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Corpus Christi 

Corpus Christi handlar om Daniel, en ung man som suttit 
i ungdomsfängelse. När han muckar ifrån fängelset utger 
han sig för att vara präst och börjar tjäna en församling i en 
liten ort på landsbygden. Med sitt ungdomliga angreppssätt 
att utöva religion på blir han snabbt populär och en viktig 
figur för ortens invånare. 

Filmen är baserad på verkliga händelser och skildrar en 
småstad där invånarna sargats av ett lokalt trauma och 
har svårt att finna vägen vidare. Den visar också vilken 
samlande kraft en ledande gestalt kan ha samtidigt som 
den sätter fingret på en rad centrala frågor kring etik och 
moral.
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Om filmhandledningen
Film är ett spännande och mångfacetterat pedagogiskt 
verktyg där våra handledningar är till för att vägleda 
dig som lärare. Åldersrekommendationen, som här 
omfattar gymnasiet, är just en rekommendation. Man 
väljer själv om man vill ta upp ett eller flera teman ur 
frågeställningarna och/eller om man kan viga lite mer 
tid till fördjupning och närstudier av själva filmmediet. 
Du känner dina elever bäst och vet vad som kan vara 
relevant och intressant just för dem. 

Handledningen riktar sig främst till arbete med elever 
på gymnasiet, och kan ligga till grund för att diskutera 
frågor kring religion, tro och livsåskådning, men även 
etiska värden och dilemman, gruppsykologi, historia 
och social samhällsutveckling. Den är också värdefull 
att analysera som filmiskt verk, då den är väl genomar-
betad och sammansatt gällande exempelvis foto, ljud, 
miljöer, karaktärer och skådespeleri. Med den här hand-
ledningen kan man även använda klipp ifrån filmen för 
att ha ett tydligare underlag och stöd för minnet. 

Filmen och läroplanen
Religionskunskap är ett ämne som ingår i såväl läropla-
nen som det allmänna kunnande vi behöver ha för att 
navigera i dagens samhälle. Inte bara religionshistoria 
och olika religioners ursprung, innehåll och praktik, 
utan även religion och tro som samhällelig och psyko-
logisk funktion är viktig kunskap att ha för att förstå 
människan och hur hon organiserar sitt samhälle.

Vidare föreskriver läroplanen att elever ska få kunska-
per om historia, samhällsutveckling och tillvaro i olika 
kulturer och olika delar av världen. Att se film som inte 
kommer från något av de mindre kommersiella filmlän-
derna är ett ypperligt sätt att få bilder av världar som 
inte skildras lika ofta. Även kunskaper om rörlig bild 
och estetiska uttryck såsom film ska tillhandahållas av 
skolan. Här fungerar Corpus Christi utmärkt som grund 
för att diskutera hur filmmediet fungerar som språk och 
vad det förmedlar.

Handling
Daniel har suttit flera år i ungdomsfängelse eftter att 
ha bidragit till en mans död. Här råder konstanta våld-
samma konfrontationer och när brodern till mannen han 
dödat dyker upp blir läget alltmer tillspetsat för Daniel.

Daniel är dock på väg att mucka. En viktig nyckel till 
kommande händelseutveckling är när han engagerat del-
tar i den mässa som fängelseprästen ger. Strax därefter 
blir han frisläppt, festar en kväll och infinner sig sedan 
på det arbete på ett sågverk i en liten ort i bergen som 
han blivit hänvisad till. Han har ingenting som binder 
honom i livet, vad vi får veta. Han är fri, men vilse. 
Han besöker kyrkan i det lilla samhället och kommer i 
samspråk med en ung tjej där som han, med hjälp av den 
prästklädsel han tagit med sig från fängelset, lyckas lura 
i att han är präst. 
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Då den äldre prästen på orten har grava alkoholproblem 
och behöver läggas in för rehabilitering får Daniel, utan 
särskilt många frågor, rollen som hans vikarie. Han kall-
ar sig Fader Tomasz (fängelseprästens namn) och finner 
sig snabbt till rätta i sin nya roll. Han har en återhållen 
karisma och använder sig av okonventionella metoder 
och predikningar, vilket snabbt gör honom populär. 
Antalet besökare i kyrkan ökar och ger honom en status 
som centralgestalt på orten. Han får människor att mötas 
och leva upp och bryter tristessen.

Men samhället har ett gemensamt sår – den bilolycka 
som inträffat några år tidigare och där sju ungdomar om-
kommit, liksom föraren. Då de flesta i byn anser honom 
vara en mördare har föraren inte blivit begravd och hans 
änka är utstött. Daniel lyckas frigöra en del människor 
från deras sorg, men skapar också nya konflikter genom 
att konfrontera människor med den ondska deras sorg 
och vanmakt resulterat i. Allting kompliceras ytterliga-
re av att hans vänskap med kyrkvärdens dotter, Eliza, 
utvecklas till en romans. 

En lögn kan naturligtvis heller inte hålla för all evighet. 
Daniel blir påkommen av en tidigare fängelsekamrat 
som förråder honom till fängelseprästen. Församling-
en får inte veta varför ”Fader Tomasz” måste lämna 
dem, men Daniel iscensätter en storslagen sorti vid en 
avskedsmässa där han klär av sig sina lånta fjädrar och 
skrider ut ur kyrkan med sina fängelsetatueringar blot-
tade. Han hamnar åter i ungdomsfängelset och filmen 
slutar i en våldsam konfrontation.

Filmens form och innehåll
Tro, religion och religiösa strukturer
Det är viktigt att skilja på tro och religion, där utövande 
av religion är en organiserad, systematiserad och ofta 
institutionaliserad företeelse som bygger på en gemensam 
trosriktning hos människor. Tro i sig självt behöver inte 
ha någonting med exempelvis kyrkoväsen, organisera-
de samfund eller ens gemenskap att göra – tro kan varje 
människa ha och den behöver inte inkludera en särskild 
gud eller makt eller ens en sammansatt livsåskådning.

Religion har under historiens gång haft en avsevärd be-
tydelse för hur samhällen organiserats och är fortfarande 
på många håll i världen den mest grundläggande struk-
turen för hur livet ordnas och efter vilka regler det levs. 
I Sverige har vi sedan länge skilt kyrka och stat åt och är 
dessutom ett av världens mest sekulariserade länder där få 
människor uppger sig ens ha någon form av tro, än färre 
vara religiösa, vare sig passivt eller aktivt. Ändå är det 
många saker i vardagen som fortfarande har rötter i den 
religiösa samhällsorganisationen, såsom att många butiker 
är stängda eller har kortare öppettider på söndagar. 

Religion är inte sällan kopplat till och sammantvinnat 
med kulturella, mer eller mindre lokala och traditionella, 
sedvänjor som inte nödvändigtvis har med de troendes 
gudsbild eller livsåskådning att göra. Således finns det 
många riktningar inom varje religion. 

Bild: Lucky Dogs
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Islam praktiseras exempelvis inte likadant inom alla län-
der där det är en dominerande religion, eller ens inom alla 
områden eller familjer i de länderna. Detsamma gäller för 
kristendom, hinduism och buddhism (där den sitnämnda 
ofta inte räknas som en religion utan just till en mer filoso-
fisk livsåskådning). 

Religionsutövning i organiserad form, till exempel inom 
församlingar eller andra typer av sammanslutningar, kan 
sägas vara ett sätt att samla människor som i stort delar 
tro och/eller livsåskådning. Som all annan gruppering kan 
detta medföra både positiva och negativa konsekvenser. 
Det finns tyvärr religiösa sammanslutningar där individen 
blir mer eller mindre maktlös på grund av grupptryck. 

Det finns många obehagliga exempel från sekter på där 
karismatiska ledare har utnyttjat människor som befinner 
sig i svårigheter och fått dem att underkasta sig destrukti-
va normer och ibland till och med att begå fruktansvärda 
handlingar.

• Skriv en egen reflekterande text kring vad ni tycker att 
begreppet tro kan innefatta och vad det eventuellt betyder 
för er.

Diskutera vikten av en tydlig ledargestalt i religiösa och/
eller andra gruppsammanhang. 
• Vilka egenskaper har Daniel och vilka egenskaper är 
viktiga för att lyckas få människor att få förtroende för en 
och följa en? 

• Diskutera också varför det i flera olika religioner är ku-
tym att en religiös ledare lever på ett annat sätt än försam-
lingen/folket, exempelvis den katolska kyrkans celibat. 
 
• Vilka etiska dilemman leder det till att enstaka 
människor som har mycket makt och ska leda en grupp 
inte ”delar” gruppens livsvillkor (såväl tvingas avstå vissa 

saker som få nästan obegränsade privilegier på vissa 
områden)? 

• På vilka sätt liknar respektive skiljer det sig ifrån de 
livs- och arbetsvillkor våra ledande politiker har, jämfört 
med större delen av det folk de representerar?

• Arbeta i grupper med att ta reda på händelseförloppet 
för ett par olika incidenter som drabbat sekter. Exempel 
kan vara Knutby-händelserna i Sverige, Aum Shinrikyo i 
Japan, Soltempelorden i Schweiz, Heaven’s Gate i USA, 
Rajneesh/Osho i USA, Manson-familjen i USA, Folkets 
Tempel i USA, Faizrakhmanist-rörelsen i Ryssland.

• Om ni har tid och möjlighet, välj en bok från lästipsen 
under Tips på fördjupning längst bak i handledningen och 
skriv ett referat av boken. Diskutera också kritiskt och 
självständigt vad ni tror att de psykologiska mekanismer-
na bakom sekter eller annan stark gruppbildning är. Var-
för väljer människor att gå in i en strikt gemenskap och 
hänge sig helt åt denna? Vilka för- och nackdelar finns 
det på individnivå med att leva kringskuret i en begränsad 
miljö med strikta regler för hur tillvaron får organiseras?

• Finns det andra typer av sammanslutningar i samhäl-
let som man kan uppfatta på samma sätt som religiösa 
trossamfund? Vilka? Hur skiljer de sig respektive liknar 
de organisationen av en församling eller troende grupp? 
Vilka typer av mötesplatser finns i Sverige idag, när 
kyrkan inte längre är lika dominerande och religion sällan 
utgör en samlande kraft? 

• Diskutera också om det finns andra värden och normer 
idag som har samma betydelse för hur vi beter oss och 
lever våra liv som kan sägas ha ”ersatt” tro och religion. 
Hur kan sådant som mode, kulturella stilar och prefe-
renser, politiska åsikter eller engagemang och vanor på 
till exempel sociala media ses som nya former för hur vi 
organiserar och värderar vår sociala sfär?

Bild: Lucky Dogs

https://vimeo.com/456489696/2598909146
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Polen – ett land i ständig förändring
Polen är ett land som på sätt och vis ligger mellan – och 
ständigt har kastats mellan – östra och västra Europa 
vad gäller historisk utveckling, samhällsorganisation 
och kultur. Få länder har haft så täta omdragningar av 
gränserna som Polen under motsvarande många hundra 
år. Landet har både varit en dominerande stormakt, sak-
nat självständighet under ockupation, och har i perioder 
skakats av stor inre splittring. Etniska rensningar och 
utdrivningar av exempelvis romer och judar har försig-
gått i flera omgångar under historiens lopp. 

Landet har sargats svårt genom flera stora krig och 
efter den tyska ockupationen under andra världskriget 
var landet inlåst i Sovjetunionen under flera decennier. 
Sitt första icke-kommunistiska styre fick man 1989 och 
landet kom ut ur det kalla kriget som ett av de fattigare 
i Europa. Under 2000-talet har den polska ekonomin 
gått starkt framåt där Polens tillväxt utgjorde ett undan-
tag som inte backade efter finanskrisen 2008. Idag är 
universitet och högskolor gratis och den genomsnittliga 
utbildningsnivån högre än för motsvarande unga gene-
ration i Sverige. Samtidigt pågår det stora slitningar so-
cialt och ideologiskt, då starka röster inom politiken och 
den dominanta samhällsklassen är konservativt katolska, 
medan det finns stora grupper av framför allt yngre 
människor som drömmer om de frihets- och jämställd-
hetsideal för exempelvis kvinnor och HBTQ-personer 
som har uppnåtts i de flesta väst- och centraleuropeis-
ka länder. Nyligen har tongångarna och även lagarna 
skärpts vad gäller sådant som abortfrågan, skilsmässor 
och HBTQ-personers rättigheter.

• Välj ut en period (cirka 100 år) eller en aspekt (till ex-
empel kvinnors roll eller judarnas ställning i samhället) 
i polsk historia och studera den närmare. Ta reda på så 
mycket fakta som möjligt med hjälp av internet, upp-
slagsverk, dokumentärfilm och så vidare. 

Sammanställ antingen som en kronologisk berättelse, 
med egna avslutande reflektioner kring det ni har lärt er 
och vilka orsaker ni tror att händelseutvecklingen har 
haft, eller i digital form med hjälp av bildcollage, textru-
tor med fakta, hänvisningar och länkar till filmklipp och 
artiklar et cetera.

• Arbeta enskilt eller i grupper med att ta reda på mer om 
dagens situation politiskt, ekonomiskt, religiöst, socialt 
och kulturellt. Antingen i Polen eller de länder som det 
gränsar till (inkludera eventuellt även Ungern, Baltikum 
och Finland). Gör en överskådlig sammanfattning över 
ländernas historia och jämför sedan dagens situation i de 
olika länderna vad gäller exempelvis hur skolsystemen 
ser ut, hur många som går i skolan och hur hög andel av 
den unga generationen som har högre utbildning. Vilka 
import- och exportmönster länderna har, hur ekonomin 
och politiken har utvecklats under de senaste decen-
nierna, hur deltagandet i religiöst liv ser ut, vilken/vilka 
konstformer som är framträdande och eventuellt expor-
teras och så vidare. Redovisa för klassen.

Filmkonstverket
Corpus Christi är på många sätt en väldigt välkompo-
nerad och oerhört komplex film. Den är inte helt lätt att 
genreplacera, då den innehåller drag från såväl komedi 
som tragedi och dessutom har ett par riktigt våldsamma 
scener vars estetik närmast kan kopplas till action- och/
eller skräckgenren. Karaktärerna är ovanligt samman-
satta och samtidigt sparsmakat presenterade och skå-
despeleriet påfallande naturligt där gestaltningen utförs 
konsekvent med mycket små medel. Klippningen och 
bildvinklarna gör också att vi kommer nära människor-
na och får veta mycket om dem, utan att för den skull 
ledas tydligt i vår sympati/antipati för karaktärerna och 
utan att de alltid visar särskilt tydligt vad de tycker eller 
känner.

Bild: Lucky Dogs
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Redan under filmens inledande sex till sju minuter får 
vi se prov på att Daniel är en långt ifrån endimensionell 
karaktär, vilket paradoxalt nog visas genom ett i stort 
sett endimensionellt skådespeleri. 

• Diskutera vad ni fick för intryck av honom i de första 
två scenerna, där han först genomför ett brutalt över-
grepp på en medfånge och strax därefter - till synes helt 
oberörd - inte bara närvarar vid, utan aktivt deltar i, 
gudstjänsten. 

• Vad förväntar ni er av en film och en karaktär som 
börjar på detta sätt? 

• Vad tror ni att Daniel tänker? (försök att motivera det 
med dels hur skådespelaren agerar, dels med era egna 
teorier/tankar om mänskligt beteende i den här typen av 
gruppsituation där den sociala omgivningens ”tryck” på 
hur vi ska bete oss kan tänkas spela roll). Upplever ni 
hans intresse för gudstjänsten och predikan som genu-
int? Varför/varför inte?

• Titta på klipp 1 och klipp 2. Vilken ”effekt” får det på 
oss som publik att kastas mellan några så korta bilder 
med så olika innehåll? Utöver det som faktiskt händer i 
bilderna, vad (vilka känslor, karaktärsdrag eller senare 
händelser i filmen) tror ni att de här korta skeendena 
”symboliserar” för huvudkaraktären ifråga och för 
människans natur i stort?
 
• Leta upp egna exempel från filmer ni gillar där klipp-
ningen spelar stor roll/har en tydlig effekt på något vis. 
Visa exemplet för klassen och motivera varför ni har 
valt just det klippet och hur ni upplever att det påverkar 
det ni ser.

Skådespelaren Bartosz Bielenia har fått mycket upp-
märksamhet och uppskattning för sin rolltolkning av 
Daniel. 
• Diskutera hur ni upplever karaktären. På vilka sätt 
verkar han ärlig, respektive mindre ärlig i sitt religiösa 
uppsåt? Vad får vi egentligen veta om hans egen, djupt 
personliga relation till gud och tron? 

Klipp 1
Källa: Lucky Dogs

KLIPP 1

KLIPP 2

Klipp 2
Källa: Lucky Dogs

https://vimeo.com/478832181/7bf18afdc8
https://vimeo.com/478832223/3e05687097
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmlexikon/filmiska-uttrycksmedel/klippning/
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmlexikon/filmiska-uttrycksmedel/klippning/
https://vimeo.com/478832181/7bf18afdc8
https://vimeo.com/478832181/7bf18afdc8
https://vimeo.com/478832223/3e05687097
https://vimeo.com/478832181/7bf18afdc8
https://vimeo.com/478832181/7bf18afdc8
https://vimeo.com/478832181/7bf18afdc8
https://vimeo.com/478832181/7bf18afdc8
https://vimeo.com/478832223/3e05687097
https://vimeo.com/478832223/3e05687097
https://vimeo.com/478832223/3e05687097
https://vimeo.com/478832223/3e05687097
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Vad har han för egenskaper som människa? Ge exempel 
på olika situationer där han framstår som ond/god/hand-
lingskraftig/inkännande. Försök hitta någon annan skå-
despelare ni känner till, svensk eller utländsk, och tänk 
er in i hur rollen kunde ha blivit om han hade spelat den. 
Välj eventuellt ett illustrerande klipp med den skådespe-
laren från någon film, visa för klassen och diskutera hur 
ni tror att hans rolltolkning hade blivit.

• Titta på klipp 3. Vilka händelser i Jesu liv, som vi 
känner det från Bibelns berättelser, kan man tänka sig 
knyter an till denna scen? Vilka olika drag och om-
ständigheter ur berättelsen om Jesus anspelar filmen på? 
Tänk exempelvis på vad Daniel arbetar med innan han 
blir ”Fader Tomasz”, och på hur hans dubbelliv avslöjas. 
Vilken familjesituation har Jesus i vuxen ålder? Vilken 
familjesituation har Daniel? Var hör han hemma? På vil-
ka sätt utmanade Jesus då rådande normer och traditio-
ner i samhället och på vilka sätt gör Daniel det?

• Ord och musik får olika effekt för stämningen. Kan ni 
beskriva hur?

KLIPP 3

Klipp 3
Källa: Lucky Dogs

https://vimeo.com/478832339/bf65e7cf5c
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmlexikon/filmiska-uttrycksmedel/musik/
https://vimeo.com/478832339/bf65e7cf5c
https://vimeo.com/478832339/bf65e7cf5c
https://vimeo.com/478832339/bf65e7cf5c
https://vimeo.com/478832339/bf65e7cf5c


EN FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV SVENSKA FILMINSTITUTET

TIPS PÅ FÖRDJUPNING

Läs

Fakta:
Socialpsykologi, Thomas Johansson, Studentlitteratur, 
2004

Sekter, hemliga sällskap och domedagsprofeter, 
Claes Svahn, Bokförlaget Semic, 2003

Sektbarn: ett reportage om de utvalda för paradiset, 
Charlotte Essén, Moment förlag, 2008

Understanding Jonestown and Peoples Temple, Re-
becca Moore, Praeger Publishers Inc, 2009

Himmel och helvete. Mord i Knutby, Terese Christi-
ansson, Bokförlaget Forum, 2004

Skönlitteratur:
Sekten, Peter Pohl, Alfabeta, 2005

Foxfire – En tjejligas bekännelser, Joyce Carol Oates, 
Månpocket, 1994

Ondskan, Jan Guillou, Piratförlaget, 1981

1984, George Orwell, Atlantis, 1949

Flugornas herre, William Golding, Bonniers, 1954

Se
Die Welle, regi Dennis Gansel, Tyskland, 2008
Läs filmens handledning.

Martha Marcy May Marlene, regi Sean Durkin, USA, 
2011

Fight Club, regi David Fincher, USA, 1999

Flykten från Bastøy, regi Marius Holst, Sverige/Norge, 
2010

Miraklet i Lourdes, regi Jessica Hausner, USA, 2009
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