). Playtime! En studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i 

historieämnet på gymnasiet. Lic.-avh. Umeå Universitet, Högskolan Dalarna s.102 

 



9 
 

konstnärliga processen som filmen är. Axelsson skriver även att filmtittandet för 

respondenterna tydligt hör samman med hur de tar upp existentiella frågor.9 

I boken Teaching Religion and Film av Gregory J. Watkins skriver Amir Hussain i 

kapitlet ”Film and the Introduction to Islam Course” om hur han anser att man bör 

inleda kursen islam för studenterna. Han menar att för 11 september så kunde han 

börja med en historiegenomgång men i och med händelserna då börjar han istället 

lektioner på universitetet med att prata om hur media fungerar samt 

medierapporteringen kring islam. Han skriver även att han tillfrågat sina studenter 

om de muslimer de ser i tv och att de muslimer som visas i amerikansk tv får en 

negativ framställning. 10  Efter att introducerat ämnet på detta sätt väljer han att 

använda dokumentärfilmer.  Hela boken handlar om hur religion och film lärs ut på 

universitetsnivå och hur religionsundervisning problematiseras i en amerikansk 

kontext. I kapitlet ”Introducing Theories of Religion through Film” skriver Watkins 

att en dokumentär med fördel kan visas som introduktion till en kurs då studenterna 

inte redan har några fördomar och förkunskaper.11 

1.5  Material 

UR-val – är filmer i en serie från Utbildningsradion, den är riktad till årskurs 7—9 

och även anpassad till undervisning i Svenska som Andraspråk. Det finns flera 

avsnitt i serien och varje avsnitt porträtterar en religiös utövare. Avsnitten jag har valt 

handlar om en ung kvinna som är muslim, en ung man som är jude samt en ung 

kristen man. Syftet med serien skriver Utbildningsradion är att unga ska få större 

insikt om sig själva och i och med det även få mer förståelse för andra.12 Filmerna 

producerades 2007. Dessa filmer finns på Utbildningsradions databas tillsammans 

                                                           
9Larsson, Göran, Lövheim, Mia & Linderman, Alf (red.), Religion och medier: några perspektiv, Studentlitteratur, 

Lund, 2006 s. 207-211 
10

Watkins, Gregory J. (red .), Teaching religion and film, Oxford  University Press, Oxford , 2008 s. 141-143 
11Ibid . s 245 
12Utbildningsrad ion, Ur-val – Svenska som andraspråk,  http:/ / www.ur.se/ Produkter/ 144908-UR-val-svenska-

som-andrasprak-Muslim#Om-serien Hämtad: 2015-05-17 
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med en lärarhandledning och har genom den en tydlig förankring som läromedel. 13 I 

UR-val serien finns sex avsnitt, att jag valt dessa tre avsnitt beror på att de är 

tillfredsställande att jämföra på grund av att de alla är monoteistiska samt att de har 

samma expert Christer Hedin. 

Filmerna porträtterar en ung person som är religiös; personerna berättar om sin tro i 

vardagen. De pratar även om vad de tycker är bra respektive dåligt med sin religion 

och vad de möter för fördomar. I avsnittet Muslim porträtteras den unga muslimen 

Gülcan Kara, i Jude porträtteras Lior Kupersmidt. I Kristen porträtteras Peter Schlegel 

och hur han praktiserar sin tro. 

Christer Hedin är expert i alla filmerna. Han är religionshistoriker, med främsta 

inriktning på islam. Han har även jobbat mycket som lärare på olika nivåer och på 

Lärarhögskolan i Stockholm med didaktik och religionshistoria. 14 Hedin inriktar sig i 

hög grad på likheter mellan dessa tre religioner och hur man kan använda dessa i 

undervisning, bland annat i boken Abrahams barn.15 Han ser också möjligheter att 

undervisa utifrån likheter mellan religionerna. Bibeln och koranen är en annan bok han 

skrivit som redogör kring skillnader och likheter mellan de båda skrifterna.16 

                                                           
13Utbildningsrad ion, Ur-val – Svenska som andraspråk http:/ / w ww.ur.se/ Produkter/ 144908-UR-val-svenska-som-

andrasprak-Muslim#Om-serien Hämtad: 2015-05-17 
14Stockholms Universitet, Hedin, Christer, Docent, Universitetslektor, http:/ / www.erg.su.se/ om-

oss/ kontakt/ medarbetare/ hed in -christer-1.39413  Hämtad: 2015-05-17 

15
Hedin, Christer, Abrahams barn: vad skiljer och förenar judendom, kristendom och islam?, 3. uppl., Dialogos, 

Stockholm, 2007 

16
Hedin, Christer, Bibeln och Koranen, Verbum, Stockholm, 2002 

http://www.erg.su.se/om-oss/kontakt/medarbetare/hedin-christer-1.39413
http://www.erg.su.se/om-oss/kontakt/medarbetare/hedin-christer-1.39413
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1.6 Metod 

Jag har valt att göra en komparativ, kvalitativ analys och har därför valt tre filmer att 

analysera noggrant. De filmer jag har valt är filmer som är uppbyggda på liknande 

sätt och anpassade för samma åldrar, de är från samma serie och är alltså ett material 

som är tacksamt för en jämförelseanalys. I uppsatsen kombineras den komparativa 

analysen med en filmanalys som noggrant analyserar samt kartlägger innehållet i 

filmerna. 

Uppsatsen är byggd kring analys av tre filmer som finns på Utbildningsradions 

databas. Som filmanalys har jag valt att använda mig av Anders Carlsson (skolledare 

och journalist) och Thomas Koppfeldts (professor i mediepedagogik) modell för att 

analysera TV-program.17 Modellen är anpassad för pratshow men jag väljer ändå att 

använda modellen och anpassa den till filmerna/programmen jag valt. Den 

anpassade/reviderade modellen finns i bilagor. Min revidering innebär att jag tagit 

bort det som handlar om programledare och studiopublik. 

Jag kommer tydligt gå igenom varje scen ur filmen utifrån punkterna i Carlsson och 

Koppfeldts filmanalysmodell. Scenerna är uppdelade utifrån hur jag anser dem 

hänga ihop i filmen. Utifrån frågeställningarna kommer jag att redogöra för 

innehållet i de olika filmerna. Problematiken med filmanalysen är som jag ser det 

den mänskliga faktorn, alltså min egen kunskap kring genomförandet. Att det är jag 

som tolkar och analyserar gör att jag kanske missar saker andra kan se som viktiga. 

Jag har ju redan en utgångspunkt men försöker att vara objektiv och lägga märke till 
                                                           
17Carlsson, Anders & Koppfeld t, Thomas, Medieboken. Bild och retorik i media, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2001 

s.135 
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alla detaljer under processen. Jag har övervägt att transkribera manuset helt och 

hållet men avstått från det då jag gör en komparativ analys och anser att det är den 

stora bilden av innehållet som behöver redogöras och inte ord för ord. 

Jag kommer först att gå igenom materialet, film för film, med hjälp av Carlsson och 

Koppfeldts filmanalys för att sedan jämföra resultaten med varandra samt jämföra 

med UR:s pedagogiska syfte. 

Utifrån frågeställningarna redogörs innehållet i de olika filmerna. Vad som skiljer sig 

i vad som tas upp av experten respektive den religiösa utövaren. Jag kommer även 

att skriva om det övriga som syns och hörs i filmen, vad som filmas runtomkring, 

hur den religiösa utövaren representeras, vad för musik som spelas samt i vilka 

miljöer det utspelas. Vad som poängteras genom grafiken kommer även det att 

redogöras för att sedan jämföras. 

Den komparativa metod jag väljer att använda är den som den franska historikern 

Marc Bloch beskriver som en process i fyra faser. (1) välj ut två eller fler fenomen som 

liknar varandra, (2)beskriv dem, (3) för att kunna hitta likheter och skillnader, som 

(4) sedan förklaras så gott som möjligt. Att använda komparativ metod kan göra att 

studien lätt blir ytlig och missar den underliggande meningen som kanske en 

diskursanalys hade funnit. Det är något man måste ha i åtanke vid användandet av 

denna metod. Ett annat problem med metoden är att det blir lätt att generalisera 

kring hur religionerna framställs i medier, vilket är viktigt att vara medveten om i 

denna uppsats.18 

                                                           
18Stausberg, Michael & Engler, Steven (red.), The Routledge handbook of research methods in the study of religion, 

Routledge, Abingdon, Oxon, 2011 s. 21f 
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1.7 Teori 

Orientalism är som beskrivs i boken Orientalism på svenska från början Edward Saids 

teori om att Västerlandet blir till genom att själva skapa Orienten. Västerlandet ges 

attribut som ”modernt”, ”rationellt”, ”rättvist” och ”demokratiskt” medan Orienten 

sammankopplas med ”primitivt”, ”irrationellt”, ”fanatisk”, ”förmodernt” och 

”grymt”. I och med att väst skapade denna bild skapas en annorlunda världsbild 

utifrån detta mönster. Med detta menas alltså att Västerlandet ges en mer ”normal” 

framtoning medan Orienten representerar det som är annorlunda och olikt. 19  

I kapitlet ”Nyheter om drömlandet, dess invånare och invandrare” i boken Religion 

och Medier spinner Ylva Brune vidare på Orientalismbegreppet där hon menar att 

liknande bilder i media finns i Sverige idag där ”invandraren” är lågutbildad, 

förtryckt och kriminell medan ”svensken” är utbildad, frigjord och laglydig. Brune 

menar att främst nyhetsmedier ger en bild av svenskar som en homogen, modern 

och upplyst svensk, medan ”den andra” är avvikande och problematisk. 20  

Detta avser jag använda som teori kring hur filmerna framställer de olika individerna 

för att se om någon framställs som mer ”svensk” och ”västerländsk” än de andra. 

Samt om någon av filmerna framställs som mer annorlunda i jämförelse med 

Västerlandet och i detta fall det som anses som ”svenskt”. 

                                                           
19Matthis, Moa (red.), Orientalism på svenska, Ordfront i samarbete med Re:orient, Stockholm, 2005 s. 9 

20Brune, Ylva,  Nyheter om drömlandet, dess invånare och invandrar, i Matthis, Moa (red.), Orientalism på svenska,  

Ordfront i samarbete med Re:orient, Stockholm, 2005 
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1.8 Disposition 

 

Uppsatsen är uppdelad enligt följer; resultatet är en filmanalys av filmerna, 

filmanalysen är uppdelad efter filmerna var för sig. De respektive filmerna har då 

delats upp och redogör i ordning: 

-  Vad den unga individen säger 

- Vad experten säger 

-  Punkter som poängteras och tydliggörs via grafiken, 

-  Beskrivningar av omgivningar i filmen samt musik mm. 

Efter att filmerna redogjorts finns två avsnitt av den komparativa analysen, först 

jämförs filmernas innehåll med varandra och sedan expertens framställning med 

individernas. 

I diskussionen besvaras på vilka sätt filmerna uppnår UR:s pedagogiska ambitioner. I 

den följande slutdiskussionen sammanfattas uppsatsens resultat och förslag på 

vidare forskning inom ämnet ges. 
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2 Analys 

 

2.1 Utbildningsradions syfte  

Utbildningsradion startade i januari 1978. UR började göra program fritt tillgängliga 

på webben från 2012 då de fick extra medel för syftet.21 

UR skriver på sin hemsida om vad som är deras syfte. Enligt deras egna ord har de 

som uppdrag att producera utbildnings- och folkbildningsprogram. De skriver även 

att de anknyter program till kurs- och läroplaner. UR vill vara tillgängligt för alla och 

spegla samhällets mångfald. De lyfter minoritetsgrupper såsom barn, unga, 

handikappade, språkliga och etniska minoriteter samt handikappade. Tanken med 

att programmen finns på webben är för att de ska kunna användas i skol- och 

utbildningsmiljö. UR arbetar på uppdrag av riksdag och regering. Det är dock inte 

dem som bestämmer innehållet utan det gör användarnas efterfrågan samt det som 

UR tror efterfrågas. Det är TV-avgiften som gör att UR kan vara gratis och utan 

reklam.22 

Filmerna som är en del av filmserien UR-val har enligt UR syftet att ge unga en större 

insikt om sig själva och därmed även bättre tolerans för andra religioner och 

livsåskådningar. De skriver att filmerna är anpassade till elever som har svenska som 

andraspråk med hjälp av en tydlig grafik som förklarar och sammanfattar innehållet. 

UR-val – Svenska som andraspråk är en filmserie i sex säsonger där säsong 2 

innehåller de tre avsnitt som denna uppsats analyserar. De olika säsongerna har olika 

                                                           
21Utbildningsradion, Historik. http://www.ur.se/Webbar/Om-UR/Om-UR/Foretagsfakta#Historik Hämtad: 2015-

05-17 
22Utbildningsradion. Företagsfakta. http://www.ur.se/Webbar/Om-UR/Om-UR/Foretagsfakta Hämtad: 2015-05-17 

 

http://www.ur.se/Webbar/Om-UR/Om-UR/Foretagsfakta
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innehåll där säsong två handlar om religion och andra säsonger handlar om bland 

annat samhällsproblem, välmående och biologi. 23 

2.2 Filmanalys 

De tre filmerna är alla av dokumentär karaktär med samma målgrupp, årskurs 7—9 

för elever med svenska som andraspråk. Tittarsiffror är svårt att säga då de finns på 

webben samt är skapade som skolmaterial vilket gör att de beställs till skolor samt 

visas från webben. Det finns inte heller någon sändningstid förutom att alla filmerna 

är producerade 2007. Producent för de tre programmen är Peo Thisner. 

En tydlig beskrivning av filmernas olika scener, vad som händer etc. finns i bilagor. 

2.2.1 Muslim(se bilaga 2) 

Som tidigare beskrivits är programmet uppbyggt som en intervju/dokumentär med 

en ung utövande muslim, Gülcan Kara. 

I denna film pratar Gülcan24 om: 

- Att hon tror att det bara finns en gud och att Muhammed är hans profet. 

- Att det bästa med islam är att man fastar och ber fem gånger om dagen, 

hon tycker att det gör henne fri från stress. 

- Att en annan bra sak är att man ger till de fattiga. 

                                                           
23Utbildningsradion. Ur-val – Svenska som andraspråk.  http://www.ur.se/Produkter/144907-UR-val-svenska-som-

andrasprak-Kristen#Om-serien Hämtad: 2015-05-17 

24Då ungdomarna nämns med förnamn i filmerna har jag även valt att benämna dem med förnamn. 
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- Hur bönen genomförs. 

- Sin syn på slöjan och hur människor ser på henne på grund av att hon 

bär slöja. Hon säger att hon inte blivit tvingad att bära den. 

- Att många anser att alla muslimer är terrorister. 

 

Hedin pratar om: 

- Religion kontra tradition 

- Trosbekännelsen som det viktigaste inom islam. 

- Att matregler är något som muslimer tar på allvar och att det möjligen 

skulle kunna ses som den näst viktigaste saken. 

- Att slöjor/speciella kläder/skägg endast hör till traditionen. 

- Att kvinnor ska dölja håret har varit en tradition i stora delar av världen 

och inte bara inom islam, dock kan många se det som en symbol för islam. 

- Att det är enkelt att bli muslim och att vara muslim handlar om att leva 

rätt och att vara en god människa. 

- Han tar ett exempel om att vara muslim är viktigare än att bli muslim i 

jämförelse med kristendomen där man döps och sedan är kristen. 

Följande texter förekommer som grafiska inslag i filmen:  

”Vad är grunden i islam?” 

 ”Bönen” 

 ”en sura = kapitel i koranen islams heliga bok”  

”Slöjan” 

 ”religion – tradition” 

 ”Tradition = gammal vana” 

 ”Alla traditioner hör inte ihop med en religion” 

 ”Det finns 1,3 miljarder muslimer 350000 bor i Sverige” 

 ”Alla islams viktiga tankar finns i trosbekännelsen”  
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”Om slöjan”  

”Slöja kallas hijab på arabiska” 

 ”Symbol = tecken för något”  

”Att bli muslim och att vara muslim”  

”En god människa = en hjälpsam, anspråkslös, omtänksam och frikostig människa” 

Musiken som spelas i filmen är förutom introvinjetten en låt av Natacha Atlas, låten 

heter Mistaneek. I biografin på hennes hemsida står det att hon använder elektronisk 

musik blandat med arabiska influenser. Det sår ingenting om att hon har en religiös 

utgångspunkt. 25 Al Atrun(Vox) – Ahmed Kerim – jag hittar inte något mer om varken 

denna låt eller artist.26 

Miljön, den allmänna känslan samt attributen i Gülcans omgivning är som följande; i 

hemmet där majoriteten av filmen utspelas är lugn, harmonisk, det finns blommor i 

hennes vardagsrum. Hon visar upp en bönematta samt sina sjalar. Gülcan bär slöja, i 

hennes del av filmen är hon ensam och främst i sitt hem förutom i introt där hon står 

i en park och utför självförsvarsövningar, det är då ett svartvitt filter över bilden. 

 

2.2.2 Jude (se bilaga 3) 

Som tidigare beskrivits är programmet uppbyggt som en intervju/dokumentär med 

en ung utövande jude, Lior Kupersmidt. 

Lior tar upp: 

                                                           
25Natacha Atlas. Bio. http://www.natacha-atlas.com/bio Hämtad: 2015-05-17 

26För att identifiera musiken i filmerna har jag använt appen Shazam. 

 

http://www.natacha-atlas.com/bio
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- Att han tycker att det bästa med judendomen är helgdagar då man får 

umgås med familj och vänner. 

- Att det syns tydligt i hans hem att det bor judar där för de har mezuzot. 

Han förklarar även att mezuzot är små dosor med bibelverser i som hängs på 

dörrkarmar. 

- Att han går till synagogan varje vecka och tycker att sabbaten är veckans 

höjdpunkt för han får vara med familjen och alla glada. 

- Tefillin som han förklarar är små kapslar man ska ha på armen och 

huvudet när man läser ur Toran.  

- Att han tycker om att stå längst fram i synagogan och läsa/sjunga ur 

Toran. 

- Om kosher-hamburgerträffarna och pratar lite om att de moderniserat 

tråkig judisk mat samt berättar vad kosher innebär. 

- Att det finns många jobbiga regler inom judendomen men att det är så 

kul att vara jude att det överväger. 

Hedin tar upp: 

- Judendomen är knuten till ett visst folk 

- Berättar om utvecklingen från en tempelkult till ett folk som blivit 

fördrivet från land till land vilket gjort att texterna och läsningen ur Toran i 

stället blivit det viktiga. 

- Att utomstående ofta uppfattar judendomen som krånglig med 

mängden regler men att det viktigaste är att behandla andra som man själv 

vill bli behandlad. 

- Att judar ser människan som både god och ond samt att en och samma 

handling kan vara både god och ond, till exempel så är det bra att jobba men 

inte att jobba för mycket. 
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Följande texter förekommer som grafiska inslag under filmens gång. 

”Mezuza = bibelverser” 

 ”Synagogan och sabbat”  

”synagoga = ”judarnas kyrka”  

”Sabbat = vilodag” 

 ”Läser/sjunger ur Toran = den judiska bibeln” 

 ”Kosher = mat enligt judendomens matregler” 

”Religionen i kappsäcken” 

 ”Den judiska bibeln kallas Tora och innehåller de fem Moseböckerna” 

 ”Det du inte vill att någon ska göra mot dig – det ska du inte göra mot dem…” 

 ”Det finns 18 miljoner judar 22000 bor i Sverige”  

”Människan är både ond och god” 

 ”Allt kan göras på ett både bra och dåligt sätt” 

Musiken som hörs i programmet är Altklezmer(Dot), Tzibeles Bulgar samt Klezmer a la 

bechet, alla gjorda av samma person – David Krakauer. Dessa låtar är alltså från en 

Klezmer-skiva, artisten spelar främst jazz och klezmer. Klezmer var från början en 

benämning på jiddisch för folkliga musiker men är snarare idag en musikgenre som 

ofta spelas vid judiska traditioner såsom bröllop och begravningar. 27 

Omgivningen, miljön och attributen som syns i Liors film är hans hem där man får se 

en mängd familjefoton, mezuzot samt hans kippor. Man får även se honom i 

synagogan där han och en annan man plockar fram Tora-rullar. Man ser honom även 

läsa ur Toran i Tallit som är en bönesjal samt med tefillin på sig. När Lior är på 

kosher-hamburgarträffen är han i ett gäng med många ungdomar som tillsammans 

lagar burgarna. I de flesta av klippen har Lior kippa på sig. 

                                                           
27Nationalencyklopedin Klezmer www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/klezmer Hämtad: 2015-05-10 
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2.2.3 Kristen (se bilaga 4) 

Som tidigare beskrivet är programmet uppbyggt som en intervju/dokumentär med 

en ung utövande kristen, Peter Schlegel. 

Peter tar upp: 

            - Att han är kristen och blev det på konfirmationsläger för ett år sedan. 

- Att innebörden att vara kristen är ”det officiella är väl att man tror på 

treenigheten och det tror jag på”. 

- Att det kan vara svårt att förstå treenigheten och skapelseberättelsen. 

- Innan han blev kristen kände han sig ensam ibland, det gör han inte 

längre. 

- Att han blev kristen för det de det pratade om på lägret passade honom 

bra. 

- Han pratar om religion och musik passar bra i viss mån men att det nu 

börjar komma nya med moderna psalmer som gör musiken i kyrkan roligare. 

- Att han tror att fördomar om kristna är att de är tråkiga och att folk bara 

tänker att det är pensionärer som går i kyrkan. 

Hedin tar upp: 

- Att kristna tror på att Gud kom som människa genom Jesus. 

- Att Jesus räddade människorna från det onda genom döden på korset. 

- Att uppståndelsen betydde evigt liv för människorna. 

- Att evigt liv inte betyder ett jättelångt utan snarare ett felfritt liv efter 

döden med Gud. 

- Att för detta krävs att man utvecklar sin gudsgemenskap samt andlighet. 

- Att de tre abrahamitiska religionerna är monoteistiska i sin grund men 

att judar och muslimer ibland menar att kristendomen inte är det med tanke 

på treenigheten men Hedin säger att det trots allt heter ”-enig”. 
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- Att kristendomen är den största religionen och att den gör mycket gott 

såsom sjukhus och skolor vilket gör att många vill bli kristna vilket i sin tur 

gör den till den religion som växer mest. 

- Hedin säger även att kristendomen ser väldigt olika ut i olika länder. Ett 

sådant exempel är julfirandet, då det svenska julfirandet innehåller öl och 

fläsk vilket Jesus själv säkerligen inte skulle använt för att fira sin födelsedag. 

Grafiken poängterar i filmen: 

”Treenigheten – Jesus - Den helige ande – Gud” 

 ”Religion och musik” 

 ”Fördomar” 

 ”Fördom = Orättvis och felaktig uppfattning” 

 ”Gud kom som en människa = Jesus” 

 ”Jesus dog på korset och uppstod igen” 

 ”Jesu uppståndelse visar att det finns ett liv efter döden” 

 ”Abrahamsreligionerna – kristendom – islam – judendom” 

 ”Kristendomen växer” 

 ”Det finns två miljarder kristna 8 miljoner bor i Sverige”  

”Olika traditioner (gamla vanor) i olika länder” 

Musiken som spelas i filmen är I Love it Loud, I was made for loving you baby och Detroit 

rock city av bandet Kiss. Av utsagan på deras hemsida finner jag ingen religiös 

agenda i deras musik.28 

                                                           
28Kiss. History. http://www.kissonline.com/history Hämtad: 2015-05-17 

 

http://www.kissonline.com/history
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Omgivningen, miljön och attributen som visas i Peters film är utomhus vid en sjö, 

han intervjuas främst vid en sjö samt i en lövträdsomgivning. Han badar och hoppar 

från en sten tillsammans med några andra ungdomar. Man får även se honom i sitt 

rum där han spelar gitarr och sjunger låter Don’t look back in Anger – Oasis. Han visar 

upp en inbjudan till konfirmationslägret han ska jobba på. Under flera av 

intervjudelarna hörs fågelkvitter. 

2.3 Komparativ analys 

2.3.1 Filmernas innehåll 

Skillnader i vad programmen tar upp kommer jag dela upp på samma sätt som jag 

delat upp filmerna i vad den religiösa utövaren tar upp, vad experten tar upp, vad 

som poängteras genom grafiken samt vad som skiljer sig i övrigt såsom musik, 

omgivning med mera. 

I alla tre filmerna beskriver utövarna en positiv känsla av att vara religiös och/eller 

utöva religiösa riter – Lior säger att han känner sig väldigt bra när han läser ur Toran, 

Gülcan tycker att fastan och att be är som meditation för henne och Peter säger att 

han genom att bli kristen känner sig mindre ensam. En annan sak som visar på 

likheter mellan de olika filmerna är att Gülcan och Lior på olika sätt visar att de 

själva väljer att tolka religionen på ett sätt som passar dem; Gülcan poängterar att 

hon själv väljer att använda slöja och Lior har tillsammans med sina vänner skapat 

hamburger-träffarna som är en modern tolkning av koshermat. 

När de pratar om vad andra tycker om dem och deras tro skiljer sig deras upplevelse 

mycket och de tar upp olika faktorer. Gülcan pratar om vad folk tycker om muslimer, 

hon tar upp terrorism och vad folk tycker om att hon bär slöja, att folk tror att hon är 

förtryckt samt att det är mannen som bestämmer över kvinnan. Hon tar även upp att 

slöja är som ett skydd för att kvinnan är vackrare utan slöja. När Lior talar om 
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fördomar pratar han om vad folk tycker om judendom i stort inte om vad han 

upplever för fördomar mot honom som person, att det är mycket regler och att det är 

en krånglig religion. Genom den utsagan kan man föreställa sig att han troligen inte 

mött lika mycket fördomar som Gülcan har. Peter säger att de flesta fördomar han 

möter är att han får höra att kristna är tråkiga och främst pensionärer.  Han säger det 

på ett sätt som antyder att det inte spelar så stor roll och att det inte bekymrar honom 

alls. 

Skillnaderna i vad de religiösa utövarna tar upp gäller i första hand vad de säger sig 

tycka vara det viktigaste för dem samt grundstenar i religionen. Vi har Peters utsaga 

”det officiella är väl att man tror på treenigheten och det tror jag ju på”. Gülcan 

inleder med att säga att hon tror på Gud och att Muhammed är hans profet och Lior 

som direkt säger att han älskar judendomen på grund av alla helgdagar samt att få 

umgås med familjen. Även om religion kan vara eller är lika viktigt för dem kan det 

tolkas som att Gülcan och Lior ser religionen som viktigare med mer betydelse och 

större vikt i sina liv i och med att de berättar om riter och traditioner som viktiga 

delar i livet. Den tolkningen förstärks av Peters nonchalata sätt att uttala sig. 

 Omgivningen i filmerna skiljer sig mycket. I filmerna Jude och Kristen visas de 

aktuella individerna tillsammans med vänner samt i flera olika miljöer, såsom 

utomhus, på offentliga platser etc. medan i Muslim visas bara en hemmamiljö samt 

en snabb scen från en park. Även musikinslag skiljer sig tydligt mellan programmen. 

I Kristen spelas populärmusik medan det i de två andra snarare spelas 

religiös/orientalisk musik. Vad de olika individerna klär sig i skiljer också då Peter 

byter kläder samt endast har badkläder på sig medan de andra två bär en religiös 

klädsel(kippa resp. slöja) samt Lior som även har en speciell klädsel på sig när han är 

i synagogan och läser ur Toran. 
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Både Gülcan och Lior visar upp religiösa ting/symboler(slöja, bönematta, mezuzot, 

tefillin) i sina respektive klipp. De enda religiösa symbolerna som syns i Kristen visas 

under tiden som Hedin pratar då en kyrka filmas i klippen från stadsmiljön samt ett 

kors filmas som en kvinna håller i, även en Jungfru Maria-staty filmas men det är 

otydligt om den är från Peters hem eller någon annanstans ifrån. 

Hedin diskuterar att kristendomens utbredning över världen och varför den växer, 

han pratar också lite om hur det kommer sig att judendomen är en sådan liten 

religion då han pratar om att de varit ett folk på flykt. Kring islam pratar han inte om 

utbredningen även om information kring hur många av de olika religiösa utövarna 

finns i grafiken i alla de olika filmerna. Hedin tar upp att den kristna befolkningen 

växer, det poängteras även genom grafiken med en extra rubrik ”Kristendomen 

växer” jämfört med i de andra filmerna. Att detta endast poängteras i Kristen kan 

ifrågasättas om man till exempel ser till en studie som Pew reasearch center har gjort, 

enligt den tros alla världsreligionerna växa under de närmsta 40 åren och islam växa 

snabbast. 29 

I Jude förklarar Lior tydligt om vad matreglerna inom judendomen innebär, detta 

görs inte i Muslim trots att det även finns tydliga regler kring maten även inom islam. 

I Muslim nämner Hedin att det finns regler kring maten men han förklarar inte vad 

de innebär utan nämner dem bara i samband med att det för muslimer kanske är det 

nästviktigaste efter trosbekännelsen. 

Punkterna som tas upp i grafiken är liknande i både Muslim och Jude. Det inleds med 

förklaringar om olika religiösa artefakter, fortsätter med att visa regler som finns för 

att slutligen ta upp hur man ska leva. I Kristen följs inte detta mönster i grafiken, de 

förklarar inga föremål, det tas inte upp i grafiken hur man ska leva(även om de 

                                                           
29Pew Reaserch Center, The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050 

http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/ Hämtad: 2015-05-19 
 

http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
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nämner det muntligt), de förklarar monoteism och skriver att kristendomen växer. 

Det som nämns genom grafiken i Kristen är mer om religion i stort än specifik 

kristendom medan de specifika religionerna poängteras mer tydligt i Jude och 

Muslim. Att det i Kristen även nämns ”religion och musik” som en egen grafik är 

också en stor skillnad. Det kan förklaras med att det just snarare är Peters eget 

personliga intresse. 

I Muslim får slöjan mycket plats genom tre stycken grafiker ”Slöjan”, ”Om slöjan” 

och ”Slöja kallas hijab på arabiska”. Den får väldigt stort utrymme, det finns inget 

liknande i Jude respektive Kristen. 

2.3.2 Expertens framställning jämfört med individernas 

Hedin tar upp vad som är viktigast inom de olika religionerna. Han beskriver att det 

som muslim innebär att leva rätt och att vara en god människa, inom judendomen att 

behandla andra som man själv vill bli behandlad och inom kristendomen att utveckla 

sin gudsgemenskap och sin andlighet. Att han nämner detta som de viktigaste 

elementen kan ses som lite kontroversiellt med tanke på att det framför allt för Lior 

är väldigt mycket mer som han ser som viktigt i sin religiositet förutom att behandla 

andra som han själv vill bli behandlad. Lior säger dessutom tydligt att det är svårt att 

vara jude med tanke på att det finns så många regler. Lika för Gülcan som ändå ser 

fastan och bönen som det bästa med islam. Det skulle man kunna se som att leva rätt 

och vara en god människa även om det låter väldigt mycket simplare att endast vara 

en god människa. 

När Hedin i Muslim talar om slöjan menar han att det endast är en del av traditionen 

och inte en del av religionen. Detta skiljer sig från vad Gülcan säger, hon ser den som 

ett tecken på att hon är muslim och lite grann som ett skydd mot omvärlden. Att 

Hedin går så mycket emot det Gülcan säger kan ses som något kontroversiellt när 

Gülcan ser det som en sådan viktig del av sin religiösa vardag.  Dock nämner även 
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Hedin att många ser slöjan som en symbol för islam. Han håller ändå han fast vid att 

det är en tradition och inte religion i och med att han säger att det funnits liknande 

traditioner på andra ställen i världen också. 

Hedins diskussion kring varför kristendomen växer är intressant då han nämner att 

kristna organisationer gör mycket gott, detta anser jag kan ses som ett problematiskt 

uttalande då även islam har välgörenhet som en viktig del i religionen genom 

allmosan. Gülcan nämner att hon anser att en viktig del inom islam är att man ger till 

de fattiga och det är också något som Hedin och Gülcan i filmen har små 

motsättningar kring. 

Vad Hedin säger om kristendomen jämfört med vad Peter säger har inte lika mycket 

skillnader, de talar främst om treenigheten. Sedan pratar Hedin mer om kristendom i 

ett större sammanhang t.ex. genom de abrahamitiska religionerna samt monoteism. 
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3 Diskussion 

 

Liknande som Härenstam kommer fram till i I enlighet med skolans värdegrund? skiljer 

det sig mycket i vad som tas upp i filmerna beroende på vilken religion som 

behandlas. Både innehållsmässigt som Härenstam talar om men även i 

framställningen av individerna. I Härenstams slutsats talar han om att hinduismen 

ges en bild av att ha mindre tolerans för utsatta, samt att muslimer får en mer 

våldsam framtoning. Riktigt så tydligt kan man inte se i dessa filmer men vad som 

framhävs skiljer sig.  Att Hedin ger kristendomen en så pass mycket positiv bild 

genom att poängtera välgörenheten som utförs är något som liknar Härenstams 

resultat med tanke på olika religioner får olika framställningar i läromedel. 

Vad som visas i samband med de olika ungdomarna utanför de religiösa 

aktiviteterna är olika. Peter spelar gitarr och badar vilket verkar vara hur han roar 

sig. Lior umgås och skojar med vänner och berättar att det är det han tycker om att 

göra. Gülcans intresse är kampsport, hon säger att det är bra att kunna självförsvar. 

Stämningen när de pratar om sina intressen är väldigt olika, både Lior och Peters 

stämning är uppsluppen och positiv med starka färger i omgivningarna vilket i alla 

fall jag sammankopplar med något positivt. Att de har lagt på ett svartvitt filter över 

Gülcans kampsport ger det en mörkare och mindre positiv känsla. Hur de olika 

ungdomarna framställs genom sina fritidsintressen ser alltså väldigt olika ut. Även 

musiken i avsnitten skapar en distans mellan ungdomarna. Intentionen med 

musiken för avsnittet Jude och Muslim har troligen varit god då det är musik som till 

viss del är representativ för religionen. Klezmer är judisk/jiddisch musik, man kan 

dock ifrågasätta hur väl den passar ihop med Lior då han tydligt är en ortodoxt 

praktiserande jude som inte ofta förknippas med jiddisch-kulturen. I Muslim spelas 

Natcha Atlas. Atlas skulle mycket väl kunna vara muslim men hennes musik har 

inget med islam att göra förutom det att hon ibland sjunger på arabiska. Intentionen 

med denna låt kan tänkas vara att skapa känslan av islam genom att arabiska kan ses 
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som det ”muslimska språket” då Koranen är skriven på arabiska. Kring detta 

uppstår ännu ett frågetecken och det är varför producenten i Kristen valt att ha Kiss 

som musik, då de inte har någon form av religiös bakgrund utan snarare ses som 

populärmusik i dagens samhälle. Dessa musikval skapar ett ”vi och dem” och det 

blir väldigt tydligt orientalistisk problematik genom att musiken i Kristen är den mest 

västerländska. Musiken som spelas i filmerna går att ifrågasätta då den skiljer sig 

mycket mellan avsnitten och beroende på vilken religion som avspeglas. Att 

diskutera kring dessa är intressant då framställningen av individen förändras så 

mycket genom omgivningen kring denne. Musiken skulle dock kunna vara 

ungdomarnas favoritlåtar men då det inte framkommer genom filmen blir just 

musiken en stor faktor i analysen. 

De heliga texterna Toran och Koranen nämns i sina respektive filmer men Bibeln 

förklaras inte. Inte heller kyrka förklaras men i judendomsfilmen nämns synagogan 

som ”judarnas kyrka” vilket kan ses som att det krävs en viss förförståelse för 

kristendomen. Moské förklaras inte heller men visas från utsidan i bakgrunden av 

Hedins del i programmet när det är klipp från stadsmiljö. I och med att filmerna är 

skapade för elever med Svenska som andraspråk kan jag känna ett ifrågasättande 

kring hur man valt att lägga förväntan på förkunskaper. Ett annat exempel på detta 

är att man väljer att lägga stora delar information på att förklara och diskutera slöjan 

men inte förklara moské som i alla fall jag ser som en baskunskap. 

Ett annat exempel på skillnader i vad som framställs i de olika filmerna är hur 

begreppet välgörenhet hanteras inom religionerna. Det Hedin pratar om kring 

huruvida kristendomen växer säger han att kristendomen expanderar. Studier kring 

detta pekar på att fler av världsreligionerna växer och det kan då ifrågasättas varför 

filmerna endast poängterar att kristendomen växer samt att endast välgörenhet 

nämns från Hedins håll i filmen Kristen. Varför detta sägs kan eventuellt vara på 

grund av att filmen är från 2007 och då kan det ha varit så att kristendomen växte 
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mest. Att Hedin väljer att nämna just kristendomen som den religion som är mest 

inriktad på välgörenhet skiljer sig lite ifrån vad Härenstam kom fram till i I enlighet 

med skolans värdegrund, där han såg det som att hinduismen framställdes som 

fredligast. Även om fredlig och välgörenhet är olika saker ser jag det som att olika 

religioner framställs på olika positiva sätt. I denna uppsats har dock inte hinduismen 

tagits upp men där finns ändå en poäng i att nämna detta tycker jag i och med att det 

som diskuterats är framställning av religion i läromedel. 

Att slöjan tas upp från både Gülcans och Hedins sida i filmen ger en bild av att slöjan 

är en otroligt viktig och omdiskuterad del av religionen. Däremot ifrågasätts inte 

Liors användande av kippa eller tallit. Varför bara Gülcans och inte Liors val att 

använda religiösa kläder är intressant med tanke på att slöja är något som på svenska 

gator ses oftare än vad en kippa gör kan det tänkas att även kippan bör förklaras. I 

Muslim nämner Hedin snabbt att det finns vissa kläder för män som kan användas. 

Speciella kläder kan ses som något som bör tas upp i alla filmerna. Ännu en sak som 

skiljer sig i filmerna med tanke på klädsel är att i Muslim får man lära sig genom en 

grafik att ”slöja heter hijab på arabiska”. Detta är ännu en sak som skulle kunna vara 

med angående kläder i de andra två filmerna, alltså förklara tallit och kippa. 

Med resultatet ser vi att filmerna tar upp olika saker beroende på vilken religion det 

är men främst är skillnaderna i hur framställningen av individen i filmen är, vad de 

olika grafiska tilläggen gör samt omgivning och musik etc. Tydligt är att det är 

Kristen som är den mest ”normala” och mest ”västerländska” av de tre individerna; 

det är alltså en tydlig orientalism som skymtas. 

Då UR:s skriver att de följer kursplaner har jag även jämfört med målen i dem. I  

uppsatsens inledning har jag ett av dem där det bland annat står ”Genom 

undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika 

religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt”. Detta 
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är ett av många syften med religionsämnet på högstadiet. Detta syfte uppfylls väldigt 

tydligt då man får se olika religiösa utövare. Fortsättningen på målet 

”Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, 

både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som 

orsak till segregation” uppfylls också sånär som på att det uppsatsen kommer fram 

till kring ”vi och dem”-perspektivet inte riktigt uppfyller att ”främja social 

sammanhållning”. Att de olika ungdomarna framställs så pass olika, att Peter 

framställs med väldigt typiskt svensk med typisk svenska attribut medan de andra 

två ungdomarna blir lite av en motpol. Peter som får västerländsk musik och hänger 

med kompisar ses som rationell och vanlig. Medan de andra två kanske inte riktig 

kan associeras med beskrivningar som ”fanatisk” och ”primitivt” så som Said 

beskriver orientalism men en tydlig skillnad syns. Gülcan och Lior framställs inte 

heller som Brune skriver som den typiska invandraren men jag tycker ändå att en 

tydlig orientalism syns genom att Peter blir väldigt tydligt västerländsk. 

Att Peters musikintresse tas upp i grafiken och alltså är något som poängteras som 

viktigt är något som kan ifrågasättas utifrån de andra filmerna. I de andra tas inte 

personernas personliga intresse upp som en grafik och därmed en viktig punkt.  

Grafiken i filmernas syfte att förklara och sammanfatta innehållet för att vara 

anpassade för Svenska som andraspråk är något jag anser uppfylls till huvudsaklig 

del. Dock kan jag se att de delar som ungdomarna beskriver vad religionen gör för 

dem, det funktionella i den inte kommer fram speciellt tydligt utan grafiken snarare 

framhäver de substantiella sakerna. Annars återger grafiken bra de viktiga punkterna 

som tas upp i filmen. 

Hedins bakgrund som religionshistoriker som skrivit bland annat Abrahams barn 

skulle kunna vara en anledning till att han på många sätt försöker ta upp det mest 

grundläggande inom religionerna. Hans agenda kan ses som att han har en vilja att 

se likheter mellan religionerna. Det gör att han tonar ner skillnader mellan 
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religionerna och snarare poängterar det som tradition än religion. Att Hedin 

använder sig av detta sätt att hitta likheter passar bra ihop med målet jag tog upp 

tidigare ”att främja social sammanhållning” och gör att det uppfylls. 

I det stora hela har filmerna ett bildande syfte och uppfyller UR:s syften genom att 

förklara religionerna samt representanternas inifrånperspektiv från religionerna. Om 

man går in på djupet och kollar på detaljer finns det dock saker att tänka på. Framför 

allt genom hur stor skillnad det är på Kristen och de andra två om man ser på det ur 

ett ”vi och dem”-perspektiv. I en undervisningssituation där man väljer att visa alla 

dessa filmer tror jag att en diskussion kring olikheterna kan krävas då 

framställningen av olika religiösa grupper är viktig. Även om Hedin försöker i stort 

att skapa en likhet mellan religionerna kan jag se att Peter i Kristen är den mest 

”normala svensken”. UR:s syfte att få fram minoritetsgrupper uppfylls verkligen 

genom denna serie då exempelvis judar är en liten del av den svenska befolkningen. 
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4 Slutdiskussion/Slutsats 

Med utgångspunkt i frågeställningarna kommer jag nu sammanfatta resultatet av 

uppsatsen. Filmerna skiljer sig mycket i innehåll och framställning av ungdomarna. 

Den främsta skillnaden i hur de framställs är tydlig och beror på de omgivande 

attributen och tillägg till filmen. Peter i Kristen framställs mer som ”svensk”, normal 

och västerländsk jämfört med de andra två. Innehållsmässigt skiljer det sig inte lika 

markant förutom att det i Kristen antyder ett större förråd av förkunskaper även om 

det gäller det andra filmerna också. 

Hedins framställning och ungdomarnas skiljer sig på många olika plan. På flera 

ställen kan det ses som att han förenklar religionerna, tillexempel genom att säga att 

slöjan bara är tradition och inte religion. Det är främst i Jude och Muslim som dessa 

förenklingar sker. Om man reflekterar kring Hedins bakgrund som författare till 

böckerna Abrahams barn och Bibeln och Koranen där en ambition av att hitta likheter 

mellan religionerna finns är denna vilja att skapa likhet logisk. Att även välja att hitta 

dessa likheter stämmer även på många sätt in med syften som UR har samt även 

syften som finns i läroplanen för högstadiet. 

Om utbildningsradion uppnår sina pedagogiska ambitioner kan ses på flera sätt; de 

uppnår många av sina mål genom att tillexempel visa upp mindre grupper i Sverige 

samt att ge grundläggande kunskap om religionerna. Det faktum att de olika 

filmerna skapar en stor skillnad mellan de olika utövarna kan dock gå emot deras 

mål om att främja social sammanhållning. 

Slutligen anser jag att filmerna till viss del är bra och uppfyller flera mål men dock 

mest faktamässiga. I och med problematiken jag identifierar i uppsatsen så krävs en 

diskussion kring varför de olika ungdomarna framställs så olika även i klassrummet 

för att just kunna uppnå målen som innehåller förståelse för den andra.   
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Resultatet i denna undersökning visar alltså på att det finns flera brister i detta 

material från Utbildningsradion även om det även är många mål som uppnås. Precis 

som det diskuteras i inledningen av denna uppsats granskas läromedel i stor 

utsträckning men denna undersökning pekar på att även filmer behöver granskas på 

samma sätt. I framtiden skulle denna undersökning kunna göras större. Ett större 

urval av filmer skulle kunna användas samt filmer från andra ämnesgrupper.  Att 

undersöka hur intervjupersoner väljs ut skulle också kunna forskas kring, hur Det 

gås till väga när det väljs ut en individ för att representera en hel grupp. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Tv-analys – reviderad version: borttaget är det som har med programledare och 

studiopublik att göra. 

 

Steg 1  INLEDNING 

 1.1 Titel, TV-kanal 

 1.2 Genre och målgrupp 

 1.3 Fakta kring programmet 

 Producent, redaktionsmedlemmar, programledare 

 1.4 Formatet, programiden: En kortfattad programbeskrivning 

 Vilka är programmets spelregler? Hur genomförs programmet? 

 

Steg 2 TOLKNINGAR AV BILDER, TAL OCH FRAMTRÄDANDEN 

 2.1 Visa(eller beskriv skriftligt) de inslag eller bildserier som ska 

analyseras 

 

Tag fasta på: 

Bilderna: Kamerarörelse, bildvinkel, utsnitt, klipp, ljussättning, med mera 

Gästen: Uppträdande, sätt att tala, gester, utseende, klädsel, med mera. Om det 

finns fler medverkande gäster; har de olika roller? 

Rekvisita: Redskap, teknik och tillbehör för programledare och gäster 

Dekor: Hur ser scenen ut? Färger, former, material, teknik 

Musikinslag: Musik, artist 

 

 

Steg 3 SLUTSATSER OCH KOMMENTARER 

 



Bilaga 2 

 Sammanlagd 

tid: 08.42 

minuter 

Muslim  

Scen Tid Vad händer Ljud 

1 00.00-00.24 Intro, sepiafärgat, filmat från tivoli, 

avslutas med en logga från Ur-val 

och sedan står det MUSLIM 

Musik spelar 

2 00.24-00.54 Svartvita bilder på höghus som 

sedan övergår till att filma Gülcan 

som är i naturen och utövar 

kampsport. 

Låten Mistaneek av Natacha Atlas 

spelas. 

Gülcan pratar om att hon gillar 

kampsport, alltid har gjort det men 

hon gillar inte att bråka – det kan 

vara bra självförsvar. 

3 00.54-01.05 Gülcan sitter i en soffa, ansiktet och 

överkroppen är med i bild. 

Textruta med ”Gülcan muslim” 

kommer upp under hennes ansikte. 

Gülcan berättar att hon är muslim 

och tror att det finns en Gud samt att 

Muhammed är hans sändebud. 

4 01.05-01-09 Svart bakgrund med texten ”Vad är 

grunden i islam?” 

Al Atrun(Vox) – Ahmed Kerim spelas. 

 

5 01.09-01.27 Snabbt bläddras det i en koran för 

att sedan klippas till Gülcan i 

soffan. Sedan är Gülcan klipps det 

till att Gülcan kommer in i ett rum 

med fåtölj och tv och brer ut en 

bönematta på golvet. 

Gülcan berättar om det hon tycker är 

bäst med islam, att man fastar, att 

man ber femgånger om dagen då 

hon tycker det gör henne fri från 

stress, är som meditation samt att 

man ger till de fattiga. 

6 01.27-01.31 Svart bakgrund med texten 

”Bönen” 

Samma låt som tidigare. 



 

7 

01.31-02.36 Gülcan brer ut mattan på golvet 

och ställer sig på mattan, hon har 

ett radband i handen, det klipps 

mellan henne i soffan samt henne 

vid mattan. När hon nämner ”sura” 

så pausas filmen och vit text 

kommer upp över bilden där det 

står ”en sura = kapitel i koranen 

islams heliga bok” 

Gülcan pratar och berättar hur 

bönen genomförs, att man vänder 

sig mot Mecka, att man hälsar på 

ängeln på varje axel, att man lägger 

händerna på brösten som kvinna och 

längre ner som man. Hon beskriver 

sedan hur man sedan böjer sig, 

lägger händerna på knäna för att 

sedan sätta sig och lägga pannan 

mot marken. När man avslutar 

bönen säger hon att man åter igen 

hälsar på änglarna och att det är de 

som ser om du gör något ont eller 

inte. 

8 02.36-02.39 Svart bakgrund med texten 

”Slöjan” 

Introvinjetten spelas igen. 

9 02.39-03.47 Gülcan i sitt hem visar upp flera 

slöjor, visar hur hon sätter på 

slöjan. Denna scen utspelar sig i 

hemmet, i soffan då hon intervjuas 

och när hon visar slöjorna. 

Hon berättar att hon började 

använda sjal i tvåan i lågstadiet. Hon 

säger att det var hon själv som ville 

medan hennes föräldrar inte ville att 

hon skulle börja göra det. Hon säger 

att varken hon eller hennes syster 

har blivit tvingade och att hon ser 

det som en symbol för att vara 

muslim. Hon säger att enligt 

religionen bär man den som en 

skydd för att männen inte ska bli 

frestade av kvinnan. Hon fortsätter 

genom att berätta att det varit 

väldigt svårt för henne att vara 

muslim i Sverige från början. Hon 

säger att folk kollar konstigt på 

henne och tror att hon är förtryckt av 

männen. Och att de är terrorister. 

Hon säger att hon vant sig och inte 

längre bryr sig om att folk kollar 

konstigt. 

10 02.48-03.59 Svartvit bild när hon går på en gata 

och försvinner bort. 

Samma musik som under introt. 

11 03.59-04.03 Grafik som ser ut som en 

lägenhetsdörr där namnet på 

dörren skriver ”EXPERTEN OM 

ISLAM” 

Intromusiken fortsätter. 



12 04.03-04.12 Introt fortsätter med bilder på en 

storstad och religionshistorikern 

Christer Hedin går in i bilden. 

Intromusiken fortsätter. 

13 04.12-04.17 Svart bakgrund med texten 

”religion – tradition” 

Musiken fortsätter 

14 04.17-04.43 Hedin filmas i halvkroppsbild. 

Under honom kommer texten 

”Christer Hedin islamexpert” upp.  

Text kommer upp ”Tradition = 

gammal vana” 

Hedin pratar om att det är näst intill 

omöjligt att skilja religion och 

tradition ifrån varandra. 

Han nämner också att det finns 

traditioner i mellanöstern som inte 

alls finns i andra muslimska länder. 

15 04.43-05.07 Bild på en minaret med texten 

”Alla traditioner hör inte ihop med 

en religion” sen kommer texten 

”Det finns 1,3 miljarder muslimer 

350000 bor i Sverige” för att sen 

bytas mot ”Alla islams viktiga 

tankar finns i trosbekännelsen” 

Stadsljud 

16 05.07-05.44 Hedin i halvbild igen. Sedan 

zoomas det in mot en grupp män 

som står och pratar. 

Hedin berättar att trosbekännelsen 

innehåller det viktiga inom islam 

och att den lyder ”Det finns ingen 

gud utom gud, och Muhammed är 

hans profet” Det viktiga i religionen 

säger Hedin finns där och övrigt är 

nästan bara tradition och kultur. 

Sedan säger han att man möjligen 

skulle kunna lägga till att 

matreglerna är något som muslimer 

tar på allvar. Han säger att 

slöjor/speciella kläder/skägg endast 

är något som hör till traditionen. 

17 05.44-05.47 Ett par som går med barnvagn där 

kvinnan har slöja filmas. 

Stadsljud 

18 05.47-05.52 Svart bakgrund med texten ”Om 

slöjan” 

Lugn musik spelas. 

19 05.52-06.00 Filmklipp från stadsmiljö. Text 

”Slöja kallas hijab på arabiska” 

 



20 06.00-07.02 Hedin sitter på en grön stol och 

pratar mot kameran. Mitt i klippet 

visas två kvinnor i slöja som talar 

med varandra. Text kommer upp 

”Symbol = tecken för något” 

Hedin säger ”Det vi ofta märker är 

att man kräver att kvinnorna ska 

dölja håret” han säger att det är 

intressant för att det varit så i många 

delar av världen. Håret har varit 

frestande och haft en sexuell 

laddning samt att det är fint att ha 

håret i slöja och att det blivit en 

tradition bland vissa muslimer – 

alltså inte konstigt att vissa ser det 

som en symbol för islam bland både 

muslimer och icke-muslimer. Han 

fortsätter med att säga att det finns 

även svenska kvinnor som får över 

till islam som väljer att bära slöja, 

detta kan reta upp både icke-

muslimer och muslimer då 

religionen blir ytlig. 

21 07.02-07.08 Filmas i stadsmiljö  

22 07.08-07.14 Svart bakgrund med texten ”Att bli 

muslim och att vara muslim” 

 

23 07.14-08-27 Hedin i bild. 

 

Text kommer upp ”En god 

människa = en hjälpsam, 

anspråkslös, omtänksam och 

frikostig människa” 

 

 

Hedin går ur bilden. 

Hedin pratar om att bli muslim är 

enkelt och att man egentligen bara 

behöver leva rätt. Det gäller att leva 

efter att vara en god människa, 

hjälpsam, anspråkslös, frikostig, 

omtänksam – så är man muslim. Att 

vara muslim är mycket viktigare än 

att bli muslim. Han jämför med 

kristendomen där man är kristen 

efter dopet medan man som muslim 

bör leva på ett visst sätt. 

24 08.27-08.42 Eftertexter Musik går igång 

Bilaga 2: Detaljerad redovisning av filmen Muslim



Bilaga 3 

 

 Sammanlagd 

tid 08.43 

minuter. 

Jude  

Scen Tid Vad händer Ljud 

1 00.00-00.24 Intro, sepiafärgat, filmat från tivoli, 

avslutas med en logga från Ur-val och 

sedan står det JUDE 

Intromusik 

2 00.24-01.16 Lior går ut ur hissen, visar upp delar ur 

sitt hem, bland annat foton och delar av 

sitt hem inklusive mezuza som hänger på 

dörrposterna. 

 

Text kommer upp ”Mezuza = bibelverser” 

Klezmer-musik spelas. Lior 

presenterar sig berättar att han 

är 16 år och jude, han tycker 

det bästa med judendomen är 

helgdagar för att man får 

umgås med släkt och vänner. 

Det är enligt honom 

judendomen; gemenskap. Han 

berättar även att det syns 

tydligt i hans hem att det bor 

judar där på grund av mezuzot 

som är dosor med 

pergamentsrullar. 

3 01.16-01.22 Svart bakgrund med texten ”Synagogan 

och sabbat” 

Klezmer-musik spelas. 

4 01.22-01.56 Fortfarande hemma och Lior sitter och 

pratar medan bilder i hemmet filmas. 

Text kommer upp ”synagoga = ”judarnas 

kyrka”” 

Vin hälls upp i en bägare. 

Text ”Sabbat = vilodag”. 

Lior berättar att han går till 

synagogan minst en gång i 

veckan. 

Lior pratar om att sabbaten är 

veckans höjdpunkt, att han 

firar med familjen och att alla 

är glada. 



5 01.56-03.03 I synagogan, Lior klär på sig tefillin. Han 

och en annan man tar ut Tora-rullarna ur 

ett skåp, man får sedan se hur Lior 

sjunger/läser ur Toran. Lior och den andra 

mannen bär tallit, en bönesjal. 

 

Text kommer upp ”Läser/sjunger ur Toran 

= den judiska bibeln” 

Lior säger att när han tar på sig 

tefillin så läser han en 

välsignelse, det är små kapslar 

som man ska ha på sig en på 

huvudet och en på armen. Det 

är för att det står i Toran att 

man ska ha två märken. Han 

berättar att han tycker det är 

kul att stå längst fram i 

synagogan framför alla och 

sjunga. Just då känner han sig 

väldigt bra. Han ville tidigt bli 

en av dem som kan läsa ur den 

då han tyckte det var coolt. 

Han poängterar att han tycker 

såhär för att man har läst ur 

Toran under en sådan lång tid. 

6 03.03-04.22 Lior förbereder tillsammans med några 

andra unga ”kosher-hamburgare”. 

 

Text kommer upp ”Kosher = mat enligt 

judendomens matregler” 

Han berättar om dessa 

hamburger-träffar, de började 

med ett gäng ungdomar som 

var trötta på all konstig judisk 

mat och ville istället skapa 

något som alla gillar; skräpmat. 

Det finns flera olika burgare, 

den största kallas Rabbi-

burger. Han berättar att Kosher 

innebär att man äter saker 

tillåtna enligt Toran samt 

berättar vad detta innebär. 

7 04.22-04.44 Lior blir intervjuad sittande. 

Sen visas klipp från synagogan samt Liors 

många kippor. 

Han berättar om saker som är 

jobbiga inom judendomen, 

mycket att hålla koll på men 

han tycker att det är så kul att 

vara jude att det överväger det 

svåra. 

8 04.44-04.49 Grafik som ser ut som en lägenhetsdörr 

där namnet på dörren skriver 

”EXPERTEN OM JUDENDOM” 

Samma musik som i introt 

spelas. 

9 04.49-04.56 Introt fortsätter med bilder på en storstad 

och religionshistorikern Christer Hedin 

går in i bilden. 

Musiken fortsätter 



10 04.56-06.14 Hedin i halvkroppsbild. Text kommer in 

”Christer Hedin Judendomsexpert” 

 

Text kommer in ”Religionen i 

kappsäcken” 

 

Klipp på Tora-texter samt från synagogan 

kommer ibland. 

Han säger att judendomen är 

en religion som är knuten till 

ett visst folk, det judiska folket. 

Han berättar om utvecklingen 

från tempelkult till att texterna 

blev det viktiga. Berättar hur 

judarna blivit fördrivna från 

land till land. Att de ser sig 

kunna ta med sig religionen i 

kappsäcken då de kan ta med 

sig texterna och läsa dem på 

valfri plats. Han säger även att 

läsandet blivit viktigt inom 

judendomen. 

11 06.14-06.28 Bild från synagoga samt text ”Den judiska 

bibeln kallas Tora och innehåller de fem 

Moseböckerna” 

Klezmer-musik spelas. 

12 06.28-06.54 Hedin i halvbild. 

Text kommer ”Det du inte vill att någon 

ska göra mot dig – det ska du inte göra 

mot dem…” 

Hedin berättar en liknelse om 

den judiska lagen där poängen 

är att det viktiga är att 

behandla andra som man själv 

vill bli behandlad. Han säger 

att allt annat är kommentarer 

på detta enligt liknelsen. 

13 06.54-07.21 Stadsmiljö samt halvkropp på Hedin. Hedin förklarar att 

utomstående kan missuppfatta 

att alla regler är något som 

judar gör sig till med för att 

visa att de är fromma och fina 

människor. Men det viktigaste 

är att jorden är en plats där 

människor kan leva så gott och 

drägligt som möjligt. 

14 07.21-07.29 Stadsmiljö och text ”Det finns 18 miljoner 

judar 22000 bor i Sverige” 

 

15 07.29-07.35 Svart bakgrund med texten ”Människan 

är både ond och god” 

Klezmer-musik 

16 07.35-08.23 Hedin i ansiktsbild – varvas med bilder 

från stadsmiljö 

 

Text ”Allt kan göras på ett både bra och 

dåligt sätt” 

Pratar om att människan är 

både god och ond och att 

handlingar kan vara både goda 

och onda. Han tar bl.a. ett 

exempel om att arbeta är bra 

men att arbeta för mycket inte 

är bra. 



17 08.23-08.28 Hedin går ur bilden Intromusiken spelas 

18 08.28-08.43 Eftertexter Musiken fortsätter 

Bilaga 3: Detaljerad redovisning av filmen Jude. 

 

 

 



Bilaga 4 

 Sammanlagd 

tid 08.20 

minuter. 

Kristen  

Scen Tid Vad händer Ljud 

1 00.00-00.24 Intro, sepiafärgat, filmat från tivoli, 

avslutas med en logga från Ur-val och 

sedan står det KRISTEN 

Musik spelar 

2 00.24-00.38 Peter kommer genom en dörr och går 

sen utomhus. Han kollar ut över vatten 

från en stor sten, men ser honom i 

badshorts och sedan dyker han i vattnet. 

Kiss spelas, låter I Love it Loud. 

3 00.38-01.10 Peter sitter och pratar i halvkroppsbild 

med träd och vatten i bakgrunden. Text 

säger ”Peter kristen” 

Klipp från när han dyker igen. 

Nytt klipp där han sitter inomhus och 

blir intervjuad. 

Peter berättar att han är kristen 

och att han blev det på ett 

konfirmationsläger för ett år 

sedan. Hårdrock fortsätter spelas i 

bakgrunden. Peter säger vad som 

för honom innebär att vara kristen 

”det officiella är väl att man tror 

på treenigheten och det tror jag ju 

på” 

4 01.10-01.15 Vatten som bakgrund och text 

”Treenigheten –Jesus - Den helige ande 

– Gud” 

Kiss spelas, samma låt. 

5 01.15-01.47 Peter i naturen igen och sen inomhus. 

Sedan sitter han och kollar ut över 

vattnet. 

Peter berättar att han tycker det 

som kan vara svårt med 

kristendomen kan vara att förstå 

just treenigheten och 

skapelseberättelsen. Peter berättar 

att han tänker att Gud är med oss 

hela tiden. 

6 01.47-02.00 Peter intervjuas i halvbild igen, i 

naturen. Klipp på Peters ansikte från 

sidan då han ser lite sorgsen ut. 

Peter berättar att innan han blev 

kristen så fanns det stunder han 

kände sig ensam, det gör det inte 

längre. 

7 02.00-02.10 Peter är och badar med några andra 

killar och de hoppar från klippor. 

Kiss spelas, låten I was made for 

Loving you baby. 



8 02.10-02.31 Peter i (antagligen) sitt rum där han 

visar upp en broschyr. 

Han berättar att broschyren är 

från årets konfirmationsläger där 

han ska vara ledare. Han skämtar 

om att det är i princip identiskt 

med broschyren han fick när han 

skulle konfirmeras. 

9 02.31-02.48 Peter sitter i en soffa, intervju i 

halvfigur. En jungfrumaria staty 

filmas(tveksamt vart den är ifrån, 

hemmet eller någon annanstans). 

Peter säger att han blev kristen 

under sitt konfirmationsläger för 

att det som de pratat om på lägret 

passade honom bra. 

10 02.48-02.52 Svart bakgrund med texten ”Religion 

och musik” 

Musik och gitarrspel från Peter 

själv. 

11 02.52-03.16 Snabbt klipp när man ser Peter spela 

gitarr. Sen tillbaka till intervjuplatsen i 

naturen. 

Peter pratar om att religion och 

musik i viss mån passar bra ihop 

och att gudstjänster blir roligare 

med musik samt att det kommer 

fler nya och roliga psalmer. 

12 03.16-03.24 Peter spelar gitarr. Sjunger låten Don’t look back in 

anger med Oasis. 

13 03.24-03-30 Svartbakgrund med texten ”Fördomar” Fågelkvitter 

14 03.30-04.09 Samma plats i naturen som tidigare text 

kommer upp ”Fördom = Orättvis och 

felaktig uppfattning” 

 

Än en gång hoppar Peter från en klippa 

ner i vattnet. 

Peter säger att han tror att 

fördomar om kristna är att de är 

ganska tråkiga. Fågelkvitter hörs 

under hela intervjun. Han säger 

också att han tror att de flesta bara 

tänker på gaggiga pensionärer. 

Det är tråkigt att det är en sådan 

bild som finns för det finns så 

många andra roliga sidor. Kiss 

börjar spelas, låten Detroit Rock 

City. 

15 04.09-04.15 Grafik som ser ut som en lägenhetsdörr 

där namnet på dörren skriver 

”EXPERTEN OM KRISTENDOM” 

Samma musik som i introt. 

16 04.15-04.23 Introt fortsätter med bilder på en 

storstad och religionshistorikern 

Christer Hedin går in i bilden. 

Samma musik fortsätter. 

17 04.23-04.47 Hedin sitter och pratar i en stadsmiljö. 

Text kommer upp ”Christer Hedin 

Kristendomsexpert” 

Ännu en text kommer upp ”Gud kom 

som en människa = Jesus” 

Hedin berättar att kristendomen 

tror på att Gud kom som 

människa genom Jesus. 



18 04.47-04.56 Stillbild på händer som håller ett kors. 

Text kommer upp ”Jesus dog på korset 

och uppstod igen” 

Stadsljud 

19 04.56-05.22 Händerna börjar röra på sig och bilden 

zoomas ut till en ung tjej. Sedan 

kommer Hedin in i bilden igen. 

Text ”Jesu uppståndelse visar att det 

finns ett liv efter döden” 

Hedin pratar om att Jesus räddade 

människorna från det onda samt 

dog på korset. Uppståndelse 

betydde evigt liv för människorna. 

20 05.22-06.16 Stadsmiljö samt intervjuer med Hedin. 

 

Text ”Abrahamsreligionerna 

– kristendom 

- islam 

-judendom” 

 

Text ”Monoteism = att tro på en enda 

gud” 

Med evigt liv förklarar Hedin 

betyder inte ett jättelångt utan 

snarare ett felfritt liv efter döden i 

gemenskap med gud. För detta 

krävs endast en gudsgemenskap 

samt andlighet. Där finns inget 

ont, bara frid. 

21 06.16-06.37 Närbild på Hedin som pratar. Berättar att alla de tre 

abrahamitiska religionerna är 

monoteistiska i sin 

egenuppfattning med judar och 

muslimer ser inte alltid 

kristendomen som monoteistisk 

pga. Treenigheten. Hedin menar 

dock att ordet ”….enig” är tydligt 

att det bara är en. 

22 06.37-06.41 Svart bakgrund med texten 

”Kristendomen växer” 

Tystnad 

23 06.41-07.22 Stadsbilder och Hedin i intervju 

 

Text ”Det finns två miljarder kristna 8 

miljoner bor i Sverige” 

Hedin berättar att kristendomen 

är den största religionen och att 

många därför vill gå över till den. 

Han berättar att kristendomen i u-

länder tillför mycket gott som 

tillexempel bygger skolor vilket 

och gör att många vill bli kristna. 

Detta i och med att kristna gör så 

mycket gott. 

24 07.22-07.28 Svart bakgrund med text ”Olika 

traditioner (gamla vanor) i olika länder” 

 



25 07.28-08.05 Hedin intervjuas igen. 

Går sedan ut bilden. 

Hedin berättar att kristendomen 

ser olika ut i olika länder och tar 

exemplet om att Svensk jul så äter 

man gris vilket Jesus inte skulle ha 

gjort utan det är kvar från 

vikingatiden. 

26 08.05-08.20 Eftertexter Introlåten 

Bilaga 4: Detaljerad redovisning av filmen Kristen. 


