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Abstract 
The purpose of the study is to investigate the pattern of Moses and Gods communication as 

well as the essential events in the story of Moses and the exodus from Egypt in: King James 

Bible, The Ten Commandments, The Prince OF Egypt, The Bible – Episode 2: The Exodus 

and Exodus: Gods and Kings. 

The method that has been used is a traditional comparative analysis method where two or 

more objects are placed against each other to create a comparison. The method was conducted 

using comparison matrices, where objects questioned the factors for forming factor values. 

The results of the study are based on previous research and the data collected during the 

course of the study. In the final result there were similarities, but also differences between the 

objects and the cause are explained by the study's final discussion. 
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1. Inledning 

Redan som barn så var jag intresserad av allt som har med tv-spel, datorer, film, brädspel, 

skönlitteratur och serietidningar att göra. Jag skulle kunna påstå att jag är en allätare när det 

kommer till min konsumtion av populärkulturistiska fenomen. Tidigare har jag inte alltid haft 

intresse för religionens påverkan på populärkulturen utan denna låga tändes under mina år på 

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping.  

Det som kom att bli starten för mitt intresse för religion i film var när lärarna på HLK 

introducerade mig till religionens påverkan i det offentliga rummet. Detta kompletterades med 

ytterliga studier i bibelvetenskap och det var under dessa tillfällen som jag började reflektera 

kring hur religionen har påverkat den stora filmindustri som existerar i Hollywood. Sedan 

dess har jag gjort undersökningar som behandlar filmatiseringar av olika bibliska historier och 

intresset har inte svalnat trots en B-uppsats och en C-uppsats i ämnet. Dock trodde jag att 

ämnesområdet var väl undersökt men det visade sig att enbart toppen av isberget är undersökt.  

När jag skulle efterforska kring vilket ämne jag skulle skriva om i min D-uppsats i 

religionsvetenskap kom jag snabbt till insikten att det existerar många olika filmatiseringar av 

en berättelse i Andra Moseboken. Det är historien om Moses och hur han och hans folk 

utvandrade från Egypten. Detta fick mig att bli intresserad ytterligare en gång kring hur 

filmskapare har tolkat denna berättelse från Andra Moseboken för att sedan återberätta detta 

på filmduken. Enbart filmen The Prince OF Egypt (1998) producerad av Dreamworks 

Animations hade en budget på 70 miljoner dollar vilket är en otrolig summa att investera i en 

biblisk film.1 Men räknar vi även med filmen Exodus: Gods and Kings (2014) från Chernin 

Entertainment med sin budget runt 140 miljoner dollar börjar nyfikenheten flöda.2 Det visade 

sig att det finns betydligt fler filmatiseringar som behandlar just denna berättelse.  

Historien om Moses handlar om hur Moses med hjälp av sin Gud befriar det hebreiska folket 

från slaveri. När Moses var ett litet barn så var faraon över Egypten, enligt berättelsen, rädd 

för att det hebreiska folket skulle föröka sig i den mån så att han inte skulle kunna kontrollera 

dem. Så faraon sänder sina soldarer att döda alla nyfödda pojkar bland slavarna. Moses mor 

                                                 
1 IMDB, The Prince of Egypt, 1998. http://www.imdb.com/title/tt0120794/ (hämtad 2018-04-10) 
2 IMDB, Exodus: Gods and Kings, 2014. http://www.imdb.com/title/tt1528100/?ref_=nv_sr_1 (hämtad 2018-04-

10) 

http://www.imdb.com/title/tt0120794/
http://www.imdb.com/title/tt1528100/?ref_=nv_sr_1
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lägger Moses i en korg och låter han flyta ner längst Nilen och den egyptiska drottningen 

finner spädbarnet Moses och adopterar honom.  

Moses växer sedan upp till att bli en prins över Egypten men han får även reda på att han är 

av hebreiskt blod. Efter att Moses dödar en vakt när han ser denna misshandla en hebreisk 

man så lämnar Moses Egypten i exil. Under sin exil hamnar Moses i Midian där han träffar 

Jetro och gifter sig med hans dotter Sippora. Några år senare finner Moses en brinnande buske 

som talar till honom. Det är Gud som säger till Moses att befria sitt folk. Kortfattat åker 

Moses sedan till Egypten, för en konflikt med den nya faraon, framkallar tio plågor från Gud 

för att sedan ta med sitt folk över Röda Havet. Därefter är det hebreiska folket fria från 

faraons våld.  

Jag vill utöver att jämföra hur den bibliska historien och kommunikationen mellan Gud och 

Moses har framställts även observera hur dessa filmer kan användas till undervisningen i 

religionskunskapen. Anledningen är att film i dagens samhälle är ett av många olika 

hjälpmedel för att förmedla kunskap till eleverna. Film har även förmågan att på ett enkelt sätt 

kunna förmedla känslorna hos involverade personer som en händelse handlar om. Många 

ungdomar, men även vuxna, känner att en film kan förmedla mer information än vad en bok 

kan göra för dem. Jag vet av erfarenhet av min verksamhetsförlagda utbildning att elever har 

poängterat att de lär sig betydlig mer genom film för att film kan förmedla en känsla som får 

tittarna engagerade. Med andra ord så är det roligare att kolla på film än att läsa en bok. Men 

kan dessa filmer användas i undervisning när det kommer till religionsvetenskapen? På vilket 

sätt kan dessa filmer i så fall användas? Detta är något som jag tror min undersökning 

kommer att besvara eftersom jag på djupet kommer att analysera filmer relaterade till just 

historien om Moses.  

1.1 Syfte 

Syftet med min studie är att undersöka hur kommunikationen mellan Gud och Moses samt hur 

händelseförloppet framställs i filmerna The Ten Commandments (1956), The Prince Of Egypt 

(1998), The Bible – Avsnitt 2 (2013), Exodus: Gods and Kings (2014) och jämföra dessa med 

Andra Moseboken i King James Bible. Därefter ska det presenteras eventuella likheter och 

skillnader för att sedan finna en förklaring till dessa skillnader. Sist ska det undersökas hur 

dessa objekt kan appliceras i religionsundervisningen. 
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1.2 Frågeställningar 

Frågorna som kommer att besvaras i denna studie är följande:  

1. Hur gestaltas den kommunikation som sker mellan Gud och Moses i de valda 

objekten i jämförelse med varandra?  

2. Hur gestaltas händelseförloppet av berättelsen om Moses och utvandringen ur 

Egypten i de valda objekten, vilka likheter och skillnader finns det?  

3. Hur kan dessa eventuella skillnader och likheter i kommunikationen mellan Moses 

och Gud samt händelseförloppet i Andra Moseboken förklaras?  

4. Hur kan dessa objekt användas i religionsundervisningen?  

1.3 Forskningsläge  

1.3.1 Andra Moseboken 

Andra Moseboken är den del av Bibeln som många människor känner till. Det är historien om 

Moses och hans folk, hur de förslavades, fick arbeta som slavar under faraon i Egypten och 

hur de senare kom till att bli befriade genom Guds hjälp. Detta är en berättelse som många 

inte har ifrågasatt tidigare utan man har antagit att allt som står i Bibeln har utgått från 

historiska händelser. Enligt Carol Meyers, bibelforskare från Duke University, så har 

bibelforskningen inte ifrågasatt Andra Moseboken på ett kritiskt sätt utan man har antagit att 

berättelserna om Moses har ägt rum. 3   

Meyers skriver att arkeologi har varit en betydande faktor när det kommer till att säkerställa 

de bibliska berättelsernas riktighet. Men trots flera år av arkeologisk forskning så har man inte 

funnit några konkreta arkeologiska fynd som kan kopplas till det hebreiska folkets 

förslavande, befriande och massutvandring ur Egypten.4 Det finns inga äldre egyptiska texter 

som nämner Moses och Aron trots att de enligt Andra Moseboken haft en betydande roll över 

det egyptiska rikets välmående.5 Även när man har undersökt de identifierade områdena som 

finns beskrivet i Andra Moseboken så har man inte funnit några bevis för att utvandringen ur 

Egypten har ägt rum.  

Det finns teorier om hur berättelsen om utvandringen ur Egypten har konstruerats. Enligt 

Meyers så utgår teorin från att israeliterna som grupp skapades av kananéer och andra 

                                                 
3 Meyers, Carol L., Exodus, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2005, s. 2 
4 Ibid, 2005, s. 5 
5 Ibid, 2005, s. 6 
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folkgrupper som utvandrat från större samhällen som Egypten tack vare torka och svält. 

Denna grupp ska då ha bildats och som resultat av denna gruppbildning så behövde 

israeliterna en gemensam ursprungshistoria varav Andra Mosebokens berättelse om Moses 

blev en av dessa. Israeliterna behövde även en gemensam kanon och en gemensam gud vid 

namn Yahweh.6 Trots bristen på arkeologiska bevis för utvandringen ur Egypten så är 

forskare, enligt Meyers, tydliga med att poängtera att händelserna i Andra Moseboken kan ha 

ägt rum ändå. Denna berättelse skulle kunna vara en kompilation av olika mindre händelser 

som tagits samman för att bilda en större ursprungshistoria.7  

1.3.2 Religion i film 

Att studera religion i film är ett relativt nytt forskningsområde om man jämför med andra 

kategorier inom religionsvetenskapen. Studierna om religion i film uppkom under 1970-talet 

men forskningsområdet kom till att expandera och bli ett mer respekterat studieobjekt under 

1990-talet enligt John Lyden.8 

Tomas Axelson, docent i religionsvetenskap, förklarar att den religiösa identiteten i vår tid 

inte är präglad av vår omgivning lika mycket som det en gång varit. Axelsons bidrar att 

undersöka filmers påverkan på människors identiteter. Detta gör han genom en 

enkätundersökning där han ställer frågor kring just filmernas påverkan på sin publik. Axelson 

menar på att människors formning av den religiösa personligheten är formad av bland annat 

populärkultur som film, musik och andra typer av populärkulturistiska fenomen. Axelson 

menar att människors världsuppfattning och livsåskådning färgas allt mer av det moderna 

mediesamhället.9  

Vidare presenterar Axelson hur fiktion är en avgörande faktor för att kunna locka till sig 

publik till bland annat spelfilmer. Exempel på denna fiktion i film är Sagan om Ringen där 

fantasi och kreativ förmåga skapar en film som väcker ett större intresse hos den generella 

publiken än många andra filmer.10  

Resultatet av Axelsons studie pekar på att yngre människor som inte är aktiva inom någon 

religiös grupp använder sig mer av filmer för att reflektera kring livsfrågor och andra frågor 

                                                 
6 Meyers, Carol L., Exodus, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2005, s. 7 
7 Ibid, 2005, .s 7-8 
8 Lyden, John. (red.), The Routledge companion to religion and film, [Paperback edition]., Routledge, London, 

2011, s. 1-2 
9 Sigurdson, Ola & Axelson, Tomas (red.), Film och religion: livstolkning på vita duken, Cordia, Örebro, 2005, 

s. 18 
10 Ibid, 2005, s. 20  
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som har med individers världsuppfattning. Skillnaden mellan äldre och yngre samt religiösa 

och icke-religiösa är minimal men den existerar.11 Axelson presenterar att personerna i 

enkätundersökningen finner att filmer ge en positiv livssyn över den generella vardagen vilket 

i sin tur formar personernas identitet och livsåskådning. 12 

I min tidigare C-uppsats i religionsvetenskap gjorde jag en liknande studie där jag jämförde 

King James Bible och filmen Exodus: Gods and Kings. I min undersökning Hur 

kommunicerar Gud med Mose? – En jämförande analys mellan Andra Moseboken och filmen 

Exodus: Gods and Kings jämförde jag även där hur kommunikationen mellan Gud och Moses 

gestaltades i de två valda objekten och kom fram till att gestaltningen av de olika typer av 

kommunikativa medel i objekten var relativt lika.13 Skillnaderna mellan objekten var bland 

annat Arons roll i berättelsen om Moses och utvandringen ur Egypten. Där fick jag även fram 

att Moses gestaltning som person varierade mellan de två valda objekten. Anledningarna till 

dessa skillnader var inte helt självklara men det fanns framför allt motivation till att få filmen 

i undersökningen mer kommersiellt attraktiv genom att göra vissa skillnader i berättelsen i 

helhet.14  

Jag har tagit grundkonceptet av min tidigare C-uppsats för att sedan utveckla den till en större 

och mer omfattande undersökning där jag undersöker ytterligare objekt som behandlar 

berättelse.  

1.3.2 Film i undervisning 

Robert Hagberg skrev en kandidatuppsats vid Uppsala Universitet som heter: Hur kan film 

vara berikande i religionsundervisningen? Där han undersöker hur man kan använda sig av 

filmer som Harry Potter och de vises sten och Narnia: Häxan och Lejonet i dagens 

religionsundervisning. Han undersöker hur dessa filmer kan berika ett ämne som 

religionsvetenskapen och kommer fram till att filmer har en större påverkan på elevernas 

inlärningsförmåga även när det kommer till fantasybaserade filmer. Hagberg menar att 

filmerna i hans studie inte enbart kan användas som ett roande moment men även som 

redskap för att analysera religionens påverkan på den västerländska populärkulturen. Ett 

exempel han lägger tyngd på är att, med eleverna, analysera symboler men även 

                                                 
11 Sigurdson, Ola & Axelson, Tomas (red.), Film och religion: livstolkning på vita duken, Cordia, Örebro, 2005, 

s. 31-33 
12 Ibid, 2005, s. 29-30 
13 Lundström, Mikael. Hur kommunicerar Gud med Moses? : En jämförande analys mellan Andra Moseboken 

och filmen Exodus: Gods and Kings, kandidatuppsats, Jönköping University, 2016, s. 35-37 
14 Ibid, 2016, s. 35-37 
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messiasgestalter som framställs i vissa filmatiseringar, som Harry i Harry Potter och de vises 

sten.15 

Nellie Fredriksson och Elin Gunnmo undersöker i sin studie Nobody puts Baby in a corner 

filmernas påverkan på barns inlärningsförmåga i läs- och skrivförståelse bland barn i klass F-3 

samt hur lärarnas syn på film i undervisningssammanhang ser ut. I sin resultatdel kommer de 

fram till att filmer kan bidra till att eleverna har lättare att analysera texter på ett djupare plan 

om de redan sett berättelsens struktur på film.16 

1.4 Teoretisk utgångspunkt: Kommunikation 

I min studies första frågeställning kommer begreppet kommunikation. Detta begrepp kommer 

att ligga i fokus i min studie då en stor del av min studie innefattar hur Moses och Gud 

kommunicerar i de olika objekten. För att få en djupare förståelse kring begreppet 

kommunikation och dess betydelse har jag valt att använda mig av André Janssons, professor 

i medie- och kommunikationsvetenskap, bok Kommunikation.  

Enligt Jansson har begreppet kommunikation en rad olika betydelser. Kommunikation är inte 

enbart ett samtal mellan olika individer utan kan förmedlas på många fler olika sätt. 

Kommunikation har sina rötter från det latinska ordet communicare vilket betyder ” att göra 

något gemensamt för flera”. 17 

André Jansson diskuterar kommunikation som begrepp utifrån tre olika 

kommunikationsprocesser:  

• Kommunikation som process – Den kommunikativa processen som sker bland annat i 

reklamer. Reklamen syfte är att ändra en persons tankar genom att kommunicera med 

konsumenten. Med andra ord sker det en indirekt kommunikation mellan försäljaren 

och konsumenten via reklam. 18 

• Kommunikations som mellanmänsklig process – Den typ av kommunikation som 

förknippas med dialogen mellan en eller flera parter även kallad interpersonell 

kommunikation. Motsatsen till interpersonell kommunikation är intrapersonell 

                                                 
15 Hagberg, Robert. Hur kan film vara berikande i religionsundervisningen? - En hermeneutisk filmanalys av 

Harry Potter och de vises sten & Berättelsen om Narnia: Häxan och Lejonet. Kandidatuppsats, Uppsala 

Universitet. S. 35-37 
16 Fredriksson, Nellie & Gunnmo, Elin. Nobody puts Baby in a corner - en litteraturstudie om filmens roll som 

multimodal text i undervisning, Kandidatuppsats, Jönköping University. S. 19-21 
17 Jansson, André, Kommunikation, 1. uppl., Liber, Malmö, 2009, s. 14 
18 Ibid, 2009, s. 15 
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kommunikation vilket är en kommunikation med sig själv. Det sker en reflektion i sitt 

eget sinne utan en annan part som hjälper till med ytterligare information. 19  

• Kommunikation är en mellanmänsklig process med ett visst kommunicerat innehåll 

– Denna form av kommunikation kan förklaras genom likheten mellan transporter med 

lastbilar och andra fordon. Det är kommunicerbara objekt som för ett budskap från en 

sändare till en mottagare. Det finns två typer av dessa och det är materiella och 

symboliska processer. Materiell kommunikation är det som sker när objekt för ett 

budskap mellan två parter som en transport. Symbolisk kommunikation är 

kommunikation som sker genom olika symboler. Problematiken med symbolisk 

kommunikation är att båda parterna måste ha en bra kommunikativ sammansmältning. 

Det innebär att symbolerna måste tolkas på rätt sätt för att syftet ska gå fram till 

mottagaren. Ett religiöst exempel på symbolisk kommunikation finner vi i begreppet 

divination där människor tolkar gudarnas och andarnas vilja. Personer som profeter 

och schamaner använder sig av divination för att kunna tolka de gudomliga tecken 

som ges av det övernaturliga. Konkreta exempel på denna typ av symbolisk 

kommunikation är genom drömmar, visioner och andra typer av världsliga tecken.20 

Finns inte denna sammansmältning går informationen inte fram som avsändaren 

ursprungligen har tänkt. Enligt Jansson är denna process den mest diffusa då gränsen 

mellan vad som är kommunikation och transport är väldigt vag. 21 

Då det utspelar sig moment i objekten som speglar en intrapersonell kommunikation så har 

jag valt att använda mig av denna i min studie trots att det finns andra former av 

kommunikation som har liknande perspektiv på kommunikation. Men för att fördjupa 

analysen av kommunikationen mellan Moses och Gud har jag valt att även inkludera den 

intrapersonella kommunikationen då de andra liknande formerna kräver någon form av 

symbol, tecken eller mellanhand som för den kommunikativa processen framåt. 

Kommunikationens väg kan gå i olika riktningar men den vanligaste riktningen är den som 

Matts Dahlkwist presenterar i sin bok Kommunikation. Dahlkwist menar att kommunikation 

sker genom en envägskommunikation eller en tvåvägskommunikation. 

Envägskommunikation är en sändare som skickar information till en mottagare utan att 

mottagaren ger ett svar. Det sker en så kallad monolog vilket är vanligt under bland annat 

                                                 
19 Jansson, André, Kommunikation, 1. uppl., Liber, Malmö, 2009, s. 16 
20 Nationalencyclopedin. Sök I allt. Divination. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/divination 

(Hämtad 2018-05-08) 
21 Ibid, 2009, s. 18-20 
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ordergivningen i ett krig där befälhavaren ger ut en order som ska utföras av mottagaren utan 

en konkret diskussion.22 

Tvåvägskommunikation är den typ av kommunikation som sker när två eller fler parter deltar 

i en diskussion. Detta är även det som Jansson kallar för interpersonell kommunikation. Där 

kan mottagaren svara och ställa frågor till sändaren för att skapa en dialog.  

Den sistnämnda formen av kommunikation som jag finner relevant i min studie är 

kroppsspråkets förmåga att förmedla information. Enligt Dahlkwist kan kroppsspråket 

förstärka vissa dialoger men även avslöja en lögn som presenteras av en person i en 

diskussion. Kroppsspråket används nämligen som komplement för där språket inte räcker till 

för att förmedla en känsla. Det innefattar signaler från hela kroppen där även ansikte, ögon 

och gester har en avgörande roll för hur viss information tolkas av mottagaren. 23 

Som Jansson beskriver så är kommunikation som begrepp ett relativ svårt begrepp. Men jag 

har valt att använda mig av Janssons definition av kommunikation och även valt att lägga till 

Dalhkwist teorier om kroppsspråket påverkan inom det kommunikativa fältet.  

1.5 Metod: Traditionell Komparativ analysmetod 

Den metod jag valt att använda mig av till min studie är en traditionell komparativ 

analysmetod. Denna metod lämpar sig till jämförande analyser mellan två eller fler objekt för 

att kunna finna eventuella likheter samt skillnader mellan de studieobjekt man valt att 

använda sig av. Med andra ord observerar man hur objekten förhåller sig till varandra. 

Thomas Denk, statsvetare, presenterar i sin bok Komparativa Analysmetoder hur en 

traditionell komparativ analys kan genomföras i en undersökning. 24 De objekt jag har valt att 

använda mig av kommer vara fyra stycken filmatiseringar av historien om Moses och 

utvandringen ur Egypten samt Andra Moseboken. Jag har valt en traditionell komparativ 

metod för att jag anser den vara mer lämplig till min studie än andra tillgängliga komparativa 

metoder.  

Det som ska vara i en komparativ analys är den så kallade komparationsmatrisen. Denk menar 

på att komparationsmatrisen är avgörande för att en komparativ analys ska kunna genomföras. 

Han poängterar att komparativa studier utan komparationsmatris faller samman.25  

                                                 
22 Dahlkwist, Matts, Kommunikation, 6. uppl., Liber, Stockholm, 2012, s. 14 
23 Ibid, 2012, s. 22-26 
24 Denk, Thomas. Komparativa analysmetoder, 1. Uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 37-39.  
25 Ibid, 2012, s.22 
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En komparationsmatris ska innehålla följande tre komponenter för att den ska klassas som 

komplett: analysenheter, faktorer och faktorvärden.26 Analysenheterna eller objekten blir 

materialet som faktorerna kommer att bearbetas med. Faktorerna, eller frågeställningarna, 

med kombination med objekten kommer att framställa faktorvärden, eller svar, på de 

frågeställningar jag utgår ifrån och detta sammanställs i en komparationsmatris. Jag har 

konstruerat en mall för min komparationsmatris som är anpassad efter mitt 

undersökningsområde: Figur 1. 

Figur 1 
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I komparationsmatrisen finns det tre komponenter som hjälper till att strukturera en 

genomförbar komparativ analys för min undersökning:  

                                                 
26 Denk, Thomas. Komparativa analysmetoder, 1. Uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 22 
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• Objekt: Objekten jag har valt att jämföra i min undersökning är filmerna The Ten 

Commandments, The Prince Of Egypt, The Bible – Avsnitt 2 och Exodus: Gods and 

Kings samt boken King James Bible. Objektens egenskaper (faktorvärden) kommer 

jag att strukturera upp i min matris för en senare jämförelse.  

• Faktorer: De faktorer jag har i min matris kommer vara direkt kopplade till de två 

första frågeställningar i min undersökning. Det är faktorerna i kombination med 

objekten som kommer att resultera i faktorvärden. Jag har valt att enbart använda mig 

av de två första frågeställningarna i min undersökning som faktorer då de två sista 

frågorna enbart kan besvaras när faktorvärden tagits fram i matrisen. Anledningen till 

användandet av enbart två faktorer beror på att jag redan använder mig av fem olika 

objekt. Ökar jag antalet faktorer ökar även antalet faktorvärden markant vilket riskerar 

att min undersökning blir för omfattande.  

• Faktorvärden: I undersökningen kommer jag få fram 10 faktorvärden. Faktorvärdena 

visar de olika egenskaper som objekten har utifrån de faktorer som finns i matrisen.27 

De faktorvärden som jag kommer att få fram i min undersökning kommer vara 

kvalitativa istället för kvantitativa så faktorerna är analyserande frågor. Det är inte 

nummerbaserade kvantitativa faktorvärden som kommer att jämföras utan 

textbaserade kvalitativa faktorvärden.  

Det finns en svårighet med mitt val av metod som jag bör poängtera och det är att jag ska 

jämföra fyra stycken bibliska filmer och en text som är över 2000 år gammal. Texten ur 

Andra Moseboken i King James Bible är, enligt vissa människor, betecknad som en sann 

historisk berättelse medan filmerna har ett intresse i att få fram en form utav vinst utifrån sin 

produktion. Tomas Axelson menar att filmmediet är ett kollektivt, kulturellt och kommersiellt 

fenomen som även fungerar som en samtidsspegel där religiösa, ideologiska och politiska 

ideal påverkar filmatiseringar.28 Filmerna har alltså intresse att fånga en publik utifrån sin tid 

och då kan alternativa skillnader ha skapats för att göra filmerna mer spännande och 

intressanta för den riktade publiken.  

1.6 Urval: Källor och avgränsningar  

Jag har valt att använda mig av Andra Moseboken i Bibeln och kommer att lägga fokus på de 

delar som filmerna och texterna samspelar. Motiveringen till valet av King James Bible 

                                                 
27 Denk, Thomas. Komparativa analysmetoder, 1. Uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 22  
28 Sigurdson, Ola & Axelson, Tomas (red.), Film och religion: livstolkning på vita duken, Cordia, Örebro, 2005, 

s. 9-12 
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(KING JAMES BIBLE ) är för att filmernas modersmål är engelska och KING JAMES BIBLE är 

nedskriven i samma språk. KING JAMES BIBLE  är även, enligt Herbert Marks, den mest 

inflytelserika versionen av den engelska översättningen av bibeln.29 Det finns tidigare 

översättningar av Bibeln på engelska men dessa är nedskrivna i vad som kallas för ”Old 

English” vilket är en version av engelska som påminner om det latinska språket mer än den 

moderna engelskan vi läser idag.30 Då jag inte besitter kunskapen att kunna läsa Old English 

så har jag lagt fokus på att använda mig av King James Bible från 1611 då den är den tidigaste 

versionen av den engelska Bibeln som jag kan läsa och tolka. Jag lade även fokus på att 

försöka använda mig utav Koranens Budskap och Toran men beslutade mig för att inte 

använda dem i min studie av tre anledningar:  

1. Då den engelska översättningen av Toran är så pass lik King James Bibles beskrivning 

av Moses och utvandringen så tillför Toran ingen ytterligare till min studie. 

2. Berättelsen om Moses och utvandringen existerar i Koranens Budskap men likt Toran 

så är Koranens Budskaps version så pass lik King James Bibles beskrivning att den 

inte tillför något ytterligare till min studie.  

3. Samtliga filmer är så kallade bibliska filmatiseringar av berättelsen om Moses och 

utvandringen ur Egypten. Filmerna är även producerade i U.S.A., där kristendomen 

har en avgörande betydelse för människors liv. Gordon Campbell menar på att King 

James Bible har en stor påverkan i det religiösa livet i U.S.A varav denna bok används 

av majoriteten av de baptistiska rörelserna i landet. Detta leder till att jag drar 

slutsatsen att det är högst troligt att filmerna har används sig av King James Bible som 

ursprungsmaterial.  

2. Presentation av objekten  

I denna del av undersökningen presenterar jag de objekt jag har valt att använda mig av i min 

studie. Detta involverar allmän bakgrund om de valda objekten.  

2.1 King James Bible: Exodus 

Den första versionen av King James Bible publicerades av Robert Barker 1611. Barker fick 

tillstånd att producera alla engelska biblar av kungen King James och denna version är ingen 

                                                 
29 Marks, Herbert. ”As in Water Face to Face”: The Hebrew Bible and the KJV, Oxford University Press, 

Oxford, 2012, s.1 
30 Campbell, Gordon, Bible: the story of the King James Version, 1611-2011, Oxford University Press, Oxford, 

2010, s. 7-8 
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direkt översättning utan en revidering av tidigare engelska översättningar av Bibeln.31 Det 

publicerades två versioner av första utgåvan av King James Bible och det var en för män samt 

en för kvinnor. Denna utgåva var menad att användas i kyrkorna i England under 1600-talet. 

Denna Bibel bestod av 1464 onumrerade sidor som innefattade de böcker som de flesta Biblar 

består av idag.32 

Den del jag kommer att använda mig av är Andra Moseboken vilket är Exodus. Exodus 

behandlar historien om Moses och utvandringen ur Egypten.  

2.2 The Ten Commandments 

The Ten Commandments är producerad av Motion Picture Associates i USA och hade premiär 

5 oktober 1956. Filmen är regisserad av Cecil B. Demille och filmen hade en budget på 13 

miljoner dollar. I filmen medverkade bland annat Charlton Heston som Moses (känd från 

filmen Ben Hur), Anne Baxter som Nefretiri (Känd för filmen Allt om Eva) och Yul Brynner 

som Ramses (känd för sin medverkan i filmen Westworld från 1973). Filmens totala speltid är 

3 timmar och 40 minuter och ska gestalta berättelsen om Moses och utvandringen ur Egypten.  

2.3 The Prince Of Egypt 

The Prince Of Egypt är en film producerad av DreamWorks Animations och hade 

världspremiär den 16 december 1998. Filmen är regisserad av Brenda Chapman och Nicholas 

Meyer och hade en budget runt 70 miljoner dollar. Filmens totala intäkter blev 218 613 188 

dollar enligt Internet Movie Database vilket är en framgång.33 

Filmen en är animerad film som utspelar sig i Egypten och berättar historien om Moses och 

utvandringen till det förlovade landet. I filmen medverkar bland annat Val Kilmer (känd som 

Bruce Wayne i Batman Forever från 1995) som Moses, Ralph Fiennes (känd för sina roller 

som Amon Göth i Schindler’s List från 1993 och Lord Voldemort från Harry Potter-filmerna) 

som Ramses, Jeff Goldblum (känd för sin roll som Malcolm i Jurassic Part från 1993) som 

Moses bror Aron och Patrick Stewart (tidigare känd för sin roll som Charles Xavier i X-men-

filmerna och som Picard i Star Trek: The Next Generation) som Seti.34  

                                                 
31 Campbell, Gordon, Bible: the story of the King James Version, 1611-2011, Oxford University Press, Oxford, 

2010, s. 86 
32 Ibid, 2010, s. 87-88 
33 IMDB, The Prince of Egypt, 1998. http://www.imdb.com/title/tt0120794/ 
34 Ibid, 1998.  

http://www.imdb.com/title/tt0120794/


 

13 

 

2.4 The Bible – Avsnitt 2: The Exodus  

The Bible är en tv-serie som publicerades år 2013 av Lightworkers Media. Tv-serien är 

regisserad av Mark Burnett. Serien är menad att vara en religiös historisk filmatisering av olika 

berättelser ur den kristna Bibeln. Avsnittet jag valt att använda mig av är avsnitt 2 The Exodus 

för att detta avsnitt behandlar berättelsen om Moses och utvandringen ur Egypten. 35 

2.5 Exodus: Gods and Kings 

Exodus: Gods and Kings är en film som är publicerad av Chernin Entertainment. Filmen är 

regisserad av Ridley Scott och hade världspremiär den 3 december 2014 där skådespelaren 

Christian Bale har huvudrollen som Moses. Filmens budget låt runt 140 miljoner dollar och de 

totala intäkterna för filmen blev 268 175 632 dollar.36  

Utöver Christian Bale så medverkar Joel Edgerton (känd för sin roll som den unge Owen Lars 

i Star Wars: Episode III – Revenge of the sith från 2005) som Ramses och Ben Kingsley 

(tidigare känd som Fagin i filmatiseringen av Oliver Twist från 2006) som Nun.  

3. Undersökning 

I denna del av undersökningen kommer jag att använda mig av den komparativa analysmetod 

som jag tidigare presenterat för att använda den till att undersöka de valda objekten. Då 

objekten har gemensamma nämnare har jag valt att bearbeta berättelsen om Moses från Moses 

födelse fram till befrielsen av det hebreiska folket.  

Först kommer jag att presentera de gestaltningar om Moses och Guds kommunikation i de 

valda objekten samt gestaltningarna om de valda händelser som sker i berättelsen om Moses 

och utvandringen ur Egypten. Då filmerna inte har kapitel i jämförelse med Andra 

Moseboken så har jag valt att skapa rubriker som behandlar valda väsentliga delar ur 

berättelsen om Moses och utvandringen. Rubrikerna kommer ha Andra Moseboken som 

utgångspunkt. I slutet av varje indelning kommer jag att presentera den data jag får fram 

genom en rubrik vid namn gestaltning. Detta tillvägagångssätt kommer att användas på 

samtliga objekt.  

 

                                                 
35 IMDB, The Bible, 2013. https://www.imdb.com/title/tt2245988/?ref_=nv_sr_2 
36 IMDB, Exodus: Gods and Kings, 2014. http://www.imdb.com/title/tt1528100/?ref_=nv_sr_1 
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3.1 King James Bible: Exodus  

King James Bible: Moses liv innan exilen, Exodus 1:1-2:16 

Det första som sker i Exodus i King James Bible är att den nya faraon, det ges inget namn på 

honom, ser att det hebreiska folket förökar sig i den mån att de börjar bli fler än egypterna. 

Faraon beordrar kvinnorna hos det hebreiska folket att döda sina nyfödda barn om det skulle 

födas till att bli en man men var barnet en flicka så skulle livet skonas. Detta kunde inte de 

hebreiska kvinnorna göra och när faraon fick reda på detta frågar han varför de inte gjort som 

han sagt? De svarar att de inte kan göra det för att de inte vill gå emot Gud. Men faraon vill 

inte lyssna på deras ord och beordrar sina soldater att döda alla nyfödda hebreiska pojkar 

genom att kasta dem i floden men döttrarna ska skonas.  

Därefter presenteras en dotter från huset av Levi som har fått en son. Hon vill inte att sonen 

ska dö och beslutar sig för att lägga Mosesbarnet i en liten korg för att sedan skicka barnet 

längs floden. Moses syster, som har följt med sin mor, följer korgen längs floden tills det visar 

sig att faraons dotter är nere vid floden med sina tjänare. Faraons dotter noterar korgen och 

ber en tjänare att hämta objektet och ser sedan att det ligger ett barn i korgen. Hon visar 

empati för barnen och Moses syster frågar faraons dotter om hon ska hämta en hebreisk 

kvinna för att ta hand om barnet. Detta tycker faraons dotter är en bra idé och Moses syster 

hämtar Moses mor.  

Faraons dotter säger sedan till Moses mor att hon ska ta hand om barnet åt faraons dotter 

vilket Moses mor går med på. Moses växer sedan upp och blir son till faraons dotter. Faraons 

dotter döper barnet till Moses för att hon räddade honom från en säker död i floden.  

Moses växer sedan upp och går ut en dag och noterar att hans folk lider. Han ser då en 

hebreisk man bli misshandlad av en egyptisk man och Moses blir förargad och ser om det 

finns andra människor runt honom och vakten. När han inte ser någon annan människa slår 

Moses ihjäl den egyptiske vakten och gräver ner honom i sanden. Dagen efter händelsen blir 

Moses konfronterad av två andra hebreiska män som menar på att Moses har gjort fel. Faraon 

fick veta att Moses hade mördat en vakt och skickar då ut sina män för att döda Moses. Moses 

flyr då ut i Midjan.  

Gestaltning: Det sker ingen kommunikation mellan Moses och Gud i denna del av 

berättelsen. Dock vet redan Moses om att han är av hebreiskt blod men det framställs inte vem 

som har berättat detta för honom. Så det går inte att avgöra vilken form av kommunikation 

som använts.   
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King James Bible: Moses tid i Midjan, Exodus 2:16-4:17 

Moses anländer till Midjan och sätter sig ner vid en brunn. Jethros sju döttrar kom samtidigt 

dit för att vattna sina får men närliggande fåraherdar kom dit för att flytta på fårflocken. 

Moses hjälper döttrarna att bli av med fåraherdarna och de tar honom till sin far. Jetro vill 

bjuda Moses på mat vilket han tackar ja till. Därefter kommer Moses väl överens med Jetro 

och får då gifta sig med hans dotter Sippora. Hon föder sedan en son till Moses vid namn 

Gershom och Moses börjar trivas i Midjan.  

Det går sedan en längre tid och den förra faraon är nu ersatt med en ny farao. Det hebreiska 

folket lider fortfarande under slaveriets påfrestningar och Gud hör deras plågor och Gud kom 

ihåg förbundet mellan honom och Abraham, Isak och Jakob. Gud observerar sedan sitt folk 

och han får mer respekt för dem. Moses däremot vandrar med sin svärfars fårflock och 

vandrar längst Guds berg i Midjan. Plötsligt uppenbarar sig en av Guds änglar som en 

flammande buske framför Moses och han noterar att busken brinner men busken brinner inte 

upp. Gud kallar på Moses och säger att han står på helig mark och att han ska ta av sig sina 

skor. Sedan presenterar sig Gud för Moses och Gud berättar att han har hört sitt folk lida i 

Egypten. Gud berättar även för Moses att han tänker befria dem från sitt plågsamma öde i 

Egypten. Men han behöver Moses för att kunna göra detta.  

Moses frågar hur han ska övertala det hebreiska folket om att Gud har sänt honom? Gud 

svarar att Moses ska meddela att Abrahams, Isaks och Jakobs Gud har sänt honom för att 

befria dem. Gud berättar även att faraon inte kommer att släppa folket i första taget. Detta 

kommer Gud att ordna genom att utföra mirakel som kommer att få faraon över Egypten att 

vika sig. Moses är dock ännu inte helt övertygad om att han kan övertyga sitt folk till att tro 

honom. Gud frågar då Moses vad han har i handen och det visar sig vara en stav. Gud säger åt 

Moses att kasta staven till marken vilket han gör och staven förvandlas då till en orm. Därefter 

säger Gud till Moses att han ska lägga sin han mot sin mage vilket Moses gör. Då blir hans 

hand lika blek som när den har spetälska och när han lägger handen på magen igen blir 

handen normal. Gud fortsätter att berätta för Moses att om det hebreiska folket inte tror 

honom efter att han har visat ormen och spetälskan så ska Moses ta vatten från floden i 

Egypten, därefter ska han hälla vattnet i sanden och vattnet ska då bli till blod. 

Ännu en gång motsätter sig Moses och säger till Gud att han inte besitter talets förmåga. Han 

menar på att han inte kan tala för sig bra och att han är en långsam talare. Gud blir då vad det 

kan tolkas som irriterad och frågar då Moses om inte Aron är hans bror? Då säger Gud att 
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Aron ska tala för Moses. Aron ska ta rollen som profet och Moses ska ta rollen som Gud. 

Efter samtalet återvänder Moses till Jetro.  

Gestaltning: Den kommunikation som sker mellan Moses och Gud i denna del är 

interpersonell kommunikation genom en dialog mellan parterna. Det är tydligt i texten att det 

sker en dialog när Gud talar till Moses och Moses svarar. Det förs även en diskussion då 

Moses ifrågasätter hur Gud tänker när han väljer Moses till att vara det hebreiska folkets 

befriare. Det sker även symbolisk kommunikation mellan Gud och Moses när Gud använder 

en ängel för att skapa den brinnande busken. Detta gör så att Moses har svårt att betvivla 

Guds existens.  

King James Bible: Moses återvänder till Egypten, Exodus 4:18-31 

Moses återvänder till Jetro och sin familj och berättar vad som har hänt och att Moses måste 

tillbaka till Egypten för att befria sitt folk. Har får Jethros välsignelse och Gud säger sedan åt 

Moses att börja vandra mot Egypten. Moses tar med Sippora och deras son och sätter dem på 

en åsna och sedan vandrar de mot Egypten.  

Gud säger sedan att han har gjort att faraon inte kommer att släppa det hebreiska folket utan 

faraons hjärta kommer att vara hårt. Gud säger även att Moses ska meddela faraon att Herren 

har sagt att Israel (det hebreiska folket) är Guds förstfödde son och lyssnar inte faraon 

kommer hans förstfödda son att dö. Efter att Moses och Gud har talats vid igen så tar Sippora 

upp en bit flinta och skär av förhuden på sin son och kastar förhuden sedan vid sonens fötter. 

Sedan säger Sippora att: ”nu är du en blodsbrudgum” vilket hon då menar är omskärelsen.  

Gud kontaktar sedan Aron och säger till honom att vandra till Moses vilket han gör. Aron 

anländer sedan till Moses och hälsar honom med en kyss. Moses berättar då för Aron om Gud 

och hans tecken och vad Moses nu måste göra. Efter detta möte vandra Moses och hans 

sällskap till Egypten där de talar med de äldste hos det hebreiska folket. Aron gör som Gud 

vill och talar till folket samtidigt som han gör tecknen som ormen och spetälskan för att 

övertyga. Det hebreiska folket blir övertygade om Guds existens och böjer deras huvuden och 

ber till sin herre.  

Gestaltning: Den kommunikation som sker mellan Moses och Gud är interpersonell 

kommunikation där Gud talar till Moses men även till Sippora och Aron. Därefter sker även 

symbolisk kommunikation då Aron gör de tecken som Gud har bett honom att göra. Detta ger 

en signal till Moses om att Gud är på deras sida.  
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King James Bible: Moses möter den nya faraon, Exodus 5:1-7:13 

Moses och Aron går för att träffa den nya faraon över Egypten och de talar om för faraon att 

han ska släppa deras folk så att de kan gå ut i öknen och fira högtid i Guds ära. Faraon känner 

inte Herren och säger att han inte kommer att göra detta. Moses och Aron berättar då att om 

inte faraon gör som Herren har sagt så kommer Herren att skicka pest och svärd. Detta lyssnar 

inte faraon på och beordrar sina undersåtar att inte ge det hebreiska folket någon halm när de 

ska producera tegel till arbetet. Dock får de inte producera mindre tegel utöver det vanliga. 

Faraons män informerar det hebreiska folket att de inte kommer att få någon halm och de 

misslyckas med att producera det dagliga antalet tegel. Förmän för det hebreiska folket går till 

faraon och frågar varför han gör som han gör och faraon svarar att han tycker sina slavar är 

lata. Förtvivlade går förmännen ut och ser sedan Moses och Aron. De skäller ut Moses och 

Aron och säger att skulden till faraons agerande är deras. Moses frågar då Gud varför han 

gjort detta onda mot sitt folk. Gud besvarar Moses med att nu ska Moses observera hur Herren 

kommer att få faraon över Egypten att släppa det hebreiska folket fria.  

Gud talar även om för Moses och Aron att han kommer att befria det hebreiska folket från 

slaveriet och att han sedan kommer att leda dem till det förlovade landet som han lovade 

Abraham, Isak och Jakob. Detta förmedlar Moses till sitt folk men de orkar inte lyssna på 

grund av belastningen av det hårda arbete de blir utsatt för. Gud beordrar då Moses och Aron 

att besöka faraon ännu en gång.  

Gestaltning: Den kommunikation som sker mellan Gud och Moses är interpersonell 

kommunikation där det förs en aktiv dialog mellan dessa två parter. Man kan tolka faraon som 

en form av symbolisk kommunikation då Gud har meddelat Moses om att faraon kommer att 

vara hård och svår att övertala. Detta meddelar Moses om att Guds makt är så pass kraftfull 

att den kan styra faraons agerande.  

King James Bible: De nio första plågorna, Exodus 7:14-10:29 

Moses och Aron går till faraon igen och säger att Herren beordrar faraon att släppa det 

hebreiska folket. Detta vägrar faraon och Aron blir ombedd av Gud att släppa ner sin stav på 

golvet och den förvandlas då till en orm. Faraon blir inte rädd för detta utan ber sina präster 

att göra samma sak och de framkallar två ormar. Dock äter Arons orm upp prästernas orm 

men trots detta vägrar faraon att släppa det hebreiska folket.  
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Moses och Aron går ner till floden morgonen därpå och Gud säger åt Moses att Aron ska ta 

samma stav som blev en orm och sedan ska han doppa staven i flodens vatten. Innan han gör 

det ska han meddela faraon om att detta är Herrens verk och därefter gör Aron som han blivit 

tillsagd och doppar sin stav i floden och allt vatten förvandlas till blod. Dock kunde faraons 

siarpräster göra samma med svart magi och då blev inte faraon övertygad om att släppa det 

hebreiska folket. Egypterna börjar då gräva efter vatten istället då flodens vatten inte längre 

gick att dricka.  

Efter detta sker åtta andra plågor som repeterar samma mönster. Moses och Aron blir 

informerade om den kommande plågan och de går till faraon för att be honom släppa det 

hebreiska folket. Faraon vägrar och Gud släpper lös plågorna och faraon kallar på Moses och 

Aron för att be dem säga till Gud att upphöra med plågorna. Moses och Aron gör detta och 

Gud upphäver plågorna till en viss grad. Men efter att problemet har löst sig för faraon 

beslutar han sig för att inte hålla sitt ord vilket tvingar Moses och Gud till att utlösa de andra 

plågorna. De plågor som kommer efter blodet i floden är: grodor som kommer upp på land 

och dör, myggor som framkallas av Aron, flugsvärmar som täcker egyptiska folkets hem, 

boskapspest som dödar boskapen, bölder som växer på det egyptiska folket och skapar smärta, 

en hagelstorm som dödar all boskap och alla människor som inte är under tak, gräshoppor 

som äter upp skörden och mörker som kommer att täcka Egypten så att ingen egyptisk person 

kommer att kunna se något på tre dagar. Under dessa plågor blir faraons siarpräster 

övertygade om att Moses har Gud med sig på sin sida men detta vill inte faraon erkänna utan 

ignorerar sina präster. Ingen av plågorna påverkar staden Goshen där det hebreiska folket bor.  

Gestaltning: Den kommunikation som sker är likt tidigare avsnitt interpersonell 

kommunikation och symbolisk kommunikation. Det sker nämligen en dialog mellan Moses 

och Gud mellan plågorna och konversationen mellan Moses, Aron och faraon. Den 

symboliska kommunikationen är plågorna och hur de enbart faller över det egyptiska folket 

och inte över det hebreiska folket.  

King James Bible: Den sista plågan, Exodus 11:1-12:51 

Gud meddelar Moses om att han tänker skicka en sista plåga för att få faraon att släppa hans 

folk. Han säger åt Moses att han ska säga åt det hebreiska folket om att gå till sina grannar 

och fråga om guld och silver. Detta gjorde Moses och det egyptiska folket gav med sig och 

Moses blev betraktad som en stor man i Egypten. När detta har skett meddelar Gud att när 

natten faller kommer den sista plågan att härja i Egypten. Alla förstfödda i riket kommer 
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under natten att dö men Gud kommer att göra skillnad mellan sitt folk och faraons folk. 

Moses berättar även detta för faraon men faraon över Egypten vill inte släppa det hebreiska 

folket fria trots denna varning.  

Innan den sista plågan anländer går Moses igenom grunderna får påskfiranden samt varför 

påskfirandet ska äga rum. Efter denna genomgång meddelar Moses de äldste att de ska ta var 

sitt lamm och använda lammen som påskoffer. Därefter ska de ta blodet från lammen och 

måla tvärbjälken och de båda dörrposterna. Sedan får ingen av det hebreiska folket gå ut 

under natten för då kommer de också att dö med egypterna.  

Natten faller över Egypten och alla förstfödda dör när den sista plågan anländer. Faraons son 

dör och faraon tillkallar Moses och Aron under natten. Han säger åt dem att ta sitt folk och 

lämna Egypten så snart som möjligt. Detta motsätter sig inte Moses och Aron utan går tillbaka 

till det hebreiska folket för att meddela att de nu måste lämna Egypten genast. Det hebreiska 

folket packade allt de ägde, även bröd som inte hade hunnit bli syrat än. Efter att det hebreiska 

folket hade varit förslavade i 430 år i Egypten så lämnar de nu landet för att vandra mot det 

förlovade landet. 

Gestaltning: Den kommunikation som sker mellan Moses och Gud är fortfarande 

interpersonell kommunikation i form av en dialog. Den symboliska kommunikationen är den 

sista plågan samt när faraon ger med sig för kraven som Moses och Aron har ställt. Detta 

leder till att Moses, Aron och det hebreiska folket litar på sin Gud.  

King James Bible: Moses och hans folk utvandrar från Egypten, Exodus 13:1-14:31 

Det hebreiska folket vandrar ut från Egypten och Moses väljer att ta med Josefs ben till det 

förlovade landet. Gud säger åt Moses att ta sitt folk mot Röda Havet och sedan ska de slå 

läger. Gud kommer nämligen göra faraon hård och göra så att faraon sätter efter det hebreiska 

folket med sin armé.  

När faraons armé kommer fram så blir det hebreiska folket förtvivlade och skyller på Moses 

och frågar varför han lett dem ut i öknen för att dö. Moses säger åt sitt folk att inte vara rädda 

och säger att han ska visa dem och egypterna vad Guds makt är. Gud undrar varför Moses 

ropar på honom och säger sedan att Moses ska sträcka sin hand över havet och klyva det på 

mitten. Därefter ska Moses och hans folk gå över för att sedan beskåda hur Gud krossar 

faraons armé. De två änglarna, som har lett Moses och hans folk till havet, ställer sig mellan 

faraons armé och det hebreiska folket som en mörk samt flammande pelare.  
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Men faraons armé följer efter Moses och hans folk längst vägen i havet. Men när de minst 

anar det attackerar eldpelaren och molnpelaren faraons armé och sprider förvirring. Armén 

vill fly då det vet att Gud är på det hebreiska folkets sida. Gud säger åt Moses att sträcka ut 

sin hand över havet igen och vattnet vände tillbaka och dränker hela faraons armé. Det 

hebreiska folket slutar därefter att tvivla på Guds makt och Moses ord.  

Gestaltning: Den kommunikation som gestaltas i den sista delen i berättelsen om Moses och 

utvandringen från Egypten är interpersonell kommunikation i form av en dialog mellan Moses 

och Gud. Det sker även symbolisk kommunikation då Gud klyver havet och skickar ner sina 

änglar för att förvirra faraons armé.  

Matriser: 

Frågeställning: Hur gestaltas den kommunikation som sker mellan Gud och Moses i 

King James Bible?  

 

• Interpersonell kommunikation som dialog och monolog.  

• Symbolisk kommunikation i form av plågor, brinnande buskar, havet som delar sig 

med fler. 

• Den kommunikativa sammansmältningen mellan Gud och Moses fungerar väl.  

 

Frågeställning: Hur gestaltas händelseförloppet av berättelsen om Moses och 

utvandringen ur Egypten i King James Bible? 

• Faraon beordrar utrensning av hebreiska pojkar. 

• Moses sätts i vattnet och blir sedan funnen av Egyptens drottning och adopterar 

Moses. Hon döper Moses.  

• Moses växer upp och vet att han är hebreisk.  

• Moses ser en hebreisk man bli misshandlad av en egyptisk vakt. Moses slår ihjäl 

vakten och gräver ner honom i sanden. Får fly när han blivit påkommen.  

• Moses kommer till Midjan, träffar Jethro, gifter sig med Sippora, får en son, träffar 

Gud, Gud ger han uppdraget.  

• Moses säger till Gud att han inte kan tala för sig. Gud säger åt Moses att hans bror 

Aron ska tala för han.  



 

21 

 

• Moses, familj och Aron återvänder till Egypten, talar med faraon, Aron förvandlar sin 

stav till orm, prästerna gör samma sak, Arons orm äter sedan upp prästernas ormar, 

Faraon släpper inte folket.  

• Moses och Aron går ner till floden, säger åt faraon att släppa det hebreiska folket, han 

vägrar, Aron släpper ner sin stav i floden, vattnet förvandlas till blod, faraon släpper 

inte folket.  

• Blir åtta plågor till. Därefter kommer sista plågan och dödar alla förstfödda egyptiska 

pojkar. Faraon släpper Moses och hans folk. Utvandrar från Egypten efter 430 år av 

slaveri.  

• Kommer fram till Röda Havet, faraon kommer efter, Gud stoppar vakterna med två 

änglar, en av moln och en av eld, Moses sträcker ut handen och klyver havet. Moses 

och hans folk går över, faraons armé följer efter, förintas.  

 

3.2 Film – The Ten Commandments  

Film – The Ten Commandments: Moses liv innan exilen 

Det första som sker i filmen The Ten Commandments är att filmskaparen Cecil B. DeMille 

presenterar vad filmen handlar om. Han berättar bakgrunden till världens början genom 

skapelseberättelsen och poängterar att filmen har baserats på Bibeln samt information från 

historiker som Filon, grekisk historiker37, och Josefus, judisk historiker.38 Demille berättar 

även att det finns ett underliggande politiskt motiv med filmen där han ställer frågan: Är 

människan en ägodel av staten eller en fri själ under gud? Därefter kommer förtexterna till 

filmen där skådespelare samt andra litteraturkällor presenteras. Böckerna är Prince of Egypt 

av Dorothy Clarke Wilson, Pillar of fire av J.H. Ingraham och On Eagle’s wings av A.H. 

Southon. 

Efter förtexterna visas det hebreiska folket lidande i Egypten. Faraon över Egypten, Seti, 

diskuterar med sina undersåtar om problemet med det växande hebreiska folket. Han vill inte 

riskera en revolt som kan ske bland hans slavar och beordrar, med råd från sina undersåtar, att 

döda alla nyfödda hebreiska pojkar. Egyptiska soldater skrider till verket och avrättar massor 

                                                 
37 Nationalencyclopedin. Sök I allt. Filon. https://www-ne-

se.proxy.library.ju.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/filon-(fr%C3%A5n-byblos-ca-50-ekr) 
38 Nationalencyclopedin. Sök I allt. Josefus. https://www-ne-

se.proxy.library.ju.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/josefus  

https://www-ne-se.proxy.library.ju.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/josefus
https://www-ne-se.proxy.library.ju.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/josefus
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av hebreiska barn men Moses, som inte har fått ett namn än, mor sätter honom i en korg och 

låter korgen flyta med längst Nilen.  

Korgen flyter till Bithia och hennes undersåtar. Bithia är Setis syster och hon har precis 

förlorat en make i strid. Hon har inte fått en egen son och ser korgen och finner Moses som 

spädbarn. Hon ber sina undersåtar att lämna området vid floden förutom sim tjänare Memnet. 

Bithia visar Moses för Memnet vilket inte Memnet uppskattar. Hon ser nämligen att tyget som 

Moses var inbäddad i är av hebreisk härkomst. Men Bithia ber Memnet att hålla tyst om detta 

och ber Memnet att göra sig av med bevisen. Dock sparar hon tyget som Moses var inlindad i 

utan Bithias vetskap och Bithia adopterar Moses och ger honom hans namn.  

Moses har vuxit upp till en ung man och är nu en prins av Egypten. Han har varit på ett 

uppdrag att besegra Etiopien men har istället skapat en allians med det Etiopiska folket. Detta 

gläds Seti av. Men Ramses gillar inte sin styvbror Moses och efter ett formellt gräl så skickar 

Seti både Ramses och Moses till staden Goshen. Moses får i uppdrag att bygga upp staden 

medan Ramses ska finna den så kallade ”Befriaren”.  

Moses och Ramses anländer till Goshen och genomför sina uppdrag. En kvinna, som kommer 

visa sig vara Moses biologiska mor, fastnar med kläderna under en sten under byggnationen 

av ett tempel. Lilia och Josua försöker hjälpa Moses mor, som heter Yochabel, men Josua slås 

ner av vakterna och Lilia får springa till Moses för att be om nåd. Hon träffar Moses och han 

kommer för att hjälpa sin mor, som han inte vet är sin mor, och poängterar för vakterna att 

blod skapar en dålig grund i byggnaderna. Moses beordrar sina vakter att ge det hebreiska 

folket en dags vila en gång i veckan samt att de ska få mat. Detta tycker inte Ramses om och 

börjar då konspirera mot Moses.  

Sedan visar filmen Seti och hans dotter Nefretiri som spelar något fornegyptiskt spel. De 

diskuterar Nefretiris framtida äktenskap med Ramses men Nefretiri vill gifta sig med Moses. 

Ramses kommer efter en stund in i rummet. Han har åkt tillbaka för att informera Ramses om 

att Moses behandlar slavarna bra och misstänker att Moses kommer att konspirera mot Seti. I 

sin frustration beger sig Seti till Goshen för att inspektera detta.  

Seti och Ramses kommer till Goshen där Moses håller på att arbeta med att bygga staden. Seti 

och Ramses börjar ifrågasätta hans egentliga intentioner och Moses motbevisar genom att 

presentera resultatet av sitt hårda arbete. Han visar upp staden Goshen för Seti och ännu en 

gång är Seti nöjd med Moses. Dock blir Seti även arg på Ramses då Seti anser att Ramses 

ljuger om sin styvbror för att få makten.  
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Under tiden talar Nefretiri om hur mycket hon tycker om Moses för Memnet. Memnet som 

hållt hemligheten dold i många år visar för Nefretiri att Moses inte är av egyptiskt blod. Hon 

visar tyget från korgen som bar Moses längst Nilen och Nefretiri blir förargad av detta. 

Nefretiri beordrar Memnet att hålla tyst om Moses bakgrund men Memnet kan inte lova detta. 

Detta får Nefretiri att mörda Memnet genom att kasta henne ner för en balkong. Strax efter 

händelsen kommer Moses in i Nefretiris rum och hon faller genast i hans armar. Det är 

uppenbarligen en romans mellan Moses och Nefretiri men under deras samtal plockar Moses 

upp tygbiten som Memnet hade hållit gömd i så många år. För under dramat med Nefretiri så 

tappade Memnet tyget och Nefretiri tog aldrig upp tyget efteråt.  

Moses undrar vad tyget är för något och till slut måste Nefretiri berätta sanningen för Moses 

och ger honom även namnet på hans mor, som hon fick reda på via Memnet. Moses går då till 

sin styvmor Bithia och frågar om denna historia varav Bithia vägrar svara på. Men Moses vet 

att hans biologiska mor finns i Goshen och beger sig dit. Men under hemlighet åker Bithia till 

Yochabel för att be henne ta med sina barn, Meriam och Aron, bort från Goshen innan Moses 

anländer. Dock hinner de inte bort innan Moses kommer och frågar då sin biologiska mor 

vem hon egentligen är. Hon kan inte ljuga för sin son och Moses beslutar sig för att leva som 

en hebreisk slav för att han vill lida med sitt folk.  

Under sin tid som hebreisk slav ser Moses hur Lilia blir illa behandlad av Baka, en egyptisk 

slavdrivare. En äldre hebreisk vakt ifrågasätter även en egyptisk vakt och blir avrättad på 

grund av detta. Moses försöker hjälpa mannen men den gamle mannen dör i hans armar. 

Därefter anländer Nefretiri till arbetsplatsen och känner igen Moses. Hon ber vakterna ta med 

”slaven” och sedan försöker Nefretiri övertala Moses att komma tillbaka till den egyptiska 

adeln. Moses funderar på att göra detta men lämnar Nefretiri utan ett svar.  

Senare på natten försöker Josua rädda sin Lilia från Baka, som tagit med henne till sin boning 

för att utnyttja henne, vilket han inte lyckas med. Baka och hans män fångar Josua och Baka 

torterar Josua med en piska. Baka ber vakterna lämna, vilket de gör, och medan Baka piskar 

anländer Moses. Moses räddar Josua genom att strypa ihjäl Baka men varken Josua och 

Moses noterar Dathan som precis observerat allt. Dathan är nämligen Ramses informatör och 

senare berättar Dathan, mot en stor betalning, för Ramses att Moses har dödat Baka och att 

han är av hebreiskt blod. Ramses tillfångatar Moses och går sedan till Seti i palatset.  

Ramses presenterar Moses som ”befriaren” för Seti och detta gör Seti arg. Men han vill inte 

döma Moses utan vill även höra Moses egen förklaring till dessa anklagelser. Set frågar om 
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Moses vill befria det hebreiska folket vilket Moses svarar att han skulle göra det om han så 

kunde. Detta gör Seti tvungen att ge tronen till Ramses och beordrar Ramses att avgöra 

straffet för Moses. Sist nämner Seti att alla skriftliga dokumenteringar av Moses existens ska 

raderas ut från historien.  

Ramses skonar Moses istället för att avrätta honom som han hade blivit beordrad av Seti. Han 

gör detta för att komma närmare Nefretiri som i samma stund ger ett sista farväl till Moses 

innan han blir satt i exil. Samtidigt har Dathan fått alla saker han blev lovad av Ramses och 

Lilian får jobba under honom som slav. Han tvingar henne till att gifta sig med honom genom 

att hota att döda Josua. Därefter följer vi Moses ute på sin exil.  

Gestaltning: Det sker ingen konkret kommunikation mellan Gud och Moses utan det sker vad 

som kallas för kommunikation som process. Moses blir informerad om sitt folk samt sin tro 

genom personer i sin närhet. När han träffar sin biologiska mor är Moses kroppsspråk starkt 

och man ser att han funnit svaret han letat efter trots att ingen har vågat säga sanningen än. 

Det är under denna tid som Moses går från att vara en egyptisk prins till att vara en halvt 

troende hebreisk slav.  

Film – The Ten Commandments: Moses tid I Midjan  

I början på sin exil vandrar Moses genom öknen varav hans mat och vatten snabbt försvinner 

med tiden. Under sin vandring hör han sitt folks röster ropa hans namn under tiden de blir 

plågade. Utsliten kommer Moses fram till en oas där han lägger sig ner för att dricka vatten, 

äta och sedan vila ut. Medan Moses sover anländer Sippora och hennes systrar till oasen för 

att vattna sina får. Sippora ser in i buskaget och finner Moses ligger och sover. Hon meddelar 

sina systrar att hon funnit en sovande man och hennes systrar blir exalterade. Nyfikna 

observerar de Moses tills det kommer några amalekiter som försöker skrämma bort damernas 

får från oasen för att de själva ska komma åt en brunn. Sippora motsätter sig deras försök med 

blir bemött av våld. Dock anar männen inte att Moses har vaknat upp och han slår ner de 

hotfulla männen och hjälper Sippora och hennes systrar. Som tack för denna assistans blir 

Moses bjuden till att möta Jethro.  

Moses får träffa översteprästen Jetro och han tackar Moses för att han hjälpte Sippora och 

hennes systrar. Jetro erbjuder Moses att leva med dem som fåraherde vilket Moses tackar ja 

till. Under sin tid med Jetro och hans familj diskuterar Sippora och Moses om Abrahams Gud. 

Moses vill träffa Gud men Sippora menar på att man inte kan träffa honom för då kommer 
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heligheten bli för mycket och man kommer att dö. Detta ignorerar Moses och han vill 

fortfarande träffa sitt folks Gud.  

Efter en längre tid i Midjan så blir Moses accepterad av Jetro och hans familj. Jetro erbjuder 

sina döttrar till äktenskap och ber Moses välja en av döttrarna. Samtliga döttrar, förutom 

Sippora som inte vill, dansar inför Jetro och Moses samt några andra män. Moses kan dock 

inte välja utan ber Jetro att få fundera på sitt framtida val vilket accepteras. Moses går sedan 

ut från det tält de sitter i och möter då Sippora. De diskuterar kärlek och att Moses fortfarande 

har känslor för Nefretiri. Dock väcks känslor mellan Moses och Sippora och Moses gör sitt 

val. Han vill gifta sig med Sippora.  

Därefter visar filmen en scen där Seti ligger på dödsbädden och Seti meddelar att Ramses 

snart kommer att bli den nya faraon. Nefretiri sitter intill och gråter och Setis sista ord till sin 

omgivning är att han nämner Moses namn. Sedan poängterar Seti att han älskade sin styvson 

trots det svek Seti blev utsatt för. Därefter avlider Seti.  

Det går sedan några år och Moses och Sippora har fått en son. Sippora upptäcker då att det är 

en man intill fåren och Moses går för att undersöka detta. Det visar sig vara Josua som 

kommit för att finna Moses. Moses tar han om en utmattad Josua och Josua frågar hur Moses 

kan leva i fred med vetskapen om att hans folk lider i Egypten? Under diskussionen noterar 

Moses ett ljus som kommer ifrån berget nära Sinai. Han ber Sippora ta hand om Josua och går 

upp för att undersöka saken. Efter en lång vandring kommer Moses fram till den brinnande 

busken och hör därefter en röst som kallar på honom. Moses svarar att han har anlänt och en 

dialog sker mellan Gud och Moses.  

Gud säger åt Moses att befria sitt folk. Moses menar dock på att han inte har den makten men 

detta ser inte Gud som något problem. Moses undrar även varför Gud inte har hjälpt sitt folk 

sedan tidigare men Gud menar på att han har hört och att nu ska Moses bli den person som 

kommer att befria det hebreiska folket från Egypten. Moses blir sedan övertalad och beger sig 

ner för berget för att berätta vad som har hänt för både Josua och Sippora. Både Sippora och 

Josua blir övertygade om att Moses har träffat Gud och Moses säger att han tänker vandra 

tillbaka mot Egypten för att befria sitt folk. Josua blir glad och Sippora säger att hon tänker 

följa sin man vart han än leder sin familj. Därefter har den första akten på 90 minuter tagit 

slut.  

Gestaltning: Den kommunikation som sker är interpersonell kommunikation mellan Moses 

och Gud där de sker en dialog mellan parterna. Gud skickar även det hebreiska folket röst in i 



 

26 

 

huvudet på Moses i sin vandring genom öken till oasen. Detta kan ses som kommunikation 

som en process då Gud skickar denna information för att uppmana Moses till att göra det val 

Gud vill att han ska göra när samtalet väl kommer äga rum uppe på berget.  

Film – The Ten Commandments: Moses återvänder till Egypten 

Då filmen valt att inte visa något innan Moses träffar Ramses igen så har jag inget att gå 

igenom i denna rubrik utan vi hoppar till nästa rubrik.  

Film – The Ten Commandments: Moses möter den nya faraon 

Andra akten av filmen börjar i Egypten där Ramses sitter med sin familj som består av 

Nefretiri och deras son. De sitter i tronsalen där ambassadörer från olika riken har kommit för 

att erbjuda sin allians till det egyptiska riket. Efter att några kungar och ambassadörer har 

presenterat sig anländer Moses för att prata med Ramses. Ramses blir förvånad och undrar 

vad Moses vill och får då vetskapen om att Gud har sänt Moses för att befria det hebreiska 

folket. Ramses vägrar och Moses ber sin bror Aron att släppa Moses stav till golvet och den 

förvandlas till en orm. Ramses skrattar åt detta och ber sina präster att förvandla sina stavar 

till ormar vilket de gör. Dock äter Arons orm upp prästernas ormar men Ramses vägrar 

fortfarande att släppa det hebreiska folket. Ramses son går även fram till Moses och sparkar 

på staven som nu blivit en stav igen. Den egyptiska adeln skrattar åt Moses och Ramses säger 

nu att det hebreiska folket kommer att få göra tegel utan strån. Aron säger då att det är 

omöjligt men Ramses hänvisar då till Abrahams Gud.  

Det hebreiska folket blir då upprörda på vad Moses har ställt till med och vill stena honom. 

Men innan detta ska ske blir Moses bortsläpad av några egyptiska vakter så detta sker inte. 

Det är nämligen Nefretiri som kallat på Moses för att återuppta den romans som fanns innan 

exilen. Dock är Moses inte intresserad längre och Nefretiri blir även avundsjuk på Sippora. 

Nefretiri försöker även utpressa Moses genom att säga – ”You will come to me or they will 

never leave Egypt”. Efter detta lämnar Moses platsen där Nefretiri befinner sig.  

Gestaltning: Den kommunikation som sker mellan Moses och Gud i denna del är symbolisk 

kommunikation då staven blir till en orm. Detta markerar för Moses och Aron att Gud 

existerar. Det sker även intrapersonell kommunikation då Moses gång på gång övertygar sig 

själv om att Gud kommer att hjälpa. Denna självreflektion är något som får han att avstå 

Nefretiris lust.  

Film – The Ten Commandments: De nio första plågorna  
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Filmen visar sedan Ramses stå vid floden med sina undersåtar. Han tänker välsigna floden 

Nilen med sin gudomlighet. Dock kommer Moses till samma plats och säger till Ramses att 

släppa hans folk. Ramses tycker detta är påhitt och lyssnar inte på Moses. Då ber Moses sin 

bror Aron att ta Moses stav ännu en gång och doppa den i vattnet. Detta gör Aron och allt 

vatten i Nilen blir till blod.  

Filmen hoppar sedan i tid och de flesta av de nio första plågorna har ägt rum. Ramses är i sitt 

palats och har kallat på Moses som anländer för att ännu en gång be Ramses om att släppa 

hans folk. Ramses förklarar de första plågorna med vetenskap vilket Moses motsätter sig. 

Moses säger då till Ramses att moln kommer att täcka himmelen i tre dagar och att hagel 

kommer att falla från skyn. Detta sker i samma stund som Moses säger detta till Ramses och 

sedan går Moses iväg och Ramses blir förskräckt av att det blir mörkt och hagel faller.  

Tre dagar senare ber Ramses undersåtar honom att släppa det hebreiska folket då de verkar tro 

på att Moses Gud är verklig. De är trötta och rädda för plågorna som drabbar det egyptiska 

folket och Ramses tänker nästan göra som de säger. Men innan detta sker kommer Nefretiri 

och övertalar honom, genom hån och slagord, att ändra sig vilket denna farao gör. Nefretiri 

blir nöjd. Ramses ger då även en order som går ut på att alla egyptiska soldater ska döda alla 

förstfödda hebreiska pojkar. När Nefretiri får höra detta får hon skuldkänslor för vad hon 

manipulerat Ramses till att göra och åker till Moses familj som håller till i Goshen. När 

Nefretiri anländer ber hon Sippora att ta sin son och lämna Goshen innan soldaterna kommer 

för att döda sonen. Sippora gör det som Nefretiri ber om.  

Moses kommer hem efter att hans familj har lämnat och Nefretiri är fortfarande kvar i hans 

hem. Hon berättar vad som har hänt och vad Ramses planerar att göra. Då förstår Moses vad 

den sista plågan kommer att vara och det är att alla förstfödda egyptiska pojkar kommer att dö 

när dödens ängel anländer. Nefretiri försöker få Moses att lova att hennes son inte kommer att 

dö men det är något Moses inte kan lova. Efter samtalet går Nefretiri och Moses ber till Gud 

att han inte ska göra detta.  

Gestaltning: Den kommunikation som sker är symbolisk kommunikation där Gud visar sin 

makt för Moses vilket övertygar Moses om att fortsätta. Den kommunikativa 

sammansmältningen mellan Gud och Moses är tillräcklig eftersom Moses tolkar allt som Gud 

skickar på ett korrekt sätt. När Moses får höra Ramses plan så förstår Moses att Gud kommer 

att göra detta mot det egyptiska folket. Det sker även en monolog mellan Moses och Gud där 

Moses ber sin herre att inte utföra denna plåga. Dock får Moses inget svar.  
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Film – The Ten Commandments: Den sista plågan  

Natten då dödens ängel har anlänt och Josua vill rädda Lilia som är frivilligt gift med Dathan. 

Han vill inte att dödens ängel ska ta henne och mot Dathans vetskap samt vilja målar han 

dörren i blod. Därefter ser vi Moses och hans folk sitta i ett hus och de väntar ut natten. Det 

knackar sedan på dörren och det visar sig vara Bithia som vill konvertera till Moses Gud. 

Detta välkomnar han. Därefter går Moses igenom grunderna för Pesach, som är en judisk 

högtid, för sitt folk.  

Dödens ängel anländer och tar livet av alla förstfödda egyptiska pojkar. Ramses smider sina 

egna planer om att döda hebreiska förstfödda pojkar men noterar sedan dimman som smyger 

sig runt i Egypten. Ramses förstår att hans son kommer att dö och springer in till sin sons rum 

och finner Nefretiri där med pojken i sitt knä. Ramses beskyller Nefretiri för sin envishet 

emot Moses och hans Gud och Ramses ber sedan en vakt att kalla på Moses innan det är för 

sent. Moses anländer dock försent och Ramses är då en bruten man. Han säger åt Moses att 

han kan ta sitt folk och gå. Vilket Moses gör. Efter att Moses har gått lägger Ramses sin sons 

kropp på ett altare för sin Gud Sokar. Han ber Sokar att återge livet till sin son vilket inte sker.  

Gestaltning: Den kommunikation som sker mellan Moses och Gud är symbolisk 

kommunikation genom dödens ängel. Denna symbol övertygar även Bithia till att konvertera 

till Abrahams Gud vilket gör så att Moses förlitar sig mer på sin Gud. Bithias konvertering 

blir en signal till Moses om att det han gör är rätt.  

Film – The Ten Commandments: Moses och hans folk utvandrar från Egypten  

Det hebreiska folket förbereder sig för att vandra ut från Egypten och Dathan och Lilia blir 

bannlysta från Egypten eftersom de har blod på sin dörr. Under tiden håller Josua på att 

organisera vandringen och Moses försöker fråga Gud hur han ska gå till väga men har får 

inget svar. Moses talar sedan med det hebreiska folket och prisar Gud innan de beger sig ut i 

vildmarken. 

Under tiden har Ramses suttit med sin sons kropp vid altaret av Sokar och Nefretiri kommer 

och talar med sin man. Nefretiri säger att det hebreiska folket skrattar åt hans förlust och han 

blir förargad över detta och samlar sina trupper. Han ska, med hjälp av sin armé, ta tillbaka 

slavarna och döda Moses. Nefretiri säger åt Ramses att ta med det blodiga svärdet efter att 

Ramses har dräpt Moses vilket han lovar sin drottning. Han lovar även att han kommer att 
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hugga ihjäl henne med samma blodiga svärd. Därefter åker Ramses med sin armé mot Röda 

havet.  

Moses och hans folk har anlänt till Röda Havet och gruppen vilar nu efter en lång vandring. 

Men de noterar snart att Ramses har kommit med sin armé och det hebreiska folket börjar 

tvivla på Moses och vill genast stena honom till döds. Dock blir Moses förargad och skriker 

att Gud har visat sin existens genom plågorna och ändå tror inte det hebreiska folket på 

honom? Då, genom Guds hjälp, framkallar Moses en pelare av eld som blockerar Ramses 

armé från att komma fram till stranden. Efter eldpelaren delar Moses, med hjälp av Gud, på 

havet och säger åt folket att vandra igenom för att komma till säkerhet.  

Efter att Moses och hans folk har vandrat genom havet på havsbottnen försvinner eldpelaren 

och Ramses och hans armé kan ta sig ner till stranden. Ramses stannar dock kvar på stranden 

och skickar sin armé genom havsbottnen. Dock sluter sig havet när Moses och hans folk är 

över på andra sidan och Ramses armé förintas. Moses firar med sitt folk och skriker: ”God is 

one” vilket hans folk även gör. Ramses återvänder hem som en slagen man och gör Nefretiri 

besviken ännu en gång. Ramses säger då att Moses Gud är Gud och därmed är Ramses och 

Nefretiris roll i filmen slut.  

Moses och hans folk vandrar till berget Sinai där Moses vandrar upp på berget för att träffa 

Gud. Medan Moses är upp på berget i 40 dagar så övertalar Dathan det hebreiska folket att 

tillbe en guldtjur istället och nästan alla i gruppen syndar förutom Moses familj. Moses letar 

efter Gud på berget tills Gud uppenbarar sig i en pelare av eld. Framför Moses berättar Gud 

om de tio budorden som Gud samtidigt bränner fast på två stenplattor och ger dessa sedan till 

Moses. Moses vandrar sedan ner för berget där han beskådar syndernas dal som hans folk har 

skapat. Moses blir arg och säger då att människorna inte är värdiga Guds heliga ord och kastar 

de två plattorna på guldtjuren så en stor explosion sker och marken öppnar sig och många 

människor faller ner mot sin död.  

Lilia och Josua gifter sig istället då Dathan blir bannlyst. Efter denna händelse vandrar sedan 

Moses och hans folk i öknen i 40 år för att rensa ut den generation som har syndat. Filmen 

slutar sedan med att Moses tar farväl av sin familj och sina vänner för att sedan, vad jag kan 

tolka det som, ansluta sig till Gud och hans himlaväsen.  

Gestaltning: Den kommunikation som sker mellan Moses och Gud i den sista delen av 

filmen är interpersonell kommunikation i form av dialog och även symbolisk kommunikation 

i form av divination då Moses försöker tolka de tecken Gud ger honom. Det sker även 
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kommunikation som process då Gud ger Moses stenplattorna med lagarna vilket blir en 

ståndpunkt för Moses och hans tro.   

Matriser 

Frågeställning: Hur gestaltas den kommunikation som sker mellan Gud och Moses i 

filmen The Ten Commandments?  

• Interpersonell kommunikation i form av dialog och monolog.  

• Intrapersonell kommunikation i form av självreflektion.  

• Symbolisk kommunikation i form av brinnande buske, ljus, eldpelare, de tio 

plågorna och havet som delar sig.  

• Divination då Moses måste tolka Guds vilja rätt. 

• Den kommunikativa sammansmältningen är näst intill perfekt.   

 

Frågeställning: Hur gestaltas händelseförloppet av berättelsen om Moses och 

utvandringen ur Egypten i filmen The Ten Commandments?  

• Seti beordrar utrensningen av hebreiska nyfödda pojkar.  

• Moses blir placerad i vattnet, hittad av Bithia, adopterad och namnges av Bithia, 

Memnet beordras hålla tyst.  

• Moses växer upp till en mäktig prins av Egypten, Får uppdrag av Seti att bygga upp 

Goshen, Ramses ska finna ”befriaren”.  

• Moses är en barmhärtig slavdrivare vilket ifrågasätts av Ramses och Seti.  

• Moses har en romantisk relation med Nefretiri, en egyptisk prinsessa.  

• Nefretiri dödar Memnet för att hålla Moses hemlighet säker, berättar hemligheten 

om Moses bakgrund för Moses, han konfronterar Bithia som håller tyst, Bithita åker 

till Yochabel för att be henne hålla hemligheten, Moses anländer och får veta hela 

sanningen, beslutar sig för att leva som sitt folk under slaveriet.  

• Moses räddar Josua från tortyr, dödar Baka, Dathan berättar Moses hemlighet för 

Ramses mot betalning, Moses tillfångatas och blir satt inför rätta inför Seti, Seti blir 

arg över Moses svek och beordrar att Moses namn ska raderas från all egyptisk 

historia.  

• Ramses skonar Moses för att göra Nefretiri en tjänst, Moses sätts i exil, vandrar 

genom öknen, kommer fram till brunnen i Midjan, träffar Sippora och systrarna som 
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han hjälper i en konflikt, blir medbjuden hem till Jetro, bosätter sig i Midjan, gifter 

sig med Sippora och skaffar barn, träffar Gud vid berget Sinai, får instruktioner att 

återvända och hjälpa det hebreiska folket, Moses och hans familj samt Josua åker 

tillbaka till Egypten efter ett antal år i exil.  

• Moses kommer till palatset med Aron, Aron gör ormen till stav genom Moses order, 

Ramses präster framkallar två ormar som blir slukade av Arons orm, Ramses vägrar 

släppa Moses folk och de får nu göra tegel utan halm.  

• Moses konfronterar Ramses vid floden, säger till Aron att doppa staven i floden och 

vattnet blir till blod, Ramses vägrar släppa folket, andra plågor påverkar det 

egyptiska riket med lämnar Goshen ifred.  

• Sista plågan uppenbarar sig, Bithia konverterar, Ramses och Nefretiris son dör, 

Moses och folket släpps fria, utvandrar ur Egypten, Ramses blir arg efter Nefretiri 

talar ner till honom, Nefretiri vill se Moses död, Ramses samlar sina trupper och 

jagar Moses och det hebreiska folket. 

• En eldpelare stoppar Ramses armé vid Röda Havet, Moses delar på havet och hans 

folk går över, Ramses armé (inte Ramses själv) följer efter i havet, Havet sluter sig 

och Ramses armé förintas, Ramses åker hem till Nefretiri och erkänner att Moses 

Gud är den verkliga Guden.  

 

3.3 Film – The Prince OF Egypt  

Film – The Prince OF Egypt: Moses liv innan exilen 

Det första som presenteras i filmen är en text som presenterar vad filmen kommer att handla 

om och att filmskaparna har den konstnärliga friheten, men att de försöker vara trogna till 

grundmaterialet. Efter denna text ser vi hur lidande av det hebreiska folket gestaltas i en 

otroligt detaljrik animering. Under denna introduktion spelas låten ”Deliver Us”, som är 

skriven av Stephen Schwartz, där låten handlar om hur det hebreiska folket ber Gud att skicka 

den så kallade befriaren.39 Under låten ser man även hur egyptiska soldater går från de olika 

hebreiska hemmen för att döda hebreiska förstfödda pojkar och Moses biologiska mor, 

Mirjam och Aron springer ner till floden för att lägga Moses i en korg som kommer flyta 

längst floden.  

                                                 
39 IMDB, The Prince of Egypt – Soundtrack, 1998. https://www.imdb.com/title/tt0120794/soundtrack (hämtad 

2018-05-20) 

https://www.imdb.com/title/tt0120794/soundtrack
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När de kommer till floden lägger Moses mor ner honom i korgen och sjunger en sista gång för 

honom. Hon sjunger: ”Hush now, my baby, be still love, don't cry. Sleep as you're rocked by 

the stream. Sleep and remember my last lullaby. So I'll be with you when you dream”. 

Därefter skickar Moses mor ner korgen och det sovande barnet ner för floden. Mirjam följer 

efter den tills hon ser att Moses blivit adopterad av den egyptiska drottningen som även ger 

Moses hans namn. Därefter hoppar filmen fram till Moses är en fullvuxen man.  

Filmen visar en scen där Ramses och Moses tävlar mot varandra i hästkapplöpning med vagn 

genom att rida genom gatorna i Egypten. De råkar vandalisera en hel del och det resulterar i 

att en viktig byggnadsställning förstörs och Moses och Ramses får en utskällning av deras far 

Seti. Seti förklarar att byggnationen är mycket viktig för honom och riket och Moses tar på sig 

skulden för det som han och Ramses har gjort. Seti reagerar genom att skälla ut Ramses ännu 

mer och ber sin biologiska son att lämna salen vilket Ramses gör med en arg min. Moses 

försöker tala med Seti angående om att Seti är för hård mot Ramses vilket Seti förstår. Men 

Seti förklarar även vikten av att Ramses måste kunna följa tronen när Seti väl dör. Detta 

förstår Moses och vandrar sedan ut från tronsalen för att leta upp sin bror Ramses.  

Han finner Ramses vid en staty som ligger i palatset och Ramses är arg över att han inte fick 

förklara sig. Moses försöker att muntra upp sin bror och detta genom att kasta vatten från 

högsta våningen på Setis överstepräster. Ramses blir inbjuden till att göra samma sak vilket 

han tackar ja till men prästerna uppskattar det mindre. Därefter noterar både Moses och 

Ramses att de är försenade till sin fars bankett som ska hållas i deras fars ära. När de kommer 

fram välkomnas de av drottningen och hon säger att Ramses har blivit regent och kommer att 

vara byggnadsansvarig för Egypten.  

För att fira detta ber Ramses översteprästerna att göra en storartad show vilket de tackar ja till. 

Utifrån lite explosioner så uppdagar sig Sippora som är fastbunden på en kamel. Det visar sig 

att hon inte är där av fri vilja. Ramses vill inte ha Sippora, eftersom hon är arg över hela 

situationen, och ger henne till Moses istället. Sippora vägrar klassas som en ägodel till den 

egyptiska adeln och ett litet bråk uppstår mellan Moses och Sippora. Moses vinner denna 

konflikt vilket leder till att Sippora blir förödmjukad och drottningen skäms över hur hennes 

söner behandlar en kvinna så illa. Efter denna händelse skickas Sippora upp till Moses rum 

och han anländer strax efter henne. Dock blir han förvånad över att Sippora inte är kvar i 

rummet utan hon har bundit fast Moses tjänare och hans två hundar och flytt rummet genom 

balkongen som är i Moses rum. Moses följer efter Sippora och noterar att hon kommer att bli 
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upptäckt av två egyptiska vakter. Moses avleder vakterna så att Sippora kan fly och detta 

noterar hon innan hon lyckas ta sig ut från palatset.  

Moses fortsätter att följa henne ut från palatset och ser att Sippora ber om vatten av Mirjam 

och Aron vid en brunn i staden. Därefter tar Sippora sin kamel och flyr ut i öknen. Moses 

kommer fram till brunnen och är imponerad över hur Sippora kunde komma undan och 

noterar inte att Mirjam känner igen sin biologiska bror. Hon blir exalterad och säger att hon 

har väntat på att Moses skulle komma tillbaka till dem för att befria det hebreiska folket. 

Moses vet inte vad Mirjam talar om och Aron försöker stoppa sin syster. Dock slutar hon inte 

tala med Moses och berättar sanningen om att Moses är en hebreiska man. Detta förargar 

Moses och han tänker gå och hämta vakter för att straffa Mirjam. I sin desperation sjunger 

Mirjam samma sista mening som Moses biologiska mor gjorde den dagen vid floden: ”Hush 

now, my baby, be still love, don't cry. Sleep as you're rocked by the stream. Sleep and 

remember my last lullaby. So I'll be with you when you dream”. Detta får Moses att reagera 

starkt och han springer sedan tillbaka till palatset i en identitetskris. Då kommer låten All I 

ever wanted som handlar om att Moses är väldigt tacksam över det hem han har. Det är 

nämligen allt han kan önska sig i sitt liv.  

Därefter somnar Moses och drömmer en dröm som utspelar sig kring utrensningen av 

hebreiska förstfödda pojkar. Han ser hur Seti beordrar sina soldater och de går mot Goshen 

för att ta barnen från deras mödrar. Han ser även sin mor och hans syskon undkomma 

vakterna genom att hålla sig i skuggan. Men Moses ser även ödet för de pojkar som inte var 

lika lyckosamma som honom. Han ser nämligen hur de slängs ner i floden där de blir mat till 

krokodilerna i floden. Med ett ryck vaknar Moses upp och vandrar genom palatset. Han letar 

efter något som han sedan finner till sin förskräckelse. Han finner hieroglyferna som beskriver 

den händelse han precis drömt om och Seti uppenbarar sig bakom Moses och förklarar att han 

gjorde detta för att det hebreiska folket började bli för många. Moses ifrågasätter Setis beslut 

men Seti menar på att han älskar Moses som son trots att han är hebreisk. Därefter säger Seti, 

samtidigt som han ger Moses en kram, att: ”De var ju bara slavar”. Då går Moses därifrån.  

Dagen efter sitter Moses vid samma plats som drottningen hittade honom som barn och 

funderar. Drottningen kommer och talar med honom om att hon, Seti och Ramses älskar 

honom trots sin bakgrund vilket gläder Moses. Men han har fortfarande svårt med att hantera 

den information han har fått reda på. Så han beger sig ut för att kolla vad Ramses håller på 

med.  
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Han kommer fram till Ramses som arbetar med att slavdriva det hebreiska arbetarna och 

Moses observerar den arbetsbelastning han folk får utstå. De blir piskade och de är trötta och 

slitna av det hårda arbetet och Moses ser sedan en vakt misshandla en gammal hebreisk man 

med en piska. Vakten slutar inte att misshandla den gamla mannen och Moses tar sig upp till 

vakten och den gamla mannen, som är högst upp på en byggnadsställning, och hoppar på 

vakten. I denna situation råkar Moses putta ner vakten från byggnadsställningen och vakten 

faller ner till sin död. Moses blir illa berörd över det han gjort och Ramses försöker stoppa 

Moses från att springa därifrån. Ramses vill nämligen fråga vad som hände där uppe på 

byggnadsställningen men Moses har redan bestämt sig. Han kan inte leva i Egypten längre 

efter att han har dödat en annan människa. Ramses försöker desperat att övertala Moses om 

att stanna och säger även att han kan ordna så att hela händelsen blir bortglömd. Men Moses 

säger istället ett sista farväl och vandrar, utan någon typ av proviant, ut från Egypten.  

Gestaltning: Den kommunikation som sker mellan Moses och Gud är kommunikation som 

process och symbolisk kommunikation. Det som sker först är Mirjam när hon sjunger sista 

meningen som Moses mor sjöng för honom innan hon lade honom i floden. Detta blev 

startskottet till att Moses kom till att identifiera sig som en del av det hebreiska folket. Den 

symboliska kommunikationen som sker är drömmen. Det är tydligt att det är Gud som ger 

Moses drömmen för att den är direkt kopplad till de hieroglyfer som Moses finner strax efter 

sin dröm. Gud leder Moses till sanningen genom drömmen och övertygar Moses om att han är 

hebreisk och att Setis agerande inte är acceptabelt.  

Film – The Prince OF Egypt: Moses tid I Midjan  

Medan Moses vandrar i öknen så tar han av sig alla sina egyptiska tillhörigheter förutom en 

ring som han hade fått av sin bror Ramses. Moses har inget konkret mål medan han vandrar 

och till slut möts han av en sandstorm som sveper över honom. När sandstormen är över ser vi 

att vår protagonist är nergrävd i sanden och en kamel misstar hans hår för att vara mat. Moses 

vaknar till, efter att ha tappat medvetandet, och ser att kamelen har med sig vatten i 

vattenflaskor. Moses tar tag i kamelen i desperation men kamelen fortsätter att vandra tills den 

kommer fram till en oas.  

Vid oasen finns en brunn där Moses noterar att några flickor blir illa behandlade av två män. 

Moses beslutar sig för att hjälpa till genom att uppmärksamma männen om att han precis har 

gjort så att deras kameler skenar iväg. Flickorna blir tacksamma men innan de hinner att tacka 

honom så faller olyckligtvis Moses ner i brunnen som flickorna stod vid. Flickorna försöker 
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att hjälpa honom upp från brunnen och Sippora anländer. Det visar sig att flickorna är 

Sipporas systrar och hon undrar vad de håller på med. De förklarar att de hjälper den konstiga 

mannen i brunnen vilket Sippora tror är fantasi tills hon ser att det faktiskt är Moses i 

brunnen. Som en liten hämnd för det som hände i palatset skickar hon ner Moses i brunnen 

igen. Därefter blir Moses medbjuden till att möta deras far Jetro.  

Hos Jetro blir Moses hedersgäst och de anordnar en fest till Moses ära för den hjälp Jethros 

döttrar har fått. Under festligheterna börjar Jetro sjunga på låten Through Heaven's Eyes som 

kommer att sammanfatta Moses tid i Midjan. I låten ser vi hur Moses bygger upp en 

kärleksrelation till Sippora och de gifter sig sedan innan låten är slut. Men efter att låten är 

slut konstateras det att det har gått några år sedan Moses lämnade Egypten.  

Efter låten vaknar Moses upp och går ut för att påbörja sin dag som fåraherde. Han noterar 

snabbt att ett får håller på att springa ifrån flocken och Moses följer efter fåret upp på berget 

Sinai. När Moses vandrat en bit noterar han en grotta där det skiner ett ljus ifrån. Tack vare 

sin nyfikenhet beslutar sig Moses att undersöka grottan och finner en brinnande buske. Moses 

tar sin stav och för den in i elden men staven fattar inte eld, den blir inte ens varm. Gud kallar 

på honom vid namn och Moses svarar: Jag är här. Moses blir ombedd att ta av sig sandalerna 

för att han står på helig mark vilket han gör. Gud berättar sedan att han har hört sitt folks 

lidande och att han tänker göra något åt detta. Han tänker befria sitt folk och han vill att 

Moses ska hjälpa honom. Moses ifrågasätter Guds beslut att använda honom som redskap för 

att befria det hebreiska folket och Gud blir förargad och säger åt Moses ännu en gång att 

Moses ska befria det hebreiska folket. Därefter säger Gud lugnt att han kommer att vara vid 

Moses sida under hela resan. Därefter sveper Gud den heliga anden runt Moses och han 

hamnar i vad man kan tolka som trans. Efter denna trans är Moses helt övertygad om att Gud 

är verklig och är medveten om det han måste göra. Moses vandrar ner från berget och tillbaka 

till Sippora som blir förvånad över det hon hör. Hon är tveksam men väljer sedan att följa 

med Moses till Egypten i hans försök att befria det hebreiska folket. Därefter packar de ihop 

sina saker, tar farväl av Jetro och hans familj rider iväg på en kamel mot Egypten.  

Gestaltning: Den kommunikation som sker mellan Gud och Moses är interpersonell 

kommunikation som gestaltas genom en direkt dialog mellan parterna. Men den kombineras 

av symbolisk kommunikation för att kunna övertyga Moses om att Gud existerar. Detta gör 

Gud genom den brinnande busken och den omsvepningen med den heliga anden.  

Film – The Prince Of Egypt: Moses återvänder till Egypten 
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När Moses och Sippora kommer till Egypten ser de lidande hos det hebreiska folket. Därefter 

vandrar de mot palatset där Ramses, som nu har blivit farao efter Setis död, sitter och håller 

till med festligheter.  

Gestaltning: Det sker ingen konkret form av kommunikation i denna del av filmen då 

filmskaparna har valt att bara ha med händelsen några sekunder i filmen.  

Film – The Prince Of Egypt: Moses möter den nya faraon 

Ramses avbryter festen när han ser att Moses kommer in i rummet och blir otroligt glad över 

att se sin bror igen. Det blir ett väldigt varmt återseende men detta kommer inte till att vara då 

Moses berättar varför han har kommit tillbaka. Ramses tror först att hans bror skämtar men 

Moses säger sedan att hans Gud har beordrat Ramses att släppa det hebreiska folket. Därefter 

släpper Moses sin stav till golvet som förvandlas till en stor kobra.  

Ramses blir inte övertygad av Moses kobra utan ber sina präster att göra samma sak som 

Moses vilket introducerar låten Playing with the Big Boys som handlar om prästernas tro på 

de egyptiska gudarna likt Rah. Under denna låt ser man hur Moses kobra äter upp prästernas 

två framkallade ormar och sedan ber Ramses Moses om att få tala med honom privat. Under 

detta privata samtal försöker Moses att övertala Ramses om att befria hans folk men Ramses 

vägrar. Under mötet ger även Moses tillbaka den ring han fått av Ramses för många år sedan 

och detta förargar Ramses. Ramses vandrar då ut från det privata mötet och säger även att det 

hebreiska folket ska arbeta dubbelt så mycket än vad de tidigare har gjort. Det skulle Moses 

tacka sin Gud för tycker Ramses. Sedan avslutas samtalet mellan Ramses och Moses.  

Senare under dagen träffar Moses Mirjam och hon välkomnar honom och säger att Gud aldrig 

kommer att överge honom. Moses ser då Ramses och hans tjänare åka på en båt i floden och 

han går ner till floden med bestämda steg.  

Gestaltning: Det sker symbolisk kommunikation mellan Moses och Gud då staven 

förvandlas till en orm. Gud visar Moses att han är med Moses i konflikten med Ramses 

genom detta tecken och den kommunikativa sammansmältningen är så pass bra att Moses 

tolkar detta tecken på rätt sätt.  

Film – The Prince Of Egypt: De nio första plågorna 

Moses ropar på Ramses från stranden och säger åt sin bror att släppa det hebreiska folket fria. 

Ramses börjar bli trött på sin brors påhitt och skickar sina vakter för att hämta honom så de 

hoppar i vattnet för att gå mot stranden. Under samma stund detta sker sätter Moses ner sin 
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stav i floden och dess vatten förvandlas snabbt till blod. Vakterna får panik och tar sig upp i 

båten igen och Ramses kräver en förklaring av sina präster till hur vattnet kan ha blivit till 

blod. Genom sin svartkonst gör de en skål vatten till rödfärgad vätska och Ramses blir då inte 

övertygad av Moses plåga. Även Aron tvivlar på Moses påstående att han är sänd av Gud men 

Moses predikar då om hur han och Gud kommer att befria det hebreiska folket.  

Efter floden kommer låten The Plagues som handlar om åtta andra plågor och hur Ramses 

vägrar att ge sig. Filmen gestaltar grodorna, myggorna, flugorna, bölderna, boskapspesten, 

mörkret, gräshopporna och brinnande hagel.  

Gestaltning: Den kommunikation som sker mellan Moses och Gud är symbolisk 

kommunikation där plågorna fungerar som symboler för Guds existens. Detta kompletteras 

med divinationen. Moses vet vad han ska göra eftersom den kommunikativa 

sammansmältningen är tillräckligt bra för att Moses ska kunna tolka Guds tecken rätt.  

Film – The Prince Of Egypt: Den sista plågan 

Moses går mot palatset igen som nu är täckt av mörker. Moses kommer fram till statyn som 

han och Ramses brukade tillbringa tid som unga och han finner sin bror högst upp på denna 

staty. Moses försöker att övertyga sin bror om att släppa det hebreiska folket innan den sista 

plågan drabbar det egyptiska folket. Ramses vill bara att saker ska vara som förr och han blir 

arg över att Moses enbart tänker på sitt folk. I sin vrede säger Ramses att han borde slutföra 

det som Seti började med för så många år sedan. Han syftar då på utrensningen av hebreiska 

spädbarn och detta gör han framför samma hieroglyfer som beskriver det Seti gjorde. Då 

uppenbarar sig sanningen för Moses och han inser vad Gud kommer skicka som sista plåga.  

Därefter återvänder Moses till sitt folk för att berätta om den sista plågan och vad de ska göra 

för att undvika den. Plågan kommer vad dödens ängel som kommer att ta alla förstfödda söner 

och det enda som kan skydda de hebreiska barnen är genom att måla med lammblod på 

dörrkarmarna. Dödens ängel kommer sedan och filmens mest dramatiska scen uppenbarar sig. 

Tyst sveper sig dödens ängel från hus till hus och tar alla förstfödda egyptiska pojkars liv. 

Ängeln kommer fram till Ramses son och släcker även denna pojkes liv. Efter plågan kommer 

Moses till palatset och ser Ramses bära sin son till altaret. Moses lider med Ramses och 

Ramses säger åt Moses att ta sitt folk och lämna Egypten. Moses lämnar palatset men faller 

ihop och gråter utanför palatset i samma sorg som drabbat Ramses. Han ville inte att Ramses 

son skulle dö. Ingen person i hela Goshen är glad över vad Gud har gjort.  
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Gestaltning: Den kommunikation som sker mellan Gud och Moses är tydligt symbolisk 

kommunikation där en kombination av Ramses planer, kroppsspråk och hieroglyferna får 

Moses att inse vad Gud kommer att göra.  

Film – The Prince OF Egypt: Moses och hans folk utvandrar från Egypten 

Till sången When You Believe börjar det hebreiska folket att packa för sin resa. Det är Mirjam 

och Sippora som sjunger sången och när detta musikaliska nummer är slut har Moses, hans 

familj samt det hebreiska folket lämnat Egypten. De vandrar genom öknen tills de kommer 

fram till Röda Havet och de stannar där för att dricka vatten och vila sig. Medan de vilar så 

noterar de plötsligt att Ramses och hans armé har följt efter Moses och hans folk. I panik 

börjar de göra sig i ordning för att fly och även Moses börjar få panik. Ramses och hans armé 

rider för att döda det hebreiska folket men stoppas av att det uppenbarar sig en stor pelare av 

eld som blockerar vägen för Ramses och hans mannar. Moses går då ner för stranden och 

ställer sig i vattnet och Gud talar till Moses igen. Han repeterar att med Moses stav ska han 

utföra mirakel. Därefter sätter Moses ner staven i vattnet och havet delar på sig. I panik 

springer Moses, hans familj och det hebreiska folket igenom havet och när de nästan nått till 

andra sidan försvinner eldpelaren som blockerar Ramses. Ramses skickar iväg sin armé 

genom havet och de når nästan fram till Moses och hans folk. Dock sluter sig havet och förgör 

Ramses armé och spolar upp Ramses på samma strand han stod innan. Moses och hans folk är 

glada och Ramses ropar efter Moses på andra sidan havet i sorg. De är äntligen fria.  

Det går sedan en tid och det sista vi ser är Moses vandra med stenplattorna med de tio 

budorden från Gud. Därefter hör vi den sista delen i låten Deliver Us och därmed är filmen 

slut.  

Gestaltning: Den kommunikation som sker i den sista delen i filmen är symbolisk 

kommunikation genom eldpelaren och havet som delar sig samt även interpersonell 

kommunikation i form av en monolog mellan Moses och Gud.  

 

Frågeställning: Hur gestaltas den kommunikation som sker mellan Gud och Moses i 

filmen The Prince OF Egypt?  

• Kommunikation som process i form av den sång Moses mor sjunger.  

• Symbolisk kommunikation i form av drömmar, plågor och hieroglyfer.  

• Interpersonell kommunikation i form av dialog mellan Moses och Gud.  
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• Intrapersonell kommunikation eller Divination då Moses måste tolka det Gud 

sänder honom.  

• Kroppsspråket från Ramses blir en del i den symboliska kommunikationen.  

 

Frågeställning: Hur gestaltas händelseförloppet av berättelsen om Moses och 

utvandringen ur Egypten i filmen The Prince OF Egypt?  

• Visar utrensningen av hebreiska förstfödda pojkar, Moses mor sätter Moses i floden, 

Moses blir hittad av den egyptiska drottningen, hon adopterar honom och namnger 

honom.  

• Moses har vuxit upp till en man och har en god relation med Ramses, de får 

utskällning av Seti, Ramses blir arg och Moses uppmuntrar Ramses, de går på Setis 

bankett och där träffar Moses Sippora för första gången (fast som fånge), Sippora 

flyr (med Moses hjälp) och i samma moment träffar Moses Mirjam och Aron, 

Mirjam talar om sanningen för Moses men övertygas inte fören han hör sin moders 

gamla vaggvisa, Moses går hem och har identitetskris.  

• Moses drömmer om utrensningen av hebreiska nyfödda pojkar, hittar hieroglyferna 

som beskriver händelsen, Seti möter Moses och bekräftar detta.  

• Moses är på arbetsplatsen och ser en vakt misshandla en hebreisk man, puttar 

vakten, vakten faller från byggnadsställningen och dör, gestaltas som en olycka, 

Moses känner skuld och går sedan i exil trots att Ramses förlåter honom och ber 

honom stanna.  

• Moses vandrar i öknen och kommer fram till brunnen i Midjan, hjälper Sipporas 

systrar med de elaka männen, blir medbjuden hem till Jetro, Moses får bo hos dem i 

Midjan, det går en tid och Moses och Sippora är gifta men har inga barn, Moses 

vandrar upp för berget Sinai och träffar Gud och återvänder till en skeptiskt Sippora, 

Moses och Sippora återvänder till Egypten för att befria Moses folk.  

• Moses träffar Ramses i palatset, säger åt Ramses att släppa folket, Moses förvandlar 

staven till en orm, Ramses präster gör samma sak, Moses orm äter upp prästernas 

ormar, Ramses fördubblar Moses folks arbetsbörda.  

• Moses går ner till floden, säger åt Ramses att släppa folket, Ramses vägrar och 

Moses gör flodens vatten till blod, därefter kommer resterande plågor som påverkar 

det egyptiska folket, Moses lider med de drabbade.  
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• Moses varnar Ramses om den sista plågan men Ramses lyssnar inte, den sista 

plågan anländer, Ramses son dör, Moses gråter över detta, Ramses säger åt Moses 

att ta sitt folk och lämna Egypten.  

• Moses och hans folk vandra ut från Egypten och kommer fram till Röda Havet, 

Ramses har kommit ikapp med sin armé, Moses ber Gud om hjälp och Gud delar på 

havet, Moses och hans folk går igenom havet, Ramses och hans armé följer efter 

men blir förintande av det tillbakafallande vattnet, Ramses spolas upp på land, 

Moses och hans folk är fria. 

 

3.4 Film – The Bible – Avsnitt 2: The Exodus 

Film – The Bible – Avsnitt 2: The Exodus: Moses liv innan exilen 

Det första som presenteras i denna filmatisering är filmskaparnas uttryckta syfte med denna 

bibliska tv-serie. De menar att serien är baserad på bibliska berättelser och att meningen är att 

filmatiseringen ska hålla sig trogen till Bibeln. Därefter kommer en snabb förklaring på det 

som har skett i föregående avsnitt där bland annat Adam och Eva, Noa och Abrahams 

berättelser förklaras kortfattat.  

Efter repetitionen av berättelserna kopplas vi till historien om Moses. Det har gått 400 år 

sedan Abraham och det hebreiska folket har blivit förslavade av det egyptiska folket och 

sedan länge glömt bort Abraham och hans Gud. Moses möter vi som en ung man som vuxit 

upp i palatset. Dock utmanas Moses till en duell av sin styvbror Ramses som har ett kraftigt 

förakt gentemot sin adoptivbror. Seti, Ramses far, får reda på att de två bröderna duellerar 

igen och går för att stoppa dessa. När han stoppar dessa två unga män får Moses till en lätt 

träff med toppen av sitt svärd på Ramses ansikte och Ramses blir sedan ärrad för resten av sitt 

liv. I sin frustration försäger sig Ramses och poängterar att Moses inte är en riktig 

familjemedlem. När Moses frågar vad Ramses menar med detta får Setis drottning ansvaret 

att berätta för Moses att han är hebreisk och att hon räddade honom från utrensningen av 

förstfödda pojkar. Hon berättar även att Moses har en bror och en syster vid namn Aron och 

Mirjam. Detta tar inte Moses på ett bra sätt och vandrar raskt ut ur palatset.  

Därefter ser vi Moses vandra till arbetsområdet där slavarna arbetar och blir illa behandlade. 

Moses ser då en man som blir misshandlad av en egyptisk vakt och försöker hindra vakten 

från att göra denna gärning. Moses lyckas inte med detta på ett fredligt sätt utan i sin 

frustration tar Moses tag i en närliggande sten och slår ihjäl vakten med den. Lamslagen av 



 

41 

 

sitt agerande står Moses still tills en annan hebreisk herre säger till Moses att springa och 

uppger även att han kommer att gräva ner kroppen. Dock märkte inte Moses att vakten hade 

gripit tag i Moses amulett under kampen och har den sedan hållandes i handen. När vakten 

upphittas nergrävd av Ramses och hans män ser Ramses klart och tydligt vems amulett som 

ligger i handflatan på den döda vakten och Ramses skriker då att Moses inte kan förvänta sig 

ett liv inom Egypten och poängterar att Moses nu är en brottsling på flykt. Då tvingar Moses 

ut ur exil. 

Gestaltning: Det sker ingen form av kommunikation mellan Gud och Moses i denna delen av 

filmen då Moses enbart får information genom sin adoptivfamilj. Gud har ännu inte kontaktat 

Moses. Dock får informationen om att Moses är av hebreisk bakgrund honom att reflektera 

kring sina livsval och hur han i framtiden kommer att agera.  

Film – The Bible – Avsnitt 2: The Exodus: Moses tid I Midjan  

Det har gått 40 år sedan händelsen med vakten och vi ser Moses som en äldre man som lever 

själv i ett tält ute i öknen. Det är mitt i natten och en storm sveper över landskapet ute vid 

berget Sinai. När Moses sitter ensam i natten beskådar han plötsligt ett flammande ljus som 

lyser in i tältet. Utifrån tältet hör han sedan en röst som kallar på honom. Moses blir nyfiken 

på vad som kallar på honom och går ut för att sedan upptäcka en brinnande buske. Den 

brinnande busken visar sig vara Gud och Gud säger att han hört sitt folk, det hebreiska folket, 

lida. Gud säger sedan till Moses att han ska befria dem med hjälp av Moses. Dock ifrågasätter 

Moses varför han blivit vald då han anser att han inte duger till uppdraget. Men då poängterar 

Gud att han kommer vara med Moses och hjälpa honom under hela prövningen vilket 

övertygar Moses till att utföra sitt uppdrag. Därefter vandrar Moses mot Egypten igen.  

Gestaltning: Den kommunikation som sker i denna del är en interpersonell kommunikation 

mellan Gud och Moses. Det är nämligen en dialog som sker då Moses faktiskt besvarar Gud 

när Gud har börjat konversationen. Det sker även en symbolisk kommunikation genom den 

brinnande busken som kompletterar det som kommer till att övertyga Moses om att Gud 

existerar.  

Film – The Bible – Avsnitt 2: The Exodus: Moses återvänder till Egypten 

Det vi ser är ett egyptiskt rike som styrs av Ramses och han har även fått en son. Moses 

anländer till Egypten och blir snabbt misshandlad av en egyptisk vakt och Moses kommer 

redan här i underläge. Han blir räddad av Josua som ber vakten sluta och lovar vakten att han 
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tar han om den gamla mannen. Josua tar med sig Moses och undrar vad han håller på med och 

då presenterar Moses sig själv och meddelar att han vill träffa folkets äldste för att diskutera. 

Moses berättar för de äldste att han är sänd av Gud för att befria dem från faraons våld men de 

äldste och folket tvivlar på hans ord. I samma situation dyker Aron och Mirjam upp och 

genom dem övertygas resterande av folket på att lyssna på vad Moses har att säga. Därefter 

går Moses för att möta Ramses.  

Gestaltning: Det gestaltas ingen konkret kommunikation mellan Gud och Moses i denna 

delen av filmen. Dock används Aron som redskap till att övertyga det hebreiska folket om att 

lyssna till vad Moses har att säga.  

Film – The Bible – Avsnitt 2: The Exodus: Moses möter den nya faraon 

Moses vandra med sin bror Aron och två vakter till palatset där Ramses och hans son sitter i 

tronsalen. Ramses är inte glad över att Moses har återvänt till Egypten och undrar nu varför 

Moses valt att vandra tillbaka. Under denna scen går Ramses son fram till Moses med en 

leksak som ska föreställa en egyptisk forntida stridsvagn och Moses hälsar med en mild gest 

och samtalet fortsätter mellan Moses och Ramses.  

Moses berättar för Ramses att hans Gud har sänt honom för att beordra faraon över Egypten 

att släppa det hebreiska folket vilket Ramses motsätter sig starkt. Ramses påpekar att Moses 

Gud är falsk och att Ramses är en Gud. Därefter ber Ramses vakterna att misshandla Moses 

och Aron för att sedan slänga ut dem ur palatset.  

Gestaltning: Här sker ingen konkret gestaltning av kommunikationen mellan Moses och 

Gud. Dock har Moses redan planen från Gud och följer den utan att tveka. Det sker en 

intrapersonell kommunikation då Moses reflekterar över hur han ska gå till väga för att 

genomföra Guds plan. Dock spelar Moses kroppsspråk in i denna scen då Moses är otroligt 

säker i sitt sätt att röra kroppen. Han är medveten om att han kommer att segra över faraon 

med Guds hjälp.  

Film – The Bible – Avsnitt 2: The Exodus: De nio första plågorna  

Efter scenen i tronsalen ser man Moses, Aron, de äldste och några andra personer vandra ner 

mot floden Nilen. På andra sidan floden simmar Ramses och slappnar av i det kylande vattnet. 

Moses ser sedan mot Aron och ber honom att sätta ner staven i vattnet. Aron gör som han blir 

tillsagd och vattnet färgas rött av blod och Ramses får sig en jobbig dag. Blodig kommer 

Ramses upp från floden till sina tjänare och skriker sedan ut Moses namn i ilska trots att han 
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inte sett vem som har gjort Nilen till blod. Moses och hans grupp, som blev övertygade om att 

Gud finns, lämnar sedan Nilen och efter det har filmskaparna valt att göra en kort 

sammanställning av de andra resterande plågorna. Tittaren får se samtliga plågor som det 

egyptiska folket utsätts för samtidigt som klippsamlingen visar Ramses säga nej till Moses i 

palatset gång på gång. Till den punkt då Ramses skriker ut ordet nej och därefter är scenen 

slut.  

Gestaltning: Det sker en form av kommunikation mellan Gud och Moses i denna delen av 

filmen. Det sker vad som kan beskrivas som symbolisk kommunikation genom att Gud visar 

sin makt genom att omvandla vattnet i Nilen till blod. Moses och Guds kommunikativa 

sammansmältning är tillräcklig för att Moses ska kunna tolka Guds vilja och för att sedan 

kunna använda kunskapen för att övertala sitt folk om att Gud existerar.  

Film – The Bible – Avsnitt 2: The Exodus: Den sista plågan 

Moses talar ännu en gång till sitt folk och meddelar att Gud har informerat Moses om den 

sista plågan. Moses berättar att dödens ängel kommer för att ta livet av de förstfödda i varje 

familj. Moses folk blir rädda men Moses meddelar även att man kan skydda sig och sin familj 

genom att måla dörren med blod från ett lamm. Aron ifrågasätter Guds agerande medan 

Moses ber Aron att lita på Gud. Detta gör det hebreiska folket och sedan faller natten över det 

egyptiska riket.  

Under natten kommer dödens ängel som liknar en transparant form av dimma. Denna ängel 

vandrar från hus till hus och de hem som inte har blod från ett lamm på dörren mister sin 

förstfödda och faraon mister sin egen son till denna ängel. Dagen efter tar vakterna med 

Moses och Aron till palatset och Ramses kommer med sin son i famnen, död. Ramses undrar 

varför detta har skett och Moses tiger. Ramses säger sedan att han kan ta sitt folk och lämna 

Egypten för gott. Detta motsätter sig inte Moses utan han och Aron vandrar sedan ut från 

palatset för att förbereda inför avfärden.  

Gestaltning: I denna del sker en så kallad intrapersonell kommunikation då Moses tänker på 

att man ska lita på Gud. Han reflekterar kring hur det kommer att gå för det hebreiska folket 

och blir övertygad om att Gud kommer att göra rätt. Därefter kommer dödens ängel och detta 

blir då den symboliska kommunikationen för Gud och hans makt till Moses.  

Film – The Bible – Avsnitt 2: The Exodus: Moses och hans folk utvandrar från Egypten 
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Det hebreiska folket blir lyckliga över denna nyhet om frihet och packar genast det som 

behövs för en snabb avfärd mot det förlovade landet. Moses och Aron ses, i detta tillfälle, som 

hjältar som räddat Abrahams folk. Därefter vandrar de till Röda Havet.  

Medan Moses och hans folk gör detta så sörjer Ramses sin avlidne son. I sin plåga blir sorgen 

snabbt till ilska och Ramses lovar sin son att han ska hämta tillbaka det hebreiska folket för att 

tvinga dem bygga den mest storslagna och vackra graven världen någonsin har skådat och 

Moses ska begravas i grunden till denna stora grav.   

Moses och hans folk har kommit fram till Röda havet för att sedan upptäcka att det är en 

återvändsgränd. Sedan noterar Moses och hans folk att Ramses har kommit med sin armé och 

det hebreiska folket börjar misstro Moses medan de förbereder sig för att fly undan Ramses 

och hans män. Moses, som inte vet vad som ska göras, går ner till havet och pratar med Gud. 

Gud svarar inte men Moses säger att han inte tror på att detta är slutet som Gud menar åt dem. 

Att han och det hebreiska folket har sett Guds makt över det egyptiska folket och att Gud höll 

döden borta från deras dörrar. Därefter skriker Moses ut: ”LORD!” och slår ner staven i 

vattnet och Röda Havet delar sig på mitten. När det senare uppenbarar sig en väg på botten av 

havet skriker Moses till sitt folk att Gud är på deras sida och ber dem att följa honom vilket de 

gör.  

Ramses skickar in sina män i samma tillfälle som Moses och hans folk gick. Dock hinner 

Moses och det hebreiska folket över till andra sidan havet innan havet plötsligt sluter sig igen. 

Ramses armé blir förintad och Ramses skriker Moses namn. Därefter är Moses och hans folk 

befriade.  

Det sista i denna filmatisering man ser är Moses kommer ner med stenplattorna med Guds tio 

budord. Han visar dessa för Josua och sedan slutar filmen.  

Gestaltning: Det sker först en interpersonell kommunikation mellan Gud och Moses där 

Moses talar till Gud i en så kallad monolog. Gud besvarar Moses med symbolisk 

kommunikation istället för direkt kommunikation. Denna symbol blir havet som delar sig på 

mitten vilket ger Moses svaret han söker efter. Gud är med honom och hans folk.   

Frågeställning: Hur gestaltas den kommunikation som sker mellan Gud och Moses i 

filmen The Bible – Avsnitt 2: The Exodus?  

• Interpersonell kommunikation i form av dialog och monolog då konversationen 

mellan Gud och Moses sker direkt med varandra.  
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• Symbolisk kommunikation i form av den brinnande busken och de olika plågor som 

Gud sänder.  

• Intrapersonell kommunikation i den form då Moses får reflektera över Guds olika 

tecken.  

• Moses kroppsspråk utsänder självsäkerhet i tro på Gud.  

 

Frågeställning: Hur gestaltas händelseförloppet av berättelsen om Moses och 

utvandringen ur Egypten i filmen The Bible – Avsnitt 2: The Exodus? 

• Moses och Ramses är redan fullvuxna, de duellerar som slutar i att Moses råkar 

skada Ramses ansikte med sitt svärd, Ramses avslöjar Moses hemlighet om hans 

bakgrund och Moses styvmor berättar sedan allt om Moses bakgrund.  

• Moses går ut och ser en hebreisk man bli misshandlad av en vakt och försöker att 

hindra vakten men blir puttat så Moses faller, Moses blir arg och slår ihjäl vakten 

med en sten och blir ombedd av den hebreiska mannen att fly medan han gräver ner 

kroppen åt Moses, Ramses hittar sedan liket av vakten och amuletten som Moses 

äger och detta tvingar Moses till exil.  

• Det går 40 år och Moses träffar Gud vid sitt tält nära berget Sinai, han ser den 

brinnande busken och blir övertygad om att han ska rädda det hebreiska folket.  

• Moses återvänder till Egypten och pratar med de äldsta och övertygar dem att han är 

sänd av Gud genom Aron, Aron och Moses går till Ramses och kräver att han 

släpper folket, de blir misshandlade av Ramses vakter.  

• Moses och Aron går ner till floden och beordrar Ramses att släppa det hebreiska 

folket men han vägrar, Aron sätter ner staven i vattnet och vattnet blir till blod, 

resterande plågor kommer och Ramses säger nej efter varje plåga, sista plågan 

uppenbarar sig, Ramses son dör. 

• Ramses säger åt Moses att ta sitt folk och lämna Egypten, Moses och folket går, 

Ramses ändrar sig och lovar sin son att bygga den mest storslagna graven till honom 

och att Moses ska begravas i grunden av graven, Ramses samlar sina trupper, hinner 

ikapp Moses och hans folk vid Röda Havet, Moses talar med Gud och Gud delar på 

vattnet i havet, Moses och folket flyr igenom medan Ramses och hans armé följer 

efter, Ramses armé förintas av vattnet som faller tillbaka, De är fria från faraons 

våld.  
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3.5 Film – Exodus: Gods and Kings 

Film – Exodus: Gods and Kings: Moses liv innan exilen 

Det första som presenteras i filmen är Seti, Ramses och Moses som håller en diskussion om 

hur de ska strida mot sina fiender som hotar Egyptens säkerhet. De rådfrågar en egyptisk 

prästinna som besvarar deras frågor genom att spå i organen på en slaktad gås. Moses anser 

att detta är påhitt och har inget förtroende för det övernaturliga. Prästinnan meddelar Seti 

följande: ”In the battle, a leader will be saved and his savior will someday lead”. Moses är 

ännu inte övertygad om prästinnans spådom medan Ramses däremot tror. Under detta 

moment ger Seti både Ramses och Moses var sitt svärd som egentligen tillhör varandra. 

Anledningen är att Seti vill att de ska skydda varandra under den kommande striden. Filmen 

hoppar sedan till slaget och under allt kaos så hamnar Ramses i underläge men Moses 

kommer och räddar sin bror. Ramses påminns då av översteprästinnans spådom och tänker 

hugga Moses i ryggen men hindras av en annan egyptisk soldat. Därefter återvänder Moses 

och Ramses som segrare till Egypten.  

Efter att Ramses talat med Seti får han i uppdrag av sin far att åka till Pithom för att reda ut 

problematiken med det hebreiska folket. I denna stund erbjuder sig Moses att ordna upp 

problemet vilket Seti accepterar.  Moses åker till Pithom och talar först med vicekonungen 

som styr området. Vicekonungen säger till Moses att han är skeptiskt kring det hebreiska 

folket och deras arbetsmoral och Moses går då för att tala med ledarna för det hebreiska 

folket.  

Moses möter Nun som är en hebreisk gammal man och de sätter sig ner för att samtala med 

varandra. Under samtalet berättar Nun om sin religiösa bakgrund vilket Moses anser är rena 

sagor som han inte kan tro på. Moses avslutar samtalet med Nun men innan Moses hinner 

vandra tillbaka till vicekonungen så får han en lapp av Aron. På lappen står det att Moses ska 

gå till ett område, mitt i natten, inom staden för att få ytterligare information. Men innan 

natten faller pratar Moses med vicekonungen igen och ifrågasätter den enorma rikedom som 

vicekonungen har. Moses antyder att vicekonungen har fuskat med det ekonomiska och 

Moses ses sedan som ett konkret hot.  

Därefter faller natten och Moses följer anvisningarna på lappen och kommer fram till Nuns 

hus. Nun meddelar Moses att han egentligen inte tillhör det egyptiska folket utan att han 

tillhör det hebreiska folket. Nun ger detaljer som Moses inte riktigt kan avvisa och Moses 

vandrar sedan ut i frustration från mötet. När han lämnat Nuns hus stöter Moses på två vakter 
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som misstar honom för en ordinarie slav. När vakterna brukar våld mot Moses så hugger han 

ihjäl en vakt och skadar den andra allvarligt för att därefter lämna platsen. Moses återvänder 

sedan till sin hemstad och träffar Seti för sista gången i livet. Seti är dödligt sjuk och efter ett 

kort samtal somnar den äldre faraon in och Ramses får makten över Egypten. Vicekonungen 

har under tiden fått reda på att Moses har attackerat två vakter och att han är av hebreisk börd 

vilket han informerar Ramses. Ramses konfronterar Moses med detta påstående vilket Moses 

avvisar. Då tar Ramses in Moses syster Mirjam i rummet och hotar med att hugga av handen 

på henne vilket Moses säger stopp till. Därmed är Moses avslöjad och sätts då i exil ut i 

öknen.  

Gestaltning:  Det sker ingen direkt kommunikation mellan Moses och Gud i denna del i 

filmen. Det som gestaltas är kommunikation som process då Nun förmedlar sanningen till 

Moses. Detta kan ses som information som ska övertyga Moses till att tro på Gud. 

Överprästinnans spådom kan även ses som detta men att Moses och Guds kommunikativa 

sammansmältning inte är tillräcklig för att budskapet ska tolkas på rätt sätt.  

Film – Exodus: Gods and Kings: Moses tid i Midjan 

Innan sin exil får Moses tala med sin biologiska mor och sin syster. Av sin mor får han reda 

på att han är hebreisk vilket säkerställer den information som Ramses har fått. Moses är 

förvirrad och är samtidigt förargad av denna information och till slut får han reda på att hans 

riktiga namn är Moshe.  

Moses åker ut i exil och under ett tidigt skede på sin resa dör hans häst av utmattning. 

Morgonen därpå blir Moses plötsligt anfallen av två lönnmördare som blivit skickade för att 

mörda honom. Det är Ramses mor som har anlitat dessa för att göra sig av med Moses. Moses 

överlever attacken genom att döda lönnmördarna och tar sedan deras hästar samt proviant och 

rider vidare till den punkt då han anländer till en brunn. Vid brunnen noterar Moses att några 

kvinnor blir illa behandlade av fåraherdar vilket han inte tycker om. Moses drar sitt svärd och 

hotar dessa män och ber dem att lämna platsen vilket de gör. Moses poängterar sedan att 

brunnen tillhör kvinnorna han precis räddat.  

Detta uppskattar kvinnorna och tar med sig Moses för att träffa deras far Reguel. Reguel är 

tacksam för att Moses har hjälpt hans döttrar och erbjuder Moses att bosätta sig hos dem i den 

lilla byn som finns i Midjan. Moses säger då att han kommer att stanna tills hans känner sig 

redo att bege sig iväg igen. Men under hans vistelse får Moses intresse för Reguels dotter 
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Sippora och kärlek blomstrar mellan dem. Filmen visar deras bröllop och därefter har filmen 

hoppat fram nio år i tiden.   

När nio år har passerat visar filmen hur Ramses sliter ut sina slavar i hårt arbete. Moses och 

Sippora har fått en son vid namn Gershom och Moses liv är behagligt. Strax därefter visar 

filmen Moses som klättrar upp för ett brant berg i närheten av byn han bor i. Plötsligt sker ett 

jordskred och Moses får kraftiga stenar på sig och tappar medvetandet. Därefter vaknar Moses 

upp genom att någon kallar på hans namn och han ser då en brinnande buske och ett barn runt 

tio år gammal. Moses, som är begravd i lera, ber barnet om hjälp men barnet hjälper inte. Det 

visar sig att barnet är Gud och han säger till Moses att han vill ha honom som sin general. När 

Moses frågar varför Gud vill att Moses ska vara general så pekar Gud på ett par småstenar 

som sedan staplar sig på varandra. Dessa stenar bildar en tydlig pyramid och när Moses frågar 

barnet vem han egentligen är så svarar barnet ”I am” och sedan sjunker Moses ner i lera för 

att sedan vakna i sitt hem.  

Allvarligt skadad ligger Moses i hemmet och Sippora försöker ta hand om honom. Moses 

berättar att han har träffat Gud vilket Sippora verkar osannolikt. Hon ber sin man att vila 

vilket han gör. Några dagar senare, på kvällen, går Moses ut för att tala med sin son. När 

Gershom vänder sig om är det inte Moses son som är där utan Gud vid ett kort tillfälle. Detta 

övertygar Moses om att händelsen i bergen inte var en dröm utan verklighet och vid sin son 

finns ännu en pyramid gjord av småsten. Detta övertygar Moses om att resa till Memphis men 

Moses beslutar även för att inte ta med sig Sippora eller Gershom eftersom han anser att det är 

för farligt. Därefter lämnar Moses Midjan och hans familj för att fara mot Egypten. 

Gestaltning: Den kommunikation jag finner i denna delen av filmen är interpersonell 

kommunikation genom den dialog som sker mellan Gud och Moses och symbolisk 

kommunikation genom Guds snabba uppenbarelse innan avresan mot Egypten samt de små 

pyramiderna som skapats av småsten. Den kommunikativa sammansmältningen mellan Gud 

och Moses är inte bra i början av konversationen men efter att Gud uppenbarat sig snabbt, när 

Moses skulle tala med sin son, så sker det en djupare kommunikativ sammansmältning mellan 

dessa två parter.   

Film – Exodus: Gods and Kings: Moses återvänder till Egypten 

Moses anländer till staden Pithom för att tala med Nun. När Moses anländer till Nuns hus 

möts han av Josua vid dörren. Inne i Nuns hus möter Moses även sin bror Aron vilket blir ett 

glädjande möte.  
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Gestaltning: Det sker ingen kommunikation mellan Gud och Moses i denna korta sekvens av 

filmen.  

Film – Exodus: Gods and Kings: Moses möter den nya faraon 

Ramses vaknar upp från en mardröm och han ser till sin fru och sitt nyfödda barn. Därefter 

går Ramses ner till stallet för att lugna sig lite och under denna händelse möter Ramses Moses 

genom att Moses sätter svärdet mot Ramses hals. Moses säger till Ramses att hans folk lider 

samtidigt som han anklagar Ramses för mordförsöket i öknen. Ramses poängterar då att det 

var hans mor som hade beställt mordet och att det faktiskt var Ramses som hade dolt det svärd 

som kom till att rädda Moses liv i hans packning. Moses säger åt Ramses att släppa hans folk 

och att han är sänd av Gud. När detta sker frågar Ramses vilken Gud och Moses drar sig 

tillbaka snabbt och lämnar en förargad farao kvar i stallet.  

Ramses som är arg vill då se Moses och hans familj död. Hans uppskattar inte heller att 

Moses trotsar de egyptiska gudarna och beordrar sina soldater att leta efter Moses. Nun 

gömmer Moses i sitt hus och när Ramses män inte finner Moses så beordrar Ramses att varje 

dag som Moses inte visar sig så kommer han hänga en hebreisk familj. Det går några dagar 

och för varje dag hängs en ny hebreisk familj. Samtidigt så bygger Moses upp en armé bland 

det hebreiska folket som för ett sabotagekrig mot Ramses. Allt detta gör de för att få Ramses 

folk att göra revolt mot sin herre.  

Gestaltning: Det sker ingen konkret kommunikation mellan Moses och Gud men det sker en 

intrapersonell kommunikation i Moses huvud då han kommer på planen om att föra ett 

sabotagekrig mot Ramses med det hebreiska folket.  

Film – Exodus: Gods and Kings: De nio första plågorna  

Efter att Moses och hans armé har saboterat för Ramses och hans rike så möter Moses Gud 

igen vid den hebreiska armén läger. Moses undrar varför Gud har varit tyst och Gud säger att 

han observerat Moses misslyckande. Moses förklarar då för sin herre att krig är komplicerade 

saker och att det tar tid med att lyckas med vissa aktioner men Gud är otålig. Samtidigt 

kommer Josua och ser Moses stå och prata för sig själv. Han ser inte att Moses talar med Gud 

utan ser mer ut som en galen man. I sin frustration frågar då Moses Gud vad han ska göra för 

att påskynda befrielsen och Gud besvarar Moses genom att be honom observera från och med 

nu.  
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Den första plågan som uppdagar sig är att krokodilerna i floden börjar anfalla de egyptiska 

fiskarna för att sedan anfalla sig själva. När de gör detta så fylls floden snabbt med blod och 

fiskarna i floden dör som ett resultat av detta. Prästinnan försöker att rena floden men 

misslyckas med detta. Det blodfyllda vattnet kommer sedan till att förgifta åkrarna så att 

skörden i det egyptiska riket blir sämre. Det kommer mängder av grodor upp från det blodiga 

vattnet och Ramses besväras inte av detta lika mycket som resterande av befolkningen. Men 

när dessa grodor lägger sig ner på marken och dör för att sedan bli drabbade av fluglarver som 

bildar högar med ruttna grodor, fluglarver och flugor. Genom flugsvärmarna, och de döda 

grodorna så förgiftas dricksvattnet i Egypten och flugorna gör även köttreserverna i hemmen 

dåliga. Samtidigt i palatset så håller en vetenskapsman ett föredrag där han förklarar utifrån 

vetenskapligt perspektiv hur allt detta har uppdagat sig. Men han förklarar även att flugorna 

snart kommer att dö ut på grund av värmen men det kommer sedan att visa sig bli mycket 

värre.  

Flugorna bär nämligen med sig böldpest som plågar hela Egypten. Ramses får sedan ett 

meddelande, i all turbulens, på en vit häst där det är skrivet i blod att plågorna är en 

bestraffning från Gud och att Ramses bör avsluta denna konflikt på ett fredligt sätt. Ramses 

vägrar och beordrar det hebreiska folket att jobba dubbelt så hårt utan någon som helst 

ersättning. Under tiden går Moses för att tala med Gud igen men han får inget svar. Moses 

gillar inte att plågorna drabbar oskyldiga människor.  

Efter detta kommer boskapspesten som drabbar all boskap i Egypten. Boskapen dör och den 

egyptiske vetenskapsmannen försöker ännu en gång att förklara med hjälp av vetenskapligt 

perspektiv. Dock presenterar han för Ramses att det var flugorna som bar med sig pesten och 

detta förargar Ramses. Detta leder till att Ramses hänger vetenskapsmannen och strax efter 

denna händelse börjar hagel att falla ner över det egyptiska riket. Detta hagel skadar vakter, 

förstör åkrar och skrämmer även Ramses.  

Moses återvänder till sin och Guds mötesplats och Moses försöker att få kontakt med sin herre 

ännu en gång. Han frågar Gud när han kommer att vara klar med de plågor han skickat till 

Egypten men han får inget svar. Moses blir frustrerad över tystnaden och frågar då Gud om 

han menar något med sin tystnad. Men när Moses inte får ett svar så vänder han sig om och i 

denna stund står Gud bakom honom med ett oroväckande leende på läpparna. Detta noterar 

inte Moses och dagen efter mötet så uppdagar sig gräshopporna som äter upp den resterande 

mat som finns bland de egyptiska invånarna. Detta leder till att det egyptiska folket vill ha 
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maten som finns i palatset men Ramses beordrar sina vakter att skydda maten även om de nu 

så måste döda sitt eget folk.  

Gestaltning:  Den kommunikation som sker mellan Moses och Gud är först interpersonell 

kommunikation i form av dialog. Dock är denna kortvarig och därefter sker symbolisk 

kommunikation som sker via plågorna. Detta gör så att Moses inte ifrågasätter Guds existens 

men när Moses sedan vill ha kontakt med Gud igen lämnas Moses ensam med sina tankar 

vilket leder till att en intrapersonell kommunikation uppstår. Moses får helt enkelt reflektera 

över den information som han har fått för att kunna göra rätt beslut.  

Film – Exodus: Gods and Kings: Den sista plågan 

Det är natt och Ramses ligger och sover i palatset. Dock noterar Ramses att det är någon i 

palatset och går för att undersöka saken men finner ingen. Han antar att det är Moses som 

smyger omkring och meddelar dagen efter att om det kommer en plåga till så kommer han se 

till att dränka varje förstfött hebreiskt barn i floden. Moses går då upp till hans och Guds 

mötesplats och kallar på sin herre och Gud visar sig. Moses tackar för att Gud visar sig men 

Gud säger att det måste ske något mer hemskt för att få Ramses att ändra sig. Moses är 

motvillig till förslaget och det uppstår en konflikt mellan Gud och Moses. Moses vill att allt 

ska sluta medan Gud vill ha hämnd för de 400 år av plågor hans folk har fått utstå. Gud 

poängterar även att han är förargad över att faraonerna leker gudar när de egentligen är enbart 

av kött och blod. Moses tänker inte lyssna mer på Gud och vänder om för att gå och Gud ryter 

då till på Moses och berättar vad den sista plågan kommer att handla om. Moses vill dock inte 

vara med på detta utan lämnar Gud vid platsen.  

Moses rider till palatset för att varna Ramses om den sista plågan men Ramses vill inte lyssna. 

Moses ber då Ramses om att skydda sitt barn under natten men detta uppfattar Ramses som 

mer hotfullt och detta tvingar Moses till att gå därifrån. Moses varnar sedan sitt folk om den 

sista plågan och berättar även för dem att de ska slakta ett lamm för att skydda sig mot dödens 

ängel. Därefter faller natten över Egypten och den sista plågan visar sig.  

Under natten dör alla förstfödda egyptiska barn och även Ramses egen son. När Ramses 

upptäcker detta utbrister han i gråt och sörjer sin förlust. Samma sak gäller resterande staden 

Memphis som bryter ut i gråt och skrik. Moses och Ramses möter varandra nästa dag i 

palatset och Ramses frågar då sin styvbror hur han kan tillbe en Gud som mördar oskyldiga 

barn. Moses berättar då för Ramses att det enbart var egyptiska barn som dog under natten 
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och Ramses blir ursinnig och i sin vrede ber han Moses att ta sitt folk till sitt förbannade land. 

Moses ifrågasätter inte Ramses utan gör som Ramses vill.  

Gestaltning: Den kommunikation som sker mellan Gud och Moses är interpersonell 

kommunikation där det sker en aktiv dialog mellan parterna. Men därefter sker en blandning 

mellan symbolisk kommunikation och intrapersonell kommunikation där Moses måste tolka 

Guds ord på ett korrekt sätt för att undvika att döden drabbar det hebreiska folket. Moses 

reflekterar över det Gud säger och utifrån detta drar han slutsatsen om att det värsta håller på 

att ske.  

Film – Exodus: Gods and Kings: Moses och hans folk utvandrar från Egypten 

Moses och det hebreiska folket vandrar ut från Egypten efter sin fångenskap och det egyptiska 

folkets hat har vuxit så pass att de bara vill att de ska försvinna ur riket så snabbt som möjligt. 

Under tiden begraver Ramses sin avlidne son och hans hat gentemot Moses och hans folk 

växer till den punkt då han beslutar sig för att mobilisera sina trupper för att sedan jaga Moses 

och hans folk. Moses får, under vandringen till Röda Havet, reda på att Ramses har tagit upp 

jakten efter dem och Moses beslutar att leda sitt folk längst en smal väg över ett berg för att 

göra det svårare för Ramses armé att röra sig.  

Men under flykten över berget så börjar Moses och det hebreiska folket att tappa bort sig och 

Moses ber Gud om hjälp. Gud håller tyst och Moses tolkar detta som att Gud har övergett 

honom och sitt folk. Ramses och hans armé börjar komma ikapp Moses och hans 

medmänniskor men de lyckas ta sig fram till Röda Havet för att därefter upptäcka att de 

fastnat vid en återvändsgränd. Moses försöker ännu en gång att tala till Gud men Gud håller 

tystnaden vilket frustrerar Moses till den punkt då han tar sitt gamla egyptiska svärd och 

slänger den i havet. När svärdet landar i vattnet börjar vattnet långsamt att rinna undan och 

under tiden detta sker ser Moses en fallande stjärna som landar på andra sidan havet.  

Moses vet då vad som behöver göras och säger åt sitt folk att springa genom den öppning som 

är genom havet vilket de gör. Ramses armé har inte riktigt kommit fram till stranden och de 

har problem med att ta sig ner med sina stridsvagnar från berget. Längs en sluttning faller 

halva Ramses armé mot en säker död och resterande kommer fram till havet för att sedan 

fortsätta in i samma gång som Moses och hans folk tog. Moses noterar att Ramses snart är 

framme och förbereder sig för att strida mot Ramses en sista gång. Det hela slutar med att 

Ramses och Moses rider mot varandra för att sedan hindras av det vatten som håller på att 
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falla tillbaka på dem. Plötsligt spolas Ramses och Moses upp på var sin sida av havet och 

Ramses armé är förintad. Det hebreiska folket är nu befriade.  

Filmen avslutas med att Moses vandrar med sitt folk genom öknen för att sedan som gammal 

man ta ett sista farväl av den Gud han lärde känna under befrielsen i Egypten.  

Gestaltning: Den form av kommunikation som sker i slutet av filmen är symbolisk 

kommunikation och intrapersonell kommunikation. Den symboliska är både havet som delar 

sig men också den fallande stjärnan som leder Moses och det hebreiska folket till andra sidan. 

Den intrapersonella kommunikationen är genom Moses reflektion över om Gud har övergett 

folket eller inte. En sista tyngd vill jag lägga på divinationen då Moses måste tolka Gud 

tecken på ett korrekt sätt vilket han gör då den kommunikativa sammansmältningen är 

tillräcklig för att situationen ska kunna räddas.  

Frågeställning: Hur gestaltas den kommunikation som sker mellan Gud och Moses i 

filmen Exodus: Gods and Kings? 

• Interpersonell kommunikation i form av dialoger och monologer. 

• Symbolisk kommunikation i form av den brinnande busken, drömmar, plågorna och 

havet som delar sig.  

• Intrapersonell kommunikation då Moses får reflektera kring vad Gud egentligen 

vill. Kompletteras med divination.   

• Kommunikation som process då Nun ger Moses information om hans bakgrund 

vilket i sin tur konverterar Moses till tron på Abrahams Gud.  

• Den kommunikativa sammansmältningen fungerar mestadels av fallen men fallerar 

under vissa omständigheter.  

 

 

Frågeställning: Hur gestaltas händelseförloppet av berättelsen om Moses och 

utvandringen ur Egypten i filmen Exodus: Gods and Kings? 

• Moses och Ramses är vuxna och ska ut och strida för Egypten, Moses räddar 

Ramses i striden, de kommer hem som hjältar, Seti vill att Ramses ska ta hand om 

problemet med det hebreiska folket men Moses erbjuder sig istället vilket Ramses är 

för, Moses åker till det hebreiska folket för att diskutera och Moses har en ateistisk 

syn på livet, när samtalet är slut får Moses en inbjudan att möta Nun, Nun berättar 
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Moses bakgrund och Moses dödar en vakt och skadar en annan för att de misstog 

honom för en slav. 

• Vicekonungen berättar för Ramses om Moses bakgrund och Moses tvingas i exil, 

Moses vandrar i öknen och blir anfallen av två lönnmördare som är anlitade av 

Ramses mor, Moses överlever och kommer fram till Midjan.  

• Moses hjälper Sippors och hennes systrar från de elaka männen och blir medbjuden 

hem till damernas far Reguel, Moses får bosätta sig där och gifter sig med Sippora 

och får en son. 

• Moses vandrar upp för berget Sinai och hamnar i en olycka under ett jordskred, 

Moses är fast i lera och upptäcker den brinnande busken och Gud uppenbarar sig 

som ett barn, Gud säger att Moses ska vara hans general för Guds armé, Gud 

övertygar Moses som sedan vaknar upp skadad hemma hos Sippora, Sippora tror 

Moses har blivit galen men vill följa med Moses till Egypten för att befria det 

hebreiska folket men får inte det då det anses vara farligt.  

• Moses återvänder till Egypten, talar med Nun och de andra hebreiska individerna, 

går till palatset, hotar Ramses och får förklaringen att det var Ramses mor som 

planerade lönnmordet, begär att Ramses släpper Moses folk men får ett nej, efter 

mötet är Ramses arg och säger att varje dag som Moses är fri så hänger han en 

hebreisk familj och medan detta sker bildar Moses sin sabotagearmé, Gud är 

missnöjd över att Moses taktik tar för lång tid och ber Moses att enbart titta på.  

• De första nio plågorna med krokodilerna som startpunkt, egyptisk vetenskapsman 

försöker förklara plågorna genom naturvetenskap men blir sedan hängd av Ramses 

när det blir för många plågor, Ramses använder våld för att hålla sitt folk under 

kontroll vid matbrist.  

• Moses varnar Ramses om sista plågan, Ramses lyssnar inte, Moses varnar sitt folk 

och ber dem måla dörrkarmen med lammblod, den sista plågan uppenbarar sig, den 

dödar alla förstfödda egyptiska pojkar även Ramses son, Ramses kallar på Moses 

och frågar varför han tror på en Gud som dödar oskyldiga barn och säger sedan att 

Moses ska ta sitt folk och lämna Egypten.  

• Moses tar sitt folk och vandrar ut från Egypten, Ramses följer efter med sin armé, 

När Moses noterar detta tar de till flykt över en smal bergväg, de kommer fram till 

Röda Havet, Moses slänger sitt gamla svärd i havet och havet öppnar sig, Moses 

och det hebreiska folket flyr igenom, Ramses förlorar hälften av sin armé i en 
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bergsluttning men de kommer fram till havet och öppningen, Moses och Ramses 

möts för ett sista avgörande slag på havets botten men blir avbrutna när vattnet 

faller och båda spolar upp på var sin sida, Ramses armé förintas.  

 

4. Undersökningens resultat   

Under denna rubrik kommer jag presentera de faktorvärden jag fått fram i min undersökning 

och kommer med hjälp av dessa besvara frågeställningarna 1 och 2 i min studie. 

4.1 Svar: Hur gestaltas den kommunikation som sker mellan Gud och Moses i de valda 

objekten i jämförelse med varandra? 

I första frågeställningen i min studie skulle jag undersöka hur kommunikationen mellan 

Moses och Gud framställs i de valda objekten. Det som min studie visar är att samtliga objekt 

har mer likheter med varandra angående framställningen av kommunikationen mellan Moses 

och Gud än vad det fanns olikheter. Det första exemplet är den interpersonella 

kommunikationen som är i form av dialoger och monologer. Dessa har alla valda objekt i 

studien och samtalens manuskript är näst intill snarlika förutom filmen Exodus: Gods and 

Kings som presenterar en Gud som vill ha en general istället för en befriare för det hebreiska 

folket.  

Den symboliska kommunikationen mellan Gud och Moses är gestaltad på liknande sätt i 

samtliga objekt där den brinnande busken, plågorna och det delande havet är en gemensam 

nämnare. Det som skiljer sig mellan objekten är hur vissa av filmerna tar friheten att lägga till 

andra symboler för att förstärka den symboliska meningen i vissa moment. Exempel på detta 

är: hieroglyferna som blir ett symboliskt komplement för att förstärka Moses dröm i The 

Prince Of Egypt, eldpelaren som stoppar Ramses armé från att komma ner till stranden i tv-

serien The Bible eller filmen The Ten Commandments, när Moses ser de små pyramiderna av 

småsten i- filmen Exodus: Gods and Kings och när hieroglyferna med Ramses ilskna 

kroppsspråk gör så att Moses förstår vad den sista plågan kommer att vara i filmen The Prince 

Of Egypt.  

Den intrapersonella kommunikationen framställt i samtliga objekt utom i King James Bible 

där man inte gett Moses möjlighet att reflektera över Guds symboler eller tecken. I resterande 

av objekten, som är filmerna, har Moses reflekterat över sin situation, kapacitet, gudstro, 

identitet, skuld och ansvar. Dessa reflektioner har fungerat som ett redskap för Gud i sin 
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agenda att övertyga Moses att befria det hebreiska folket. Divinationen har fungerat som ett 

komplement för att kunna hjälpa Moses i sin tolkning av Guds olika symboler och tecken men 

det är inte alltid den kommunikativa sammansmältningen har varit perfekt. I Exodus: Gods 

and Kings är den kommunikativa sammansmältningen mest dysfunktionell då Moses många 

gånger under filmens gång har svårt att tolka Guds vilja när Gud har beslutat sig för att hålla 

tyst. I filmen The Prince Of Egypt så används även Ramses kroppsspråk för att förstärka 

symboliken i Guds tecken vilket leder till att det blir en starkare divination, med andra ord 

tolkning, av Guds egentliga agenda.  

Den kommunikation som process som gestaltas mellan Moses och Gud är genom andra 

människor som ger Moses den information som krävs för att Guds plan ska nå mottagaren, 

med andra ord Moses. Samtliga filmer använder sig av olika personer som förmedlar Guds 

vilja till Moses men vissa filmer är mer engagerade i att använda sig av dessa informatörer. 

Det som varierar mest bland objekten är den person som avslöjar för Moses vem han 

egentligen är.  

4.2 Svar: Hur gestaltas händelseförloppet av berättelsen om Moses och utvandringen 

ur Egypten i de valda objekten, vilka likheter och skillnader finns det? 

När det kommer till berättelsen av Moses och utvandringen ur Egypten så har samtliga objekt 

varit snarlika på vissa punkter. Det som gestaltas i alla objekten är: utrensningen av egyptiska 

barn, att Moses är en egyptisk prins, att Moses dödar en egyptisk man, att Moses går i exil ut i 

öknen, att Moses kommer tillbaka till Egypten och utlöser de tio plågorna och tar sitt folk mot 

Röda Havet, att Röda Havet delar sig för att Moses och hans folk ska kunna fly från faraon för 

att till sist förinta faraons armé. Sedan varierar objekten i sitt berättande om Moses och 

utvandringen ur Egypten genom att man antingen tar bort moment i berättelsen eller lägger till 

nya.  

Den skillnad jag börjar presentera är vem som berättar för Moses att han tillhör det hebreiska 

folket. Denna aspekt varierar i samtliga objekt och inget av objekten presenterar detta på 

samma sätt som de andra. I King James Bible presenteras inte vem som säger till Moses att 

han är hebreisk utan han har kännedom kring detta redan när han har vuxit upp. Men i filmen 

The Ten Commandments är det prinsessan Nefretiri som talar om sanningen för Moses medan 

i tv-serien The Bible så är det Ramses som avslöjar allt för att sedan tvinga den egyptiska 

drottningen att berätta djupgående. The Prince Of Egypt är det Mirjam som berättar för Moses 

och i Exodus: Gods and Kings så är det Nun som förmedlar detta till Moses. Här ser vi att 
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filmskaparna varit kreativa kring vem som ger Moses informationen eftersom King James 

Bible inte kan förse filmskaparna med en individ som gör detta i grundmaterialet.  

Arons roll i gestaltningen i de valda objekten varierar även här på olika sätt. I King James 

Bible är det Aron som talar för Moses eftersom Moses själv anser att han inte kan tala för sig. 

Detta resulterar i att Aron utför de magiska tricken som ormen och vattnet som blir till blod. 

Det är nämligen Aron som startar plågorna vilket filmen The Ten Commandments håller sig 

trogen till. Samma sak gäller The Bible – Avsnitt 2: The Exodus där Moses ber Aron att utföra 

det magiska tricken men Moses kan dock tala för sig framför faraon. Filmerna The Prince OF 

Egypt och Exodus: Gods and Kings använder Aron som en mindre sidokaraktär utan någon 

större påverkan på händelser eller Moses som person. I The Prince OF Egypt är det Moses 

som utför ormtricket och den blodfyllda floden medan i Exodus: Gods and Kings är det Gud 

som utlöser plågorna utan Moses hjälp och scenen med ormen är helt utesluten då Moses bär 

ett svärd istället för en stav.  

När det kommer till Moses familj så varierar gestaltningen mellan objekten men King James 

Bible, The Ten Commandments och Exodus: Gods and Kings delar samma gestaltning till den 

grad då Moses har en fru (Sippora) och en son. I King James Bible och The Ten 

Commandments följer Moses familj med honom till Egypten medan i Exodus: Gods and 

Kings får de stanna kvar i Midjan på grund av faran i Egypten. I The Prince OF Egypt gifter 

sig Moses med Sippora men de får inga barn och i The Bible – Avsnitt 2: The Exodus så är 

Moses singel och har inga barn.  

När Moses dödar en egyptisk slavdrivare, eller vakt, gestaltas detta också på olika sätt i 

filmatiseringarna i jämförelse med King James Bible. Samtliga gestaltningar använder sig av 

grunden att en hebreisk man blir misshandlad eller torterad av en egyptisk man. Ålder varierar 

på offret i filmerna men majoriteten av objekten gestaltar en gammal man som skadas i 

processen. Vad Moses gör i denna situation är det som varierar mest bland objekten. King 

James Bible presenterar att Moses varsamt ser sig omkring för att se om någon är runt honom 

och vakten för att sedan dräpa den egyptiske vakten och till sist gräva ner honom i sanden. 

När han sedan blir påkommen får han fly. The Bible – Avsnitt 2: The Exodus gestaltar nästan 

på samma sätt förutom att Moses själv inte gräver ner kroppen av vakten utan en annan 

hebreisk man gör det åt honom. Dock får Moses fortfarande fly när han blir påkommen. I 

filmen The Ten Commandments dödar Moses slavdrivaren Baka genom att strypa honom med 

sin egen piska som Baka har använt för att tortera Josua. Moses skonas från dödsstraff av 

Ramses när Moses blir påkommen med dådet och blir satt i exil istället. Samma gestaltning 
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sker, fast med en mindre korrigering, i filmen Exodus: Gods and Kings där Moses dräper en 

och skadar en annan vakt med sitt svärd efter de misstog honom för en hebreisk slav. När 

Ramses får reda på sanningen beslutar Ramses sig för att skona Moses från dödsstraffet och 

skickar istället ut honom på exil. Den film som sticker ut mest bland objekten i denna 

gestaltning är The Prince OF Egypt där Moses försöker förhindra en vakt från att misshandla 

en äldre hebreisk man på en byggnadsställning. Moses försöker först på ett fredligt sätt få 

vakten att sluta men blir tvungen att hoppa på vakten vilket resulterar i att vakten puttas ner 

från byggnadsställningen och faller mot sin död. Ramses ser allt och Moses, som är fylld av 

skuld, springer ifrån byggnadsplatsen och springer mot stadens kant. Ramses följer efter 

Moses och ber honom att lugna sig och säger att allt kommer att ordna sig. Men Moses kan 

inte med att vara kvar i Egypten efter det han gjort och sätter sig själv i exil trots att Ramses 

ber honom att stanna kvar.  

När det kommer till faraon som Moses måste konfrontera i berättelsen så har samtliga 

filmatiseringar döpt faraon till Ramses medan i King James Bible har denna farao inget namn 

utan är enbart farao. Men när det kommer till Ramses, eller faraons, relation till Moses så 

varierar även den bland objekten. I King James Bible är relationen mellan Moses och faraon 

relativt kall och opersonlig. I filmen The Ten Commandments så föraktar Ramses Moses och 

han gör allt i sin makt för att förminska Moses och göra sig själv mer mäktig. I The Bible – 

Avsnitt 2: The Exodus avskyr Ramses Moses och vill inget annat än att förstöra för Moses. 

Ingen sympati eller förståelse gestaltas hos denna farao. I Exodus: Gods and Kings har 

Ramses en dold agenda och ingen ska få sätta stopp för hans planer. Dock anser han det 

onödigt att döda Moses till en början tills han blir förargad över Moses hot i stallet. Den sista 

filmatiseringen är den som sticker ut i denna gestaltningen och det är The Prince OF Egypt. 

Som tidigare nämnt ville inte Ramses i denna animerade film att Moses skulle gå i exil. 

Relationen mellan Moses och Ramses är kärleksfylld till den grad då det blir hjärtekrossande 

när relationen sedan förstörs när Moses väljer sida. För Ramses vill verkligen ha ett lyckligt 

liv med sin styvbror, så pass att han faktiskt föreslår att han kan benåda honom för mordet på 

vakten. Till och med efter att Moses varit i exil i många år så tvekar inte Moses och Ramses 

på att omfamna varandra på ett kärleksfullt sätt.  

Gestaltningen av Gud som individ är nästan samma i samtliga objekten. Han har ingen 

världslig kropp och gestaltas då genom röster och olika symboler. Men i filmen Exodus: Gods 

and Kings gestaltas Abrahams Gud som en tioårig pojke som inte har särskilt mycket tålamod 

gentemot Moses. Gud är hämndlysten i denna filmatisering och näst intill njuter av att skicka 
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plågorna till Egypten för att bestraffa den falska guden vid namn Ramses. Men i resterande av 

objekten framställs det mer som att Gud använder sig av nödvändigt ont för att få Ramses, 

eller faraon, att släppa det hebreiska folket.  

5. Slutsats och diskussion  

Det jag kommit fram till i min undersökning är att gestaltningen av kommunikationen mellan 

Moses och Gud i de valda objekten är mer lika än olika. Samtliga objekt har interpersonell 

kommunikation, symbolisk kommunikation och divination i sin gestaltning av den 

kommunikation som äger rum i berättelsen i Andra Moseboken. Det existerar även vissa 

skillnader bland kommunikationsgestaltningen i de valda objekten där vissa filmatiseringar 

har valt att ta med intrapersonell kommunikation och kommunikation som process. Det bör 

noteras att begreppet kommunikation blir relativt luddigt i kontexten av att det är Gud som är 

avsändaren. För Gud har många olika möjligheter till att kommunicera med Moses och ibland 

är det inte alltid självklart vilka medel Gud använder sig av för att skicka information till 

mottagaren.  

När det kommer till objektens händelseförlopp har jag funnit både likheter och skillnader som 

jag finner intressanta. Det står klar att filmskaparna till de olika filmatiseringarna har valt att 

skapa olika efterkonstruktioner i sina arbeten för att göra filmerna mer intressanta för sin 

publik. Axelson pekade på detta i sin studie om religion i film att filmskaparnas kreativa 

förmåga används för att göra en biblisk film mer tilltalande för sin publik även om detta 

bekostar ett avstamp från grundmaterialet. 40  

Objekten som har använts till denna studie har även haft ett konfessionellt syfte, även 

filmatiseringarna. Samtliga filmatiseringar har poängterat att de vill hålla sig trogna till den 

historia som utspelar sig i Andra Moseboken. Carol Meyer poängterade att det inte fanns 

några arkeologiska, eller andra utombibliska, källor på att utvandringen ut Egypten har hänt, 

ännu mindre att ett en person existerat vid namn Moses.41 Detta förklarar filmen The Ten 

Commandments genom att faraon Seti beordrar sina undersåtar att radera bort Moses namn 

från alla deras egyptiska källor. Faraon gör då ett medvetet val att radera bort Moses existens 

ur den globala historien vilket kan ses som en förklaringsmodell för vissa. För det kanske 

verkar lite märkligt att man skapar en film som Exodus: Gods and Kings, för en budget kring 

                                                 
40 Sigurdson, Ola & Axelson, Tomas (red.), Film och religion: livstolkning på vita duken, Cordia, Örebro, 2005, 

s. 18 
41 Meyers, Carol L., Exodus, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2005, s. 5 
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140 miljoner, för att berätta en händelse som inte är historiskt eller arkeologiskt bevisad att 

den har hänt. Detta kan dock motiveras genom att filmen Exodus: Gods and Kings har en 

konfessionell ställning och Axelson menar på att den yngre generationen människor som inte 

är aktiva inom något samfund formar sin religiösa identitet genom populärkultur likt musik, 

spel och filmer.42 Detta kan även fungera som motiv för resterande av filmer som jag 

undersökt i denna studie.  

Men filmerna i min undersökning har inte enbart ett konfessionellt syfte vilket Cecil B. 

Demille poängterar i introduktionen av filmen The Ten Commandments. Det är en film som 

ska värna om frihetens värde och problematiken med frihetsberövande. Resterande av 

filmerna har liknande kritiskt ställningstagande kring slaveri och dess påföljder vilket noteras 

genom att det hebreiska folket lider och gestaltningen av detta lidande är något som inte 

förskönats i någon av filmatiseringarna. Berättelsen i Andra Moseboken kanske inte har ägt 

rum, men det hindrar inte det generella budskapet om slaveriets hemskheter från att existera.  

Det resultat jag har fått fram genom den traditionella komparativa analysmetoden verkar 

sannolik och resultatet har blivit tydligt. I min studie har jag lagt fokus på hur 

kommunikationen gestaltas mellan Moses och Gud samt de väsentliga händelser som präglat 

objektens berättelse. Av denna anledning har jag sedan valt att inte lägga allt för mycket fokus 

på dialogerna och händelser som sker utanför denna berättelse. Exempel på detta är innan 

Moses tid och efter att Moses har befriat det hebreiska folket. Vissa av filmerna har gestaltat 

händelser innan samt efter huvudberättelsen men jag har valt att lägga fokus på just Moses 

och Egypten.  

Varför är mina resultat viktiga? Först bör jag poängtera att forskningen kring religion i film är 

ett relativt nytt område i jämförelse med andra inriktningar inom religionsvetenskapen. John 

Lyden menar på att studier om religion i film tog en seriös ton i 1990-talet och är sedan dess 

ett relativt outforskat område.43 Utan dessa typer av studier så blir ett helt ämnesområde 

outforskat av den simpla anledningen att studier av populärkulturistisk film ses som mindre 

seriösa aktioner. Men detta visar Tomas Axelson genom att presentera hur religion i film har 

en avgörande betydelse kring ungdomars religiösa identitetsskapande i dagens samhälle som 

jag poängterade tidigare.  

                                                 
42 Sigurdson, Ola & Axelson, Tomas (red.), Film och religion: livstolkning på vita duken, Cordia, Örebro, 2005, 

s. 18 
43 Lyden, John. (red.), The Routledge companion to religion and film, [Paperback edition]., Routledge, London, 

2011, s. 1-2 
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Resultaten i sig presenterar att det inte finns en enhetlig bild av vem, hur, vad och varför vissa 

saker gestaltas i filmatiseringar av berättelsen om Moses och Egypten. Individer byter roller, 

funktioner och även personligheter för att anpassa sig till sin tids publik och dess kulturella 

normer. Resultatet visar även att filmskapare inte behöver hålla sig trogen till grundmaterialet 

för att kunna förmedla ett liknande budskap och samtidigt kunna intressera en större, 

heterogen, publik. Dock visar även resultatet att filmskaparna haft en relativ homogen syn på 

hur kommunikationen mellan Moses och Gud har gått till med enbart några små 

avskildringar.  

När det kommer till att använda objekten i religionsundervisning så är det upp till pedagogen i 

fråga att avgöra vilket objekt som är lämpligast att använda sig av. Detta eftersom objekten 

varierar så pass mycket att det behövs komplement för att fylla upp de frågetecken som kan 

uppstå i dessa objekt som ensamstående stoffurval. Om jag själv får avgöra skulle jag använda 

mig av The Prince OF Egypt för att presentera historien om Moses eftersom filmen gör en väl 

förklarande sammanfattning av historien med enbart några små skillnader. Men filmen är 

också ett bra redskap för att diskutera den etiska problematik som uppstår mellan Moses och 

Ramses där deras relation förstörs allt eftersom konflikten pågår. Detta är något som inte de 

andra objekten presenterar i sina gestaltningar. Att använda sig av filmerna i 

religionsundervisningen för att skapa en djupare förståelse kring berättelsens struktur för att 

sedan underlätta elevernas textanalyser är något man kan applicera från Fredrikssons och 

Gunnmos uppsats: Nobody puts baby in a corner.44 

 Robert Hagbergs menar på att filmerna som har använts i studien kan användas för att 

djupare analysera religionens påverkan på västvärlden vilket kan göras med bland annat 

Exodus: Gods and Kings där det är tydligt att Ridley Scott har gjort Moses till en ateist som 

sedan konverterar till Abrahams Gud.45 Slutgiltigt kan jag se dessa bibliska filmer som 

analytiska objekt för religionsundervisningen. 

Slutligen vill jag poängtera att filmerna som presenterats i studien har haft tendens till 

”whitewashing” vilket är ett fenomen inom Hollywood där man ersätter vissa etniska grupper 

med vita individer i film. Denna problematik tar Oliver Wheaton upp i sin artikel från den 

brittiska tidningen Metro. Wheaton menar på att filmbolagen anser att film med vita 

                                                 
44 Fredriksson, Nellie & Gunnmo, Elin. Nobody puts Baby in a corner - en litteraturstudie om filmens roll som 

multimodal text i undervisning, Kandidatuppsats, Jönköping University 
45 Hagberg, Robert. Hur kan film vara berikande i religionsundervisningen? - En hermeneutisk filmanalys av 

Harry Potter och de vises sten & Berättelsen om Narnia: Häxan och Lejonet. Kandidatuppsats, Uppsala 

Universitet. 
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skådespelare från väst har större chans att bli kommersiellt framgångsrika. Samtidigt tar 

Wheaton filmen Exodus: Gods and Kings som exempel på whitewashing där majoriteten av 

skådespelarna i filmen är vita skådespelare från västvärlden. Detta trots att Moses och 

resterande av karaktärerna i berättelsen förmodligen tillhörde en annan etnisk grupp.46 Att 

undersöka användandet av whitewashing i moderna bibliska filmer är kanske något som 

skulle vara intressant för framtidens filmanalyser?  

6. Sammanfattning  

Studiens syfte är att undersöka gestaltningen av Moses och Guds kommunikation samt de 

väsentliga händelserna i historien om Moses och utvandringen ur Egypten i King James Bible, 

The Ten Commandments, The Prince OF Egypt, The Bible – Avsnitt 2: The Exodus och 

Exodus: Gods and Kings.  

Metoden som har använts är en traditionell komparativ analysmetod där två, eller flera, objekt 

ställs mot varandra för att skapa en jämförelse. Metoden genomfördes med hjälp av de så 

kallade komparationsmatriser där objekt ifrågasätt av faktorer för att bilda faktorvärden. 

Undersökningens resultat är baserad på den tidigare forskning samt den data som samlats in 

under studiens gång. I det slutgiltiga resultatet fanns det likheter men även skillnader mellan 

objekten och orsaken förklaras därefter genom studiens avslutande diskussion.  

  

                                                 
46 Wheaton, Oliver. Ed Skrein drops out of Hellboy reboot: What is whitewashing in film?, Metro UK, DMG 

Media, London, 2017. https://metro.co.uk/2017/08/30/ed-skrein-drops-out-of-hellboy-reboot-what-is-

whitewashing-in-film-6887773/ (hämtad 2018-06-14) 

https://metro.co.uk/2017/08/30/ed-skrein-drops-out-of-hellboy-reboot-what-is-whitewashing-in-film-6887773/
https://metro.co.uk/2017/08/30/ed-skrein-drops-out-of-hellboy-reboot-what-is-whitewashing-in-film-6887773/


 

63 

 

Referenser 

Källor 

Bol, Cornelius (red.), The Holy Bible [Elektronisk resurs] conteyning the Old Testament, and 

the New: newly translated out of the originall tongues: & with the former translations 

diligently compared and reuised, by his Maiesties speciall co[m]mandement. Appointed to be 

read in churches., By Robert Barker, printer to the Kings most excellent Maiestie, Imprinted 

at London, 1611 

Exodus: Gods and Kings, DVD, regisserad av Ridley Scott, Chernin Entertainment, 2014. 

The Bible, DVD, regisserad av Mark Burnett, Lightworkers Media, 2013.  

The Prince Of Egypt, DVD, regisserad av Brenda Chapman och Nicholas Meyer, 

DreamWorks Animations, 1998.  

The Ten Commandments, DVD, regisserad av Cecil B. Demille, Motion Picture Associates, 

1956.  

Litteratur 

Campbell, Gordon, Bible: the story of the King James Version, 1611-2011, Oxford University 

Press, Oxford, 2010 

Dahlkwist, Matts, Kommunikation, 6. uppl., Liber, Stockholm, 2012 

Denk, Thomas. Komparativa analysmetoder, 1. Uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012 

Fredriksson, Nellie & Gunnmo, Elin. Nobody puts Baby in a corner - en litteraturstudie om 

filmens roll som multimodal text i undervisning, Kandidatuppsats, Jönköping University 

Hagberg, Robert. Hur kan film vara berikande i religionsundervisningen? - En hermeneutisk 

filmanalys av Harry Potter och de vises sten & Berättelsen om Narnia: Häxan och Lejonet. 

Kandidatuppsats, Uppsala Universitet. 

Jansson, André, Kommunikation, 1. uppl., Liber, Malmö, 2009 

Lundström, Mikael. Hur kommunicerar Gud med Moses? : En jämförande analys mellan 

Andra Moseboken och filmen Exodus: Gods and Kings, kandidatuppsats, Jönköping 

University, 2016 



 

64 

 

Lyden, John. (red.), The Routledge companion to religion and film, [Paperback edition]., 

Routledge, London, 2011 

Marks, Herbert. ”As in Water Face to Face”: The Hebrew Bible and the KJV, Oxford 

University Press, Oxford, 2012 

Meyers, Carol L., Exodus, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2005 

Sigurdson, Ola & Axelson, Tomas (red.), Film och religion: livstolkning på vita duken, 

Cordia, Örebro, 2005 

Internetkällor 

IMDB, Exodus: Gods and Kings, 2014. http://www.imdb.com/title/tt1528100/?ref_=nv_sr_1 

(hämtad 2018-04-10) 

 

IMDB, The Bible, 2013. https://www.imdb.com/title/tt2245988/?ref_=nv_sr_2 

 

IMDB, The Prince OF Egypt, 1998. http://www.imdb.com/title/tt0120794/ (hämtad 2018-04-

10) 

 

IMDB, The Prince OF Egypt – Soundtrack, 1998. 

https://www.imdb.com/title/tt0120794/soundtrack (hämtad 2018-05-20) 

 

IMDB, Synopsis of Exodus: Gods and Kings, 2014. 

https://www.imdb.com/title/tt1528100/plotsummary?ref_=tt_stry_pl#synopsis 

 

IMDB, Synopsis for The Prince OF Egypt, 1998, https://www.imdb.com/title/tt0120794/ 

(hämtad 2018-04-10)  

 

Nationalencyclopedin. Sök I allt. Divination. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/divination (Hämtad 2018-05-08) 

 

Nationalencyclopedin. Sök I allt. Filon. https://www-ne-

se.proxy.library.ju.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/filon-(fr%C3%A5n-byblos-ca-

50-ekr)  

Nationalencyclopedin. Sök I allt. Josefus. https://www-ne-

se.proxy.library.ju.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/josefus 

Wheaton, Oliver. Ed Skrein drops out of Hellboy reboot: What is whitewashing in film?, 

Metro UK, DMG Media, London, 2017. https://metro.co.uk/2017/08/30/ed-skrein-drops-out-

of-hellboy-reboot-what-is-whitewashing-in-film-6887773/ (hämtad 2018-06-14) 

 

http://www.imdb.com/title/tt1528100/?ref_=nv_sr_1
https://www.imdb.com/title/tt2245988/?ref_=nv_sr_
http://www.imdb.com/title/tt0120794/
https://www.imdb.com/title/tt0120794/soundtrack
https://www.imdb.com/title/tt0120794/
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/divination
https://www-ne-se.proxy.library.ju.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/filon-(fr%C3%A5n-byblos-ca-50-ekr)
https://www-ne-se.proxy.library.ju.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/filon-(fr%C3%A5n-byblos-ca-50-ekr)
https://www-ne-se.proxy.library.ju.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/filon-(fr%C3%A5n-byblos-ca-50-ekr)
https://www-ne-se.proxy.library.ju.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/josefus
https://www-ne-se.proxy.library.ju.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/josefus
https://metro.co.uk/2017/08/30/ed-skrein-drops-out-of-hellboy-reboot-what-is-whitewashing-in-film-6887773/
https://metro.co.uk/2017/08/30/ed-skrein-drops-out-of-hellboy-reboot-what-is-whitewashing-in-film-6887773/

