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Abstract  

 

The objective of this thesis is to study how the use of movies can enrich the educational 

platform. Movies: Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (2001) and The Chronicles of Narnia: 

The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005) have been analyzed using a hermeneutic method 

and postcolonial theory to identify stereotypes and reliogous and mythologicial motives. This 

thesis shows that the presentation of religiosity in both movies can be useful in the classroom 

setting although the presence of stereotypes need to be further discussed with the students. 

There are plenty of ways to work with both movies in the classroom setting though the teacher 

has a great responsibility to make it work.  
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1. Inledning 

Film har alltid varit ett stort intresse för mig och under min tid på Uppsala Universitet har jag 

funderat på hur jag kan använda mig av film i min framtida roll som lärare. Film är ett utmärkt 

verktyg för att båda väcka intresse för ett ämne men också för att skapa diskussioner. Film har 

en förmåga att öppna upp nya världar i undervisningen och skapa lust för lärandet. Film kan 

väcka tittarens nyfikenhet, engagemang och inlevelse för en viss företeelse eller händelse vilket 

i min mening kan fungera som en drivkraft för lärande. Dessutom kan film förklara 

komplicerade processer eller händelser genom visualiseringen vilket gör att det blir mer konkret 

för mottagaren.  

Under de senaste decennierna har populärkultur fått en starkare ställning i skolan. Det 

står i styrdokumenten för både grundskolan som i gymnasiet om ett vidgat textbegrepp som inte 

bara innefattar vanliga texter utan även bilder och film inkluderas.1 Anledningen till att 

populärkulturen fått ett större utrymme i de senare läroplanerna hänger troligtvis ihop med att 

unga människors mediekonsumtion ökat markant. År 2008 gjorde Mediebarometern en 

undersökning som visar att 90 procent av alla barn och unga i Sverige tittar på tv på daglig 

basis. Utöver själva tv-tittandet konsumeras det en DVD-film i veckan för över hälften av alla 

barn och unga. Med andra ord är eleverna i skolan mycket erfarna konsumenter av film.2   

  Genom att använda sig av film som redskap kan man dessutom diskutera frågor som etik 

och livsåskådning, som båda finns med i kursplanen i religionsämnet.3 Min bild av lärandet är 

att det ska vara kul att lära sig och det är min fulla övertygelse att populärkulturella medier, där 

filmen ingår, kan vara ett hjälpmedel till att lyckas med detta. 

Kärnan i uppsatsen är didaktisk men uppsatsen ingår likväl i den vetenskapliga 

disciplinen ”religionshistoria”, då stora delar av uppsatsen berör hur det kristna arvet har 

påverkat dagens västerländska kultur.  Även analysen kring vilka religiösa och mytologiska 

motiv som gestaltas i de utvalda filmerna pekar på uppsatsen religionshistoriska inriktning. De 

motiven som undersöks har en tydlig förankring i hur man historiskt har valt att gestalta 

                                                           
1 Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 
Religionskunskap, Stockholm: Skolverket. Hämtad 2015-11-11, från http://www.skolverket.se/laroplaner-
amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola /rel?tos=gy&subjectCode=rel. 
2 Jämterud, Ulf, Religion och livsfrågor. 2010, Film öppnar dörren till livsfrågorna. nr 4, s. 5. hämtad 2015-11-17 
från http://www.flr.se/tidningar/rol-1004.pdf.  
3 Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 

Religionskunskap, Stockholm: Skolverket. hämtad 2015-11-11 från http://www.skolverket.se/laroplaner-

amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel?tos=gy&subjectCode=rel.  

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola%20/rel?tos=gy&subjectCode=rel
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola%20/rel?tos=gy&subjectCode=rel
http://www.flr.se/tidningar/rol-1004.pdf
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel?tos=gy&subjectCode=rel
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel?tos=gy&subjectCode=rel
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messiasgestaltningar och även hur exempelvis romersk mytologi lever vidare och får betydelse 

i dagens kultur. 

Begreppet ”religion” är ett komplext begrepp som dessutom är svävande i sin betydelse. 

Det är en västerländsk skapelse som fyller en funktion i att lättare kunna kategorisera och förstå 

världen.4 I uppsatsen används religionsbegreppet i synnerhet för att skapa förståelse för hur 

kristendomen har påverkat det västerländska samhället samt några av världens mest kända 

berättelser.  

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera hur användandet av film kan vara berikande i skolan. För 

många elever är film en stor och viktig del i deras liv och att kunna använda sig av den 

drivkraften i skolans värld borde vara givande. Uppsatsen tar sin utgångspunkt främst för lärare 

på gymnasienivå. Syftet är även att undersöka vilka didaktiska utmaningar man ställs inför i 

användandet av film i undervisningen. Till min hjälp har jag valt ut två filmer, Harry Potter 

och de vises sten (2001) och Berättelsen om Narnia: Häxan och Lejonet (2005), för att 

undersöka detta.  

1.2 Frågeställningar 

Frågeställningarna lyder som följer:      

- Hur kan filmerna vara användbara i religionsundervisningen?  

- Vilka religiösa och mytologiska motiv förmedlar filmerna?  

- Vilka stereotyper framkommer i filmerna?  

 

1.3 Metod  

1.3.1 Hermeneutik  

Metoden som använts i uppsatsen är en kvalitativ hermeneutisk filmanalys. När man gör en 

kvalitativ analys handlar det framförallt om att karaktärisera, det vill säga att man söker 

framträdande drag eller särskilda egenskaper hos ett fenomen. Det är texten/innehållet som 

ligger i fokus när man använder sig av en kvalitativ analys.5 I tolkningen av filmerna måste man 

                                                           
4 Hellman, Eva, Vad är religion? – en disciplinteoretisk metastudie, Bokförlaget Nya Doxa, Nora, 2011, s. 7 – 9. 
5 Repstad, Pål, Närhet och distans- Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, 1999, s. 9. 
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även anknyta till författaren och filmproducentens intentioner bakom berättelserna för att kunna 

ge en kommentar kring det religiösa inslaget samt den kontext då berättelserna blivit till.  

Hermeneutik är både en metod och en filosofi om tolkningar/uppfattningar. Man kan 

beskriva det som att när tolkningar utvecklades till en vetenskaplig metod fick den ett grekiskt 

namn, hermeneutik. en idé som härstammar från hermeneuein, vilket betyder att ”uttrycka”, 

”översätta” eller ”tolka”. Vi människor tolkar och uppfattar den värld vi lever i. Vi kan förstå 

ansiktsuttryck, sätt som folk talar på, kroppsspråk och mycket annat som tillsammans bidrar till 

vårt sätt att se och förstå världen. 

Målet med hermeneutik är att förstå meningen och samtidigt bilda sig en uppfattning om 

vad texter, eller annat material (så som film, teater, konst) verkligen uttrycker. I studiet av 

religiösa texter är det inte bara vad texterna uttryckligen säger utan även vad texterna säger om 

samhället som de är skrivna i och religionen som helhet. 6  

I användandet av den hermeneutiska metoden ska man förflytta sig fram och tillbaka 

mellan delar av texten och textens helhet. Man ska förflytta sig mellan textens struktur och dess 

mening. Mellan läsarens horisont och textens horisont samt mellan texten och den kontext som 

texten är skriven i. Detta brukar förklara i form av olika varianter av hermeneutiska cirklar.7 

Det är dock inte en helt korrekt bild för om man rör sig i en cirkel innebär det att man hela tiden 

kommer tillbaka till samma ställe. Med en sådan metafor kan man tro att forskaren alltid 

återvänder till samma förförståelse i den nya tolkningen som görs. Av den anledningen har man 

istället allt oftare börjat använda en spiralmetafor för att tydligare visa hur förförståelse blir 

djupare ju fler gånger man bearbetar ett material. I mitt fall leder min uppsats förhoppningsvis 

till en djupare förståelse för hur man kan använda sig av Harry Potter och de vises sten samt 

Berättelsen om Narnia: Häxan och Lejonet i religionsundervisningen. 

 

1.3.2 Hermeneutisk guide  

Det finns vissa riktlinjer man bör följa när man jobbar med den hermeneutiska metoden. För 

det första ska man läsa den text, eller som i mitt fall se den film man undersöker, noggrant och 

med full fokus på filmen. De båda filmerna som valts ut kommer ses fem gånger vardera för att 

få ut så mycket information som möjligt. Att se filmerna flera gånger ger utrymme åt nya 

tolkningar som kan växa fram under processens gång. Nästa steg är att applicera allt man kan 

om språket och kontexten av texten eller filmen. Med det menas att man inkluderar den sociala 

                                                           
6 Stausberg, Michael & Engler, Steven, The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion, 
Routledge Ltd, New York, 2012, s. 275. 
7 Stausberg & Engler, 2012, s. 276.  
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och kulturella bakgrund samt omgivningen som texten eller filmen är gjord i. Här flyttar man 

också fram och tillbaka i texten, eller i filmen för min del, för varje text har flera kontexter, inte 

bara en. Exempelvis om man tittar på de sista instruktionerna terroristerna som kraschade in i 

World Trade Center fick. De instruktionerna kan man läsa i kontexten av religion, den globala 

kontexten, den politiska kontexten, i en kontext av terrorism eller på andra sätt. Det finns inte 

en given, allmängiltig kontext, som man kan läsa de instruktionerna de fick på. 8   

Alla texter berättar något om världen. Om vi vet lite om världen som texten eller filmen 

är konstruerad i måste vi ta reda på mer om den. Det är exempelvis ingen mening att försöka 

förstå en text från Tangdynastins Kina utan att ha någon kunskap om den religion, kultur och 

den politiska strukturen som var dominant under den tiden.9   

En tredje riktlinje är att alltid vara medveten om att textens mening ständigt är i 

förändring. Man kan studera texter både i relation till dess ursprung och i relation till hur olika 

samhällen har använt dem genom historien. Man kan ställa sig frågan varför texten blev till från 

första början, vilka frågor skulle den besvara och vilka intentioner författaren hade när denne 

skrev texten. Man kan också ställa sig frågan varför en text lyckats leva vidare. Den frågan 

fokuserar mer på varför den varit populär bland läsare och vilken historisk och social kontext 

som spelat roll för dem. 

Ett fjärde steg är att ställa sig frågan vems intressen är det som lyfts fram i texten? Få 

texter är neutrala utan har en agenda, antingen dold eller som är tydligt framträdande. 

Tolkningarna som görs av texten behöver inte nödvändigtvis överensstämma med författarens 

intentioner. Det finns massvisa exempel på det inom religionen. I bibeln (1 Mos 1:28) står det 

att Gud sade till Adam och Eva: ”Var fruktsamma och föröka er”. Kristna kommentarer skapade 

emellertid ett asketiskt ideal och under stora delar av den kristna historien har präster, påvar, 

munkar och nunnor fått leva i celibat. Inte helt i samklang med vad Gud förtalde Adam och Eva 

i bibeln. Detta kan emellertid ses som ett bevis på att textens agenda inte alltid efterlevs utan 

tolkas om beroende på vilken tid och kultur texten är viktig.  

Det sista man bör ta i beaktning när man använder den hermeneutiska metoden är att 

försöka att ställa nya frågor till texten som granskas. Vänd och vrid på texten och ställ flera 

olika frågor till texten.10   

 

                                                           
8 Stausberg & Engler, 2012, s. 276 – 277.  
9 Stausberg & Engler, 2012, s. 278.  
10 Stausberg & Engler, 2012, s. 278. 
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1.4 Material  

De två filmerna som valts ut för analysering är Harry Potter och de vises sten (2001) och 

Berättelsen om Narnia: Häxan och Lejonet (2005). Filmerna valdes ut eftersom att de är 

populära filmer som har setts av miljontals människor världen över och båda filmerna riktar sig 

mot en yngre publik. Båda berättelserna är skrivna av kristna författare, vilket borde synliggöras 

i filmerna.  

Författarna såväl som böckerna tas upp under uppsatsen men enbart i syfte för att skapa 

en bättre förståelse för kontexten som filmerna är producerade i. Filmerna är inte identiska med 

böckerna, vilket gör att vissa saker förklaras annorlunda i filmerna eller rent av utelämnas. 

Uppsatsens syfte är emellertid inte att jämföra filmerna med böckerna. Fokus ligger på en 

analys av filmerna vilket innebär att böckerna samt författarna enbart används i syfte för att ge 

uppsatsen ytterligare en dimension eller för att förklara något som är oklart.   

 

1.4.1 Harry Potter och de vises sten av J.K. Rowling 

Harry Potter och de vises sten kom ut på bio år 2001 och hade en budget på 125 miljoner dollar. 

Redan under premiärhelgen drog den in 90 miljoner dollar. Idag har filmen dragit in nästan 1 

miljard dollar (2015-11-15 motsvarade det enligt www.xe.com cirka 8,5 miljarder svenska 

kronor) och ligger enligt världens största filmsajt IMDB, som den 113:e mest populära filmen 

genom tiderna.11  

Boken publicerades år 1997 och är skriven av J. K Rowling. Rowling föddes 1965 i Yate 

och växte upp i Chepstow, Gwent i England tillsammans med sina föräldrar och sin två år yngre 

syster. Hennes familj är anglikansk men själv har hon konverterat till presbyterian och är 

medlem i Church of Scotland. På universitetet läste hon till en fransk och klassisk-examen där 

hon bland annat spenderade ett år i Paris.12 Hon ser sig själv som kristen, om än inte helt 

övertygad, och hon besöker kyrkan sporadiskt. Däremot är hon helt öppen med att Harry Potter-

böckerna är inspirerad av kristendomen.13 

                                                           
11 Boxoffice Mojo, hämtad 2015-11-10 från 
http://www.boxofficemojo.com/movies/?page=main&id=harrypotter.htm & IMDB, hämtad 2015-11-10 från 
http://www.imdb.com/title/tt0241527/?ref_=fn_al_tt_1.  
12 J.K. Rowling officiella hemsida, hämtad 2015-12-23 från http://www.jkrowling.com/en_GB/#/about-jk-
rowling/biography.  
13 Jonathan Petre, J K Rowling: 'Christianity inspired Harry Potter', The Telegraph, 2007-10-07, hämtad 2015-12-
16 från http://www.telegraph.co.uk/culture/books/fictionreviews/3668658/J-K-Rowling-Christianity-inspired-
Harry-Potter.html. 

http://www.boxofficemojo.com/movies/?page=main&id=harrypotter.htm
http://www.imdb.com/title/tt0241527/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.jkrowling.com/en_GB/#/about-jk-rowling/biography
http://www.jkrowling.com/en_GB/#/about-jk-rowling/biography
http://www.telegraph.co.uk/culture/books/fictionreviews/3668658/J-K-Rowling-Christianity-inspired-Harry-Potter.html
http://www.telegraph.co.uk/culture/books/fictionreviews/3668658/J-K-Rowling-Christianity-inspired-Harry-Potter.html
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Filmen som baseras på boken med samma titel, handlar om trollkarlen Harry Potter som 

växer upp hos sina elaka släktingar i London. När Harry fyller elva år kommer halvjätten Hagrid 

instormandes i hans liv och Harry får reda på att han är son till två betydande trollkarlar som 

blev mördade av Lord Voldemort. När Lord Voldemort sedan försökte döda Harry blev något 

fel med förbannelsen och den slog istället tillbaka på honom som förvandlades till en 

betydelselös ande. Harry överlevde attacken men fick ett ärr i pannan, ett minne av vad som 

hänt. Hagrid informerar även Harry om att han egentligen är en trollkarl som ska börja på 

Hogwarts, vilket är en internatskola för trollkarlar. På skolan blir han snabbt vän med Hermione 

Granger och Ron Weasley. Tillsammans utforskar de den märkliga skolan och den nya värld 

som Harry kastas in i. Ganska snabbt inser dem att allt inte är lika harmoniskt som det först 

verkat på skolan och de blir indragna i ett äventyr på liv och död. 

 

1.4.2 Berättelsen om Narnia: Häxan och Lejonet av C.S. Lewis 

Berättelsen om Narnia: Häxan och Lejonet hade premiär år 2005, mied en budget på 180 

miljoner dollar. Även Narnia hade en lyckad öppnngshelg och spelade in cirka 65 miljoner 

dollar. Idag har filmen spelat in över 745 miljoner dollar (2015-11-15 motsvarade det enligt 

www.xe.com cirka 6,5 miljarder svenska kronor). På IMDB:s hemsida ligger filmen på 326 

plats bland de populäraste filmerna genom tiden.14  

Även denna film är baserad på en bok med samma namn. Boken är skriven av C.S. Lewis 

och kom ut i bokform år 1950, fem år efter att det andra världskriget hade slutat. C.S. Lewis 

föddes i Belfast, Irland (idag Nordirland) den 29 november 1898 och växte upp i en anglikansk 

familj och blev sedermera döpt i Church of Ireland. Modern gick bort när han var tio år gammal 

och kort efter det blev både han och hans äldre bror bortskickade till England för att gå på 

internatskola. Någon gång under uppväxten tappad C.S. Lewis sin kristna tro men hittade 

kärleken till poesi och språk. År 1916 blev han antagen vid Oxford University men drog ut i 

krig kort efter att han blivit antagen. Först 1918 kom han tillbaka till universitet och tog upp 

sina studier i latin och grekiska.  Senare i livet hittade C.S. Lewis tillbaka till sin kristna tro och 

många av hans verk, särskilt Narnia, är tydligt influerad av kristendomen.15  

Berättelsen om Narnia: Häxan och Lejonet utspelar sig under andra världskriget. I 

handlingens centrum är de fyra syskonen Peter, Susan, Edmund och Lucy Pevensie som är 

                                                           
14 Boxoffice Mojo, hämtad 2015-11-11 från http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=narnia.htm & IMDB, 
hämtad 2015-12-23 från http://www.imdb.com/title/tt0363771/?ref_=fn_al_tt_2.  
15 Brazier, P.H., C.S. Lewis – On the Christ of a Religious Economy, 3:1, Wipf and Stock Publishers, 2013, s. 131 – 
134. 

http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=narnia.htm
http://www.imdb.com/title/tt0363771/?ref_=fn_al_tt_2
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bosatta i London. Det anses dock vara för osäkert att bo kvar i London så de blir bortskickade 

till en professor som bor i ett slott ute på landsbygden. När syskonen leker kurragömma i det 

stora huset gömmer sig det yngsta syskonet, Lucy, i en garderob som är förtrollad och hon 

hamnar i den magiska världen Narnia. I Narnia kan djur tala och världen styrs av en ond häxa 

som kallar sig själv för ”Drottningen av Narnia”. Det visar sig att de fyra syskonen är väntade 

i den magiska världen för att uppfylla en profetia som ska göra slut på den onda häxans styre 

och istället skapa en bättre tid. En tid där den rätta läran och tron återigen får sin rättmätiga 

plats i Narnia.   

1.5 Teori  

1.5.1 Postkolonial teori 

Frantz Fanon (1925-1961) brukar ses som den postkoloniala teoribildningens fader. Fanon var 

en fransk psykiatriker och filosof och han beskrev den västerlandets mytbildning av den svarte 

mannen som ”den andre”. Den vite mannen var normen och ”den andre” hade en lägre ställning 

gentemot denne.16   

Mytbildningen har sitt ursprung från kolonialhistorien som är själva grunden för de 

rasistiska föreställningar i form av stereotyper och kulturella skillnader där den västerländska 

civilisationen ansett sig överlägsen. Det har bidragit till införandet av ett orättvist hierarkiskt 

system där väst finner sig i toppen i förhållandet till resten av världen.17  

Termen postkolonialism är ett samlingsbegrepp för många olika teorier kring hur 

kolonialtänkandets existens har levt kvar i modern tid och präglar såväl kultur som ekonomi 

runt om i världen. Jag kommer att i min uppsats lägga fokus på den kulturella dimensionen av 

globaliseringsprocessen. Den har stor betydelse för den postkoloniala teoribildningen. I och 

med att världen blivit allt mer sammankopplat har den kulturella dimensionen formats utifrån 

ett eurocentriskt perspektiv som har sina rötter i kolonialismens tid.  I och med detta har ny 

rasism och främlingsfientlighet växt fram i Europa. Under kolonialtiden tog rasismen sitt 

uttryck i form av rashierarkier handlar det idag istället om kulturella skillnader i det 

mångkulturella samhället. Den nya sortens främlingsfientlighet och rasism uppstår framförallt 

                                                           
16 Mc Eachrane Michael & Faye, Louise (red.), Sverige och de Andra: postkoloniala perspektiv. Natur och Kultur, 
Stockholm, 2001, s. 11.  
17 Eachrane & Faye, 2001, s. 24 – 25.  



8 
 

när kulturer blandas eftersom vissa då uppfattar det som ett hot mot den rådande kulturen i 

samhället.18  

En viktig del inom postkolonial teoribildning är spörsmålet om den egna kulturella 

identiteten och det krav som finns på att allas rättighet inom det fenomen som kallas ”det 

mångkulturella samhället”. Globaliseringen har skapat nya identiteter vilket i sin tur har lett till 

att den homogena nationella identiteten inte är lika självklar längre. Tar man Sverige som 

exempel har det blivit en utmaning för ”svenskhetens” homogenitet och har lett till en 

polarisering mellan svenskar och invandrare.19  

Den postkoloniala teorin är ett bra hjälpmedel att belysa eventuella maktstrukturer som 

förmedlas i de olika filmerna. Genom att undersöka huruvida filmerna är vinklade eller inte 

kommer jag att försöka synliggöra och avkoda eventuella eurocentriska och kristna diskurser. 

Att båda filmerna är kristet inspirerade har jag redan fastslagit tidigare i uppsatsen. C.S. Lewis 

var öppen med att hans idé med Berättelsen om Narnia: Häxan och Lejonet var att sprida ett 

kristet budskap, vilket gör att avkodningen av kristna diskurser inte blir så komplicerat. Det blir 

dock intressant att undersöka hur kristendomen gestaltas och om det förekommer fördomar eller 

förminskningar av andra religioner.  

Mönster och teman som visar på västvärldens dominans över övriga delar av världen 

kommer också att eftersökas. Det kan röra sig om ord, meningar, motiv eller en viss känsla som 

filmerna förmedlar. Ambitionen är att undersöka språket och även hur bilder kan förmedla olika 

budskap. Ett visst fokus kommer ligga på att identifiera mönster som kan bli synliga utifrån en 

postkolonial teori där schabloner, stereotyper samt fördomar kan stärka de rådande 

maktstrukturerna och andrafieringen. Det blir även viktigt att belysa hur de urval som har gjorts 

av regissören/författaren också kan spegla ett eurocentriskt och en andrafierande diskurs. Med 

andra ord är det lika viktigt att undersöka vad som framställs som hur det framställs. 

Den postkoloniala linsen kan liknas med ett instrument vars uppgift är att bemöta text och 

bild. Teorin belyser de kritiska tankemönster som kolonialismen lämnat efter sig och som kan 

påverka framställningen av andra etniciteter och kulturer.  

Anledningen till att jag har valt just den postkoloniala teorin är för att framtidens skola 

kommer representeras av en allt större mångfald. Genom granskning av filmerna med en 

postkolonial lins synliggörs grupper som inte får lika stort utrymme jämfört med den norm som 

råder i filmen. Det finns ett värde i att diskutera just detta i ”en skola för alla”.   

                                                           
18 Eriksson, Catharina & Håkan Thörn & Maria Eriksson Baaz (red.), Globaliseringens kulturer: den postkoloniala 
paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. Nya Doxa, Falun, 1999, s. 42. 
19 Eachrane & Faye, 2001, s. 10.  
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1.6 Tidigare forskning  

Trots att forskningsområdet religion och film är relativt nytt har det snabbt blivit ett brett och 

relativt mångfacetterat forskningsområde. Det finns en uppsjö av olika undersökningar som 

tittar på förhållandet mellan religion och film. Det som däremot inte har gjorts är en analys av 

Harry Potter och de vises sten samt Berättelsen om Narnia: Häxan och Lejonet ur ett 

postkolonialt perspektiv med syftet att undersöka hur filmerna kan användas i 

religionsundervisningen. Det finns en lucka i forskningen som är värd att fylla för att hjälpa 

religionskunskapslärare i Sverige att bredda sin undervisning samt att presentera alternativa 

lektionsupplägg som ligger helt rätt i tiden. Eftersom jag ska undersöka de didaktiska 

möjligheterna som finns med filmerna kommer jag även att presentera relevant didaktisk 

forskning under denna rubrik.  

 

Den forskningen som ligger närmst min egen uppsats är antologin Teaching religion and film 

från 2008, red. Gregory J Watkins. Här har man försökt att besvara på hur man kan använda sig 

av film som religionslärare. Det är flera olika forskare som tycker och tänker om teoretiska och 

pedagogiska problem som involverar religion och film i klassrummet.20 Det som Watkins med 

flera inte besvarar är just hur Harry Potter och de vises sten samt Berättelsen om Narnia: Häxan 

och Lejonet kan användas i religionsundervisningen.  

 

År 2006 publicerades antologin Religion och medier som är skriven av Göran Larsson, Mia 

Lövheim och Alf Linderman. Där behandlar de olika perspektiv kring den aktuella forskningen 

om religion och medier.  Bokens syfte är att inspirera läsaren till vidare funderingar och 

reflektion hur religion och medier fungerar, förändras och samspelar i dagens samhälle. Tomas 

Axelsson har skrivit kapitlet Film, livsåskådning och identitet som handlar om existentiella 

frågor och filmen betydelse bland ungdomar. Undersökningen gjordes med hjälp av enkäter 

och intervjuer. Axelsson belyser filmens inflytande i människors liv och dess betydelse i 

meningsskapandet. Vidare resultat som Axelsson kommer fram till är att filmen kan ha en viktig 

funktion i att fly från vardagen.21  

 

                                                           
20 Watkins, Gregoy J., Teaching Religion and Film, Oxford Scholarhip Online, Oxford, 2008. 
21 Larsson, Göran, Lövheim, Mia & Linderman, Alf (red.), Religion och medier: några perspektiv. 
Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 207 – 211.  
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Tomas Axelsson och Ola Sigurdson har tillsammans skrivit antologin Film och religion – 

Livstolkning på vita duken år 2005. Här försöker Axelsson och Sigurdsson, med hjälp av andra 

forskare, att undersöka hur olika filmer speglar en viss tidsanda och synen på kristendomen. 

Boken heter förvisso Film och religion men det är enbart kristendomen som undersöks. 

Exempelvis genom att jämföra Ingmar Bergmans klassiker Nattvardsgästerna med den nyare 

filmen Miffo av Daniel Lind Lagerlöf, försöker man säga något om hur synen på präster har 

förändrats i Sverige genom åren.22 Boken blandar även en mängd olika forskningsfält. I boken 

möts teologi, sociologi, psykologi, filosofi, filmvetenskap samt litteraturvetenskap som verktyg 

för att skapa en kritisk diskussion om hur man kan analysera och tolka våra egna liv på vita 

duken.23  

 

Tomas Axelsson har skrivit boken Film och mening - En receptionsstudie om spelfilm, 

filmpublik och existentiella frågor år 2008, vilket han undersökte vilken roll filmen har i 

människors liv. Undersökningen är gjord med enkäter samt intervjuer av studerande på 

Dalarnas högskola. En summering av resultaten visar att många ansåg att film var till för att 

underhålla och för att kunna väcka starka känslor och möjligheten att bli djupt berörd. En annan 

betydelsefull aspekt var att filmen öppnade för reflektion kring livet.24  

 

Sofia Sjö skrev år 2007 boken Spelar kön någon roll när man räddar världen? Kvinnor, 

kvinnligheter och messiasmyter i SF-film. I den tittar Sjö på: ”… hur kvinnlighet och 

kvinnliga karaktärer framställs i förhållande till ett religiöst tema, närmare bestämt myten, eller 

det mytiska motivet, med en messias som räddar världen, så som detta framställs i några 

välkända science fictionfilmer och tv-serier.”25 Sofia Sjö har ett tydligt feministiskt fokus och 

undersökningen har många likheter denna uppsats, då båda undersöker religion och film och 

vilken plats religionen har i ”övernaturlig” film (sciencie fiction och fantasy).  

 

I undersökningen Misstro har journaliststudenterna Jenny Nordlander och Madelene Engstrand 

Andersson undersökt vilken bild som förmedlas av olika religioner i svensk dagspress. De 

kommer fram till att islam får det största utrymmet när det kommer till den negativa 

                                                           
22 Axelsson, Tomas & Sigurdson, Ola, Film och religion – Livstolkning på vita duken, Cordia AB, Örebro, 2005, s. 
175 – 192.  
23 Axelsson & Sigurdson, 2005, s. 10.  
24 Axelsson, Tomas, Film och mening - En receptionsstudie om spelfilm, filmpublik och existentiella frågor, Edita 
Västerås, 2008, s. 214. 
25 Sjö, Sofia, Spelar kön någon roll när man räddar världen? Kvinnor, kvinnligheter och messiasmyter i SF-film. 
Åbo Akademis förlag, Åbo, 2007, s. 17.  
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rapporteringen, 45 procent. Medan protestantismen får överlägset störst utrymme när det 

kommer till den positiva rapporteringen, 70 procent närmare bestämt. Tittar man på hur religion 

framställs i krig och konflikter dominerar islam även här. Nästan 80 procent av alla artiklar som 

beskriver krig och terrorism handlar om islam.26  

 

I undersökningen: I enlighet med skolans värdegrund? som är gjord av skolverket år 2006 

undersökte man främst läroböcker men även andra läromedel undersöktes, såsom film. 

Anledningen till att detta projekt landsattes var för att regeringen ville veta hur ”läroböcker 

bidrar till undervisningen i frågor som rör kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, 

sexuell läggning och funktionshinder”.27 I studien tittade man på flera olika läromedel utifrån 

ovan nämnda kriterier. Kjell Härenstam, professor i religionsvetenskap vid Karlstad 

Universitet, var ansvarig för själva religionsundersökningen. Det Härenstam kom fram till var 

att många av läromedlen som används i grundskolan samt gymnasieskolan höll generellt en bra 

nivå men att det såklart fanns utrymme för förbättring. Bland annat ansåg Härenstam att 

hinduismen framställs som en religion med bristande respekt för svaga och utsatta. Samme 

Härenstam var även ansvarig för granskningen av historieböckerna och där utläste han att islam 

framställdes som en mer våldsam religion än andra.28  

 

Malin Löfstedt, lektor i religionsvetenskap vid Uppsala Universitet, har skrivit antologin 

Religionsdidaktik – Mångfald, livsfrågor och etik i skolan. I antologin tas det upp 

religionsdidaktiska frågor ur olika perspektiv. Teman som tro och vetande, religion och kön, 

livsfrågor och etik, fundamentalism samt hur man som lärare ska kunna jobba med rollspel och 

hantera studiebesök. Boken har som syftet få läsaren att reflektera över religion och 

undervisning samt att inspirera läsaren till nya val och metoder som kan bidra till en roligare 

undervisning, både för elever men även för lärare.29  

 

 

                                                           
26 Nordlander, Jenny & Engstrand Andersson, Madelene, Misstro. Göteborgs Universitet, Göteborg, 2000. 
27 Skolverket, I enlighet med skolans värdegrund?, Rapport 286, 2006, s. 6 hämtad 2015-11-12 från 
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-
enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se %2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2 
Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf1659.pdf%3Fk%3D1659.  
28 Skolverket, I enlighet med skolans värdegrund?. 2000, s. 35 – 39.  
29 Löfstedt, Malin, Religionsdidaktik – Mångfald, livsfrågor och etik i skolan, Studentlitteratur, Lund, 2011. 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%20%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%252%20Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf1659.pdf%3Fk%3D1659
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%20%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%252%20Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf1659.pdf%3Fk%3D1659
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%20%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%252%20Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf1659.pdf%3Fk%3D1659
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1.7 Avgränsning  

Jag har valt att avgränsa mig till fantasygenren och till de två av de största namnen inom genren, 

C. S Lewis och J.K. Rowling.30 Författaren Lloyd Alexander har sagt: ”Fantasy is hardly an 

escape from reality. It’s a way of understanding it.”31 Berättelserna tar upp intressanta och 

aktuella ämnen som diskuteras i det samhälle vi lever och verkar i. För att kunna förstå fantasy 

och vad författarna vill ha sagt måste man kunna se bortom fiktionen och istället försöka relatera 

berättelserna till den värld man själv lever i.  

 Ett vanligt tema inom fantasygenren är hur de ”goda” kämpar mot de ”onda”. Grundidén 

i fantasygenren går alltså att finna i samma tanke som inom den postkolonialistiska teorin. I 

Harry Potter är det Lord Voldemorts maktbegär och bisarra fixering kring renrasighet som är 

hotet. I Narnia är det den vita häxan och hennes förtryckande diktatur som är hotet. Liknande 

kamper går att finna i historien men också i nutid. Extra intressant är att krig både kan vara 

något negativt men också lyfts fram som något viktigt, både i fantasygenren men också i dagens 

samhälle. Den mest aktuella kampen som bedrivs i västvärlden är kampen mot terrorismen och 

då i synnerhet mot ISIS. Att skicka trupper till Syrien ses av många som något positivt då det 

är ett viktigt krig mot just ”ondska”. Kriget mot nazismen är också ett exempel på ett viktigt 

krig. Medan västvärldens inblandning i Vietnamkriget och Irakkriget ses som något negativt.     

Det är även intressant att i fantasygenren är det tydligt vilka som är goda och vilka som 

är onda. Jag har inte gjort några empiriska undersökningar på ämnet men det är troligtvis relativt 

få som ser eller läser Harry Potter och Narnia och som faktiskt hoppas att Lord Voldemort eller 

den vita häxan ska segra i slutändan. Författarna kan alltså ha en agenda som läsaren följer. J.K. 

Rowlings kritik mot Hitler och hans politik samt C.S. Lewis kärlek till kristendomen eller hans 

kritik mot grymma diktaturer är svår att missa.   

Att använda sig av fantasy tillåter författaren att laborera friare med alternativa samhällen 

och alternativa sätt att se på världen. Fantasy ger också författaren en möjlighet att sprida ett 

budskap och kritisera hur det rådande samhället ser ut.  

Värt att ta upp under ”avgränsning” är även det som har valts bort att göra. I en analys av 

filmer vore en renodlad bildanalys en intressant fokusering. Bilderna har visserligen fått ett 

visst fokus i uppsatsen men det är i synnerhet vad bilderna tillsammans med det som sägs som 

blir kärnan i min analys.   

                                                           
30 Nationalencyklopedin, fantasy, hämtad 2015-12-08 från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fantasy. 
31 Sofie Åberg, Fantasy – en svårbestämd och fantastisk genre!, BibliotekMitt, hämtad 2015-12-23 från 
http://www.bibliotekmitt.se/105606/sv/articles/fantasy-en-svarbestamd-och-fantastisk-genre. 

http://www.bibliotekmitt.se/105606/sv/articles/fantasy-en-svarbestamd-och-fantastisk-genre
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Självadiskussionen kring de båda filmerna ser inte identisk ut utan innehållet och 

diskussionen styrs av vad jag särskilt fastnat vid.   

 

1.8 Disposition 

Första delen av uppsatsen behandlar Harry Potter och de vises sten från 2001 och i andra delen 

av undersökningen analyseras Narnia: Häxan och Lejonet från 2005. Analysen är uppdelad i 

rubrikerna: 

- Filmens kontext, 

- Religiösa och mytologiska motiv 

- Vi, dem och stereotyper 

- Harry Potter/Aslans likheter med Jesus 

 

I analysen av Harry Potter-filmen tillkommer en extra rubrik i form av ”Kontroverser kring 

Harry Potter”, då reaktionerna bland vissa religiösa grupper var så kraftfulla att de var värda att 

ta upp och diskutera i uppsatsen. Resultatet presenteras under rubriken slutsatser.  

 

1.9 Att tänka på vid genomförandet av undersökningen  

Jag som gör denna undersökning kan inte vara helt neutral till det jag ser utan måste erkänna 

min relation till studieobjekt, i detta fall de två utvalda filmerna. Som den kände filmkritikern 

och författaren Robert Warshow beskriver det: ”Hur väl utrustad du än är mentalt kan du inte i 

praktiken se en film genom sex intellektuella filter samtidigt – i alla fall inte till att börja med”.32 

Man måste ställa in sig på att man kommer att påverkas av de filmerna man ser. Man kommer 

att dras med i in i handlingen, oavsett hur neutral man kämpar för att vara. Det är omöjligt att 

”hänga av” det vanliga jaget och se filmen enbart utifrån ett forskningsperspektiv.  

Det är viktigt att erkänna att populärkulturen är en central del av våra liv. Exempelvis kan 

den musikkritiker som totalsågar Justin Biebers senaste album komma på sig att sjunga med 

när Bibers musik strömmar ut i radion. Filmforskaren som tittar på den senaste skräckfilmen 

kan, precis som en vanlig biopublik, få samma skräckkänslor trots att personen i fråga vet allt 

om de olika tekniska grepp som skräckfilmen använder sig av för att få oss rädda. På samma 

                                                           
32 Lindgren, Simon, Populär kultur: Teorier, metoder och analyser, Liber, Malmö, 2009, s. 208.  
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sätt kan den sociolog som avkodar Paradise Hotel uppleva den simpla lockelsen av att se 

ungdomar dricka sig fulla och skämma ut sig framför kameran. Som Worshow skulle ha 

uttryckt det: ”En människa upplever ett populärkulturellt uttryck, och forskaren måste erkänna 

att hon är den människan.”33  

 

 

 

  

                                                           
33 Lindgren, 2000, s. 209. 
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2. Analys  

2.1 Filmens inflytande  

Idag är det ungefär 15 miljoner biobesökare per år i Sverige och trots att biografstatistiken har 

gått ner radikalt sedan toppåren på 1940-1950-talet (cirka 80 miljoner biobesökare per år) har 

filmtittandet ökat. Detta beror historiskt sett på Tv:ns intåg i de svenska hemmen och på senare 

tid uppfinningar som videon, dvd:n, streamingtjänster och nedladdning som har gjort det lättare 

att få tillgång till film. Om man använder de lägsta tänkbara sifforna kan man konstatera att vi 

konsumerar fem gånger så mycket film idag än vad vi gjorde för 50 år sedan. I den statistiken 

finner vi inte tittarstatistik från kanaler utanför SVT 1, SVT 2, TV 3, TV 4 och Kanal 5. Vi 

finner inte heller statistik från all film som ses på diverse streamingsajter som Netflix, Viaplay, 

Filmnet, Cmore, HBO med flera. Inte heller film som laddas ner olagligt (Rudolf Antoni har 

med hjälp av mediestatistik från år 2006 räknat ut att det troligen handlar om minst 24 miljoner 

filmer som laddas ner varje år).34 Dessutom räknar man bara med att en enda person tittar på 

alla hyrfilmer som hyrs ut varje år.35 Med det i beräkningen kan man lugnt konstatera att det 

konsumeras betydligt mer film än vad statistiken avslöjar. Man kan även dra slutsatsen att film 

är en viktig del i många svenskars liv. En hobby som tar mycket tid och som vi är beredda att 

lägga pengar på.  

Jostein Gripsrud, professor i medievetenskap vid Bergens universitet, beskriver i sin bok 

Mediekultur, mediesamhälle, att medierna är med och definierar den verklighet som omger oss 

och på så sätt är de även med och definierar vilka vi är. Medierna visar oss olika sätt man kan 

förstå världen på och framställer även världen på olika sätt. De visar oss nya dimensioner och 

delar av världen som vi själva aldrig upplevt. Mitt i allt detta tvingas vi som mottagare att 

försöka bilda oss en uppfattning om vad vi står för, vilka vi är, vilka vi vill vara samt vilka vi 

inte absolut inte vill vara.36 

Tittar man på hur villkoren för individen har förändrats det senaste seklet kan vi fastställa 

att det skett radikala förändringar. Tidigare fann man i synnerhet sin identitet i det mänskliga 

och geografiska sammanhanget man var född. Med andra ord i kontakten med sina föräldrar, 

mor- och farföräldrar och andra betydelsefulla individer. Idag har medierna ett betydligt större 

                                                           
34 Antoni, Rudolf, Biopublik i hela landet, SOM-institutet, Göteborg, 2007, s. 27.  
35 Hedling, Erik & Wallengren, Ann-Kristin, Solskenslandet – svensk film på 2000-talet, Stockholm, Atlantis, 
2006, s. 9. 
36 Gripsrud, Jostein, Mediekultur, mediesamhälle, Daidalos, Göteborg, 2000, s. 17f.  
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inflytande i finnandet av sin identitet, på gott och ont.37 Av den anledningen är studiet av två 

av de mest inflytelserika ungdomsfilmerna på 2000-talet intressant ur ett didaktiskt perspektiv.   

 

2.2 Filmanalys - Harry Potter och de vises sten  

 

2.2.1 Filmens kontext  

Harry Potter och de vises sten producerades av det amerikanska filmbolaget Warner Bros. 

Entertainment Inc. Årligen producerar filmbolaget nästan 7000 filmer och 5000 olika tv-serier 

med tiotusentals olika episoder. År 2014 hade Warner Bros. en bruttoinkomst på 4, 73 miljarder 

dollar (vilket motsvarar cirka 39 miljarder svenska kronor, enligt www.xe.com den 2015-12-

25) vilket gör dem till ett av världens största filmbolag.38 Warner Bros. är en del av Time 

Warner, en amerikansk multimediajätte, som äger bland annat HBO, New Line Cinema, 

Cartoon Network, CNN, TCM och Boomerang. Time Warner är ett av världens största 

konglomerat i underhållning och mediabranschen.39  

Det är med andra ord en av de största maktfaktorerna i underhållningsbranschen som har 

producerat Harry Potter och de vises sten. Att det är just ett amerikanskt bolag är ingen slump, 

även fast berättelsen kommer från en brittisk författare. Amerikanska filmbolag har nästintill 

monopol på underhållning i västvärlden, tack vare de enorma ekonomiska musklerna de har. 

Det går att diskutera huruvida amerikanska film- och mediabolag är kulturimperialister av sin 

tid, men det är inte något jag tänker gå närmre in på i min uppsats.  

Berättelsen är i sig är emellertid väldigt präglad av den brittiska kulturen. Harry Potter 

växer upp i London och går på internatskola, vilket har varit en populär skolform för 

överklassen i Storbritannien historiskt sett.  Harry själv är väldigt rik eftersom han har ärvt 

massa pengar av sina döda föräldrar. Det är dock inget krav på att man måste vara rik för att få 

gå på Hogwarts utan det är en av få trollkarlsskolor som finns.  

Ett av kraven som finns på Hogwarts är emellertid bärandet av en skoluniform, vilket är 

en brittisk tradition som infördes redan1552 på Christ’s Hospital i Horsham, West Sussex. Då 

tog man in faderlösa och fattiga barn på skolan för att utbilda dem.40  Traditionen att bära 

                                                           
37 Axelsson, 2008, s. 24. 
38 Warner Bros officiella hemsida, hämtad 2015-12-28 från http://www.warnerbros.com/company-info.  
39 Time Warner officiella hemsida, hämtad 2015-12-28 från http://www.timewarner.com/company.  
40 Jenny Scott, School uniforms: A history of 'rebellion and conformity', BBC, 2014-09-05, hämtad 2015-12-14 
från http://www.bbc.com/news/uk-england-29047752. 

http://www.xe.com/
http://www.warnerbros.com/company-info
http://www.timewarner.com/company
http://www.bbc.com/news/uk-england-29047752
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skoluniform lever i allra högsta grad vidare och de allra flesta skolorna i Storbritannien har kvar 

skoluniformstvång än idag.41 Dock finns det vissa riktlinjer kring skoluniformen som gäller i 

dagens Storbritannien. Uniformen ska finnas tillgänglig för ett lågt pris, vara rättvist utformad 

för både pojkar och flickor samt att uniformen inte ska stöta sig med den religionen man tillhör. 

Med andra ord får muslimska flickor bära hijab och sikher får bära turban.42  

Det är dock väldigt få elever på Hogwarts med annan hudfärg än vit och andra etniciteter 

än brittisk. De få som finns har bara biroller i filmen och bland lärarna finns det enbart en lärare 

som inte är vit. Läraren i fråga finns dock enbart med som statist när scenerna i stora matsalen 

utspelar sig. Hon presenteras inte närmare och det framgår inte heller vad hon är lärare i för 

ämne.43  

År 2001, då filmen kom ut, var 8,3 procent av Storbritanniens befolkning födda 

utomlands.44 Trots att det är en betydande del av den brittiska befolkningen som är av utländsk 

härkomst är det ingen i trollkarlsvärlden som belönas med en större roll i filmen. Den största 

rollen som kan tillskrivas en ”icke-vit”-person är speakern under Quidditch-matcherna 

(trollkarlsvärldens största sport).45 Annars är alla andra personer med utländsk härkomst blott 

statister i filmen.  

 

2.2.2 Religiösa och mytologiska motiv  

Redan i den första scenen av filmen sker något som är tydligt inspirerat av mytologiska 

berättelser. Scenen i sig utspelar sig på Privet Drive, gatan som Harry sedan kommer att växa 

upp på, och i fokus är professor Albus Dumbledore. Dumbledore är rektor på trollkarlsskolan 

Hogwarts och i scenen som utspelar sig mitt i natten, ska han se till att Harry Potter får ett nytt 

hem. Ett hem undangömt från det förflutna och de som vill honom illa. På den öde gatan sitter 

även en katt. Regissören har gett katten relativt stort utrymme i den korta inledningsscen vilket 

får mig som tittare att förstå att det är något speciellt med den. Det visar sig att katten egentligen 

är Professor Minerva McGonagall som också jobbar på Hogwarts och är på plats för att 

övervaka Harrys inflyttning.46 Minerva är namnet på en romersk skyddsgudinna som tidigare 

                                                           
41School uniforms research: summary report, hämtad 2015-12-14 från http://webarchive.nationalarchives.gov 
.uk/20140402142426/http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/consumer_protection/schooluniformssumm
ary.pdf. 
42 Newsround, ”School Uniforms”, BBC, hämtad 2015-12-14 från 
http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/hi/find_out/guides/2003/school_uniform/newsid_3181000/3181847.stm.  
43 Harry Potter och de vises sten, 42:13 – 48:14 & 2:17:56 – 2:14:44.  
44 Rendall, Michael; Salt, John ”The foreign-born population". In Office for National Statistics. Focus on People 
and Migration: 2005 editition (PDF). Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 131–152. 
45 Harry Potter och de vises sten, 1:16:29 – 1:23:12. 
46 Harry Potter och de vises sten, 0:24 – 1.49.  

http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/hi/find_out/guides/2003/school_uniform/newsid_3181000/3181847.stm
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prisats som en skyddspatron för bland annat lärare. Ofta avbildas hon tillsammans med en uggla 

som symboliserar vishet och bildning.47  

De symboliska likheterna mellan Minerva McGonagalls och den romersk skyddsgudinna 

Minerva, är nog ingen slump. McGonagall, tillsammans med Dumbledore, är de som framställs 

som mest beskyddande på Hogwarts och sätter alltid elevernas säkerhet och välmående främst.  

Idén med att vissa trollkarlar och häxor kan transformera sig till djur är även den influerad 

av tidigare mytologiska berättelser, till exempel Grodprinsen av bröderna Grimm. Kontakten 

mellan djur och trollkarlsvärlden återkommer i filmen vid flertalet tillfällen. Exempelvis när 

familjen Dursley, Harry Potters fosterfamilj, är på zoo tillsammans med Harry. De stannar till 

vid terrariet för att beskåda en vilande orm. Dudley Dursley, den oerhört bortskämda 

plastbrodern till Harry, blir irriterad över att ormen inte gör något och lämnar terrariet i protest. 

När de andra går därifrån börjar Harry prata med ormen, som förstår vad han säger. De 

diskuterar hur det känns att vara uppvuxen i fångenskap, vilket både har gått igenom, dock på 

olika sätt. Harry hjälper sedan ormen att fly genom att med tankekraft få glaset att försvinna.48    

Att det är ormar som Harry kan prata med är intressant på många olika plan. Den mest 

uppenbara liknelsen är såklart hur Adam och Eva pratar med ormen i Eden och hur den lurar 

dem att äta av den förbjudna frukten.49 Ormen kan alltså ses som en symbol för ondska. Utan 

ormens list och onda illgärningar hade mänskligheten haft en möjlighet att bo kvar i paradiset 

och girighet, svartsjuka, mord, krig, och allt annat negativt som är vardag i människornas värld 

skulle aldrig ha uppkommit. Åtminstone om vi ska använda oss av Gamla Testamentet som 

källa.  

Ormen är även i Harry Potter en symbol för det onda. Exempelvis har den mäktigaste 

trollkarlen trollkarlsvärlden någonsin beskådat, Lord Voldemort, en orm som husdjur. Även 

Slytherins, en av skolans fyra elevhem på Hogwarts, har ormen som symbol på sin vapensköld. 

Slytherin målas upp som det onda elevhemmet där bland annat Lord Voldemort gick i sin 

ungdom och där Draco Malfoy, Harry Potters nemesis, också går. Ormen gestaltas alltså som 

något negativt men här blir det extra intressant att just Harry Potter är en av få trollkarlar som 

kan tala med ormar, trots att han symboliserar det goda. 

 

                                                           
47 Nationalencyklopedin, Minerva, hämtad 2016-01-12 från 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/minerva. 
48 Harry Potter och de vises sten, 6:03 – 8:11.  
49 Bibeln, 1 Mos 3. 
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2.2.3 Vi, dem och stereotyper  

Ett av de allra mest tydliga teman som löper som en röd tråd genom hela Harry Potter serien 

och som tar sin början i första filmen är tanken om ett ”vi” och ”dem”. Det är det som har skapat 

hela konflikten mellan olika trollkarlar. Vissa trollkarlar och häxor vill att de ska kräva sin 

rättmätiga plats på jorden och inte leva i det dolda, som de gör idag. De är även kraftigt emot 

att trollkarlar skaffar barn med vanliga människor för att det leder till att ”trollkarls- och häx-

rasen” smutsas ner. De vill att de ”renblodiga” trollkarlarna och häxorna ska kontrollera världen 

och alla andra varelser är under dem i hierarkin. Här ser vi ett tydligt tecken på hur den koloniala 

tanken om att det finns vissa raser som är ”bättre” än andra. På sätt och vis kan man säga att J. 

K Rowling utmanar den tanken då hela Harry Potter-serien går ut på att ständigt försöka förklara 

alla människors, trollkarlars och häxors lika värde. 

Trots att ett av huvudtemat är att fokusera på alla trollkarlars och häxors lika värde finns 

det ändå en del stereotypa framställningar i filmen. I synnerhet i hur bankmännen framställs. 50 

Det är svartalfer som jobbar på bankerna. Harry Potter frågar Hagrid: ”What exactly are these 

things?” och syftar på svartalferna som jobbar på banken. Hagrid svarar: ”They’re goblins. 

Clever as they come, but not the most friendly of beasts.”51 Svartalferna är otrevliga varelser 

som är mån om pengar. På engelska kallas de goblins men i den svenska översättningen blev 

det svartalfer, trots att de inte ens är mörka i hyn. De har stora näsor, är giriga och illa omtycka. 

Det är svårt att inte dra paralleller till den judepropaganda som länge funnits i Europa. Hur man 

har stereotypiserat judarna som giriga och med stora näsor som dessutom ofta bedrivit 

bankverksamhet i syfte av att tjäna så mycket pengar som möjligt.  

I trollkarls- och häxvärlden finns det dessutom enbart en bank och det är: Gringotts 

Wizarding Bank som styrs av just svartalfer. Vanliga trollkarlar och häxor sysselsätter sig inte 

med den typen av jobb utan ägnar sig åt andra yrken. Det är alltså oerhört segregerat mellan 

trollkarlar och häxor på ena sidan och övriga varelser i trollkarlsvärlden på den andra, där 

exempelvis svartalferna enbart sysselsätter sig med bankväsendet.  

Paradoxalt nog kan man se Harrys, Dumbledores, Rons, Hermiones kamp om allas lika 

värde, som enbart en kamp om allas lika värde bland trollkarlar och häxor. Inte andra magiska 

varelsers lika värde i förhållande till trollkarlar och häxor. På samma sätt som väst ser sig 

överlägsna andra civilisationer på grund av rasistiska föreställningar, stereotyper och kulturella 

skillnader där man anser att den västerländska civilisationen befinner sig högst upp i hierarkin.52  

                                                           
50 Harry Potter och de vises sten, 21:51 – 24:42. 
51 Harry Potter och de vises sten, 22:20.  
52 Eachrane & Faye, 2001, s. 24 – 25. 



20 
 

Andra rasistiska, eller åtminstone stereotypa, inslag i Harry Potter och de vises sten är 

framställningen av professor Quirinus Quirrell, läraren i försvar mot svartmagi. Han har de 

stereotypiska dragen för en mes som många författare och regissörer använder sig av. Han är 

feg, han stammar, framstår som nervös hela tiden och vid en tidpunkt i filmen svimmar han 

inför en full matsal med elever av rädsla för ett troll som tagit sig in på skolan. Trollet lyckas 

sedan Harry, Ron och Hermione, tre 11 åriga barn, att besegra på egen hand. Quirrells mesiga 

framtoning är dock bara ett spel för galleriet då det i slutet av filmen visar sig att han egentligen 

är ond.  

För att förstå det bättre måste man titta tillbaka på när Lord Voldemort försökte döda 

Harry elva år tidigare och blev till en betydelselös ande. För att Lord Voldemort skulle överleva 

behövde han dela kropp med en trollkarl, inte helt olikt en parasit, för att få den näring han 

behövde. Professor Quirrell har varit den trollkarlen som han använt sig av för att hålla sig vid 

liv. Han har gömt sig under professor Quirrells turban. Detta är intressant ur flera aspekter. För 

det första är Quirrell den enda läraren på hela skolan som bär turban. Alla andra lärare, oavsett 

om de är trollkarlar eller häxor, har på sig stora hattar. Någon vidare förklaring varför den onde 

Quirrell bär turban framkommer inte i filmen. Det är emellertid inte första gången liknande 

framställningar framträder inom populärkulturen eller i västerländsk media. Exempelvis 

Muhammedkarikatyrer som Jyllandsposten publicerade i mitten av 2000-talet. Där ritades 

Muhammed med en turban på huvudet som i själva verket var en bomb. Likheten mellan 

Muhammed och den dolda bomben under turbanen och professor Quirrell med den dolda Lord 

Voldemort under sin turban är slående.  

Nu målades karikatyrerna efter att filmen hade släppts men det visar enligt mig på en 

djupare tradition av fördomar och stereotyper som fått fäste i väst. Personer med turbaner är 

inte som ”oss”. De skyler en del av kroppen och vi kan inte veta vad som finns där under. 

Liknande diskussioner har skett gällande hijabs, burkor och niqabs där exempelvis Frankrike 

har förbjudit burkor och niqabs på offentliga platser. Det var en åtgärd för att bland annat 

bekämpa islamsk extremism, vilket emellertid inte verkar ha haft önskad effekt utan snarare 

skapat djupare klyftor mellan muslimer och icke-muslimer.53  

Argus Filch, den oerhört vresiga och våldsbejakande vaktmästaren, på skolan är en ynk. 

Vilket är en beteckning som används för en person vars föräldrar är trollkarlar men själv saknar 

kraften att trolla. Dessa personer ses av många som lägre ställda i trollkarlsvärlden och i många 

                                                           
53 ”Förbud mot niqab utan större effekt”, SVD, 2012-04-12 hämtad 2016-01-02 från http://www.svd.se/forbud-
mot-niqab-utan-storre-effekt/om/varlden.  

http://www.svd.se/forbud-mot-niqab-utan-storre-effekt/om/varlden
http://www.svd.se/forbud-mot-niqab-utan-storre-effekt/om/varlden
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familjer är det en skam att få en ynk.54 Filch vill att de gamla spöstraffen ska återinföras på 

skolan där trollkarlar och häxor som bröt mot Hogwarts regler hängdes upp i tummarna i 

fängelsehålorna.55 Han framställs också som oerhört otrevlig och sunkig. Han har långt och 

flottigt hår och uppmålas som en kuf och enstöring, som få trollkarlar och häxor vill ha något 

att göra med.  

 

2.2.4 Harry Potters likheter med Jesus  

Harry Potter som upprorsmakare är även det ett genomgående tema i hela serien. Han bryter 

ständigt mot de regler som är uppsatta på Hogwarts. Han handlar istället för att rädda andra som 

är i knipa och bryr sig därför inte så mycket om de reglerna som gäller. På samma sätt handlade 

Jesus. En upprorsmakare i sin tid och forskning kring hans död visar på att han avrättades just 

på grund av sitt förhållande till de styrande. Även om det är hett omdebatterat huruvida det var 

judarna eller romarna som till sist såg till att Jesus dömdes till döden, är det faktum att 

rättegången mot honom slutade i korsfästelse, ett bevis på att det ändå var ett romerskt beslut. 

Alltså de styrande i regionen under den tiden.56 

 På samma sätt som Jesus, uppfattas Harry också som en upprorsmakare. Han får många 

fiender genom sitt sätt att handla. Både lärare samt andra elever på skolan anser att han 

särbehandlas i förhållandet till hans klasskamrater. De anser att han får agera som han vill bara 

för att han är den kända Harry Potter som överlevde Lord Voldemorts mordförsök. Han får 

dock inte bara fiender genom sitt sätt att agera utan det är även många som börja se upp till 

honom och stötta honom i hans roll som upprorsmakare. Även Jesus fick med sig många 

anhängare i början av sin tid som: ”Karismatisk mirakelman och förkunnare som upprättade 

svaga och syndiga människor”.57   

Här kan man tolka in ännu fler likheter mellan Harry Potter och Jesus. Båda var i högsta 

grad ”mirakelmän”. Harry Potter är emellertid trollkarl vilket gör honom till en mirakelman i 

människors ögon, men han ses även som mirakelman i trollkarlars ögon. En person som 

överlevde ren ondska och som ska frälsa dem från det onda, det vill säga Voldermort. Han tar 

även de svaga i försvar och hans två bästa kompisar Ron och Hermione är båda elever som blir 

utsatta för en hel del trackningar, dock av två vitt skilda anledningar.  

                                                           
54 ”Ynk”, Harry Potter-wiki, hämtad 2015-12-15 från  http://sv.harrypotter.wikia.com/wiki/Ynk. 
55 Harry Potter och de vises sten, 1:40:40 – 1:40:50. 
56 Fornberg, Tord, Det trovärdiga vittnet – En bok om Nya Testamentet, Team Offset, Malmö, 2004, s. 36. 
57 Fornberg, 2004, s. 33. 

http://sv.harrypotter.wikia.com/wiki/Ynk
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Ron kommer från en förhållandevis fattig familj med många syskon. Han får ärva 

skoluniform av sina äldre syskon och julklapparna består som oftast av stickade tröjor eller 

annat som hans mamma har gjort. Att han kommer från en fattig familj gör att vissa av de rikare 

och ”finare” eleverna på skolan anser att han inte är en lika ”fin” trollkarl som dem. Hermione 

har två mugglare (människor) som föräldrar. Voldemort ville utrota trollkarlar som inte var 

”ren-blodade”, alltså alla trollkarlar vars föräldrar inte var trollkarlar. Den tanken lever kvar på 

Hogwarts och vissa elever menar att Hermione är smutsig för att hennes föräldrar är av 

människoblod. Trots att varken Ron eller Hermione ses som den ”finare” sortens trollkarlar är 

Harry ändå oerhört lojal och trogen sina vänner. Han stöttar dem i vått och torrt och tar dem i 

försvar när de är i trubbel.  

I bibeln finns det en passage där Samuel ska välja en ny kung över Israel efter att kung 

Saul har dött. Gud berättar att han har utsett en av Jishajs söner till att bli den nya kungen. 

Samuel tyckte att hans äldste son, Eliav, var den mest kungalika sonen han hade. Eliav var 

ståtlig, välbyggd och stark. Gud svarar då: ”Fäst dig inte vid hans utseende och hans resliga 

gestalt – honom har jag förkastat. Herren ser med andra ögon än människor: människor ser till 

det yttre, men Herren ser till hjärtat.”58 På samma sätt kan man tolka det som att J. K Rowling 

har gjort i valet av sin egen hjälte. Harry Potter bär glasögon, är ganska liten till växten och 

tanig, med andra ord inte på något sätt en klassisk hjältegestalt rent fysiskt. Han saknar de 

kroppsliga attributen som många hjältar genom tiderna haft men han har istället hjärtat på rätt 

ställe. Han har stark tro på kärleken, inte helt olikt den Jesus som beskrivs i Bibeln.  

När Harry är på jakt efter en trollstav som han behöver inför skolstarten på Hogwarts 

besöker han den enda trollspömakaren i London. Harry provar ett par olika stavar utan att hitta 

någon som passar honom. När han sedan får tag i det ”rätta” trollstaven lyser han upp med en 

gloria runt sig och en ”änglalik” sång bryter ut.59  

”Gloria” är beteckningen på den ljuskrets som på olika konstverk brukar omge 

huvudet på heliga personer. I princip ser det ut som om personen i fråga har solen 

bakom huvudet, som följaktligen omges av en krans av strålar. Ordet "gloria" är latin 

och betyder "ära" eller "ryktbarhet" (vi använder ordet exempelvis när vi talar om att 

"glorifiera" - dvs förhärliga - någon eller något).
60

 

Det är påtagligt att man har som mål att presentera Harry som en ytterst speciell trollkarl. 

Tydliga kopplingar till hur Jesus och andra heliga personer inom kristendomen, och även andra 

                                                           
58 Bibeln, 1 Samuel 16:7.  
59 Harry Potter och de vises sten, 27:15.  
60 Thor-Leif Strindberg, ”Vad är en gloria?”, Bibelfrågan – Ett interaktivt lexikon över bibeln och kristen tro, 
hämtad 2015-12-08, från http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/glorian.htm.   

http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/glorian.htm
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religioner, brukar gestaltas i målningar är slående likt. Mannen som säljer trollspön 

kommenterar även att Harry har blivit ”utvald”. Det är nämligen trollspöna som väljer sina 

trollkarlar och inte tvärtom. Av den speciella fjädern som just Harrys trollspö har tillverkats av 

har det enbart funnits ett trollspö tidigare, och den tillhörde den ondaste av alla trollkarlar, Lord 

Voldermort. Framställningen av Harry som den ”utvalde” fortsätter alltså. Det temat har gått 

som en röd tråd genom filmen och här blir det extra tydligt att stora mirakel väntas av pojken 

med det blixtformade ärret i pannan. 

Ännu ett exempel då Harry lyfts fram som den utvalde är i slutet av filmen då Ron vill 

offra sig för Harry så att Harry kan fortsätta och möta professor Quirrell i den klassiska 

slutduellen. Ron påpekar att det inte är han eller Hermione som ödet har valt ut att fortsätta utan 

att det är Harry. Av den anledningen kan Ron offra sig så att Harry har möjlighet att slutföra 

uppgiften som ingen annan klarar av.61   

Även Hermione har liknande tankar om Harry. Hon är den mest studiemotiverade och 

kanske den bästa trollkarlen, av alla på hela skolan. Hon briljerar mer eller mindre på varje 

lektion och lär Harry och Ron saker hela tiden. Trots att hon är överlägsen sina jämnåriga elever 

på att trolla är det inte hon som är den centrala personen i berättelsen. I ett samtal med Harry 

Potter förminskar hon sina kunskaper till att det bara ”är något hon har läst sig till” och att det 

finns viktigare saker än det.62 Jag tolkar det som att hon menar att Harry har något som hon 

själv inte har. Vad detta nu är förklaras inte närmare men det bygger vidare på frälsningsrollen 

som Harry redan har fått på förhand.  

Att använda sig av Jesusgestalter inom filmen är inget nytt fenomen utan det finns 

massvis med filmer som använder sig av det populära temat. Som den australiensiska 

religionsforskaren Anton Karl Kozlovic, som har specialiserat sig på att forska kring just 

religion och film, uttrycker det: ”innumerable Christ‐figures and other holy subtexts are hidden 

within the popular cinema […] secular films can engage in religious storytelling about biblical 

characters, ideas, and themes without appearing ‘religious’”63 

Kozlovic får medhåll från Gregoy J.Watkins, som skrivit boken Teaching film and 

religion, som tar upp populära filmer som Matrix (1999) och Den gröna milen (1999) som 

exempel på filmer där elever kan se tydliga kopplingar mellan hjältarna i filmerna och den 

                                                           
61 Harry Potter och de vises sten, 2:04:26. 
62 Harry Potter och de vises sten, 2:06:36. 
63 Kozlovic, Anton Karl. 2004. “The Structural Characteristics of the Cinematic Christ‐figure.” Journal of Religion 
and Popular Culture 8 (Fall), hämtad 2015-12-08 från 
http://dspace2.flinders.edu.au/xmlui/bitstream/handle/2328/14295/2004054629.pdf?sequence=1.  

http://dspace2.flinders.edu.au/xmlui/bitstream/handle/2328/14295/2004054629.pdf?sequence=1
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bibliska Jesus. Watkins menar vidare att låta eleverna själva finna messiasgestalter i film kan 

både vara provokativt men även ett produktivt verktyg för lärande.64  

Dock anser Watkins att man inte enbart kan fokusera på att leta efter messiasgestalter i 

filmen utan att den kunskapen måste användas i ett djupare syfte. Rent pedagogiskt är det viktigt 

att se till att eleverna uppmuntras att titta på filmens hela utbud av tolkningar istället för att 

enbart fokusera på berättandet. Eleverna har med sig sina egna bakgrunder och sin egen 

förförståelse för att tolka den värld de verkar i och därför är det inte betydelsefullt att tvinga på 

dem en tolkning som alla inte ser och förstår. Utan här anser Watkins att det finns en poäng i 

att låta eleverna tolka fritt vad de faktiskt upplever och sedan som lärare öppna upp och styra 

diskussionen.65  

Andra forskare håller med om den föreställningen. Tomas Axelsson diskuterar att de 

villkor vårt seende styrs av inte är orienterat mot ögat som perceptuell mekanism utan rättare 

sagt mot de kulturella villkoren för själva blickens position.66  

 

2.2.5 Kontroverser kring Harry Potter 

Under den här rubriken kommer både filmerna och böckerna att diskuteras då de kontroverser 

som uppstått främst handlar om den magi som är central i berättelsen om Harry Potter. J.K. 

Rowling är öppen med att Harry Potter är inspirerad av kristendomen och är själv medlem i 

Church of Scotland. I kölvattnet av berättelsen om Harry Potter har en diskussion uppstått, 

främst bland kristna. Vissa menar att Harry Potters enorma popularitet borde nyttjas för att 

sprida det kristna budskapet. Andra, har demoniserat berättelsen, för vad de menar är ockult 

innehåll. Exempelvis har den förra påven Benedictus XVI beskrivit dem som ”subtila 

förförelser som har makten att korrumpera unga kristna.”67  

Andra religiösa grupper har beskrivit Harry Potter som ockult och att berättelsen bär på 

satanistiska subtexter vilket har lett till att en religiös debatt har blossat upp. Det som kritikerna 

särskilt reagerar på är att den magi som finns i Harry Potter inte lever i samklang med deras 

religion.  Böckerna har upprört vissa grupper så pass mycket att de har bränts på bål.68 

                                                           
64 Watkins, 2008, del 2, kapitel 6, s. 1.  
65 Watkins, 2008, del 2, kapitel 6, s. 9 – 10.  
66 Axelsson, 2008, s. 31. 
67 Jonathan Petre, J K Rowling: 'Christianity inspired Harry Potter', The Telegraph, 2007-10-07, hämtad 2015-12-
16 från http://www.telegraph.co.uk/culture/books/fictionreviews/3668658/J-K-Rowling-Christianity-inspired-
Harry-Potter.html. 
68 Caroline Olsson, Sekt i USA bränner Harry Potter, Aftonbladet, 2001-12-31, hämtad 2015-12-18 från 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10250963.ab.  
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http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10250963.ab


25 
 

I exempelvis USA har J.K. Rowlings böcker förargat vissa religiösa grupper till den grad 

att många tycker att den borde förbjudas på bibliotek. Mellan åren 2000-2005 toppade Harry 

Potter-böckerna listan över böcker som folk ville bannlysas på bibliotek i USA.69 Även här i 

Sverige har Harry Potter skapat rubriker. På den kristna skolan Solängsskolan i Örkelljunga 

valde rektor Bo Persson att plocka bort böckerna från skolans bibliotek. Persson hänvisade till 

den ockultism som fanns i böckerna, utan att själv ha läst någon av böckerna. Beslutet har 

bemöts av kritik från många olika håll. Bland annat bibliotekarien Jenny Funestad som berättar 

att Harry Potter-böckerna är de mest populära böckerna av alla på stadsbiblioteket i Malmö. 

Harry Potter har även fått ungdomar, som i vanliga fall inte läser, att börja läsa, menar hon.70  

En liknande debatt ägde rum efter att storfilmen Avatar haft premiär år 2009. Då gick 

Vatikanen ut och fördömde filmen; ”för att på ett fiffigt sätt flörta med falska doktriner”. 71   

Maria Hasselgren, pressansvarig för Katolska kyrkan i Sverige, försökte förklara uttalandet så 

här:  

 

Kyrkan har alltid kämpat mot vad hon betraktar som magiska föreställningar. Nu kan säkert någon 

säga att kristna tror också på någon form av magi. Men det finns en klar skillnad mellan magi och 

religion. Magi handlar om att människan försöker påverka det gudomliga, medan religion handlar 

om att människan låter sig påverkas av Gud.72  

 

Tittar man rent historiskt är det inte första gången Vatikanen fördömt magi eller häxeri. Påve 

Innocentius VIII utfärdade år 1484 bullan Summis desidarentes, där man fastslog att kvinnor 

var mest benägna till trolldom. Boken blev en av de mest tryckta böckerna i Europa under 

boktryckarkonstens första århundrande och idag brukar många se denna bok som en stark orsak 

till häxprocessens spridning i Europa.73  

Idag verkar rädsla för magi leva vidare i vissa konservativa religiösa grupper. Det verkar 

emellertid inte som ett utbrett problem, om man tittar på Harry Potters enorma popularitet 

världen över, men likväl har den mäktigaste personen inom katolska kyrkan uttryckt sig negativt 

om berättelsen. Det går inte heller att ignorera de kristna rösterna som tycker att Harry Potter 

                                                           
69 Larra Clark & Macey Morals, Harry Potter tops list of most challenged books of 21st Century, American 

Library Association, 2006-09-21, hämtad 2015-12-17 från 
http://www.ala.org/news/news/pressreleases2006/september2006/harrypottermostchallenge. 
70 Truls Nilsson, Harry Potter portad på Solängsskolan, Helsingborgs Dagblad, 2003-05-22, hämtad 2015-12-18 
från http://www.hd.se/lokalt/orkelljunga/2003/05/22/harry-potter-portad-pa-solangsskolan-1/. 
71 Sandra Wejbor & Joakim Wedholm, Avatar flirtar med falska doktriner, Aftonbladet, 2010-01-14, hämtad 
2015-12-16 från http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/film/article12083448.ab. 
72 Maria Hasselgren, Därför fördömer påven Avatar-kulten, Newsmill, 2010-01-19, hämtad 2015-12-16 från 
http://www.newsmill.se/artikel/2010/01/19/katolska-kyrkan-d-rf-r-f-rd-mer-p-ven-avatar-kulten.  
73 Nationalencyklopedin, Häxhammaren, hämtad 2015-12-17 från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/häxhammaren.  
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borde används för att sprida de kristna budskapet. Många menar att J.K. Rowling inte bara 

sprider ett kristet budskap utan dessutom gör det på ett sätt som kan fånga ungdomen.  

I läroplanen för religionskunskap på gymnasiet står det att: ”Undervisningen ska ta sin 

utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och 

människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i 

ett samhälle präglat av mångfald.”.74 Med andra ord kan man se på kontroverserna på två sätt. 

Antingen använder man sig inte av Harry Potter och de vises sten i undervisningen eftersom 

man är rädd att någon ska ta illa upp. Alternativet är att man använder sig av filmen och öppnar 

upp för en diskussion senare. Fördelen med det senare av de två vägarna att gå är att man 

kopplar diskussionen till det rådande samhällsklimatet och den mångfald som finns i Sverige. 

Liknande problematik går att finna i användandet av läroböcker. Johan Wickström skriver i 

boken Religionsdidaktik – Mångfald, livsfrågor och etik i skolan:  

 
Människors associationsförmåga och tolkning sätter gränser för vad en text kan tänkas uttrycka. 

Innehåll och mening bygger på sociala konventioner kring hur någonting ska tolkas. Texter bär 

naturligtvis budskap från avsändare, men får mening genom läsarens tolkningsprocesser, vilka är 

avhängiga tidigare tolkningar och samtida konflikter om tolkningar. Textens budskap kan inte 

”låsas” eller totalt kontrolleras av avsändaren utan att läsaren har ett spelrum för olika tolkningar. 

Ett alternativ vore alltså att överge positivistiska resonemang kring vad texter innehåller och vad de 

kan utnyttjas till. Tolkningsdiskussioner är således alltid nödvändiga att föra vid textval och 

textanvädningar. Ett sådant synsätt bör få konsekvenser för lärares didaktiska textval och textpraxis. 

Jag finner detta nödvändigt av flera anledningar. Argumenten för en förändrar textsyn är både 

allmänt textteoretiska och religionsvetenskapliga.75  

 

Man kan alltså se alla texter/filmer som problematiska i och med att det är först när de kommer 

i kontakt med människor som de skapar mening. Med det menas emellertid inte att man ska 

sluta använda läroböcker och film i undervisningen utan att det sätter större krav på läraren att 

veta hur man ska hantera problemen.  

Att populärkultur kan både engagera oss människor och även påverka vårt sätt att tänka 

är klart. I den danska tidningen Kristelig Dagblads, skrevs en artikel år 2008 om Dan Browns 

Da Vinci Koden. Enligt tidningen trodde 50 procent av danskarna som läst boken mer på Dan 

Browns historieskrivning än på den historia de själva lärt sig i skolan.76 Här finns det givetvis 

en fara med att använda sig av populärkulturen i religionsundervisningen. Nu tänker inte jag 

                                                           
74 Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 
Religionskunskap, Stockholm: Skolverket. Hämtad 2015-11-11, från http://www.skolverket.se/laroplaner-
amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola /rel?tos=gy&subjectCode=rel. 
75 Löfstedt, 2011, s. 164. 
76 Wiktorin, Pierre, Religion och populärkultur – Från Harry Potter till Left Behind, Sekel Bokförlag, Lund, 2011, 
s. 28 – 29. 
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använda mig av just Da Vinci Koden men elever läser även utanför skolan och det påverkar 

deras sätt att se på religion.  

Det finns fler risker än bara Dan Brown. I dagens oerhört internetfokuserade samhälle 

sprids nyheter och konspirationer oerhört snabbt. Många elever hänger dessutom på en del 

tvivelaktiga forum, som Flashback eller dylikt. Där kan man snubbla över konspirationer som 

den att judarna egentligen styr världen. Jag har personligen träffat flertal lärarstudenter på 

Uppsala Universitet som också tror det, vilket ändå måste ses som ett bevis på att tanken har ett 

visst fäste i det svenska samhället. Det finns alltså många olika komponenter som påverkar hur 

elever ser på religion och här tror jag att det är viktigt att som lärare att vara oerhört tydlig med 

vad man försöker förmedla men också att få eleverna att själva reflektera över varför de tänker 

som dem gör.  

Som religionslärare ställs man inför några oerhört viktiga didaktiska val. Man måste ställa 

sig frågan:  

- Vem eller vilka ska jag undervisa?  

- Varför undervisar jag dem?  

- Vad ska jag välja för stoff och material och hur ska jag förmedla det på bästa sätt?77   

I en optimal värld hade man haft obegränsad med tid att undervisa samtidigt som alla elever 

var intresserade av ämnet. Då hade det inte heller varit så svårt att undervisa i religion men 

verkligheten brukar dessvärre inte se ut så. Många religionslärare upplever tidsbrist vilket gör 

att man måste göra några viktiga didaktiska val. De val som lärare gör blir avgörande för vad 

eleverna får med sig för kunskaper i ämnet.78  

 

  

                                                           
77 Löfstedt, 2011, s. 12. 
78 Löfstedt, 2011, s. 12. 
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2.3 Berättelsen om Narnia: Häxan och Lejonet  

 

2.3.1 Filmens kontext 

Berättelsen om Narnia: Häxan och Lejonet producerades av det amerikanska bolaget Walt 

Disney Pictures Inc. Walt Disney är, i likhet med Warner Bros. som producerade Harry Potter-

filmerna, ett av världens största och mest kända filmbolag och har som ambition av att vara 

världsledande inom underhållning- och informationsbranschen.79 Walt Disney hade år 2014 en 

bruttoinkomst på cirka 8 miljarder dollar (vilket motsvarar cirka 67 miljarder svenska kronor 

enligt www.xe.com den 2015-12-25).80  

Att det är just amerikanska Walt Disney som producerat C.S. Lewis odödliga klassiker är 

nog inte heller någon slump utan bygger snarare vidare på resonemanget att amerikanska 

filmbolag har nästintill monopol på den internationella filmscenen. Använder vi världens 

största filmsite IMDB som källa kan vi se att 19 av de 20 mest populära filmerna genom alla 

tider är amerikanska produktioner.81  

Redan i inledningsscenen skapas en känsla för den kontext som berättelsen är skriven i. 

Öppningsscenen utspelar sig mitt under det andra världskriget. Tyska bombplan är på väg in 

över London för att bomba sönder staden och den brittiska stridsviljan. Familjen Pevensie 

vaknar upp mitt i natten av att bomber faller i bostadsområdet de bor i. Snabbt söker de sig till 

skyddsrummet för att undvika bomberna. Edmund, den näst äldste sonen i familjen, ska spela 

hjälte och springer tillbaka in i huset för att få tag i en bild på deras pappa som är ute i kriget. 

Den yngsta systern Lucy agerar nästan i apati och spenderar den mesta av tiden åt att skrika. 

Medan mamman i familjen och Susan, den äldsta systern, tar hand om den livrädda Lucy. Peter, 

den äldsta sonen, tar rygg på Edmund för att rädda honom från bomberna. 82  Hela 

inledningsscenen är en enda lång stereotypisk framställning av klassiska mans- och 

kvinnoroller. Där männen (pojkarna i det här fallet) ska agera modigt medan flickorna är 

handfallna och skriker.  

                                                           
79 Walt Disney officiella hemsida, About the Walt Disney company, hämtad 2015-12-23 från 
https://thewaltdisneycompany.com/about/.  
80 Walt Disney officiella hemsida, årsredovisning 2014, hämtad 2015-12-23 från 
https://thewaltdisneycompany.com/sites/default/files/reports/fy14-form-10k.pdf.  
81 IMDB, Top Rated Movies, hämtad 2016-01-02 från http://www.imdb.com/chart/top?ref_=nv_mv_250_6.  
82 Berättelsen om Narnia: Häxan och Lejonet, 0:30 – 2:56.  
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Trots att Narnia är en magisk värld som finns bortom den mänskliga världen så är kulturen 

oerhört brittisk. Redan i första mötet mellan Tumnus och Lucy bjuder han in henne för att dricka 

te och äta småkakor. Vilket är oerhört stereotypiskt brittiskt. Dessutom pratar han engelska, 

vilket i och för sig är ett måste för att berättelse rent praktiskt ska vara möjligt. Väl hemma hos 

Tumnus börjar de diskutera julafton, vilket är något man firar även i Narnia, även fast det var 

100 år sedan sist på grund av den onda häxan som styr Narnia.83  

Senare in i filmen gör även självaste jultomten entré. Jultomten står givetvis på de godas 

sida och är allierad med syskonen Pevensie och Aslan mot den vita häxan. Nu när människorna 

har anlänt till Narnia har hoppet åter tänts och häxans makt börjar successivt försvagas.84  

C.S. Lewis väver samman vårt kulturella arv med vårt kristna arv på ett mycket intressant 

sätt. John C. Lyden skriver i kapitlet ”Teaching film as religion” att många av hans elever 

saknade religiös erfarenhet och han försökte därför att vidga deras perspektiv genom att visa att 

faktorer i deras liv som påverkar dem, såsom populärkulturen, i många fall är starkt influerade 

av religion. De kunde då bättre förstå vad religion är och hur det fungerar genom att titta på 

dessa filmiska intryck och lära sig att analysera dem som religiösa influenser. Lyden menar att 

det i sin tur ger eleverna även ett bättre grepp om film och populärkultur.85  

 

2.3.2 Religiösa och mytologiska motiv  

När Lucy för första gången kliver in i landet Narnia träffar hon faunen Tumnus. En faun är en 

mytologisk varelse som är hälften get och hälften människa och har sitt ursprung inom romersk 

mytologi.86 Tumnus tror till en början att Lucy är en ohårig dvärg men när han får reda på att 

hon är människa utbrister faunen förvånat: ”You are a daughter of Eve?”.87 Samma sak händer 

när Edmund kort efteråt gör sitt första inträde i Narnia och träffar på den vita häxan. Hon ställer 

sig frågande vad ”Adams son” heter.88 Redan här gör kristendomen sitt inträde i filmen. 

Judendomen har visserligen samma skapelseberättelse som kristendomen men senare in i 

filmen förstår man att det inte är judendomen som C.S. Lewis haft i åtanke när han skrev 

Berättelsen om Narnia.  

Här finns det emellertid utrymme som religionskunskapslärare att knyta an till vilka 

likheter och skillnader som finns mellan judendomen och kristendomen, i det här fallet. Man 

                                                           
83 Berättelsen om Narnia: Häxan och Lejonet, 19:50.  
84 Berättelsen om Narnia: Häxan och Lejonet, 1:08:43 – 1:09:30. 
85 Watkins, 2008, kapitel 12, s. 2. 
86 Nationalencyklopedin, faun, hämtad 2015-12-21 från 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/faun. 
87 Berättelsen om Narnia: Häxan och Lejonet, 16:14. 
88 Berättelsen om Narnia: Häxan och Lejonet, 30:42. 
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kan även bolla in vilka likheter som finns med islam. Min erfarenhet av diverse praktiker och 

vikariat är att många elever inte har kunskap om att de abrahamitiska religionerna har samma 

ursprung. Användandet av den retorik som förs i Narnia är en tänkbar ingång till arbetet om de 

abrahamitsika religionerna.   

Det finns ett stort värde i att främja integrationen och dialogen mellan elever med olika 

kulturella och religiösa bakgrunder. Det finns en utarbetad metod som heter ”Abrahams barn” 

som syftar just till detta. Naturligtvis finns det mängder av sätt att jobba med judendomen, 

kristendomen och islam för att öppna upp för diskussioner om exempelvis likheter och 

skillnader som faktiskt finns.89 Men att inleda med C.S. Lewis klassiker är ett annorlunda och 

intressant sätt att starta upp ett sådant arbete på.  

I antologin Teaching religion and film diskuterar William L. Blizek och Michele 

Desmarais i deras kapitel What are we teaching when we teach ”Religion and Film” att film 

kan erbjuda pedagogiska möjligheter beroende på vilket tolkningsperspektiv man som lärare 

använder sig av. Exempelvis om man tittar på en film och är inställd på att se en film med ett 

religiöst perspektiv kommer man med största sannolikhet även hitta religiösa referenser och 

teman. Om man väljer att titta på samma film med ett annat perspektiv kommer man lägga 

märke till andra saker som framträder. Blizek och Desmarais diskuterar att samma film kan 

erbjuda religiösa, freudianska eller marxistiska tolkningsmöjligheter, om filmtittaren vill. Att 

enbart leta och finna religiösa eller mytologiska motiv och teman i en film är emellertid inte 

samma sak som att lära sig om religion eller religiositet.90 

 I Berättelsen om Narnia: Häxan och Lejonet är kristendomen kärnan i filmen men 

tyngdpunkten i undervisningen bör ligga på att man knyter an det man ser i filmen till vad man 

själv som lärare vill åstadkomma med undervisningen. Som lärare är det viktigt att erbjuda sina 

elever tolkningsmöjligheter men även att ta det vidare. Alltså att de tolkningar de gör leder till 

att de lär sig något inom religionskunskapen. Religion kan vara med och skapa mening för en 

film, precis som kristendomen i C.S. Lewis Narnia, men att film ska skapa mening för en viss 

religion i undervisande syfte blir en pedagogisk fråga för läraren. 

Det finns även en Judas-gestalt i filmen. Brodern Edmund väljer att gå till den vita häxan 

i hopp om att få ära och rikedom. Han är till och med beredd att sälja ut sina syskon för att själv 

få lite godis. Det är visserligen oklart om Edmund är medveten om hur farlig den vita häxan är 

men han väljer ändå att se till sina egna intressen före sina syskons liv, vilket också resulterar i 

                                                           
89 Löfstedt, 2011, s. 187 – 188. 
90 Watkins, 2008, del 1, kapitel 1, s. 1 – 14. 
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att de nästan blir dödade.91  Edmund förlåts senare i filmen och Aslan offrar sitt liv för att 

benåda honom från den vita häxans våld. Här finns det också utrymme att diskutera vad som 

driver ens handlingar. Är verkligen Edmund ”ond” eller känner han sig bara utanför och vilsen, 

vilket i kombination med den vita häxans uppmärksamhet får honom att göra vissa tvivelaktiga 

saker? Många personer som ansluter till sekter eller terrororganisationer brukar beskrivas som 

personer med dålig självkänsla och en känsla av utanförskap. Paralleller mellan Edmund och 

de människorna hade kunnat vara en intressant utgångspunkt i ett vidare arbete.    

 

2.3.3 Vi, dem och stereotyper  

Redan i första mötet mellan människan och den magiska världen Narnia fastslås det att 

människan är viktigare än andra varelser. Exempelvis när Mr Bäver berättar för Peter, Susan 

och Lucy om den profetia som finns i Narnia: ”Whens Adam’s flesh and Adam’s bone sits at 

Cair Paravel in throne, the evil time will be over and done”.92 

Här finns det något som är värt att ta upp i klassen. Dels huruvida människor faktiskt är 

mer betydelsefulla än andra varelser på jorden och dels diskutera etiska dilemman kring detta. 

I läroplanen för religionskunskap på gymnasiet står det att undervisningen ska ge 

förutsättningarna att utveckla deras: ”Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och 

modeller” samt deras: ”Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till 

kristendomen, andra religioner och livsåskådningar.”93 Exempelvis skulle man kunna göra en 

arbetsuppgift där eleverna ska fundera över ett etiskt dilemma som har med människans 

överlägsenhet gentemot andra varelser på jorden. Djurförsök är ett klassiskt dilemma som både 

upprör och som är värt att fundera över var man faktiskt står i frågan. Där skulle de kunna ta 

reda på om det finns religiösa aspekter på problemet, vad de olika religionerna säger och vad 

som står i den svenska lagstiftningen. Även i religionen lyfts människans överlägsenhet fram 

och jag tänker att Narnia hade varit en bra och lite annorlunda introduktion till ett arbete med 

det temat. Det är trots allt en fin balansgång mellan att respektera jorden och alla varelser som 

bor här med sin egen egoism.  

Om man tittar på hur det onda och det goda framställs så är det onda kallt och det goda 

varmt. Sedan den vita häxan tog över makten har vinter rått i Narnia och Aslan tillsammans 

                                                           
91 Berättelsen om Narnia: Häxan och Lejonet, 54:42 – 55:50. 
92 Berättelsen om Narnia: Häxan och Lejonet, 49:09 – 49:15. 
93 Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 

Religionskunskap, Stockholm: Skolverket. Hämtad 2015-12-21, från http://www.skolverket.se/laroplaner-
amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola /rel?tos=gy&subjectCode=rel.  
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http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola%20/rel?tos=gy&subjectCode=rel
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med syskonen krigar för att det goda ska ta över och att sommaren ska återvända till Narnia – 

vilket den inte har gjort på över 100 år. I övrigt är det inte så ur-stereotypiskt som det brukar 

kunna vara i fantasygenren. Exempelvis gestaltas ondskan i form av en vit, blond kvinna. Hon 

är visserligen en ”häxa”, vilket kan vara värt att diskutera i och med kristendomens mörka 

historia i form av häxjakt och kvinnobränning. Aslan och de fyra syskonen symboliserar det 

goda medan häxan, ännu en gång, får gestalta det onda. C.S. Lewis är emellertid inte ensam om 

att använda sig av en häxa i syfte att förkroppsliga det onda utan den idén återfinns i många 

olika berättelser och sagor, vilket förstärker den gamla kristna tanken om häxor som onda.   

I Narnia är de flesta varelserna djur eller fantasifigurer, som exempelvis enhörningar, 

orcher, troll eller liknande. De få människorna som finns är syskonen Pevensie och de är alla 

vita barn. Någon större slump är det kanske inte med tanke på att det är ett Storbritannien under 

andra världskriget som filmen utspelar sig i. Det som däremot inte får plats i Berättelsen om 

Narnia: Häxan och Lejonet är andra religioner än kristendomen, vilket skulle kunna ses som en 

avsaknad av mångfald. Man kan även tolka in att motståndet, i form av den vita häxan och 

hennes allierade, är det som inte är kristendomen. På så sätt skapas ett ”vi”, kristendomen, mot 

”de andra”, icke-kristendomen. Där det är väldigt tydligt vad som är det goda och rätta och vad 

som är fel och ont.  

Å andra sidan hade C.S. Lewis troligtvis litet intresse av att ta upp andra religioner när 

han så tydligt proklamerade det kristna budskapet, vilket visar sig tydligt i den kristocentriska 

berättelsen om Narnia. Det går att diskutera om det är en ”brist” på mångfald då C.S. Lewis har 

varit tydlig med att han ville sprida det kristna budskapet vidare genom sin egen berättelse. Man 

kanske måste se det i sitt ”rätta” perspektiv och snarare diskutera hur Lewis har valt att gestalta 

kristendomen istället för att fokusera på utelämnandet av andra religioner, då det aldrig har varit 

C.S. Lewis ambition.  

För att få perspektiv på hur mångfalden i Berättelsen om Narnia: Häxan och Lejonet och 

även Harry Potter och de vises sten förhåller sig mot andra filmer, kan man titta på en 

undersökning som är gjord år 2014 på svenska filmer. I undersökning tittade man på hur 

förhållandet mellan olika grupper såg ut i svenska filmer som hade premiär år 2014. Där 

framkom det att förhållandet mellan religiösa och icke religiösa personer i filmerna var fördelat 

på 0,5 procent religiösa mot 99,5 icke-religiösa. Man tittade även på hur många invandrare, 

barn till invandrande svenskar eller minoriteter som fick plats i svenska filmer. Enbart 7 procent 

av rollerna tillhörde någon av de grupperna som hade premiär det året. Ännu sämre 

representerades funktionsnedsättningar och homo- & bisexuella personer med 1 procent 

vardera. Allra sämst var representationen av transpersoner med 0,1 procent. Sist men inte minst 
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var fördelningen mellan män och kvinnor även den ojämn då 61 procent av rollerna spelades 

av män och 39 procent av kvinnor. Undersökningen är gjord med bakgrund till att de filmavtal 

som slöts 2013 hade som ambition att stödgivningen skulle utgå från ett mångfaldsperspektiv.94 

Vilket emellertid resultatet visar på inte efterlevdes av filmproducenterna år 2014.  

 

2.3.4 Aslans likheter med Jesus  

När Peter, Susan och Lucy träffar lejonet Aslan för första gången tar Aslan Peter åt sidan för 

att predika för honom hur Narnia fungerar: ”Peter, there is a deep magic, more powerful than 

any of us, that rules over Narnia. It defines right from wrong and governs all our destinies. 

Yours and mine.”95 Här kan man tolka det som att det är Gud som Aslan predikar om. Gud som 

skiljer mellan rätt och fel och den som kan vägleda våra öden. 

Aslans likheter med Jesus är slående genom hela filmen och det var ett medvetet val från 

C.S. Lewis sida. I ett av de senare breven han skrev förklarade han saken på följande sätt:  

 

The whole Narnia story is about Christ. That is to say, I asked myself ”Supposing there really were 

a world like Narnia, and supposing it had (like our world) gone wrong, and supposing Christ wanted 

to go into that world and save it (as he did ours) what might have happened?”  

The stories are my answer. Since Narnia is a world of Talking Beast, I thought he would become a 

Talking Beast there, as he became a Man here. I pictured him becoming a lion because (a) The lion 

i supposed to be the King of beasts; (b) Christ is called ”The Lion of Judah” in the bible.96 

 

 

I Berättelsen om Narnia: Häxan och Lejonet finns det en profetia. Världen har fallit in i 

ondskans makt men frälsningen kommer att komma. Det är framförallt Aslan som är hoppet 

men nästan lika viktiga är de fyra syskonen i kampen mot ondskan. Världen har vid en tidigare 

tidpunkt varit god men har blivit korrumperad och styrs nu av ondska och för att hitta tillbaka 

till den rätta vägen behövs Aslan och syskonen Pevensie. Aslan offrar till och med sitt liv för 

kärleken till människorna och kärleken till Narnia. 97  Genom den ultimata uppoffringen 

överlever Edmund som hamnat i den vita häxans våld.  

Efter att Aslan har offrat sig återuppstår han redan följande dag. Vid hans 

återuppståndelse bildas en gloria runt honom - på samma sätt som när Harry Potter valde den 

rätta trollstaven. Även här spelas det körsång, likt den man hör i kyrkan, för att markera den 

                                                           
94 ”Svensk films representation av Sverige”, SFI, s. 1-5, hämtad 2015-12-30 från 
http://sfi.se/Documents/Omv%C3%A4rldsanalys%20och%20uppf%C3%B6ljning/Rapporter%20fr%C3%A5n%20
Filminstitutet/2015/Svensk%20films%20representation%20av%20Sverige.pdf.  
95 Berättelsen om Narnia: Häxan och Lejonet, 1:23:02 – 1:23:23.  
96 Brazier, 2013, s. 134. 
97 Berättelsen om Narnia: Häxan och Lejonet, 1:38:00 – 1:42:21. 

http://sfi.se/Documents/Omv%C3%A4rldsanalys%20och%20uppf%C3%B6ljning/Rapporter%20fr%C3%A5n%20Filminstitutet/2015/Svensk%20films%20representation%20av%20Sverige.pdf
http://sfi.se/Documents/Omv%C3%A4rldsanalys%20och%20uppf%C3%B6ljning/Rapporter%20fr%C3%A5n%20Filminstitutet/2015/Svensk%20films%20representation%20av%20Sverige.pdf
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unika händelsen.98 Jämför man Aslans återuppståndelse med den bibliska Jesus skiljer sig 

händelserna åt. Framförallt skiljer sig det dem gjorde efter att de hade återuppstått. Medan Jesus 

tid fram till sin himlafärd är lite oklar, i alla fall om man ska använda sig av bibeln som källa. 

Sammanfattar man tiden efter återuppståndelse vandrade Jesus runt och träffade lärjungar och 

familj för att cirka sex veckor senare gav han sig iväg på sin slutgiltiga himlafärd.99  

 När Aslan har återuppstått ger han sig istället iväg för att värva krigare till kampen mot 

den vita häxan och hennes enorma armé. Det är en slutgiltig kamp mellan gott och ont och 

Narnias egen Jesus behövs för att döda den vita häxan. Med andra ord har Aslan en mer 

framträdande roll i kampen mot ondskan. Jesus främsta uppgift var att sprida Guds kärlek och 

den rätta läran medan Aslan både sprider den rätta läran men är också aktiv i striden mot 

ondskan. På sätt och vis skulle man alltså kunna se Aslan som en starkare form av messiasgestalt 

som inte nöjer sig med att dö för våra synder utan faktiskt även ser till att ondskan förlorar och 

därmed hjälper varelserna i Narnia att hitta tillbaka till den rätta tron.  

Just i likheterna och skillnaderna mellan Jesus och Aslan finns det mycket att hämta som 

religionslärare. Min tanke är att man skulle kunna göra en uppgift som baseras på att titta på 

vilka likheter och skillnader som finns. Det blir ett roligt och annorlunda sätt att angripa Jesus 

liv och vad som framkommer om honom i bibeln.  

 

  

                                                           
98 Berättelsen om Narnia: Häxan och Lejonet, 1:53:29 – 1:54:10. 
99 Thor-Leif Strindberg, ”Vad hände mellan Jesu uppståndelse och Jesu Himmelsfärd?”,  
Bibelfrågan – Ett interaktivt lexikon över bibeln och kristen tro, hämtad 2015-12-22  
från http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/uppstand.htm. 

http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/uppstand.htm
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3. Slutsatser 

Syftet med uppsatsen har varit att analysera hur användandet av film kan vara berikande i 

skolan. Detta har gjorts med hjälp av de två populära fantasyfilmerna Harry Potter och de vises 

sten (2001) och Berättelsen om Narnia: Häxan och Lejonet (2005). Filmerna har analyserats 

med hjälp av en postkolonial teori där tanken om ett ”vi” och ”dem” är centrala och där den 

västerländska civilisationen står över resten av världen.  

Analysen pekar på att filmerna är användbara i religionsundervisningen på många sätt. 

På ett generellt plan är de användbara för att göra eleverna medvetna om att ämnet 

religionskunskap är brett och innefattar mycket mer än faktakunskaper om olika religioner. 

Vissa elever kanske har uppfattningen att religion är ett torrt och tråkigt ämne som handlar om 

”sagor” som är helt irrelevant för deras liv. Genom användandet av film får eleverna upp ögonen 

för att ämnet är betydligt bredare.  

Man kan även visa på hur den västerländska kulturen i mångt och mycket har formats 

efter kristna värderingar och traditioner. I kursplanen för religionskunskap på gymnasiet står 

det att ämnets syfte är att ge: ”Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess 

traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger till 

grund för det svenska samhället.”100 Man kan alltså använda sig av filmerna för att visa på att 

det inte är en slump att mycket av elevernas kultur och deras sätt att tänka är delvis format av 

kristendomen. Det resonemanget stämmer väl överens med de resultat som presenteras i 

antologin Teaching film and religion, där filmen tas upp som ett bra verktyg i att få eleverna att 

förstå hur mycket i deras omgivning som är influerat av religionen.101  

Det får dessutom eleverna en chans att börja tänka över frågor som har med tro, värde 

och mening att göra. Enligt det nuvarande styrdokument ska undervisningen leda till att 

eleverna ”utvecklar sin egen hållning i livs- och moralfrågor”102, vilket filmerna är en bra 

språngbräda att börja den processen med.    

Att leta efter messiasgestalter i film kan vara ett bra verktyg för lärande. Det gäller då att 

man som lärare använder uppgiften i ett djupare syfte och att eleverna tillåts att se och analysera 

filmens olika utbud av tolkningar istället för att tvingas på en given tolkning. Eleverna har med 

sig sin egen förförståelse och kommer från olika bakgrunder vilket bör ses som en tillgång i 

                                                           
100 Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 
Religionskunskap, Stockholm: Skolverket. Hämtad 2015-12-22, från http://www.skolverket.se/laroplaner-
amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola /rel?tos=gy&subjectCode=rel. 
101 Watkins, 2008, kapitel 12, s. 2. 
102 Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 
Religionskunskap, Stockholm: Skolverket. Hämtad 2015-12-22, från http://www.skolverket.se/laroplaner-
amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola /rel?tos=gy&subjectCode=rel. 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola%20/rel?tos=gy&subjectCode=rel
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola%20/rel?tos=gy&subjectCode=rel
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola%20/rel?tos=gy&subjectCode=rel
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola%20/rel?tos=gy&subjectCode=rel
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klassrummet. Därför är det viktigt att inte tvinga på dem en tolkning som de inte förstår utan 

istället diskutera det dem ser och öppna upp för alternativa tolkningar och förståelse för 

filmerna. 

. En annan fördel att använda sig av Harry Potter och de vises sten samt Berättelsen om 

Narnia: Häxan och Lejonet i undervisningen är att filmerna tar upp en hel del religiösa och 

mytologiska motiv som eleverna kan få möjlighet att försöka upptäcka själva. Bland annat finns 

det tydliga referenser till bibeln, i synnerhet i C.S. Lewis verk, men man kan även se att J.K. 

Rowling har influerats av kristendomen exempelvis i sitt val av hjälte. Där finns det även 

utrymme till att diskutera huruvida något är religiöst eller icke. Här är det emellertid viktigt att 

inte fastna vid att eleverna bara ska försöka finna religiösa eller mytologiska motiv utan, som 

jag tidigare fastslagit i uppsatsen, krävs det att läraren gör något med det.  

Det framkommer även en hel del stereotyper och det finns ett tydligt ”vi” och ”dem” tänk 

som är centrala i båda filmerna. Genom att identifiera dem och diskutera dem i klassen kan man 

visa den postkoloniala teorin förankras i de allra mest kända och populära verken i vår tid. 

Särskilt intressant blir det i Harry Potter och de vises sten då J.K. Rowling har riktat stark kritik 

mot rasism i berättelsen om Harry Potter men likväl använder sig av stereotyper i form av 

exempelvis framställningen av svartalfer och i sitt val av den onde i filmen.  

Den uppenbara nackdelen med att använda sig av film i religionsundervisningen är att 

kurserna på gymnasiet är relativt korta. Man har som lärare begränsat med tid att uppfylla 

ämnets syfte och vill man göra ett givande arbete med hjälp av Harry Potter och de vises sten 

eller Berättelsen om Narnia: Häxan och Lejonet kommer det med förberedelser, visning av 

filmen samt efterarbetet ta upp ganska mycket lektionstid. Den stora frågan blir då ifall det 

slutgiltiga resultatet kan väga upp den påkostade lektionstiden. Med analysen som bakgrund 

menar jag att den kan göra det men som tidigare nämnt, vilar ett stort ansvar på läraren.   

Ett sätt att hantera tidsbristen som religionskunskapslärare är att välja ut några få 

filmsekvenser ur någon eller båda filmerna. Exempelvis Aslans död och återuppståndelse, 

Aslans predikan till Peter, hur varelserna i Narnia reagerar på syskonen Pevensies ankomst, 

Harry Potter när han får den rätta staven, hur svartalfer framställs, Quirrells turban eller 

liknande. Genom de kortare filmsekvenserna kan man sedan starta upp ett arbete som tar upp 

andra frågor än de centrala frågorna i filmerna. Eleverna skulle kunna skriva ned deras 

reflektioner över vad de har sett och sedan kan man diskutera det följande lektion. Här finns det 
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ett intresse av att inte tvinga på eleverna sitt eget perspektiv utan istället ha en öppen inställning 

och arbeta vidare med hjälp av dialog.103  

I uppsatsen har jag diskuterat varför Harry Potter och de vises sten samt Berättelsen om 

Narnia: Häxan och Lejonet är användbar i undervisningen i religionskunskapsämnet på 

gymnasiet. Fördelarna är mycket större än nackdelarna även om ett stort ansvar vilar på lärarens 

axlar för att det ska bli bra.  

I uppsatsen har jag berört hur olika grupper framställs utan att djupare diskutera 

innebörden av detta. I framtiden skulle man kunna göra undersökningen bredare genom att titta 

på filmerna utifrån ett intersektionellt- eller ett queerperspektiv där man framförallt fokuserar 

på kön, sexualitet och etnicitet. I en skola för alla ska alla olika grupper få plats och vidare 

forskning kring hur film förmedlar och uppfyller de kraven kan vara intressant att undersöka.  

  

 

 

                                                           
103 Watkins, 2008, del 2, kapitel 6, s. 9 – 10. 
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