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Abstract 

The purpose of this paper is to show that you can use a movie for young adults, 

while teaching religion and questions about life. Studies show that students want 

to talk more about life issues and watching movies is a good way to meet this re-

quest. This is what this study will examine and it will be related to the course 

goals in studying religion in high school.  A hermeneutic analysis will be used for 

this study and helps looking for questions about life in the Swedish movie “Jag 

saknar dig” (eng. I miss you). The questions for the study is: How prominent is 

life questions in the movie I miss you? How prominent are cognitive movie the-

ory? (It will be explained what this means forward). The last question is about 

how this is related to the course plan in religious education.  

The theory about how movies influence people says that we decide who we want 

to be or understand what we dream about, while we are watching movies. Cogni-

tive movie theory says that we are experiencing different kinds of emotions as 

spectators. There are three kinds of emotions that show; direct-emotions, artifact-

emotions and meta-emotions. Mediazation means that we are affected of media 

and re-chantment says that from movies we are getting material for creating our 

own life questions. Ola Sigurdsson(2005) previous research means that it is im-

portant to categorize religious movies and it will help this study to understand 

which movies who will be suitable for studying questions about life in religious 

education. 

The hermeneutic method can be experienced as subjective in order to make their 

own interpretations based on the material, but in this study, I have the support of 

theories and because of that it makes it reliable.  

The conclusion of this study shows that this movie for young adults can be used 

as a school supplies and that almost any scene in the movie affects your emotions 

and shows questions about life. 
 

Keywords: popular culture, movies for young adults, questions about life, religious edu-

cation 
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

Idag tittar vi mycket på film och varför inte kombinera nytta med nöje? Att an-

vända film som undervisningsmaterial är ett bra sätt att öppna upp för elevernas 

lust att lära. När man undervisar unga om livsfrågor kan det vara en god idé att 

studera dessa frågor i filmer istället för att fråga eleverna om vad de har för egna 

tankar och funderingar, då vi omedvetet eller medvetet påverkas vi av vad vi ser. 

Det är möjligt att kombinera en vanlig ungdomsfilm med undervisning och filmen 

behöver inte vara uttalat religiös för att möta kursmålen. Film har alltid varit ett 

stort intresse för mig och som blivande gymnasielärare i religionskunskap vill jag 

studera hur man kan använda sig av det i undervisningen. Religion kan uppfattas 

som ett ämne som är svårt och känsligt att diskutera. Då kan jag som lärare förena 

mitt intresse för film med elevernas och på så sätt skapa ett bra klimat i klassrum-

met.  

 

Om man tittar på en film idag kan se mer än svar på existentiella frågor. En film 

kan upplevas som ett manus för hur man vill eller helt enkelt lever sitt liv. De in-

nehåller alltifrån hur man ska klä sig till vilken musik man ska lyssna på eller vad 

man ska äta. Även gester och kroppsspråk går det att efterlikna i en film. Kärlek 

och sex är också stora delar som vi kanske lever efter. Vad är äkta kärlek och hur 

hänger kärlek och sexuell kontakt ihop?  Intressen för film och teologi öppnar upp 

för teologi och populärkultur. Anne Hoff menar att filmen är dagens ”kulturut-

tryck”, som framställer samhällets idéer, ideal och önskningar (Sigurdsson, 2005, 

s.56).  Idag säger många att de inte är religiösa men oavsett hur man ser på det har 

alla en livsåskådning. Man formar en livsåskådning utifrån något man har upplevt 

eller sett. Medieforskaren John B Thompson menar att människan har blivit mer 

beroende av media vad gäller sin personutveckling (Axelson, 2005, s17). Om man 

tänker att för 100 år sedan var andra människor viktiga för vem man blev, är me-

dia den största påverkansfaktorn idag. En annan medieforskare menar att media 

förklarar verkligheten för oss och därmed ser vi vilka vi är. Genom media definie-

ras olika sätt att förstå världen. Alla intryck vi får från media tvingar oss att skapa 

en uppfattning om allting och därmed blir vi dem vi blir (Axelson, 2005, s.18-19).  

 

Alltså är media en stor påverkansfaktor för hur vi upplever religion idag. Genom 

medialisering studeras sambandet mellan media, samhället och kulturen. Det stu-

deras också hur dessa relationer påverkar oss människor. Forskare använder sig av 

medialisering för att göra konkreta analyser på hur samhället utvecklas i takt med 

medias framfart. Det talas om att samhällets ”medialiseras” och då menas det att 

man visar hur civilisationen är beroende av medias budskap. Ofta smälter media 

samman med olika institutioner i samhället som ger dem status.  En växelverkan 
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mellan dem pågår och denna interaktion påverkas av media. (Hjarvard, 2008, 

s.112-113).  

 

Då medialisering visar att media är viktigt för samhället anser jag att det är viktigt 

och intressant att även studera film och religionsundervisning. Då religionsunder-

visningen har förändrats många gånger och livsfrågor nu har fått en mer central 

plats, måste detta också ges utrymme och visa hur film bidrar till undervisningen, 

när samhället är sekulariserat, alltså att religionen har fått minskat inflytande (Furs-

teh & Repstad, 2005, s.108).  

 

 

 

 

1.1. Syfte och mål 

 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur man kan använda sig av en film som 

inte framställs som religiös i religionsundervisning, samt hur livsfrågor framställs i 

denna film. Jag vill visa att det är möjligt för lärare att se på olika sorters film för 

att täcka kursmålen. Mitt mål är att visa att det går att använda sig av ungdomsfilmer 

för att närma sig målen i Lgr11 för gymnasieskolan.  

 

 

1.2. Frågeställning 

- Finns det livsfrågor i Jag saknar dig?  

- Hur kan film tolkas med hjälp av Plantingas teori?   

- Får filmen stöd i kursplanen för gymnasiet i Religion 2, Lgr11?  

1.3. Avgränsning 

Religionsämnet är brett och därför har jag valt att fokusera på livsfrågor. Livsfrågor 

är något som har saknats i undervisningen enligt eleverna själva (Löfstedt, 2012, 

s.59). Min uppsats fokuserar alltså inte på att leta efter religiös symbolik, men jag 

ska ändå leta efter hur livs- och identitetsfrågor framställs i en ungdomsfilm. Jag 

valde att analysera endast en film för att kunna göra en djupare analys, vilket gör 

att jag kan gå in i detaljnivå i filmens handling och budskap. Att jag valde just denna 

film grundar sig i att jag tycker att den berör många viktiga frågor kring hur man 

kan välja att leva sitt liv.   

 

Begreppet populärkultur kan innefatta mycket och är svårt att definiera och handlar 

egentligen om det mesta runt omkring oss, jag har dock valt att endast använda mig 

av film. Jag kommer inte heller lägga ner någon stor vikt vid själva definitionen, då 

det inte är det som är relevant för min studie. Jag kommer endast att ge en kort 

beskrivning av begreppet och istället lägga vikten vid att diskutera hur man kan 
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använda sig av film i undervisning. Det finns en hel del böcker som handlar om vad 

just begreppet innebär men det är inte det som är det viktiga i min uppsats.  

 

1.4. Bakgrund 

Detta kapitel innehåller förklaringar av begrepp som är viktiga att känna till för att 

förstå studien.   

1.4.1 Livsfrågor 

Malin Löfstedt menar att dagens religionsämne i skolan handlar om mycket mer än 

världsreligionerna. Man har som lärare möjlighet att uppmärksamma väsentliga frå-

gor om livet, vilket benämns som existentiella frågor eller just livsfrågor. Relig-

ionsämnets syfte och mål har förändrats många gånger, därmed har livsfrågor fått 

en central plats i kursplanerna. Detta hänger ihop med sekulariseringen av Sverige, 

alltså religionens minskade inflytande. I det svenska samhället idag finns det många 

olika livsåskådningar och religioner, vilket bidrar till att samhället blir pluralistiskt. 

Det finns en även en annan orsak till varför livsfrågor blev centralt. Under 70- och 

80-talet gjordes det forskningsstudier om ungas tankar om liv och död, där det fram-

kom att existentiella frågor ingår mycket i ungas tankevärld. Hur kan man då för-

klara vad existentiella frågor eller som jag benämner det livsfrågor, är. Dessa frågor 

handlar om vad som är viktigt i livet och frågor om existensen. Begreppet kom i 

slutet på 60-talet och början av 70-talet och användes som ett nytt sätt att förklara 

vad religionskunskap och religion handlar om (Löfstedt, 2012, s.51-52). 

 

Sven Hartman definierar livsfrågor på följande sätt: ” En livsfråga gäller de grund-

läggande villkoren för mänskligt liv och för tillvaron i allmänhet. När man möter 

en livsfråga hos en person är den ett uttryck för ett behov av att bearbeta och for-

mulera upplevelser av omgivningen och av den egna personligheten i förhållande 

till den och tillvaron i stort” (Löfstedt, 2012, s.52).  

Genom den här definitionen kan vi se viktiga didaktiska vinklar som Löfstedt menar 

är centrala för religionsundervisningen. Hon menar också att man måste ta hänsyn 

till att människors livsfrågor är kontextuella, då bakgrunden kan spela en stor roll 

till varför man tänker som man gör eller vill forma sitt liv på ett visst sätt.  

  

Man kan tala om allmänmänskliga livsfrågor som kan tänkas vara samma för alla 

individer. Man måste alltså ta hänsyn till båda när man reflekterar om livsfrågor. 

Det är också viktigt, som Hartman skriver, att livsfrågor kan förändras. Dessutom 

är det individuellt hur ofta man reflekterar över livsfrågor och det kan tänkas vara 

så att man göra det i samband med speciella perioder eller kriser i livet (Löfstedt, 

2012, s.52-54)  

 

Det finns många frågor som skulle kunna ses som livsfrågor men centralt för min 

uppsats är bland annat följande frågor: Hur vill jag att mitt liv ska vara? Hur vill jag 

vara mot andra och hur vill jag vara mot mig själv? Vad är ont och gott- vad är rätt 

och fel? Detta är exempelfrågor som Malin Löfstedt lyfter fram som förklaring till 

vad en livsfråga innebär (Löfstedt, 2012, s.53).  
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1.4.2 Populärkultur 

Begreppet populärkultur innefattar mycket och är väldigt svårt att identifiera. Be-

greppet är kontextberoende och vad det ställs emot avgör vilken väg man tar. Det 

kan leda till att man hamnar väldigt snett i sin diskussion 

Media påverkar vårt sociala liv mer och mer (Lindgren, 2005,s.25,9).  

 

Enligt Persson skapar populärkultur både problem och möjligheter för skolan, 

som har en ganska sträng och trängd bild av vad man ska lära sig. Han menar att 

populärkultur är viktigt för dagens ungdomar och för vissa är det också den enda 

kulturen som finns och att ungdomar använder sig av det för att skapa en identitet. 

Skolkommittén menar att det är bra att låta ungdomars kultur ta plats i skolan för 

att de ska kunna tolka kulturen på nya sätt istället för att skolan ska arbeta för att 

motverka den. Populärkultur kan vara så mycket och det finns inget konkret sätt 

att förklara vad det egentligen är. Det är helt enkelt olika för olika människor 

(Persson, 2000, s.15-17,20). 

 

Persson menar vidare att för många unga går populärkultur före skolan och de lig-

ger i en ständig konkurrens med varandra. Många anser att de lär sig mer och har 

roligare när de exempelvis ser på film eller surfar på nätet. Populärkulturen känns 

mer meningsfull (Persson, 2000, s.16).  

 

Film är inte bara underhållning idag utan det kan också fungera som ett sätt att fly 

från verkligheten en stund. Dessutom framställs andra sätt att tänka, tro och leva 

på (Löfstedt, 2012, s.61).  

 

Film bidrar till både individers och gruppers livsåskådningar och hur man upple-

ver det runt omkring sig. Populärkultur bör inte ignoreras eftersom att det faktiskt 

också hjälper till att förstå vår samtid. Det som framställs i filmer utgör en mening 

för oss som människor. Stewart M Hoover, forskare inom media-religion- kultur, 

trycker på att populärkultur fångar upp viktiga kulturella fenomen och gör det en-

kelt för människor att förstå dem (Axelson, 2005, s.46-47)  

 

Ibland måste man bortse från eleverna och inte bara diskutera frågor som direkt 

relateras till den egna individen. Några kan anse att det är jobbigt att bli för per-

sonlig i skolan och därför kan filmer och böcker vara ett alternativ till att föra ett 

samtal kring dessa frågor. I längden kan detta leda till att unga faktiskt vill disku-

tera egna erfarenheter och hur man ser på världen och sig själv (Löfstedt, 2012, 

s.61).   

1.4.3 Kursmål 

I den första kursen i religionskunskap, Religion 1, är världsreligionerna mer cen-

trala och de analyser som ska göras kopplas mestadels samman med dem. Därför 

lämpar sig studien av livsfrågor och populärkultur i kursen som kommer efter, 

nämligen Religion 2. Kursmålen och de centrala innehållen i Religion 2 lämpar 

sig för att analysera film.  

Generellt i kurserna för gymnasiet ska: Religion ska enligt kursplanen handla om: 

hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt 

hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor. I 
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ämnet behandlas trons och etikens betydelse för individers upplevelse av mening 

och tillhörighet. (Skolverket, s.1)  

 

I min studie kommer både syfte och centralt innehåll belysas. Följande syfte kom-

mer att relateras till: 

 

 Syfte: Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livs-

frågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. 

 Syfte: Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika 
tolkningar och perspektiv. 

 

Följande centrala innehåll kommer beröras:   

 Centralt innehåll: Religioners och livsåskådningars betydelse för männi-
skors identitet, tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet. 

 

 Centralt innehåll: Privatreligiositet. Individuella tolkningar av, och uttryck 

för, religiösa trosuppfattningar i ett samhälle präglat av mångfald.  

 

(Skolverket, s.6-7)  

 

 

 

1.5. Forskningsgenomgång 

I Forskningsgenomgången redovisas tidigare forskning som har gjorts inom ämnet 

som studien berör.  

 

Det finns inte jättemycket forskning som berör relationen mellan religion, popu-

lärkultur och livsfrågor, därför har jag valt att även presentera tidigare forskning 

som handlar om relationen mellan endast två av komponenterna, samt forskning 

kring enbart populärkultur och livsfrågor. När det gäller forskning kring film i 

undervisning finns det flera didaktiska böcker som berör detta.  

 

Någon som dock har berört just de tre ämnena kombinerade är Religionssociolo-

gen Tomas Axelson som har gjort en enkätundersökning med studenter vid Högs-

kolan i Dalarna, där han undersökte relationen mellan filmpubliken och hur de be-

arbetade existentiella frågor när de såg på film. Där en majoritet menade att film i 

första hand berör på djupet (Axelson, 2005, s.20)   

 

Tidigare forskning inom relationen mellan populärkultur och religion har gjorts av 

bland annat docenten i systematisk teologi Ola Sigurdsson. Han fokuserar på hur 

film påverkar.  Han menar att när kyrkan och staten är skilda från varandra har 

folk i allmänhet inte samma behov av att ifrågasätta religionen. Existentiella frå-

gor blir mer centrala och fokus ligger inte längre på att ifrågasätta kyrkan. I da-

gens filmer framställs religion på ett mer allmänt plan. Krucifix som egentligen är 

religiösa framställs på ett helt annat sätt, såsom symboler för lidande och död utan 

att vara kopplat till Jesus. Regissörer tolkar fritt och symbolerna kan få en helt an-
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nan betydelse. I detta sammanhang kan man se film som ett sätt för enskilda indi-

vider att skapa mening. Religion får en annan roll på bioduken och framställs på 

ett annat sätt (Sigurdsson, 2005, s.53-55).    

 

Sigurdsson menar också att det finns fyra sätt att dela upp religionsfilm i. Den 

första kategorin innefattar de flesta västerländska filmer som menar att de inte är 

religiösa eller innehåller någon form av religiös problematik. Det kan vara svårt 

att tillämpa denna kategori då det är svårt att säga vad som är religion och inte. 

Han menar dock att för en teolog är detta minst lika intressant att undersöka, var-

för syns inget direkt religiöst i filmen?  

Kategori två handlar om filmer som innehåller få eller inga religiösa anspelningar, 

men ändå innehåller någon form av religiös problematik. Ett exempel är filmer 

som berör exempelvis försoning, men inte uttalad religiös försoning. Ur ett teolo-

giskt perspektiv blir detta intressant då man kan förstå hur man ska undersöka re-

dan etablerade begrepp på ett annat sätt än på ett religiöst plan.  

Kategori tre innefattar filmer som gestaltar religion men ändå inte ska vara reli-

giösa. Sådana filmer kan innehålla en präst eller en biskop men ändå inte handla 

om religion i det stora hela. Religiösa uttryck kan förekomma men skapar i sig 

ingen huvudhandling.  

Den fjärde och sista kategorin innefattat filmer som både innehåller religiösa ord, 

karaktärer och där handlingen berör religiös problematik. I denna kategori innefat-

tas filmer som direkt efterliknar religiösa händelser men också filmer som inne-

håller tydliga religiösa referenser (Sigurdsson, 2005, s.58-60).  

 

 

Simon Lindgren, fil. Dr i sociologi, forskare och lärare vid Umeå Universitet, 

skriver i sin bok Populärkultur- teorier, metoder och analyser, att media påverkar 

vårt sociala liv mer och mer (Lindgren, 2005, s.9). Han menar att populärkultur 

bidrar till formandet av människors drömmar, tankar, livsstilar, känslor och attity-

der. Hans bok fokuserar på hur man borde förklara begreppet populärkultur (Lind-

gren, 2005). 

 

Malin Löfstedt, teol. Dr och lektor i religionshistoria vid Uppsala Universitet, 

skriver om en undersökning som Skolverket har gjort, i boken Religionsdidaktik- 

mångfald, livsfrågor och etik i skolan. I den Nationella utredningen, som är en 

undersökning av Skolverket, framkommer det att ungdomar vill tala mer om livs-

frågor och att de anser att det görs alldeles för lite i skolan. Man skulle kunna anta 

att det betyder att etik och livsfrågor inte får så stor plats i religionsundervis-

ningen som den ska ha enligt kursplanen (Löfstedt, 2012, s.58-59). Löfstedts kapi-

tel heter: ”Livsfrågor på gott och ont”, som berör hur man kan förena livsfrågor 

med olika typer av populärkultur.  

 

Magnus Persson, lärare och forskare vid Litteraturvenskapliga institutionen vid 

Lunds universitet, har skrivit en bok som heter Populärkulturen och skolan. Den 

boken handlar om hur skolan har tagit sin an populärkulturen genom olika meto-

der och pedagogiska val som har gjorts. Han skriver både ur ett historiskt och nu-

tida perspektiv. Dessutom skriver han om hur populärkultur kan vara både bra och 

dåligt i en undervisningsmiljö (Persson, 2000) Han menar att populärkultur skapar 

både problem och möjligheter för skolan, som har en ganska sträng och trängd 

bild av vad man ska lära sig. Populärkultur är viktigt för dagens ungdomar och för 
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vissa är det också den enda kulturen som finns. Ungdomar använder sig av det för 

att skapa en identitet. Populärkultur kan vara så mycket och det finns inget kon-

kret sätt att förklara vad det egentligen är. Det är helt enkelt olika för olika männi-

skor (Persson, 2000, s.15-17,20). 

 

 

 

 

 

1.6. Material 

Jag har valt filmen ”Jag saknar dig” som är baserad på en sann historia. Den 

handlar om kriser i livet och vad som händer när man förlorar en närstående.  

Dessutom berör filmen också religion, synen på sig själv, livet och döden.  

Jag saknar dig är skapad av Anders Grönros och kom ut på bio 2011. Den är ba-

serad på Peter Pohls roman: ”Jag saknar dig, jag saknar dig!”, som vann August-

priset. Den handlar om tonårssystrarna Tina och Cilla som bor hemma hos sina 

föräldrar. De är väldigt olika som personer och upplever olika saker i livet som 

viktiga. Tinas liv kretsar kring killar och utseende, medan Cillas liv handlar om 

teatern hon arbetar med, dessutom anser hon inte att smink och killar är allt. Trots 

detta står systrarna varandra väldigt nära. En dag blir Cilla påkörd av en killkom-

pis till systrarna och filmen handlar om hur Tina ska klara sig utan sin syster och 

om hur man kan leva med att man har dödat en annan människa. Dessutom hand-

lar den om en mystisk musiker som blir kär i Cilla och om hur han ifrågasätter 

Gud när hans kärlek dör så ung.  

 

Filmen är sorlig och kan vara känslig att visa i en klassrumsmiljö, samtidigt tror 

jag att man måste påvisa att man inte kan fly från verkligheten. Man måste lära sig 

att livet består av både med-och motgångar. 
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Presentation av teori 

Jag kommer tillämpa teorierna nedan för att genomföra min studie.  

2.1.1 Axelson och Sigurdssons teori om films påverkan 

Axelson menar att idag skapar vi inte ett gott liv utifrån etiska principer, utan hur 

vi väljer att leva ett gott liv kommer från bland annat tv, reklamfilm och filmer. 

Film är viktigt både kollektivt och kulturellt, men det är också en industri som 

samtidigt skapar drömmar och visioner. Genom film skapar vi myter och lär vi oss 

vad som är rätt och fel eller gott och ont. Film är en stor del av vårt kulturella 

landskap och formulerar, medvetet eller omedvetet, vaga önskningar eller en upp-

fattning om vad vi inte önskar oss i vår värld. Det kan tänkas att vi skapar oss en 

bild hur någon är eller hur det ska upplevas genom att se på film. Hur vet vi vad 

äkta kärlek är? När vi upplever lyckorus är det inte längre genom en saga utan hur 

vi har sett det på film, hur vi vill att det ska vara (Axelson & Sigurdsson, 2005, 

s.9-10) En film kan upplevas som ett manus för hur man vill eller helt enkelt lever 

sitt liv. De innehåller alltifrån hur man ska klä sig till vilken musik man ska lyssna 

på eller vad man ska äta. Även gester och kroppsspråk går det att efterlikna i en 

film (Sigurdsson, 2005, s.56).  

 

2.1.2 Carl Plantingas kognitvistiska filmteori 

Genom film upplever människor känslor och denna känslomässiga respons som 

uppstår kan enligt Carl Plantinga delas upp i tre delar. Direct emotions, där tittare 

upplever känslor som en del av filmens spänning där förväntningar skapas efter 

vad som komma skall. Det konstnärliga i filmen skapar artifact emotions som in-

nebär att man som tittare beundrar hur filmen är skapad och skapar känslor inför 

det man ser och hur budskapet i filmen gestaltas. Meta-emotions innebär att man 

som tittare får bekräftat att man är en empatisk och godhjärtad människa som fall-

ler inom ramen för normen att vara en emotionell och empatisk person, som kan 

känna medlidande med filmens karaktärer och sympatisera med deras plågor och 

öden (Axelson, 2014, s.135).  
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2.1.3 Medialisering och re-enchantment 

Medialisering berör relationen mellan media, kultur och samhälle. Det används 

både för empiriska studier och som analytiskt verktyg inom sociologin. Media-

lisering nyttjas av forskare när de vill beskriva utvecklingen i samhället i olika 

kontexter genom konkreta analyser. Genom att medialisera samhället får man för-

ståelse för att civilisationen är beroende av media. Då media ofta smälter samman 

med olika samhällsintuitioner och dessutom har de fått status inom dessa institut-

ioner. Växelverkan mellan olika intuitioner och samspelet mellan dem och det öv-

riga samhället påverkas av media (Hjarvard, 2008, s.112-113).  

 

Medialisering handlar om att studera hur media har påverkar samhället med sitt 

inflytande. Som förmedlare skapar media nya förordningar som får betydelse för 

samhällets institutioner och därmed bidrar till förändring på makro och mikronivå.  

På en mikronivå, alltså individuell nivå, påverkar medialiseringsteorin hur en-

skilda individer genom populärkultur och symboler i media intresserar sig för exi-

stentiella frågor, vilket kallas re-enchantment. Christopher Partidge menar att po-

pulärkultur som syns i media ger människor material till att fundera över livsfrå-

gor. Han ökar också förståelsen för relationen mellan samtida andlighet och popu-

lärkultur, då han menar att de stimulerar varandra, samt att religiösa idéer bildas 

utifrån hur de framställs i populärkulturen. Han menar också att de religiösa idé-

komplex som syns mest i vår tid utmanar religiösa institutioner och deras hierar-

kiska organisation. Genom en medialiserad och individualiserad kultur fråntas 

människor inte enbart något på en existentiell nivå utan ges också något symbo-

liskt tillbaka.  (Axelson, 2014, s.177-178).    

 

2.2. Arbetsmodell 

Axelson och Sigurdssons teori om films påverkan och Plantingas kognitiva film-

teori samt re-enchantment kommer vara framstående i studien. Teorin om films på-

verkan kommer bidra till förståelse vad syftet är med att sammanföra religionsun-

dervisning och populärkultur. Den kommer också att ge mig en vägledning i vad 

det är jag söker efter i filmen. Denna teori ser jag inga hinder med utan mest som 

en förklaring till varför film anses vara en så stor del av våra liv. 

 

Plantingas kognitiva filmteori lämpar sig väl för studien av livsfrågor och film. Fil-

men innehåller många djupa tankar och funderingar och då kan denna teori förklara 

varför man som tittare blir känslomässigt engagerad. De tre delarna kommer stude-

ras var för sig och det kan tänkas att några så kallade ”emotions”, som Plantinga 

kallar det, är mer framstående än andra.  

 

Medialisering och re-enchantment kommer användas i analysen för att styrka att 

media och populärkultur har en stor påverkan på populärkulturens sätt att förmedla 

livsfrågor.  

 

Sigurdssons tidigare forskning om kategorisering av film kommer användas för att 
visa på att det finns olika sorters religiösa filmer och hjälpa till att visa på vilken 

sorts film som lämpar sig i studiet av livsfrågor. Detta kommer bidra med förståelse 

till varför just min film lämpar sig i religionsundervisning.  
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Händelserna i filmen ska koppas till kursmålen i Lgr11 för gymnasieskolan Relig-

ion 2. Dessa händelser kan användas för att förstå sig själv och andra. 

 

 

Det kan tänkas att i analysen kommer teorin om films påverkan och re-enchantment 

komma fram till samma sak. Då går alltså dessa teorier att sätta ihop för att öka 

studiens trovärdighet. Dock ser de inte precis likadant på hur man som åskådare 

upplever film även om båda behandlar just livsfrågors framställning. I re-enchant-

ment kommer jag även uppmärksamma hur religion ifrågasätts i filmen och inte 

enbart hur den framställs.  
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Kapitel 3 Metod 

3.1 Hermeneutisk analys 

Jag ska använda mig av en hermeneutisk analys när jag analyserar filmen. Herme-

neutik har under senare tid blivit en existentiell livsfilosofi där syftet är att förstå 

mänsklig existens och livsvärlden. Man kan förklara den mänskliga existensen ge-

nom hur man tolkar och uppfattar språket (Patel, 2011, s.28).  

Inom hermeneutik studeras inte olika händelser, utan man menar att man kan förstå 

andra och sig själv genom att tolka hur existens och mänskligt liv uttrycker sig i 

språket, både genom tal och skrift. Det kan också handla om hur människors hand-

lingar kan tolkas. Patel menar också att människor har avsikter som visar sig genom 

handling och språk och detta kan man tolka för att sedan förstå vad någon menar 

(Patel, 2011, s.29) När hermeneutik studeras menas det att man inte stå utanför sig 

själv när man ser på verkligheten och därför upplevs metoden som subjektiv (Öd-

man, 2007, s.14). 

 

 När man använder sig av hermeneutik försöker man se en helhetsbild av problemet 

och förförståelsen, tankarna och känslorna som forskaren har ses som tillgång istäl-

let för hinder i undersökningen (Patel, 2011, s.29-30). Vår förförståelse kan inne-

hålla en del av vår livsåskådning där värderingar och människosyn påverkar hur vi 

tolkar det som uppkommer i materialet (Grenholm, 2006, s.249-250).  Den herme-

neutiska spiralen innebär att alla delar ingår i helheten och utvecklas och växer ge-

nom arbetet och bör ses som ett tecken för vad som är mänskligt. Cirkeln handlar 

om att det sker en växelverkan mellan de frågor vi ställer och de svar vi får. Genom 

svaren vi får kan frågorna ändras. Som forskare ges man en förståelse av helheten i 

materialet där man sedan väljer att gå tillbaka och studera utvalda delar ytterligare 

en gång. När man använder sig av hermeneutik krävs det alltså inte att man har en 

förbestämd utgångspunkt eller slutpunkt, utan man rör sig inom sin cirkel. (Patel, 

2011, s.29-30; Grenholm, 2006, s.250).  
 

Inom hermeneutik handlar det om att föra en dialog och att inte ”tränga sig på”. Om 

man gör detta med filmer eller böcker för man dialogen med sig själv. Man gör en 

självreflektion och för ett samtal med texten på samma gång. Man kan mena att 

man skapar ett eget verk av någon annans verk. Bara för att man studerar andras 

verk och läser en mängd med böcker kommer man aldrig ifrån sig själv under en 

sådan här analys. Genom hermeneutik gör man som forskare egna tolkningar och 

därför är begreppet inte entydigt och används inte på samma sätt av alla som an-

vänder sig av metoden (Ödman, 2007, s.13-14). Genom tolkning skapar läsaren, 

eller i mitt fall åskådaren, en egen betydelse av det man läser eller ser. När man som 

forskare använder denna ansats letar man efter det som är meningsfullt för sin stu-

die. Genom detta formas det hur budskapet uppfattas och vilken mening det får helt 

utav forskaren själv.  
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Enligt Grenholm handlar hermeneutik om att uppnå någon form av förståelse ge-

nom sin analys. Hur vi väljer att ställa våra analysfrågor till materialet avgörs av 

utifrån vilket perspektiv man har och hur man har uppfattat innehållet som forskare 

(Grenholm, 2006, s.250).   

 

Genom en hermeneutisk filmanalys kommer jag studera livsfrågors framställning i 

en film. Mina egna tolkningar kommer utgöra grunden för det som ska studeras, 

dessa ska dock sammanställas och få stöd i de teorier jag har valt att tillämpa.  

I en hermeneutisk analys är det tillåtet att som forskare ha en subjektiv utgångs-

punkt där mina tidigare erfarenheter och min förförståelse kommer att användas 

som redskap vid analysen. Då jag har sett filmen tidigare kommer jag ha förvänt-

ningar på vad som komma skall och ur ett hermeneutiskt perspektiv innebär detta 

att jag kommer tycka saker redan när jag börjar och kan tänkas ha en förbestämd 

bild av vilka livsfrågor som kommer visa sig. När analysen sammanställs kommer 

mina tidigare uppfattningar hjälpa mig att sortera ut vad som är viktigt och inte för 

min studie av livsfrågor och religionsundervisning. Jag ska studera hur språk ut-

trycker sig i tal och hur det som sägs kan omformuleras till livsfrågor. Det jag är 

jag som forskare som kommer bestämma vad som ska klassificeras som livsfrågor 

och inte. Inom metoden är mina tolkningar viktiga och det är dem som bestämmer 

vad jag kommer komma fram till.  

3.2 Validitetskriterier 

 

Ett krav som kommer med validitet är att metoden som nyttjas beskriver det som 

studien har för avsikt att beskriva och det som forskaren menar att det ska besk-

riva (Malterud, 2014, s.221). Det avser att mäta studiens giltighet och om dem frå-

gor som ställs är relevanta för det som ska besvaras. Som forskare bör man ställa 

frågor om problemställningen som finns är relevant.  Det är också viktigt att pre-

sentationen blir bra och betydelsefull. Efter avslutad analys ska forskaren själv an-

svara för att sammanfatta vad som framkom i studien. Även om forskaren har ge-

nomfört studien ensam betyder det inte att den är svag. Dock kan det vara av bety-

delse att låta någon annan se igenom arbetet då det kan hjälpa till med att se ny 

kunskap (Malterud, 2024, s.217-220).  

Kommunikativ validitet berör hur man som forskare kommunicerar med sin stu-

die. Om man inte kan förklara vad det är man har gjort så att någon annan förstår 

blir den kommunikativa validiteten begränsad. Då min studie är en kvalitativ stu-

die är det viktigt att läsaren förstår vad som har gjorts. Resultatet är det viktigaste 

inom kommunikativ validitet, då det ska både ge läsaren möjligheten att känna 

igen sig och lära sig något nytt. Den kommunikativa validiteten berör inte enbart 

studiens resultat, utan processen är också viktig (Malterud, 2014, s.222). 

Den pragmatiska validiteten är viktig att reflektera över innan ett projekt startas. 

Det berör hur användbar studien kommer att vara och om någon tidigare har be-

rört samma sak. Dessutom är det också en taktik för att se om det som framkom-

mer i studien är relevant och vilken grad kunskapen befinner sig på (Mal-

terud,2014, s.224).  
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Frågorna i denna studie är avgränsade och konkret ställda, då det är viktigt för att 

inte fokusera på något annat än det som de berör genom filmanalysen. Studien av-

ses beröra livsfrågor och hur kursplanen ges stöd i filmen. Därmed blir validiteten 

hög då frågorna inte berör något annat än studiens syfte.  

Då metoden är en hermeneutisk analys kan den uppfattas som subjektiv, dock så 

är analysen tydligt grundad i min teoribildning och därmed kan reliabiliteten styr-

kas. Studien bör kunna testas av en annan forskare som använder samma teorier 

och samma metod. Dock kan det tänkas att jag upplever livsfrågor på ett sätt och 

andra på ett annat sätt. Men eftersom att det ändå ges stöd i teorierna blir reliabili-

teten hög.   

 

3.3 Min forskningsrelation till ämnet 

Film har alltid varit ett stort intresse för mig, framför allt svenska filmer. Då jag 

skulle kalla mig själv för en drömmare ser jag helst på filmer som jag kan känna 

igen mig i och därför ser jag hellre på svenska filmer som utspelar sig i samma 

kontext som jag befinner mig i. Det är mest ungdomsfilmer som finns i min film-

hylla eftersom att jag har lättare att relatera till dem. Film i undervisning började 

intressera mig när jag läste ”Religionsdidaktik” och då föll det sig naturligt vad min 

uppsats skulle handla om.  

 

Även om jag ser på väldigt mycket film brukar jag inte analysera dem och därför 

blir detta något nytt för mig. Jag har sett ”Jag saknar dig” väldigt många gånger 

och det tror jag kan hjälpa mig att urskilja livsfrågor, då jag är väldigt bekant med 

filmens handling och karaktärer. Denna film har påverkat mig djupt varje gång jag 

har sett den och därför vill jag se om den lämpar sig för undervisning i religion.  
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

I detta kapitel kommer både resultat och analys redovisas. Först visas resultatet, vad 

jag kom fram till utifrån en hermeneutisk filmanalys av filmen Jag saknar dig.   

4.1. Resultat 

Enligt kursplanen i religionskunskap för gymnasiet ska undervisning i religion 

handla om: ”hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och 

handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existenti-

ella frågor. I ämnet behandlas trons och etikens betydelse för individers upple-

velse av mening och tillhörighet” (Skolverket, s.1). 

 

För att möta kursmålen är det möjligt att använda sig av film i undervisningen och 

då behöver filmen inte vara uttalat religiös. Ett av syftena som finns i kursen är att 

”undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin 

identitet och sitt etiska förhållningssätt.” Detta syfte går att möta med hjälp av 

film som behandlar livsfrågor. Filmen Jag saknar dig behandlar många aktuella 

ämnen såsom hur man ska vara som kvinna, hur man ska se ut, vad kärlek är, sex-

ualitet, alkohol, sexfrågor och hur man ska vara som tonåring. Vad man får ifråga-

sätta och inte.  Uppmärksamhet är också en framträdande sak då Tina frågar Cilla 

hur hon ska ”Ta livet av sig utan att dö”, för att få uppmärksam av någon hon är 

intresserad av. Cilla anser att Tina skapar intresse för nya partners alltför ofta och 

ger henne därför gliringar. Tina går till motattack och menar att Cilla är homosex-

uell och att hon varken bryr sig om sitt utseende eller det motsatta könet.  Det 

uppkommer många konflikter mellan tvillingsystrarna och deras pappa, där även 

våld förekommer. Livsfrågor är väldigt centralt genomgående i filmen, även om 

man kan tycka att vissa är större än andra, är in princip varenda scen en fråga om 

hur man bör leva sitt liv.  

 

Tvillingsystrarna är både lika och olika. I hemmet ställer de upp för varandra och i 

skolan intresserar de sig för olika saker. Cillas främsta intresse är en pjäs, i förmån 

för Världens barn, som hon regisserar. Hon anser inte att utseende är väsentligt, då 

pjäsen är det viktigaste för henne. Tina däremot intresserar sig mer för sitt utse-

ende och det motsatta könet.  Hur de båda tjejerna väljer att leva sitt liv grundar 

sig i livsfrågor.  

 

Cilla säger att ”även den djupaste smärtan har en mening”. Hon säger till Tina att 

hon skulle behöva vara med om något som gör att hon vaknar upp och glömmer 

bort sig själv. Något som gör att hon kan stanna upp och känna efter vad hon hål-

ler på med. Detta är en livsfråga som berör hur man ska leva sitt liv.  

 

I filmen får både repliker och musik betydelse för livsfrågors framställning, då 

musiken är skriven till filmen.  
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”Are you frightened, ’cause I’m frightened. Earth’s a shambles and we are just 

making it worse. Short of breath, short of time. We got to act before it’s too late. 

Do we lay, down and die. I don’t want to hide. It’s our world, it’s our life. What I 

want is to turn the tide. Are you ready to turn the tide?”   

Låten handlar om rädsla och är skriven av musikern Ailu, till pjäsen som Cilla har 

regisserat i förmån för Världens barn. Cilla känner sig ofta utanför vilket hon inte 

vågar tala om för sin syster. Även denna låt förmedlar frågor hur man bör leva sitt 

liv.  

 

När Cilla avlider rasar hela Tinas värld samman och filmen handlar om hur man 

ska kunna leva vidare när man har förlorat en del av sig själv. Detta är en stor livs-

fråga som berör både liv och död. Denna fråga står på filmfodralet och får därmed 

en central roll genom hela filmen. Detta är alltså en redan formulerad livsfråga.  

 

På Cillas begravning sjunger Ailu ytterligare en låt han har skrivit. 

”Vem fan är gud att döma? Döda ett liv sådär på ett ögonblick. Säg vem fan är 

gud att döma? Säg vem fan är gud med elden? Allt som vi trott på har brunnit 

upp. Säg vem fan är gud med elden?  Så jag bygger en egen bro nu, för mannen vi 

ber till han bara jävlas med oss. Så jag bygger en egen tro nu. Jag hatar dig, jag 

hatar dig, säg varför ber dem till dig?”  

 

Denna scen utspelar sig som sagt på Cillas begravning, alltså i kyrkan och detta 

uppskattas inte av prästen som blir nervös av Ailus ilska. Ur en teologisk synvin-

kel kan det tänkas att religiösa anhängare motsätter sig detta då det handlar om att 

”ifrågasätta gud i hans eget hus”, vilket prästen visar tydliga tecken på att han gör. 

Här skildras religiös tro där livsåskådning blir tydlig då han sjunger att han ”ska 

bygga en egen tro.”.  

Detta berör syftet i kursplan: ”förmåga att analysera religioner och livsåskåd-

ningar utifrån olika tolkningar och perspektiv, samt det centrala innehållet: Privat-

religiositet. Individuella tolkningar av, och uttryck för, religiösa trosuppfattningar 

i ett samhälle präglat av mångfald.” 

Privatreligiositet kan handla om att skapa en egen tro och det är det Ailu sjunger 

om i sin låt. Det behöver inte enbart röra sig om redan etablerad religion. Livså-

skådning är av samma anledning väldigt framstående i hans framträdande.  

 

Cilla har anmält Tina till ett filmläger under sommaren och där möter hon ”sin 

stora kärlek”. Hon menar att det är tack vare Cilla som hon träffar honom och änt-

ligen får känna på den stora kärleken. Stefan är personen som får Tina att tro på 

livet igen och gör henne glad, får henne att skratta. Hon återkopplar till det Cilla 

sa om att hon måste möta den stora kärleken för att förstå vad hon håller på med 

när hon byter partners alltför ofta. Hon pratar med Cilla och tackar henne för att 

hon har varit en fjäril som fladdrat runt men äntligen hittat sin blomma där hon 

vill stanna. Tina och Stefan har samlag vilket också faller inom ramen för vad 

som klassificeras som en livsfråga om sambandet mellan sexuell kontakt och 

känslor.  Efter lägret ignorerar Stefan, Tina och hon konfronterar honom och han 

säger att han bara tycker att det var en ”sommarflirt”. Allt detta tillsammans får 

Tina att förstå att det finns viktigare saker än killar i livet och att livet inte tar slut 

för att man blir sårad. Man får inte vara rädd för att leva bara för att det inte alltid 

blir som man har tänkt sig. Detta berör dessutom en stor livsfråga som är: ”Vad är 

meningen med livet?”  
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Det är Cilla och Tinas granne Martin som kör ihjäl Cilla och därför berör filmen 

också frågan om hur man lever vidare med sig själv efter att ha dödat en annan 

människa.  

Upprepade gånger under filmen talas det om suicid. Tina frågar Cilla om hur hon 

kan ta livet av sig utan att ta för att få uppmärksamhet av någon hon är intresserad 

av men också för att få sin pappa att förstå att det inte är acceptabelt att utsätta 

andra för våld. Det talas också om suicid när musikern Ailu berättar för Tina att 

Martin hellre tar livet av sig istället för att möta henne, då han anser att det är hans 

fel att Cilla dog. Han klipper sönder sitt körkort och puttar ner sin bil för ett stup. 

På tjejernas mammas födelsedag kör Ailu, Martin till kalaset där han för första 

gången för möta Tina. Hon säger då att det inte var hans fel att Cilla dog och att 

det bara var tur att hon själv inte blev påkörd, då de inte såg sig för när de sprang 

över vägen. Här blir även förlåtelse och framför allt förståelse viktigt.  

 

Tina har svårt att förlåta Cilla för att hon dog men med tiden förstår hon att det 

som har hänt har hänt och därmed förstår hon att hon måste lära sig att leva vidare 

utan Cilla. Hon kommer även till insikten att Cilla finns närmare än någonsin även 

om hon inte längre lever. Hon har under en lång tid sett Cilla i spegeln i tjejernas 

gemensamma rum, där hon även har kunnat prata med sin syster. En dag spricker 

spegeln och Tina förstår att hon måste klara sig själv men att Cilla ändå lever vi-

dare i hennes tankar och hjärta. När hon förstår detta öppnas hennes ögon på nytt 

och hon inser vad som är viktigt i livet. Hon känner nu en kärlek till livet och sina 

medmänniskor och killar är inte längre det viktigaste i hennes liv. Kuratorn säger: 

” Du har släppt greppet om hoppet. Du står inte kvar vid vägkanten längre.”  

 

Det framgår aldrig tydligt i filmen om Cilla valde att ta sitt liv eller inte. Det finns 

även vid filmens slut många frågetecken och saker som tyder på att hon faktiskt 

valde att avsluta sitt liv. Hennes klocka har stannat på tiden då hon dog, hon har 

skrivit ett meddelande till Tina om att hon ska hjälpa henne med pjäsen. Förutom 

detta tackar hon sin mamma innan hon går hemifrån på morgonen. Cilla har sagt 

till kuratorn att Tina är hennes allt. Dessutom har Cilla anmält Tina till ett filmlä-

ger där de ska spela “Allra käraste syster” som handlar om just vad som händer 

när du blir lämnad ensam. Tina tycker att hon ser Cilla i spegeln varje dag och får 

en insikt om att Cilla visste om att hon skulle dö och därför anmälde hon Tina till 

lägret. 

 

Det är många som får sig en tankeställare efter Cillas död och om man ska tänka 

att Cilla valde att ta sitt liv finns det alltså en mening med det. Hon ville att folk 

skulle förstå att det dem håller på med inte är hållbart. Tvillingarnas pappa som 

både har slagit och skällt på döttrarna säger till Tina: ”Om jag ska våga tro på nå-

gon mening med Cillas död är det att jag ska lära mig att ta vara på det jag har, det 

enda jag har. ” 
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4.2. Analys 

Här kommer jag analysera mitt material utifrån studiens teorier. Först kommer fil-

men klassificeras utifrån Axelson och Sigurdssons teori om films påverkan, efter 

det utifrån Carl Plantingas kognitiva filmteori om hur känslor påverkas när man 

ser på film. Vidare kommer jag göra en analys av medialisering och re-enchant-

ment teori. Därefter görs en analys av hur kursplanen kan relateras till teorierna. 

Till sist kommer filmen kopplas till Sigurdssons tidigare forskning om kategorise-

ring av religiösa filmer.  

 

4.2.1 Axelson och Sigurdssons teori om filmpåverkan 

Livsfrågor är tydligt framkommande i filmen. Livsfrågor berör hur vi vill leva vårt 

liv och det är det teorin om films påverkan handlar om.  

Vi skapar omedvetet eller medvetet en drömvärld vi vill leva i. I den här filmen ges 

vi möjligheten att välja vilken av karaktärerna vi vill vara som. Tina och Cilla är 

tvillingar men värderar olika saker i livet. Enligt teorin om films påverkan lär vi oss 

om etiska principer när vi ser på film och utifrån etiska principer skapas det livsfrå-

gor. Hur ska man egentligen bete sig som tonåring? Hur får man den uppmärksam-

heten man vill ha? Cilla blir utfryst och när ungdomarna börjar förstå vad de har 

gjort är det för sent för att Cilla inte lever längre. Hur ungdomarna påverkas efter 

Cillas bortgång kan också leda till livsfrågor om vem man är.  

 

Denna teori stödjs av den hermeneutiska tolkningen som gjorts av Jag saknar dig. 

Axelson och Sigurdsson menar att vi genom media och film skapar en bild av hur 

vi ska se ut och agera. I Jag saknar dig pratas det mycket om smink och hur man 

ska se ut för att bli omtyckt. Vi möter Tina som aldrig skulle gå till skolan osminkad 

och Cilla som aldrig sminkar sig och inte bryr sig om hur andra ser på henne. Det 

kan då tänkas att det är sådana här händelser som påverkar oss när vi ser på film, 

som teorin menar att vi gör. Som tittare ges vi chansen att välja en karaktär att 

identifiera oss med. Det är dock individuellt hur någons drömmar och visioner ser 

ut och därmed kan vi utifrån film se exempel som vi vill eller inte vill efterlikna.   

Det skapar en bild för tittarna hur något kan vara. Dessa frågor öppnar upp för dis-

kussioner i klassrummet om bland annat utseendefixering och vem av systrarnas 

åsikter som eleverna anser vara vettigast. Denna diskussion kan leda vidare till att 

eleverna öppnar upp sina ögon för och förstår vad livsfrågor är. Enligt Axelson och 

Sigurdssons teori kan film ses som ett manus för hur man väljer att leva sitt liv. 

Cilla säger till Tina att hon måste stanna upp och känna efter vad hon håller på med, 

vilket är en uppmaning om att Tina bör skapa ett manus för hur hon vill att hennes 

liv ska se ut.   

 

Enligt teorin om films påverkan kan filmer bidra till att förklara hur man uppfattar 

exempelvis äkta kärlek. När Tina är på filmlägret menar hon att hon inser vad kärlek 

är och äntligen har hittat rätt. Hon har tidigare varit mycket osäker på sina känslor 

och säger att om hon ser sig själv som en fjäril, som nu har hittat sin blomma. Tina 
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har samlag med killen vilket senare leder till ilska och besvikelse, då han klargör 

att han inte är intresserad av henne. För henne är sex något speciellt och samman-

kopplat med kärlek. Detta kan hjälpa elever att formulera livsfrågor om hur deras 

drömmar om kärlek ser ut och vad de vill uppnå i livet. Enligt teorin skapar vi 

drömmar och visioner utifrån film. Jag saknar dig är en film som öppnar upp för 

mycket drömmar men också för sådant som bara bör vara mardrömmar.  

4.2.2 Kognitiv filmteori 

Jag saknar dig öppnar upp för direct-emotions, där man som tittare vill veta vad 

som ska hända. Filmen är 120 minuter lång och innehåller scener som leder till att 

man bara vill se mer. I början av filmen vill man veta hur det ska gå med killen Tina 

är kär i och om Cilla kommer lyckas med sin pjäs. När Cilla träffar Ailu vill man 

veta om de kommer inleda en relation. Direct-emotions blir dock mer framstående 

efter olyckan, då krisen i filmen har uppstått och åskådaren vill veta hur historien 

utvecklar sig. Förväntningarna inför vad som komma skall blir väldigt höga. Som 

tittare får man aldrig reda på om Cilla valde att avsluta sitt liv eller om allt var en 

olycka därmed ökar spänningen och tankarna formas till känslor som berör på dju-

pet. 

 

Genom känslor kan det formas livsfrågor. Artifact-emotions påverkar hur man som 

tittare berörs av det konstnärliga och effekterna i filmer. I Jag saknar dig är det 

mest det konstnärliga som är framstående. Det finns flera delar i filmen där detta 

syns mer, till exempel då Tinas drömmar om Cilla spelas upp som scener istället 

för att bara förekomma i Tinas huvud. Detta är en del av det konstnärliga som man 

som tittare berörs av och är en tydlig artifact-emotion. Mycket av den musik som 

spelas är skriven till filmen och blir därmed en del av handlingen. Man kan säga att 

detta också är en del av det konstnärliga i filmen, som skapar känslor hos tittaren. 

Efter att Ailu har framfört låten på Cillas begravning slår han sönder sin gitarr vilket 

också kan ses som en del av det konstnärliga som skapar känslor hos tittaren. Filmen 

innehåller inga specialeffekter och därför framställs artifact-emotions på ett annat 

sätt. Om en science fiction film hade studerats hade specialeffekterna varit framstå-

ende och därmed hade själva arten eller konsten varit tydligare.   

 

Meta-emotions är mycket tydligt framstående i många scener i filmer. Då filmen 

handlar om mycket starka känslor och berör död uppkommer det meta-emotions i 

in princip varenda scen. Dock så är finns det några scener där man som tittare berörs 

djupare. Under begravningsscenen när Ailu sjunger, är ett tydligt exempel då både 

han, vänner och familj påverkas djupt. De flesta gråter och då påverkas man som 

tittare och känner medlidande med dem. Det går också att känna medlidande med 

Alius ilska över gud och hur kan kunde ta Cilla ifrån jorden. Efter olyckan körs 

Cilla till sjukhuset där de konstateras att hon har avlidit. Där visas en scen när Tina 

springer in i Martin. Han frågar Tina hur Cilla mår och när hon svarar att Cilla har 

det bra ser han lättad ut. Tina fortsätter sedan och skriker att Cilla har det bra nu för 

att hon är död. I denna scen går det att känna medlidande med båda karaktärerna, 

samtidigt som det upplevs mer naturligt att ha medlidande med Tina, då det är henne 

man har fått följa tidigare. När Martin klipper sönder sitt körkort och krossar det 

med sin hand uppstår det också mycket känslor då man upplever samma ångest som 

han gör, då kopplar man som tittare bort känslorna med hur synd det är om Tina 
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och sympatiserar istället med Martin. Det är alltså möjligt att känna medlidande 

med flera av karaktärerna i filmen och inte endast med huvudpersonen. Under fil-

men påverkas man känslomässigt som tittare vid ett flertal tillfällen. När Stefan 

säger till Tina att hon bara var en ”sommarflirt”, upplevs känslor av både ilska och 

sorg. Känslor som uppstår i samband med meta-emotions kan skapa livsfrågor hos 

elever. Där man får en förståelse och bekräftelse på att man kan känna medlidande 

och sympatisera med andra människor, vilket kan bidra till en förståelse hur man 

vill vara som människa.   

 

 

 

4.2.3 Medialisering och re-enchantment 

Re-enchanment handlar om hur livsfrågor och media hänger samman. Vilket Jag 

saknar dig visar tydligt att det gör. Då den tidigare analysen har visat att det uppkom 

många livsfrågor under filmens gång ges detta stöd även i denna teori. Christopher 

Partridge menar att populärkultur ger människor material som bidrar till att fundera 

över livsfrågor. Då analysen tidigare har visat att filmen öppnar upp för diskussion 

öppnar det alltså upp för livsfrågor och får därmed stöd i teorin. Filmen visar inte 

mycket religiös symbolik men under kyrkoscenen ifrågasätts gud och då även re-

ligion. Därmed utmanas religiösa grupper, vilket Partrigde menar att de gör, genom 

att ifrågasätta gud och framför allt att detta görs i kyrkan. Patridge säger också att 

populärkultur kan ifrågasätta hierarkin i den religiösa organisationen vilket denna 

scen också tyder på, då Ailu står framför prästen och skriker ut en låt där han ifrå-

gasätter hur man kan tro på och be till gud. Hierarkin kan också ifrågasättas när 

Tina menar att meningen med livet är att känna kärlek till sina medmänniskor. Då 

hon inte refererar och förankrar detta i något uttalat religiöst fråntas makten från 

kyrkan. I denna film framkommer det alltså att populärkultur öppnar upp för livs-

frågor men att dessa inte behöver grundas i något religiöst, utan bidrar till att öppna 

upp för frågor som berör existensen. Utifrån denna teori kan man se att i filmen Jag 

saknar dig är det inte religion i sig som har makten utan karaktärernas frågor om 

sin existens utgör makten och därmed fråntas religionen sin auktoritet. Det är ka-

raktärernas individuella funderingar som sedan omformuleras till livsfrågor. På 

mikrovinå, individnivå, påverkas man som enskild individ och detta kan hjälpa lä-

raren att förmedla livsfrågor i undervisningen, då media öppnar upp för diskuss-

ionen.  

 

Teorin berör också hur dagens andlighet uppkommer i film och hur Tina går vidare 

med sitt liv och känner kärlek till sina medmänniskor, vilket kan uppfattas som 

något andligt, då hon får kontakt med sitt inre jag och förstår vad som är viktigt i 

hennes liv. Scenen där Tina kommer fram till vad som är viktigt i livet stöds på 

olika sätt i denna teori, både om att meningen med livet inte är relaterat till något 

religiöst och att denna uppenbarelse leder till att hon upplever andlighet och blir ett 

med sig själv.  
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4.2.4 Kursplanens relation till teorierna 

Det som har framkommit i analysen ovan visar att kursplanen för Religion 2 lämpar 

sig för att studera livsfrågor i film, för att skapa en distans mellan elevernas verk-

lighet och en historia. Jag saknar dig är baserad på en sann historia och därför kan 

man inte kalla den fiktiv. Det centrala innehållet i kursen är mycket användbart i 

denna undervisningsform. Filmen täcker hela första delen av vad kursplanen ska 

innehålla. ”Religion ska enligt kursplanen handla om: hur religioner och livsåskåd-

ningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och 

förhåller sig till etiska och existentiella frågor. I ämnet behandlas trons och etikens 

betydelse för individers upplevelse av mening och tillhörighet.” (Skolverket, s.1) 

Ibland framkommer syfte och centralt innehåll tydligt i filmen genom exempelvis 

kyrkoscenen där gud och tro ifrågasätts. Syftet att: ”Undervisningen ska stimulera 

eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållnings-

sätt”, är framstående i hela filmen och det är det hela min studie egentligen handlar 

om.  Detta syfte berörs utifrån Axelson och Sigurdssons teori i stort sett genom hela 

filmen då min tidigare analys visade att man som tittare exempelvis ges möjligheten 

att välja karaktär. När det ges utrymme för att val uppstår det livsfrågor som be-

stämmer vem du blir som individ. Även medialisering och re-enchanment får tyd-

ligt stöd i kursplanen då de enligt den teorin menas att genom media får man 

material för att få formulera livsfrågor. Den får stöd i samma syfte och centrala 

innehåll som teorin om films påverkan. De båda teorierna berör hur man som tittare 

påverkas av att se på film och hur livsfrågor formas utifrån vad man ser att andra 

gör.  

 

Hur känslor påverkar någon som ser på film är en del av att ”reflektera över sitt 

etiska förhållningssätt”. Därmed är det möjligt att koppla ihop Carl Plantingas teori 

och kursplanen. Det är dock i synnerhet meta-emotions som möter dessa kursmål, 

då det är i samband med dem känslorna om en bekräftelse om vem du är uppstår. 

Detta tyder även på att meta-emotions ger elever möjligheter att ”reflektera över sin 

identitet”.  

 

4.2.5 Tidigare forskning om kategorisering av religiös film 

Denna film kan befinna sig under både kategori två och tre, beroende på vad som 

ska anses som religiöst. Dock så lämpar sig kategori två bättre eftersom att filmen 

innehåller några religiösa anspelningar och karaktärer som exempelvis en scen i 

som utspelar sig i en kyrka. Död och hur man ska leva sitt liv, livsfrågor, är 

centralt genom filmen och därmed finns det religiös problematik, även om den 

inte är uttalat religiös. Förståelse, som kan upplevas som en religiös anspelning, är 

framstående då Tina förklarar för Martin att det inte är hans fel att Cilla dog. Det 

uppkommer även när Tina förstår att hon måste fortsätta leva även om Cilla inte 

finns kvar på jorden. Förlåtelse är också något som uppkommer i filmen, både i 

samband med Martins besök på kalaset och när Tina går vidare med sitt liv efter 

att ha förlåtit Cilla för att hon dog. Detta tyder på att dessa begrepp hör samman 

och utifrån Sigurdssons teori om kategorisering är det detta som bestämmer vilken 

kategori denna film ingår i. 
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Hur filmer kategoriseras enligt Sigurdsson är också en del av kursplanen då valet 

av film för att möta målen är viktigt. Vardagsproblem går att omformulera till livs-

frågor och därmed visar det att denna film, som befinner sig under kategori två går 

att använda sig av i religionsundervisning.  

 

 

 

 

 

 

4.3. Slutsatser  

I slutsatsen besvaras frågeställningen på ett tydligt sätt, då frågorna är uppdelade 

var och en för sig.  

4.3.1 Finns det livsfrågor i Jag saknar dig?  

Livsfrågor är framstående i filmen och visar sig i nästan varje scen, även om de 

ibland blir mer påtagliga.  

Går man mer på djupet kan en film få en annan helt annan handling än vad som 

framkommer i filmpresentationen. Genom att titta på Jag saknar dig med hjälp av 

hermeneutisk metod har jag fokuserat på språket och handlingarnas budskap och 

hur dessa kan omformuleras till livsfrågor. Desto djupare man går ju mer mening 

med vissa scener kan man finna, som att förlåtelse och konsekvenstänk är viktigt, 

likaså att bry sig om det man har och gå vidare även om livet känns svårt. Sorg kan 

bidra till att man förstår sig själv och andra bättre, detta går sedan att göra om till 

frågor om hur man ska leva sitt liv. I denna film formulerades det inte bara livsfrå-

gor utan ibland gavs det också svar, som när Tina kom fram till att killar inte är det 

viktigaste i livet utan att det handlar om att känna kärlek till sina medmänniskor och 

livet. Då besvaras frågan: vad är viktigt för dig i livet? Även dessa svar hjälper till 

att formulera livsfrågor då man som tittare kan reflektera över vad som har bety-

delse i sitt eget liv.   

 

Axelson och Sigurdson menar att hur vi väljer att leva vårt liv utgår från vad vi ser 

på film. Där målas det upp en värld som vi kan välja att eftersträva eller förkasta 

helt. Genom att se på film menar Plantinga att vi skapar olika känslor. Det mest 

centrala i Jag saknar dig är meta-emotions, där tittaren kan känna medlidande med 

huvudpersonen. Då det är mycket starka känslor som berörs blir man som åskådare 

påverkad upprepade gånger genom filmen.  Även direct emotions, där man har för-

väntningar på handlingen, utgör en stor del av filmanalysen. Cillas död kan för 

många komma som en chock. 
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 Känslor skapar livsfrågor och i samband med Axelson och Sigurdssons teori om 

film påverkan skapar kognitiv filmteori en förklaring till hur livsfrågor uppstår. En-

ligt re-enchantment bidrar populärkultur till hur människor får material till att skapa 

livsfrågor, vilket filmen verkligen gjorde. Då det uppkom en mängd med frågor 

som kunde omformuleras fanns det mycket material för att få hjälp av media att 

skapa sin egna livsfrågor och utifrån teorin om films påverkan även skapa ett manus 

för hur man vill leva sitt liv. 

 

Några av låtarna i filmen är skrivna till filmen och därför framställer de också ett 

budskap. ”Turn the tide (Cilla turns)”, skrivs till pjäsen Cilla ska göra i förmån för 

Världens barn. Låten handlar inte bara om att man inte ska vara rädd utan den bidrar 

också till att formulera livsfrågor. Man ska inte vara rädd att kämpa för det man vill 

ha.  

  

Genom att se under ytan på filmen uppstod det fler livsfrågor än jag hade tänkt mig 

och jag förstod att in princip alla vardagliga problem öppnar upp för diskussion om 

det. Det kan då tänkas att alla ungdomsfilmer är relevanta för studier av livsfrågor. 

Om man ska utgå från Sigurdssons tidigare forskning om kategorisering är det dock 

filmer som faller in under kategori två, tre och fyra som lämpar sig i religionsun-

dervisning, då de på olika sätt lyfter fram religion och religiös problematik. Vilka 

vi vill vara skapas i filmer enligt Axelson och Sigurdsson, därmed skapar vi olika 

frågor om hur vi vill leva vårt liv och då skapar vi också individuella livsfrågor. 

Livsfrågor som skapades genom att gå ner på djupet i filmens handling var: Hur ska 

man vara som tonåring och hur lever man vidare när man har förlorat någon? Livs-

frågor rör existensen och därmed även identiteten och det är något som är väldigt 

uppmärksammat i filmen. Systrarna Tina och Cilla är olika även om de ofta tänker 

på samma sätt, så uppskattar de olika saker i livet.  I filmen skapas inte bara livs-

frågor utan även svar på existentiella frågor kan uppfattas. Tinas liv kretsar runt av 

få bekräftelse av olika killar hon faller för, men när Cilla dör inser hon så små-

ningom att livet inte enbart handlar om kärlek till någon speciell, utan om kärlek 

till livet och alla dem man har omkring sig. Då kan man tänka att Tina har fått svar 

på det hon har grubblat på, nämligen vad är viktigt i livet?   

Det som framkom i mitt resultat och min analys var att det finns många livsfrågor i 

filmen Jag saknar dig och att filmmusiken är en stor del av handlingen. 

 

4.3.2 Hur kan film tolkas med hjälp av Plantingas teori?   

 

Kognitiv filmteori och dess delar var framstående in princip hela filmen då den 

handlar om kriser i livet och då blir man som tittare berörd. Vilket handlar om att 

en uppleva en meta-emotion, där man sympatiserar med karaktären i filmen. I bör-

jan får man följa båda systrarna och ta del av deras olika vardagsproblem. Efter 

Cillas död framkommer det mer av alla tre delarna i Plantingas teori. Scenerna där 

gråt och ilska förekommer är de scener där meta-emotions främst uppkommer. 

Dock visar det sig i kyrkoscenen både en artifact-emotion och en meta-emotion. 

Det går alltså att hitta flera av de olika delarna på samma ställe. Eftersom att filmen 

inte innehåller några specialeffekter var det svårare att finna artifact-emotions och 

det var min egen tolkning som avgjorde vad som fick kategoriseras som en sådan 
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känsla. Det är något som kan tänkas höra samman med metoden som användes, 

alltså hermeneutisk analys, där forskarens tolkningar avgör vad som ska uppfattas 

som vad.   

Direct-emotions var också väldigt centrala då det händer mycket i filmen och som 

tittare vill man se mer och mer. Förväntningarna är höga, speciellt efter Cillas död 

då man vill veta hur det kommer gå för Tina, men också för Martin som körde ihjäl 

Cilla och alla andra runt omkring. Då det är Tina man får följa är det främst henne 

som man som tittare sympatiserar med. I scenen på sjukhuset där både Tina och 

Martin är ledsna och chockade, väljer man som tittare att ha medlidande med den 

karaktär man har fått lära känna bäst, nämligen Tina. Även denna scen skapar en 

meta-emotion.  

 

Slutsatsen blir att man som tittare upplever meta-emotions som mest framstående i 

filmen, samt att det går att koppla ihop olika delar av Planingas teori i samma scen. 

En scen behöver inte enbart förmedla den ena eller den andra känslan.  

 

4.3.3 Får filmen stöd i kursplanen för gymnasiet i Religion 2, 
Lgr11?  

 
Målen i kursplanen får även de stöd i teorierna som har lyfts fram och därmed visar 

det att filmen Jag saknar dig lämpar sig bra i religionsundervisning. Enligt Skol-

verket ska religionsundervisning bland annat handla om hur livsåskådningar fram-

ställs i ord samt hur människor formulerar existentiella frågor. En existentiell fråga 

och en livsfråga är synonymer. Därför visar min analys att det är fullt möjligt att 

relatera film om livsfrågor till kursplanen. Vad kursen ska innehålla är genomgå-

ende genom hela filmen och detta visar att populärkultur och undervisning går hand 

i hand. Ibland uppkommer syfte och centralt innehåll mer i filmen, men generellt är 

det ett centralt tema under alla 120 minuterna som filmen spelas. Min studie handlar 

om hur man kan använda sig av film i undervisning för att möta kursmålen och låta 

eleverna se objektivt på livsfrågor. Mitt resultat visar att diskussioner om roller och 

vem man själv uppfattar sig som, ges stöd i att använda den här filmen som under-

visningsmaterial. Slutsatsen blir då att Jag saknar dig är en bra film att använda för 

att möta kursmålen i Religion 2, då filmen innehåller många livsfrågor.  
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Kapitel 5 Diskussion 

 

5.1 Teoretisk reflektion  

Jag använde mig av tre stycken teorier och de hade olika syften för min studie.  

 

Axelson och Sigurdssons teori om films på verkan lämpade sig väl för min studie 

då det var tydligt att hitta samband. Teorin lämpar sig både för media och film och 

därför går det att tillämpa på många studier. Under arbetets gång upptäckte jag att 

teorin sträcker sig långt över de gränserna jag hade tänkt och berör de flesta delarna 

av de jag ville styrka med min studie. Nämligen att populärkultur och undervisning 

hänger ihop. Enkelt förklarat handlar studien om att vad vi ser och hör påverkar 

hur vi blir dem vi är. Teorin hade kunnat utvecklas mer genom att gå in på den mer 

djupgående och lyfta fram fler delar som Axelson och Sigurdsson har skrivit om. 

 

Plantingas kognitiva filmteori var mycket användbar i min studie då känslor är väl-

digt centralt och när jag såg filmen berördes jag djupt och det var enklare att förstå 

hur jag kunde påverkas som jag gjorde genom hans teori. Direct emotions och 

meta-emotions var centrala precis som jag hade förutsatt. Artifact emotions är inte 

lika framstående som de andra även om de uppenbarar sig i några scener. Det berör 

främst hur filmen är skapad med olika effekter för att få publiken att reagera och i 

filmen finns det inga specialeffekter, då den är mer filmad på ett vardagligt sätt.  

Det som uppfattades som artifact-emotions berörde då endast det konstnärliga i 

filmen.  

 

Medialiseringsteorin och re-enchantment fungerade väl i analysen och pekade även 

den på att livsfrågor och populärkultur hänger samman. Denna studie styrkte även 

det sociologiska perspektivet om hur film påverkar människor och övertar det som 

kyrkan tidigare hade ansvar för. Enligt teorin ifrågasätts den religiösa hierarkin och 

detta är något som man med hjälp av denna film kan visa. Dock så blev analysen 

likt det som framkom i samband med ”Teorin om films påverkan”. Dock så anser 

jag att detta kan styrka reliabiliteten i min studie som kan uppfattas som subjektiv 

då jag använde mig av en hermeneutisk analys. Därför menar jag att det är bra att 

ha teorier som kan styrka min studie och visa på att populärkultur och livsfrågor 

hänger samman enligt fler teorier.  Denna teori menar att populärkultur har tagit 

över den del av de som religiösa organisationer tidigare förmedlande och därför är 

film ett nytt sätt att möta det religiösa i samhället. Exemplet jag valde för att visa 

hur den religiösa hierarkin ifrågasätts kan dock upplevas som vinklat, men det hjäl-

per ändå till för att förstå hur film framställer religion.  

 

Det jag har kommit fram till i diskussionen är att dessa teorier visar på att religions 

roll har förändrats och förmedlas på ett annat sätt i dagens samhälle. Man är inte 
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beroende av signifikanta andra längre utan skapar sitt eget liv utifrån vad man ser 

idag. Dessutom menar Plantinga att man påverkas känslomässigt genom att se på 

film och i denna film har det visats olika livsfrågor, som i skolsammanhang är 

kopplat till religionsundervisningen. Medialisering är den teori som visar tydligast 

att de religiösa institutionernas påverkan har minskat och att media har tagit över 

deras roll idag.   

5.2 Metodisk reflektion  

En hermeneutisk tolkning lämpade sig bra då förförståelsen är viktig och eftersom 

att jag redan hade sett filmen var jag medveten om vad jag skulle få se. Vilket 

kunde användas till min fördel då jag uppmärksammade vissa delar av filmen mer 

än andra. När man använder denna metod handlar det om att jobba i en cirkel utan 

tidigare uttalad början och slut. Det är därför acceptabelt att uppmärksamma vissa 

delar mer än andra.  

Detta kan dock tänkas vara en nackdel då några viktiga delar kan ha fått mindre 

uppmärksamhet än de borde, dock är det detta som kan ske genom en hermeneu-

tisk analys. Metoden fungerade mestadels bra för en filmanalys alltså.  

 

Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv får undersökningen hög reliabilitet då det inte 

är förbestämt vad man som forskare ska hitta och när man genomför analysen bör 

man inte ha någon uppfattning om vad slutsatsen kommer att bli. Det centrala i 

metoden är forskarens egna tolkningar och därför blir resultatet trovärdigt. Denna 

analys kan resultera i olika resultat även om den görs på samma sätt. Detta bety-

der alltså ändå inte att studien blir mindre trovärdig utan det är forskarens förför-

ståelse som styr vad slutsatsen kommer att bli. Validiteten kan uppfattas lägre ef-

tersom livsfrågor kan vara olika för olika personer, därför kan det upplevas som 

att mina tankar om vad en livsfråga är kan tolkas som främmande eller konstigt. 

En livsfråga är individuell och kontextberoende och därför kan den se olika ut för 

olika människor. Om man inte vill gå ner på djupet lämpar sig en narrativ analys 

av filmens handling bättre. Genom en hermeneutisk analys är en stor fördel att 

man som forskare kan gå igenom sin text flera gånger och därmed se nya viktiga 

delar för sin studie. Vad man såg första gången behöva inte vara slutresultatet.  

 

 

5.3 Empirisk reflektion  

Min studie får stöd i mycket av det som berör tidigare forskning. Dock kan jag 

tänkas ha haft ett annat sätt att sammanföra teorier för att besvara min frågeställ-

ning.  

 

En majoritet av dem som deltog i Axelsons studie om film och existentiella frågor 

menade att film berör på djupet (Axelson, 2005, s.20). Vilket min studie kan 

styrka då den berörde mig som forskare på djupet och fick mig att reflektera över 

livsfrågor på ett djupare plan än vad jag trodde. När man började läsa mellan ra-

derna på replikerna och i handlingen fick filmen en större innebörd än hur den 

framställdes i filmpresentationen.  
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Sigurdsson menar att när staten och kyrkan skiljs åt läggs det inte ner någon större 

vikt på att ifrågasätta religion. Det är istället existentiella frågor som blir centrala. 

Religion framställs idag på ett mer allmänt plan (Sigurdsson, 2005, s.53-55). I Jag 

saknar dig ifrågasätts tron på gud genom kyrkoscenen och Ailus i låt ”Jag saknar 

dig” och därför motsätter sig min studie till viss del Sigurdssons studie om hur 

man ser på religion i dagens samhälle. Även om min undersökning tyder på att ex-

istentiella frågor, livsfrågor, är en central del av det som visas i ungdomsfilmer. Å 

andra sidan menar han också att religion får en annan roll på bioduken, vilket den 

också fick i min film (Sigurdsson, 2005, s.53-55). Det lades inte ner någon större 

vikt vid att låta religionen ta plats utan det berörde mestadels att ifrågasätta livet 

och människorna runt omkring sig och det är endast i kyrkoscenen som en religiös 

karaktär, i form av gud, framkommer.    

 

Sigurdssons kategorisering om film lämpade sig väl för min studie, dock kan re-

sultaten av filmuppdelning påverkats individuellt av forskaren själv då det beror på 

vad man kategoriserar som religion. Den var dock viktig för studien då man öppnar 

upp ögonen för hur mycket som kan klassas om religiöst, samt vilka filmer som 

lämpar sig för religionsundervisning. Den tidigare forskningen hjälpte mig att för-

stå att det finns olika typer av religiösa filmer och bidrog inte direkt till frågan om 

hur livsfrågor framträder i film, men lämpade sig väl för att relatera filmen till 

kursplanen.  

 

Lindgren menar att media påverkar vårt sociala liv mer och mer, samt att forman-

det av människors drömmar, tankar, livsstilar känslor osv. skapas genom populär-

kultur (Lindgren, 2005, s.9) Vilket stödjs av teorin om films påverkan av Axelson 

och Sigurdsson. Det framkom även under min filmanalys att hur man lever ett gott 

liv framställs genom vad vi ser och är inte taget ur luften. Ingen större vikt lades 

vid att definiera begreppet populärkultur vilket är det Lindgren gör och därför är 

den endast hans tanke om påverkan som framkommer i min studie.  

 

Löfstedt la fram en studie gjord av skolverket, Den nationella utredningen, där det 

visade sig att skolelever vill tala mer om livsfrågor i skolan. Genom att visa en 

ungdomsfilm kan man möta dessa önskemål som lärare och samtidigt ta avstånd 

från elevers egna funderingar kring livet (Löfstedt, 2012, s.58-59). Hon menar att 

livsfrågor och populärkultur går hand i hand i undervisning och det visade sig i 

min studie genom att det var möjligt att koppla ihop delar i filmen med olika kurs-

mål i religionskunskap.  

 

Persson menar att populärkultur har olika betydelse för olika människor och att 

unga skapar sin identitet utifrån vad de ser. Att använda sig av populärkultur i 

undervisning kan vara både bra och dåligt. Det kan skapa både möjligheter och 

problem för undervisningen. I min studie kom jag fram till att använda sig av po-

pulärkultur ska ses som en möjlighet och ett hjälpmedel till att möta kursmål. 

Livsfrågor är framstående och precis som Persson säger skapar ungdomar sin 

identitet utifrån populärkultur. Därför är film en ett bra hjälpmedel för att närma 

sig unga och deras kultur, vilket min studie tyder på. Det finns olika sätt att uppnå 

kursmålen på och filmvisning är ett sådant (Persson, 2000, s.15-17,20).  
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5.4 Bidrag 

Min studie har visat att det går att använda sig av ungdomsfilm för att undervisa i 

religionskunskap, samt att om man läser mellan raderna framkommer det livsfrå-

gor. De flesta vardagsproblem som visades i filmen är möjliga att tolka och på så 

sätt forma livsfrågor som man som lärare kan använda sig av i sin undervisning. 

Det visades sig dessutom att det går att sammanföra teorier om film för att styrka 

hur människor påverkas av populärkultur och media.  

 

5.5 Avslutande reflektioner  

Jag har genom min studie funderat över vad som ska tolkas som religiöst. När fil-

men skulle kategoriseras insåg jag att den kan komma att hamna under olika kate-

gorier beroende på forskarens förförståelse. Vilket i och för sig är en del av den 

hermeneutiska analysens fördel/nackdel. I en mer omfattande studie bör fler filmer 

analyseras och livsfrågorna som uppstår bör jämföras, för att se om de skiljer sig 

från varandra beroende på filmens handling. Både religion och livsfrågor bör defi-

nieras utifrån ett sociologiskt perspektiv och inte av forskarens egen uppfattning 

om vad religion är. Det skulle även vara en god idé att se över kursplanen för hela 

skolan och inte enbart gymnasiet.  
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Sammanfattning 

Syftet med mina uppsats var att visa hur man kan använda sig av en ungdomsfilm 

för att diskutera livsfrågor i religionsundervisning, samt hur kursmålen kunde sam-

mankopplas med detta. Mitt material bestod av den svenska ungdomsfilmen Jag 

saknar dig från 2011, i regi av Anders Grönros. Jag använde mig av hermeneutik 

och gjorde en filmanalys. Metoden öppnade upp för egna tolkningar och därmed 

kan studien uppfattas som subjektiv. Detta är dock en del av vad hermeneutik hand-

lar om.  

 

Analysen visade att filmen lämpade sig bra för undervisning då många av scenerna 

gick att koppla ihop direkt med kursplanen. Analysen visade också att mycket av 

det som sker i filmen går att använda som diskussionsmaterial i undervisningen, 

vilket hjälper lärare att få elever att engagera sig i religionskunskap och livsfrågor. 

För att göra studien mer trovärdig, trots den subjektiva ansatsen, användes teorierna 

för att styrka studiens reliabilitet. Axelson och Sigurdssons teori om films påverkan, 

medialisering och re-enchangment samt kognitiv filmteori var alla centrala. Med 

hjälp av dem kunde arbetet stärkas. Re-enchanment styrkte Axelson och Sigurdsons 

teori om films påverkan och visade på att populärkultur öppnar upp livsfrågor och 

ger filmens åskådare material för att skapa egna frågor. Dessutom berör teorin att 

genom populärkultur ifrågasätts den religiösa hierarkin och detta framkom också 

tydligt i scener i filmen. Sigurdssons tidigare forskning om kategorisering användes 

för att förstå vilken filmer som lämpar sig i ämnet religionskunskap, i detta fall vilka 

filmer som passar för att möta kursmålen kring livsfrågor. 

 

Frågeställningen bestod av tre frågor som berörde hur livsfrågor visade sig i filmen, 

hur Carl Plantingas(2014) teori om kognitiv filmteori framträdde och hur detta 

kunde relateras till kursplanen. Resultatet visade att det förekom många livsfrågor 

i filmen och att den lämpade sig bra för undervisning. Slutsatsen blev alltså att Jag 

saknar dig innehåller många livsfrågor och att det går att sammankoppla den med 

kursplanen och därför fungerar den väl som undervisningsmaterial. Studien visade 

också att för att man som lärare ska undvika att bli för personlig är det bra att ta 

exempel från filmer istället för ur elevernas egna liv.  
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