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Abstract 

Denna studie undersöker boken och filmen Guldkompassen av Philip Pullman utifrån de 

delar av deras innehåll som behandlar tro och religiositet. Boken utgör den första delen av 

en fantasy-trilogi skriven för unga vuxna med uttalat religionskritiskt innehåll som har rönt 

stora framgångar och belönats med flertalet priser. Resten av trilogin har inte filmatiserats 

vilket är anledningen till att studien behandlar Guldkompassen i huvudsak. En 

sammanfattning av boken utgör studiens ursprungsmaterial och utifrån denna framkommer 

två begrepp, Stoft och Kyrka, som är mest centrala för Guldkompassens innehåll relaterat till 

religion och tro och som förekommer i både bok och film. Begreppen används av författaren 

dels för att kritisera verklighetens kristna, organiserade kyrka samt för att göra en 

omarbetning av den kristna berättelsen om syndafallet. Filmen har inte fått ett lika positivt 

mottagande som boken vilket föranleder en jämförelse mellan de båda där det framkommer 

att det religionskritiska innehållet fått betydligt mindre utrymme i filmen. Utifrån 

jämförelsen genomförs sedan en analys för att undersöka anledningar till likheter och 

skillnader samt avslutningsvis en ämnesdidaktisk reflektion. I denna reflektion diskuteras hur 

Guldkompassen kan användas i undervisning i religionskunskap 1 i den svenska 

gymnasieskolan.  

Nyckelord: Guldkompassen, stoft, kyrkan, religionskritik, religionskunskap 
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1. Inledning 

 

Phillip Pullman har i boken Hating God skriven av Bernard Schweizer, professor i engelsk 

litteratur, kallats för ”the most dangerous author in Britain” (Schweizer, 2010:199) på grund 

av sin fantasy-trilogi Den Mörka Materian. Förklaringen till hur författaren har förtjänat 

denna beskrivning står att finna i mängden med religionskritiskt innehåll i hans berättelse. 

Även om genren är fantasy och berättelsen utspelar sig i ett parallellt universum är detta 

mycket likt vårt eget och han kritiserar den organiserade kyrkan i boken på ett sätt som 

mycket lätt går att överföra på vår egen verklighet, vilket också är författarens uttalade 

syfte. Sättet Pullman gör detta på är att använda de fiktiva begreppen Stoft och Kyrka för att 

behandla teman som tro och religiositet och dess innebörd för individ och samhälle. 

Guldkompassens religiösa innehåll är direkt kopplat till de abrahamitiska religionerna, till 

kristendomen och Bibeln i synnerhet vilket hos oss väckte tanken att den kan användas för 

att undervisa i religionskunskap på gymnasiet. Dessutom öppnar användandet av 

skönlitteratur upp för ämnesövergripande studier i till exempel språk och religion. Frågan 

blev då vilka delar av innehållet som bör lyftas fram och hur det förhåller sig till det centrala 

innehållet i religionskunskap 1 (se bilaga). Redan innan uppsatsen inletts hade vi upptäckt att 

det fanns en del stora skillnader i hur bok och film behandlade just det religiösa innehållet 

vilket föranledde dels en analys av filmen och dels en jämförelse av de båda för att försöka 

slå fast vilka skillnaderna var. Film är ett medium som brukar vara ett uppskattat inslag i 

undervisning, men som kräver en del arbete från lärarens håll för att fylla ett högre syfte än 

enbart underhållning. När det kommer till Guldkompassen blir jämförelsen mellan bok och 

film ett verktyg för undervisning då det kan hjälpa elever analysera varför religion behandlas 

på olika sätt i de olika medierna. Detta kräver både ämneskunskap och analytiska färdigheter 

hos eleverna. 
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1.1 Syfte och problemformulering 

Denna uppsats syftar till att undersöka begreppen Stoft och Kyrkan för att ta reda på hur 

dessa är kopplade till boken och filmen Guldkompassens innehåll relaterat till tro och 

religiositet. Vidare ämnar uppsatsen jämföra hur begreppen tar sig uttryck i dessa medier. 

Avslutningsvis analyseras hur begreppen samt likheter och skillnader mellan bok och film kan 

bidra till att behandla det centrala innehållet för kursen religionskunskap 1 i svenska 

gymnasieskolan (se bilaga 1). För att göra detta ska följande frågor besvaras: 

1. Vilken innebörd har de centrala begreppen Stoft och Kyrkan i boken och filmen 

Guldkompassen? 

2. Hur behandlas dessa begrepp i bok och film, vilka likheter och skillnader finns och hur 

kan dessa eventuellt förklaras? 

3. Hur kan begreppen samt likheter och skillnader mellan bok och film relateras till det 

centrala innehållet i kursen religionskunskap 1 i svenska gymnasieskolan och 

användas i undervisning? 

 

1.2 Avgränsningar 

Denna kandidatuppsats utgörs av 15 högskolepoäng, vilket motsvarar tio veckors 

heltidsstudier, vilket är tidsramen för denna studie. Då tidsramen är begränsad, valde vi att 

fokusera på de delar som vi genom inledning och syftesformulering förklarat var av intresse 

för oss. Boken Guldkompassen är en del av en trilogi där bara den första boken har 

filmatiserats vilket medförde att vi i denna studie begränsade materialet till att beröra den 

första boken, Guldkompassen, och dess filmatisering med samma namn. Genom att läsa och 

sammanfatta boken, samt en genomgång av den tidigare forskningen framkom det att det 

fanns två centrala begrepp, Stoft och Kyrkan, som kunde användas för att uppfylla syftet 

med uppsatsen inom den begränsade tidsramen. Därav kommer denna studie enbart beröra 

dessa begrepp och till viss del de begrepp som är knutna till dessa om de bidrar till 

förståelsen av de centrala begreppen. För att uppfylla syftet av arbetet ska bokens och 

filmens innehåll relateras till det centrala innehållet i religionskunskap 1 (se bilaga 1). 

Anledningen till att just denna kurs valts är att vår studie ämnar utforska ett nytt sätt att 

behandla undervisning i religionskunskap, nämligen användandet av skönlitteratur och 
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populärkultur i religionskunskapsundervisningen vilket även möjliggör ämnesövergripande 

studier i till exempel språk och samhällskunskap. Eftersom religionskunskap 1 är en 

gymnasiegemensam kurs som ges till alla elever, såväl yrkes- som högskoleförberedande 

program, så kommer vid ett positivt resultat således så många elever som möjligt dra nytta 

av detta arbetssätt. 

 

1.3 Bakgrund 

1.3.1 Skönlitteratur i religionsundervisning 

I en publikation från Skolverket skriver Kristna Osbeck om hur skönlitteratur kan användas 

som en resurs i skolans värld och i religionsundervisning i synnerhet för att arbeta med 

frågeställningar kopplade till etik som eleverna annars inte hade mött. I publikationen som 

heter ”Skönlitteratur i klassrumsarbetet bidrar till etisk kompetens” refererar hon till flera 

publicerade texter som går att knyta till ämnena identitet och livsfrågor inom 

religionskunskap och som behandlar hur detta skildras i populärkultur samt hur det kan 

användas för att öka ungas etiska kompetens (Osbeck, 2016). Publikationen behandlar som 

nämnt främst det fördelaktiga användandet av skönlitteratur för att behandla etik, vilket 

utgör en del av det centrala innehållet i kursen religionskunskap 1 (se bilaga). Vi drar 

slutsatsen att det därför är av intresse att undersöka om detsamma gäller fler delar av det 

centrala innehållet vilket kommer undersökas i en ämnesdidaktisk reflektion. 

 

1.3.2 Filmatisering 

Som uppskattande läsare av Guldkompassen var det med förväntan vi tog emot nyheten om 

en filmatisering av boken när det blev aktuellt. Boken är mångfaldigt prisbelönt och rymmer 

en stor komplexitet av karaktärer och teman. När filmen dessutom visade sig bli en 

Hollywoodproduktion med avsevärd budget och kända skådespelare trappades 

förväntningarna upp ytterligare. Dock upplevde vi omedelbart när vi såg filmen att någonting 

saknades. Den var på många sätt handlingen trogen och onekligen spektakulär att se på men 

många av bokens mångfacetterade tolkningsmöjligheter som utgjorde en stor del av dess 

dragningskraft saknades. Det ledde till ett återbesök i bokens värld för att närmare försöka 
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definiera vad det var som saknades i filmen och det är alltså detta som ligger till bakgrund till 

författandet av denna uppsats. 

Vi fann att skillnader mellan bok och film hade observerats av fler än oss och det stod att 

finna en mångfald artiklar inom populärkultur som kommenterade och spekulerade i vad 

skillnaderna bestod i och varför. Den främsta, återkommande åsikten var att boken och 

filmen behandlade temat religion på väldigt olika sätt, nämligen att det religionskritiska 

innehållet i boken till stor del utelämnats ur filmen. Detta kombinerat med att båda 

mediernas största målgrupp är barn och unga vuxna väckte en önskan hos oss som blivande 

religionslärare på gymnasieskolan att undersöka detta på ett vetenskapligt plan för att finna 

belägg för dessa påståenden. Om dessa skillnader går att belägga kan en jämförelse mellan 

bok och film bli ett intressant verktyg att använda i undervisning eftersom metoden kräver 

goda kunskaper i religionsämnet och dessutom analytisk förmåga. Vår undersökning 

kommer på så sätt svara på om bok och film går att använda i religionsundervisning för sig 

eller tillsammans utifrån hur de kan förhållas till det centrala innehållet i religionskunskap 1 

(se bilaga 1). 

 

1.3.3 Mottagande populärkultur 

Vid en första litteratursökning visade det sig snabbt att inga vetenskapliga undersökningar 

fanns om likheter och skillnader mellan boken och filmen Guldkompassen. Vad som däremot 

stod att finna i mängder var artiklar inom populärkultur som behandlade detta ämne och 

som skrivits runt tiden då filmen först hade premiär. Till störst del behandlade dessa artiklar 

det faktum att det religionskritiska innehållet som boken är så känd för till stor del tagits bort 

eller tonats ned i den filmatiserade versionen. I flertalet artiklar framhålls det faktum att 

filmen officiellt bojkottades av delar av den katolska kyrkan. Två exempel som vi valt att lyfta 

fram kommer från The Atlantic Magazine och Huffington Post. Dessa har valts ut eftersom 

de är representativa för de åsikter som oftast framkommer på detta ämne. 

I The Atlantic Magazine har Hanna Rosin skrivit en artikel som heter How Hollywood Saved 

God där hon finner att bolaget som producerat filmen har “opted to kidnap the book’s body 

and leave behind its soul” och syftar då till att bokens mest framstående tema, nämligen det 

som behandlar religion och tro, är dess själ och att det har utelämnats ur filmen. Rosin 
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behandlar ingående fler likheter och skillnader relaterat till detta och drar slutsatsen att 

motiveringen till detta från bolagets sida lär vara att filmen kostat 180 miljoner dollar att 

skapa och att de därför inte kunde ta risken att filmen uppfattas som alltför kontroversiell 

eftersom den måste dra en stor publik för att kunna gå med vinst. Rosin inkluderar i artikeln 

ett uttalande från Pullman själv från en intervju där han har sagt att “They do know where to 

put the theology, and that’s off the film.” (Rosin, 2007). En ytterligare och mer djupgående 

intervju står att finna i fotnot 1. 

Även enligt Eric Gorski som skriver i The Huffington Post har det funnits en stark motvilja 

mot Guldkompassen från vissa förgreningar av den katolska kyrkans organisation. Ett 

exempel på en sådan förgrening som Gorski tar upp är Catholic League for Religious and Civil 

Rights som har sin bas i New York. De har uttalat sig om att filmens syfte är att “sälja ateism 

till barn” (Gorski, 2007). I sin recension av filmen, The Golden Compass Points to Controversy, 

framhåller Gorski också att filmens regissör, Christopher Weitz själv ska ha sagt att han tagit 

bort religiöst innehåll från filmen i syfte att göra filmen mer kommersiellt gångbar. Fler källor 

med liknande innehåll redovisas i följande fotnoter23. 

Slutsatser som de som dras i dessa källor öppnar upp för många intressanta frågor att 

undersöka närmare. Till exempel har det än idag inte gjorts någon uppföljare till 

Guldkompassen, alltså har resten av trilogin inte filmatiserats och man kan fråga sig vad det 

beror på. Vidare gör skillnaderna i religiöst innehåll i bok och film att dessa är intressanta att 

använda i undervisning till exempel för jämförande analys som kan sträcka sig över flera 

ämnen, till exempel språk, religionskunskap och samhällskunskap. 

 

1.3.4 Författaren 

Phillip Pullman föddes i Norwich i Storbritannien 1946. Hans far var pilot och arbetade för 

RAF (Royal Air Force) vilket medförde utlandstjänstgöring där familjen följde med. Pullman 

hade redan som barn besökt och levt på platser så som Jemen, Sri Lanka och Zimbabwe. När 

han var sju år gammal dog hans far i en konflikt i Kenya och hans mor gifte senare om sig 

                                                      
1
 http://www.surefish.co.uk/culture/features/pullman_interview.htm 

2
 http://natcath.org/NCR_Online/archives2/2007d/120707/120707s.htm 

3
 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/3497702.stm 
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med en man som även han tjänstgjorde inom det militära. Efter detta flyttade han med 

familj till Australien och under den här perioden i Pullmans liv utvecklade han en nära 

relation med sin morfar som var präst inom den Anglikanska kyrkan (Pullman, n.d). Pullman 

föddes in i en protestantisk familj och trots att religion och tro hade en stor betydelse under 

hans barndom bestämde han sig i tonåren för att ändra sin ståndpunkt och säger själv att 

han nu befinner sig mellan ateist och agnostiker (Roberts, 2002). 

Pullman studerade senare engelsk litteratur vid universitetet i Oxford och när han var 25 år 

gammal började han undervisa på grundskolan, samtidigt som han publicerade flera kortare 

verk för barn. Senare återvände han till Oxford, denna gång för att undervisa och fortsatte 

under tiden skriva böcker. Han påbörjade trilogin Den mörka materian 1993 och den första 

delen publicerades 1995. Året efter började han ägna sig åt författande på heltid. Han håller 

även föreläsningar och yttrar sig i undervisningsfrågor där han förespråkar ett kreativt 

förhållningssätt och hans bakgrund som lärare gör Guldkompassen än mer intressant att 

undersöka i syfte att se om den kan användas i undervisning. Pullman är en etablerad och 

prisbelönt författare, bland annat har han vunnit det svenska Litteraturpriset till Astrid 

Lindgrens minne (Pullman, n.d). 
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2. Material och metod 

 

I denna uppsats kommer tre olika metoder att användas. Dessa är en litteraturstudiemetod, 

en filmanalysmetod och en metod för att jämföra resultatet från litteraturstudien och 

filmanalysen. Resultatet av den komparativa analysmetoden, vilken är vår jämförelsemetod, 

som nämns i detta kapitel kommer användas som grund för den slutgiltiga analysen där våra 

teorier ska appliceras. Genom användandet av dessa metoder tillsammans skapas ett 

resultat som ämnar besvara våra frågeställningar. Eftersom boken Guldkompassen är den 

ursprungliga källan till de centrala begrepp som valts ut för denna studie kommer först en 

sammanfattning av denna presenteras. Denna sammanfattning utgör vårt huvudsakliga 

material och utmynnar i en begreppsdefinition av de centrala begreppen Stoft och Kyrka. 

 

2.1 Material 

2.1.1 Sammanfattning boken 

I Guldkompassen möter läsaren först bokens huvudperson, en äventyrlig flicka som heter 

Lyra Belacqua. Hon är föräldralös och har vuxit upp på universitet i Oxford där hon tagits 

hand om av lärare och professorer under hela sitt liv. Berättelsen utspelar sig i Oxford men 

inte det Oxford som läsaren känner till utan snarare en alternativ version som påminner om 

det verkliga. I Oxford i Lyras värld så kallas lampor för ”anbariska” istället för elektriska och 

människor bär sina själar med sig på utsidan i form av ett djur som kallas för ”Daimon”. 

Djuret har dock mänskliga egenskaper, man kan samtala med sin Daimon och man kan 

hjälpas åt att lösa problem och tar sig igenom livet tillsammans. Det som drabbar människan 

fysisk eller psykiskt drabbar även ens Daimon och vice versa. Vidare kan en Daimon inte röra 

sig långt från sin människas kropp, man sammanlänkas av ett osynligt band, utgör en enhet 

och det är tabu att beröra en annan människas Daimon. I barndomen kan en persons 

Daimon ta formen av vilket djur som helst och när man växer upp, ungefär i tonåren, så får 

den en fast form som ofta reflekterar sin människas personlighet.  

I bokens början introduceras alltså läsaren för Lyra och hon är som vanligt ute på äventyr på 

universitetsområdet tillsammans med sin Daimon som heter Pantalaimon. De befinner sig i 

rektorns rum där de egentligen inte får vara men Lyra tycker det är spännande. Rektorn och 
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hans tjänare kommer oväntat in och Lyra, som hinner bli varnad av Pantalaimon, gömmer sig 

i garderoben. Från sitt gömställe hör hon att hennes farbror, Lord Asriel, är på väg för att 

möta professorerna och rektorn för att berätta om sina fynd från den senaste expeditionen 

som han varit på. När rektorn sedan blir ensam i rummet ser Lyra att han häller gift i drycken 

som han ställt fram till Lord Asriel. När han sedan anländer hoppar Lyra fram ur garderoben 

för att varna sin farbror som bestämmer sig för att skicka tillbaka henne in i garderoben för 

att spionera på professorerna under hans presentation. På så sätt får Lyra och läsaren veta 

att mystiska saker pågår i världen och på universitetet och att både professorerna och Lord 

Asriel forskar i något som kallas för Stoft.  

Efter händelsen i rektorns rum får Lyra reda på att en grupp som kallas ”Slukare” kidnappar 

barn i staden. När hennes bästa vän Roger blir bortförd bestämmer hon sig för att ta reda på 

vad som pågår. Innan hon hinner göra det möter hon en kvinna vid namn Mrs. Coulter på en 

middagsbjudning på universitetet. Mrs. Coulter erbjuder sig att ta med Lyra till London som 

sin lärling. Mrs. Coulter är vacker och manipulativ men Lyra vill gärna lämna Oxford för att 

lära sig mer om världen och särskilt om Stoft. Under mystiska omständigheter får hon av 

rektorn en gyllene kompass precis innan sin avresa, instrumentet kallas för “Alethiometer”. 

Lyra vet inte vad den är till för eller hur man använder den men förstår att det är viktigt att 

hon tar hand om den. Under sin tid i London förstår hon att Mrs. Coulter är farlig eftersom 

hon är ledare för organisationen bakom Slukarna som kallas för Oblatbyrån. Den är en del av 

den Liturgiska undersökningskommissionen som i sin tur är underställd Magisteriet vilket är 

ett samlingsnamn för Kyrkans olika institutioner. Mrs. Coulter är ute efter Alethiometern så 

Lyra bestämmer sig för att rymma.  

Under tiden som Lyra är på rymmen blir hon jagad men räddas av en folkgrupp som kallas 

“zyjenare”, i synnerhet en familj som heter Costa. Zyjenare lever i klaner på husbåtar och 

Lyra känner sedan tidigare till dem eftersom hon lekt tillsammans med deras barn vid floden 

i Oxford. Zyjenarna har också drabbats av Slukarna och är på väg för att leta upp sina 

kidnappade barn. Lyra övertygar dem om att ta med henne eftersom hon inte har någon 

annanstans att ta vägen. Dessutom vill hon hitta sin vän Roger och ser även en chans att lära 

sig mer om Stoft eftersom de ska norrut, åt samma håll som var Lord Asriel gjort sina fynd. 

På resan lär sig Lyra sakta mer om Alethiometern och hur den används av en gammal 

zyjenare som heter Farder Coram. Den är ett instrument för att med hjälp av Stoft ta reda på 
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sanningen. Likt en kompass har den visare men tre stycken och de pekar på olika symboler 

med flera osynliga lager av mening som endast Lyra kan se och tolka. Under sin tid på båten 

får Lyra även veta mer om sin bakgrund av Ma Costa, det visar sig att Mrs. Coulter och Lord 

Asriel är hennes föräldrar. Hon kommer också för första gången i kontakt med en häxa, 

Serafina Pekkala, genom hennes Daimon som besöker båten som Lyra färdas med. Häxorna 

har en nyckelroll i boken eftersom att de har uttalat en profetia om Lyra. Profetian går ut på 

att ett krig ska komma som Lyra kommer ha en avgörande roll i och rädda världen men att 

detta endast kan ske om Lyra själv är omedveten om sitt öde. 

Fler viktiga karaktärer ansluter sig till Lyra och zyjenarnas grupp på vägen. I Trollesund möter 

Lyra Iorek Byrnison som är en bepansrad isbjörn och som hon hjälper få tillbaka sin rustning. 

Han blir således skyldig henne sin hjälp och de blir vänner. En annan viktig karaktär är 

aeronauten Lee Scoresby som känner Iorek sedan tidigare och har ett luftskepp. De båda 

känner till profetian och är inte intresserad av att ta ställning i kriget men vill hjälpa Lyra så 

mycket som möjligt eftersom de vet att världens öde ligger i hennes händer. Tillsammans 

beger de sig mot en plats i norr som kallas för Bolvangar där de har fått reda på att barnen 

hålls fångna. 

Resan till Bolvangar blir allt farligare och gruppen får reda på att gruppen som de kallat för 

Slukare egentligen arbetar för Mrs. Coulter som tillsammans med vetenskapsmän på 

uppdrag av Kyrkan utför experiment på barnen i Bolvangar och deras Daimoner. De försöker 

med hjälp av en maskin skära av det osynliga bandet mellan barnet och Daimonen och kallar 

detta för ”snittet”. De gör detta eftersom de har funnit att Stoft dras till vuxna men inte till 

barn. De ser alltså Stoft som något ont och vill hjälpa barnen genom att skilja dem från sina 

Daimoner innan de når tonåren. På vägen till laboratoriet i Bolvangar möter de en pojke som 

blivit skild från sin Daimon och han beskrivs som ett spöke, skrämmande och borttynande. 

Lyra blir i sitt försök att befria de tillfångatagna barnen själv fångad. Just när hon själv ska blir 

utsatt för snittet räddas hon av Mrs. Coulter. Lyra hittar sin vän Roger och tillsammans lyckas 

de fly och frisätta barnen. 

Lyra får i slutet av boken veta mer om Lord Asriels agenda när det gäller Stoft, han har bland 

annat upptäckt att när man skär av bandet som tidigare nämnts så frigörs enorma mängder 

energi. Han försöker använda denna energin för att skapa en bro mellan olika världar som 

finns parallellt med varandra och ämnar använda Roger för att skapa denna bro. Lord Asriel 
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har samma uppfattning som Mrs. Coulter om Stoft, att det är orsaken till lidande i världen 

och att det är själva arvsynden. Det som skiljer dem åt är att Mrs. Coulter underställer sig 

Kyrkans makt medan Lord Asriel handlar på eget bevåg eftersom han inser att Stoftet i 

slutändan har mer makt än Kyrkan själv och han vill hitta ursprunget till Stoftet och förstöra 

det. Han utgör alltså ett stort hot mot Kyrkan och Mrs. Coulter slits mellan sina känslor för 

honom och sin lojalitet mot Kyrkan då han ber henne följa med in i nästa värld. Gränsen 

mellan världarna är som tunnast där norrskenet kan ses vilket föranleder det engelska 

namnet på boken ”The Northern Lights”. 

Allt detta försöker Lyra ta in under bokens sista sidor samtidigt som Lord Asriel lyckas med 

sitt försök och orsakar Rogers död. Lyra har alltså funnit sina föräldrar men det visar sig att 

de inte är godhjärtade vilket tvingar henne till insikten att hon är ensam och på egen hand 

beger hon sig in i den nya världen som Lord Asriel har öppnat dörren till för att försöka 

förekomma sina föräldrar i jakten på Stoft. 

 

2.1.2 Centrala begrepp 

Stoft 

 På engelska: Dust 

 Partikel som sammanflätar individen med dess Daimon 

 Abstrakt medvetandegörande 

 En metafor för arvsynden 

 Alethiometer 

 Kompass som visar Lyra sanningen 

 Styrs av Stoft 

 Har symboler med fler underliggande betydelser som enbart Lyra kan 
tolka 

 Daimon 

 Är en djurkropp som följer individen  

 Individens själ utanför kroppen, sammanbundet med osynligt band 

 Agerar som en moralisk vägvisare åt individen 

 Då individen är barn kan Daimonen ändra form till olika djur, blir senare 
fast i en specifik djurform som speglar individens personlighet.  
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Kyrkan 

 Används på samma sätt som ordet kyrka i verkligheten, till exempel ”katolska 
kyrkan”. 

  Ett samlingsnamn för alla institutioner som styrs av den makthavande kyrkan i 
boken, däribland Magisteriet.  

 Magisteriet 

 En samlingsbenämning av domstolar, byråer och liknande 
institutioner.  

 En av dessa är den Statliga liturgiska undersökningskommissionen 
(SLUKARE), som Mrs. Coulter är ansvarig för.  

 Ett annat exempel är disciplinnämnden som är en form av poliser. Det 
var dessa som tillfångatog Lord Asriel.  

 

2.2 Metod 

2.2.1 Litteraturstudie 

Enligt Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013:31) innebär en litteraturstudie att ”[…] 

systematiskt söka, kritiskt granska och därefter sammanställa litteraturen inom ett valt ämne 

eller problemområde”. I syfte att finna jämförelsepunkter mellan film och bok har alltså en 

litteraturstudie med målet att ringa in betydelsen och tolkningsmöjligheterna av centrala 

begrepp i boken Guldkompassen gjorts. Metoden innebär närmare en systematisk sökning 

och genomgång av stora mängder litteratur, i detta fall vetenskapliga texter, där begrepp 

från boken behandlas för att hitta gemensamma nämnare eller en röd tråd med 

återkommande slutsatser. Det som skiljer metoden från en allmän litteratursökning är att 

den är snäv och enbart inriktad på ett specifikt ämne, i detta fall begreppen Stoft och Kyrkan, 

vilket utesluter allt material som behandlar Gulkompassen i något annat avseende. 

Vidare undersöker vi i litteraturstudien vad vi har funnit om de centrala begrepp som 

framkommit genom läsningen av Guldkompassen för att se om det går att finna en samsyn 

kring deras betydelse och användande i boken (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 

2013:27-28). Av den totala mängden vetenskapliga texter relevanta för vår frågeställning har 

vi behandlat en mängd som är rimlig för att utgöra en representation av vad litteraturen 

kommit fram till och som också är möjlig att behandla under den tidsram som finns för 

denna uppsats. 
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De centrala begreppen, deras betydelser och hur de används i boken kommer sedan 

jämföras med detsamma i filmen med hjälp av en filmanalys för vilken en metod kommer 

presenteras nedan. Utifrån litteraturstudie och filmanalys kommer likheter och skillnader 

analyseras och diskuteras. Avslutningsvis kommer en ämnesdidaktisk reflektion göras som 

behandlar hur bok och film kan användas i undervisning i religionskunskap i svenska 

gymnasieskolan. 

 

2.2.2 Filmanalys 

I denna studie kommer en metod av Erik Hedling (1999:12), professor i filmvetenskap, kallad 

High Concept att användas. Denna metod analyserar såväl innehållet i filmen samt andra 

variabler som påverkar filmens innehåll och betraktarens uppfattning av den.  

Hedling (1999:7-8) beskriver att filmanalyser alltid utgår ifrån vissa grundprinciper, dessa 

måste finnas med i alla filmanalyser. Det är dock inget krav att alla metodens delar redogörs 

för i den slutliga analysens presentation. De delar som alltid måste finnas med är;  

 

1. En reflektion om vad analysen ämnar innehålla och besvara. Således är det viktigt för 

författaren att noggrant sätta analysen i ett sammanhang och finna den kontext 

analysen ska placeras in i. Det är också viktigt att författaren begrundar vem som 

ämnar läsa analysen, alltså vem är analysen riktad mot. Krävs det att läsaren har 

förkunskaper eller räcker det att läsa analysen för att förstå syftet? 

 

2. Den andra punkten handlar om observationen, själva undersökningen av filmen. 

Denna punkt kan tyckas självklar, men innebär snarare att den som genomför 

analysen bekantar sig med materialet, inte bara filmen i sig, utan även dess tillkomst, 

mottagande och andra aspekter som påverkar det som sker i filmen. Genom 

upprepade observationer kan författaren lättare urskilja vad som är av relevans och 

inte i förhållande till syftet.  

 

3. Den tredje punkten behandlar systematiseringen av alla iakttagelser. Författaren 

måste separera vilka utav iakttagelserna ifrån steg två som är av betydelse för syftet 
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med analysen. Författaren måste återigen kontextualisera analysen så att de 

iakttagelser som genomförts besvaras i den avslutande analysen. 

 

4. Den avslutande punkten behandlar uppbyggandet av själva analysen. Denna sker 

som oftast i form av en uppsats eller reflektionspapper, men kan även behandlas av 

lärare i ett lektionspass. Det är viktigt även här att författaren begrundar vem som 

ämnas läsa analysen, då terminologin bör anpassas efter läsarens språk. 

 

(Hedling, 1999:7-8) 

 

Hedling (1999:8-9) menar att det utöver detta arbetsmoment måste finnas en självreflektion 

kring analysens fortlöpande. Författaren måste således ifrågasätta det som för författaren 

känns självklart samt klargöra detta för läsaren. Författaren kan inte förbise faktorer såsom 

historia och kultur vid analysen utan måste ta hänsyn till att dessa faktorer kan påverka 

analysens slutresultat. 

Vidare menar Hedling (1999:9–10) att utöver de grundprinciper som redogjorts för ovan ska 

det i en filmanalys även inkluderas en metod för att analysera en viss del eller ett visst 

moment i filmen. Till denna analys kommer Hedlings modell High Concept att användas.  

Modellen är baserad på teorin High Concept som togs fram i mitten av 1990-talet av 

filmforskaren Justin Wyatt. Genom att studera filmens utveckling i USA visade Wyatt att det 

fanns ett mönster i filmskapandet i USA som effektivt ökade populariteten hos filmer. 

Begreppet High Concept betyder att filmer marknadsförs på ett sätt som maximerar 

eventuell vinst och innehar en viss popularitetspotential (Hedling, 1999:13). Det är också 

vanligt att High Concept-filmernas handling kan sammanfattas i en enda mening, vilket ska 

underlätta marknadsföringen i exempelvis radio och TV (Hedling, 1999:13). I begreppet ingår 

variabler som möjliggör för filmanalytiker att se underliggande faktorer som påverkar en 

films mottagande, därav är dessa variabler grunden för High Concept som metod. Dessa 

variabler utgörs av; berättandet, musiken, stilen, skådespelarna och intertextualiteten 

(Hedling, 1999:13-16). För att förstå dessa variabler i sig själva och i en helhet kommer de att 

presenteras var för sig och därefter ges en förklaring till deras korrelation. 

Den första av dessa variabler är berättandet vilket syftar till flera utav filmens olika typer av 

berättande. Det handlar om filmens uppbyggnad, alltså hur filmen fortlöper. Oftast har 
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filmen en dramatisk inledning och ett logiskt slut, däremellan sker en förtydligande 

redogörelse av inledningen och knyter ihop lösa trådar fram till slutet (Hedling, 1999:14). 

Utöver filmens uppbyggnad som berättande, så innefattar berättandet även vem som 

berättar själva handlingen i filmen (Hedling, 1999:19–21). Hedling (1999:14) menar att andra 

faktorer såsom skådespelarna och specialeffekter är viktigare för filmen än handlingen i sig, 

vilket skapar ytterligare en annan typ av berättande.  

Den andra variabeln berör musiken, som ofta har en betydande roll i specifika scener 

(Hedling, 1999:15). Hedling (1999:15). menar att musiken är en minst lika viktig faktor för 

filmens mottagande som handlingen. Detta grundas i att de flesta filmerna som produceras i 

USA marknadsför musiken och filmen separat. Därav kan musiken, om den mottas bra, 

påverka filmens mottagande i en positiv bemärkelse. Musiken har också en viktig roll i de 

olika scenerna i filmen, där musiken kan påverka filmpublikens känslor. Musiken kan på det 

sättet både förstärka och försvaga en filmscens påverkan på filmpubliken (Hedling, 1999:15, 

25-26). I vissa fall kan det även vara så att skådespelaren även har en musikkarriär vilket kan 

medföra att skådespelarens tidigare musik blir sammankopplad med filmen i sig (Hedling, 

1999:25). 

Tredje variabeln i High Concept begreppet berör stilen. Stilen är själva inramningen i filmen, 

vilken färg, vilka kostymer karaktärerna bär och i vilken miljö filmen utspelar sig i, med mera. 

Filmens stil subordineras av en filmdesign som återspeglas i övriga variabler, där både 

musiken och skådespelarna anpassas för att kunna marknadsföras som en helhet (Hedling, 

1999:15). Filmens stil påverkas också av den genre filmen kategoriseras som, vilket kan 

återspeglas i filmen, då stereotypa drag för genren kan behövas för filmens mottagande 

(Hedling, 1999:27).  

En av de viktigaste variablerna i High Concept begreppet är den fjärde variabeln, nämligen 

skådespelaren. Skådespelaren är den enskilt största delen vid marknadsföringen av filmen. 

Det är genom skådespelaren producenten bygger marknadsföringen kring och det är genom 

skådespelaren som filmen får dess publik. Genom att framgångsrikt medverka i olika 

filmproduktioner kan skådespelaren bygga upp en bas där publiken väljer att se filmer 

baserade på en skådespelares tidigare filmuppdrag. Genom att skådespelare medverkar i 

filmen kan således filmpublikens mottagande påverkas antingen positivt eller negativt 

beroende på filmpublikens tidigare åsikter kring en skådespelare, där mer berömda 

skådespelare lättare attraherar filmpublik till en specifik film (Hedling, 1999:16). 
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Skådespelarna kan också tänkas återspegla en viss grupp i samhället eller samhället som 

stort, där ett mångkulturellt skådespelardeltagande kan knyta samman till fler individer i 

samhället (Hedling, 1999:30-31).  

Den avslutande variabeln inom begreppet High Concept är intertextualitet. Med 

intertextualitet menas relationen mellan ett yttrande och ett annat. Det innebär för filmens 

del att sätta filmen i jämförelse med andra filmer eller andra kulturella inslag i form av serier, 

böcker, med flera. För filmens mottagande är det betydelsefullt för filmpubliken att känna 

igen sig i situationer, musik eller andra faktorer. Är filmen baserad på en bok är det också av 

större betydelse att filmen återspeglar boken, både till stil, musik och att karaktärerna 

framställs som i boken (Hedling, 1999:16-17). Det är vanligt att skådespelare refererar till sig 

själva ifrån andra filmer, eller att en skådespelare spelar liknande karaktärer som tidigare för 

att filmen ska få den intertextualitet som filmproducenten eftersträvar (Hedling, 1999:17). 

Intertextualiteten kan även förekomma på andra sätt, exempelvis genom att vissa 

varumärken förekommer i filmen, eller att barn till tidigare kända skådespelare återspeglar 

dennes föräldrar i filmen, vilket ger åskådaren den referens som krävs för att åskådaren ska 

uppskatta filmen (Hedling, 1999:27, 33-34).  

 

De fem variabler som påverkar High Concept begreppet kan sammanfattas såhär; 

1. Berättandet: filmens struktur och vem som berättar handlingen. 

2. Musiken: är musiken separerad från filmen eller fungerar musiken som en 

förstärkning av känslor för olika scener? 

3. Stilen: den miljö som filmen utspelar sig i, samt färgsättning och kostymers utseende. 

4. Skådespelare: medverkar kända skådespelare? Vad har skådespelaren/-na för roll i 

marknadsföringen? 

5. Intertextualiteten: finns det referenser i filmen som återspeglar på tidigare 

filmer/böcker/serier? Är filmen baserad på en bok och hur förhåller sig filmen i 

sådana fall till boken? 

(Hedling, 1999:13-16). 

 

De olika variablerna ger följaktligen en helhet till analysen, där varje enskild variabel är 

essentiell för analysens slutresultat. Variablerna påverkar också varandra, där exempelvis 
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stilen påverkar både musiken och skådespelarna och där intertextualiteten påverkar 

berättandet, därav ger variablerna den helhet analysen strävar efter.  

 

2.2.3 Komparativ analys 

I denna uppsats kommer resultatet av filmanalysen att jämföras med innehållet i boken, 

således behövs en metod för ett se skillnaderna dem emellan. I denna uppsats kommer en 

komparativ analysmodell av Lennart Hellspong, professor emeritus i retorik, ligga till grund 

för den jämförande analysen (Hellspong, 2001:78-79). Hellspongs komparativa analysmodell 

är i grunden baserad på att jämföra olika texter med varandra, därav kommer en omarbetad 

version av denna analysmodell att användas i denna uppsats.  

Hellspong beskriver att syftet med en komparativ analys är att jämföra två texter med 

varandra för att se likheter och skillnader dem emellan. I vårt fall kommer denna jämförelse 

ske mellan boken Guldkompassen och filmatiseringen av samma bok. Hellspong beskriver i 

sin modell vilka eventuella skillnader och likheter som kan finnas. Utifrån detta använder 

Hellspong sig av sex olika kategorier som bas för analysen. Dessa sex kategorier är 

sammanhanget, språket, innehållet, det sociala, stilen och sambanden (Hellspong, 2001:79-

81). Hellspong specificerar sedermera vad han menar med de olika kategorierna och 

beskriver dem såhär: 

1. Sammanhanget: hur liknar och skiljer sig texten och filmens yttre förutsättningar? Är 

det samma målgrupp? Förutsätter boken och filmen några kulturbakgrunder? Vilken 

funktion fyller boken och filmen i förhållande till dess verksamhet?  

2. Språket: använder sig boken och filmen av samma typ av språk? Används samma 

terminologi i boken kontra filmen? Hur är boken och filmen komponerade? Finns det 

en specifik dramaturgi eller narratologi? 

3. Innehållet: hur skiljer sig boken kontra filmen rent innehållsmässigt? Vilka teman 

väljer boken och filmen att fokusera på? Finns det underliggande perspektiv som styr 

boken och filmen, såsom ideologiska perspektiv? Finns det underförstådda inslag i 

boken och filmen? 
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4. Det sociala: hur skiljer sig det sociala, alltså karaktärernas relationer till varandra, i 

boken kontra filmen? Finns det ett ”jag” och ”du” i boken kontra filmen? Finns det 

språkhandlingar, såsom kritik, skämt, informatoriska inslag? Finns det inslag av olika 

attityder och värderingar i boken kontra filmen? 

5. Stilen: hur skiljer sig stilen i boken kontra filmen, såsom abstrakthet och 

konkretiseringar? Finns det formella och informella skillnader mellan boken och 

filmen? 

6. Sambanden: finns det delar av boken kontra filmen som skiljer sig åt, exempelvis att 

filmen har handlingar som inte existerar i boken, eller att boken lägger större fokus 

kring en del av handlingen som inte alls, eller väldigt lite nämns i filmen? 

(Hellspong, 2001:79-81) 

Genom att fokusera jämförelsen på begreppen Stoft och Kyrkan kommer eventuella likheter 

och skillnader boken och filmen emellan ge värdefull information för att besvara studiens 

syfte. Den komparativa analysmetoden kommer således användas som grund för studiens 

analys, snarare än att enbart beskriva likheter och skillnader mellan de två medierna för att 

sedan implementera likheterna och skillnaderna i analysen. 

2.3 Metodkritik 

Denna studie använder sig utav tre metoder för att på så sätt kunna studera de olika 

delarnas skilda betydelser. Då vi inte fann någon metod som kunde appliceras på såväl 

litteraturstudie som filmanalysen, valde vi således att skilja dem åt. Genom att sedan 

använda en komparativ jämförelsemetod kunde vi jämföra resultatet från de olika delarna. 

De metoder vi har använt har gett oss ett resultat som överensstämmer med syftet för 

studien. Vissa delar av metoderna har varit mindre relevanta än andra, men har inkluderats 

för att inte gå miste om ett resultat som kunnat vara värdefullt. Vi har inte heller funnit en 

metod som jämförde en litteraturstudie med en filmanalys, varav vi omarbetade den 

komparativa jämförelsemetoden för att passa in i vår studie och kunna svara på våra 

problemformuleringar. Denna omarbetning omfattade enbart en textuell omarbetning, 

vilket innebär att innehållet i sig inte ändrats, utan enbart formuleringarna för att kunna 

jämföra boken och filmen Guldkompassen. 
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2.3.1 Validitet och Reliabilitet 

Begreppen validitet och reliabilitet är vanligt förekommande i vetenskapliga uppsatser. 

Dessa är nära sammankopplade och ämnar besvara i vilken utsträckning studien besvarar 

dess syfte, samt hur resultatet påverkas då studien replikeras (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013:103–105). Bryman (2011:351) menar att validiteten och reliabiliteten i 

kvalitativa undersökningar till stor del saknar relevans då begreppen innehåller 

konnotationer som rör mätbara resultat. I vår studie har inga sådana resultat erhållits, därav 

saknar en validitets och reliabilitetsprövning relevans i vår studie. I stället för att använda sig 

av reliabilitets- och validitetsbegreppen menar Bryman (2011:353-354) att en kan använda 

sig av en alternativ metod, nämligen tillförlitlighetsmetoden. Bryman (2011:354) menar att 

tillförlitligheten speglar resultatet av en kvalitativ studie bättre än reliabilitet och validitet. 

Denna metod består utav fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att styrka och konfirmera, varav kriterierna trovärdighet och överförbarhet är av 

större vikt, eftersom att de i större utsträckning även kan användas i 

litteraturundersökningar (Bryman, 2011:354-356). Trovärdighetskriteriet ämnar svara på hur 

trovärdiga vi som studenter är, vilket kan besvaras genom att vi följt de regler och riktlinjer 

som efterfrågas vid studiens början. Vår studies resultat ska sedermera granskas av en 

kunnig inom området för att säkerställa trovärdigheten, vilket sker vid bedömningen av vår 

kandidatuppsats. Överförbarhetskriteriet ämnar granska det skrivna resultatet. Bryman 

(2011:355) skriver att detta kan ske genom täta beskrivningar, det vill säga att texten 

innehåller många detaljer som hjälper läsaren. Genom att presentera boken i en detaljerad 

sammanfattning, återgivelse av den tidigare forskningen, samt den tidigare forskningens 

resultat och slutsatser, får läsaren en detaljerad beskrivning av ämnets helhet som resulterar 

i att nå en hög grad av överförbarhet.   
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3. Teori 

 

De teoretiska ramverken som används i denna uppsats syftar till att tolka såväl resultatet av 

litteraturstudien som resultatet av filmanalysen. Dessa teorier förklarar olika aspekter inom 

såväl film som litteratur vilket gör att vår studie undersöker flera perspektiv av en jämförelse 

mellan boken Guldkompassen och filmen med samma namn. 

 

3.1 High Concept 

Wyatt (1994:8, 15) beskriver hur High Concept-teorin till stor del bygger på hur filmer 

marknadsförs samt vilka aspekter som påverkar marknadsföringen av en film och teorin 

ligger till grund för Hedlings analysmetod som tidigare redogjorts för. Att teorin High 

Concept är en marknadsdriven teori påverkar olika aspekter vid olika delar av 

marknadsföringen, exempelvis hur filmen marknadsförs innan, under och efter filmens 

tillblivelse (Wyatt, 1994:15). Wyatt (1994:8, 15-16) menar att High Concept ska ses ur fyra 

huvudsakliga perspektiv. Dessa perspektiv är underhållnings-, ekonomiskt- micro-, och 

macroperspektivet. De olika perspektiven har olika påverkan på marknadsföringen, vilket 

följaktligen genererar olika utfall av densamma marknadsföringen som sker kring filmen. De 

olika perspektiven avgör således också huruvida filmen kan kategoriseras som en High 

Concept-film eller motsatsen, en Low Concept-film.  

Wyatt (1994:10) menar att underhållningsperspektivet ämnar beröra de aspekter som 

påverkar marknadsföringen sett till det som tilltalar en filmpublik. Genom att använda sig av 

one-liners, eller en sammanfattning av filmen som kan förkortas i en mening, nås 

filmpubliken på ett snabbt sätt som då även ska locka publiken att faktiskt se filmen.  Dessa 

meningssystem används för att lättare kunna marknadsföra filmen i de sammanhang där 

tiden är en bristvara, exempelvis inom Tv-reklam eller som reklam innan andra filmer på bio. 

Underhållningsperspektivet förutsätter samtidigt att filmen har en stor målgrupp, vilket 

syftar till att lättare kunna marknadsföra filmen. De filmer som har en liten målgrupp anses 

inte vara filmer inom High Concept kategorin, då de inte kan marknadsföras för en större 

målgrupp, således drar Wyatt slutsatsen att alla High Concept-filmer har en bred målgrupp 

eller snarare att målgruppen är de flesta individer (Wyatt, 1994:7-8). Wyatt (1994:15) menar 
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exempelvis att filmer som baseras på bästsäljande romaner är lättare att marknadsföra då 

de redan har en större målgrupp, genom ett större antal läsare av boken och ett positivt 

gehör från de som läst boken. De flesta utav filmatiseringarna av bästsäljande romaner 

kategoriseras således som High Concept-filmer.  

Det andra perspektivet som Wyatt betonar är det ekonomiska perspektivet. Detta perspektiv 

syftar till att de filmproducerande företagen ämnar maximera sin vinst kring filmen, vilket 

lättare sker om filmen är en High Concept-film (Wyatt, 1994:15). Denna vinstmaximering 

ökar också genom tidigare nämnda filmatiseringar av bästsäljande romaner, vilka ses som en 

säker vinstkälla genom att marknadsföringen redan har påbörjats genom boken (Wyatt, 

1994:15). I vissa fall är filmen inte en High Concept-film i sig själv, dock kan den bli en High 

Concept-film genom att filmens genre klassas som High Concept. Med detta menas att flera 

filmer med samma genre eller tema kan skapa en High Concept-genre, således blir alla filmer 

inom samma genre eller tema en High Concept-film (Wyatt, 1994:12).  

Det tredje och fjärde perspektivet berör Macro- och Microperspektivet. Dessa två perspektiv 

beskriver filmens marknadsföring utifrån inre och yttre förutsättningar (Wyatt, 1994:16). 

Microperspektivet beskriver hur filmens stil påverkar marknadsföringen, där två 

komponenter är viktigast. Dessa två komponenter är simplifieringen av karaktärerna och ett 

starkt band mellan filmens bild och musik (Wyatt, 1994:16). Bandet mellan bild och musik 

kan exemplifieras med de korta filmasammanfattningarna som ofta ges ut innan filmen 

släpps, exempelvis under Tv-reklamen. I dessa videos visas scener ur filmen tillsammans med 

den musik som finns i filmen. Dessa två komponenter ska fogas samman så att videon 

förbättrar filmens möjligheter att nå framgång (Wyatt, 1994:17). Vidare menar Wyatt 

(1994:17-18) att även Key images kan användas som metod för att marknadsföra filmen. 

Dessa sker exempelvis genom affischer med viktiga scener ut filmen som motiv. I såväl 

videon som affischen ska handlingens one-liner vara tydlig. Denna one-liner ska sedermera 

även ligga till grund för filmens huvudsakliga handling, så att filmpubliken känner igen sig i 

filmen genom hur filmen har marknadsförts (Wyatt, 1994:17). Den andra komponenten som 

tidigare nämnts är simplifieringen av karaktärerna. I marknadsföringen kring filmen används 

ofta skådespelarna som ett sätt att locka publiken. Detta kan enligt Wyatt (1994:10, 17) ske 

genom att kortfattat presentera karaktärerna i den videon som marknadsföringen utgår 

ifrån. Skådespelaren är den enskilt viktigaste komponenten till hur filmen marknadsförs 
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(Wyatt, 1994:31). Skådespelaren ska ge det Wyatt (1994:10) kallar star power, vilket syftar 

till att skådespelaren med sin tidigare erfarenhet och kändisskap ska förbättra möjligheterna 

för att filmen ska nå framgång.  

Macro-perspektivet lyfter i motsats till Micro-perspektivet de yttre förutsättningarna. Dessa 

är främst fokuserade kring det som filmproducenten inte kan påverka. Dessa faktorer kan 

vara hur marknaden för film förändras, hur nya medieformer utvecklas och eventuella 

ägarbyten inom filmkoncernerna (Wyatt, 1994:19). Wyatt menar exempelvis att nya 

medieformer förändra marknaden för film, detta främst genom nya sätt att konsumera film. 

Wyatt nämner främst hur hemmavideon förändrade marknaden genom att människor i 

stället för att se på filmen på bio, väntade tills de kunde se den hemma (Wyatt, 1994:19-20). 

Idag kan denna nya medieform vara den ökade internetanvändningen, där det finns flera nya 

plattformar för att konsumera film, eller att marknaden påverkas av den illegala 

nedladdningen.  

 

3.2 Religionssociologi 

Religionssociologen Meredith McGuire har utformat en lärobok som sammanfattar olika 

teorier kring religion som meningsskapande system. McGuire menar att religion som 

meningsskapare för individer och grupper är centralt för religionssociologi i allmänhet. 

McGuire hänvisar till Weber i avseendet att religion alltid har varit meningsgivande i det 

mänskliga livet, där individer genom religion tolkar sina upplevelser, både kollektivt och 

individuellt (McGuire, 2008:26-27). Vidare menar McGuire att individer väljer att hämta 

mening ifrån ett större socialt meningssystem. Ett sammanhängande meningssystem kallas 

för världsbild (McGuire, 2008:26-27). McGuire (2008:27) hävdar att individer inom det 

moderna samhället sannolikt inte hämtar mening ifrån ett meningssystem utav snarare 

utifrån flera olika, både religiösa och icke-religiösa. I detta arbete kommer således dessa 

definitioner av meningssystem och världsbild att användas. 

För detta arbetets syfte kommer meningsskapande system ses utifrån en kollektiv alternativt 

social syn på meningsskapande system snarare än det individuella. I ett socialt sammanhang 

är ett meningssystem både förklarande och normativt. Detta betyder att meningssystemet 

både förklarar varför systemet är som det är och hur det borde vara. Ett exempel på detta är 
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äktenskapet, som i många fall har en religiös bakgrund och förklaring, men även fungerar 

som en social konstruktion och en föreskrift om hur det bör vara (McGuire, 2008:28-29). 

Religiösa meningssystem kan fungera för att berättiga existerande sociala arrangemang, 

men de kan också utgöra en stark grund för kritik mot existerande social ordning (McGuire, 

2008:29). 

 

3.2.1 Anomi 

Ett begrepp som är centralt för arbetets syfte är anomi. Durkheim beskriver detta koncept 

som avsaknaden av ordning. Alltså är anomi en kollaps av meningssystemet där det slutar 

fungera som ordningsskapande och tappar sin trovärdighet. Detta har han sedan använt för 

att tolka sociala situationer där det uppstår en kris i gruppens moraliska ordning (Durkheim, 

1951:246-257). Enligt McGuire kan en anomi få allvarliga konsekvenser för individen 

(exempelvis självmord) men det är framförallt en social situation. I ett socialt sammanhang 

syftar det till gruppens oförmåga att tillförse individen ordning och normativa 

förhållningsregler. I den sociala gruppen fungerar religion som ett meningssystem som 

skyddar mot anomier (McGuire, 2008:34-35). McGuire (2008:37) hävdar att ett sådant skydd 

kan uttryckas genom utövandet av ritualer som förstärker individens band till gruppen. 

Genom att utföra dessa ritualer påminns individen om sin grupptillhörighet. 

 

3.2.2 Dualistisk världsbild 

McGuire (2008:40-41) presenterar dualismen som en syn som innebär att verkligheten kan 

delas in i två fundamentalt olika former eller motsatta principer, den ena god och den andra 

ond. Denna dualistiska världssyn är enligt McGuire särskilt viktigt i ett kristet trossystem, där 

kampen mellan gott och ont är ett återkommande inslag inom kristen ideologi. Dualismen 

används här även för att förklara mänsklig natur till exempel närvaron av synd, frestelse, 

lidande och behov av Guds hjälp (McGuire, 2008:40). McGuire (2008:235) pekar även ut 

religion som en källa till både social samhörighet och social konflikt. Det betyder att det onda 

kan finnas både inom och utom gruppen. Detta kan kopplas till anomi och meningssystem på 

det sätt att det som utgör ett hot mot meningssystemets trovärdighet och således kan 

orsaka en anomi ofta identifieras av gruppen eller individen som det onda. 
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4. Tidigare forskning 

 

Den större delen av tidigare vetenskapliga undersökningar som är relevanta för vårt ämne 

består utav forskning som berör hela trilogin. Dessa källor har vi valt att inte utesluta. Istället 

har vi valt att fokusera på forskning som berör de begrepp som vi ämnar undersöka oavsett 

om den behandlar enbart Guldkompassen eller hela trilogin. I detta avseende finns flertalet 

källor med relevant innehåll som kommer redogöras för närmare i avsnittet för 

litteraturstudien där begreppen ska ringas in och definieras. 

Vad som däremot varit svårt att finna är vetenskapliga skrifter med filmen som 

forskningsobjekt. Det ämnet är för närvarande starkt begränsat och här finner vi att vår 

filmanalys kan bidra till existerande forskning. Vidare, när det gäller jämförande forskning 

mellan filmen och boken, finns ingen forskning för närvarande vilket gör att vi har fått söka 

efter litteratur med liknande syfte för att finna en metod för jämförelse. Det som placerar 

denna uppsats inom ramen för didaktisk forskning är hur undersökningens fynd kan 

användas i undervisning av religionskunskap. 

De två huvudsakliga källorna för undersökningen av de centrala begreppen är två antologier 

med avhandlingar, artiklar och recensioner av Pullmans verk. Dessa heter Navigating the 

Golden Compass och His Dark Materials Illuminated och innefattar totalt 32 individuella 

texter skrivna av olika författare och forskare om olika aspekter av dels hela trilogin och dels 

specifikt om Guldkompassen. Av dessa texter har vi valt ut de som på något sätt behandlar 

våra utvalda begrepp, Stoft och Kyrkan, vilka framkommit efter en närläsning av boken och 

undersökningen av dessa kommer redogöras för under avsnittet resultat. Här redovisas även 

vad vi funnit i vår litteraturstudie utöver nämnda antologier. 
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5. Resultat 

 

5.1 Litteraturstudie 

I denna uppsats riktas alltså fokus mot de centrala begreppen Stoft och Kyrkan. Den 

amerikanska Pulitzer-belönande författaren Michael Chabon beskriver i recension hur han 

tolkar begreppet Stoft (Chabon, 2005:7). Hans tolkning är bokstavlig och han förklarar Stoft 

som en partikel som förenar en person med dess Daimon, deras andliga följeslagare 

(Chabon, 2005:7-8).  Utöver denna beskrivning menar Chabon att partikeln spelar olika roller 

beroende på var i boken den återfinns och att olika individer uppfattar partikeln olika. Lord 

Asriel är ute efter att använda Stoftpartikeln, till exempel för att transportera sig mellan 

olika dimensionella världar. Magisteriet som förespråkar Kyrkans syn å sin sida ser det som 

ett tecken på ont handlande på så sätt att det i boken går att utläsa ett samband mellan 

Stoft och arvsynd inom den katolska kyrkan (Chabon, 2005:7-9). Genom denna tolkning 

liknar Chabon separationsprocessen vid den katolska kyrkans motverkan av synd och ska ses 

som en kritik mot detta arbetssätt då boken slutar med att barnen inte frigörs från sina 

Daimoner (Chabon, 2005:8-9).  

I enlighet med Chabon menar Schweizer, professor i engelska vid Brooklyn University, att 

Stoft kan tolkas som en mörk materia, alternativt en partikel, som har införlemmats med 

individens medvetenhet. Med detta menar Schweizer att Stoft som partikel är det konkreta 

band som binder ihop individens och Daimonens medvetande med varandra (Schweizer, 

2005:163). Genom separationsprocessen som Mrs. Coulter förespråkar lämnas barnen i ett 

zombieliknande tillstånd och dör sedan av känslomässig förtvining, vilket Schweizer menar 

förklarar Stoftets förhållande till barnets medvetande. Genom att sakna medvetandet har 

barnet inget liv (Schweizer, 2005:163). 

Detta beskrivs även av Lauren Shohet, professor i engelska, i hennes artikel Reading Dark 

Materials där det framhålls att de antagonistiska karaktärerna i Guldkompassen har en 

negativ syn på Stoft av den här anledningen. De vill rädda barnen från att nå detta stadie av 

medvetenhet genom processen beskriven av Chabon ovan. Hon skriver även att Pullman inte 

skiljer på materiell och immateriell verklighet utan det är medvetenheten, alltså Stoft, som 

utgör verkligenheten och kosmos (Shohet, 2005:29). 
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Även Anne-Marie Bird som är professor i engelska verksam vid universitet i Sussex har 

analyserat begreppet Stoft och förklarar att det i sig är tvetydigt och kan ha motsägelsefulla 

betydelser. Bird menar att Stoftets innebörd innefattar såväl människans ursprung som dess 

förintelse. Bird menar också att Pullman i boken använder begreppet Stoft för att knyta 

samman de många olika elementen i boken som utgör själva universumet de lever i (Bird, 

2001:113). 

Den kanadensiska författaren Don DeBrandt beskriver begreppet Stoft likt Chabon, att det är 

en metafor för arvsynd. Till skillnad från Chabon menar dock DeBrandt att Stoft inte enbart 

används av Pullman som ett verktyg för att kritisera den katolska kyrkan utan också som en 

kritik mot vuxna. Denna tolkning grundar sig i arvsynden som sådan att det var genom Eva 

och Adam som människan blev medveten om sin omgivning och medvetet gjorde val utefter 

sina insikter. DeBrandt beskriver att en liknande process sker i Guldkompassen genom att 

det är de vuxna individerna som attraherar Stoft, inte barnen, vilket syftar till oskyldighet hos 

barn och att vuxna individer har en intention med sina val (DeBrandt 2005:36-37). DeBrandt 

(2005:37) menar samtidigt att Stoft ter sig annorlunda kring barn, där Stoft ska ses som en 

elementarpartikel som förbinder barnet med dess Daimon och är en form av kärlek som 

bidrar till att öka barnets självkännedom. 

Utöver de nämnda författarnas analys av begreppen ger även Laura Feldt, professor i 

religionshistoria, sin tolkning av såväl begreppet Stoft som begreppet Kyrkan. Feldt 

(2016:559) menar att Stoft ska ses som en sammankoppling mellan de olika världarna som 

existerar i boken, det är genom detta Stoft som en individ kan färdas mellan de olika 

världarna. Även Feldt menar att Stoft är ytterst sammankopplat med berättelsen om 

syndafallet där det ska spela en avgörande roll i frågan om människans existens och 

överlevnad och där striden om Stoftets, alltså syndafallets, betydelse ska vara det slutgiltiga 

”slaget” (Feldt, 2016:559).  

Feldt (2016:560) menar också att Stoft ska ses som en energi som finns överallt, inte enbart 

som en partikel utan även som arvsynden i sig, därav stämmer Feldt samman med såväl 

Chabon, Schweizer och DeBrandts tolkning, att Stoft används som en metafor för arvsynden. 

Feldt (2016:560) utvecklar sedan också ett resonemang där hon anser att Stoft kan vara en 

kraft som finns inom alla varelser som koexisterar med varandra som styr individens känslor 

och fantasi.  
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Feldt (2016:558) anser att organisationen Kyrkan i boken representerar den kristna 

organiserade kyrkan. Feldt menar att denna organisation i kombination med negativa 

uttalanden om den kristna organiserade kyrkan, från författaren själv, leder läsaren i en 

negativ riktning angående organiserad tro, i synnerhet kristen organiserad tro (Feldt, 

2016:558). Feldt (2016:558-559) menar dock att boken i sig inte ska ses som negativ mot all 

religion utan enbart mot den organiserade tron. Denna slutsats grundar hon i att andra 

religiösa åskådningar, såsom Wicca-rörelsen framställs ur en mer positiv anda av Pullman 

genom sin gestaltning av häxorna i boken. Schweizer (2005:163-164) menar dock att 

häxornas röst i själva verket kan vara Pullmans egna åsikter, vilket även detta oundvikligen 

resulterar i en mer positiv syn på andra religiösa åskådningar än den kristna.  

Feldt (2016:559) menar att Pullman i vissa aspekter trots allt anser att den organiserade 

kristna kyrkan och Bibeln innehar information om mänsklighetens sätt att leva som är 

positivt men att han ger läsaren flera olika tolkningar av bibeltexterna och att den kristna 

organiserade kyrkan inte innehar ett exakt rätt svar. Schweizer skriver å andra sidan: ”Thus, 

the declared aim of the plot is not ecclesiastical reform or even the demolition of the 

established Church; it is rather, open warfare against God, and that is quite a different 

matter” (Schweizer, 2005:164). Genom detta citat skiljer sig Schweizers syn gentemot Feldts, 

genom att Schweizer öppet menar att Pullman inte enbart kritiserar den kristna tron utan 

konceptet om en gud över huvud taget (Schweizer, 2005:164). Bird (2005:196-197) har även 

skrivit artikel vid namn Dust As An Alternative Theological Vision där hon vill påvisa att 

Pullman inte vill ta bort religion utan snarare omvandla den nuvarande religionen till en 

ateistisk form. Bird (2005:195, 197) påvisar att Pullman således inte vill skapa ett religiöst 

tomrum, utan att människan snarare behöver en form av mening med livet, vilket kan fås 

genom förundran och mystik.  Bird (2005:197) tolkar detta som att Pullman vill att religionen 

ska vara mer öppen och egalitär, vilket också öppnar upp för individens egna tolkningar kring 

dennes varande.  

Utöver Feldt har även Bird skrivit om begreppet Kyrkan, nämligen att Kyrkan är en metafor 

för den organiserade kristna kyrkan. Birds syn på Kyrkan liknar Feldts till större delen men 

menar också att begreppet hänger ihop med begreppet Stoft och att dessa två begrepp 

kopplas samman med synden (Bird, 2001:116). Bird (2001:116-117) menar att Kyrkans syfte i 

boken, genom att separera barnen från deras Daimon, är att göra barnen syndfria innan de 
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når vuxen ålder. I denna process där barnen separeras från sin Daimon kunde barnet dö, 

men om det utfördes på rätt sätt överlevde barnet och denna risk var Kyrkan beredd att ta. 

Bird (2001:117-118) kopplar detta till att det är den organiserade kristna kyrkan som kan 

rädda människan och göra den fri från synd även om det innebär en fysisk risk för individen.   

En annan tolkning som Bird gör är att Kyrkan i boken arbetar för att eliminera hoten mot 

denna snarare än att fokusera på tron. Bird tolkar att Pullman genom sitt författande har en 

liknande åsikt om den organiserad kristna kyrkan, i synnerhet den katolska kyrkan Nämligen 

att den organiserade kyrkans fokus inte längre är riktat mot tron utan på att eliminera hoten 

mot den organiserade kyrkan (Bird 2001:117-118). 

Avslutningsvis menar Mary Harris Russel som är professor emerita i engelska (2005:213) att i 

en intervju med Pullman ska Pullman uttryckt att boken Guldkompassen är en omskrivning 

av berättelsen om syndafallet, vilket oundvikligen får ideologiska konsekvenser. Harris Russel 

(2005:220) menar att Lyra ska återspegla Eva ur bibeln, där Lyra ska söka finna sanning och 

kunskap i kontrast till auktoriteten som sprider lögner. 

 

5.2 Filmanalys 

Tidigare har uppsatsens metod för filmanalys presenterats och resultatkapitlet kommer följa 

den struktur metoden presenterades i. Således kommer resultatet att presenteras för varje 

enskild kategori; berättandet, musiken, stilen, skådespelaren och intertextualiteten. 

Filmanalysens resultat kommer därefter att jämföras med litteraturanalysen genom en 

komparativ analysmodell.  

 

5.2.1 Filmens bakgrund 

Filmen utgavs år 2007 och regisserades av den amerikanska filmregissören Christopher 

Weitz. Filmen hade en budget på 180 miljoner dollar och generareade i intäkter 70 miljoner 

dollar i USA och 302 miljoner dollar i övriga världen. Detta innebär att enbart 20 procent av 

vinsten kommer från USA vilket låg långt under förväntningarna (Box Office Mojo, 2007). 
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5.2.2 Berättandet 

Då Hedling beskriver berättandet i filmen menar han dels den dramaturgiska utvecklingen 

men också vem som för handlingen framåt. I filmen Guldkompassen är det ett flertal utav 

karaktärerna som för handlingen framåt, således finns det ingen tydlig berättare i filmen 

utan det är snarare handlingen i sig som för tittare genom filmen. Dock inleds filmen med en 

kortare ramberättelse, som berättas av häxan Serafina Pekkala röst, dock är detta inget som 

framgår för filmpubliken. Detta innebär att de olika karaktärerna påverkar berättandet på 

olika sätt genom att de presenterar olika delar av handlingen, vilket samtidigt skapar flera 

perspektiv på det som sker. De främsta karaktärerna, Lyra, Mrs Coulter, Iorek Byrnison samt 

den högste rådsmedlemmen, ger sina respektive agendor för filmen där de olika 

karaktärerna ger tittaren en möjlighet att förstå de olika perspektiven i handlingen. 

 

Det andra berättandet, dramaturgin, följer den klassiska dramaturgiska modellen, där 

anslag, presentation, fördjupning, upptrappning, klimax, avrundning och berättelsens 

premiss alla finns med. I den klassiska dramaturgiska modellen finns även det som kallas 

överraskningar. I den sista scenen avslutas replikerna med en antydan om att antingen kan 

filmen avslutas eller att det kommer en uppföljare, därför har regissören arbetat för att 

skapa ett nytt dramaturgiskt avslut, där tittaren får förhoppningar om en eventuell 

uppföljare. 

 

5.2.3 Musiken 

Musiken till filmen har den franska filmkompositören Alexandre Desplat gjort. Desplat hade 

fram till filmen Guldkompassen mestadels komponerat musik för franska filmer, men efter 

att ha arbetat med filmmusik i några amerikanska filmer fick han större uppdrag inom 

filmbranschen. På senare år har han även skrivit filmmusik till såväl de sista Harry Potter 

filmerna som Grammyvinnande The Kings Speech och The Grand Budapest Hotel. Större 

delen av filmens musik är instrumental och speglar filmscenernas känsloflöden, således 

förstärker filmens musik de känslor som skådespelarna agerar utefter. Musiken förekommer 

också främst under de scener där det inte finns en naturlig konversation, exempelvis då 

karaktärerna förflyttar sig mellan olika platser.  Filmens ledmotiv, låten ”Lyra” som spelas 

under filmens eftertext, sjungs av den brittiska sångerskan Kate Bush. Ledmotivet fick inte 

det största mottagandet av lyssnare, däremot blev låten nominerad för ett Satellite pris, för 
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bästa originallåt i en spelfilm. Priset delas ut av filmkritiker och journalister, dock vann 

filmens musik aldrig något pris.  

 

Låten som sjungs av Kate Bush har inte heller fått något större mottagande tack vare Bushs 

tidigare musikkarriär, utan Bush hade varit inaktiv som artist under en längre period och det 

var först senare som hon återupptog sitt artisteri. Musiken i filmen hade följaktligen ingen 

större påverkan inom musikbranschen i sig, däremot bidrog filmmusiken till att Alexandre 

Desplats karriär fick ett uppsving.  

 

5.2.4 Stilen 

Filmen ingår i fantasy-genren och har flera genre-typiska drag, såsom talande djur, farkoster 

som inte borde kunna flyga, men som gör det ändå och typiskt för denna film, även en 

Daimon i form av olika talande djur. Denna Daimon är en varelse som guidar människan till 

att göra eller inte göra olika val i livet. Denna Daimon kan dessutom hos yngre människor 

byta skepnad och förvandla sig från ett djur till ett annat beroende på situationen.  

 

Filmens stil som arbetar med olika ljussättningar för att likt musiken spegla känslotillståndet 

som karaktärerna upplever i de olika scenerna, exempelvis används en mörkare färgsättning 

för tillfällen då karaktärerna gömmer sig eller är på något sätt utsatta för fara. I andra scener 

med ett mer positivt inslag används en ljusare färgsättning.  

 

Filmen utspelar sig inte under någon särskild epok utan försöker snarare att använda sig av 

flera tidstypiska inslag. Detta syns i exempelvis kostymsättningen, där en äldre form av 

kostymer används. De försöker också använda sig av en framtidsstil, där högteknologiska 

instrument och maskiner används för att visa att filmen ska ses som en del i framtiden. 

Regissören har dock arbetat bra med att föra dessa stilar samman, för det är inget som den 

allmänna publiken uppfattar. Till skillnad från musiken så hade hantverket kring design och 

utformning större framgång, med två Oscarsnomineringar varav en vinst för bästa visuella 

effekter.   
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5.2.5 Skådespelaren 

Flertalet utav karaktärerna i filmen spelas utav skådepelare och skådespelerskor med stora 

meritlistor från tidigare Hollywoodfilmer. Bland annat ses Daniel Craig i rollen som Lord 

Asriel, Nicole Kidman som Mrs. Coulter, Christopher Lee som högsta rådsmedlemmen och 

Ian McKellen gör rösten till isbjörnen Iorek Byrnison. Alla dessa skådespelare bidrar genom 

sina tidigare filmer till att se även Guldkompassen. Hedling beskrev att skådespelarna kan 

avgöra att en film får positivt gehör bara av att de tidigare har gjort bra roller i filmer vilket 

är fallet i Guldkompassen. Genom enastående gehör för sina roller i tidigare filmer medför 

det att nästkommande filmer förbättrar förutsättningarna för att filmen ska få ett positivt 

gehör. Den karaktär vars skådespelerska inte tidigare hade någon filmroll att falla tillbaka 

emot var Dakota Blue Richards som spelar Lyra Belacqua. Den brittiska skådespelerskan 

debuterade inom filmbranschen med rollen vilket inte inger samma förväntningar som de 

tidigare nämnda skådespelarna. Dessutom har inte Dakota byggt upp en publikskara som ser 

en skådespelares eller skådespelerskas filmer oavsett vad filmen handlar om eller vilka andra 

skådespelare som är med.  

 

Hedling menade också att skådespelarna kan väljas ut eller spegla vissa delar utav samhället. 

I Guldkompassen syns tydligt ett klassamhälle där de rika och fattiga innehar såväl olika 

värderingar samt olika roller i filmen. I filmens handling speglas detta genom de rikare 

Magisteriet som styrs av den högste rådsmedlemmen, samt av expeditions- och 

forskningsledaren Mrs. Coulter. Den fattigare skaran av samhället består istället av 

Zyjenarna, vars barn blir kidnappade. Detta syntes främst i hur karaktärerna såg ut, där de 

rika var rena och hade fina kläder, medan de fattiga var mindre rena och hade trasiga kläder. 

Huvudkaraktären Lyra tillhör den rikare skaran av samhället, men umgås enbart Roger och 

Zyjenarnas barn, vilket skapar en känsla av att Lyra inte berörs av klassamhällets skillnader 

utan gör det hon känner för själv. Hedling beskriver också att valet av skådespelare kan 

väljas för att spegla ett mångkulturellt perspektiv, något sådant finns dock ej i 

Guldkompassen, då merparten av skådespelarna är vita västerlänningar.  
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5.2.6 Intertextualitet 

I filmen Guldkompassen finns den tydliga intertextualiteten genom att den är baserad på 

boken med samma namn. Då denna undersökning ämnar jämföra begreppen Stoft och Kyrka 

är det således relevant att även beskriva hur dessa begrepp används i filmen. 

 

Stoft 

Det första begreppet, Stoft, är ett begrepp som behandlas främst i början av filmen och i den 

avslutande delen av filmen. I filmens inledande scen beskrivs Stoft som något som kopplar 

samman universums alla världar, där varje enskild värld är den andre olik. I samma inledande 

scen beskrivs också att vetenskapsmännen skapade en kompass, en Alethiometer, som 

visade var Stoftet fanns, däremot förbjöds allt prat om Stoft av den styrande makten och alla 

kompasser beslagtogs utom en. Den enda som kunde läsa denna kompass var Lyra Belacqua.  

 

Den andra gången som Stoft nämns är då Lord Asriel berättar om sina upptäckter efter en 

expedition på Svalbard. Lord Asriel beskriver då Stoft som en partikel som kommer genom 

atmosfären från en parallell värld och sedan strömmar in genom människans Daimon och 

sedan till människan själv. Lord Asriel säger också att med hjälp av Stoftet kan människan 

färdas mellan de olika världarna.  

 

Under filmens mittendel nämns Stoft vid några enstaka tillfällen, dock är det ofta i samband 

med att Lyra försöker ta reda på mer om vad Stoft är. Eftersom hon reser med Mrs. Coulter, 

som står under Magisteriets order, får Lyra ofta reprimander om att inte nämna Stoft igen, 

att Stoft inte är något bra och särskilt inte för barn. För att föra handlingen i filmen vidare 

används Alethiometern som ett medel för att beskriva vad som har hänt tidigare och vad 

Lyra måste göra i framtiden. Med hjälp av Stoftet kan Lyra tolka Alethiometern som berättar 

sanningen om dåtidens händelser, med hjälp av den informationen reser Lyra till Bolvangar 

för att stoppa separeringsprocessen mellan barnen och deras Daimoner.  

 

I filmens sista scen kommer Stoft på tal igen, detta i ett samtal mellan Lyra och hennes vän 

Roger. I detta samtal kommer det fram att Lyra fortfarande inte vet vad Stoft är men att hon 
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tillsammans med sin far behöver resa till de parallella världarna för att ta reda på vad Stoft 

verkligen är.  

 

 Kyrkan 

Begreppet Kyrkan är något svårare att beskriva utifrån filmen, då begreppet inte nämns alls. 

Det har istället omvandlats till andra begrepp, som även delvis används i boken. I filmen 

används begreppet Magisteriet eller Auktoriteten. Dessa begrepp beskrivs utifrån två olika 

perspektiv, dels genom Magisteriet själva, men också av motståndarna till Magisteriet. 

 

I öppningsscenen beskrivs Auktoriteten som en styrande makt som är motståndare till 

Stoftet. De ha förstört nästan alla Alethiometrar och har förbjudit alla att nämna Stoft.  

I inledningen då Lord Asriel ska presentera sina upptäckter för vetenskapsrådet finns även 

representanter från Magisteriet på plats. Då Lord Asriel berättar om upptäckten av Stoft 

ifrågasätter Magisteriet direkt den upptäckten. Lord Asriel svarar med att Stoftet kommer 

från parallella världar, världar utan såväl Magisteriet och styrande Auktoritet, varpå en 

representant från Magisteriet svarar att det enbart är en hörsägen.  

 

Cirka tjugo minuter in i filmen visas en scen från ett möte mellan högt uppsatta medlemmar 

inom Magisteriet. De säger att vetenskapsmännen vägrar ge upp den sista Alethiometern. 

Då vetenskapsmännen vägrar ge upp den sista Alethiometern och vetenskapsrådet har 

beslutat att finansiera Lord Asriels nästkommande expedition med att försöka resa till de 

parallella världarna, anser Magisteriet att de har ett stort problem framför sig. Om Lord 

Asriel kan bevisa att det finns parallella världar menar den högste rådsmedlemmen hos 

Magisteriet att det blir omöjligt att undanhålla Stoftets existens. Den högste 

rådsmedlemmen menar att det alltid kommer finnas fria tänkare och kättare, men att de 

kommer vara betydligt fler om problemet inte tas om hand. Den högste rådsmedlemmen 

beskriver att separationsprocessen som Mrs. Coulter leder är viktig så att barnens Daimoner 

försvinner från barnet innan det hinner stabiliseras, så att barnens sinne inte påverkas och 

förvrängs av Stoftet. Då kan barnen leva ifred med sig själva och ingen kommer att motsäga 

sig Magisteriets auktoritet. 
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Efter cirka 23 minuter ger Mrs. Coulter sin förklaring på varför Magisteriet finns. Mrs. Coulter 

beskriver Magisteriet som ett institut som håller reda på vad som är rätt och fel åt folk, så att 

människorna inte ska behöva oroa sig om sådant de inte förstår.  

 

Efter den scenen visas Magisteriet endast i ett fåtal scener, där alla beröra det tidigare 

nämnda problemet, enda fram till efter cirka en och en halv timme in i filmen, då Mrs. 

Coulter kommer fram till forskningsstationen Bolvangar där separationsprocessen 

genomförs. I ett möte med de övriga ledarna på forskningsstationen berättar Mrs. Coulter 

att de inte längre behöver bekymra sig för Lord Asriel. Magisteriets soldater är på väg till 

Lord Asriels forskningsstation på Svalbard för att gripa Lord Asriel och att han kommer 

dömas till döden för kätteri. 

 

Efter att Lyra nästan genomgick separeringsprocessen förklarar Mrs. Coulter för Lyra varför 

de genomför den. Mrs. Coulter menar att några människor inte lydde Auktoriteten och att 

det var därför som Stoft har kommit in i deras värld. Stoftet förorenar människans själ och 

tänkande och enda sättet att bli av med det är genom separationsprocessen.  

 

I filmens avslutande scen nämns Magisteriet för sista gången. I ett samtal mellan häxan 

Serafina Pekkala och Lee Scoresby beskriver Serafina att Magisteriet vill kontrollera alla 

människor i alla världar. Magisteriet har inte tidigare kunnat utöka sin makt, men om Lord 

Asriel lyckas hitta ett sätt att färdas mellan de olika världarna kan Magisteriet försöka 

kontrollera även de världarna.  
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6. Analys 

 

6.1 Sammanhanget 

Boken och filmen har skillnader när det kommer till de yttre förutsättningarna. Boken är 

skriven och först publicerad i Storbritannien och filmen är producerad i USA vilket förutsätter 

olika kulturbakgrunder. Kulturbakgrunden påverkar exempelvis marknadsföringen av filmen. 

De olika kulturbakgrunderna möjliggör eller hindrar marknadsföringen, såtillvida att 

människan upplever olika saker när de konsumerar filmens marknadsföring. I detta 

sammanhang kan kulturbakgrunden likställas med kollektiva meningssystem. Detta medför 

att olika kollektiva meningssystem föranleder olika normer, vilket i sin tur påverkar såväl 

individens uppfattning av filmens marknadsföring, som filmen i dess helhet. De olika 

meningssystemen möjliggör samtidigt att marknadsföringen kan vara olika inom olika 

meningssystem, så att fler individer ska ta emot marknadsföringen positivt. Detta med 

bakgrund i att filmens syfte inte är att framställa religion dåligt utan att syftet snarare är 

ekonomisk vinst. 

Catholic League of Religious and Civil Rights menar samtidigt att filmen ämnar sälja in ateism 

till barn och tar alltså tydligt avstånd från filmens budskap (Gorski, 2007). Det har det än idag 

inte gjorts någon uppföljare till Guldkompassen, alltså har resten av trilogin inte filmatiserats 

och med tanke på bojkotten från delar av den katolska kyrkan kan frågan ställas hur stor 

makt religiösa organisationer har över filmskapande och konstnärskap. Detta varierar 

givetvis från land till land där olika kulturbakgrunder existerar. Bokens författare är av 

brittiskt ursprung och i hans hemland och andra delar av världen, såsom i Sverige, är 

böckerna mångfaldigt prisbelönta medan filmen å andra sidan är producerad i USA. Därav 

kan man fråga sig om det finns något samband mellan hur stark roll religiösa organisationer 

har i de olika länderna. 

En annan skillnad mellan boken och filmen är deras målgrupper. Även om båda är ämnade 

att tilltala barn och unga vuxna så går det inte med säkerhet att säga hur stor publik 

författaren haft som mål att nå, medan filmen uttalat har som syfte att nå en stor, global 

publik. Wyatt menar att det ekonomiska vinstperspektivet är det huvudsakliga när det gäller 

filmproduktion, viket således förklarar delar om varför bok och film har skilda målgrupper. I 
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den tidigare nämnda artikeln How Hollywood Saved God nämns att filmens budget 

motsvarade 180 miljoner dollar, vilket medför att det inte finns utrymme för ekonomiskt 

misslyckande. Således var det av större vikt att de religiösa inslagen, såsom innebörden av 

Stoft och Kyrkan, tonades ned. I samma artikel framläggs att bokens själ lämnas utanför 

filmen. Detta kan tolkas som att då bokens syfte är att belysa kritik mot organiserad religion, 

vilket ses som dess själ, och då religionskritiken uteslutits ur filmen kan det tolkas som att 

bokens själ har lämnats utanför filmen. Pullman sade i en intervju ”They do know where to 

put the theology, and that’s off the film” (Rosin, 2007). Med detta citat menar Pullman att 

han visste om att hans böcker som innehöll kontroversiella åsikter, då han kritiserar 

organiserad religion genom att nytolka berättelsen om syndafallet, potentiellt inte skulle få 

positivt mottagande från vissa grupper som till exempel den katolska kyrkan vilket i sin tur 

också skulle påverkar filmatiseringen.  Vår tolkning är alltså att filmens skapare i högre grad 

tagit målgruppens kulturbakgrund i beaktande än författaren av boken.  

Vidare fyller bok och film olika funktioner i förhållande till sina verksamheter på det sätt att 

vinstsyftet möjligen är i större fokus vid filmproduktionen än vid framställandet av 

litteraturen då filmen kostat substantiellt mycket mer att producera än boken. Med 

Pullmans tidigare bakgrund som lärare kan också tänkas att de finns olika syften med boken 

respektive filmen. Ur lärandeperspektivet som Pullman beskriver ger boken läsaren verktyg 

för att själv tolka sin egen religiositet och tro utifrån handlingen och begreppen i boken, 

medan filmen snarare har ett kommersiellt syfte som kräver att publikens åsikter främst 

utgörs av positivt gehör. Vidare gör skillnaderna i religiöst innehåll i bok och film att dessa är 

intressanta att använda i undervisning till exempel för jämförande analys som kan sträcka sig 

över flera ämnen, till exempel språk, religionskunskap samt samhällskunskap.  

 

6.2 Språket 

I de olika resultatredovisningarna ovan kan det urskönjas en tydlig distinktion i hur 

begreppet Kyrkan används. I boken används begreppet som en synonym till Magisteriet och 

liknande institutioner i boken. I filmen förekommer inte begreppet Kyrkan alls utan där 

används enbart begreppen Magisteriet och likställt med detta, Auktoriteten. I boken ges en 

annan förklaring av vad författaren menar med begreppet Kyrkan, där Magisteriet och dess 

olika institutioner presenteras som synonymer till Kyrkan. I filmen sker snarare en 
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introduktion till en Auktoritet som senare förtydligas i att Auktoriteten är samma institution 

som Magisteriet, således finns det en tydlig skillnad mellan boken och filmens användande 

av begreppet Kyrkan. I boken har begreppet Auktoriteten en annan betydelse vilket 

framkommer först i senare böcker men som här är relevant att nämna. Begreppet Auktoritet 

är nämligen en synonym till Gud själv som i högsta grad är en verklig och fysisk varelse och 

som Lyra faktiskt träffar. Således används terminologin olika i boken kontra filmen. Samtidigt 

är både bokens och filmens uttalade handlingsdrivande motiv att störta Auktoriteten men 

detta får helt olika effekt på grund av deras olika definitioner. 

Filmens omstörtning syftar till att omkullkasta Magisteriet, alltså den onda, organiserade 

religionen medan boken syftar till en omkullkastning av Gud själv som alltså utpekas som 

ond. Vilken av Gud och Kyrka som är ond är ett ämne som är öppet för tolkning vilket 

möjligtvis utnyttjas av filmproducenten som väljer den mindre kontroversiella varianten, 

alltså att det är berättelsens fiktiva Kyrka och inte Gud själv. Enligt vår litteratursökning kan 

Pullmans syfte med skrivandet dels tolkas som att han hade som syfte att som Schweizer 

skriver besegra Gud helt och hållet och dels som att han vill omtolka kristendomens 

grundtankar genom sin omtolkning av berättelsen om syndafallet utan att ta bort Gud, som 

Feldt skriver. Oavsett finns onekligen religionskritik närvarande i både bok och film men i 

filmen snarare i Feldts mildare variant. Trots detta har filmen bojkottats av delar av den 

katolska kyrkan vilket kan tolkas som att denne ser de religionskritiska inslagen som ett hot 

mot sitt meningssystem och hotar att undergräva trovärdigheten och stabiliteten av 

meningssystemet i synnerhet hos yngre läsare. Detta överensstämmer med Birds tolkning 

som innebär att den organiserade kyrkan i allmänhet och den katolska kyrkan i synnerhet är 

intresserade främst av att skydda kyrkan snarare än tron. 

Till skillnad från hur begreppet Kyrkan presenteras finns det inte lika stora skillnader i 

presentationen av begreppet Stoft i bok och film. Det som skiljer dem åt är att man i boken 

gör en direkt men delvis fiktiv koppling till den verkliga Bibeln, mer specifikt första 

Moseboken, när det gäller Stoft samt kopplar det väldigt tydligt till arvsynd och syndafallet. 

Det är Lord Asriel som här förklarar berättelsen om syndafallet för Lyra och säger att det var 

när Eva åt av kunskapens träd som hon och Adam blev varse sina Daimoners sanna form och 

kunde tala med dem. Vidare säger han även att ordet Stoft i sig även det är hämtat ur Bibeln 

vilket överensstämmer med Bibelns engelska översättning där Stoft motsvaras av ordet Dust. 
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Denna koppling är långt ifrån lika explicit i filmen och Bibelns och verklighetens kyrka nämns 

inte alls. Alltså är det egentligen inte definitionen av Stoftets natur som skiljer bok och film åt 

mest utan snarare dess relation till Kyrkan. 

I övrigt finns det en liknande dramaturgi och narratologi i boken och filmen, båda följer den 

klassiska dramaturgin och narratologin, där såväl anslag, presentation, fördjupning, 

upptrappning, klimax och avrundning finns med. Det som skiljer berättandet i bok och film är 

hur handlingen presenteras för läsaren respektive publiken. I boken används tekniken in 

medias res, alltså att läsaren kastas direkt in i handlingen, således ges inte läsaren någon 

bakgrund till bokens huvudsakliga handling. I filmen används en ramberättelse där en 

berättarröst tillhörande Serafina Pekkala ger publiken en bakgrund till handlingen, vilket 

medför att publiken lättare förstå vad som senare sker i filmen.  

 

6.3 Innehållet 

Till att börja med är bok och film innehållsmässigt relativt lika, i synnerhet med hänsyn till 

handlingens kronologiska utveckling. Karaktärerna utför liknande handlingar vid liknande 

tillfällen och platser med samma resultat. De skillnader som finns gäller snarare hur mycket 

utrymme dessa handlingar och platser får i relation till varandra. I början av filmen då Lyra 

befinner sig i Oxford och London ges proportionerligt lika mycket utrymme i bok och film. 

Däremot när Lyra lämnar London för att resa vidare med Zyjenarna ges betydligt mer 

utrymme i boken då Lyra under resans gång lär sig använda alethiometern och möter 

karaktärer som i hemlighet sinsemellan talar om hennes öde med resultatet att läsaren på 

detta sätt får en känsla för Lyras roll i berättelsen. Detta sker i filmen i ramberättelsen då 

samma sak istället förmedlas genom berättarrösten. Den slutsats som går att dra utifrån 

detta är att begreppet Stoft får mindre utrymmet i filmen gentemot boken. Då 

Alethiometern och profetian är sammankopplade med begreppet Stoft och dess roll i 

handlingen går det inte att undvika att definiera dessa för bokens fortsättning. Då publiken 

får samma information redan i ramberättelsen i filmen kan ytterligare förtydligande av dess 

innebörd lättare undvikas. Detta förtydligande sker i boken genom att Lyra under hennes 

resa med Zyjenarna lär sig att tolka Alethiometern med vägledning av Farder Coram, samt av 

sig själv, genom hennes egen intuition, vilket är en viktig detalj i boken för att förstå 

processen av hur Lyra lär sig att tolka Alethiometern och i förlängningen hur Lyra förstår 
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Stoft. Lyras särskilda förmågor och intuition är centralt för bokens tema där hon framställs 

som en ny Eva i omtolkningen av syndafallet och arvsynden vilket inte är fallet i filmen. 

 Vidare ges händelserna i Svalbard relaterade till Iorek Byrnison väsentligt mycket mer 

utrymme i filmen än boken. Efter denna episod avslutas filmen med Lyra och hennes vänner 

i ett luftskepp på väg till hennes pappa. I boken däremot följer en lång episod då Lyra möter 

sin pappa, Mrs. Coulter hinner upp Lyra, hennes vän Roger blir dödad, bron till nästa värld 

skapas och Lyra bestämmer sig för att korsa den. De avslutande scenerna i boken respektive 

filmen skiljer sig därmed åt. Utifrån High Concept-teorin skildras därmed avslutningen i 

filmen så att det eventuellt skulle kunna ske en uppföljning av den första filmen. Då det 

ekonomiska perspektivet är avgörande berodde den uppföljningen således på gensvaret från 

publiken. I bokens avslutande sidor beskrivs det hur Lyra och hennes Daimon väljer att 

avgöra själv huruvida Stoft är något positivt eller negativt. I boken menar de att de har 

lyssnat på de vuxnas förklaring trots alla grymheter. I en konversation mellan Lyra och 

hennes Daimon diskuterar de om Magisteriet, Kyrkan och hennes föräldrar ämnar förstöra 

Stoft. På grund av detta drar Lyra slutsatsen att eftersom de är onda människor och säger att 

Stoft är ont, att de kanske är något gott och att de ska finna källan till Stoft innan dem. Detta 

förstärker Lyras roll som Eva, i sökandet efter den sanna kunskapen vilket också befäster 

henne som vad McGuire definierar som den moderna människan som hämtar mening från 

olika källor istället för en. Därmed skiljer sig den underförstådda innebörden av bokens och 

filmens avslutning, där Lyra gör ett ideologiskt ställningstagande i boken, men som saknas i 

filmatiseringen.  

De scener där Lyra upplever kris i sitt meningssystem, exempelvis då hon rymmer från Mrs. 

Coulter, finns visserligen med i filmen, men ges inte samma utrymme. I denna scen utmanas 

Lyras uppfattning om vad som är gott och ont, vilket är ett genomgående tema för 

Guldkompassen. Lyra kämpar med att välja bland de sociala meningssystem som finns att 

tillgå och finner att hon inte passar in där hon trodde. Den återkommande närvaron av 

anomier i Lyras meningssystem genom berättelsens gång resulterar som nämnts i boken i en 

kollaps av Lyras meningssystem, där hon förlorar tron på vuxenvärlden, som hon tidigare 

tagit för att vara sanning. Där bokens berättelse tar slut startar Lyras sökande efter ett nytt 

meningssystem och socialt sammanhang i en annan värld, medan den slutgiltiga krisen 
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utesluts, alternativt lämnas till en eventuell uppföljning, som än inte har producerats, i 

filmen. 

 

6.4 Det sociala 

Den sociala struktur som skiljer boken och filmen åt är relationen mellan individen och deras 

Daimon. I boken för Lyra en ständig diskussion med sin Daimon Pantalaimon, där de 

diskuterar vad som sker runt omkring dem, samt hur Lyra ska agera i olika situationer vilket 

inte sker i lika stor utsträckning filmen. Det är i dessa samtal med sin Daimon som Lyra och i 

vidare utsträckning läsaren förstår vad som sker i de olika situationerna hon befinner sig i 

och hur hon ska förhålla sig till andra individer. Lyras meningssystem påvisas alltså i dessa 

samtal och således kan man följa dess utveckling efterhand som boken fortskrider. Eftersom 

Daimonen enligt en definition sägs vara människans själ i fysisk form kan detta likställas med 

ett inre samtal som människor vanligtvis för med sig själva men som man alltså genom 

denna konstruktion som läsare kan följa. Att det inte ges lika stor plats i filmen kan därför 

tolkas som att förändringen av Lyras meningssystem inte är ett lika centralt tema. 

Boken ger ytterligare en tydlig beskrivning av relationen mellan individen och dennes 

Daimon, där Daimonen ska ses som en del av individen själv, därav blir vikten av 

separationsprocessen tydligare i boken jämfört med filmen. Den sociala relationen mellan 

individen och dennes Daimon förstås inte på samma sätt i filmen. Filmen uttrycker den 

relationen snarare som att individen och Daimonen är vänner med varandra och att de 

vägleder individen att agera rätt. När man analyserar separationsprocessens innebörd blir 

detta en ännu viktigare skillnad mellan bok och film eftersom individens förmåga att 

kontinuerligt förändra sitt meningssystem försvinner om människan skiljs från sin Daimon. 

Kyrkan får på så sätt kontroll över meningssystemet och kan implementera sin egen version 

av verkligheten på barnen. Kyrkan ser vidare att eftersom det är Stoftet som binder samman 

människa med medvetande och sin Daimon så är det själva upphovet till anomier i 

meningssystemet vilket hotar stabiliteten och måste elimineras. 

I såväl filmen som boken existerar en tydlig skillnad mellan vi och dem, det vill säga de onda 

och goda, alltså en tydlig dualistisk världsbild. Detta förmedlas tidigt för läsaren och för de 

som ser filmen. I filmens ramberättelse beskrivs hur en styrande makt överordnar sig själva 
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alla andra, vilket skapar motsättningar mot de som utesluts från den styrande makten. Även 

i boken presenteras denna motsättning på ett liknande sätt, genom att Kyrkan motsätter sig 

vidare forskning kring Stoft. I såväl bok som film ges läsaren och publiken intrycket att de 

goda är Zyjenarna och vetenskapsmännen, medan de onda består utav Magisteriets ledare 

och Mrs. Coulter. Denna uppdelning är dock under ständig förändring i synnerhet för Lyra 

eftersom att hon genom berättelsens gång vid flera tillfällen får omvärdera vad som är gott 

och vad som är ont. Det är en central del av utvecklingen av hennes meningssystem och en 

mognadsprocess som är nära sammanlänkad med Stoft som står för medvetandegörande 

kraft. 

Avslutningsvis bör också ramberättelsens informatoriska betydelse nämnas här. Den 

information som genom ramberättelsens berättarröst ges i filmen får läsaren gradvis och 

framförallt mer detaljerad i boken. Det är alltså bara utvalda delar som delges på detta sätt i 

filmen och vilka delar som valts ut signalerar tydligt vad filmproducenterna kommer ge störst 

vikt i berättelsen. Till exempel nämns Stoft som något som funnits i världen längre än alla 

andra varelser utan att ge någon närmare beskrivning av vad det faktiskt är. Vidare nämns 

även att människor har skapat Alethiometrar som visar sanningen och som därför förstörts 

av Kyrkan eftersom de vill förmedla sin egen sanning men ingen förklaring ges om vilken 

sanning som avses och hur detta är kopplat till Stoft. 

 

6.5 Stilen 

Stilen i bok och film är övervägande liknande men vissa väsentliga skillnader finns. Detta 

gäller i synnerhet när man i filmen vill konkretisera något som i boken är abstrakt. Ett 

exempel är bandet mellan människa och Daimon. Bandet är osynligt men i högsta grad 

verkligt. Detta väljer man i filmen att visa i scenen där Lord Asriel visar upp ett fynd i form av 

ett fotografi där han fångat Stoft på bild. Scenen återfinns i både film och bok men i filmen 

visar fotografiet en man och hans Daimon med Stoft som strömmar emellan dem. Detta är 

en tydlig konkretisering av det annars osynliga bandet. I boken däremot har scenen en helt 

annan betydelse då bilden visar en man och ett barn där Stoftet strömmar ner ovanifrån till 

mannen men inte till barnet och istället påvisar en egenskap hos den vuxne som inte barnet 

har. Genom denna konkretisering har filmproducenterna också förenklat Stoftets innebörd 

eftersom det är långt mer komplext än att utgöra ett band mellan människa och Daimon. 
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Innebörden av att Stoftet strömmar till mannen och inte till barnet betyder att barnet ännu 

inte nått det medvetandegörande som hör vuxenvärlden till och som också är kopplat till 

syndafallet där kunskap leder till förvisning från paradiset. Som litteratursökningen visade så 

innefattar begreppet Stoft en mängd olika tolkningsmöjligheter och en stor komplexitet 

vilket inte ges utrymme till att utforska i filmen. 

En förklaring till detta kan vara att filmens handling och budskap enligt High Concept teorin 

måste kunna sammanfattas med en mening vilket försvåras betydligt om man samtidigt vill 

förmedla komplexitet och djupare lager av mening i en berättelse. Detta skapar även en 

fallgrop eftersom att ett annat syfte med att sammanfatta en film på detta sätt är att 

underlätta att placera den i en tydlig genre till exempel episk fantasy. När man gör detta 

överförs publikens tidigare uppfattningar av genren som en konsekvens till den nya filmen 

vilket kan vara till både för och nackdel. I Guldkompassens fall kan det ha varit till nackdel 

eftersom den på detta sätt kom att grupperas tillsammans med andra filmer riktade till barn 

som inte erbjöd samma mångfacetterade tolkningsmöjligheter. 

När det gäller formella skillnader mellan bok och film finns där inget att anmärka på 

eftersom att bokens berättarteknik lätt låter sig överföras till formen av en film. Detta 

eftersom det finns en allvetande berättare som genomgående behåller ett utifrånperspektiv 

vilket faller sig naturligt att använda i en filmatisering. Även dialoger är skrivna på ett sådant 

sätt som lätt kan lånas in i en filmatisering och ibland används utan omskrivning. 

 

6.6 Ämnesdidaktisk reflektion 

För att kunna tillgodogöra sig det religiösa innehållet i Guldkompassen krävs grundläggande 

kunskap i religionshistoria, i synnerhet de delar som återfinns i Gamla Testamentet. 

Pullmans berättelse behandlar som känt myten om syndafallet vilken återkommer i alla de 

abrahamitiska religionernas skrifter. För att kunna analysera likheter och skillnader mellan 

de olika berättelserna och hur de kan förhållas till boken är det därför lämpligt att först 

undervisa i detta vilket överensstämmer med den första punkten i det centrala innehållet i 

religion 1 (se bilaga 1). I gymnasieskolan ges stort utrymme i det centrala innehållet till 

frågor om individen och samhället; etik och moral; kön och etnicitet vilket också enligt både 

egen erfarenhet och Löfstedt (2014:59) anser är det som eleverna upplever som mest 
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intressant. Av denna anledning är det lätt att som lärare lockas till att snabbt fortskrida till 

dessa delar av undervisningen, men enligt Jönsson (2015:14) krävs gedigna grundkunskaper 

för att detta ska bli givande och ge mätbara resultat. Gustavsson, Måhl och Sundblad 

(2012:211-212) förstärker detta resonemang då de menar att undervisningen och 

bedömningen ska bygga på elevens progression, därav behöver eleven kunskaper inom 

religionshistoria för att sedermera kunna använda de kunskaperna inom övriga delar av det 

centrala innehållet i Religionskunskap 1.  

Vidare menar Wickström (2014:162) att eleverna behöver kunskaper att kunna diskutera och 

argumentera i olika samhällsfrågor och att religionsundervisningen på denna punkt är starkt 

sammankopplad med skolans värdegrund, då eleverna ska fostras till ”till kritiska men 

toleranta medborgare i ett demokratiskt samhälle”. Wickström (2014:162) menar således att 

religionskunskapsundervisningen ska vara relevant, bör den behandla religion i förhållande 

till samhällsfrågor. Detta leder synnerligen in på hur bok och film mottagits i länder med 

olika kulturbakgrunder. Den katolska kyrkans bojkott av filmen och boken i USA kan 

diskuteras och jämföras med till exempel den Svenska Kyrkan, som sällan uttrycker sig i 

frågor som berör populärkultur. Detta föranleder vikten av att jämföra bok och film, 

eftersom att de behandlar det religionskritiska perspektivet på olika sätt som har påvisats i 

denna studie. En jämförande studie lämpar sig även bra för ämnesöverskridande 

undervisning, i exempelvis språk, samhällskunskap och religion.  

För att återkomma till ämnet källtexter så förekommer den Första Moseboken i slutet av 

Guldkompassen vilket även föranleder undervisning i de abrahamitiska religionernas heliga 

skrifter som även det ingår i det centrala innehållet, punkt 4 (se bilaga 1). Wickström 

(2014:162) menar att källtexterna har en viktig plats i religionsundervisningen, men att en 

som lärare bör har en större bredd med vilka texter som ska innefattas i 

religionsundervisningen. Med detta menar Wickström att även texter med sanningsanspråk, 

auktoritet och socialprestige ska finnas med i undervisningen, således ska det inte bara 

finnas källtexter och läroböcker i de didaktiska momenten. Bronäs och Runebou (2010:78) 

menar att ett ämne inte är något statiskt, såsom källtexter, som kan flyttas in i klassrummet 

direkt, utan omarbetning. Bronäs och Runebou (2010:78) kallar detta för att omvandla ett 

ämne till ett undervisningsämne, att ge det en ”didaktisk form”. I vårt fall blir 

Guldkompassen ett sätt att genomföra denna omarbetning till en didaktisk form.  
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Ytterligare ämnen som kan behandlas med hjälp av Guldkompassen är livsfrågor såsom 

döden och frågor kopplade till individ och identitet, såsom kön. I boken skildras två olika 

syner på döden. Dels en kroppslig död i den fysiska världen, men även själens död. Själens 

död synliggörs genom att Daimonen dör vid individens bortgång, men även att individen 

uppnår ett tillstånd av levande död, då den skiljs från din Daimon. I det centrala innehållet 

för religionskunskap 1 lyfts perspektivet kring människosyn och Gudssyn i punkt två (se 

bilaga 1). Genom att prata om döden kan dessa perspektiv lyftas, vilket kan vara ett känsligt 

ämne, därav kan Guldkompassens behandling av döden vara till hjälp i undervisningen kring 

ämnet. Löfstedt (2010:52-54) menar att individer i tonåren, alltså gymnasieelever, i större 

utsträckning reflekterar kring frågor om döden och meningen med livet, vilket således även 

karaktären Lyra gör i boken. Genom att använda olika teman från Guldkompassen kan 

således elever diskutera temat döden utifrån en annan karaktär än sin egen, vilket Löfstedt 

(2014:61) antyder kan skapa bättre förutsättningar för diskussion.  

Även ur ett genusperspektiv är det intressant att diskutera ämnet kön. Detta i samband med 

hur Lyra presenteras som en ny Eva, som istället för att orsaka syndafallet räddar världen. 

Genusperspektivet lyfts fram i det centrala innehållets tredje punkt (se bilaga 1). Wickström 

(2014:160) menar att texter och i detta fallet även filmer, kan väcka reaktioner som öppnar 

för diskussioner inom såväl etiska, existentiella samt ideologiska frågor, som skapar relevans 

för eleven som individ och medborgare.  
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7. Förslag till fortsatt forskning 

 

Efter att vi avslutat denna uppsats har några nya frågor tillkommit. Dessa frågor grundar sig 

främst i en vidare forskning som även behandlar de övriga böckerna, dels för att se om nya 

begrepp tillkommer, men också för att se om de begrepp som vi nu har analyserat ändrar 

innebörd i de två andra böckerna. Då de andra två böckerna inte har filmatiserats går det 

således inte att göra en jämförelse dem emellan, men det är av stort intresse att forska kring 

varför de övriga böckerna inte har filmatiserats. 

I denna studien presenteras också hur denna studien kan användas i undervisningen, därav 

är det av intresse att göra en klassrumsforskning kring de didaktiska momenten som vi 

redovisat. Det är också intressant att studera ämnet i ett ämnesöverskridande perspektiv för 

att kunna finna möjligheter att integrera denna studie i flera ämnen. Till detta tillkommer 

också att göra en större didaktisk analys, där en jämförelse med övriga religionskurser som 

ges på gymnasienivå kan förtydliga de didaktiska momenten och på så vis skapa 

underhållande lektioner för eleverna.  

I denna uppsats analyseras endast två av begreppen, således finns det ytterligare begrepp 

att studera, men Guldkompassen som bok och film kan även ligga till grund för att studera 

andra religiösa inslag i skönlitteratur och populärkultur.  

Denna studie har analyserat hur begreppen Kyrka och Stoft kan användas i undervisningen i 

den svenska gymnasieskolan. En skola som uttryckligen ska vara icke-konfessionell, vilket kan 

underlätta för att diskutera dessa ämnen som är kopplade till religionskritik. Genom detta 

blir det således intressant att studera kring detta i förhållande till en läroplan i ett land där 

religionsundervisningen bedrivs konfessionellt. 
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8. Slutsats 
 

Denna uppsats ämnade undersöka begreppen Stoft och Kyrka. Dessa begrepp har beskrivits 

olika till den grad att begreppens religionskritiska innehåll har tonats ned i filmen 

Guldkompassen i jämförelse med begreppens innebörd i boken. Bokens primära syfte kring 

begreppen handlar om att Stoft ska ses som en metafor för arvsynden, vilket ges förklaring i 

boken och den tidigare forskningen kring begreppet, där Stoft beskrivs av Kyrkan som något 

ont. Denna ondska påverkar inte barn, vilka således måste beskyddas, vilket, som tidigare 

beskrivit, sker genom att barnen separeras från sina Daimoner. Kyrkans roll i boken är att 

upprätthålla ordningen, att inte låta människorna ha någon anledning att kritisera Kyrkan, 

vilket kan förverkligas genom separationsprocessen. I filmen får dessa begrepp en nedtonad 

betydelse, där Kyrkan inte nämns, utan snarare kallas för andra begrepp, såsom 

Magisterium. 

Begreppet Stoft beskrivs i filmen som en kraft som påverkar människorna, men ges inte 

kopplingen till arvsynden. De skillnader i hur begreppen presenteras i boken respektive 

filmen, kan tolkas som att det finns kommersiella intressen som medför att vissa delar, 

framför allt de religionskritiska delarna som boken innehar, saknas i filmen. Det kan även 

tänkas vara att filmen utan det religionskritiska innehållet både marknadsförs lättare, men 

också för att nå en större filmpublik. Uppsatsen beskriver också hur karaktären Lyra befinner 

sig i strid med rådande kollektivt meningssystem. Kyrkans meningssystem beskrivs som en 

kontrollerande makt som är de enda som kan rädda människan från evigt lidande i form av 

synd. Genom att Lyra ifrågasätter detta, medför det att Lyra skapar tillhörighet till ett nytt 

meningssystem som grundar sig i motsättningen mot det befintliga. Dessa olika 

meningssystem och striden dem emellan beskrivs i film och bok som en kamp mellan det 

onda och det goda och påvisar alltså en dualistisk världsbild. Avslutningsvis görs en 

ämnesdidaktisk reflektion kring hur likheterna och skillnaderna boken och filmen emellan 

kan användas som grund för att undervisa det centrala innehållet i religionskunskap 1. Detta 

kan ske genom flera olika infallsvinklar, som exempelvis väljer att beröra; etiska 

förhållningssätt, källtexter inom de abrahamitiska religionerna eller som underlag för att 

diskutera livsfrågor såsom döden. 
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Bilaga 1 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken 

och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden. 

 Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. 

 Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. 

 Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och 

livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida 

händelser. 

 Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella 

samhällsdebatten. 

 Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan 

tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott 

samhälle kan vara. 

 Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga 

världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden. 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Tobias Svensson
Deniz Yeniler


