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ABSTRACT 

 

Vilka religiösa symboler, idéer och element kommer till uttryck i filmen Pocahontas? Så lyder 

problemformuleringen i denna uppsats.  

 

Med hjälp av fenomenografi som forskningsmetod, som resulterat i ett strukturerat 

kategorisystem har jag svarat på denna problemformulering.  

 

Filmen innehåller många olika religiösa symboler, idéer och element. Många som man inte 

ens tänker på om man inte studerar filmen från en religionsvetenskaplig utgångspunkt. Dessa 

har jag valt att lyfta fram genom denna filmanalys. 

 

Nyckelord: Filmanalys, film, religionsvetenskap, mytologi, symboler och tecken.  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Anledningen till mitt val om att forma C-uppsatsen som en filmanalys är att jag är mycket 

intresserad av ämnet film. I en film får man nämligen tal del av andra människors liv och se 

hur de upplever saker och ting. I verkligheten upplever man ju (på ett sätt) endast sin egen 

värld, då världen styrs utifrån ens egen synvinkel, men i filmens värld får man ta del av så 

många andra människors liv och upplevelser. Varje film har ju sin historia och det är 

fantastiskt att man kan välja och vraka mellan vilken typ av människor och vilken typ av 

upplevelser man vill beskåda.  

 

Vanligtvis ser jag en film som de flesta andra, en eller möjligtvis två gånger om den är riktigt 

bra. Men då jag är nära en filmfantast kan jag se en oerhört bra film om och om igen. När jag 

var liten och bodde hemma hos mina föräldrar blev min far lite smått irriterad ibland, då han 

fick stå ut med samma skådespelarröster, samma musik och samma händelser kväll efter kväll 

en längre period tills jag nästan slitit ut filmen. Personligen upplevde jag aldrig de där 

irriterande och upprepande rösterna, musiken eller händelserna. Nej, för mig var det magiskt! 

Gång på gång, fick jag uppleva nya intryck, nya upptäckter och nya små detaljer som jag inte 

ens lagt märke till första gången jag tittade på filmen… 

 

En sådan film som påverkat mig otroligt mycket, på ett både medvetet - och omedvetet plan, 

är filmen som producerades år 1995. Jag var 7 år då och föll för filmen totalt! Filmen som vi 

talar om berörde inte bara mitt hjärta, utan även många andras; vuxna som barn. Leksaker, 

musikaler, film, spel och mycket annat lanserades kort efter att filmen gavs ut och jag var ett 

stort fan av i princip allt som hade med filmens karaktärer att göra. 

 

I filmen fick jag och alla andra som såg den, följa med många modiga sjömän som seglade 

över lugna vatten och stormiga hav för att nå ett land de kallade för den nya världen. I den nya 

världen fanns en indianstam som levde nära naturen och tog del av vad den hade att erbjuda. 

Jag förmodar att du redan listat ut vilken film det är jag talar om. Filmen, som jag kommer att 

belysa i denna C-uppsats, hade samma namn som indianhövdingens dotter, nämligen: 

Pocahontas.  
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1.2 Problemformulering 

Vilka religiösa symboler, idéer och element kommer till uttryck i filmens värld?  

1.3 Avgränsning 

Vilka religiösa symboler, idéer och element kommer till uttryck i filmen Pocahontas? 

1.4 Forskningsmetod 

1.4.1 Fenomenografi 

Som en del av denna kvalitativa metod och dolda observation har jag använt mig av en 

forskningsmetod som heter Fenomenografi. Fenomenografi syftar till den subjektiva (dvs. 

personliga) upplevelsen av ett visst fenomen eller en viss händelse.  

Om vi till exempel tar fenomenet stol, så finns det vissa regler och uppfattningar om hur en 

stol ska och bör se ut för att kunna klassa sig som en stol. Här syftar man på själva fenomenet. 

När det är fenomenets rätta och sanna natur man studerar, syftar man på en forskningsmetod 

som kallas för fenomenologi.  

 

Men i den här uppsatsen används en annan forskningsmetod som kallas för fenomenografi. 

När man talar om fenomenografi är det inte fenomenets sanna och rätta natur man talar om, 

utan istället är det den subjektiva (personliga) upplevelsen av själva fenomenet. När det gäller 

stolen kan det i detta fall vara att du ser att den har färgen blå, är ungefär i lagom sitthöjd och 

att du kan gissa dig till att den är skön i och med att du har positiva erfarenheter av en annan 

likadan stol som du suttit på.  

 

Kortfattat handlar fenomenografi alltså om den subjektiva (personliga) upplevelsen av 

fenomenet.
1
 I mitt fall är det filmen som jag kvalitativt observerar, för att därefter studera de 

olika utvalda fenomenen i form av ett strukturerat kategorisystem.  

1.4.2 Analysmodell  

När man arbetar en fenomenografisk forskningsmetod finns det en tydlig modell att utgå 

ifrån. Den beskriver olika steg – från början till slut:  

                                                           
1
 Anteckningar från Åke Tilanders handledning, (2010-05-05). 
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Första steget är att bli bekant med själva materialet som man kommer att använda sig utav. I 

mitt fall studerade jag den utvalda filmen noggrant som den var, utan att ta hänsyn till något 

eventuellt ämne. Innan ämnet bestämdes ville jag vara bekant med filmens handling och de 

aktuella karaktärerna.  

 

Andra steget innebär kondensation, det vill säga att man komprimerar/drar ihop eller 

förminskar arbetet. Här valde jag att studera filmen med ett religiöst perspektiv. 

Tredje steget jämför man sitt material för att finna likheter och skillnader i det. Här 

antecknade jag det jag observerade utifrån mitt valda ämne.  

 

Fjärde steget grupperar man upp likheterna och skillnaderna man funnit i det tidigare steget. 

Här försökte jag placera in de olika likheterna och skillnaderna i förhållande till varandra.  

Femte steget betonar de olika kategorierna, vilket innebär att likheterna sätts i centrum. Här 

placerade jag in likheterna under varandra.   

 

I det sjätte och näst sista steget namnger vi de olika kategorierna och det är här det mest 

betydelsefulla visar sig. Här namngav jag de olika likheterna i form av kategorier i korta, 

lockande betäckning.  

 

Det sjunde och sista steget kallas för den kontrastiva fasen, där man granskar allt material och 

ser alla förbindelseleder för att eventuellt finna fler aktuella kategorier. Här granskade jag alla 

kategorier noggrant för att eventuellt fylla ut eller plocka bort.
2
  

1.4.3 Nyupptäckt forskningsmetod 

Fenomenografin är en relativt ny forskningsmetod, som tog sin fart i början av 1980-talet. 

Många forskare som forskade om pedagogiken, ställde sig då positiv till den nyupptäckta 

forskningsmetoden, ”som koncentrerar sig på beskrivningar av människors uppfattningar av 

fenomen i omvärlden”.
3
 

 

                                                           
2
 A, Frejes & R, Thornberg 2009. Sid. 127-131.  

3
 M, Uljens 1989. Citat, sid. 7. 
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Själva ordet fenomenografi är dock ett närbesläktat ord med fenomenologi, där 

fenomenografin berör vissa delar av fenomenologin.
4
 De går lite in i varandra, fast de är två 

olika forskningsmetoder. Detta har lett till viss förvirring där man blandat ihop dessa två 

begrepp. 

1.4.4 Elefanten 

Som avslut i denna del av uppsatsen skulle jag vilja göra en liknelse mellan fenomenografin 

och elefanten, som Bragby hänvisade till under sin föreläsning som handlade om konstruerad 

verklighet.  

 

Tänk dig att du sitter i en ring med cirka tio personer. I mitten av ringen står en elefant. Alla 

som sitter i ringen ser elefanten, men alla har de personliga perspektiv på hur den ser ut. Till 

exempel så ser ju personen som sitter alldeles bakom den bara bakdelen det vill säga en stor 

grå bak, en svans och två bakben. Den som sitter på sidan av den ser sidan av elefanten, 

kanske en bit av ansiktet, snabeln och örat. Den om sitter mitt för den ser ju bara sidan av 

elefanten.
5
  

 

Alla som sitter ringen runt elefanten är med om samma händelse. De ser alla elefanten, men 

på olika sätt genom sina personliga upplevelser. Det är detta fenomenografi handlar om; den 

subjektivt personliga upplevelsen av ett speciellt fenomen.  

                                                           
4
 B, Dhalin 1989. Sid. 47. 

5
 K, Bragby, föreläsning ”Religion och genus”, (2010-05-03). 
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2. PRESENTATION AV FILM OCH KATEGORISYSTEM 

2.1 Materialpresentation 

I denna uppsats har jag använt mig av detta material: 

 Pochontasfilmen 

 Penna, papper, sudd och dator 

 Utvald litteratur 

 Övrig information och fakta från internet 

2.2 Filmens mest berörda karaktärer  

Nedan har jag valt att pressentera filmens mest berörda karaktärer. Informationen om dessa 

har jag funnit via Walt Disneys hemsida,
6
 filmen

7
 och mina egna upplevelser utifrån filmen. 

Jag pressenterar dem i den ordning man möter dem i filmen.  

 

John Smith: Kapten John Smith är enligt besättningen “en riktig sjöbjörn”.
8
 Han är en man 

som älskar att resa runt i världen och beskåda olika platser med sina egna ögon. Olika otroliga 

historier har berättats om den modiga Kapten John Smith.
9
  

 

Thomas: Thomas är en av de yngsta i besättningen.
10

 Han har inte varit med på så många 

resor och har därmed inte så många erfarenheter än. Till skillnad från John är han ganska blyg 

och inte så bra på att skjuta med sitt vapen.
11

 Ju längre in i filmen man kommer, desto 

modigare blir han.  

Guvernör Ratcliffe: Anländer till besättningen med pompa och ståt, eller i alla fall häst och 

vagn.
12

 Vakterna respekterar honom liksom hans följeslagare. Han verkar vara en högtitlig 

                                                           
6
 http://disneydvd.disney.go.com/pocahontas-10th-anniversary-edition.html, (2010-05-05). 

7
 Pocahontas, Walt Disney.   

8
 Pocahontas, Walt Disney, (01:00).  

9
 Pocahontas, Walt Disney, (01:04). 

10
 Pocahontas, Walt Disney, (00:53).  

11
 Pocahontas, Walt Disney, (32:56, 33:51).  

12
 Pocahontas, Walt Disney, (01:16). 

http://disneydvd.disney.go.com/pocahontas-10th-anniversary-edition.html
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man som får det mesta han pekar på. Dock är Englands ledning inte särskilt imponerad. Resan 

till den nya världen är ett sista försök för Ratcliffe att få deras förtroende. 

 

Ratcliffes följeslagare Wiggins: Eller ska man kanske säga betjänt?
13

 Eftersom denne man 

anser att Ratcliffe är en mycket klok man med goda visdomsord
14

 banar han vägen för 

Ratcliffe och hjälper honom med allt han kan.  

 

Percy: Ratcliffes lilla och tjocka hund.
15

 En mycket kräsen hund som vill badas och tas om 

hand på alla sätt och vis. En liten slags kopia av guvernören själv (gällande temperament och 

uppskattning) med ett fint halsband om halsen och bortskämd attityd. Dock ganska ensam. 

 

Medicinmannen: Medicinmannen läker sår
16

 och tyder tecken som eldarna visar.
17

 Han är den 

kloke i stammen, som indianerna tyr sig till om någon gör sig illa eller behöver vägledning. 

 

Hövdingen Powhata: Pocahontas far som inger lugn och harmoni. En hövding som stammen 

litar och tror på och som vill sitt folk det allra bästa.  

 

Pocahontas: Indianstammens prinsessa och hövdingens dotter.
18

 Huvudpersonen i filmen, som 

har ett starkt hjärta och en god självkänsla och självkännedom. Hon går dit vinden för 

henne.
19

 

 

Nakoma: Pocahontas väninna och bästa vän.
20

 En vän som vill Pocahontas det bästa. En 

trogen vän som alltid finns där för henne.  

 

                                                           
13

 Pocahontas, Walt Disney, (01:24, 32:28). 

14
 Pocahontas, Walt Disney, (01:07:52).  

15
 Pocahontas, Walt Disney, (01:24).  

16
 Pocahontas, Walt Disnet, (34:00).  

17
 Pocahontas, Walt Disney, (06:28, 21:58).  

18
 Pocahontas, Walt Disney, (11:21).  

19
 Pocahontas, Walt Disney, (07:30).  

20
 Pocahontas, Walt Disney, (52:15).  
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Flit: En liten småtjurig
21

 och envis
22

 kolibri som agerar resesällskap med Pocahontas och 

Miko.  

 

Miko: En glad och lättsam
23

 tvättbjörn som agerar resesällskap med Pocahontas och Flit.  

 

Koucoum: Indianstammens modigaste
24

 och allvarligaste
25

 krigare, som slåss som en styrka 

hos en björn. Koucoum vill gifta sig med Pocahontas, varför han frågar hövdingen om lov. 

Hövdingen ställer sig positiv till detta, men Pocahontas själv är osäker. 

 

Gammelmor Pilrot: Ett talande pilträd
26

 som ger Pocahontas råd och vägledning under svåra 

stunder. 

2.3 Presentation av filmens handling 

Under tidigt 1600-tal beger sig ett skepp med flera hundra mans besättning av från England 

till ett land som de döpt till ”den nya världen”.
27

 Med i besättningen finns guvernören 

Ratcliffe, som under denna resa ska bevisa för bland annat den engelska kungen att han 

verkligen är någon. Han vet att han har misslyckat tidigare och att denna resa är den enda 

kvarstående chansen till berömmelse.  

 

Han reser alltså med besättningen på Virginia Company, som ska ta honom och mannarna till 

”den nya världen”. Ratcliffe funderar på chansen till berömmelse och kommer fram till att han 

ska övertala mannarna om att gräva upp hans guld, som ska imponera på kungen och den 

resterande ledningen. Spanjorerna fann ju guld, så varför skulle inte han och männen göra det 

nu? Nu är det deras (hans) tur, menar han.
28

  

                                                           
21

 Pocahontas, Walt Disney, (07:58).  

22
 Pocahontas, Walt Disney, (36:03).  

23
 Pocahontas, Walt Disney, (08:01). 

24
 Pocahontas, Walt Disney, (09:52). 

25
 Pocahontas, Walt Disney, (10:55, 15:15).  

26
 Pocahontas, Walt Disney, (14:54).  

27
 Pocahontas, Walt Disney, (04:03).  

28
 Pocahontas, Walt Disney, (24:47). 
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Med på resan finns även John Smith. En modig ung man som rest mycket i sitt liv och besökt 

många nya världar.
29

 Han har i uppgift att hålla koll på eventuella infödingar i den nya 

världen. Han har besegrat många tidigare strider där infödingar varit med, så han anser att 

även detta uppdrag skulle bli en enkel match.  

 

Väl på plats i den nya världen, efter ett antal dagar och nätter på havets både lugna och 

stormiga vatten, når Virginia Company den nya världen. Precis som man anat finns det 

infödingar i den nya världen som upptäcks ganska snart.
30

 Bland dem finns prinsessan 

Pocahontas, som följer sitt hjärta och går dit vinden för henne.
31

  

 

Ratcliffe beordrar mannarna att gräva efter guld
32

 och bygga färdigt fortet.
33

 John Smith beger 

sig under tiden ut på upptäckarfärd för att känna den nya världen och lära sig vart 

infödingarna håller hus. Under denna färd upptäcker Pochontas honom. Hon funderar över 

vem den vita mannen är och bestämmer sig för att följa efter honom. John Smith sjunger,
34

 

bestiger berg,
35

 klättrar över vattenfall
36

 och märker knappt att han har en så kallad inföding 

efter sig, tätt i sina spår. När han böjer sig ner för att tvätta sig i floden ser han plötsligt en 

skugga bakom ett träd,
37

 som får honom att haja till. Han smyger in bakom vattenfallet och 

Pocahontas funderar vart han tog vägen.  

Bakom vattenfallet laddar John sitt gevär
38

 och är beredd att trycka av när han får se den 

vackra prinsessan. Kärlek uppstår vid första ögonkastet och de träffas i omgångar i hemlighet. 

                                                           
29

 Pocahontas, Walt Disney, (05:10).  

30
 Pocahontas, Walt Disney, (32:41).  

31
 Pocahontas, Walt Disney, (07:30). 

32
 Pocahontas, Walt Disney, (24:27). 

33
 Pocahontas, Walt Disney, (33:43).  

34
 Pocahontas, Walt Disney, (26:30).  

35
 Pocahontas, Walt Disney, (26:42). 

36
 Pocahontas, Walt Disney, (26:49). 

37
 Pocahontas, Walt Disney, (27:58).  

38
 Pocahontas, Walt Disney, (29:09).  
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Ratclieffe funderar var John smyger omkring någonstans om dagarna, men John berättar 

ingenting.  

 

Pocahontas och John Smith lär känna varandra. John berättar om hur de lever i England och 

Pocahontas berättar hur de lever i den nya världen. När John förstår att det inte finns något 

guld i landet blir han hånfull och samtidigt förfärad. Vad kommer Ratcliffe och mannarna att 

säga nu? 

 

Efter ett tag kan John inte längre hålla tyst om sin vän och relation med Pocahontas. Han 

berättar för mannarna och Ratclieffe att han träffat en indian och att det inte finns något 

guld.
39

 Ratclieffe blir rasande och menar att det visst finns guld! Han vägrar att förlora 

chansen till berömmelse för kungen och Englands ledare.  

 

När John efter en dramatisk händelse blir tillfångatagen övertalar Ratcliffe männen till strid
40

 

och förklarar att det visst finns guld, men att infödingarna har gömt det. Enda chansen att få 

guldet är att ta tillbaka John och kräva av dem att berätta vad guldet finns. Han förklarar krig 

mot infödingarna och besättningen är med honom. De vill ju få tillbaka sin modiga kapten 

John Smith. Pocahontas slits mellan två världar och funderar över vad och hur hon ska göra.
41

    

2.4 Presentation av kategorier och kategorisystem 

Naturligtvis handlar filmen om så mycket mer än det jag kommer att ta upp här nedan. Men 

då jag har valt att observera filmen ur ett religiöst perspektiv kommer jag att fokusera på de 

utvalda religiösa elementen nedan.  

3. ANDAR OCH DET ANDLIGA 

3.1 Tillbedjan  

Bönen i filmen ter sig på ett antal olika sätt. Kolonisterna, som kommer till den nya världen 

för att leta efter guld, ber inte så mycket och så ofta. I början av filmen när de reser på 

                                                           
39

 Pocahontas, Walt Disney, (51:26).  

40
 Pocahontas, Walt Disney, (01:01:12).  

41
 http://disneydvd.disney.go.com/pocahontas-10th-anniversary-edition.html, (2010-02-16). 

http://disneydvd.disney.go.com/pocahontas-10th-anniversary-edition.html
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stormigt hav och kämpar för sina liv, kan man dock höra en liten kort, intensiv bön som de 

ropar ut i ren panik. Nämligen denna:  

 

Gud hjälp oss!  

 

Förutom denna kan jag inte höra eller se att de ber någon gång, fast jag har sett filmen många 

gånger. Så jag tror att detta är enda gången de tillber Gud.  

 

Det som är intressant här är att det skiljer sig lite grann i den svenska versionen gentemot den 

engelska. I den svenska brister de ut i den ovannämnda lilla bön, medan de i den engelska 

versionen utropar ”be en bön”.  

 

Frågan man kan ställa sig där är: Är de troende eller inte? Det är en ganska viktig fråga, man 

borde ta ställning till. I alla fall i mitt syfte där jag studerar filmen med religionsvetenskap i 

bakhuvudet. Skulle de vara troende, antar jag att de är anglikanskt troende eftersom de lever i 

England under tidigt 1600-tal. Men det är ingenting som framkommer i filmen, så det kan jag 

egentligen inte uttala mig om.  

 

När det gäller tillbedjan i indianstammen ser det lite olika ut. Det jag kan konstatera är att de 

ber mer ofta och intensivt än vad kolonisterna gör. Indianstammens sätt att komma i kontakt 

med gudarna, eller andarna som de uttrycker det, sker genom en mumlande, intensiv, liten 

rytmisk bön med slutna ögon och stor koncentration. Här märker även tittaren att det inte 

endast finns en ande eller en Gud. Det finns många olika andar och de finns i vattnet, i jorden 

och i luften.   

3.2 Kontakt med andar  

I filmen kan man tydligt märka att tron på andarna finns. Genom att lyssna på vinden med 

hjärtat och den inre rösten hör man vad de viskar och vill säga en. Ett exempel på detta är i 

slutet av filmen, då Pocahontas far får kontakt med hennes bortgångnes mors ande genom att 

lyssna till vinden som blåser.
42

  

 

                                                           
42

 Pocahontas, Walt Disney, (01:05:39).  
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När detta sker virvlar fina, lätta, färgglada löv i en virvel omkring personen som får kontakt 

med anden. Musiken fyller stämningen och uttrycket i indianen talar om att han verkligen 

lyssnar på anden med hjälp av vinden.  

 

Kontakten med andarna sker under tystnad och stillhet, även om det kan vara folk och rörelse 

runt omkring. Huvudsaken är att personen som vill få kontakt med andarna är lugn i sig och 

mottaglig.  

3.3 Stark jag-uppfattning 

Pocahontas har en egen vilja och ofta vet hon vad hon vill och hur hon kan få det hon vill. 

Hon har en stark självkänsla och en god självkännedom. Hon vet vad hon gör och vad hon 

klarar av att göra. Det är det ingen fråga om!  

 

Hon vet också vad hon inte vill. Och när hon inte vill göra något eller är osäker på om hon ska 

göra det, då gör hon det inte. Och så enkelt är det med det!  

 

När man ser detta i filmen känns det som en form av stark jag-uppfattning. Jag kan ta ett 

exempel i en av filmens första scener där Pocahontas är på väg hem till sin far, som varit ute 

på ett längre krigsäventyr.  

 

Hon står högt uppe på en klippa med havet under sig, då hon hennes väninna Nakoma ropar 

nedifrån vattnet i en enkel kanot om att hon vill att Pocahontas ska följa med tillbaka till 

byn.
43

 Pocahontas börjar gå in i skolgen via den vägen, men vänder sig om efter några steg. 

En kort sekund tvekar hon, men när hon bestämmer sig för att hon vill och kan sätter hon fart 

rätt ut mot klippan och slänger sig ut nedför den mot vattnet i en riktigt fin dykarposition. 

Naturligtvis klarar hon sig och beger sig tillbaka till byn tillsammans med sin vän och sitt 

resesällskap Flit och Miko.  

Två andra korta exempel på detta är att Pocahontas känner sig osäker om att gifta sig med 

Koucoum, vilket hon sedan heller inte gör. Hon står med andra ord på sig och lyssnar till sin 

egen vilja, fast andra personer inte håller med henne.  
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 Pocahontas, Walt Disney, (07:49).  
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Sista exemplet på stark jag-uppfattning är när hon bestämmer sig att se vart floden har sin väg 

genom en livlig tur i den enkla kanoten. Resesällskapet är med även denna gång, och en kort 

stunds tvekan visar sig i Pocahontas ögon och kroppsspråk, när hon ser det mycket branta 

vattenfallet närma sig framför henne. En kort tvekan och intensiv väntan infinner sig, då hon 

plötsligt beslutar sig för att klara det, vilket hon i sin tur också gör.  

 

Stark jag-uppfattning är det verkligen frågan om i dessa fall. Vill man, så kan man. Bara man 

vill det tillräckligt mycket. Vill man inte, låter man helt enkelt bli!   

3.4 Språkets förståelse 

Eftersom Pocahontas och John Smith kommer från olika länder talar de heller inte samma 

språk. Till en början förstår de inte varandra alls, men då Pocahontas lyssnar till Gammelmor 

Pilrots hypnotiserande sång, som uppmanar henne att höra med sitt hjärta, då förstår hon och 

kan till och med tala precis som John Smith. En slags tro och stark tankeöverföring sker även 

i detta exempel.  

3.5 Inrutad och negativ övertalning 

En man som egentligen också kan hamna under rubriken stark jag-uppfattning (dock i negativ 

bemärkelse) och nästan hypnotiserad över sitt eget begär är guvernör Ratcliffe, som intalar sig 

själv om att det faktiskt och visst finns guld i det nya landet. Han tror så mycket på det själv 

att han får med sig kolonisterna på sin sida. Med hjälp av sin hypnotiserande sång om vad 

som kommer att hända när de kommer tillbaka till England med allt gult, börjar kolonisterna 

att gräva allt vad de kan och orkar…  

 

När John förklarar för Pocahontas om varför de är i deras land, berättar hon för honom att de 

inte har något guld. Det enda som kommer från marken och är gult är majset de äter. John 

meddelar sina mannar detta och försöker att få med dem på sin sida, men Ratcliffie är så girig 

och törstig på framgång att han tvingar alla att kriga mot indianerna för att få fram guldet som 

han påstår att de har gömt. Han är så negativt inrutad och hypnotiserad på att bli framgångsrik 

att det skadar andra.  

Efter ett antal krigsscener, när mannarna inser att det inte finns något guld hos indianerna och 

att de blivit lurade av självaste guvernören, går de över på Johns sida och griper Ratcliffe. 

Istället blir de vän med indianstammen, som lyckligtvis med hjälp av Pocahontas styrka och 

mod, bestämt sig för att släppa John Smith fri. 
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4. KRAFTFULLA RITUALER OCH TRADITIONER 

Under denna rubrik har jag valt att utforska lite mer om de ritualer och traditioner som 

förekommer i filmen. De övergripande frågorna som jag kommer att behandla efter respektive 

del är: Varifrån kan traditionen komma och vilken betydelse har den? 

4.1 Kulturmöten och kulturkrockar 

John Smith kommer från England där han är van att leva storstadsliv med broar över vattnet, 

hus höga som träd, tak över huvudet och höga ljud runt omkring sig. Trots tryggheten i 

England känner han att han inte riktigt hör hemma där. Han beger sig med besättningen på 

Virginia Company mot det nya landet, som består av gröna vidder och vackra landskap. Mötet 

med den nya världen blir en stor omställning, även om han ganska snart lär sig hur man ska 

leva och ta till vara på naturens krafter i den nya världen.  

 

Pocahontas lever tillsammans med sin indianstam i den nya världen dit John Smith kommer. 

Hon bor i hyddor, går till fots när hon ska fram, alternativt ror fram i floden med sin enkla 

kanot. Om dagarna umgås hon med sin väninna Nakoma och sina resekamrater Flit och Miko. 

De arbetar genom att samla in mat till lägret i form av bland annat majs. Hon är spontan och 

känner att hon inte riktigt passar in, eftersom hennes far vill att hon gifter sig med stammens 

bästa krigare, som är så allvarlig. Fast hon känner på detta vis, trivs hon i de öppna och gröna 

omgivningarna, där hon kan känna sig fri.  

 

När John och Pocahontas lär känna varandra tar de del av varandras kulturer. John förklarar 

med inlevelse för Pocahontas hur det ser ut hemma i England. Och Pocahontas visar i sin tur 

hur hon och hennes folk lever i den nya världen. De lär varandra hur de lever och är; seder, 

traditioner och bruk.  

 

När kolonisterna till slut blir vän med indianerna accepterar de varandra olikheter och arbetar 

tillsammans mot nya uppsatta mål och tar lärdom av varandras kunskaper.  

4.1.1 Tolkning 

När människor från helt olika platser möts kan en så kallad kulturkonfrontation inträffa. 

Andra ord man brukar använda sig av är kulturchock eller kulturkrock. Egentligen är det inte 

så konstigt att dessa kulturkonfrontationer sker, då de aktuella personerna kommer från helt 

olika platser med olika traditioner, värderingar och sätt att leva.  
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Då en kulturkonfrontation uppstår brukar man känna sig som en främling på den nya platsen 

och man brukar ofta ha svårt för att anpassa sig i den nya miljön.
44

  

 

I filmen om Pocahontas sker en sådan kulturkonfrontation då John Smith kommer till 

Pocahontas värld. Han har med sig traditionerna om att leva storstadsliv, ta sig fram på broar 

som sträcker sig över vattnet, bo i hus höga som träd, ha tak över huvudet mm. Pocahontas i 

sin tur är van att leva ett enkelt liv i djungeln, hon tar sig fram till fots eller enkel kanot via 

floden, hon bor i enkla hyddor och har knappt tak över huvudet.  

 

Här märker vi, i en enkel men tydlig jämförelse, att det sker en form av kulturkonfrontation. 

John Smith har egna, personliga vanor, liksom Pocahontas. När John Smith berättar för 

Pocahontas att de kommer att bygga långa broar och fina hus blir Pocahontas ställd och säger 

ifrån om att deras hus är fina! På ett sätt uppstår en tvist, men när Pocahontas förklarar för 

John Smith om hur de lever och lär, förstår John att vi kan ta lärdom av varandras traditioner, 

ritualer, seder och bruk. Och det är nästan så man måste tänka, när man hamnar i en sådan 

kulturkonfrontation. Dessa kulturkonfrontationer kan inträffa i princip var och hur som helst.  

I filmen inträffade det när kolonisterna kommer till den nya världen, det vill säga Amerika, 

för att ta över Indianernas land. Eftersom John Smith kommer från Europa och Pocahontas 

från Amerika, blir det inte bara en kulturkonfrontation mellan dem båda, utan även deras 

folkslag, det vill säga Européer och naturfolk.   

4.2 Lugnet och harmonin inom stammen 

”Det är dags att du tar din rätta plats bland vårt folk. Även den vildaste bäck, kommer en dag 

att förenas med den stora floden.”
45

  

Ovannämnda citat är en önskan och uppmaning från Pocahontas far om att hon ska bli den 

person som stammen förväntar sig att hon blir. Enligt hennes far, som bara menar väl, 

behöver stammen lugn och harmoni för att känna sig trygg.  
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 Bonniers Lexion, 1997, Nr 11, Krux, Ljus, Sid. 27.  

45
 Pocahontas, Walt Disney, (11:31).  
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Pocahontas som är spontan och livlig, känner att hon på något sätt måste välja mellan 

egenskaper hon har och inte har. Visst vill hon göra som sin far vill, samtidigt som hon är som 

hon är och har de egenskaper hon har.  

 

Efter att hon har talat med sin far sitter hon vid strandkanten och ser ned på flodens lugna 

vatten. Plötsligt, helt utan förvarning, dyker det upp två små livliga vattendjur ur flodens 

lugna vatten och det blir vågor, liv och rörelse. Pocahontas blir sprallig och glad och intalar 

sig själv att floden inte alls är lugn. Därför fortsätter hon att vara den hon är med sina 

personliga egenskaper.  

4.2.1 Tolkning 

Citatet ovan, där Pocahontas far ber Pocahontas att var någon hon inte är, är ett exempel på en 

stark förväntan på hur fadern önskar att dottern ska vara och leva. Ett annat exempel som 

visar sig i filmen är detta: 

 

”Och du! Lär dig handskas med den där. För en man är ingen man förrän han har lärt sig 

skjuta!”  

 

Här är det Ratcliffe som ger starka och tydliga order om hur han vill att Thomas ska vara.  

Olika traditioner för med sig olika förväntningar. Pocahontas far vill att Pochontas ska vara 

lugn, harmonisk och stilla, eftersom traditionen sedan långt tillbaka har varit så. Ratcliffe vill 

att Thomas ska lära sig skjuta, eftersom traditionen säger att besättningens män ska kunna 

skjuta. Helt klart är det ju som så, att traditioner och olika förväntningar inger trygghet, lugn 

och harmoni.   

 

Liknelse kan göras hos dagens invandrarfamiljer, som kommer till Sverige idag. De bär med 

sig deras religion med tillhörande seder och bruk från sitt hemland. Hit kommer de till 

Sverige av olika anledningar och så ska de helt plötsligt konfronteras med ett nytt lands 

traditioner, religioner, seder och bruk.  

Ungdomarna har nog den största förväntningen på sig, på hur de ska leva och verka i det nya 

landet. Föräldrarna vill säkert att de följer deras religion, tradition, seder och bruk, men jag 

kan tänka mig att ungdomarna vill lära sig att anpassa sig i det nya landet allt vad gäller, 
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traditioner, seder och bruk. Vingar av glas är ett exempel på en film där familjens yngsta 

dotter försöker att anpassa sig i det nya landet.
46

  

4.3 Ritualer under krigsperioden 

När det är dags för indianstammen att kriga genomgår stammen en del traditionella ritualer. 

Beroende på hur farligt motståndet kommer att bli bestämmer man sig för om man behöver 

kalla in fler krigare från övriga stammar i övriga länder, eller om det räcker med den egna 

stammen. Om fler krigare samlas in har man ett gemensamt möte före krigsstarten där man 

diskuterar viktiga detaljer. För att ladda upp inför krigsperioden tänder de en eld som de 

dansar runt i en rytmisk dans med hjälp av musik som till exempel trummans slag. Under 

tiden de dansar målar medicinmannen olika färger och tecken på deras kroppar och ansikten.  

 

Innan Koucoum går till anfall mot John Smith låter det som att Koucoum ber en kort, intensiv 

bön alldeles innan han slänger sig på den vite mannen John. Eftersom han talar på ett annat 

språk, förstår jag inte vad han säger och kan därför inte avgöra om det är en bön eller inte. 

Men det jag kan se och höra är att han inte talar till någon i direkt bemärkelse, utan att han 

utropar det han vill säga bara ändå.  

 

När kriget är över håller hövdingen ett öppet tal inför hela stammen om vem som var 

modigast och varför man utser denne till den modigaste krigaren. Efter talet, när kvällen 

kommer, hålls en traditionell fest för den modigaste krigarens ära.    

4.3.1 Tolkning 

Att indianerna dansar innan de ska ut i krig kan ha att göra med den religiösa rörelsen som 

kom upp på senare tid, som kallades för Andedansen . Genom dansen, som ofta genomfördes 

innan krigsperioden, samlade man hopp inför den kommande striden om att de vita skulle 

förgöras och indianerna vinna.
47

  

Kroppsmålningarna talar om vilka grupper man tillhör inom stammen.  De olika färgerna och 

formerna, talar sitt eget bildspråk.
48

  

 

                                                           
46

 Vingar av glas, Sonet film.  

47
 D, Murdoch. 1996. Nordamerikas indianer. Sid. 34.  

48
 A, Lewington. 1993. Regnskogens indianer. Sid. 22. 
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När det gäller andra utsmyckningar vid kriget kan det handla om indianfjädrar, som man 

klippt i olika storlekar och former beroende på betydelse. Detta för att man ska veta vad denne 

gått igenom i tidigare krig. En helröd fjäder betyder till exempel att indiankrigaren som bär 

fjädern har blivit sårad.
49

 

4.4 Det gamla, talande trädet 

I filmen får man som tittare lära känna ett mycket gammalt pilträd som växer i det lugna 

vattnet intill en strand som gömmer sig i skogen. Ser man på det snabbt och utan att veta 

hemligheten om det, tror man att det är ett vanligt gammalt pilträd – men det är det inte. Det 

är nämligen så att detta träd kan tala och sjunga. Och det kan ju långt ifrån alla träd.  

 

Det talande trädet har väglett stammens prinsessor i generationer. De kallar henne 

Gammelmor Pilrot och kommer till henne när det har hänt något, för att be henne om råd och 

hjälp. Gammelmor Pilrot är god och villig att hjälpa. Hon bollar med prinsessorna och ger 

goda råd på vägen. Ett citat som förekommer några gånger i filmen är:  

 

”Hör med hjärtat ditt, då ska du förstå.”
50

  

 

Alla i filmen ser och hör inte det talande trädet. De tror säkert inte att trädet kan tala och 

lyssnar därför inte tillräckligt djupt inom sig. Men vet man om att det kan tala och är öppen 

för det, då kan man också höra och se vad det säger. Är man öppen och mottaglig för allt, kan 

vad som helst hända!  

 

Pocahontas måste på något sätt ha upptäckt att trädet kunde prata, eftersom trädet inte pratar 

med alla utan endast med henne och en del av hennes vänner. Kanske kände hon det inom sig, 

eftersom hennes mor också brukade prata med trädet när hon levde? 

4.4.1 Tolkning 

Tanken om ett gammalt talande träd, tror jag härstammar från den nordiska mytologin där 

man talar om trädet Ygdrasil. Ygdrasil var nämligen ett stort träd som växte mitt i gudarnas 

försvunna värld och som hade enorma grenar, som sträckte sig över jorden, himmelen och 

                                                           
49

 J, Simpson. 1995. Nordamerikas indianer. Sid. 50.  

50
 Pocahontas, Walt Disney, (16:52).  
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tillbaka. Detta träd hade tre rötter som alla trängde ut i olika utrymmen. En av dessa rötter 

trängde in i köldjättarnas rike och under deras rike fanns en källa full av vishet och kunskap. 

En annan rot trängde in i asarnas rike och under deras rike fanns ytterligare en källa, där 

gudarna samlades för att ge varandra råd, diskutera och slutföra tvister. 
51

 

 

Att Gammelmor Pilrot ligger vid en flod kan ha att göra med tidigare nämnda källa. Och att 

hon är stor med många grenar och gröna blad kan till exempel jämföras med att Ygdrasil 

också hade enorma grenar som sträckte sig oändligt lång. I trädet bor olika sorters djur vilka 

även de kan jämföras med Ygdrasil, till exempel små lekande ekorrar.
52

 Att Pocahontas tyr 

sig till Gammelmor Pilrot och får vägledning av henne kan också jämföras med Ygdrasils 

vishet och kunskap.  

 

När man läser om trädet Ygdrasil kan man samtidigt läsa om örnen som sitter som beskyddare 

på trädets högsta gren.
53

 I en scen ur filmen sjunger Pocahontas: Hur högt orkar trädet att nå, 

om du fäller det, vem kan svara då? Samtidigt som hon sjunger detta, visas bilder på två örnar 

som flyger upp till trädets högsta gren.
54

 Nu när jag läser om Ygdrasils örn, ställer jag mig 

frågan om dessa örnar, kan ha att göra med Ygdrasils örn? 

 

Varför Gammelmor pilrot är ett pilträd kan jag inte svara på, men att trädet är gammalt har 

nog med dess vishet att göra, då det sitter inne med gammal kunskap och vishet. Andra filmer 

som har med stora, gamla, kloka träd att göra, är den mycket populära filmen Avatar.  

4.5 Trummans rytmiska slag  

Trumman har en stor traditionell betydelse inom indianstammen, men också bland 

kolonisterna. Inom indianstammen använder man trumman när man vill att stammen ska 

samlas. Då räcker det inte med att ropa till varandra, eftersom man ofta befinner sig på fältet 

för att samla in mat. Med hjälp av trummans rytmiska slag, som hörs lång väg, kan man nå 

alla arbetare inom stammens vida område. 
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 Hr, Ellis Davidson, 1964, Nordens gudar och myter, Sid. 24.  
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 Hr, Ellis Davidson, 1964, Nordens gudar och myter, Sid. 25. 

53
 A, Baeksted, 1988, Nordiska gudar och hjältar, sid. 48.  
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 Pocahontas, Walt Disney, (40:01). 
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Trumman har även en annan betydelse. Ibland kan den betyda samling av stammen och ibland 

kan den betyda krig. Beroende på trumslagets olika rytmer betyder den olika saker. Så det 

gäller att lyssna noga, för att ta rätt budskap till sig. 

 

När det gäller kolonisterna använder de sig också av trummans slag när det är dags för krig. 

Medan de laddar upp för krig sjunger de en sång där samma text upprepas ett antal gånger:  

Slå på trumman det är krig!  

4.5.1 Tolkning 

Inom shamanismen används trumman och olika skallror flitigt, speciellt då man ska utföra 

personliga upptäckarresor genom sin personliga Tunnel. Trummans rytm, liksom 

förberedelserna inför denna resa är av stor betydelse. Resan genom Tunneln och tillbaka 

kallas för shamanens första resa och för att kunna utföra denna första resa behövs alltså 

trummans rytmiska slag.
55

 

 

Trumman och dess rytm är av stor betydelse inom Pocahontas stam, men där av helt andra 

anledningar. Då dessa indianer inte är några shamaner, av vad jag vet, använder de inte 

trumman av samma anledning. Men den är ändå av stor betydelse, fast i andra sammanhang.  

Trummans rytmiska slag vid krigsförberedelser kan eventuellt ha att göra med att samla mod 

och styrka inför det kommande kriget. Trumman kan inge ett lugn hos stammen samtidigt 

som den förbereder på vad som komma skall. 

 

När Pocahontas hör ett speciellt rytmiskt trumslag vid en scen i filmen, förklarar hon för John 

att det betyder problem. När den som slår på trumman sänder ut denna signal, blir stammen 

förberedd på att det faktiskt är problem, varför de skyndar sig tillbaka till byn.
56

  

 

Hos kolonisterna har den nog inte samma starka betydelse, även om den inger en slags styrka 

och mod som förberedelse hos dem också.
57
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 M, Harner. 1980. Shamanens väg, Sid. 52-53.  
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4.6 Naturfolk 

Indianstammen i den nya världen är ett bra exempel på naturfolk. De lever i naturen och tar 

del av allt den har att erbjuda som till exempel frukt och majs. De får även vägledning av 

naturen i form av det talande trädet Gammelmor Pilrot. För att handplocka ett citat:  

Låt jordens andar följa dig. Du känner din väg mitt barn. Följ den!
58

  

 

Folket i indianstammen bor i enkla hyddor gjorda av naturens egna material. De använder 

tunna skynken som kläder, en del har tillverkat tunna skor, men de allra flesta är barfota. Som 

färdmedel använder de sina egna ben, alternativt enkla kanoter som för dem längs floden. När 

de arbetar och leker använder de sig av enkla redskap.  

 

När John Smith talar om för Pocahontas att hans folk kommer att bygga broar över vattnet, 

gator att gå på, fina hus höga som träd, blir hon arg och försvarar sitt folk genom att påpeka 

att deras hus är fina. Och att det finns mycket mer kunskap bakom de enkla redskapen och 

hyddorna än vad han kanske tror.  

4.6.1 Tolkning 

Som vi märker här är Pocahontas och hennes folk rädda om allt som hör naturen till. När till 

exempel John Smith ser en björn och vill skjuta den, visar Pocahontas att den har ungar och 

känslor precis som vi. Att vi ska ta hand om varandra på bästa sätt.  

 

På ett sätt sker här en liten kulturkrock, eftersom Pocahontas är van att leva på ett sätt och 

John Smith på ett annat. Men de blir tvungna att kompromissa och lära av varandra nu när de 

mötts och vill umgås.  

 

Nu på senare tid har man producerat allt fler filmer där man tydliggöra naturfolkets 

levnadsvanor, traditioner, religioner mm. Ett exempel på en sådan film är den tidigare nämnda 

filmen Avatar.  

5. BETYDELSEFULLA SYMBOLER 

Det finns många betydelsefulla symboler med i filmen. De visar sig på många olika sätt men 

här kommer några exempel: 
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5.1 Vindarna som viskar och visar vägen. Budskapet i filmen om vindarna är att om man 

lyssnar riktigt noga till sitt inre, så kan man faktiskt höra dem viska och förstå vad de säger. 

Pocahontas lyssnar och går dit vinden för henne.   

 

På ett sätt använder sig kolonisterna av vinden också eftersom de seglar över haven med hjälp 

av vinden. I en scen i slutet av filmen, som utspelar sig när en del av kolonisterna ska resa 

hem utbrister en man från besättningen: ”Hoppas bara att han får god vind.” Så de tror ju 

också på ett sätt på vinden. Fast kanske inte i samma starka betydelse som hos indianerna. 

 

5.2 Elden är en annan stark symbol som indianstammen använder sig av när de till exempel 

ber medicinmannen att tolka tecken ur eldens flammor och rök. I eldens rök bildas olika 

mönster och bilder som visar stammen vad som kommer att hända. Med hjälp av elden och 

medicinmannens kunskap får man vägledning och kan förbereda sig på vad som komma skall. 

 

5.3 Floden är den näst sista symbolen. Pocahontas lyssnar gärna till flodens andar och vad de 

har att säga. Hon beger sig ofta till floden för att få vägledning, styrka och mod.  

 

5.4 Kompassen med den snurrande pilen är den sista och avslutande punkten i 

avhandlingskapitlet. I en dröm som Pocahontas haft de senaste nätterna visar sig en snurrande 

pil, som hon till en början inte förstår sig på. Men efter att ha rådfrågat Gammelmor Pilrot och 

genomgått en del dramatiska händelser, förstår hon att drömmen försökte visa vilken väg hon 

var menad att gå. Eftersom kompasset tillhörde kapten John Smith väljer hon att rädda honom 

och krigssituationen för att sedan vara tillsammans med honom, istället för indianstammens 

modigaste krigare Koucoum.  
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6. AVSLUTNING 

6.1 Avslutande diskussion 

Nu när jag har studerat och analyserat den aktuella filmen ur ett religiöst perspektiv, har jag 

sett filmen med nya ögon. Fast jag hade sett den ett x antal gånger tidigare och kunde i princip 

filmen utantill redan då, har jag upptäckt nya saker, händelser och äventyr kring den som jag 

inte sett tidigare.  

 

När man hör orden Pocahontas och religion i samma mening kanske man först inte förstår hur 

detta hör ihop? Men förklarar man vidare att religion inte behöver har med just Gud och 

kyrkan att göra, utan att religionen faktiskt kan te sig i även andra former kanske man blir lite 

mer med på det aktuella ämnet.  

 

Studerar man filmen med ett religiöst perspektiv märker man så småningom att Pocahontas 

fatiskt är religiös, på sitt sätt. Hon lyssnar till sitt hjärta och till sitt inre. Hon lyssnar till 

jordens andar och går den väg hon vill gå, samtidigt som hon visar omtänksamhet, mod och 

förståelse mot andra. Folk runt omkring henne påstår att hon har sin moders själ och att hon 

går dit vinden för henne.  

 

Övrig religion i filmen visar sig genom religiös mytologi och tillbedjan till de olika andarna. 

Här är det inte talan om en enda Gud utan om en tro på flera andar, som finns överallt; i 

jorden, i vattnet, i luften, i vinden mm.  Förutom andarna så finns också en tro på stammens 

medicinman, som läker alla sår med hjälp av olika örter från naturens egna krafter.  

 

Religionen i filmen utspelar sig på många olika plan och den som ser filmen ur det religiösa 

perspektivet märker att det förekommer mer religiösa element i den, än man kanske anat från 

början. Några av mina huvudkategorier i min fenomenografiska analys blev: andar och det 

andliga, kraftfulla ritualer och traditioner samt betydelsefulla symboler. Då flera filmer som 

nyproducerats handlar om religiös mytologi, naturfolk och tillbedjan av olika slag tror jag att 

man i dagens moderna samhälle fått ett ökat intresse för just religion i nya former. Paganism, 

Shamanism och New Age är bara några exempel på hur religion kan visa sig i filmer. Det har 

helt enkelt skett en förändring i samhället angående synen på religion.  
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Så som i himmelen producerades för ett antal år sedan och är ett starkt exempel på en film 

som innehåller religion, dock enligt svensk kristen tradition. Här går man i kyrkan, sjunger i 

kyrkokören och talar om syndernas förlåtelse. Några år framåt i tiden produceras en annan 

film, Avatar, som också innehåller religion i form av religiös mytologi. I Avatar lever folket 

nära naturen och ber till gudarna som finns i trädet, luften och vattnet. Bara genom denna 

enkla redogörelse märker man tydligt att förändrig skett genom åren och då har det ändå inte 

gått så många år mellan Så som i himmelen och Avatar…  

6.2 Uppsatsens uppbyggnad 

Det första jag gjorde innan jag studerade filmen var att läsa igenom det inledande kapitlet av 

boken Bogart och Betel (2008) som innehåller texter om film och religion. Det första kapitlet 

innehöll nämligen en inledande introduktion om ämnet film och religion.  

 

Tänkvärda frågor som dessa ställdes i detta inledande kapitel: ”Hur representeras tro och 

andlighet i film? Innebär film och populärkultur ett alternativ till tron, en sfär där existentiella 

och etiska problemställningar kan bearbetas utan samfundets institutionella och rituella 

ramverk? Eller finns hos filmens estetik eller i filmbilders fotografiska kvaliteter – i dess 

förmåga att illusoriskt representera rörelse, rum och ljus – egenskaper som gör mediet mer 

eller mindre kontroversiellt för olika religioner och trosinritningar.”
59

  

 

Med dessa frågor i bakhuvudet studerade jag filmen noga. Första gången såg jag den bara 

utan att anteckna, bara för att väcka minnet till liv. Därefter valde jag ut vissa kategorier och 

rubriker som jag ville fokusera på, som jag sedan studerade noggrant under de resterande 

visningarna av filmen. Under tiden dokumenterade jag och förde anteckningar, liksom jag 

läste utvald litteratur. När skrivandet var så gott som klar såg jag filmen en sista sjätte gång 

och jag måste säga att jag kände mig tillfredsställd. Förmodligen är det inte sista gången jag 

ser den omtyckta filmen, men i och med detta arbete med uppsatsen är det sista gången. 

Under arbetets gång har jag även ströläst valda, spontana delar av Catching Light – Looking 

for God in the Movies.
60

  

 

                                                           
59

 L Roos,  P Vesterlund, 2008, Bogart och Betel, sid. 7 

60
 Roy M. Anker, 2004, Cathing Light – Looking for God in the Movies.  
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Jag personligen har förstått att filmen Pocahontas inte är den enda filmen som innehåller 

religiösa teman av olika slag. Det är ofta filmer produceras med en historisk mytologi med 

religiösa inslag. Jag tror inte att man som ett religiöst samfund av något slag, inte ska se detta 

som ett hot eller hinder. Tvärtom tycker jag att man ska se det som en tillgång. Det är många i 

dagens moderna samhälle som ser filmer på till exempel bio och genom filmen når man ju ut 

till så många fler.  

 

Genom filmens olika tekniker som bild, rum, ljus och musik kan man förstärka det religiösa 

budskapet i filmen. Och det kan ju bara vara positivt. Med dagens moderna teknik och estetik 

kan man ju fånga många otroliga funktioner på den vita duken, som intresserar, imponerar 

och gör oss medvetna. Så tummen upp för ämnet film och religion!  

6.3 Sammanfattning 

Den här uppsatsen har jag valt att utforma som en religionsvetenskaplig filmanalys. Då jag 

valt att använda mig av en fenomenografisk forskningsmetod har jag valt att inte analysera 

direkt i avhandlingen. Istället har jag valt att analysera i den avslutande diskussionen.  

 

Utformandet av uppsatsen bestod av ett kategorisystem som behandlar kategorier som andar 

och det andliga, kraftfulla traditioner och ritualer samt betydelsefulla symboler. Under dessa 

kategorier valde jag att belysa rubriker som kunde kopplas ihop med religionsvetenskapen i 

olika former.  

 

I kategorin som handlar om andar och det andliga presenterade jag att tillbedjan oftast sker 

inom indianstammen i form av intensiva mumlande böner och att kontaken med de olika 

andarna oftast sker med hjälp av  ens inre röst och vindarna. Här tog jag också upp ämnet 

stark jag-uppfattning där jag belyste Pocahontas egenskaper som bland annat handlade om 

viljan: Vill man, så kan man. Bara man vill det tillräckligt mycket. Vill man inte, låter man 

bli! Under rubriken som handlar om språkets förståelse berättade jag att Pocahontas lärde sig 

att förstå och tala Johns språk med hjälp av att höra med sitt hjärta. Den sista rubriken som 

handlar om inrutad och negativ övertalning kommenterade jag Ratcliffes giriga törst om att bli 

framgångsrik. En stark törst som skadar många.   

 

I kategorin som handlar om kraftfulla traditioner och ritualer presenterar jag de kulturmöten 

och kulturkrockar som sker i och med att Pocahontas och John Smith lär känna varandra. De 
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kommer ju från olika länder och det är egentligen inte konstigt att dessa uppstår. Under 

rubriken lugnet och harmonin inom stammen belyser jag Pocahontas livliga och spontana 

egenskaper gentemot hennes fars önskan om att bli lugn och harmonisk liksom stammen 

förväntar att hon blir. Under rubriken ritualer under krigsperioden tar jag upp vad som brukar 

ske före, under och efter krigen som stammen upplever. Man ägnar sig åt en hel del 

traditionella ritualer som jag belyser här. Det gamla, talande trädet är god och under denna 

rubrik berättar jag om hur detta träd brukar ge vägledning åt stammens prinsessor i olika 

generationer. Trummans rytmiska slag har olika betydelser och under denna rubrik berör jag 

dessa. Slutligen i denna kategori berättar jag om begreppet naturfolket och hur dessa brukar 

leva nära naturen. Detta av anledningen att jag ser Pocahontas och hennes stam som ett 

naturfolk.    

 

Inom den sista och avslutande kategorin (i min avhandling) som handlar om betydelsefulla 

symboler punktar jag upp vissa symboler som är av stor betydelse i filmen. Vindarna som 

viskar, eldens rök som visar vägledning och vad som komma skall, liksom floden som 

Pocahontas ter sig till. Slutligen kompasset och den snurrande pilen som till slut visar 

Pocahontas den rätta och sanna vägen.  

 

Hela uppsatsen avslutas med en hänvisning av Jungs bok, avslutande diskussion, denna 

sammanfattning och ett förslag på hur man ska kunna gå vidare om man vill fortsätta med 

detta ämne.  

6.4 Vidare forskning 

Om man vill forska vidare inom detta ämne är min rekommendation att man gör så som jag 

hade tänkt då jag började med mitt arbete. Nämligen utforma en jämförande filmanalys 

mellan två storhetsfilmen som berört många människor genom tiderna. En jämförande 

filmanalys med ett religiöst ämne, där man jämför likheter i dåtidens Pocahontas gentemot 

nutidens Avatar.  
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