
Samtalsfrågor till videoserien Sycamore
 
   Varje film innehåller tre tillfällen då man ska trycka på pausknappen och bjuda in 
gruppen till samtal. Dessa samtalstillfällen kommer efter ca sex minuter. Man behöver 
inte gå igenom alla frågor vid varje tillfälle. Det kan räcka gott med den första frågan, 
huvudfrågan (i fetstil nedan). De extra frågorna finns som stöd för ledaren, ifall det 
behövs extra frågor för att få igång samtalet. Huvudfrågan i varje avsnitt är redan 
översatt i filmens undertexter, men det finns inte tillräckligt skärmutrymme för de 
tre ytterligare frågorna. Därför har vi översatt alla fyra frågorna till varje film nedan. 
Skriv gärna ut frågorna!

1. VIDEO: Jakten på lyckan – vad är meningen med livet?

     1A

• Vilka lekar eller aktiviteter tyckte du om som barn?
• Vilket var ditt favoritgodis eller din favoritmat som barn?

• Vilken del av världen växte du upp i och hur var den?

• Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

     1B

• Vad tror du människor söker mest efter i livet?
• Vad är lycka? Är den möjlig att finna?

• Om du visste att världen skulle gå under om en timme, vad skulle du göra

• Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

     1C

• Vad hjälper dig att koppla av och varva ner?
• Vilket råd skulle du ge någon som säger att han/hon är alltför upptagen?

• Hur skulle du klara dig utan din mobiltelefon eller internet?

• Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?
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2. VIDEO: Guds existens – finns det argument för tron på Gud?

     2A

• Vad trodde och praktiserade dina far- och morföräldrar när det gäller 
religion?

• Hade du några religiösa traditioner hemma eller i skolan när du växte upp?

• Är människor omkring dig övervägande religiösa eller icke-religiösa? Vilka är de 
viktigaste religionerna i ditt område?

• Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

     2B

• Varför tror du många människor finner det svårt att tro på Gud?
• Känner du någon som förlorat sin kristna tro och varför?

• Känner du någon som konverterat till en annan religiös tro och varför?

• Vilka andra tankar och frågor får du av detta filmavsnitt?

     2C

• Vad tror du själv när det gäller Guds existens?
• Tror du det finns goda skäl att tro på Gud?

• Vilka är de mest imponerande religiösa personer du känner (personligen eller från 
historien eller från dagsnyheterna)?

• Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?
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3. VIDEO: En Gud som talar – att upptäcka Guds närvaro

     3A

• Vilka kyrkor eller religiösa byggnader har du besökt? Vilken är din fa-
vorit och varför

• Vad slog dig när det gäller de kyrkor eller religiösa byggnader du har besökt? Vilka 
drag lade du särskilt märke till

• Vilken är din favoritplats i världen och varför

• Vilka andra tankar eller frågor får du av detta avsnitt?

     3B

• Om du var Gud, vad skulle du göra för att övertyga människor om din 
existens?

• Om Gud existerar, tror du han skulle vilja meddela sig med oss? Varför?

• Vad anser du om tanken att Gud är ”personlig”: att han skapat oss och känner oss 
och älskar oss?

• Vilka andra tankar och frågor får du av detta filmavsnitt?

     3C

• Vad faller dig in när du tänker på Jesus? Vad har du lärt dig eller snap-
pat upp om honom? 

• Varför tror du Jesus är så viktig för människor med kristen tro?

• Vad förknippar du med tanken på kristendomen eller kristna?

• Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?
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4. VIDEO: Vem är Jesus? – hans liv, död och uppståndelse 

     4A

• Tror du på under?
• Vad förknippar du med jul och påsk? Vet du något om den kristna betydelsen av jul 

och påsk?

• Vad vet du om några andra religiösa fester eller sekulära högtider?

• Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

     4B

• Känner du till någon som gett sitt liv för någon annan eller för en sak?
• Kan du tänka dig en situation där du skulle ge ditt liv för någon annan?

• Hur skulle du reagera om du fick veta att någon hade gett sitt liv för dig?

• Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

     4C

• Tror du på livet efter döden? Vad tror du händer med oss efter döden?
• Varför tror du många har svårt att tro på ett liv efter döden?

• Vad anser du om idén att Jesus dog och uppstod från de döda för oss? Vilken skill-
nad gör det?

• Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?
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5. VIDEO: Den helige Ande och kyrkan 

     5A

• Har du  någon gång haft ett ögonblicks inspiration eller någon sorts 
andlig erfarenhet?

• Vad hjälper dig att finna frid och ro i ditt liv?

• Vad gör du inför ett viktigt beslut?

• Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

     5B

• Vilka är dina bästa upplevelser av gemenskap eller familj?
• Kan du beskriva din idealgemenskap?

• Vilken person har haft störst inflytande på ditt liv och varför?

• Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

     5C

• Har du varit på någon slags gudstjänst någon gång? Vilka tecken och 
symboler minns du?

• Vad är ditt intryck av kristna och kristendom?

• Vad anser du om tanken att vi får kontakt med Gud genom dyrkan och trosgemen-
skap?

• Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?
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6. VIDEO: Bibeln 

     6A

• Vilka är dina favoritböcker eller favoritfilmer?
• Vilken är din favoritserie på TV?

• Vad för slags musik lyssnar du på?

• Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

     6B

• Var söker du efter ledning eller inspiration när du behöver det?
• Har du någonsin läst Bibeln?

• Har du läst eller studerat något om heliga skrifter från andra religiösa traditioner?

• Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

     6C

• Känner du till några bibelhistorier eller historier från andra religiösa 
traditioner?

• Har någon av dessa berättelser hjälpt eller inspirerat dig? Vilken är din favorit och 
varför?

• Om Bibeln kunde svara på alla frågor, vilken fråga skulle du ställa?

• Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

6.
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7. VIDEO: Trons gåva – vad är egentligen tro? 

     7A

• Vad får oss att lita på vissa människor mer än andra?
• Vilka människor litar du mest på och varför?

• Tycker du i allmänhet att det är bra att lita på människor?

• Vilka tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

     7B

• Vilka var de viktigaste religiösa eller mänskliga eller moraliska värde-
na eller principerna som du växte upp med?

• Har dina trosföreställningar eller värden ändrat sig med åren?

• Vilka är dina viktigaste värden i dag och varför?

• Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

     7C

• Vad anser du om tanken att ta ett trossteg? Tilltalar den dig? Eller vad 
hindrar dig?

• Tror du tron kan motiveras eller är den alltid oförklarlig?

• Kan du minnas en risk som du har tagit? Var det värt det?

• Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?
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8. VIDEO: Bönens makt – vad är bön och hur ber jag? 

     8A

• Har du någonsin bett eller gått till en gudstjänst? Hur var det?
• Om du ber: Varför ber du? Hur ber du vanligen?

• Om du inte ber: Vad håller dig tillbaka?

• Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

     8B

• Tror du bön kan göra en skillnad i människors liv?
• Känner du andra människor som ber? Vet du varför eller hur de ber?

• Om Gud är allsmäktig, varför tror du han ibland tycks ignorera våra böner?

• Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

     8C

• Varför tror du många människor tycker det är svårt att be?
• Vad anser du om tanken att Gud lyssnar på oss och vill besvara våra böner?

• Vad tycker du om tanken att be tillsammans med andra människor?

• Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?
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9. VIDEO: Att finna sann frihet – om kyrkans syn på etik och
moral 

     9A

• Tror du att det finns något som är rätt och fel?
• Tror du moralen ändras från en kultur eller ett land eller en religion till en annan?

• Tror du mänskliga varelser är fria? Tror du människor kan förändras?

• Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

     9B

• Varifrån får människor sina moraliska värderingar? Vad påverkar 
dem?

• Vem har varit den främsta moralguiden eller inspirationen i ditt liv?

• Tror du vi behöver moralisk vägledning från Bibeln eller någon annanstans, eller kan 
vi fundera ut allting själva?

• Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

     9C

• Vad skulle du vilja åstadkomma i livet?
• Vad skulle du vilja bli ihågkommen för?

• När du var barn, vad ville du bli när du blev stor?

• Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?
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10. VIDEO: Vad kärlek är – kärlek till min nästa, kärlek till Gud 

     10A

• Vad är kärlek?
• Kan man älska någon även om man inte tycker om dem? Eller om de inte tycker om 

oss?

• Tror du uppoffrande kärlek är möjlig? Är det klokt?

• Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

     10B

• Vem är den kärleksfullaste människa du har känt personligen och var-
för?

• Vem är det bästa exemplet på mänsklig godhet som du känner till? Vad gör den per-
sonen så speciell?

• Vad tror du är livets syfte?

• Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?

     10C

• Vad anser du om tanken att Gud älskar oss och vill att vi älskar honom 
tillbaka?

• Vad anser du om tanken att vi kan lära känna Gud genom hans son Jesus Kristus?

• Om du visste att Gud lyssnade på dig, vad skulle du säga till honom eller fråga ho-
nom?

• Vilka andra tankar eller frågor får du av detta filmavsnitt?
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11. VIDEO: Kristendomens hjärta – om trosbekännelsen och                      
Treenigheten                   

     11A

• Tänk på några berömda varumärken eller reklamparoller. Varför fung-
erar de?

• Vilka symboler används av de olika religionerna? Vad betyder de?

• Hur många kristna symboler kommer du på? Vad står var och en av dem för?

• Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

     11B

• Har du någonsin känt Guds närvaro i ditt liv? Vad betydde den erfa-
renheten för dig?

• Vad kommer du att tänka på när du tänker på Jesus? Hur skulle du förklara honom 
för någon annan? Vad betyder han för dig?

• Var fick du kunskap om Jesus? Var kommer dina idéer från?

• Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

     11C

• Hur skulle du beskriva Gud för någon som inte visste någonting om 
honom?

• Vilka är dina favoritbilder av Gud eller idéer om Gud?

• När du ber, talar du till ”Gud”, ”Fadern”, ”Jesus” eller ”den helige Ande”? Vet du var-
för? Vilken skillnad gör det för din bön?

• Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?
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12. VIDEO: Skapelse, fall, räddning 

     12A

• Tror du människor är annorlunda än andra djur?

• Vad är skönhet? Vilka är de vackraste saker du någonsin har sett, hört eller upplevt?

• Vilka exempel på mänsklig godhet kan du komma på?

• Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

     12B

. Tror du det är möjligt att finna mening i lidande?

. Varför tror du folk lider? Går det att undvika lidande?

. Varför tror du folk syndar och ibland utövar ondska?

. Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

     12C

• Tror du att du behöver en räddare?

• Tror du är Jesus är Frälsaren? Vad hjälper dig att tro eller vad håller dig tillbaka?

• Vad skulle du göra i ditt liv om du inte var rädd och visste att du inte kunde misslyck-
as?

• Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?
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13. VIDEO: Den kyrkliga gemenskapen – varför behöver vi kyr-
kan?

     13A

• Vad söker du i ditt ideala samhälle?

• Vilka är dina erfarenheter av kyrka och kristen församling?

• Om du kunde utforma ett perfekt församlingscenter, vad skulle då finnas där och 
varför?

• Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

     13B

• Vilka olika kristna kyrkor eller samfund har du stött på? Hur skiljer de sig åt? Vilka 
särskilda gåvor eller utmärkande drag har var och en av dem?

• Vilka saker förknippar du särskilt med Katolska kyrkan?

• Tror du att kristna behöver en historisk, apostolisk kyrka som går ända tillbaka till 
Jesus? Eller är detta mindre viktigt?

• Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

     13C

• Tror du man kan vara kristen utan att höra till en kyrka?

• Vart kan vi vända oss för att få kristen visdom, undervisning och vägledning, 
förutom i bibeln?

• Hur tror du kristna kan bli mer förenade?

• Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?
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14. VIDEO: Dopets och konfirmationens sakrament

     14A

• Vilken är den intressantaste eller mest inspirerande gudstjänst du har 
varit med om? Vad fäste du dig mest vid?

• Har du varit i kyrkan när någon firade ett sakrament? Vilket? Vad kommer du ihåg 
av gudstjänsten?

• Kan du dela med dig av några särskilda sätt på vilka Jesus har ”talat” till dig eller 
”berört” ditt liv?

• Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

     14B

• Om du kunde börja om på nytt med Guds hjälp och förändrade en enda sak hos 
dig själv, vad skulle det vara?

• Vad stimulerar dig i kunskapen om att du har blivit döpt eller att du kanske ska bli 
döpt?

• Vad gör det svårt för dig att tro eller att vittna inför andra människor om din tro?

• Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

     14C

• Vem är den visaste person du har känt? Vad gör henne/honom speci-
ell?

• Har du bett till den helige Ande? Om du kunde be om en enda andlig förmåga (t ex 
profeterande, medkänsla, utförande av mirakler eller undervisning), vilken skulle 
det vara och varför?

•	 Om	du	är	konfirmerad: Vad minns du av din konfirmation? Vilken skillnad gjorde 
den för dig? Om	du	förbereder	dig	för	konfirmation: Varför vill du bli konfirmerad?

• Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?
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15. VIDEO:  Den heliga eukaristin – mässans innebörd

     15A

• Om Gud är överallt, vad är det då för vits med att gå i kyrkan på sön-
dagarna?

• Vilken är din erfarenhet av att komma till mässan eller andra kristna söndagsguds-
tjänster?

• Vilka delar av mässan eller vilka symboler inuti mässan tycker du är mest intressan-
ta eller till störst hjälp?

• Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

     15B

• Vilka stunder känner du dig närmast Gud?

•  Har du någonsin erfarit Guds närvaro i kyrkan? 

• Vad tänker du kring Jesus verkliga närvaro i eukaristin? Är den svår eller lätt för dig 
att tro på? Vilken skillnad skulle den kunna göra för ditt liv och din tro?

• Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

     15C

• Om du upptäckte att någon hade dött för att rädda ditt liv, vilken skill-
nad skulle det göra?

• Kan du beskriva några kors eller krucifix du har sett? Hur tänker du kring idén att 
Jesus offrade sitt liv på korset för att lyfta av våra synder och skänka oss frälsning?

• Vad tycker du om idén att mässan är ett offer som förenar oss med Jesu kors? Vil-
ken skillnad skulle den kunna göra för ditt liv och din tro?

• Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?
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16. VIDEO: Förlåtelse, helande och mission – om bikten och 
vårt uppdrag att ge tron vidare

     16A

• Tror du det är möjligt att förlåta? Kan du ge några exempel (utan att 
dela med dig av något alltför personligt!)?

• Varför är det svårt att övervinna våra synder och ovanor? Vad kan vi få hjälp av 
(utan att ge alltför många personliga detaljer!)?

• Vilka positiva erfarenheter har du haft av att bikta dig (var snäll och dela inte med 
dig av dina egentliga synder)? 

• Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

     16B

• Vilket slags stöd behöver den mest som är sjuk? 

• Hur tror du vi skulle kunna anstränga oss mer för att hjälpa sjuka som samhälle i 
allmänhet och som kristen församling?

• Har du någon erfarenhet av helande, antingen fysiskt, psykologiskt eller andligt?

• Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

     16C

• Vilken är din erfarenhet av att tala om religion eller dela med dig av 
din tro till andra? Är det lätt eller svårt?

• Hur har andra människor delat med sig av sin kristna tro till dig eller vittnat om vad 
de tror på?

• Hur skulle du i praktiken kunna dela med dig av din tro till andra? Vad hindrar dig?

• Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?
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17. VIDEO: De kristna kallelserna: det vigda livet, äktenskapet

     17A

• Har du någonsin känt dig kallad eller inspirerad att göra något?

• Vilken kallelse tycker du är mest inspirerande och varför? Kan du komma på några 
kristna helgon och vilka kallelser var och en av dem hörsammade?

• Hur upptäckte du din egen kallelse eller livsstil? Vilka ”tecken” talade till dig längs 
vägen? Vart vände du dig för vägledning? Eller vad söker du nu?

• Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

     17B

• Vilka saker hjälper till att skapa ett bra äktenskap och en lycklig fa-
milj?

• Kan du komma på några par som har varit goda äktenskapliga föredömen för dig 
och varför?

• Vilka är de viktigaste värdena i familjelivet? Vad kan göra familjelivet svårt? Vad kan 
hjälpa familjer att återupptäcka helande och frid?

• Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

     17C

• Känner du några präster eller religiösa bröder/systrar, munkar, nunnor 
etcetera?

• Vad vet du om deras sätt att leva, deras arbete, deras böneliv?

• Vilka gåvor tror du de kan bidra med till kyrkan och samhället?

• Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?
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18. VIDEO: Kyrkans sociallära

     18A

• Vilka är de mest omhändertagande och medkännande människor du 
har känt och varför?

• Kan du ge exempel på hur respekten för mänsklig värdighet har förbättrats under 
de senaste decennierna?

• Finns det sätt på vilka mänsklig värdighet hotas i vårt samhälle i dag? Vilka exempel 
kan du ge på människor som arbetar med att försvara andras värdighet och rättig-
heter?

• Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

     18B

• Vad behöver man för att bygga ett bra samhälle? Vilka värden, sociala 
strukturer eller lagar är viktigast?

• Tror du att kristendomen begär av dig att du ska vara mer ”vänstervriden”, ”höger-
vriden”, mer ”socialist” eller ”kapitalist”?

• Om du ville driva en kampanj och ändra på något i samhället, hur skulle du rent 
praktiskt gå till väga på effektivast tänkbara sätt?

• Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

     18C

• Tycker du att man alltid ska tala sanning?

• Vilka är de mest pålitliga människor du känner? Vad är det med dem? Vet du vad 
som gjorde dem sådana?

• Har du någon erfarenhet av att känna dig kallad att följa ditt samvete, även när det 
var svårt (men utan att berätta något alltför personligt)?

• Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?
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19.VIDEO: Konsten att be – konkreta tips på bön i din vardag

     19A
•   Varför tror du folk ber? Vad får dem att sta igång?

• Vilka är fördelarna med att be? Vilken skillnad gör det egentligen?

• Vilka saker kan få oss att sluta be?

• Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

   19B 
   Har dina böner någonsin besvarats?• 

• Vilken är din erfarenhet av att läsa eller be med Bibeln?

• Tycker du det är lätt att tala med Gud? Att säga ”tack” eller ”hjälp” eller ”förlåt”? 
Att sitta i tystnad?

• Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

      19C
•    Vilket sätt tt be är din avorit eller ditt anligaste sätt tt be
 •    Tog du till dig några religiösa vanor eller sätt att be hemma när du växte upp? Vilka 

är de religiösa seder och bruk du tycker mest om? 

• Vilket råd skulle du ge till någon som ville börja be?

• Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?
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20. VIDEO: Maria och hoppet om himlen – helgonens betydel-
se, det eviga livet

     20A

• Om någon uppfann ett piller som innebar att du aldrig skulle dö, skulle du ta det?

• Hur tycker du vi handskas med döden i vårt samhälle i dag? Vilka seder eller tradi-
tioner förknippar du med döende och död i din kultur?

• Vilken skillnad gör det att veta att vi möter Guds dom efter döden? Att vi har hop-
pet om ett evigt liv? 

• Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

     20B

• Kan du komma på några välkända helgon? Vad är de berömda för?

• Vilket är ditt eget favorithelgon och varför? Vilken är din erfarenhet av att lära kän-
na helgonen och be till dem?

• Vad tycker du om tanken att Gud kallar dig att bli helgon? Vad kan du göra åt det? 

• Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

     20C

• Om du tänker på himlen, hur föreställer du dig att den är?

• Vad betyder jungfru Maria för dig personligen? Hur förhåller du dig till henne? Vad 
har hjälpt dig att lära känna henne? Vilka frågor har du om tillbedjan av Maria?

• Vilka praktiska saker skulle kunna hjälpa dig att växa till i din kristna tro i det här 
stadiet av ditt liv? Vilka beslut eller steg skulle du kunna ta?

• Vilka andra idéer eller frågor kommer du att tänka på från den här delen av filmen?

Svensk text: Katolska Pedagogiska Nämnden, www.kpn.se




