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Syftet med vårt examensarbete var att genom pedagogiska aktiviteter stärka identiteten hos 
ungdomar med minoritetstillhörighet samt öka förståelsen för det mångkulturella. Vi genomförde 
utvecklingsarbetet i två minoritetsgrupper, en samisk och en tornedalsk, under sju praktikveckor. 
Ungdomarna var i åldern fjorton till femton år. Vi använde loggboken som instrument, där 
eleverna skrev sina reflektioner efter lektionstillfällena. Resultatet visade att samiska ungdomarna 
har en stark kulturell identitetskänsla medan ungdomarna i Tornedalen inte såg någon skillnad 
mellan att vara svensk eller tornedaling. Ungdomarna i de båda grupperna visade stor acceptans 
till andra kulturer, även om det fanns inslag av avvaktande attityder. Vi drog slutsatsen att 
ungdomarna tillhörande de olika minoriteterna anser sig vara lika mycket värda som de övriga. 
Även om självbilden är stark kommer det i framtiden att krävas insatser i kulturarbetet för att 
bevara och utveckla de båda kulturerna. 
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Vi tillhör minoriteterna samer och tornedalingar i Norrbotten. Under uppväxttiden har vi upplevt 
vår kultur sämre än majoritetssamhällets. Det svenska samhället har haft ett historisk 
nedvärderande synsätt på våra kulturer. Normen var storstadskulturen. Många generationer har 
påverkats av denna uppfattning, detta har lett till att tornedalingar och samer nedvärderat sin egen 
kulturtillhörighet. Det mångkulturella Sverige har ändrat dagens politik och lett till en förbättrad 
situation för dessa minoriteter. Minoritetsspråklagsstiftningen var en del i ledet för att höja 
statusen för de nationella minoriteterna, men viktigt är även att medvetandegöra  värderingar hos 
oss för att stärka självkänslan. Skolan har en betydelsefull roll i ungdomarnas sökande efter den 
egna identiteten. Genom att arbeta med värdegrundsfrågor och öka kunskaperna om närsamhället 
samt minoritetens historia, kan skolan hjälpa ungdomarna att se sig själv i ett globalt 
sammanhang. 
 

 
Vår kultur är en härd 

i härden glöder bränder 
Från bränder stiger rök 

som lockar 
 

Blås på bränderna 
så de inte slocknar! 

Rör om så det lyser till! 
Lägg på ved och ris 

så glöden orkar värma 
och vår kultur fortleva! 

 
(Ur *LHOD��JLHOD� Paulus Utsi) 

 
 

�
�
 

'HILQLWLRQVEHJUHSS�

.XOWXU�
 
Enligt Statens offentliga utredning (1996:143), ”Krock eller möte. Om den mångkulturella 
skolan”,�går det att definiera kultur på två sätt. I en definition omfattas endast tänkandet, som ger 
ordning och inriktning i människors liv. Den andra definitionen för kultur är en grupps tankar, 
handlingar och omgivande förhållanden. Det finns många kulturer, till exempel, kvinnokultur, 
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arbetarklasskultur, ungdomskultur, storstadskultur. En stad, stadsdel eller skola är mångkulturell 
om den har många olika kulturella grupper. En mångkulturell grupp kan vara olika grupper 
människor med olika livsstilar, språk och erfarenheter. Begreppet mångkulturell är beskrivande i 
jämförelse med interkulturell som är ett sätt att förhålla sig till kulturer. Med ett interkulturellt 
synsätt intresserar sig individen för andra kulturer och är beredd att ta till sig av dem. Samtidigt 
vill individen dela med sig av sin kultur, det handlar om ett dynamiskt växelspel.   
 
Jernström och Johansson (1997) anser språket som en viktig del i kulturarvet, men kultur 
innehåller mycket mer. Kultur är gemensamma föreställningar, värderingar och beteende. 
Begreppet kan förklaras genom att det är ett folks sätt att leva, beteendemönstren överförs från 
generation till generation. På detta vis lär sig den yngre generationen förstå sin omgivning och 
växer in i kulturen. Kulturen kan delas in i tre dimensioner. 
� Materiella, som är synliga genom produkter av teknologi och hantverk. 
� Mentala, som innefattar värderingar, kunskaper, attityder och föreställningar. 
� Sociala, som innefattar mer eller mindre fasta relationer mellan människor och hur man 

umgås med varandra. 
 
 

(WQLFLWHW��HWQLVND�JUXSSHU�RFK�HWQLVND�JUlQVHU�
 
En allmän definition av etnicitet görs i Statens offentliga utredning (SOU 1990:84), "Språkbyte 
och språkbevarande", där känslan av gruppsamhörighet baseras på gemensamma karakteristiska 
drag, till exempel, språk, ras och religion. Ett annat sätt att definiera en etnisk grupp är med 
objektiva kännemärken, exempelvis; gemensamt ursprung, territorialitet, gemensam kultur, seder, 
markörer, religion, språk, sammanhållning.   
 
Enligt Barth (1994) är det inte de gemensamma kulturdragen som är det viktigaste utan den 
självtillskrivna statusen. Mellan kulturerna finns det ett kulturbyte, men det viktigaste inslaget är 
de etniska gränserna. För att upprätthålla gränserna är den etniska gruppens fortbestånd av stor 
betydelse, genom medlemmarnas vilja att tillhöra eller ökning av medlemmar till gruppen kan de 
etniska gränserna bestå. Det finns olika betydelsefulla markörer som markera de etniska 
skillnaderna. Markörerna kan delas in i två kategorier, uppenbara signaler och tecken samt 
grundläggande värdeorientering. Under stabila och trygga samhällsförhållanden påverkas inte den 
etniska gruppen och man erkänner tillhörighet till gruppen. Vid en individuell utveckling eller om 
det uppstår hinder i grupptillhörigheten, kan ett byte av grupp ske.  
 

6RFLDOLVHULQJ�
�
Balto (1997) skriver att socialisering är en process som pågår från födseln till döden, en process 
då individen växer sig in i samhället. Detta innebär att individen påverkas samtidigt som 
individen själv påverkar sin sociala samhörighet. Enligt Wellros (1998) är målet med 
socialisering internalisering som innebär att normer och värderingar förs till individens inre och 
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blir en del av personligheten. Kännetecken för en lyckad socialisering är att individen inte 
registrerar påverkan och formning. Individen uppfattar sitt synsätt på världen som en självklar 
rätt, värderingarna som personliga uppfattningar och handlingsmönstren som självklara. Sällan 
reflekterar individen över sin egen kultur, istället anser man sig inte ha någon kultur, utan är ”som 
vanligt”. Grupperna och kulturen är alltid föränderliga och varje person ingår i flera olika 
kulturer, i olika ”vi-grupper”. Man kan röra sig obesvärat mellan sina kulturer när man lärt sig de 
olika gruppernas koder och tolkningsmönster. Olika kommunikationsstrategier väljer man allt 
efter situationen och beroende av i vilken grupp man befinner sig. Socialisationsprocessen är 
långsam och tidskrävande. I alla samhällen finns hjälpmedel för att underlätta socialisationen som 
språket, värderingar, tid, rum, roller, relationer och hierarkier. 
 
 
,GHQWLWHW�RFK�VMlOYXSSIDWWQLQJ�
 
Imsen (1992) anser att ha en identitet är att känna sig själv och veta vad man står för. Det är en 
känsla av tillhörighet i förhållandet till förfluten tid, nutid och framtid. Identitet innebär att ha en 
stabil och trygg självuppfattning samt att vara medveten om sin sociala förankring. Imsen skriver 
hur identiteten är den integrerade summan av positiva och negativa "självkänslor" som förvärvats 
och lagrats under barndomsåren. Självuppfattningen är grundad av den bild man har av sig själv 
eller som man får som återkoppling från andra människor. 
 

5ROONRQIOLNWHU�
 
Enligt Karlsson (2001) har varje individ oftast flera olika roller. Det kan vara en fördel eftersom 
flera roller kan komplettera varandra och ge individen en mer mångfacetterad självbild. Det 
innebär att man blir mer medveten genom att medvetet söka efter sin identitet i flera kollektiv.  
Detta kan leda till att identiteten blir stärkt. Ibland kommer dock de olika rollerna i konflikt med 
varandra, när skillnaderna mellan rollerna och förväntningar upplevs för stora. En negativ 
påverkan kan ske om en individ ofta upplever stora rollkonflikter. Rollkonflikter finns av två 
slag: 
� En person, i en och samma roll, upplever motstridiga förväntningar på det rätta rollbeteende 

från omgivningen och från sig själv. 
� En person har två eller flera roller med motstridiga normer. 
�

$WWLW\GHU�
  
Wellros (1998) definierar begreppet attityd som en kognitiv och känslomässig hållning till ett 
fenomen. Vid beskrivning av människors attityder används ofta positiva eller negativa begrepp. 
Attityd kan även vara ett handlingsredskap i olika situationer. Attityder delar man med många i 
sin omgivning eftersom de är inlärda i samband med den övriga socialisationen. De innehåller 
känslor därför kan en personlig upplevelse leda till en attitydförändring och därefter påverka 
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beteendemönstret. Attityder är mer individuella, situationsbundna och föränderliga än 
samhällsvärderingar. 
 
Karlsson (2001) menar att attityderna har några viktiga uppgifter. De hjälper oss att förenkla 
tillvaron, vi kan inte ta emot alla intryck som når oss varje dag därför måste ett urval göras. 
Attityder är en klassificering utifrån en värdedimension. Enligt Karlsson finns risken att attityder 
kan leda till feltolkningar av verkligheten och utvecklas till fördomar. Attityderna hjälper oss att 
organisera vårt tänkande, minnen och beteenden genom att de bidrar med kunskaper och 
övertygelser som stödjer värderingen. Attityder hjälper också individen att definiera och 
upprätthålla sin självbild.  
 
 

�0lQQLVNRV\Q�
 
Sjöwall (1994) anser att vårt förhållningssätt är avgörande i ett mångkulturellt och antirasistiskt 
arbete. En viktig del är att arbeta med de egna attityderna. Våra egna personliga erfarenheter och 
förväntningar påverkar förhållningssättet.�
Herlitz (1999) menar att vid ett möte med människor från andra kulturer är det viktigt att ha 
kunskaper men även en god vilja, detta för att mötet ska bli lärorikt och värdefullt. En sådan 
inställning leder till att mötet sker i positiv anda. En viktig fråga är hur man ser på andra 
människor. "Har du en människosyn som säger att alla människor har lika värde? (s 91)”. Detta 
innebär inte att man måste tycka om alla människor, utan att alla har lika värde som människa.  
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6DPHUQDV�KLVWRULD�
 
Enligt Ruong (1982) är samerna den äldsta etniska minoriteten i Norden, med rötter från 
forntiden. Människan har anpassat sig till den arktiska naturen under flera tusen år. Detta utgör 
basen för det samiska samhället med karakteristiska kultur och religiösa drag. Den förkristna 
religionen uttryckte en helhetssyn som påverkade resursanvändningen och ekonomin. Ännu idag 
betonar samerna att människan och naturen hör ihop. Under 1500-talet startade den svenska 
staten en försvenskningsprocess bland samerna. 
 
Lundmark (1999) berättar om birkarlarnas inträde, dessa var handelsmän med uppgift att ta skatt 
av samerna. De var den första kontakten mellan samerna och staten. Senare förblev de 
handelsmän som verkade i området men tappade rätten att ta skatt. Redan under 1300-talet kom 
många samer i kontakt med kristendomen men det var först under 1600-talet som kristnandet av 
samer kom i gång på allvar. Fjellström (1985) säger att "statens och kyrkans förordningar att 
därefter i 300 år omgärdas, prägla och omfatta svensk samisk kultur och näringsliv (s 76). 
Lundmark (1999) skriver att kyrkor byggdes på flera platser och samerna kom lydigt till kyrkan, 
men många av de fortsatte att dyrka sina gudar och behöll sin tro. Kronan reagerade på detta och 
började döma ut böter och straff för "avguderi". Omkring 1770 ansågs den kristna religionen 
dominera bland samer. Lappmarksplakaten var ett led i statens kolonisation av området. Det 
första kom år 1673 och medförde skattefrihet i 15 år för nybyggarna. 1695 kom det andra 
lappmarksplakatet för att uppmana till fler byggen, med kravet att nybyggarna skulle bruka 
jorden. Även ett lapplandsreglemente tillkom 1749, för att locka fler nybyggare. Flera inslag 
fanns för att skydda samernas rättigheter. Lundmark skriver om hur Lappmarksgränsen drogs 
samtidigt, innanför den var samernas ställning stark gentemot nybyggarna så länge de följde 
reglementet. Under 1800-talet startade staten den så kallade avvittringen, vilket innebar att man 
delade ut mark till nybyggare för att stärka dem ekonomiskt. Samerna fick inte mark tilldelad och 
efter att tidigare fått beta sina renar på kronans mark hotades nu deras försörjning. Slutligen fick 
samerna tilldelade ett begränsat antal skattefjäll som betesmark.  
 
Lundmark berättar att det under 1800-talet fanns ett rasistiskt synsätt på samer. ”Rasism är att 
tillskriva en etnisk grupp medfödda egenskaper som gör den underlägsen andra i något avseende 
(s 86).” Samerna ansågs vara flyktiga och ombytliga, sakna fasthet och stadga. Denna uppfattning 
slog rot i samhället och det blev lätt att ta skatteområden ifrån dem. Samerna blev utsatta för 
rasforskningen skallmätning, de ansågs vara extrema kortskallar till skillnad från svenskarna som 
var långskallar. En teori som slog igenom hos politiker var att man skulle rensa ut 
"mindervärdiga" från den egna folkgruppen. Lundmark skriver vidare om uppfattningen att 
samernas folkgrupp inte hade egenskaper som krävdes för att ta sig till högre nivåer. Samernas 
rättigheter togs till största delen ifrån dem, en del fick de behålla med motiveringen att det var 
synd om dem och att betesrätten var en allmosa från staten.  I slutet av 1800-talet inleddes ett nytt 
skede i samepolitiken i Sverige, "lapp-ska-vara-lapp"-perioden. Man menade att samernas näring 
borde skyddas och samerna själva även skulle skonas från civilisationen som hotade deras 
existens. Samernas barn skulle delta i nomadundervisningen, det var viktigt att de inte lärde sig 
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för mycket om världen utanför. Det dröjde till slutet av 1930-talet innan samerna fick fasta skolor 
och slutligen rätten att själv påverka sina barns skolgång.  
  
Svonni (1996) säger att samerna kallar sitt eget bosättningsområde, 6iSPL��Detta område sträcker 
sig från östkusten av Kolahalvön rakt över norra Finland, den norska kusten samt de inre delarna 
av Sverige till Jämtlands län. Samer finns boende i små och stora kommuner, i samhällen och 
städer. Det är endast inom Kautokeino kommun och Karasjok kommun i Norge, som samerna är i 
majoritet. Det finns inga siffror som visar hur många samer som bor inom 6iSPL� Den samiska 
befolkningen räknas till ungefär 60 000 individer, 35 000 i Norge, 17 000 i Sverige, 6 000 i 
Finland och 2 000 i Ryssland. Dessa siffror visar en osäker bild, därför ingen samisk folkräkning 
har ägt rum i Sverige och Norge. Dessutom finns det ingen vetskap om hur många av dessa som 
anser sig vara same eller hur många av dem som vill bli räknade som samer. När de samiska 
parlamenten installerades i Norge och Sverige, registrerades de samiska väljarna i varje land. I 
Sverige registrerades 5 000 individer och i Norge 8 000. 
 

6DPLVN�LGHQWLWHW�
 
Svonni (1996) säger att samerna i länderna Finland, Norge, Ryssland och Sverige utgör en etnisk 
minoritetsgrupp, som definieras som ursprungsbefolkning med eget bosättningsområde, 6iSPL���

Definitionen same är till stor del beroende på i vilken kontext man finner det. Detta kan man se 
vid de olika staters definition av samer, där den norska Samelagen, 1987, grundade samisk 
identitet på språket, likaså utgjorde detta kriterium vid inrättande av Sametinget� �6iPHGLJJH���

1992, i Sverige. Vid en samisk folkräkning i Finland, 1962 var det samiska språket ett kriterium 
för same. Enligt regeringsauktoriteten inom dessa tre länder är samisk identitet knutet till språket. 
 
Andersson (1994) menar att den samiska kulturen är ett levnadssätt som skapats under det hårda 
arktiska och subarktiska klimatet, där den viktigaste källan för försörjning och livsmönster var 
renen. Idag har nomadismen övergått till fast boende där renskötaren följer renen mellan de årliga 
vandringarna. De samiska ungdomarna söker idag fotfäste i två kulturer, den samiska och 
storsamhällets. Deras problem ska de lösa i det pluralistiska samhället de lever i, parallellt värna 
om sin kultur, utveckling och stå för sin egens folkgrupps värderingar och livsmönster. Många av 
dessa ungdomar utvecklar dubbla identiteter.� "Bland samer är de helt och hållet samer i ord, 
tankar och känslor" ( s. 9). I det storsamhälle de lever och verkar i rör de sig hemvant och kan 
identifiera sig som same eller som svensk, norrman, finländare eller ryss beroende på situation. 
Detta leder till potentialer för de dubbla identitetspersonligheterna. 
 
Enligt Ruong (1981) försvinner identitetskriterier och nya tillkommer vilket innebär att den 
etniska identiteten inte är statisk utan föränderlig eller dynamisk. Denna förändring kan ske 
genom två alternativ: en passiv som leder till utplåning eller en aktiv som under positiva 
förutsättningar leder till överlevnad och utveckling. Samernas förändring har fram till sekelskiftet 
varit passiv. Därefter har en förändringsprocess tagit vid, där de aktivt värnat om sin existens som 
ett eget folk. Ruong skriver om den inledande utvecklingens två handlingscentra, en sydlig och 
nordlig. I det sydliga centrat agerade man för ett samiskt landområde. Det nordiska var i norr, 
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Finnmarken, där tyngdpunkten låg på modersmålet samiska. Jordbrukskolonisationen hotade 
samernas existens i Sverige och i Norge var hotet den språkliga förnorsknings- och 
assimilationspolitiken.  
 
Ruong menar att miljön är ett viktigt identitetskriterium, där människan är en produkt av 
genetiskt arv och miljö. Miljön är viktig faktor i jagets framväxt och utformning. Miljön och 
upplevelserna blir ett kulturarv som återspeglar sig i språket, diktningen och sången, i myterna, 
arbetslivets utformning i näringarna, i kampen för födan och mot kölden, utformning av 
dräktskicket och bostaden. Miljön kan delas in i olika skikt, markskikt, djurskikt, arbetsskikt och 
sociala skikt. Utsätts någon av dessa miljöer för påverkan utifrån, påverkas samtliga skikt som till 
exempel genom jordbrukskolonisations intrång på naturen och skogsbrukets påverkan på marken, 
växtligheten och djurlivet. Naturaexploateringar förorsakade de stora befolkningscentra vid 
Malmfälten som påverkade den sociala och språkliga miljön. 
 

Svonni (1996) skriver att vid den 7:e nordiska samekonferensen i Gällivare, 1971, 
formulerades kännemärken för en samisk identitet. Dessa uttrycktes i en vi-akt. 

 
Vi är samer och vill vara samer, utan att därför vara varken mer eller mindre än andra folk i 
världen. Vi är ett folk med ett eget bosättningsområde, ett eget språk och en egen kultur och 
samhällsstruktur. Vi har under historiens lopp funnit vår bärgning och levat i Same-ätnam, 
och vi äger en kultur som vi vill skall utvecklas och leva vidare. 

 
Jakt, fiske, renskötsel och jordbruk är sedan länge de näringar som samer utövat och utövar, men 
den viktigaste näringen i Sverige är renskötsel. I Sverige är det cirka 2 500 personer som bedriver 
renskötsel och bor inom det samiska bosättningsområdet. Inom detta område är det dock ungefär 
6 000 samer som inte idkar renskötsel. Rennäringslagstiftningen anger vem som har renskötselrätt 
och har därmed gjort en samisk definition. Renskötselrätten får den som har far- eller 
morföräldrar som idkat renskötsel.  
 
Enligt Statens offentliga utredning (1999:25), "Samerna - ett ursprungsfolk i Sverige frågan om 
Sveriges anslutning till ILO:s konventioner nr 169�� , betraktar sig samer som en 
ursprungsbefolkning. 1977 bekräftade den svenska riksdagen samerna som ett ursprungsfolk. Den 
person som först och främst identifierar sig som same är same. 
 
Svonni (1996) säger att de externa identitetsmarkörerna som är tillskrivna av icke samer, är 
renskötseln den mest utmärkande. Även den samiska dräkten ses som en identitetsmarkör, den 
traditionella bostaden kåtan, språket och jojken� Nyhetstidningar i norra Sverige nås av brev som 
publiceras, där man likställer renskötare med samer. Många brev riktar en fientlighet mot 
samerna, speciellt mot de renskötande. Orsaken är att de renskötande samerna anses ha för många 
renar och anses ta emot stora mängder statliga pengar. 
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Svonni (1993) skriver att samiskan tillhör den finsk-ugriska språkfamiljen. De östersjöfinska 
språken, finska, estniska med flera är närmast besläktad. Dessa språk går tillbaka på ett 
gemensamt urspråk, tidig urfinska, detta språk talades av befolkningsgrupper kring Finska viken. 
Enligt Angéus Kuoljok (2002) talas de samiska varieteterna i Norge, Sverige, Finland och 
Ryssland. Dessa varieteter indelas i östsamiska (enare-, skolt-, kolasamiska), centralsamiska 
(nord-, lule-, ume-/pitesamiska) och sydsamiska. Samiskan har stora regionala variationer och 
forskarna har svårt att besluta om man ska kalla de för ett språk eller flera samiska språk. Idag har 
nordsamiskan utvecklats till minoriteternas majoritetsspråk, språket har störst antal talare. Enligt 
skriften ”Samerna- solens och vindens folk” (1993) skedde dialektklyvningar de sista årtusendet. 
De data som finns angående språkfärdigheter i samiska är skilda. En beräkning från 1988 visade 
att det var 19 000 som talade samiska som första språk, av dem var det 10 000 individer i Norge, 
5 000 Sverige, 3 000 Finland och 1 000 i Ryssland.  
 
Angéus Kuoljok skriver (2002) att sedan 1992 har det funnits språklagar i Finland och Norge, 
vilket ger samiska språket ett officiellt erkännande. En ny minoritetspolitik infördes i Sverige och 
riksdagen antog propositionen Nationella minoriteter i Sverige. Detta mynnade ut i att Sverige 
ratificerade Europarådets ramkonvention skydd för de nationella minoriteterna och den 
europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk. Det här resulterade i en språklag för 
samiskan som trädde i kraft den 1 april 2000 inom de fyra nordligaste kommunerna, Kiruna, 
Gällivare, Jokkmokk och Arjeplog. Samiska språket fick en officiell status.  
 

7RUQHGDOLQJDUQDV�KLVWRULD�
 
Winsa (1997) berättar om Tornedalen historia och om dess befolkning. Traktens äldsta folk var 
samerna, de levde i enhet med sin kultur och sitt språk. De finsktalande folket kom från östra och 
västra Finland till Tornedalen under tidig medeltid, i början av 1000-talet e. Kr. De samiska och 
finska språken samverkade under de första århundradena. Tornedalen fick under 1500- och 1600-
talen en savolaxisk befolkning, dessa härstammade från ett landskap i mellersta Finland. Dessa 
olika grupper indelades av språkliga och kulturella likheter och de integrerades till en homogen 
grupp. Vid 1800-talets början fanns ingen skillnad mellan tornedalingar på de båda sidorna av 
älven. Kulturen, språket, religionen och ägoförhållandena var ett kollektivt arv. Den sociala och 
samhälleliga infrastrukturen; kyrkor, kommunikationer, transportleder, handel och 
samhällspolitik var gemensam. Winsa skriver om bönderna som ägde mark på var sida om älven, 
vilket visar att dessa levde som och ansåg sig vara en enhetlig grupp. En uppdelning mellan 
kulturerna skedde 1809, då gränsdragning mellan Sverige och Ryssland drogs längs Torne-, 
Muonio- och Könkämäälvar.  Tornedalsfinskan utvecklades i och med att de olika finska språken 
blandades samman. Finskan på den svenska sidan tog intryck av det svenska språket och de 
närliggande dialekterna. Enligt Winsa ledde gränsdragningen till att de svenska tornedalingarna 
blev en liten minoritet och att deras position i Sverige blev svagare, med enbart en liten chans till 
påverkan i samhället. Den rådande nationalistiska samhällspolitiken ledde till att den svenska 
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tornedalingen utsattes för en assimilationspolitik från den egna regeringen. De var ett politiskt 
och nationellt problem för Sverige eftersom tornedalingar inte kunde ta del av samhällets alla 
områden innan de behärskade svenska språket till fullo. Winsa hävdar att det fanns en allmän 
uppfattning om tornedalingar som ett underlägset folk, ett folk som talade ett mindervärdigt 
språk. Detta förekom under andra hälften av 1800-talet. Uppfattningen ledde till att 
myndighetspersoner sökte efter anledningar och drog slutsatsen att det berodde på den mentala 
läggningen och initiativlöshet. De trodde att orsaken var en olycklig följd av blandningen av 
finskt och svenskt blod, det berodde inte på språklig förbistring.  Ett språk- ett folk- en kultur var 
den gällande mottot, språket associerades med nation. Trots gränsens tillkomst fortsatte de sociala 
kontakterna över älven som tidigare. Möjligheten att bruka jord och skog på båda sidorna av 
älven fanns kvar och rätten till laxfiske fanns kvar. Människorna umgicks och många fann makar 
över gränsen, i samma utsträckning som man gjort innan gränsdragningen.  
   �
Enligt Winsa (1997) startades en försvenskningsprocess i Tornedalen i slutet av 1800-talet. Ett 
förbud att tala finska i skolan kom från de lokala beslutsfattarna. Skolorna fick statsbidrag om all 
undervisning skedde på svenska, därför kom undervisningen från år 1900 till 1970-talet att enbart 
bedrivas på svenska. Arbetsstugornas tillkomst under slutet av 1800-talet hade till uppgift att 
underlätta för de fattigaste familjerna. Dessa ansågs även vara en viktig del av 
försvenskningsprocessen, föreståndarna arbetade i linje med den svenska språkpolitiken och 
bestraffade barnen när de talade finska. Winsa beskriver hur det successivt byggdes upp en 
offentlig sektor på både den svenska och den finska sidan samtidigt som de officiella 
gränskontakterna och samarbetet minskade i snabb takt. Den rådande attityden mot finska ledde 
till att man strävade efter enspråkighet i gränsområden, tvåspråkighet ansågs vara en börda som 
skulle undvikas. Tornedalsfinskan förknippades med arbetslöshet, hemmiljö och  traditionella 
näringar vilket skapade ovilja hos politiker och administratörer på lokal, regional och nationell 
nivå att ens nämna finska vid samhällsplanering. Statskyrkan hade däremot kluvna åsikter i 
språkfrågan. Den ansåg att kulturgränsen var viktig för nationen men i andlig fostran betonades 
det finska språket, eftersom det handlade om känslor, traditioner och attityder som ligger nära det 
egna språket. Winsa hävdar att det fanns en medveten avsikt att utesluta all finska från det 
offentliga samhället. När järnvägen byggdes ändrades samtidigt finska ortnamn till svenska, till 
exempel blev Matarengi Övertorneå, Hietaniemi bytte namn till Hedenäset. Gatorna fick svenska 
namn, finska och samiska gatunamn ansågs otänkbara. Förnamnen hos människor avslöjar den 
etniska tillhörigheten och även dessa byttes till svenska motsvarigheter. Redan vid 1900-talets 
början fick de flesta nyfödda barn svenska förnamn. Under 1950-talet när många tornedalingar 
flyttade söderut och sökte arbete byttes en mängd finska efternamn till svenska, detta var en del i 
ledet att forma en ny identitet och underlätta sin situation i den nya enspråkiga miljön. Gränsen 
blev tydligare när ungdomar i svenska Tornedalen födda efter 1960 inte behärskade finska. 
Tornedalsfinskans ställning förblev svag under åren 1940 -1970, trots att språket var mycket 
vanligt förekommande i hemmiljöer och i inofficiella sammanhang. I och med förändringar i 
samhället kom nya termer och företeelser med svenska benämningar in i tornedalsfinskan. 
Tornedalingarna själva erkände inte, trots det flitiga bruket av språket, sitt språk som "riktig" 
finska utan "bara" som tornedalsfinska.   
�
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Enligt Winsa ändrades Europas språkpolitik under senare hälften av 1900-talet, den moderna 
termen etnisk minoritet blev allmänt accepterat. Under 1970-talet uppstod en debatt om samers 
och tornedalingars rätt till det egna språket. De hävdade rätten till god utbildning på de egna 
språken, eftersom språket ansågs vara viktigt för att stärka den egna etniciteten och för att 
utveckla kulturen. Under 1970-talet genomfördes också hemspråksreformen som gav tornedalska 
barn rättigheten att studera finska som hemspråk i grundskolan. De nyfunna insikterna ledde till 
att tornedalingar organiserade sig i olika former. 1981 bildades Svenska Tornedalingars 
Riksförbund- Tornionlaaksolaiset, STR-T, den första lokala organisationen som främjade 
tvåspråkigheten. De benämnde tornedalingar som ett nationellt minoritetsfolk och fick snabbt 
många medlemmar. Deras verksamhet bidrog till ett ökat kulturliv i Tornedalen. 
Tornedalsfinskan fick benämningen meänkieli, det betyder vårt språk. Namnbytet gav folket en 
egen identitet, separerad från finskan.  
 

7RUQHGDOVN�LGHQWLWHW�
 
Winsa (1997) anser att en tvåspråkig person identifierar sig med minst två olika kollektiva 
identiteter. Tornedalingar upplever samhörighet med enspråkiga svenskar och tvåspråkiga 
tornedalingar. De markerar distans till befolkningen i Finland medan svenskar, sett ur historiskt 
perspektiv, inte till fullo accepterat tornedalingar som "riktiga" svenskar.  I en tvåspråkig miljö 
känner personen både samhörighet med majoritetsspråket svenskan och med minoritetsspråket, 
meänkieli. Om identiteterna har stora skillnader i social status, som i tvåspråkiga Tornedalen där 
både hög och lågkultur existerar, kan rollkonflikter och osäkerhet om den egna 
grupptillhörigheten uppstå. Samtidigt kan inte tornedalingen undvika att vara en del av den 
finskspråkiga identiteten. Winsa hävdar att tornedalingen i allmänhet vill bli associerad med 
svenskarna, svenskan har högre status än tornedalsfinskan. Identifikationen med svenska språket 
och svenska samhället ger större möjligheter till social rörlighet. Kluvenheten kan orsaka låg 
självkänsla, ett kännetecken för många människor tillhörande minoriteter. Många tornedalingar 
skäms ännu för sin finska och sin finska accent. Förtrycket fortsatte 1969 då forskare konstaterade 
att tornedalingen är halvspråkig, tvåspråkigheten ansågs vara ett handikapp som hämmade 
kognitiv utveckling. Många tornedalingar accepterade beteckningen och använde den som orsak 
till att de inte talade finska med de egna barnen. Winsa skriver vidare om hur det ännu under 
1970-talet var vanligt att utflyttade tornedalingar undvek att berätta vilken by de kom från.  
 
Winsa skriver om dagens unga som en ny generation tornedalingar. De har växt upp i en 
enspråkig miljö med tvåspråkiga föräldrar och tvåspråkiga tidigare generationer. Eftersom 
ungdomarna levt i en miljö med två språk, svenskan och meänkieli, har många av dem en finsk 
intonation i sin svenska. Därför kan många av ungdomarna bli tillskrivna en "finsk" främmande 
etnisk identitet av folk från övriga Sverige. Ungdomar får främst negativa förebilder i sin 
minoritetstillhörighet och positiva förebilder i majoritetsbefolkningen. Detta kan skapa en ovilja 
att lära sin språket eller anamma kulturen och leder till en nedvärdering av hela minoriteten. Goda 
framgångsrika förebilder finns det endast ett fåtal av.  
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Enligt Kruukka (2003) har befolkningen i Tornedalen intensifierat arbetet med meänkieli under 
1980- och 1990-talen inom många olika områden. En del skolor har infört undervisning på 
meänkieli medan andra lägger tyngdpunkten på ämnen som berör hembygden och dess kultur. 
Meänkieli har standardiserats genom en egen ordbok som omfattar 10 000 ord. Boken heter 
"Meänkielen Sanakirjat" (1992). Senare utkom även en grammatikbok, "Meänkieli Kramatiikki" 
(1997). Bägge böckerna har fått ekonomiskt stöd av Skolverket. Det har även utkommit ett antal 
skönlitterära böcker som översatts på meänkieli. Kruukka skriver vidare om Tornedalsteatern 
(ToTe) som startade 1986 och arbetar för att främja den egna kulturen och språket. Den 2 
december 1999 bestämde riksdagen att tornedalingarna är en nationell minoritet och att meänkieli 
är ett av de nationella minoritetsspråken i Sverige. Två nya lagar trädde i kraft 1 april 2000 som 
ytterligare förstärker minoritetsspråkets ställning. I ett antal kommuner i Norrbotten får man 
använda samiska, finska och meänkieli i domstolar och förvaltningsmyndigheter. Vad gäller 
undervisning i skolan står det i Pajala kommuns skolplan att förskolan och skolan ska satsa på en 
medveten ökad användning av meänkieli. Idag finns ingen statistik över antalet talare av 
meänkieli. Skolverkets statistik visar gemensamma siffror på talare av finska och meänkieli vilket 
orsakar oklara uppgifter. STR-T uppskattar att ungefär 50 000- 60 000 talar språket och 
tornedalingar är totalt 80 000 till antalet. Enligt Kruukka har attityderna till meänkieli hos 
tornedalingar under perioder varit ganska negativ, de ansåg inte att deras finska var ett språk. Idag 
har attityderna till meänkieli blivit mer positiva men ännu finns de som anser att meänkieli är en 
dialekt. De anser att språket inte är värt att standardisera och bevara. Hos många andra 
tornedalingar finns en stark önskan att bevara och utveckla språket.  
      
�

7LGLJDUH�IRUVNQLQJ�
 
Cullblom (1994) beskriver i uppsatsen "Värdera eller värderas" en empirisk studie i 
självuppfattning bland tornedalingar. Hon studerade självuppfattningen ur två perspektiv; etnisk 
självuppfattning och personlig global självvärdering. Undersökningen riktade sig till ungdomar i 
gymnasiets andra årskurs och en grupp vuxna i åldern 35 till 55 år, från Gällivare, Kiruna, Pajala, 
Övertorneå och Haparanda kommuner. I jämförande syfte studerades även ungdomar i Gnosjö. 
Resultatet visade att tornedalingar upplevde sig felaktigt kategoriserade som finnar eller lappar 
och även negativt värderade av majoritetsbefolkningen. Trots detta bejakade tornedalingen sin 
etniska grupptillhörighet. Studien visade att självuppfattningen var komplex. Tornedalingarna 
upplevde sig som negativt värderade av befolkningen i övriga Sverige men hade en positiv global 
självvärdering och en bejakande etnisk självuppfattning. Enligt Cullblom är den allmänna 
uppfattningen att etniska minoriteter har en negativ självbild huvudsakligen vanlig i situationer 
där deras etniska särdrag diskrimineras, vilket inte skulle gälla tornedalingar. Hon medger att 
hennes studie inte gav utrymme för en djupare tolkning och förståelse av självuppfattning. 
Orsaker till påverkan av självuppfattning kan nog finnas i Tornedalen där den laestadianska 
religionen dominerat regionen under en lång tid.  
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Johansson och Jernström (1997) redovisar i "Kulturen som språngbräda" resultat från forskning 
som de bedrivit i samarbete med barnskötare, fritidspedagoger och lärare. Den handlar om 
lärandet i ett mångkulturellt samhälle. Författarna ger även många konkreta exempel på hur man 
medvetet kan använda barnets egen kultur som resurs i lärandet. De menar att kulturen är ett helt 
folks sätt att leva, ingen människa har mer kultur än någon annan. Dessa beteendemönster 
överförs genom generationer. Barnet tar med sig detta och lär sig därigenom att förstå sin 
omgivning, de växer successivt in i sin kultur. Vid starten av forskningen sändes en enkät ut till 
3705 lärare i Norrbotten för att veta hur de arbetade med barnens kulturella bakgrund. Svaren 
visade att barnens ursprung och kultur behandlades teoretiskt och abstrakt, endast ett fåtal gånger 
ledde till konkreta aktiviteter. Utifrån detta resultat påbörjades utvecklingsarbetet som utgick från 
barnet själv, syftet var att öka barnens medvetenhet om den egna kulturen och stärka den egna 
identiteten. Metoderna beskrivas i boken för att inspirera andra att använda idéerna i sin egen 
verksamhet. "För att barnen ska förstå sig själva måste de få kunskap om sin kulturella bakgrund 
och de närsamhälle de bor i." ( s. 94)  
 
Hyltenstam (1999) beskriver i "Sveriges sju inhemska språk- ett minoritetsspråksperspektiv"  
situationen för de svenska minoritetsspråken. Den allmänna uppfattningen att Sverige var ett 
homogent land, språkligt och kulturellt, fram till 1950-talet är inte sann anser Hyltenstam. Bokens 
kapitel är skrivna av nio författare som alla innehar kunskap på området där de presenterar olika 
perspektiv i ämnet. I kapitel två, "Språkbyte, språkbevarande, revitalisering. Samiskans ställning i 
svenska Sápmi" diskuterar författarna Hyltenstam, Stroud och Svonni från ståndpunkten 
"möjligheterna för samiskans bevarande är beroende av samhällsutvecklingen i stort". De menar 
att detta är viktigt eftersom många anser att minoritetsspråkbevarandet enbart handlar om språket 
eller att människor själva ska ansvara för bevarandet av sitt minoritetsspråk. Författarna talar 
istället om samhällets ansvar att höja språkets status och officiella ställning. Revitalisering 
handlar om att vända en negativ process och istället öka antalet talare, funktioner och uttryckssätt 
av språket. En åtta-stegsprocess presenteras där steg åtta beskriver ett "dött" språk med endast ett 
fåtal äldre talare. Steg ett talar om ett levande språk som används i alla funktioner, även högre 
utbildning, samhällsadministration och media. Enligt författarna skall ett minoritetsspråk 
användas i samhällets alla nivåer och sammanhang. De diskuterar hur olika faktorer påverkar 
språkbevarandet. Ett exempel är samiskans olika varieteter som försvårar bevarandet. Skolan kan 
givetvis göra mycket för att behålla samiskan men det behövs insatser från samhällets alla 
instanser för att nå utveckling.��
�
Elenius (2001) undersöker i boken "Både svensk och finsk" vilka konsekvenser gränsdragningen 
år 1809 fick för tornedalingar i Sverige. Författaren jämför och undersöker i sin bok den svenska 
och den finska sidans olika utvecklingsprocesser efter delningen och vilka faktorer som påverkat 
områdena. Undersökningen resulterade i en ny syn på sambandet mellan språk, etnicitet och 
nationalism. Den finskspråkiga befolkningen som efter gränsdragningen hamnade på finska sidan 
antog man ha en lättare situation, i och med, att deras undervisning fortsättningsvis var på finska. 
De svenska tornedalingarna hade en svårare situation med undervisning på det främmande 
språket svenskan. Undervisningen var inte pedagogiskt anpassad och de finsktalande föräldrarna 
kunde inte hjälpa sina barn med skolarbetet. Elenius undersökning visade ett nytt perspektiv i 
jämförelserna; medan skrivkunnigheten i Finlands landsbygd var närmare 15 %, så var den i 



  13 
 
 
 
svenska Tornedalen omkring 80 %. Skillnaderna berodde på ländernas olika politiska struktur 
efter 1809 och det sammanhängande finska skolväsendets senare utveckling. Situationen efter 
gränsens tillkomst var kanske lättare i Finland men Sveriges utveckling i området gick snabbare.   �
 
 

)|UDQNULQJ�L�VW\UGRNXPHQW�
 
/lURSODQ�I|U�GHW�REOLJDWRULVND�VNROYlVHQGHW��I|UVNROHNODVVHQ�RFK�IULWLGVKHPPHW��/SR�����

�

Under rubriken ”Förståelse och medmänsklighet”� betonas vikten av förståelse och inlevelse, 
”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse (s 5).”  Skolan har 
ansvar att bidra till en trygg identitet hos eleverna samt öka empatin mellan dem. 

 
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga 
krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. 
Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig 
att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är 
en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos 
alla som arbetar där.  (s 5-6)  
 
 

Läroplanen säger under rubriken ”Normer och värden”, att skolan skall sträva 
efter att varje elev, ”respekterar andra människors egenvärde (s 10),” 
 
Lpo 94 anger under rubriken ”Kunskaper”�� att eleven ska ha kunskaper om de inhemska 
minoriteterna i Sverige. Detta finns som uppnåendemål i grundskolan. Skolan ansvarar för att 
varje elev efter genomgången grundskola, ”har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska 
och nordiska, inklusive det samiska, samt västerländska kulturarv (s 12) och har utvecklat 
förståelse för andra kulturer (s 12),” 
 
Ett led i sökandet efter sin identitet är att lära känna sin egen historia. Skolan skall i sin 
undervisning i historia sträva efter att eleven, ”tillägnar sig ett brett och djupt kunnande om 
kulturarvet, även så som det utvecklats i olika nationella minoritetsgrupper, samt utvecklar insikt 
om den identitet som detta ger (s 76).” Om eleverna blir medvetna om likheter och skillnader 
mellan olika kulturer, förstår de bättre andra människors situationer och handlingar. Under 
”Ämnets karaktär och uppbyggnad”, 
 

Ett interkulturellt perspektiv i historieämnet kan belysa likheter och skillnader mellan olika kulturer och 
utveckla förståelse för kulturell mångfald. Insikter i olika länders historiska bakgrund och utveckling ger 
vid jämförelser med den egna kulturkretsen kunskap om  och förståelse för vad som förenar och vad som 
skiljer. Det finns även studier av det mångkulturella inom landet och situationen för de nationella 
minoriteter som finns i Sverige. (s  77-78) 

�
I vårt samhälle finns inslag av många olika kulturer.� Genom kunskap om andra kulturer ökar 
förståelsen, inför det som vi upplever främmande eller konstigt. Kursplanen i samhällsorienterade 
ämnena fokuserar på trygg identitet och kulturell mångfald. Under ”Ämnenas syfte och roll”: 
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Syftet är att stimulera till reflektion över mänskligt tänkande och handlande och över företeelser i 
samhället, stärka beredskapen att överblicka de egna och andras livssituation, att öka tryggheten i den egna 
identiteten samt att ge kunskaper om hur vårt samhälle baserats på etnisk och kulturell mångfald. (s 65) 
 

Lpo 94 säger vidare att skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven, ”gör det till 
vana att i sitt handlande ta hänsyn till allas lika värde och rättigheter, oberoende av 
exempelvis kön, klass och etnisk tillhörighet (s 66).” 
 
Det är viktigt att utveckla förståelse av uppfattningar i etiska frågor. I kursplanen för religion 
skall skolan sträva att eleven, ”utvecklar förståelse av ställningstaganden i religiösa och 
etiska frågor samt en grundläggande etisk hållning som grund för egna ställningstagande och 
eget handlande (s 82),”. De olika kulturerna är en viktig del i ämnet, under rubriken ”Tro och 
tradition” anges detta. ”De traditioner eleverna själva bär med sig från de olika kulturer utgör 
en del av ämnet (s 83).” 

 
 

8U�3DMDOD�NRPPXQV�VNROSODQ�
�
Pajala kommun har valt att prioritera området kultur- kommunikation och kunskap. Det anses 
betydelsefullt för elevens identitetsutveckling att känna sin närmiljö, sitt språk och den sociala 
omgivningen. 
 

Inriktningsmål: 
Medveten historia, språklig och social förankring medvetandegör känslan för och odlar den kulturella 
mångfalden. Medveten ökad användning av meänkieli syftar till att: 

� barn i förskoleverksamhet lär sig ett antal tornedalska visor och ramsor 
        efter genomgången grundskola;  

� alla elever läser och skriver enkel text på tornedalsfinska 
� alla elever känner till betydelsen av i kommunen förekommande ortsnamn och geografiska 

benämningar till 60 % 
� uppmärksammande epoker och händelser ur Tornedalens historia lyftes fram efter stigande ålder och 

mognad hos eleverna.               
 
 
8U�*lOOLYDUH�NRPPXQV�VNROSODQ�
  
Skolplanen nämner att varje barn ska möta andra med respekt och själv bli mött med respekt. 
Detta anser vi är särskilt viktigt för ungdomar som tillhör andra kulturer. 
 

Skolan utvecklar barnets/elevens förmåga till respekt, medkänsla och insikt om individernas jämställdhet. 
 
Varje barn/elev skall möta en öppen och tillitsfull atmosfär, möta andra och själv bli mött med respekt och 
värme. 
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6\IWH�
 
Vårt syfte är att genom pedagogiska aktiviteter stärka identiteten hos ungdomar 
med minoritetstillhörighet samt öka förståelsen för det mångkulturella.  
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0HWRG�
 
I vårt examensarbete ville vi stärka identiteten hos ungdomar samt ge en helhetsbild av dagens 
mångkulturella samhälle. Vårt utvecklingsarbete är baserat på kvalitativa metoder. Genom 
loggbok fick vi ta del av elevernas identitetsvärderingar och våra pedagogiska aktiviteters 
resultat.  
 
Løkken och Søbstad (1995) skriver att man genom att använda loggboken som instrument kan 
komma nära elevens tankar och åsikter. Med loggboken kunde vi följa den utveckling som skett 
under arbetets gång. Vi har låtit eleverna skriva ned reflektioner efter lektionstillfället för att 
kontinuerligt kunna följa deras tankar. �
 
 

.YDOLWDWLY�IRUVNQLQJ�
 
Den kvalitativa forskningen har den naturliga miljön som informationskälla. Forskaren går ut till 
människors verklighet. Till karaktär är den deskriptiv och betonar process mer än resultat och 
produkt. Forskaren följer undersökningen utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare 
teori och centralt är deltagarnas perspektiv.  
 
Løkken och Søbstad (1995) menar att forskaren arbetar induktivt, detta innebär att man drar 
slutsatser från det enskilda till det allmänna. Slutsatserna och teoribildning styrs av det insamlade 
materialet. Enligt Backman (1998) riktar sig intresset mot individen och man ställer sig frågan 
hur individen tolkar och formar sin verklighet. De framträdande begreppen i denna forskning är 
process, innebörd (mening) och kontext. Processerna (skeende och förlopp) är det mest 
intressanta istället för resultat och produkt. Människan (oftast i interaktion med andra) är det 
huvudsakliga instrumentet. Forskaren har en närhet till det studerande och kan ingå själv som en 
del i metoden. Det traditionella subjekt- objekt relationen ersätts med en nära relation. I initiala 
skeenden läggs inte tyngden på att ställa hypoteser och frågeställningar utan man börjar med att 
samla in data för att senare eller samtidigt formulera begrepp i form av hypoteser eller teorier.  
 
Carlsson (2002) talar om variationsteorin som tillhör den fenomenografiska 
forskningstraditionen.  En av förgrundsgestalterna är professor Ference Marton. Hans teori 
genomsyras av tanken att människor uppfattar och förstår sin omvärld på ett fåtal, kvalitativa 
skilda sätt. Att genom forskning öka kunskapen om och beskriva dessa olika sätt ses som en 
förutsättning för att bättre förstå och utveckla elevers lärande.  
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*HQRPI|UDQGHW�

7LGVSODQ�
 
Vårt examensarbete inleddes under vårterminen 2003. I januari påbörjades arbetet med en 
kontinuerlig telefon- och datakontakt, eftersom vi två lärarstuderande är bosatta på olika orter. 
Vecka fyra i termin åtta färdigställdes PM:et som skickades in till vår utbildningsansvarige för 
godkännande och därefter tilldelades vi en handledare. 
 
V. 4, termin åtta. Inlämning av PM. 
V. 14-22, termin åtta. Arbete med bakgrund, metod och syfte.  Litteraturstudier. 
V. 22, termin åtta. Inlämning av arbete för granskning.  
V. 40-47, termin nio. Praktik, empiriska undersökningar. Se bilaga 1. 
V. 48-50, termin nio. Sammanställning av utvecklingsarbetet. 
V. 51, termin nio. Slutseminarium.  
  

)|UV|NVSHUVRQHU�
 
I vårt utvecklingsarbete har vi undersökt två elevgrupper, en grupp med samiska elever i 
Gällivare och en grupp med tornedalska elever i Pajala. Varje grupp bestod av fem till tio elever i 
åldern 14-15 år, både flickor och pojkar.  
 

3URFHGXU�
 
Under de sju praktikveckorna planerade, genomförde och utvärderade vi temat identitet. 
Lektionsupplägget bestod i olika moment. Efter varje lektionspass skrev eleverna i sina 
loggböcker efter givna rubriker. Se bilaga 1. 
 
� Värderingsövningar. 
� Film. 
� Studiebesök. 
� Intervjuer. 
� Bild. 
� Uppsatsskrivning. 
 

%RUWIDOO�
 
Alla eleverna har varit närvarande vid lektionsgenomförandet. En elev valde att i ett tidigt 
stadium avsluta deltagandet i gruppen. 
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0DWHULDO�
�
De material som användes i vårt utvecklingsarbete var loggbok, film och video.  
 
 
 

5HVXOWDW�
 

�
v Identitetsmarkörer 
 
v Självbild 
 
v Egen identitet: Vem är same/tornedaling? 
 
v Synsätt på andra kulturer 
 
 

,GHQWLWHWVPDUN|UHU�
 
1nJUD�H[HPSHO�XU�HWW�WRUQHGDOVNW�SHUVSHNWLY��
 
�� 0HlQNLHOL�lU�HWW�VSUnN�VRP�NDQ�YDUD�EUD�DWW�NXQQD��

- 0HlQNLHOL�lU�HWW�RQ|GLJW�VSUnN��EnGH�ILQVND�RFK�VYHQVND��

- %lWWUH�DWW�OlUD�VLJ�ULNWLJ�ILQVND��

- 0DQ�VND�LQWH�WYLQJDV�OlUD�VLJ�HWW�VSUnN�L�VNRODQ��

- 0HlQNLHOL�lU�HQ�GLDOHNW��

- 0HlQNLHOL�lU�HQ�UROLJ�RFK�YDFNHU�GLDOHNW�

- 0HlQNLHOL�lU�HWW�VSUnN��HQ�GHO�DY�YnU�NXOWXU�RFK�YLNWLJ�DWW�EHYDUD��

- 0LQ�PDPPD�W\FNHU�GHW�lU�RQ|GLJW�DWW�OlUD�VLJ�PHlQNLHOL��

 
Språket är en konkret identitetsmarkör i Tornedalen. Den tornedalska kulturen innehåller fler 
kulturella element men ungdomarna uppmärksammar inte dessa. En elev uttalar sig om kulturen, 
”Vår egen kultur i Pajala verkar bara kretsa kring meänkieli så det är inte så kul”. Flertalet elever 
anser att meänkieli inte är ett språk utan en dialekt, en blandning av svenskan och finskan. Det 
finns ett motstånd hos eleverna till Pajala kommuns målformulering i skolplanen att medvetet öka 
användningen av språket. Flera elever berättar att deras föräldrar inte anser att deras barn ska 
tvingas lära sig meänkieli, ”…bättre att använda den tiden till att lära sig engelska eller 
riksfinska”.  Endast ett fåtal har en positiv inställning till meänkieli och anser det vara ett språk.  
�
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�
1nJUD�H[HPSHO�XU�HWW�VDPLVNW�SHUVSHNWLY��
�
- .ROW��

- 5HQDU�

- 5HQNRN���PiOHV�

- )MlOO�RFK��VNRJ�

- 'RS�

- %U|OORS�

- .RQILUPDWLRQ�

- 0XVLN�

- 6SUnNHW�

�

Dessa är identitetsmarkörer som de samiska ungdomarna inte vill avstå ifrån. De kyrkliga 
aktiviteterna visar att religionen fortfarande är viktig bland samerna. 
 
- 6DPLVND�VSRUWDNWLYLWHWHU��IRWEROO��OlQJGnNQLQJ�

- )MlOO�RFK��VNRJ�

- 5HQNRN���PiOHV�

- 5HQDU�RFK�UHQVN|WVHODUEHWH��

- -RNNPRNNV�PDUNQDG�

�

Ungdomarna anser detta vara svårt att göra utanför Sápmi. 
�

- .ROW�

- 7UXPPD�

  
Dessa attribut tycker ungdomarna känns förbjudet i Sverige.  
 
 
-lPI|UDQGH�UHVXOWDW�
 
Eleverna i Tornedalen lyfter upp språket som en viktig del av kulturarvet samtidigt som 
diskussionen om meänkieli som en dialekt eller ett språk ständigt är aktuell. De samiska 
ungdomarna talar om samernas många olika attribut, de anser att flera av dessa är betydelsefulla 
för den egna identiteten. Resultatet visar att ungdomarna upplever kolten och trumman som för 
starka och synliga attribut i samhället, för att kännas bekväma. Jämförelsen visar att de samiska 
ungdomarna har fler identitetsmarkörer än ungdomarna i Tornedalen.  
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6MlOYELOG�
 
1nJUD�H[HPSHO�XU�HWW�WRUQHGDOVNW�SHUVSHNWLY��
 
- 0DQ�lU�OLND�EUD�RDYVHWW�YDU�PDQ�ERU��

- -DJ� W\FNHU� DWW� MDJ� lU� P\FNHW� ElWWUH� lQ� HQ� ���nULQJ� L� *|WHERUJ�� I|U� DWW� PDQ� PnVWH� MX� KD�

VMlOYI|UWURHQGH��

- $WW�YDUD�WRUQHGDOLQJ�lU�VDPPD�VDN�VRP�DWW�YDUD�VYHQVN��

- ,�MlPI|UHOVH�PHG�HQ����nULQJ�L�*|WHERUJ�NlQQHU�PDQ�VLJ�OLWHQ�RFK�RLQWHOOLJHQW��

 
De flesta elever känner sig lika mycket värda som jämnåriga i svenska städer, endast en känner 
sig mindre värd. En av ungdomarna anser sig vara bättre än ungdomar i städer, med 
motiveringen: ”…man måste ju ha självförtroende.” 
 
 
1nJUD�H[HPSHO�XU�HWW�VDPLVNW�SHUVSHNWLY��
�
- $OOD�lU�OLND�P\FNHW�YlUGD��

- 9L�lU�VDPHU�RFK�KDU�HJHQ�NXOWXU�RFK�VSUnN��

- 9LNWLJW�DWW�I|OMD�VLQD�U|WWHU��

- -DJ�lU�OLND�P\FNHW�YlUG�VRP�GX��

- ,QJHQ�YHW�DWW�PDQ�lU�VDPH��DWWULEXWHQ�lU�GROGD��

- )RON�YHW�LQWH�YDG�VDPHU�lU��

- 9L�SUDWDU�LQJHQ�VDPLVND�KHPPD��

- 1lU�PDQ�GLVNXWHUDU�VLQD�nVLNWHU�PHG�HQ�VYHQVN�EOLU�PDQ�L�XQGHUOlJH��

- 'HW�lU�MREELJW�DWW�YDUD�L�PLQRULWHW��

- 5lWWHQ�WLOO�PLQ�HJHQ�LGHQWLWHW�NDQ�LQJHQ�WD�LIUnQ�PLJ� 
- -DJ�W\FNHU�LQWH�GHW�lU�QnJRW�VSHFLHOOW�DWW�YDUD�VDPH��

 
Resultat visar att de samiska ungdomarna har en stark samisk självbild, ” Det känns riktigt bra att 
vara same.” ”Man är stolt för den man är.”�En av de samiska ungdomarna uttrycker sin samiska 
gnista i loggboken, ”Vi är inte lätta att få omkull och vi tänker kämpa”.  Citatet avslöjar ändå att 
det är motigt att tillhöra en minoritet och kännas sig i underläge.  
 
 
-lPI|UDQGH�UHVXOWDW�
 
Ungdomarna i båda grupperna har en bra självbild. De betraktar sig lika mycket värda som andra 
ungdomar i samhället. Elevernas reflektioner visar även att det finns en skillnad mellan 
grupperna. Försöksgruppen i Tornedalen upplever sig i första hand som svensk och ser ingen 
skillnad mellan att vara tornedaling eller svensk, ”Att vara tornedaling är samma sak som att vara 
svensk.”� De samiska ungdomarna är medvetna om sin minoritetstillhörighet. De ser fördelarna 
men även svårigheterna i detta. 
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(JQD�LGHQWLWHWHQ��bU�MDJ�VDPH�WRUQHGDOLQJ"��
 
1nJUD�H[HPSHO�XU�HWW�WRUQHGDOVNW�SHVSHNWLY��
�
- -DJ�lU�WRUQHGDOLQJ��lU�I|GG�KlU�RFK�KDU�VOlNWHQ�KlU��

- -DJ�lU�WRUQHGDOLQJ�I|U�DWW�MDJ�ERU�KlU��

- -DJ�YHW�LQWH�RP�MDJ�lU�WRUQHGDOLQJ��

- -DJ�lU�I|GG�KlU��WULYV�RFK�lU�VRP�HQ�WRUQHGDOLQJ��

�

Det framkommer att eleverna anser sig vara tornedalingar, baserat på att de är födda och växer 
upp i Tornedalen. En elev uttrycker sin samhörighet med det kulturarv som finns i Tornedalen, 
”är som en tornedaling.”��En annan är osäker på sin tornedalska identitet och tvekar.  
 
 
1nJUD�H[HPSHO�XU�HWW�VDPLVNW�SHUVSHNWLY��
�

- -DJ�NlQQHU�PLJ�VWROW�VRP�VDPH� 
- $QWLQJHQ�lU�PDQ�VDPH�HOOHU�LQWH��

- 0DQ�EHK|YHU�LQWH�NXQQD�VDPLVND�VSUnNHW�HOOHU�lJD�UHQDU��

- ,QJHQ�G|PHU�PLJ�KXU�P\FNHW�VDPH�MDJ�lU��

- (Q�VDPH�VRP�YLOO�YDUD�VYHQVN�VND�PDQ�DFFHSWHUD��

- 'H�VRP�NlQQHU�VLJ�VRP�VDPHU�lU�GHW��IDVW�PnQJD�KDU�ROLND�XSSIDWWQLQJDU��

- 'HW�ILQQV�LQJHW�VRP�KHWHU�KDOY��HOOHU�HQIMlUGHGHOV�VDPH��

- (Q�VYHQVN��VRP�VNDIIDU�VLJ�UHQDU�RFK�OlU�VLJ�WDOD�VDPLVND�lU�LQWH�VDPH��

- 'H�IOHVWD�VRP�lU�VDPHU�KDU�VDPLVND�I|UlOGUDU��

- 'HW�ILQQV�LQJHQ�ODJ�VRP�VlJHU�DWW�GHQ�VRP�KDU�UHQDU�lU�VDPH��

�

Ungdomarna är starka i sin identitet och talar på ett självklart sätt om sitt ursprung. De visar en 
stolthet över att vara same. I citaten framkommer det att ungdomarna är insatta i dagens 
samepolitik gällande diskussionen om vem som är same. Tydligt är att ursprunget avgör, ”En 
svensk, som skaffar sig renar och lär sig tala samiska är inte same.” 
 
  
-lPI|UDQGH�UHVXOWDW�
 
Det framkommer att de tornedalska ungdomarna i första hand anser sig själva som svenskar, 
tillhörande den svenska kulturen. Deras texter visar att det inte är identitetsmarkörer som avgör 
att ungdomarna är tornedalingar utan födelse- och uppväxtorten i Tornedalen. ”Jag är tornedaling 
för att jag bor här.” Medan de samiska ungdomarna uttrycker minoritetstillhörigheten genetiskt, 
”har man samiska rötter är man same.” 
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6\QVlWW�Sn�DQGUD�NXOWXUHU�
�
1nJUD�H[HPSHO�XU�HWW�WRUQHGDOVNW�SHUVSHNWLY��
�
- -DJ�DFFHSWHUDU�DQGUD�NXOWXUHU��

- 0DQ�InU�KD�VLQ�HJHQ�NXOWXU�Vn�OlQJH�PDQ�LQWH�VW|U�QnJRQ��

- $OOD�NXOWXUHU�KDU�QnJRW�VSHFLHOOW�RFK�LQWUHVVDQW��

- 0DQ�NDQ�GHOD�PHG�VLJ�DY�VLQ�NXOWXU�WLOO�DQGUD�NXOWXUHU��

- $QGUD�NXOWXUHU�lU�NRQVWLJDUH�I|U�DWW�YL�LQWH�YHW�Vn�P\FNHW�RP�GHP��

- $QGUD�NXOWXUHU�lU�LQWH�NRQVWLJDUH�lQ�YnU��PHQ�YL�lU�lQGn�JDQVND�DYYDNWDQGH�PRW�GHP��

- -DJ�WlQNHU�LQWH�Sn�DQGUD�NXOWXUHU��

 
Ungdomarnas reflektioner visar att vi lever i ett samhälle där en kultur är den rådande. Citatet 
”Jag tänker inte på andra kulturer”�avslöjar att vi i vårt samhälle inte berörs av andra kulturer i 
vardagslivet. En av ungdomarna ger svaret och menar att det saknas kunskap. Genom att lära 
känna andra kulturer upplever man inte att dessa är konstigare än den egna. Några ungdomar är 
mer positiva och ser fördelar med ett kulturutbyte. 
 
 
1nJUD�H[HPSHO�XU�HWW�VDPLVNW�SHUVSHNWLY��
�
- .XOWXUHU�KDU�DOOD�RFK�DOOD�lU�ROLND��PDQ�VND�UHVSHNWHUD�GHW��

- $OOD�InU�KD�GHQ�NXOWXU�PDQ�YLOO��

- ,QYDQGUDUQD�NRPPHU�I|U�GHW�lU�KHPVND�NULJ��

- %UD�DWW�GH�NRPPHU�WLOO�6YHULJH��GH�InU�HWW��EUD�OLY��

- 0DQ�VND�LQWH�KD�I|UGRPDU��

�

De samiska ungdomarna visar en ödmjuk inställning till andra kulturer. Alla människor tillhör 
minst en kultur, detta respekteras.  
 
 
-lPI|UDQGH�UHVXOWDW   
�
Gemensamt för båda försöksgrupperna är att de flesta ungdomar anser att de accepterar andra 
kulturer. Bland de tornedalska ungdomarna finns åsikten att ”man får ha sin egen kultur så länge 
man inte stör någon.” Den uppfattningen avslöjar att ungdomarna lever i ett samhälle med en 
dominerande kultur. Samiska ungdomarna visar en större tolerans till andra kulturer.  
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'LVNXVVLRQ�

5HOLDELOLWHW�
 
Vi anser att vårt resultat är tillförlitligt. Som instrument i forskningen valde vi loggbok. Vid 
starten informerades eleverna angående loggbokens användande, och eleven garanterades att 
innehållet i boken skulle vara ett stoff endast mellan oss och den enskilda. Vi var även sedan 
tidigare bekanta med ungdomarna och kände att vi hade elevernas förtroende, vilket var en fördel 
i denna kvalitativa undersökning. Dessa två faktorer anser vi påverkade tillförlitligheten positivt, 
vi kom nära elevernas tankar. Ett felvärde kan finnas i vårt resultat då vi inte alla gånger 
genomförde samma lektionsupplägg samt att grupperna var små. En större grupp hade ökat 
sanningshalten, då vi hade fått ta del av fler elevers tankar. Vid ett arbete när man jämför två 
kulturers resultat är det av vikt att lektionsuppläggen är identiska för en ökad tillförlitlighet. 
 

9DOLGLWHW�
 
Vi anser att vi har lyckats att mäta det vi avsåg att göra och kunnat dra slutsatser från resultaten. 
Loggböckernas innehåll visade elevernas föreställningar om identitet som vi inte tror de skulle 
uttala sig om i grupp. Genom att använda sig av fler olika metoder samt förlänga tiden för 
utvecklingsarbete kan man även mäta den förändring som sker hos eleverna.  
 

5HVXOWDWGLVNXVVLRQ�
 
Vårt syfte med examensarbetet var att stärka identiteten hos ungdomar med minoritetstillhörighet, 
samt öka förståelsen för andra kulturer. Lpo 94 betonar att skolan ansvarar för att varje elev efter 
genomgången grundskola, ” har en förtrogenhet med delar av vårt svenska och nordiska, 
inklusive det samiska, samt västerländska kulturarv och har utvecklat förståelse för andra kulturer 
(s 12).” 
 
Vi har efter undersökningen fått en bild av ungdomarnas identitetssyn samt deras synsätt på det 
mångkulturella. Vi upplever att en process har startats hos dem. Däremot har vi inte har fått en 
uppfattning om vi lyckats uppnå syftet att stärka deras identitet. Vi tolkade att de samiska 
ungdomarna har en stark identitetskänsla och en utvecklad förståelse för det mångkulturella. 
Ungdomarna lever i det samiska och det svenska kulturerna. Situationen skapar tydliga roller i de 
olika samhällena som de växlar emellan. Karlsson (2001) anser att det kan vara en fördel 
eftersom flera roller kan komplettera varandra och bidrar till en mångfacetterad självbild. 
Ungdomarnas reflektioner avslöjade att det finns tillfällen då det är jobbigt att vara i minoritet 
och vid diskussioner med svenskar känner de sig i underläge. I majoritetssamhället lever och 
verkar ungdomarna samtidigt som de ska värna om sitt samiska arv och stå för samernas 
värderingar och livsmönster. Vi uppfattar att ungdomarna kan uppleva svåra slitningarna mellan 
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de två rollerna vilket kan medföra rollkonflikter. Karlsson menar att negativ påverkan kan uppstå 
om personen ofta känner av rollkonflikter. 
 
Jernström och Johansson (1997) talar om språket som en viktig del i kulturarvet men kultur 
innehåller mycket mer. Många av ungdomarna betraktar meänkieli som en dialekt och anser att 
det har en låg status.  Diskussionen om meänkieli som dialekt eller språk har funnits i Tornedalen 
de senaste decennierna. Vår uppfattning är att föräldrarnas åsikter påverkar ungdomarnas synsätt 
på meänkieli. Enligt SOU 1990:84 kan etnisk grupp definieras på karakteristiska drag men även 
med objektiva kännemärken som territorialitet, markörer och sammanhållning. Idag handlar 
debatten i Tornedalen ofta om språkfrågan men det finns andra viktiga identitetsmarkörer som 
måste belysas. Kulturella inslag som Tornedalsteatern, TV-programmet Kexi, tidningar och 
pizzorna med det tornedalska byanamnen som serveras på den lokala restaurangen. Dessa är 
materiella dimensioner i en kultur enligt Jernström och Johansson (1997), som även tar upp de 
mentala och sociala dimensionerna. 
 
Just denna grupp av samiska ungdomar har ett positivt stöd av föräldrarna till det samiska språket 
och kulturen vilket avspeglar sig i ungdomarnas trygga identitet. Vi är medvetna om att det finns 
andra samiska ungdomar som inte har det stödet hemifrån, med liknande uppfattningar som 
ungdomarna i Tornedalen.�Gruppernas historik visar gemensamma drag, båda har genomgått en 
kraftfull försvenskningsprocess. Samerna utsattes för rasistiska kränkningar, sett ur 
forskningsperspektiv. Lundmark (1999) skriver om uppfattningen att samerna saknade de 
egenskaper som krävdes för att ta sig till högre nivåer. Enligt vår uppfattning har denna politik 
negativt påverkat många generationer samer.  Våra attityder är betydelsefulla för vår egen 
självbild och samspelet inom och mellan grupper. Attityder är enligt Wellros (1998) kognitiva 
och känslomässiga, man delar dem med sin omgivning. De är inlärda i samband med 
socialisationen och kan vid en personlig händelse leda till en ny attityd. I båda minoriteterna är 
det viktigt att gå in med positiva attityder för språkets och kulturens överlevnad.  
 
Det var positivt att flertalet av ungdomarna ansåg att de är lika bra som andra, deras reflektioner 
visade en god självbild. I inledningen av bakgrunden konstaterade vi att vi inte upplevt vår 
tonårsperiod på samma sätt, utan kände oss mindrevärdiga vid jämförelse med övriga svenskar. 
De samiska ungdomarna visar en stolthet och medvetenhet över sitt kulturella arv. Imsen (1992) 
säger att identitet är att veta vad man står för, att känna sig själv. Den här gruppen kände en 
koppling mellan dåtid, nutid och framtid i sin tillhörighet, Imsen menar att det är att ha en 
identitet. Det innebär också att ha en stabil och trygg självuppfattning och att vara medveten om 
sin sociala förankring.�Denna grupp samiska ungdomar anser vi stämma in i hans tankegångar. 
Vår uppfattning är att de samiska ungdomarna rör sig tryggt mellan de två kulturerna, de har 
socialiserats in i båda grupperna. Enligt Balto (1997) kan man röra sig obesvärat mellan kulturer 
när man lärt sig gruppernas koder och tolkningsmönster.  
 
Ungdomarna i Tornedalen anser sig tillhöra majoritetssamhällets kultur, detta tyder på att 
storstadskulturen fortfarande är normen i lokalsamhället. Vår slutsats är att den 
assimilationspolitik som påbörjades i slutet av 1800-talet har efterverkningar ännu i våra dagar. 
Winsa (1997) hävdar att det, under senare delen av 1800-talet, fanns en allmän uppfattning om 
tornedalingar som ett underlägset folk med ett mindervärdigt språk. Många faktorer har sedan 
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dess bidragit till en mer positiv identitetssyn för tornedalingen och samhällets synsätt på området. 
Tornedalsteaterns arbete i Pajala är ett exempel på en betydelsefull faktor, men det är en långsam 
process att vända denna självbild till en fullvärdig och stabil identitet.� Imsen menar att 
självuppfattningen är grundad av den bild man har av sig själv eller den man får som återkoppling 
från andra människor.� Människor i en gemenskap påverkar varandras synsätt. Vi anser att det 
kommer att behövas kulturella insatser i framtiden för revitalisering inom de båda minoriteterna 
för bevarande och utveckling av kulturerna.�Vår egen insats är betydelsefull men även samhällets. 
Författarna Hyltenstam, Stroud och Svonni (1999) skriver om samhällets ansvar att höja språkets 
status och officiella ställning.  Minoritetsspråkslagens införande är en avgörande faktor från 
samhällets sida för att höja statusen för de båda minoriteterna. Vi anser även att Pajala Kommun 
har tagit ett samhälleligt ansvar för kulturen och språkbevarandet, genom inriktningsmålen i 
skolplanen uppmanas skolan och människorna i Tornedalen till revitalisering. Gällivare Kommun 
lyfter däremot inte fram de samiska och tornedalska kulturerna.  
 
Vi ser att samerna har fler synliga identitetsmarkörer i jämförelse med tornedalingarna. De 
tornedalska ungdomarna tar upp språket som en tydlig markör medan de samiska ungdomarna har 
fler olika markörer som de ansåg viktiga. De nämner de traditionella markörerna men även mer 
moderna som har tillkommit till exempel olika samiska sportevenemang. Ruong (1981) menar att 
den etniska identiteten inte är statisk utan dynamisk, nya markörer uppstår och gamla försvinner. 
 
Vi ser en skillnad mellan de två grupperna när det handlar om deras ursprung. De tornedalska 
ungdomarna upplever sig som svenskar, för dem är en tornedaling den som är född och uppvuxen 
i Tornedalen. De samiska ungdomarna talar om rötternas betydelse. I ungdomarnas svar kan vi 
även se att man inte kopplar definitionen same till renskötsel utan alla som känner sig som same 
är det. Detta är i enlighet med SOU (1999:25) som skriver att den som identifierar sig som same 
är same. Vidare kan vi tyda genom resultaten att den samiska politiska debatten är känd av 
ungdomarna angående vem som får kallas sig same. Vi drar slutsatsen att det samiska samhället 
har kommit längre i sin kulturella revitalisering. 
 
Den pågående utflyttningen från glesbygdsområdena i Norrbotten ser vi också som en faktor som 
påverkar ungdomarna negativt. Vi menar att den norra regionen av Sverige fortfarande inte är 
godtagen som en duglig kulturell sfär. Andra faktorer bidrar också till en negativ spiral. 
Arbetslöshet och kommunala besparingar kan leda till en känsla av hopplöshet och, i 
förlängningen, till en sämre självbild. Vår slutsats är att detta blir ytterligare en börda för 
ungdomarna som kan försvåra deras vägval och situation i deras dubbla identiteter. 
 
Resultatet visar att de båda ungdomsgrupperna accepterar andra kulturer. Deras tankegångar visar 
detta, ”Kulturer har alla och alla är olika, man ska respektera de”, ”Jag accepterar andra kulturer”.��
Vi anser att ungdomarna i Tornedalen lever i ett samhälle där en kultur dominerar, det 
mångkulturella perspektivet saknas i dagliga livet. SOU (1996:143) säger att individen i ett 
interkulturellt synsätt intresserar sig för andra kulturer och vill både dela med sig av sin kultur 
samt lära sig av andra samtidigt.  I citatet anar vi en tendens till ett interkulturellt synsätt, ”Man�

kan dela med sig av sin kultur till andra”.��Vi anser att vårt förhållningssätt och våra attityder är 
viktiga faktorer vid arbete med mångkulturella frågor.  ��
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)RUWVDWW�IRUVNQLQJ�
 
Under vårt utvecklingsarbete har vi funderat på vad som skulle vara intressant att fortsätta forska 
i. Vi anser båda att det vore spännande att undersöka hur våra jämnåriga, födda på 1960-talet, 
med samiskt och tornedalskt ursprung förhåller sig till sin kulturella identitet idag.   
 
Ett återbesök i våra försöksgrupper om ungefär fyra till fem år för att se om någon förändring 
inträffat vore även det intressant.  
 
Under arbetets gång har vi fått kunskaper och blivit medvetna om ämnets komplexitet. En 
intressant undersökning skulle vara att forska om skolornas mångkulturella och interkulturella 
synsätt.  
 
�

�

�

�

�

�

�
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9HFND��� 3DVV���
 

3DVV���
 

3DVV���
 

9$'"�,QQHKnOO"��

�
�
�

Vem är jag��

�

Vi arbetar med 
begreppen identitet och 
kultur.  
 

Jag som 
same/tornedaling. 
 
Värderingsövningar. 
Film. 

Jag som 
same/tornedaling. 
 
Film- 5HQNDOYHQV�|JD�

Diskussion. 

+XU"�
$UEHWVVlWW"�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Vi berättar om vårt 
arbete. 
 
Karta.  
- Född 
- Bor 
- Far och mor 

föräldrar var de bor 
- Sommartid 
- Vintertid 
- Sommarbete 
- By därifrån 

föräldrarna kommer 
 
Avsluta med loggbok. 

Övningar. 
- Heta stolen 
- Listning 
 
Se film. 
- Trackback av Anette 

Niia. 
Filmen handlar om att 
vara same. Identitet. 
 
Alla skriver 1-3 
frågor/funderingar kring 
filmen. 
 
. 
 

Titta filmen. 
 
Alla skriver 1-3 
frågor/funderingar 
kring filmen. 
 
Diskussion. 
 
 
Vem är 
same/tornedaling? 
 
Eleverna börja 
förbereda intervjun till 
studiebesöket. 
 
 
 
Intervju 1 ska göras. 

/lURPHGHO"�
�
�
�
�

Karta över Sverige. 
OH-plast. 
OH-pennor. 
Loggbok. 
. 

Film. 
Video 
OH-plast. 
OH-pennor. 
Loggbok. 

Film. 
Video 
Loggbok 
 
 

/RJJERN"�
�

Skriv om dig själv. I 
brevform. 

Hur jag känner mig som 
ung same/tornedaling i 
skolan, i samhället, 
hemma��

Tankar kring filmen. 

+XU�JLFN�GHW"� � � �
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9HFND��� 3DVV���
�

3DVV���
�

3DVV���
�

9$'"�,QQHKnOO"��

�
�
�

Vem är 
same/tornedaling? 
 
Samtal om samernas 
och tornedalingarnas 
identitetsmarkörer, 
 
 
Eleverna börja 
förbereda intervjun till 
studiebesöket. 
 

 
Intervju 

 
Sammanställa 
intervjuerna. 

+XU"�
$UEHWVVlWW"�
�
�
�
�

Se film. 
 
Diskussion. 
 
Intervjun: 
Ämnet? 
Vilka ? 

Intervju Intervju 

/lURPHGHO"�
�
�
�

Film 
Video 
TV 
CD & skivor 
Loggbok 
 

Papper 
Penna 

Papper 
Penna 
�

/RJJERN"�
�

Vem är 
same/tornedaling? 

Mina funderingar över 
de svar jag fått. 

Mina funderingar över 
de svar jag fått. 

+XU�JLFN�GHW"�    
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9HFND��� 3DVV���
�

3DVV���
�

3DVV���
�

9$'"�,QQHKnOO"��

�
�
�

Gå igenom intervjun. 
 
Artikel: 9lOGLJW�V\QG�

DWW�PDQ�VHU�RVV�VRP�HWW�

KRW� Samefolket nr 4 
2001. / Artikel om 
tornedalingar. 
 
Värderingsövning. 
 

Samisk identitet. 
Tornedalsk identitet. 
 
Eleven får skapa sin 
egen bild av samisk 
identitet. 

Samisk identitet. 
Tornedalsk identitet 
 
Eleven får skapa sin 
egen bild av samisk 
identitet. 

+XU"�
$UEHWVVlWW"�
�
�
�
�
�
�
�

Diskussioner. 
 
Intervjun: 
Allmänheten vet lite 
om samer. 
 
 
Avslutade lektionen 
med 
värderingsövningar.  

Eleven får skapa sitt 
konstverk med olika 
material. 
 
 

Eleven får skapa sitt 
konstverk med olika 
material. 
 
�

/lURPHGHO"�
�
�
�

Artikel. 
 
Värderingsövningar. 

Täckfärg, färg på tub, 
lera, cernitlera, garn, 
silkespapper, snören, 
lim, sax, penslar, 
lerknivar, glitter,  
 

Täckfärg, färg på tub, 
lera, cernitlera, garn, 
silkespapper, snören, 
lim, sax, penslar, 
lerknivar, glitter,�

/RJJERN"�
�

Är jag lika mycket värd 
som alla andra? 
 

 Skriv dina tankar om 
din skulptur. 

+XU�JLFN�GHW"�
�

 �  
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9HFND��� 3DVV����
 

3DVV���� 3DVV����

9$'"�,QQHKnOO"��

�
�
�

Kulturmöten. 
 
Göra eleverna 
medvetna om de 
minoriteter som finns i 
Sverige. 
�

 
Vilket ursprung har 
jag och min familj? 
 
Föräldrarnas synsätt 
på Tornedalen. 
 

Vi arbetar om 
Tornedalens/Samisk 
historia och 
kulturen. 
Loggbok. 
 

+XU"�
$UEHWVVlWW"�
�
�
�
�

Läsa och diskutera: 
� de nationella 

minoriteterna 
� det 

mångkulturella 
Sverige 

 
 

Eleverna skriver vad 
identitet och kultur 
betyder för dem.�

Studiebesök: 
teater�

/lURPHGHO"�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Textmaterial om de 
nationella 
minoriteterna: 
Romer 
Samer 
Judar 
Tornedalingar 
Sverigefinnar 
 
 

Karta 
 
 
 
 
 

�

/RJJERN"�
�

Vad jag vet om de 
nationella 
minoriteterna. 
 
 
 

Vad är 
tornedalsk/samisk 
kultur? 
�

Vad anser du om 
meänkieli/samiska? 
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  Bilaga 1(5:5) 
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Vi arbetar om olika 
kulturer. 
�

 
 
Vi arbetar om olika 
kulturer. 
�

Texter och 
diskussionsfrågor: 
vi och dom 
invandrarna Sverige 
rasism 

�
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Eleverna ser filmen 
"Det nya landet". 
�

Eleverna ser filmen 
"Det nya landet". 
�
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Film. 
Video. 

Film. 
Video. 

Texter. 
Artiklar. 
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Skriv tre saker om 
filmen.  
 
.�

Skriv tre saker om 
filmen.  
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Min syn på andra 
kulturer�

+XU�JLFN�GHW"� � � �
�
�
�

 
 
 
 
 

�




