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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att granska hur Sveriges nationella minoriteter framställdes i 

läromedlet Andrea hälsar på och om framställningen kunde förstås i termer av ”vi och dem”. 

Vidare undersöktes huruvida programserien tog upp ett nutida eller historiskt förtryck mot dessa 

grupper. Metod för studiens genomförande kan beskrivas som kvalitativ innehållsanalys 

inspirerad av kritisk diskursanalys. Analysen visade att det var en tudelad bild av de nationella 

minoriteterna som presenterades. Dels framhölls de deltagande individernas normalitet, och dels 

deras särdrag. I samtliga fall levde programseriens deltagare i en traditionell kärnfamilj. Det gick 

inte att dra slutsatsen att någon av de grupper som presenterades i materialet framställdes i någon 

negativ dager, eller att det skulle vara en utgrupp alternativt ”den Andre” som presenterades för 

tittarna. Det var även till övervägande del en bild av att en individ tillhörande en minoritetsgrupp 

är någonting som man är snarare än något man kan bli medlem i. En ytterligare slutsats som 

drogs var att i de få fall ett förtryck mot dessa grupper avhandlades i programserien, så hade alltid 

förtrycket ägt rum på någon annan geografisk plats eller i en annan tidsperiod utan att en 

namngiven förtryckare nämndes.  
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Inledning 

Under de verksamhetsförlagda kurserna som jag genomfört inom ramen för mina lärarstudier har 

jag upplevt att icke-traditionella läromedel används i relativt stor omfattning. Exempelvis 

användes återkommande undervisningfilmer från sli.se och från Utbildningsradions koncept UR-

skola. När jag under min sista verksamhetsförlagda kurs skulle ansvara för ett 

undervisningsmoment om Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk upptäckte jag att 

förekomsten av dem i förlagstryckta läroböcker var påfallande liten. Då jag inte ansåg att 

materialet som återfanns i dessa böcker var tillräckligt fick jag söka efter stoff ur andra källor. Ett 

material som jag då kom i kontakt med var Utbildningsradions koncept Andrea hälsar på, som 

består av fem kortare filmer där tittaren får träffa fem olika barn från fem olika nationella 

minoritetsgrupper. Dessa filmer upplevdes som ett fungerande diskussionsunderlag och 

komplement till undervisningen.  

När det blev allt närmre för val av uppsatsämne till det sista självständiga arbetet inom 

ramarna för min lärarutbildning insåg jag snart att många läromedelsanalyser av traditionella 

läromedel som exempelvis läroböcker hade skrivits, men att det inte hade skrivits om läromedel i 

form av undervisningsfilmer i någon märkbar omfattning. Då jag dessutom inte upptäckte någon 

studie som undersökte framställningen av de nationella minoriteterna i filmläromedel ansåg jag att 

det kunde vara såväl relevant som intressant.  
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Bakgrund 

För snart 16 år sedan, 1 juni 2000, trädde två nya konventioner i kraft. Det var dels den 

europeiska ramkonventionen för nationella minoriteter (ramkonventionen) och dels Stadgan om 

landsdelsspråk eller minoritetsspråk (minoritetsspråkskonventionen) som hade ratificerats av 

Sveriges riksdag 1 februari samma år. I och med dessa konventioners ratificering fick fem 

nationella minoriteter och lika många nationella minoritetsspråk sitt erkännande. De erkända 

minoritetsgrupperna utgjordes nu av samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar 

tillsammans med minoritetsspråken jiddisch, finska, meänkieli, samtliga varianter av samiska och 

alla former av romani chib (Riksdagen, 2011, s. 8). På grund av dessa ratificeringar påbörjades en 

återkommande granskning av deras efterlevandegrad från Europarådets sida. I samband med 

kontrolleringarna av detta framfördes kritik mot Sveriges hanterande av dessa frågor, vilket i sin 

tur gav upphov till en ny minoritetspolitisk reform som trädde i kraft 1 januari 2010 där olika 

åtgärdsförslag i syfte att stärka dessa gruppers ställning i realiteten framlades (ibid, s. 9). Samtidigt 

gavs de nationella minoritetsspråken en starkare ställning genom en lagändring som ikraftträdde 

samma datum. Lagändringen innebar att ett ”grundskydd” för dessa språk, vilket innebär att det 

offentliga Sverige har en skyldighet att främja de nationella minoriteternas språk och kulturella 

praxis och bevarandet av de samma. Vidare ska även individer tillhörande de nationella 

minoritetsgrupperna av förvaltningsmyndigheter upplysas och informeras om sina lagstadgade 

rättigheter (ibid). 

Med anledning av de nationella minoriteterna och nationella minoritetsspråkens ökade 

ställning återfinns i den år 2006 reviderade upplagan av Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet 1994 (lpo94) följande formulering i mål att uppnå för grundskolan: 

Eleven har kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia 
(Skolverket, 2006, s. 10). 

I tidigare version av samma läroplan nämndes inte de nationella minoriteterna explicit (de var inte 

officiellt erkända än), där framhölls istället insikter om nordiskt- och samiskt kulturarv och 

formandet av kollektiva identiteter (Utbildningsdepartementet, 1994). Under övergripande mål 

och riktlinjer i nu gällande läroplan Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(lgr11) återfinns följande formulering om de nationella minoriteterna  

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper  
om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och 
tornedalingar) kultur, språk, religion och historia (Skolverket, 2011, s. 14). 

I det centrala innehållet från de kursplaner som berör de aktuella årskurserna för denna studie, 

årskurs 4-6, återfinns i ämnet samhällskunskap formuleringen att undervisningen ska behandla 
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Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas 
rättigheter (Skolverket, 2011, s. 201). 

Vidare uttrycks det i svenskämnets centrala innehåll att eleverna ska få kännedom om  

Vilka de nationella minoritetsspråken är (Skolverket, 2011, s. 225). 

Sveriges nationella minoriteter med tillhörande minoritetsspråk nämns inte explicit i någon annan 

av kursplanerna för de aktuella årskurserna. 

    Trots att de nationella minoriteterna och nationella minoritetsspråken har varit erkända sedan 

millenniumskiftet och att det i de två senaste läroplanerna finns formuleringar som uttrycker att 

svenska elever ska undervisas om detta är förekomsten av dem begränsad i förlagstryckta 

läroböcker. Exempelvis visar Mattlar (2011) i en läromedelsanalys av tjugoen läroböcker i 

historieämnet avsedda för grundskolans senare år och gymnasiet att representationen av 

minoritetsgrupperna sverigefinnar, tornedalingar och samer var låg (Mattlar, 2011, s. 7). I sin 

avslutande argumentation menar Mattlar att en historieundervisning som endast utgår ifrån 

läroböckernas innehåll inte svarar mot läro- och kursplanens mål (ibid). 

Om inte de förlagstryckta läroböckernas innehåll är tillräckliga för att kurs- och läroplanernas 

mål ska uppnås måste måluppfyllelsen uppnås med andra (läro)medel. I ett vidgat 

läromedelsbegrepp kan läromedel förstås som ”ett redskap för lärande” och kan förutom 

traditionella läroböcker inkludera sådant som tryckta tidningar och broschyrer, radio- och TV-

sändningar, ljud- och filmkällor på internet och så vidare. I en tidigare läroplan, Läroplan för 

grundskolan 1980 (lgr80) förstås begreppet läromedel som något  

som lärare och elever kommer överens om att använda för att nå uppställda mål 
(Skolöverstyrelsen, 1987, s. 50) 

I den här studien används begreppet läromedel utifrån ett bredare perspektiv, då det är 

läromedel i form av filmer från Utbildningsradions webbkoncept UR-skola som undersöks. 

Mot denna bakgrund kan det vara intressant att undersöka vad tidigare studier rörande frågor 

om etnicitet, (nationella)minoriter och en ”andrafiering” inom utbildningssystemen kommit fram 

till. Kommande kapitel redogör för viss forskning som kan anses vara relevant i detta 

sammanhang. 
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Forskningsöversikt 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning om nationella minoriteter och forskning om ”den 

Andre” i utbildningssammanhang. 

Tidigare forskning  

Tidigare s tudier  om etnic i t e t  och ”den Andre” i  utbi ldningssammanhang 

I artikeln Toward to a Theory of an Anti-Oppressive Education (2000) beskriver och kritiskt granskar  K. 

Kumashiro fyra olika förhållningssätt/strategier för en icke-förtryckande undervisning. Dessa 

strategier kallas för Education for the Other, Education About the Other, Education that Is Critical of 

Privileging and Othering och Education that Changes Students and Society. Författaren använder 

begreppet other (den- de Andre-a) när det refereras till traditionellt marginaliserade samhällsgrupper 

som exempelvis etniska minoriteter, men även grupper som på annat sätt avviker från den 

rådande normen (Kumashiro, 2000, s. 26). De två första strategierna Education for the Other och 

Education About the Other, är enligt Kumashiro inte några strategier som utmanar och/eller 

ifrågasätter rådande normer och bidrar därför inte till att skapa någon förändring av förtyckande 

strukturer. Medan de andra två strategierna Education that Is Critical of Privileging and Othering och 

Education that Changes Students and Society har ett mer normkritiskt förhållningssätt till utbildning då 

de ifrågasätter rådande maktstrukturer och diskurser genom att elever och lärare kritiskt får 

granska sina egna fördomar och synsätt på normer (Kumashiro, 2000, s. 32). Vidare poängterar 

Kumashiro att det krävs att dessa teorier omsätts i praktisk handling för att det ska bli en verklig 

förändring (ibid). 

I S. Olssons (2010) artikel Our View of the Other: Issues Regarding Textbooks riktas fokus på vad 

författaren menar är läromedlens problemområden som det bör tillägnas mer tid för reflektion 

kring. Dessa områden är enligt Olsson (2010) Bilden av ”den Andre”, ”den gode eller onde 

Andre”, vem som studerar vem samt frågor av ideologisk och etisk natur (Olsson, 2010, s. 41). I 

artikeln framhåller författaren det viktiga i att förstå att vilken kontext ett läromedel produceras i 

påverkar dess innehåll och att innehållet återspeglar sådana kunskaper och värderingar som har 

hög legitimitet vid den aktuella tidpunkten och på platsen för dess tillkommande (ibid, s. 43). 

Vidare problematiserar och diskuterar Olsson föreställningen om det nödvändiga i att ”lära om 

den Andre” för att en förståelse och tolerans ska uppstå, och avsaknaden om en diskussion om 

hur olika grupper ska kunna skapa en gemensam tillvaro (Olsson, 2010, s. 41). Dessutom 

diskuteras vem som kan göras till ”den Andres” representant. Olsson menar att ingen kan göras 

till representant för en hel grupp, men att det finns tendenser till att exempelvis beskriva vissa 

utövare av en religion som ”goda” sådana och andra utövare av samma religion som ”mindre 

goda” (eller onda)(ibid, s. 45). 
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I Skolböcker och kognitiv andrafiering (2006), ett kapitel ingående i Utbildningens dilemma: 

demokratiska ideal och andrafierande praxis (SOU 2006:40) granskar M. Kamali svenska läroböcker i 

syfte att se hur ”vi” och ”dem” definieras, samt hur relationen mellan dem ser ut. Resultaten från 

denna studie pekar bland annat på en ”kristendomsnorm” där kristen är synonymt med ett ”vi” 

och att kristendomen tenderar till att fungera som en måttstock som andra religioner jämförs 

med, men att undantag finns. Kamali menar även att det så kallade västerlandet och kristenheten 

framställs som en monolitisk enhet i bjär kontrast mot resten av världen (Kamali, 2006, s. 94f). I 

några av de analyserade böckerna tyckte sig författaren se försök till en brytning med dikotomin 

”vi och dem”(ibid). 

     I H. Runbloms rapport En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker 

(2006) undersöks urvalsböckernas hantering av begreppet etnisk tillhörighet (Runblom, 2006, s. 3). 

Urvalet utgörs av läroböcker i historia och samhällskunskap för grundskolans senare år och 

gymnasiet. Författaren använder termen ”etnisk tillhörighet” i en vid bemärkelse 

Undersökningen inkluderar läroböckernas användning (explicit eller implicit)av begrepp 
som etnisk grupp, folk, nation, minoritet samt närliggande fenomen och begrepp 
(assimilering, folkmord etc.) (s. 42). 

Genom att använda olika begrepp som han anser faller in under samlingsbegreppen ”etnisk 

tillhörighet” ställs femton olika frågor till läroböckernas innehåll (ibid, s. 12). Genom att använda 

sig av en bredare begreppsdefinition anser sig Runblom få med ett bredare nationellt och 

internationellt perspektiv, något han menar hade gått förlorat med en snävare tolkning(ibid, s. 

13). I inget av de granskade läroböckerna har begreppet ”etnisk tillhörighet” uttryckts explicit, 

även närliggande termer användes i liten omfattning, dessutom konstateras det att böckerna inte 

heller bidrar till att sprida schablonmässiga bilder av olika individer, samhällen med mera (ibid, s. 

47). Runbloms (2006) läromedelsgranskning täcker till viss del samma läroböcker som Kamali 

(2006) undersökte. Runblom menar att Kamali delvis har rätt i att ”skolans läroböcker är ett 

instrument för förfrämligande” (Runblom, 2006, s. 48), men att kritiken som framförs vilar på för lös 

grund och att han verkar blunda för när läroböckerna ger en balanserad beskrivning av möten 

mellan kulturer (ibid). I rapporten diskuteras och problematiseras också läroboken som format. 

Runblom menar att det ställs stora krav på läroboksförfattarna. Exempel som ges är bland annat 

att böckerna ska relatera till gällande direktiv (olika styrdokument), och dels ska en hårt utvald 

mängd av kunskap återges i ett tämligen begränsat utrymme. Dessutom menar författaren att 

materialet ska vara tillgängligt för svagpresterande elever och utöver det kunna utmana 

högpresterande diton (Runblom, 2006, s. 43). 

Mot bakgrund av dessa studier/rapporters resultat och diskussioner kan det vara av intresse 

att granska ett läromedel som berör de svenska nationella minoritetsgrupperna och relatera 

studiens resultat mot ovan nämnda studiers. 
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Tidigare forskning om natione l la minori te ter  i  läromedel  

Det finns endast ett fåtal tidigare studier som undersöker de nationella minoriteternas 

representation i svenska läromedel och läroplaner. Jörgen Mattlar har i publikationerna De 

nationella minoriteterna i läroplan och läroböcker (2014) och Minoriteter i marginalen (2011) presenterat 

resultaten från läroboksanalyser rörande tidigare nämnda minoriteters förekomst i läroböcker och 

läroplaner. Mattlars först publicerade artikel, Minoriteter i marginalen – en läromedelsanalys (2011), 

utgår från en studie där tjugoen läroböcker i ämnet historia avsedda för grundskolans senare år 

och gymnasieskolans A-kurs i historia tryckta efter millenniumskiftet granskas (Mattlar, 2011, s.3). 

Studien tittar främst på ”norrlandsminoriteternas” samer, sverigefinnar och tornedalingars 

förekomst i dessa böcker (ibid). Analysen av läroböckerna i historia visar en låggradig 

representation av dessa tre minoritetsgrupper, men att samerna får något mer utrymme än de 

andra samt ett visst erkännande av språket samiska (ibid, s. 3 & 7). Vidare är det enbart i en av 

studiens analyserade böcker som redogör för erkännandet av de nationella minoriteterna och 

minoritetsspråken (ibid, s.7). Mattlar (2011) menar att läromedelsförlagen inte gör något som kan 

anses vara lagvidrigt eller formellt fel, utan att det bör ses i ljuset av den tradition som 

produktionen av läromedel ingår i. Däremot poängterar han att i de fall lärare underlåter sig att 

undervisa om de nationella minoriteterna mot skolans förordningar och att det är lärare och 

skolledares ansvar att se till att sådan undervisning sker (ibid, s. 7). En ytterligare intressant 

iakttagelse i denna studie var att det kunde utrönas två olika perspektiv gentemot samernas 

ursprung. Ett vad som kan liknas vid ett essentialistiskt perspektiv där samerna beskrivs som en 

oföränderlig folkgrupp som ”alltid levt i Lappland…”, och ett annat förhållningssätt som pekar på 

samernas förfäder levnadssätt och visar exempel på den samiska kulturens förändring (ibid, s.4).  

Den andra texten av Mattlar, De nationella minoriteterna i läroplan och läroböcker (2014), utgör ett 

kapitel i boken Inkludering - möjligheter och utmaningar (2014). I detta kapitel redogörs bland annat för 

hur läro- och kursplaner har förändrats rörande de nationella minoriteternas representation 

mellan införandet av lpo94/lpf94 och lgr11/Gy11. Vidare behandlas förekomsten av dessa 

grupper i utvalda läroböcker i historieämnet för grund- och gymnasieskolan. Författarens val av 

historieämnets böcker motiveras med att själva erkännandet av de nationella minoriteterna bland 

annat relaterades till deras långvariga historiska närvaro i det som nu utgör Sverige (Mattlar, 2014, 

s. 39). Texten tar också upp tre olika dimensioner som ofta görs aktuella när det kommer till 

minoritetsdiskussioner: etnicitet, religion och språk. Detta är dimensioner som förekommer hos 

samtliga av de svenska nationella minoriteterna. Mattlar (2014) visar till exempel att judar både 

kan räknas som etnisk, religiös och i någon grad språklig minoritet, att sverigefinnar och 

tornedalingar i första hand kan anses vara en språklig minoritet, att romer dels är en etnisk men 
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även språklig minoritetsgrupp och slutligen att samer främst är en etnisk och språklig sådan, även 

om de ur ett historiskt perspektiv även skulle kunna ses som en religiös minoritet (ibid, s. 39f). 

Hur formuleringar gällande minoriteter har kommit till utryck i bland annat kurs- och 

läroplanstexter för grund- och gymnasieskolan med främsta fokus på lpo94/lpf94 och 

lgr11/Gy11 är något som denna studie granskar. Då Mattlar (2014) har ståndpunkten att 

läroplaner likt läroböcker ”ärver av varandra” refereras också till de tidigare läroplanerna lgr80 

och lgy70:s tredje upplaga, två läroplaner som gavs ut i början av 80-talet och där det hade fanns 

en öppning för en mångkulturell undervisning (ibid, s. 41). Studien visade att några av de 

analyserade böckerna inte alls behandlade nationella minoriteter, även sådana som sades vara 

anpassade till lgr11 och Gy11. Några av läroböckerna för gymnasiet visade sig ha avsnitt som 

behandlade någon eller flera nationella minoriteter. Mattlar avslutar med ett resonemang kring 

om avsaknaden av innehåll om dessa grupper beror på historieämnets svårföränderliga och 

exkluderande ämnestradition som ofta värdesätter vad han kallar ”den stora berättelsen”, det vill säga 

en koherent historiebeskrivning utan sidospår och ett erkännande av en heterogen dåtid. Slutligen 

menar författaren att denna tystnad om nationella minoriteternas historia dels riskerar 

måluppfyllelsen i historieämnets kursmål, men även att inte heller ger de nationella minoriteter 

det erkännande som Sverige säger sig erkänna i och med de konventioner om minoriteter och 

minoritetsspråk som riksdagen ratificerat (ibid, s. 51f). 

Då det finns lite forskning att tillgå om nationella minoriteter i läromedel kan resultaten från 

Mattlars studier anses angelägna för denna studies genomförande. Exempelvis kan det vara av 

intresse att undersöka om det är ett essentialistisk eller konstruktivistiskt förhållningssätt till 

minoritetsgrupper som framträder i Andrea hälsar på och om dessa grupper beskrivs som etniska-, 

språkliga-, och/eller religiösa minoriteter. 
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Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 

Nedan beskrivs studiens teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp. Dessa utgångspunkter 

och begrepp är sådana som ofta förekommit i tidigare studier om närliggande ämnen. För att 

kunna sätta begreppen i sitt sammanhang med tidigare forskning förklaras och tydliggörs denna 

uppsats förståelse av dem i avsnittet nedan. Likväl sammanställs och ges exempel på denna 

studies användning och förståelse av de teoretiska utgångspunkterna essentialism och konstruktivism. 

Nationella minoriteter 

Sveriges fem nationella minoritetsgrupper samer, tornedalingar, sverigefinnar, judar och romer 

utgör något som ofta brukar kallas för etniska minoriteter, de är färre än folkflertalet i en region. 

Anthony Giddens (1998) beskriver i boken Sociologi en etnisk minoritet som  

En grupp individer som tillhör en minoritet i ett visst samhälle som beroende av utseende 
eller kulturella egenskaper befinner sig i en orättvis och ojämlik position i detta samhälle 
(s. 631). 

I intervjustudien ”Vi är ju också människor!” (2011) belyser Krista Orama vissa utmaningar när 

det kommer till att definiera vad en minoritet är och vad det innebär att vara en minoritetsperson, 

särskilt då det enligt henne saknas en internationellt vedertagen definition (Orama, 2011, s. 26). 

Trots denna avsaknad pekar författaren på vissa egenskaper som kan fungera som kriterier vid en 

minoritetsdefinition och att dessa kan delas in i subjektiva och objektiva kriterier (ibid). Dessa 

kriterier är: 

Objektiva kriterier: Numerärt underläge, icke-dominerande ställning i samhället och 
institutionaliserad grupp som delar en kulturell identitet 

Subjektiva kriterier: Självidentifikation: minoriteten har en uttalad vilja att aktivt värna om 
sin kultur och sin identitet och har således en uttalad samhörighet (Orama, 2011, s. 26). 

 

Dessutom framhålls att det nu för tiden främst fokuseras på en gemensam kultur och en uttalad 

vilja hos gruppen att bevara den när det kommer till att definiera minoriteter. Vidare tilläggs att 

det i slutändan är gruppen eller individen som avgör sin tillhörighet i en minoritet. Med andra 

ord, gruppen ska inte påtvingas en ”minoritetsetikett” om de själva inte instämmer i en sådan 

definition, likväl som att det är upp till den enskilde individen att avgöra om vederbörande vill 

tillhöra en minoritetsgrupp eller inte (ibid, 26f). Orama påpekar även att minoritetsbegreppet är 

föränderligt och att vilka grupper som innefattas kan komma att förändras över tid och anser 

utöver det att sexuella minoriteter borde ha en starkare inkludering i detta begrepp. Studien pekar 

också på en brist på internationell samstämmighet när det kommer till att definiera vad en nationell 
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minoritet är. Författaren lyfter fram att det ur en traditionellt folkrättsligt utgångspunkt vanligtvis 

görs skillnad mellan nationella minoriteter och etniska, språkliga och religiösa sådana (ibid, s. 27f). 

Den etniska, språkliga och religiösa dimensionen kan dock anses finnas även hos nationella 

minoriteter, något som exempelvis Mattlar (2014) menar. 1993 gjorde Europarådet ett förslag på 

definitionskriterier för nationella minoriteter som aldrig antogs då det rådde oenighet om vad 

som skulle ingå. Förslaget framhöll att personer ingående i en nationell minoritet skulle vara 

medborgare i den stat de levde och hade en historisk närvaro i (Orama, 2011, s. 27f). Enligt 

Europarådets förslag från 1993 är en nationell minoritet en grupp inom en stats territoriella 

gränser där gruppens medlemmar 

• bor inom statens territorium och är medborgare i staten; 
• har långvariga, fasta och fortsatta band till staten; 
• har distinkta etniska, kulturella, religiösa eller språkliga egenskaper; 
• är tillräckligt representativa, om än i mindre antal än resten av populationen i 

staten; 
och 

• är motiverade att tillsammans bevara det som utgör deras gemensamma identitet, 
vilket inkluderar deras traditioner, religion eller språk (Orama, 2011, s. 28). 

 

Sveriges nationella minoriteter är minoriteter som har funnits här under väldigt lång tid och 

som dessutom är grupper som har en stark gemensam identitet genom exempelvis språket eller 

kulturen (Länsstyrelsen Stockholm, 2016). Länsstyrelsen i Stockholms län som tillsammans med 

Sametinget har huvudansvar för samordning och uppföljning av Sveriges minoritetspolitiska 

genomförande i landet lägger fram följande kriterier som motivation till varför just de fem 

erkända minoritetsgrupperna med tillhörande språk erkändes.  

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de befolkat Sverige under lång tid samt att de 
utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller 
kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 
2016). 

Enligt dessa kriterier kan en nationell minoritet vara just en sådan grundat på att det är en religiös, 

språklig eller kulturell (etnisk) sådan. 

Etnicitet 

När begreppet etnicitet används åsyftas oftast kulturyttringar och kulturella värderingar och 

normsystem hos en grupp individer som särskiljer sig från rådande kulturell praxis och 

normsystem i ett omkringliggande (majoritets-)samhälle (Giddens, 1998, s. 248). Giddens (1998) 

menar att de vanligaste dragen som används för åtskillnad av etniska grupperingar är ”historia, 

språk, religion, klädsel samt (förmodat eller verkligt) ursprung” (ibid, s.249). Vanligtvis är det 

minoritetsgrupper i samhället som tillskrivs etnicitet, medan majoritetsbefolkningen får utgöra 

”nationens kärna” och kopplas samman med nationen. I såväl historiska som nutida 
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sammanhang är etnicitet något som tillskrivs ”dem” och inte ”vi” och kan i ett sådant 

sammanhang anses ha en negativ klang (Lundberg, 1998, s. 74). Etnicitetbegreppet kan dock ha 

anses ha en mer positiv laddning när det handlar om marginaliserade gruppers strävan efter 

mänskliga och medborgerliga rättigheter och frihet att få utöva sin kultur eller religion, tala sitt 

eget språk och utveckla sin grupps gemensamma identitet (Lundberg, 1998, s. 75; Runblom, 

2006, s. 3). Etnicitetsbegreppets användningsområde är således ett verktyg för avskiljande mellan 

olika samhällsgrupper. 

Jörgen Mattlar (2008) menar i avhandlingen, Skolbokspropaganda? – En ideologianalys av läroböcker 

i svenska som andraspråk (1995 – 2005), att begreppet etnicitet får olika innebörd beroende på om 

det förstås utifrån ett essentialistiskt eller ett konstruktivistiskt förhållningssätt (Mattlar, 2008, s. 

41). Mattlar exemplifierar det essentialistiska förhållningsättet med att citera etnologerna, B. Ehn 

och K-O. Arnstberg när de i en bok om etniska minoriteter skriver 

Människor byter i princip inte etnisk identitet utan det förefaller som om det är mycket 
svårt att bli fullvärdig medlem i en annan etnisk kategori än den man är född till 
medlemskap i (ibid). 

Exempel på en konstruktivistisk förståelse av etnicitet som begrepp tas ur antropologiska studier 

av ungdomar i förorten. Där det menas att ny etnicitet skapas på andra grunder än 

kulturell/religiös eller språklig grund. De nya etniciteterna, vilka beskrivs som tillfälliga och 

dynamiska, formas istället av ett gemensamhetsbehov grundat på en socioekonomisk 

marginalisering (ibid, s. 42). 

      

Diskurs 

Diskurs är ett begrepp som kan ha olika innebörd beroende på teoretisk utgångspunkt 

exempelvis om diskursen är en spegling av det omkringliggande samhället med dess innehållsliga 

mekanismer, eller om det är diskursen som har påverkan på samhällsmekanismerna (Winther 

Jørgensen & Philiphs, 2000, s.7). Winther Jørgensen och Philips beskriver också kortfattat diskurs 

som ”ett sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (ibid).  Alvesson och Sköldberg 

(1994) menar att diskurs kan ses som en social text, att det kan avse all sorts social 

språkanvändning i såväl skriftlig som muntlig form (ibid, s. 281). Vidare menar de att ett 

diskursanalytiskt förhållningssätt måste utgå från att språket både är konstruerat och 

konstruerande samt att det i kommunikation, såväl muntligt som skriftligt, sker en urvalsprocess 

bland redan existerande språkliga resurser. Eftersom ett visst uttryckssätt väljs, så väljs andra sätt 

bort och uttryckssättet får konsekvenser av något slag (ibid, s. 283). 

I denna studies användning av diskursbegreppet som teoretisk utgångspunkt är inspirerad av 

det angreppsätt som används inom kritisk diskursanalys. Utifrån ett sådant förhållningssätt görs 

skillnad mellan social- och diskursiv praktik, samt att det mellan dem finns ett samspel. Således 
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påverkas diskurser av samhället samtidigt som de i sig bidrar till samhällsförändringar i såväl stora 

som små frågor (ibid, s. 25). 

Essentialism 

Essentialism har sitt ursprung från antiken. Exempelvis menade Aristoteles att det finns en essens 

eller kärna bakom saker och fenomens ordning som är giltig oberoende av tid och plats (Nilsen, 

1998, s. 73; Fagerström & Nilsson, 2008, s. 17). Ur ett essentialistiskt förhållningssätt skulle 

exempelvis kvinnor och män genom medfödda egenskaper uppträda på ett typiskt manligt eller 

kvinnligt sätt, samt att dessa egenskaper eller essens inte heller går att förändra – de bara är 

(Fagerström & Nilsson, 2008, s. 17). Essentialistiska argument dyker stundtals även upp i 

diskussioner om klass, etnicitet med mera (Nilsen, 1998, s. 1998). Exempel på sådana 

föreställningar kan vara att afrikaner är dansanta av naturen och att barn som växer upp under 

svåra socioekonomiska förhållanden skulle vara av naturen obildbara. Sammanfattningsvis, man 

är den man är på grund av ödets lott och denna naturgivna ordning är oföränderlig.  

Konstruktivism 

Konstruktivism kan ha olika betydelse beroende på sammanhang, men i denna studie förstås 

begreppet som socialt konstruerad grupptillhörighet, identitet och så vidare. Utifrån ett 

konstruktivistiskt synsätt är exempelvis ”kvinnliga egenskaper” inte medfödda utan något hon 

fått lära sig under uppväxten. Ambjörnsson (2008) återger i boken I en klass för sig – genus, klass och 

sexualitet bland gymnasietjejer författaren och filosofen Simone de Beauvoirs formulering ”en kvinna 

är inte något man föds till, utan något man blir” (Ambjörnsson, 2008, s. 12). Föregående citat skulle kunna 

exemplifiera hur begreppet konstruktivism används och förstås i denna studie. Förståelsen av 

konstruktivism som något som människor själva skapar ställs i kontrast mot ett essentialistiskt 

synsätt där exempelvis grupptillhörighet kan anses ha sin uppkomst av naturen. 

De teorier och begrepp som det redogjorts för ovan utgör tillsammans med tidigare forskning 

ett underlag för studiens analys och diskussion och som instrument för förtydligande. Genom en 

användning av dessa vedertagna begrepp är förhoppningen att studien uppnår en större precision 

i analysarbetet, att validiteten ökar. 
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Syfte och frågeställningar  

Denna uppsats syftar till att belysa och diskutera förutsättningar för lärande kring nationella 

minoriteter utifrån filmläromedlet Andrea hälsar på. 

Studien söker således svar på frågorna: 

- Hur framställs Sveriges nationella minoriteter i läromedlet ”Andrea hälsar på”? 

- Hur kan det förstås i termer av ”vi och dem”? 

- Om det ges exempel på historiskt eller nutida förtryck av dessa grupper, hur kommer det till 

uttryck?  

 

 



 

 18 

Metod 

I detta avsnitt redogörs för studiens metod och analytiska verktyg. Vidare beskrivs metodens 

genomförande och hur studiens data har samlats in och på vilka grunder. 

Analysmetod och analytiska frågeställningar 

Denna studies metod kan beskrivas som en kvalitativ innehållsanalys med inspiration av kritisk 

diskursanalys. Innehållsanalys ska förstås som en innehållslig undersökning av framställningar av 

information på något sätt exempelvis text, bild eller muntlig sådan (Esaiason et al, 2012, s. 197). 

Att den är Kvalitativ innebär att den undersöker och fokuserar på materialets innehåll, och inte 

fokuserar på frekvensen av vissa ord/termer (ibid, s. 210). Inspirationen från den kritiska 

diskursanalysen kommer främst till uttryck genom att denna studie till stor del utgår från språkets 

betydelse i verklighetsbeskrivningen (ibid, s. 212). Att språket både konstrueras av den 

omkringliggande världen och har en konstruerande faktor av människors världsbild är därför en 

utgångspunkt (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 283). 

Studiens analytiska verktyg utgörs av analysfrågor. För att undersöka om det är en syn på den 

aktuella minoritetsgruppen som något man är eller något man kan bli, används frågan 

”Essentialism eller konstruktivism?” Om minoritetsgruppen är en del av ”oss” eller ”den Andre”, 

med andra ord om det är en dikotom indelning, söker frågan ”Vi och dem?” svar på. I syfte att få 

en bild av om minoritetsgruppen beskrivs som en etnisk-, religiös- eller språklig minoritet 

används de tre perspektiven i frågan ”Etnisk-, religiös- eller språklig minoritet?”.  

Genom att med hjälp av ovan nämnda analysfrågor grundligt studera de muntliga utsagor som 

förekommer i programserien Andrea hälsar på avser skribenten att kunna svara på studiens 

frågeställningar och komma fram till relevanta slutsatser. Dessa analysfrågor har också sin 

uppkomst och grund från studier som det redogjorts för i avsnittet om tidigare forskning och 

förståelsen för de begrepp som används i dessa analytiska frågor har exemplifierats i avsnittet om 

teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp. 

Mäter denna studie det den avser att mäta? Har den hög validitet? Är exempel på frågor värda 

att ställa till en vetenskaplig studie. I denna studie används begrepp som förekommit i tidigare 

forskning som även har fått plats i studiens bakgrundsavsnitt och delen om tidigare forskning. 

Centralt förekommande begrepp och hur de förstås i denna studie beskrivs i teoretiska 

utgångspunkter och centrala begrepp. Genom att använda  definitioner av begrepp på ett sätt 

som använts tidigare inom närliggande forskningsfält kan förutsättningarna för en hög validitet 

anses stora. Då studien endast granskar en enstaka produktion går det inte att dra några generella 

slutsatser av studiens resultat.  
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Datainsamling och urval 

De filmer som ingår i den av Utbildningsradion producerade TV-programserien Andrea hälsar på 

(2012) har inte av vad som framgått av författarens eftersökningar varit föremål för en analys i 

liknande syfte tidigare. Studiens avgränsningar var dels att materialet uttryckligen skulle vara 

avsett att använda för undervisning i årskurserna 4-6 i grundskolan. En annan parameter var att 

materialet skulle vara aktuellt och användas i svensk undervisning och inte utgöras av traditionella 

lärobokstexter. Dessutom var det önskvärt att materialet var från en seriös produktion med 

nationell spridning och hög trovärdighet, något som Utbildningsradion kan anses ha i sina 

produktioner. 
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Empiri 

Denna studies empiri utgörs av fem kortare filmer som tillsammans utgör Utbildningsradions 

TV-programserie Andrea hälsar på. I denna serie träffar programledaren Andrea Hökerberg ett 

barn tillhörande någon av Sveriges nationella minoriteter i varje avsnitt. Utbildningsradion skriver 

i den tillhörande lärarhandledningen att materialet är skapat för undervisning i årskurserna 4-6 i 

grundskolan (Utbildningsradion, 2012b). Vidare uppges att TV-seriens avsnitt har en koppling till 

det centrala innehållet i flertalet ämnen för de aktuella årskurserna. Följande personer deltar i 

produktionen av programseriens samtliga avsnitt. 

Producent: Andrea Hökerberg. Fotograf: Oskar Karlberg. Projektledare Utbildningsradion: 

Caroline Ginner. Ansvarig utgivare: Ami Malmros. Produktionsår: 2012.    

Nedan följer en redogörande beskrivning av innehållet i varje enskilt avsnitt med avsikt att 

göra studiens empiri begriplig för läsaren och att vederbörande ska kunna förstå studien i sitt 

sammanhang utan att behöva se det faktiska filmmaterialet.  

Avsnit t  I .  Hos Nadja 

Längd: 9.03 minuter. 

Avsnittet inleds med att Nadja och dansgruppen hon ingår i, Zespol Romanca, gör sig i 

ordning för att äntra scenen. Detta följs av ett programgemensamt intro med programledaren, 

Andrea Hökerberg där tittarna får se kortare glimtar från varje avsnitt. I slutet av 

inledningssekvensen ses Andrea gå in i ett hyreshus för att sedan ringa på en dörr tillhörande 

huvudpersonen Nadjas lägenhet. De tar varandra i hand och presenterar sig med sina förnamn. 

Nadja presenterar sig själv och sin familj och avslutar presentationen med att berätta att de är 

romer. I nästföljande sekvens får tittarna en inblick i Nadjas dansgrupps generalrepetition inför 

en stor romsk gala i Kungsträdgården. Dansträningen leds av Nadjas farfar och det visas kortare 

sekvenser från dansrepetitionen. I direkt anslutning till inslaget från denna repetition visas två 

kortare intervjuer med Nadja och hennes farfar där de dels redogör för hur det är att träna 

tillsammans, men också vilken betydelse dansen har för romer som grupp. Nadja sitter senare 

tillsammans med sina farföräldrar och ser på gamla fotografier när hon berättar att romer har ett 

eget språk, romanes. I denna monolog framkommer det även att förlovade romska kvinnor måste 

ha en speciell sorts knälång kjol för att dölja de kvinnliga kroppsformerna och att det stundtals 

kan vara ett något opraktiskt klädesplagg. Fortsättningsvis följs monologen med att Nadja med 

fingrarna i sitt smyckeskrin berättar att hon är ganska normal för sin ålder med helt ”vanliga” 

intressen. Efter en kortare busstur möts Nadja och Andrea upp i centrala Stockholm för att 

tillsammans gå och köpa smycken som Nadja ska bära vid den kommande dansuppvisningen. 

Nadja berättar om glädjen hon upplever när hon får konsumera klädesplagg och bijouterier, och 

tillsammans med Andrea hoppar de under uppsluppen stämning runt och provar diverse 
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utsmyckningar. Nästföljande dag är det dags för den stora romska galan i Kungsträdgården där 

Nadja och hennes dansgrupp ska uppträda. Nadja tar på morgonen avsked av sin familj och går 

med raska steg över gården till den bil som möter upp henne för transport till Kungsträdgården. I 

bilen samtalar Nadja och en annan jämnårig flicka om nervositeten de känner inför deras 

kommande uppträdande. Väl framme vid Kungsträdgårdens scen öppnar himlen upp sig och ner 

kommer ett ihållande ösregn. Vädret ändrar sig efter en stund till dansuppvisningens fördel, men 

Nadja uttrycker en ängslan över att halka på scenens fuktiga golv. Efter att ha fått mottaga 

uppmuntrande ord från farfadern genomförs en dansuppvisning inför en applåderande publik. 

Avsnittet avslutas med att Nadja uttrycker en stolthet över att vara rom samt med filmsekvenser 

och bakgrundsmusik från uppträdandet. 

Avsnit t  II .  Hos Bri ta 

Längd: 9.04 minuter. 

I avsnittets inledande sekvens får tittarna se hur huvudpersonen, Brita, går genom en snårig 

björkskog för att tillsammans med en vuxen man ta emot en renhjord. Därefter spelas den för 

avsnitten gemensamma ”öppningsvinjetten” upp. Vinjetten avslutas med att programledaren 

Andrea gör entré sittandes bakom föraren på en fyrhjulig motorcykel. Medan Andrea stiger av 

ovannämnda fordon hälsar hon på Brita och går tillsammans med henne in i en stuga. Detta följs 

av att Brita presenterar sig själv och sin familj och berättar avslutningsvis att de är samer. Tittarna 

får sedan veta att det är kalvmärkningstider och det visas filmsekvenser från renfållan, det ställe 

där märkningen äger rum. Det är en blandning av renar och människor som uppehåller sig i 

renfållan och i bakgrunden hörs ljudet av bjällror. I anslutning till detta får Brita muntliga 

instruktioner från en vuxen kvinna i hur kniven ska vinklas för att få åstadkomma så bra snitt 

som möjligt i renens öra. Vidare framkommer det att varje renägarfamilj har sitt eget märke för 

att kunna känna igen sina egna renar. Brita berättar att det är trevligt att umgås med renarna och 

att hon brukar tala samiska med dem. Nästa sekvens börjar med att Andrea liggandes på 

gräsmattan förklarar hur trött hon är efter att varit uppe sedan klockan 02.00 på morgonen, och 

tar en ”tupplur”. När Andrea har vaknat sitter Brita och samtalar med en äldre släkting på 

samiska. Hon tillägger att det är roligt att förstå och kunna tala samiska. Detta följs av att Brita 

berättar hur vanlig hon och hennes familj är medan hon i sällskap med några andra individer tar 

en hundpromenad i björkskogen. Brita berättar i en intervjusituation om varför de har renar. 

Intervjun följs av ”ögonblicksbilder” på en omkringvandrande renhjord. Tittarna får därefter veta 

hur en renslakt går till och att de tar tillvara på det mesta av renen inälvor med mera. Medan Brita 

tillsammans med några andra människor sitter och förtär sin middagsmat, berättar hon om att 

samer inte fick tala samiska i skolan förr i tiden eller ha samiska namn och två äldre släktingar 

berättar om sin samiska uppväxt. Avslutningsvis märks de sista renarna i renfållan och de släpps 

ut på bete igen, samtidigt som Brita proklamerar sin stolthet över sin samiska tillhörighet. 
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Avsnit t  III .  Hos Marcus 

Längd: 8.59 minuter. 

Avsnittet börjar med att huvudpersonen Marcus, när han bakar bröd tillsammans med sin mor 

och mormor, förklarar att skillnaden mellan hans och någon annans familj är att de inte har något 

”fredagsmys” – de har shabbat. Därefter följer det avsnittsgemensamma introt. Under introts 

avslutande sekunder ses programledaren, Andrea Hökerberg, komma åkande med en gummibåt 

genom en småbåtshamn. Strax därefter möter hon Marcus som kommer seglande i en 

optimistjolle de hälsar på varandra och strax efter befinner sig Marcus i en vardagsrumssoffa 

tillsammans med sin familj. Marcus presenterar sig själv och familjen och avslutar presentationen 

med att berätta att de är judar. Efter presentationen får tittarna följa med Marcus till 

seglingslägret han går på, det är en solig sommardag i Stockholms skärgård och deltagarna gör i 

ordning jollarna för sjösättning. I samband med detta berättar Marcus kort om vad det innebär 

att vara jude och om sina framtidsdrömmar. Inslaget från seglingslägret avslutas med att Marcus 

deltar i en seglingstävling. Senare samma dag besöker Marcus sin mormor. Marcus berättar att 

hans morföräldrar kan tala jiddisch och att han har fått lära sig några ord. Tillsammans med sin 

mormor sitter han sedan i en soffa och för ett samtal om jiddisch och mormodern berättar utöver 

det om sina upplevelser från Andra världskriget. Efter att samtalet avslutats och de har sagt adjö, 

så tar Marcus en promenad till synagogan som han brukar besöka. På vägen dit berättar han med 

stolthet om sin judiska bakgrund. Väl framme i synagogan tar Marcus på en kippa på sitt huvud 

och visar runt i lokalen. Han berättar och visar hur en ceremoni brukar gå till och berättar även 

att gudstjänstspråket är hebreiska. Shabbatfirande med tillhörande challebrödsbak är nästa sak 

som Marcus visar och berättar om. Shabbatfirandet äger rum i huset där Marcus bor tillsammans 

med sin familj. Först bakar han challebröd tillsammans med sin mor och mormor därefter dukas 

bordet och modern tänder ljus och läser en välsignelse över ljuset. Därefter tar Marcus vid och 

välsignar vinet och challebrödet. Nu är familjen samlad runt bordet och de ber en gemensam bön 

för maten och Marcus far skär omsorgsfullt brödet i bitar. När familjen sitter till bords berättar 

Marcus att de äter kosher och att det är roligt att vara jude. Avsnittet avslutas med filmklipp som 

visar hur familjen umgås kring sin måltid. 

 

Avsnit t  IV. Hos Ellen 

Längd: 9.05 minuter. 

Inledningsvis visas en mörk skogstjärn filmad med en kamera i ytläge. Kort därefter sänks 

kameran ned under vattenytan och en flicka kommer nedhoppande i vattnet. I nästa sekvens ses 

en flickas huvud komma upp ur vattnet. Flickan berättar att hon känner sig glad ute i naturen 

varpå inledningsvinjetten startar. I övergången mellan inledningsvinjett och programinnehåll ses 

programledaren Andrea gå runt och ropa namnet, Ellen, i en granskog. Ellen, avsnittets 

huvudperson, hoppar glatt fram bakom en gran och de presenterar sig för varandra. I nästa 
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filmklipp är Ellen och hennes familj samlade på gräsmattan framför en röd bastubyggnad. Ellen 

presenterar sig själv och sin familj och förklarar att de är tornedalingar. Presentationen bryts av 

att kameran zoomar in en porlande fors och Ellen och hennes syskon ses sitta i skogen sågandes i 

någon form av trävirke. Ellen berättar att tornedalingar trivs ute i naturen och fortsätter med att 

berätta om alla djur som finns i skogen. Sedan visar Ellen stolt upp trädkojan som hon och 

hennes syster ska tillbringa natten tillsammans i. Övergången till nästa klipp präglas av 

ögonblicksbilder från Torne älv. Framför ett vägmärke, där Torne älv står skrivet, berättar 

Andrea om förutsättningarna för att kunna kalla sig för tornedaling. Det lider mot kväll och 

kameran visar bilder över omgivningarna runt Torne älv i skymningsljus. När morgonen gryr får 

tittarna följa med hem till Ellens familjs hus som ligger i direkt anslutning till Torne älv. Medan 

Ellen spelar sällskapsspel tillsammans med sin bror berättar hon att det är hennes farmors gamla 

hus. Vidare visar Ellen bilder på sin farmor när hon gör kaffeost och tar därefter med Andrea på 

ett besök hos en tornedalsk bondkvinna som tillverkar kaffeost. Det berättas att det är en 

tornedalsk delikatess och produktionen av den dokumenteras steg för steg. Andrea får smaka en 

bit kaffeost under besöket och säger att det påminner om mozzarellaost. Efter detta besök åker 

Ellen och Andrea iväg till Ellens morföräldrars grillstuga som är belägen i ett skogsbryn. Inne i 

grillstugan fikar de tillsammans och talar med varandra på meänkieli. Ellen berättar att hon 

förstår det mesta och att morföräldrarna nästan uteslutande talar meänkieli med varandra. Hon 

fortsätter med att berätta att hon är stolt över att kunna tala meänkieli och avslutar filmklippet 

med att ackompanjerad av morfaderns dragspel sjunga en sång på språket. I nästa sekvens cyklar 

Ellen längs en landsväg och samtalar om hur det är att leva uppe i Pajalatrakten. Hon säger att det 

kan vara mycket mygg på sommaren och väldigt kallt på vintern. Med popmusik i bakgrunden får 

tittarna följa med ner till Torne älv, en väg genom snår, sten och buskar i en pastoral omgivning. 

Nere vid älvens strand står Ellen och fiskar tillsammans med några släktingar och Andrea hittar 

en groda vid stranden. Ellen fångar en harr som hennes morfar tillreder över en öppen eld. 

Morfadern berättar att det godaste han visste som barn var fiskens inälvor. Han tillsätter lite mjöl 

och lägger ner dessa i en stekpanna. Andrea får provsmaka de tillredda inälvorna och anser att det 

smakar ”degigt”. Vandrandes längs Torne älv berättar Ellen att hon alltid kommer att vara 

tornedaling innerst inne, även om hon flyttar. Avslutningsvis kastar Ellen ett knippe blommor i 

älven som sakta flyter iväg. 

Avsnit t  V. Hos Jami 

Längd: 9.04 minuter. 

I detta avsnitts öppningsscen syns en pojke sitta och titta ut genom ett hyttfönster ombord på 

Åbofärjan. Under ilandstigningen berättar denna pojke att han känner sig hemma i både Sverige 

och Finland. Sekvensen bryts hastigt av det programgemensamma introt. Efter introts avslutande 

sekunder möts Andrea och avsnittets huvudperson, Jami, inne på ett kafé med schackrutigt golv. 

De presenterar sig för varandra och sekunden efter ses Jami sitta i en soffa tillsammans med sin 
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mor och ett surfplatta där hans far är med på distans från Sverige. Han berättar att han heter Jami 

och att hans föräldrar heter Laura och Anders och att hans familj är sverigefinnar. Därefter växlar 

miljön mellan att en blåbärsskog och en uteservering. Medan miljöerna växlar bildmässigt berättar 

Jami om vad han tycker om att göra på fritiden. Vidare berättar han om sin tvåspråkighet och 

talar finska med sin mormor medan de plockar blåbär i skogen. De bakar en paj av blåbärskörden 

och äter den tillsammans i en trädgård. Under pajätandet berättar Jami om sin stolthet över att 

behärska två olika språk. Han får även översätta släktingarnas bordskonversation för Andrea. I 

filmklippet som följer är Andrea inne i stadsbebyggelse. Sittandes på en kaféstol delar Andrea 

med sig av sina reflektioner över hur det är att vara i Finland. Hon beskriver det som något 

annorlunda såväl språkmässigt som arkitektoniskt. Därefter följer hon med Jami in i en 

kaféliknande lokal och frågar Jami om han har några förslag på vad hon ska inhandla. Under 

deras gemensamma fika berättar Jami att han flyttade till Sverige när han var nio år gammal. 

Denna sekvens övergår i att Jami tillsamman med en jämnårig pojke med hjälp av sparkcyklar tar 

sig fram på en cykelbana. Kamraten heter Niko och är en gammal klasskamrat till Jami. De åker 

till Jamis tidigare skola och upptäcker att dörren är olåst. De kliver in i byggnaden och åker runt i 

korridorerna på sina sparkcyklar. Efter en kortare vila börjar pojkarna spela innebandy ute på 

skolgården. Innebandyspelandet följs av en konversation om likheter och olikheter mellan Sverige 

och Finland. Det är främst Niko som ställer intresserade frågor exempelvis om det badas bastu i 

Sverige. När konversationen är över ses Jami iförd badbyxor sitta inuti en bastu med två andra 

barn. Tittarna får veta att bastubadande är en finsk tradition och att alla gör det från fem års 

ålder. Bastubadandet följs av att Jami får frågan om vad han saknar mest i Sverige. Jami svarar att 

det är släkt och vänner i Finland. I nästa sekvens kommer Jami och hans vänner springande 

iförda endast badkläder. Löpturen tar sitt avslut i havet där de skrattandes slänger sig i vattnet. 

När alla har torkat av sig och klätt på sig kläder träffas Andrea och Jami på en servering där det 

även sjungs karaoke. På karaokeserveringen sjunger såväl Jami som Andrea karaoke. När kvällen 

lider mot sitt slut tar de ett sista dopp i havet och Andrea konstaterar att sommarlovet lider mot 

sitt slut och att det är dags för Jamis återfärd till Sverige.  Avslutningsvis packar Jami och hans 

mor ihop sina tillhörigheter och tar farväl till morföräldrarna. Det är en tyst väntan i bilkön till 

färjan. Ombord på färjan berättar Jami medan han blickar ut över ett skärgårdslandskap att han 

inte vet om han kommer att bo i Sverige eller Finland som vuxen, men att han i alla fall kommer 

att behålla båda språken och fortsätta att bada bastu. 

Etiska överväganden 

Denna studie utförs som en kvalitativ innehållsanalys och innebär inte någon kontakt med fysiska 

personer eller hantering av känsligt material. På grund av det behöver inte hänsyn tas till de krav 

som Vetenskapsrådet (2011) ställer på forskning såsom krav på samtycke, konfidentialitet med 

mera. Däremot ska studien genomsyras av en transparens och öppet presentera val av metod och 
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syfte. Vidare ska det tas hänsyn till de upphovrättliga regler som finns kring användandet av 

studiens material.  
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Analys 

Nedan följer studiens analys av programseriens samtliga fem avsnitt inklusive den 

avsnittsgemensamma inledningen av programledaren Andrea Hökerberg. När uttrycket en helt 

vanlig familj alternativt helt normal familj används, avses här en traditionell västerländsk 

kärnfamiljskonstruktion innehållandes mamma, pappa och barn. 

Den gemensamma inledningen av programseriens samtliga avsnitt 

Som inledning till samtliga fem avsnitt kommer följande muntliga utsaga av programledaren. 

Programledaren Andrea Hökerberg – Jag är på resa i Sverige. Jag ska träffa fem barn. Alla 
med en historia – som har gjort dem till dem de är. Nu börjar vi närma oss! 
(Utbildningsradion, 2012) 

Essent ia l i sm e l l er  konstruktiv ism? 

Påståendet att det är minoritetsbarnens historia som gjort dem till dem de är skulle kunna tolkas 

som ett essentialistiskt förhållningssätt till minoritets- eller etnicitetsbegreppet. Till exempel, 

barnen är exempelvis romer därför att de kommer från en romsk familj – det är släktens historia 

som gjort dem till just romer, det är inget aktivt val från den enskilde individens sida. Sett i en 

annan kontext eller helt ”lösryckt” från sitt sammanhang är det inte lika lätt att göra denna 

tolkning, då det istället lika gärna hade varit något annat i barnens historia som format dem i 

deras identiteter exempelvis socioekonomiska förhållanden eller liknande. 

Vi el l er  dem? 

Inledningscitatet besvarar inte denna fråga. Det enda som framgår är att programledaren ska 

genomföra en resa i Sverige (där ”vi” bor). 

Etnisk, språklig  e l l er  re l ig iös  minori t e t? 

Det framgår inte av citatet av ovan. 

Avsnitt I – Hos Nadja 

Essent ia l i sm e l l er  konstruktiv ism? 

I avsnittet framförs flera citat av Nadja och personer i hennes familj som kan tolkas som ett 

essentialistiskt förhållningssätt till vad det innebär att vara rom. Utifrån detta avsnitt är det lätt att 

få bilden av att rom är något man föds till, ingenting som man blir. Och dessutom bör du som 

rom omfamna dansen som fenomen för att ha en given plats i det romska kollektivet eller vara en 

”riktig” rom.  
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Nadjas farfar och tillika danstränare utbrister följande citat till de romska barnen/ungdomarna 

när de repeterar inför sin kommande dansuppvisning. 

Vi måste visa det romska temperamentet (1:43, farfar). 

Farfaderns påstående problematiseras eller ifrågasätts inte på något sätt, utan lämnas helt utan 

diskussion. 

Nadjas farfar kommer längre fram i avsnittet med en redogörelse för dansens betydelse för 

romer som grupp. 

För oss romer är dansen en del av vårt liv. När vi har dop då dansar vi, när vi har bröllop 
dansar vi, när det är jul…eh, och alla tillställningar dansar vi. Det är vår identitet, det är 
våran språk, det är våran kultur, och för oss romer det är jätteviktigt att behålla det (3:05, 
farfar). 

Även detta citat lämnas utan vidare diskussion eller möjlighet till utvecklande av resonemang. Det 

ställs inte frågor om alla romer hade ställer sig bakom detta påstående, eller om det går att vara 

rom utan att älska dans. Huvudpersonen Nadja uttrycker även hon en stolthet inför dansen och 

säger något som kan uppfattas som att dansen är en viktig till i det romska identitetsskapandet. 

Jag är stolt när jag är på scenen, och för visa att jag kan dansa…och att det är en romsk 
dans, och jag är en romsk tjej och stolt för att kunna denna dansen (6.40 Nadja).  

När Nadja uttrycker sin stolthet över att vara rom säger hon att det är något man är. 

Jag är stolt för att vara rom, men jag tror också att jag skulle vara stolt om jag var från 
något annat land. Man är ju den man är, och man är ju det bara en gång (8:10 Nadja). 

Vi el l er  dem? 

I avsnittet finns det uttryck som skulle kunna uppfattas som generaliseringar av romer som 

grupp. Nadja och hennes familj får här tala för en hel minoritet. 

När vi är förlovade måste vi ha en kjol – till knät eller längre, men inte kortare. Vi har det 
för att inte visa våra former (3:49 Nadja). 

Det finns också exempel där Nadja framställs som vilken en ”helt vanlig” ungdom. 

Jag är ganska normal med de andra i mina åldrar. Jag gillar musik..eh, 
bilder..ehum…mobiler. Ja, sånt! Kläder. Ehm, jag är en normal unge i min ålder (4:09 
Nadja).  

Citatet ovan följs av att Nadja går och handlar smycken på staden tillsammans med 

programledaren Andrea som en helt vanlig flicka i hennes ålder. Filmen visar Nadjas nervositet 

inför uppträdandet på Romernas dag i Kungsträdgården (att hon har ett helt ”normalt” 

känsloliv.)  
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Etnisk, språklig  e l l er  re l ig iös  minori t e t? 

I avsnittet beskrivs romer dels som något som skulle kunna liknas vid en etnisk minoritet med 

dansen, klädseln och så vidare, men även som en språklig sådan. En bit in i avsnittet får tittarna 

veta att: 

Vi romer pratar romanes (3:46 Nadja).  

 

Avsnitt II – Hos Brita 

Essent ia l i sm e l l er  konstruktiv ism? 

Ganska tidigt in i avsnittet om Brita och hennes samiska familj beskrivs same som något man är 

Vi i min familj är samer (1:33 Brita). 

Efter ungefär halva avsnittet säger Brita 

Jag är same och that’s it! Det är inte så mycket att tänka på. (5:11 Brita). 

Vilket skulle kunna ses som ett uttryck för att same är något man föds till, någonting som man är, 

inte något man kan bli med andra ord ett essentialistiskt förhållningssätt. Avslutningsvis berättar 

Brita följande  

Ah, jag är jättestolt över att vara same. När jag märker kalvar och ser mina egna renar. Då 
är jag så glad…åh, det där är min ren! Det här kan ingen ta ifrån mig. (8:55 Brita) 

Av det som berättas och visas i detta avsnitt kan man göra tolkningen av att det är viktigt att ha 

kontinuerlig kontakt med fjällvärlden om man är same. Brita berättar att hon känner sig glad och 

lycklig när hon är i fjällen och tänker på det som ett privilegium 

Då känner jag att det är vissa som inte kan va’ här och uppleva det här (7:30 Brita).   

I bakgrunden hörs ”jojk” (8:00).  

 

Vi el l er  dem? 

Samerna beskrivs på flera sätt som en del av ”oss” som i exemplet nedan när Brita beskriver sin 

familj.  

Det är inte så speciellt med min familj. Det är som vi bor i hus, vi går och handlar på 
ICA. Det är som helt vanligt. Vi går i skolan, har vanliga jobb. Det är ju nästan som att 
vara helt vanlig, en vanlig person. (5:05 Brita). 
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Även om det är flera likheter med ”majoritetsbefolkningen” som beskrivs, så beskrivs även de 

delar som är särskiljande för samerna. Här fokuseras det mycket på Britas familjs renar. Brita 

förklarar varför de ägnar sig åt renskötsel på följande vis 

Renarna, de är till för man får ju mat, kläder från dem. Man försörjer sig på dem (5:40 
Brita). 

Det tas inte upp att det är många samer som bor på andra platser än i fjällvärlden och försörjer 

sig på andra näringar. Dessutom utelämnas exempelvis de samer som traditionellt haft fiske som 

basinkomst. Programledaren frågar även hur många renar Brita har. Svaret hon får lyder:  

Det frågar man inte en same om. Det är som om jag skulle gå fram till dig och fråga hur 
mycket pengar du har på banken (5:50 Brita). 

Varpå de ”skrattar bort” den ”pinsamma” frågeställningen. 

Andrea ”oops!” Brita (skrattandes) ”hi hi hi!” (5:52). 

Sedvänjan att ta tillvara på allt på renen och att även inre organ tillreds och äts framställs som 

något spännande och annorlunda (6:24). Att en sådan tradition även finns i det ”svenska” köket 

nämns inte. Även kalvmärkningen som Brita deltar i framställs som något exotiskt. De snittar 

kalvarna i öronen, varje familj har sitt eget märke (3:23). 

     Den historiska relationen mellan samer och majoritetsbefolkningen närmas, men något 

försiktigt. När Brita får frågan om hur det var att leva som same förr i tiden svarar hon:  

Hur det var förr i tiden att vara same. Man fick inte prata samiska i skolan, man fick inte 
ha svenska (!) namn (hon menar förmodligen samiska namn). Det var liksom strängare då 
för oss (6:40 Brita). 

Vilka det var som förbjöd samer att tala samiska i skolan nämns inte explicit. Det historiska temat 

fortsätter med att Britas äldre släkting vid middagsbordet berättar om hur hon levde i sin 

barndom. Bland annat att hon bodde i kåta från april till oktober, men flyttade ner med renen på 

vinterbetet och att de hade tio mil till närmsta väg (7:02 äldre släkting).  

Etnisk, språklig  e l l er  re l ig iös  minori te t? 

Ur innehållet i avsnittet om Brita kan det utrönas att samer både är en språklig och etnisk 

minoritet, aspekten religion nämns inte vid något tillfälle. Den etniska aspekten med att vara same 

kan anses framträda när renskötsel och jojk läggs i blickfånget och den språkliga ges betydelse när 

Brita samtalar med släktingar. Det framkommer även att det ligger en viss prestationsångest i att 

tala bra samiska hos Brita. 

Med renarna då känns det som att man får vara sig själv. Jag brukar prata samiska med 
renarna, då brukar de inte…de betygsätter inte hur man pratar (3:54 Brita). 

Detta följ av en kortare konversation på samiska där de samiska orden översätts till svenska.  
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Got don veajat? Det är: Hur mår du? Hur är det med dig?” (4:00 Brita) ”Bures! Hej! (4:01 
Brita).   

Vidare beskrivs förmågan att tala samiska i positiva ordalag av Brita, som något exklusivt. 

Man är ju glad att man kan förstå språket och kan prata rätt så bra. Svenska det kan ju 
nästan alla här. Det är roligt att kunna nåt annat! (4:47 Brita).  

 

Avsnitt III – Hos Marcus 

Essent ia l i sm e l l er  konstruktiv ism? 

Inledningsvis berättar avsnittets huvudperson, Marcus att: 

Vi i min familj, vi är judar (1:22 Marcus). 

Marcus beskriver senare in i avsnittet kort om vad han anser att vara jude innebär. Under 

promenaden till synagogan uttrycker han en stolthet över sitt judiska ursprung med följande citat. 

Jag är stolt över att vara jude, för vi har gått igenom massor av saker, men fått igenom vår 
egen vilja. Och vi har ..va’ heter’e…hjälpt andra, vi har hjälpt varandra också (4:40 
Marcus). 

Marcus tillägger att han är som mest stolt när det i synagogan uppläses berättelser om vad som 

har hänt (det judiska folket) (5:10). Marcus avslutar med att säga att det är roligt att vara jude 

(8:27). 

Det framgår inte om det går att bli en del av den judiska minoritetsgruppen på något annat 

sätt än att födas in i den.  

 

Vi el l er  dem? 

Marcus inleder avsnittet med en beskrivning av vad som skiljer hans familj mot en annans med 

att säga 

Skillnaden på min familj och på någon annans familj är att vi inte har någon fredagsmys, 
men vi har shabbat” (0:17 Marcus). 

Han beskriver att hans judiska identitet och livsstil till viss del är förenat med ett 

”annorlundaskap”, ett avsteg från vad som skulle kunna tolkas som majoritetssamhällets 

normalitet. 

Att vara jude är att man lär sig andra saker. Man är annorlunda, kan man säga, men, ja, 
man känner sig också normal förstås – man är inte en utomjording! (1:46 Marcus). 
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Detta följs av att Andrea möter pojken Marcus när han sitter i sin segeljolle som deltagare i ett 

segelläger. Marcus framstår här som en helt vanlig kille som tycker om att segla och har drömmar 

om att vinna OS (2:05). 

     Den judiska religionen med dess ritualer förklaras flera gånger med hjälp av en kristen 

terminologi, till exempel beskriver Marcus synagoga på följande vis 

En synagoga är som en kristen kyrka, fast för oss judar. Vi har inte en målning av Jesus, vi 
har en Davidsstjärna (5:25 Marcus).  

 Dessutom beskrivs rabbinen som en präst för judar (5:38). Bordsbönen beskrivs som 

Det är som om du tackar för att du fått något, som en god julpresent (7:42 Marcus).  

I avsnittet berättas det att de bakar det judiska brödet ”challebröd” (6:40). Marcus beskriver vad 

kosher innebär, att det är sådant som är godkänt för en jude att äta, men även en form av slakt, 

och relaterar shabbat med ”fredagsmys” (8:05). En illvillig tolkning av användandet av 

terminologi från kristendomen och majoritetssamhället skulle kunna vara att det pekar på en 

västerländsk eller kristen etnocentrism, medan en mer välvillig tolkning skulle mena att det gör 

religionen och sederna mer relaterbara för andra barn och ungdomar. 

 

Etnisk, språklig  e l l er  re l ig iös  minori t e t? 

I avsnittet Hos Marcus framkommer det att många judar kan tala ett språk som heter jiddisch, även 

språket hebreiska nämns vid några tillfällen och då främst i religiösa sammanhang. När Marcus 

berättar för tittarna att hans morföräldrar pratar jiddisch (2:51), följs detta av intresserade frågor 

om språket jiddisch från Marcus till sin mormor. 

Marcus Vad heter ”mormor” på jiddisch? 

Mormor ”bobe” eller ”Savta” på hebreiska (det förklaras inte vad hebreiska är 
för något)(2:58 – 3:08 Marcus & mormor). 

Andrea och Marcus besöker även en judisk religiös byggnad, en synagoga. Inne i synagogan visas 

programledaren runt av Marcus som börjar med att visa en kippa, den huvudbonad män bär 

under gudstjänsten (4:46). Under synagogsbesöket framkommer det att gudstjänstspråket är 

hebreiska (6:08). Av programinnehållet framgår det inte om jiddisch eller hebreiska är 

minoritetsspråk, bara att det är språk som talas av judar. Å andra sidan framkommer det att det 

inom den judiska gruppen talas språk som inte brukas av majoritetssamhället i övrigt. Hebreiskan 

nämns också i samband med att Marcus och hans familj firar shabbat, och att Marcus då leder 

bordsbönen på hebreiska (7:25). 

Det judiska folket historia får en kortare belysning när Marcus mormor berättar om 

upplevelser från andra världskriget och att hon suttit i koncentrationsläger. Samtalsämnet 
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kommer upp när Marcus tillsammans med sin mormor tittar på bilder från hennes ungdom 

(3:18). Mormodern berättar 

Mormor Jag är född i ett annat land, i Polen. Hemma talade vi jiddisch (3:20). 

Mormor Jag var tretton år när kriget bröt ut (3:24). 

Marcus Vilket krig…(ohörbart mummel)! (3:28).  

Mormor  Andra världskriget, andra världskriget! Jag har varit i 
koncentrationsläger. Ett koncentrationsläger är ett väldigt svårt, 
fruktansvärt ställe där folk blir dödade, men vilka detaljer det är, det 
kan man inte föreställa sig vilket inferno, vilket helvete det är. Men 
jag vill gärna berätta för dig när du blir lite äldre (3:56). 
  

Marcus reflektioner kring sin mormors upplevelser under kriget är att han menar att oavsett om 

han tycker att något är tufft eller jobbigt i livet, så måste det som hans mormor upplevt vara 

mycket värre (3:59). Andra världskriget och judeförföljelsen med tillhörande koncentrationsläger 

får ingen förklaring, det verkar som att utgångspunkten är att tittarna redan har förkunskaper i 

detta.  

Avsnitt IV – Hos Ellen 

Andrea möter upp den tornedalska flickan Ellen i skogen (1:13). Ellen berättar att hon tycker om 

skogen och dess invånare (2:16).  

Essent ia l i sm e l l er  konstruktiv ism? 

I filmen beskrivs tornedaling dels som något man är, men också som något man kan bli. 

Inledningsvis berättar Ellen att: 

Vi i min familj är tornedalingar (1:40 Ellen). 

Citatet ovan beskriver inte om det faktum att de är tornedalingar är självvalt eller ”ödets lott”. I 

kommande exempel kan en viss frivillighet i om man vill kalla sig för tornedaling eller inte 

skönjas, men också en känsla av att det tornedalska kan vara starkt känsloförknippat med en 

självidentitet. Programledaren Andreas förklaring över vad det innebär att vara tornedaling får 

utgöra exempel på att det kan finnas flera sätt att vara tornedaling på.  

Tornedaling kan man som Ellen kalla sig om man bor i området kring Tornedalen, eller 
har bott här förut. Man kan också kalla sig det om man har föräldrar som har växt upp 
här (Tornedalen) (2:55 Andrea). 

Andrea tillägger strax efter att 

Om man vill kalla sig tornedaling eller inte bestämmer man själv (3:01 Andrea).   
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Från vad Ellen berättar framkommer en stolthet över att vara tornedaling och att det alltid 

kommer att vara en del av hennes identitet. Hon säger bland annat att 

jag i framtiden antagligen kommer leva som en tornedaling, men ifall jag flyttar någon 
annanstans kommer jag innerst inne alltid vara tornedaling – en gång tornedaling, alltid 
tornedaling! (8:47 Ellen). 

  

 

Vi el l er  dem? 

När det som särskiljer minoriteten tornedalingar från majoritetssamhället beskrivs framställs 

Tornedalingarna som väldigt intresserade av friluftsliv (6:50). Även inledningsvis i avsnittet 

beskrivs tornedalingarna och deras kärlek till naturen av Ellen. 

En tornedaling är som att man är ute i naturen och så dära. Alltså, inte hela tiden, men 
asså ibland iallafall (1:58 Ellen). 

När filmen tar upp exempel från det tornedalska köket får specialitén kaffeost utgöra exempel, Andrea 

jämför ”kaffeosten” med mozzarella (4:25). En viss ”exotifiering” skulle kunna skönjas när det 

visas att de tillagar och äter fiskens inälvor (7:43). Språket meänkieli som många kan tala i 

Tornedalen tas även upp. I övrigt ger avsnittets framställning bilden av Ellen och hennes familj 

som en ”helt vanlig familj”.  

Etnisk, språklig  e l l er  re l ig iös  minori te t? 

Förutom att tornedalingarna i filmen verkar vara väldigt naturintresserade är det främst 

geografiska platsen Tornedalen och språket meänkieli som får utgöra gruppen tornedalingarnas 

sammanhållande ”kitt”. När Ellen sitter och fikar med sina morföräldrar i ”grillstugan” talar de 

meänkieli med varandra (4:50) Ellen beskriver språket som  

tornedalingarnas egna språk (4:58 Ellen). 

Vidare beskriver hon något som kan uppfattas som en stolthet över språket och att det verkar 

vara en central del av tornedalingarnas gemensamma identitetsskapande. 

Om man typ pratar meänkieli nån gång, då kan man ju känna sig stolt över att man har ett 
eget språk. Alltså, man är en grupp som är tillsammans (5:35 Ellen).  

 

Avsnitt V – Hos Jami 

Avsnittet börjar med att den sverigefinska pojken Jami åker färja till Åbo (0:15). 
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Essent ia l i sm e l l er  konstruktiv ism? 

Utifrån detta filmmaterial kan man göra tolkningen att en sverigefinne är något man är om man 

till övervägande del är bofast i Sverige, men har en finsk bakgrund. Således, torde det vara 

omöjligt för någon utan finsk bakgrund att bli sverigefinne. Huvudpersonen Jami beskriver sig 

själv och sin familj för sverigefinnar (1:25). Det är även en bild av en ”dubbel” identitet som 

träder fram. Jami är både svensk och finsk och även om han har sin ”bas” i Sverige där han lever 

i ett svenskt sammanhang med skola och vardagsliv, så talar han finska i hemmet och identifierar 

sig med Finland. Ett exempel där den dubbla identiteten uttrycks är när Jami för ett resonemang 

om sitt framtida vuxenliv 

När jag blir vuxen då tänker jag nog kanske flytta till Finland. För att det här är ju mitt 
hemland, hemställe, men jag vet inte. Det blir nog kanske Sverige också. Man får se sen 
när man är fyrtio år (8:25 Jami). 

Programavsnittet behandlar inte de historiska orsakerna till varför det finns en sverigefinsk 

minoritet i landet. Det enda som berättas är att anledningen till Jamis familjs flytt till Sverige hade 

sin orsak i faderns arbete.  

  

Vi el l er  dem? 

Eftersom handlingen till övervägande del utspelar sig i Finland får tittarna inte veta så mycket om 

hur det kan vara att leva som sverigefinne i Sverige. Däremot framgår det att Jami är en 

sportintresserad kille som gillar att umgås med kompisar, både i Sverige och Finland. (1:38). 

Bastubadande framstår som en typiskt finsk umgängesform och beskrivs som en tradition som 

man gör från det att man är fem år (4:32). Sverige verkar lite ”exotiskt” och spännande för Jamis 

finska kompisar. 

 Jamis finska kompis frågar nyfikna frågor om Sverige bland annat om det badas bastu där (3:57). 

”Finns det ens bastu i Sverige?” (4:14 Jamis kompis). Dubbel identitet? (5:04). I en sekvens kan 

man få uppfattningen att karaoke är något som är typiskt för sverigefinnar (6:45). ”För Jami är 

Finland lika mycket hemma som Sverige” (2:46 Andrea).  

  

Etnisk, språklig  e l l er  re l ig iös  minori t e t? 

Sverigefinnar framstår främst som en språklig minoritet på grund av att språket finska används 

regelbundet inom minoritetsgruppen. Att finska är ett svenskt minoritetsspråk eller begreppet 

minoritetsspråk uttrycks aldrig explicit under detta avsnitt. Ett exempel på språket finskas 

särskiljande funktion framträder när Jami berättar om vad han anser är skillnaden mellan svenskar 

och sverigefinnar. 
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Skillnaden mellan vanlig ’svenne’ och sverigefinnar är att sverigefinnar pratar två språk 
(1:48 Jami). 

Vidare uttrycker Jami en stolthet över att vara sverigefinne och sin tvåspråkighet, och tillägger att 

han känner  sig som allra stoltast när han får agera tolk mellan människor (2:10). 

Till någon del skulle det fokus som läggs på det finska bastubadandet kunna tolkas som en 

kulturell praxis typisk för den finlandssvenska minoriteten. Utifrån Jamis uttalande nedan kan 

bastubadandet framstå som en identitetsmarkör för gruppen, något som är en del i att ha ett 

finskt ursprung.  

Om jag ska bo kvar i Sverige ska jag behålla det finska språket, och bastu – det släpper jag 
aldrig! (8:34 Jami).  

Sammanfattning av analys 

Av programseriens samtliga avsnitt framträder en bild av att man föds in i en minoritetsgrupp; 

det är någonting som man är och inte någonting som man blir. Undantaget finns i avsnittet Hos 

Ellen, som handlar om minoriteten tornedalingar, där det finns något som kan tolkas som en 

öppning för att bli tornedaling i ett senare livsskede och att man själv väljer om man vill 

identifiera sig som tornedaling eller inte. Det är till övervägande del exempel på ett essentialistiskt 

förhållningssätt till minoritetsgruppernas existens som uppvisas i programserien. Om 

minoritetsgrupperna är en del av ”oss” eller om de representerar ”den Andre” (dem) framställs i 

dessa fem avsnitt som ”både och”. Dels presenteras särskiljande drag hos alla fem 

minoritetsgrupper som exempelvis deras egna språk och ”annorlunda” kulturella praxis och dels 

ligger mycket fokus på att visa att huvudpersonerna är som vilka barn som helst med helt 

”normala” intressen som innebandy, segling, shopping med mera. När de särskiljande dragen, det 

som är unika vanor eller attribut för den aktuella minoritetsgruppen presenteras, kan det i vissa 

fall finnas tendenser till exotifiering. Till exempel läggs mycket fokus på samers och 

tornedalingars vana att äta inälvsmat. Tornedalingars kärlek till naturen lyfts också fram som en 

allmängiltig sanning i avsnittet Hos Ellen. Kortfattat, svaret på analysfrågan Vi eller dem? kan anses 

vara båda delarna. 

Denna dubbelbottnade bild  framträder starkt genom hela programserien. De fem nationella 

minoriteterna kan utifrån programinnehållet anses vara såväl etniska, språkliga och religiösa 

minoriteter. Den enda uttalat religiösa minoriteten av de som presenteras i serien är judarna. I 

resterande fall nämns inte religion på något som helst sätt. Resterande fyra kan antingen anses 

vara både etniska- eller språkliga minoriteter, eller enbart etnisk eller språklig. Där betoningen på 

främst etniska aspekter lyser med starkast närvaro är hos minoritetsgrupperna romer och samer, 

medan tornedalingar främst lyfts fram som en språklig minoritet.  

Utöver ovanstående kan också konstateras att programseriens samtliga barn ingår i något som 

kan beskrivas som traditionellt heterosexuella kärnfamiljer där föräldrarna lever tillsammans som 
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man och hustru. Dessutom utför inget barnen handlingar eller har ett utseende som bryter mot 

majoritetssamhällets etablerade normer kring passande utseende och intressen.  

I de fall avsnitten tar upp frågan om det historiska förtryck som dessa grupper varit utsatta för, 

så nämns ett sådant endast i avsnitten om judar och samer. I judarnas fall skedde det historiska 

förtrycket på kontinenten, men det berättas inte vilka som utövade det mot dem. Det förtryck 

som samer har utsatts för som lyftes fram var ett språkligt förtryck. Samerna hade inte rätt att tala 

samiska eller använda sina samiska namn, men inte heller här nämns vem eller vilka som 

sanktionerade dessa förbud. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att granska hur Sveriges nationella minoriteter framställdes i 

läromedlet Andrea hälsar på. Med hjälp av analysfrågorna ”Essentialism eller konstruktivism?”, ”Vi 

eller dem?” och ”Etnisk, språklig eller religiös minoritet?” försöker denna uppsats undersöka hur 

Sveriges nationella minoriteter framställs och om framställningen kan förstås i termer av ”vi och 

dem”, men också om och i sådant fall hur det ges exempel på ett historiskt eller nutida förtryck 

mot dessa grupper. I nedanstående avsnitt diskuteras studiens resultat i dialog med tidigare 

forskning och teoretisk bakgrund med hjälp av vissa centrala begrepp. Denna studies värde för 

och dess eventuella bidrag till samhället tas också upp. 

Analysdiskussion 

I samtliga avsnitt av programserien Andrea hälsar på finns något som skulle kunna beskrivas som 

en tudelad framställning av Sveriges nationella minoriteter, dels görs stora ansträngningar för att 

framställa avsnittens barn som så vanliga som möjligt, men det förekommer även sekvenser där 

det uppvisas mer exotiska inslag från dessa barns vardag. Två av dessa sekvenser visar att samer 

och tornedalingar äter inre organ från djur som slaktas. Det fokus som läggs på det kan uppfattas 

som en relativt märklig fokusering på särskiljande egenskaper. Detta anser jag är märkligt därför 

att det även i det ”svenska” majoritetssamhället finns en lång tradition av att ta tillvara på dessa 

delar av djur, exempelvis pölsa, kaviar och blodpudding.  Det verkar som om människorna som 

ligger bakom programseriens produktion har ansträngt sig för att framställa minoritetsbarnen 

som så ”vanliga” som möjligt. Om det är dessa ansträngningar som har legat till grund i deras 

urvalsprocess av deltagande barn kan jag endast spekulera i, men jag kan däremot konstatera att 

det är något som kan liknas vid en standardiserad kärnfamiljsnorm innehållandes ”mamma, 

pappa och barn” som reproduceras i samtliga avsnitt. Det är fullt möjligt att tänka sig att detta 

urval skulle kunna göras i syfte att göra det lättare för yngre tittare att relatera till barnen, dock 

lever många barn tillhörandes majoritetsbefolkningen som barn till ensamstående eller i en annan 

familjesammansättning än en traditionell kärnfamilj. Trots att jag mycket väl anser att 

programserien har goda intentioner är avsaknaden av ett normkritiskt förhållningssätt uppenbar. 

Som en parallell till Kumashiro (2000) granskning av strategier för icke-förtryckande undervisning 

skulle dessa avsnitt kunna definieras som Education About the Other, även om barn från berörda 

minoritetsgrupper får berätta om sig själva, så är det inga könsnormer eller maktstrukturer som 

utmanas. En ytterligare aspekt att ha i åtanke när det kommer till det programseriens deltagare 

återberättar är vem som görs till representant för minoritetsgruppen, en fråga som även Olsson 

(2010) tar upp. I likhet med henne kan jag konstatera att ingen kan göras till en hel grupps 

representant. Det kan dock vara viktigt att som undervisande lärare framhålla att det som visas är 
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ett exempel på hur det är att växa upp i ett minoritetssammanhang, men att det i likhet med 

majoritetssamhället finns en uppsjö av varianter för hur ett liv levs och en vardag ser ut. 

Framställningen av Sveriges nationella minoriteter i Andrea hälsar på präglas av något som jag 

uppfattar som en strävan efter att uppvisa minoriteternas ”normalitet” tillsammans med något 

inslag som visar upp det avvikande; det som kännetecknar den aktuella minoritetsgruppen och 

ger den särprägel som är nödvändig för gruppens definition. På frågan om det är en dikotom 

världsbild, där människor delas in i ett ”vi och dem” eller i in- eller utgrupp som Bauman och 

May (2006) talar om, skulle svaret vara nekande från min sida. Jag ser i programserien heller inte 

några inslag av nedsättande stereotyper som Kamali (2006) menar ofta har använts och 

fortfarande används när ”den Andre” ska beskrivas av majoritetsbefolkningen. Detta kan givetvis 

vara en tolkningsfråga, en annan skribent skulle möjligen se något annat än vad jag som vit man 

med en given plats i majoritetssamhället gör. I avsnittet Hos Marcus förklaras och definieras 

judendomen med hjälp av kristen terminologi. Kamali (2006) menar att andra religioner ofta mäts 

med en kristen måttstock och att de skulle vara ett uttryck för en etno- eller eurocentrism 

(Kamali, 2006, s. 94f). Så kan det  vara i många fall, men i det här fallet skulle jag snarare se det 

som ett uttryck att begripliggöra en judisk religiös praxis för en större massa barn uppväxta i en 

kristen kultursfär. Mattlar (2008) menar att begreppet etnicitet betyder olika saker beroende på 

om det förstås utifrån ett konstruktivistisk eller essentialistiskt synsätt. Utifrån den information 

som förmedlas i Andrea hälsar på framträder bilden av att man är sin minoritet och att man är det 

därför att ens förfäder har varit det, med andra ord ett essentialistiskt förhållningssätt. Det enda 

undantaget var i avsnittet Hos Ellen där det fanns något som kunde tolkas som en möjlighet att bli 

tornedaling. Detta resultat anser jag både vara intressant och problematiskt. Det som gör det 

intressant är att det på ett så självklart vis beskrivs som ödesbestämt något som följande citat kan 

utgöra exempel för ”en gång tornedaling, alltid tornedaling!” (8:47 Ellen) och ”Jag är same och that’s it! Det 

är inte så mycket att tänka på. (5:11 Brita). Det är även intressant och problematiskt att det inte tas 

upp att det går att konvertera till judendomen. Varför inte konvertitsfrågan avhandlas kan ha och 

göra med det som Runblom (2006) framhåller, att läromedel är begränsade till formatet och att 

något måste väljas bort. 

I likhet med Mattlar (2014) presenteras i det analyserade materialet de nationella 

minoritetsgrupperna som något som kan liknas vid etniska, språkliga eller religiösa minoriteter. 

Denna studie bekräftar Mattlars (2014) beskrivning om att judar kan räknas som både etnisk, 

religiös och språklig minoritet, med en etnisk/religiös tyngdpunkt. Denna samstämmighet 

hittades också hos övriga grupper, där tornedalingar och sverigefinnar främst kan anses utgöra en 

språklig minoritet och att romer och samer är ungefär lika mycket etniska som språkliga 

minoriteter. Med undantag för avsnittet om judar lyser religionen med sin frånvaro i samtliga fall. 

I endast två av avsnitten, Hos Marcus och Hos Brita, berättas det om någon form av förtryck 

mot dessa grupper. I övriga fall är frågan helt frånvarande. Detta är något jag finner  

anmärkningsvärt, då det hos dessa grupper finns en lång historia av marginalisering och förtryck 
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från majoritetssamhällets sida, ett förtryck och marginalisering som till viss del även pågår i det 

nutida samhället. I avsnittet Hos Marcus placeras förtrycket till en annan plats och en annan tid när 

mormodern talar om sina erfarenheter från Andra världskrigets dagar, men förtryckarna pekas 

inte ut. Sverige nämns också som det paradis mormodern efter denna period fick flytta till, men 

om nutida angrepp och förföljelser mot Sveriges judiska minoritet råder det total tystnad. Även 

om det i avsnittet Hos Brita nämns att samer inte fick tala sitt eget språk eller använda sina 

samiska namn i skolan förr i tiden, så pekas inte förtryckaren ut explicit. Det verkar som att 

människorna bakom produktionen av Andrea hälsar på inte vill beröra saken i någon större 

utsträckning. I denna produktion visar sig ”ondskan” alltid på någon annan plats eller i någon 

annan tid. En förklaring till denna tystnad skulle kunna vara att de anser att målgruppen (barn i 

årskurs 4-6) är för unga för så tunga ämnen. Ytterligare en förklaring till varför detta inte nämns 

är att det skulle bero på en räddhågsenhet för eller en oro över att riskera programseriens 

marknadsmässiga gångbarhet. Utifrån denna studies användning och förståelse för 

diskursbegreppet finns en förståelse för att omkringliggande faktorer påverkar produktionen av 

ett läromedel, i likhet med de exempel Runblom (2006) tar upp i sin problematisering kring 

läromedelsformatet, att något väljs och något annat väljs bort och det är mycket kunskap som ska 

in i ytterst begränsade ramar. Dessa synpunkter känns helt förståeliga, men det bör hos lärare och 

läromedelsskapare finnas en förståelse för att det får konsekvenser. Om vissa händelser och 

fenomen osynliggörs riskerar det att påverka samhällets syn på och förståelse av minoritetsfrågan 

i en riktning som kanske inte är helt önskad. 

Avslutningsvis, i enlighet med de slutsatser Mattlar (2011) kom fram till, att en 

historieundervisning som enbart utgår från förlagstryckta läroböcker inte kan leva upp till målen i 

läro- och kursplaner, anser jag inte heller att produktionen Andrea hälsar på är ett läromedel som 

kan stå för sig själv. Programserien rör sig på sådan ytlig nivå att en djupare förståelse inte kan 

nås. Det historiska perspektivet saknas i princip helt och hållet och det framhålls inte vilka 

rättigheter de nationella minoriteterna har i dag. Å andra sidan kan det argumenteras för att det 

historiska perspektivet måste tillhandahållas eleverna senast efter avslutad grundskola (Skolverket, 

2011). Denna produktion är avsedd för grundskolans årkurser 4-6. Dessutom är det den 

undervisande lärarens ansvar att se till att läro- och kursplanens mål uppfylls, inte 

läromedelsproducenters ansvar. Andrea hälsar på, skulle snarare kunna ses som en fungerande del i 

skolundervisning om Sveriges nationella minoriteter, men undervisningen bör inte baseras på 

enbart detta material. Från denna studie kan det inte dras några generella slutsatser rörande 

innehåll i läromedel om de nationella minoriteterna, eftersom endast ett läromedel analyserades. 

Studien kan dock bidra till en ökad medvetenhet hos verksamma lärare och lärarstudenter över 

vikten av att kritisk granska presumtivt läromedelsmaterial och att reflektera över vilka synsätt 

och normer ens egen undervisning förmedlar. 
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Förslag t i l l  kommande s tudier  

Andrea hälsar på är bara en enstaka produktion och utger sig för att vara avsedd för årskurserna 4-

6 i grundskolan. Därför hade det kunna vara av intresse att undersöka material avsedda för de 

senare årskurserna. Vidare kan det vara intressant att se hur olika lärare arbetar med ämnet 

nationella minoriteter och minoritetsspråk i sin undervisning. Att intervjua elever som avslutat 

grundskolan i syfte att ta reda på vad de vet om ämnet skulle också kunna vara relevant. 
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Konklusion 

Syftet med denna studie var att granska hur Sveriges nationella minoriteter framställdes i 

läromedlet Andrea hälsar på och om framställningen kunde förstås i termer av ”vi och dem”. 

Vidare undersöktes huruvida programserien tog upp ett nutida eller historiskt förtryck mot dessa 

grupper. Studiens analys visade att det var en tudelad bild av de nationella minoriteterna som 

presenterades. Dels framhölls de deltagande individernas normalitet, och dels deras särdrag. I 

samtliga fall levde programseriens deltagare i en traditionell kärnfamilj. Det gick inte att dra 

slutsatsen att någon av de grupper som presenterades i materialet framställdes i någon negativ 

dager, eller att det skulle var en utgrupp alternativt ”den Andre” som presenterades för tittarna. 

Det var även till övervägande del en bild av att en individ tillhörande en minoritetsgrupp är 

någonting som man är snarare än något man kan bli medlem i. En ytterligare slutsats som drogs 

var att i de få fall ett förtryck mot dessa grupper avhandlades i programserien, så hade alltid 

förtrycket ägt rum på någon annan geografisk plats eller i en annan tidsperiod utan att en 

namngiven förtryckare nämndes.  
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