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Regissören och manusförfat-
taren Ulla Heikkilä berättar: 

”Karaktärerna i den här filmen 
går igenom universella frågor 
kring kärlek och vänskap, kring 
utanförskap och gemenskap samt 
kring att anpassa sig eller att inte 
anpassa sig. Ungdomstiden är som 
en komprimerad version av det 
mänskliga livet, och övergångsrit-
en är en ännu mer komprimerad 
version av det mänskliga livet. Den 
är full av plågan och glädje.”

Läromedlets teman: andlighet, konfirmationsläger, övergångsrit, fotografi och 
bildförståelse, formande av gemenskap, hierarkier, ungdomsfilm, ungdomar, 
stereotyper

Vårt material är ämnat för ungdomar i högstadie-/ gymnasieålder. Man får gärna 
utgå från frågeställningarna i materialet för att sedan hitta på egna sätt att 
behandla dem. Metoderna kan vara vad som helst, t.ex. sketcher, olika praktiska 
övningar, paneldebatter, rita/måla, skapa reklamvideon…

Om filmen och dess handling

Eden är en film om ett konfirmationsläger, men också om gemenskap och om att 
höra eller inte höra till ett sammanhang. Det är den första finländska filmen som 
gjorts om ett konfirmationsläger. Konfirmationsläger är en typisk nordisk institution 
som kan ses som en intressant övergångsrit i ett annars ganska sekulärt Norden.

Filmen handlar om resan mot vuxenlivet, och om ungdomar som tillbringar en 
vecka tillsammans långt borta från sina vanliga liv. Filmen behandlar också 
ungdomarnas förhållande till sina föräldrar, till andra vuxna auktoriteter samt till 
varandra. Gruppdynamik och hur man ska veta vem man är (och dessutom våga 
vara sig själv) är andra teman som tas upp. Hit hör också sexualitet och frågor 
kring den. Religion är ett centralt tema i filmen; vilken roll spelar religion egentli-
gen i de ungas liv?

Synopsis: En veckas konfirmationsläger mitt i den sköna sommaren. På lägret kon-
fronteras den självsäkra och intellektuella Aliisa (Aamu Milonoff), den självklara 
mittpunkten Jenna (Linnea Skog) och den tystlåtne och känslige Panu (Bruno 
Baer) med sig själva, andra och även med det rådande systemet. Deras föräldrar 
med sina krav, förväntningar och festarrangemang är någonstans långt borta.

Den ivriga unga prästen Tiina (Satu Tuuli Karhu) vill få med ungdomarna i sin egen 
lilla konfirmationsbubbla. Alla är dock inte redo att spela enligt samma regler, och 
den andaktsfulla lägerstämningen är bara en önskedröm. Vem är det som bestäm-
mer på lägret och på vad ska man tro? Och vad gör de och med vem gör de det? 
Spänningarna ökar när förälskelse och förargelse alternerar under en explosiv 
vecka. I något skede blir var och en tvungen att ge upp sin roll och se världen 
med nya ögon.

Introduktion
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Filmens regissör och manusförfattare Ulla Heikkilä berättar i en intervju i Image-tidningen (juli-augusti 2020) såhär, 
om filmens karaktärer:
”Jag insåg i något skede att filmens karaktärer verkligen är tonårsfilmens arketyper: den smarta men vresiga, klassens 
vackraste tjej, den känsliga killen. Men sedan gör de ändå lite andra val än de skulle göra i en typisk tonårsfilm. Det 
känns bra. Jag ville inte heller helt kassera dessa stereotyper, eller inte bry mig om dem, eftersom de grundar sig i 
igenkännbara iakttagelser och människotyper.”

Gör en snabbanalys genast efter att du sett filmen. Du kan använda följande frågor som stöd: Vad hände i filmen? Vem var  
huvudperson(er) i filmen? Var utspelande sig filmen? Vilken händelse ur filmen stannade starkast i ditt minne, och varför?

• Handlar karaktärerna så som du trodde att de skulle göra, jämfört med vad du förväntade dig? Om inte, hur skiljde sig karak- 
 tärernas handlande från det förväntade?
• Har det i ert tycke någon betydelse hur man berättar olika karaktärers, t.ex. den smartas eller nördens, historia? Vad står i  
 regissörens makt? Om vilka saker kan regissören och manusförfattaren besluta?

Eden är en berättelse som fokuserar på en större gemenskap, istället för att bara ha en eller två huvudpersoner. Fundera   
tillsammans på vem som var filmens huvudpersoner, samt hur dessa personer presenterades i filmen. 
 
Välj en av följande karaktärer och gör en djupare analys på den personen: Jenna, Sampo, Aliisa, Panu, Prästen Tiina, Ledaren  
Juhani. Svara på frågorna: Hur skulle du beskriva karaktären? Vilka adjektiv skulle du använda för att beskriva hen? Motivera dina 
val. Hur var karaktären klädd och maskerad i filmen? Vilken information fick du om karaktärens familjebakgrund?

Uppgiften kan man göra ensam eller i par, endera skriftligen eller t.ex. som en digital presentation. 

Karaktärerna som individer

Karaktärer och hierarkier

Fundera och skriv ner: 

• Vad är en stereotyp? Hur skulle en stereotypisk presentation av t.ex. klassens vackraste tjej vara?
• Är karaktärerna trovärdiga och sådana man kan identifiera sig med? Varför?

Heikkilä fortsätter i intervjun: 
”Men vilka slags historier som berättas genom dessa människor, och vad som händer dem – det har jag makten över 
och det kan jag göra annorlunda från det sedvanliga.”
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Vad hände mellan Jenna och prästen? Vilka utmaningar 
mötte prästen Tiina? Varför tände Jenna eld på kapellet? 
Vilka orsaker kan ni hitta i hennes bakgrund som gör att 
hon beter sig som hon gör?

Vilken bild ger filmen av konfirmandernas föräldrar? Hur 
verkade förhållandet mellan Jenna och hennes mamma  
vara? Och hur verkade förhållandet mellan Panu och 
hans föräldrar?

Hur förhåller sig Jenna till sina två bästa vänner? Vad  
händer mellan dem?

Skrivuppgift: ett år efter konfirmationslägret. Välj en av 
Edens karaktärer och skriv en kort berättelse om hur hens 
liv ser ut ett år efter konfirmationen. Hur ser hens framtid 
ut, enligt dig? Vad händer till näst? Beskriv karaktärens 
personlighetsdrag, utseende, kläder, drömmar o.s.v.

Karaktärerna i grupp

Eden är en film om ett konfirmationsläger, men också om gemenskap och om att höra eller inte höra till ett sammanhang. Filmens karaktärers 
försök att nå sina mål samt de hinder som uppstår på vägen dit är det som föder spänning och drar filmens handling framåt. Handlingen 
skapar situationer där de olika personernas karaktärsdrag avslöjas. De konflikter som finns mellan karaktärerna skapar en dramatisk samt 
intressant handling. 

Konflikter, stora känslor 
och osäkerhet

Fundera på följande karaktärer som gruppmedlem-
mar: Jenna, Sampo, Aliisa, Panu, Prästen Tiina, Ledaren 
Juhani. Ni kan använda följande frågor som stöd: 

• Vilka motgångar stötte karaktären på under filmens    
 gång? 
• Vilka vänskaper och förälskelser upplevde karaktä-  
 ren, samt vilka insikter nådde hen? 
• Hur beskrev man karaktärens val och gärningar? 

Uppgifterna lönar sig att göra i smågrupper. Man kan 
gå igenom dem muntligt.

Vilken typ av förhållanden hade karaktärerna till 
varandra? Fanns där vänskap, hat, kärlek, rädsla...?

På vilka sätt skiljde sig den erfarna ledaren Juhanis  
tankar om konfirmationslägrets innehåll sig åt från 
den nyligen utexaminerade prästen Tiinas? Vad var 
det som gjorde att alla Tiinas idéer inte lyckades så 
bra?

På vilket sätt utmanar Aliisa auktoriteterna, lägertra-
ditionerna samt de idéer och tankar som behandlas 
under lägret?

5KONFLIKTER, STORA KÄNSLOR OCH OSÄKERHET 
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I filmen finns det flera scener där karaktärerna får information utan att det sker någon dialog. Försök komma ihåg sådana situa-
tioner. På vilka sätt visas t.ex. Jennas skuldkänslor och spänning ordlöst i filmen? Tänk på kroppsspråk, miner, kläder, smink o.s.v…

Välj en stillbild från filmen ur denna bilaga (länk). Studera och diskutera bilden. Fundera på följande frågor: Vad händer i bilden? 
Vilken stämning finns det i bilden? Vad tänker personerna i bilden på? Hur är bilden beskuren, d.v.s. vad har man lämnat utanför? 
Vad finns i förgrunden och vad i bakgrunden? Hur är belysningen i bilden? Från vilken vinkel är bilden tagen? 

I filmen hörs det finländska elektropop-bandet Babels musik. På bandets Facebooksida beskrivs deras musik såhär: ”Babel spelar 
drömlik indiemusik som skapar en värld dit man kan fly”. 

• Varför har regissören valt just den här typen av musik till filmen? 
• Vilken scen i filmen hade enligt dig utnyttjat musik på det effektivaste och mest imponerande sättet?
• Hitta på olika adjektiv som beskriver känslan som musiken i scenen skapade. Jämför era olika adjektiv. 

Hur rör sig kamerorna i filmen, eller rör de sig överhuvudtaget? Vilka känslor och stämningar skapar man genom kamerarörelser 
och bildvinklar?

Fotografi och bildförståelse 

Filmuppgift

Försök minnas eller titta på nytt på scenen där konfirmanderna sover i sina sängar. Tänk på att scenen är filmad i en lång tagning, 
d.v.s. med kameraåkning, utan att man klippt in andra bilder i mellan. 

Öva på att göra er egen kameraåkning  
• Välj en plats. Ni kan i tur och ordning vara filmare och personer som är med i videon. Filmaren gör kameraåkningen t.ex. med  
 en mobilkamera. Ladda upp era videos till en gemensam plattform (t.ex. Google Drive) och titta på dem tillsammans. Fundera  
 över erfarenheten. 
• Vad är viktigt att tänka på när man gör en kameraåkning och man rör sig med kameran?
• Hur får man bilden att vara stabil och skarp, så att tittarna inte blir snurriga?
• Testa att spela upp videorna i olika hastighet. Vad händer om ni lägger till musik, en berättarröst eller ljudeffekter till videon?
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Regissören och manusförfattaren Ulla Heikkilä berättar:

”Karaktärerna i den här filmen går igenom universella frågor kring kärlek och vänskap, 
kring utanförskap och gemenskap samt kring att anpassa sig eller att inte anpassa 
sig. Ungdomstiden är som en komprimerad version av det mänskliga livet, och 
övergångsriten är en ännu mer komprimerad version av det mänskliga livet. Den är 
full av plågan och glädje.” 

Dela in er i små grupper och diskutera följande ämnen:
• Vad innehåller andlighet och vad kan andlighet betyda för någon? 
• Hur märks religiositet och vilka religiösa drag finns det i den svenska kulturen? 
• Har det moderna samhället plats för religion? 

Lista positiva och negativa saker med religion och religiositet. 
Skriv ner alla era tankar. Presentera era slutsatser till de andra grupperna och diskutera dem. 

Fundera över prästyrket. 
• Lista egenskaper hos en bra präst. 
• Tänk er att ni precis blivit färdigutbildade till präster, och ska jobba på ett konfirmationsläger. Vilka problem kunde ni möta?  
 Hur skulle ni klara er ur problemen, och hur skulle ni förbereda er för dem? Vilken makt har en präst, och vilken makt ska hen  
 använda?

Ger filmen enligt dig en trovärdig bild av konfirmationsläger? Varför/ varför inte? Behöver den ge det?

Konfirmationsläger och 
övergångsriter
Eden är den första finländska filmen 
som gjorts om ett konfirmationsläger. 
Konfirmationsläger är en typisk nor-
disk institution som kan ses som en 
intressant övergångsrit i ett annars 
ganska sekulärt Norden. Med en 
övergångsrit menas en kulturell, sym-
bolisk, rit eller ceremoni genom vilken 
en person förflyttas från en social 
ställning till en annan. 

Ta reda på konfirmationslägrets bakgrund. Finns det alternativ till konfirmationsläger?

Dela in er i par och intervjua varann. Har du varit på konfirmationsläger eller något annat läger? Hur var den upplevelsen?

Besvara parvis följande frågor: 
•  Vad betyder konfirmation? Vilka rättigheter får man när man blir konfirmerad?
•  Vad betyder religionsfrihet?
•  Vilka orsaker hade ungdomarna till att åka på konfirmationsläger?
•  Vad betyder övergångsrit? Utöver konfirmationen, vilka andra exempel av övergångsriter kommer ni på? 
    Information hittar ni  t.ex. på www.svenskakyrkan.se
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Regissören och manusförfattaren Ulla Heikkila berättar i en intervju för film-o-holic:

”När Miia (filmens producent) läste den första versionen av manuset så sa hon att man kunde ännu lägga till 
något, kanske hönor eller lamm. Producenter föreslår oftast inte extra element i filmer, eftersom alla vet hur 
svårt det är att styra djur (och barn). Det kan vara så, men det behöver inte vara svårt; tryck igång kameran 
och beundra hönorna. Jag har varit rädd för hönor men är inte det längre. Miias förslag fick en att tänka på var 
heligheten bor. Finns den endast i dogmer, alltså i någon religions, kyrkas eller religiös auktoritets tro eller lära, 
eller kan man hitta den t.ex. i djur eller barn?”

Fundera över frågan som Ulla Heikkilä ställer sig i intervjun. 
• Vilka saker är heliga för er? 
• Vad betyder helighet för dig?

Vilka erfarenheter av det heliga hade filmens karaktärer? 
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Erfarenheter av det heliga
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