STUDIEMATERIAL

Inledning
Sveriges bästa svensk, del 2, är en film om fördomar och traditioner, om
kampen för att försöka passa in och samtidigt få vara sig själv. I filmen väcks
frågor om en individs självbild, om sökandet efter en identitet, och vad som kan
hända när hela livet verkar rasa samman.
Om filmerna
Sveriges bästa svensk, del 2, är en fristående fortsättning på ”Sveriges bästa
svensk” som hade premiär i maj 2016, och som fram till januari 2020 hade
visats över 650 000 gånger bara på YouTube.
Filmerna handlar om Hussein ”Hasse” Hashemi och hans kamp för att komma
in i det svenska samhället. I första filmen blev han svensk medborgare och
försökte bli ”svensk” på många olika sätt. Han provade olika ytliga förändringar,
utan att egentligen veta vad som är svenskt (och om man egentligen kan säga
vad som är svenskt). Han upptäcker att han inte behöver bli någon annan för
att bli accepterad.
När del 2 börjar har Hussein fortfarande inte fått något jobb. Nadja, hans
hustru, jobbar och har egna fritidsaktiviteter, döttrarna går i skolan, medan
Hussein mest sitter hemma och är besviken på livet. Världen har ju inte förstått
vilken fantastisk person han är. Det är dags för Hussein att söka upp
Arbetsförmedlingen och ta tag i sitt liv! Samtidigt händer saker i familjen som
ställer allt på ända.
Husseins djupaste värderingar och rötter utmanas av hans egen dotter Nino.
Konflikten verkar olöslig. Hussein blir tvungen att ompröva gamla tankesätt och
det visar sig att det värsta som kunde hända blev det bästa som hände.
Diskussionsfrågor – gör så här
Bilda en lagom stor grupp (3-10 personer), och välj ut ett antal frågor som ni
tycker är intressanta att diskutera. Låt alla komma till tals och få tala till punkt.
Ta gärna upp andra frågor som filmen har väckt hos er.
Syftet med frågorna är att uppmuntra till att diskutera och ifrågasätta efter
filmen. Det är viktigt att diskussionerna sker på ett strukturerat och
inkluderande sätt, där allas åsikter ges utrymme och inga personliga påhopp
förekommer. Ledaren ansvarar för att diskussionerna håller sig inom ämnet.
Frågor som rör integration, tradition och kultur kan vara svåra att ta upp.
Ämnena kan upplevas som känsliga för en del, och rädsla för att såra, uppröra
och/eller provocera andra kan leda till att de istället inte lyfts alls. Till följande

diskussionsfrågor finns inga rätta svar. Det viktiga är att alla vågar berätta om
sina tankar och åsikter, och lyssnar på andras.
Det är i samtal med andra som vi utvecklas som människor.
Lycka till!
Diskussionsfrågor
1. Hussein skryter mycket om kunskaper han inte har, och säger i början av
filmen att ”vi löser våra egna problem”, i stället för att be Ove om hjälp
med den läckande kranen. Varför tror du han gör det? Hur känner han
sig när han inte lever upp till andras förväntningar på honom?
2. Vad tror du Hussein tänker om att han möter många yrkesarbetande
kvinnor, samtidigt som han själv är arbetslös? Hans hustru Nadja har ju
skaffat ett jobb och fritidssysselsättningar. Tror du att rollen som
”mannen i huset”, den som ska ha jobb och kunna fixa allt, är viktig för
Hussein? Varför/varför inte?
3. Vad tror du att en av Minos klasskompisar menar när hon beskriver sin
drömkille som ”en libanesisk kille, men jätteförsvenskad”?
4. Husseins mamma Zahra betyder ju mycket för Hussein. Hur viktig är
Husseins pappa (som inte är med i filmen) för honom?
5. Hur tror du döttrarna Mino och Nino känner för sin pappa?
6. Tror du Hussein skulle vara lika överbeskyddande om han hade haft
söner i stället för döttrar?
7. Hur tror du Nadja ser på sin man och sina döttrar?
8. Hur tror du att Mino och Jimmy upplever det att det är papporna –
Hussein och Ove – som bråkar och försöker göra upp om ansvaret för
barnet, utan att fråga dem?
9. Varför har Hussein och hans syster Shahin så olika syn på vad som är
viktigt i livet – frihet eller social status? Vad tycker du är viktigt?
10.Vad kan Husseins nya engagemang i en förening betyda för honom?
11.Hur tror du Hussein kommer att ta emot Minos nya pojkvän Hussein?
Är det någon skillnad mellan Minos pojkvän Hussein och Ninos pojkvän
Jimmy i pappa Husseins ögon? Varför/varför inte?
12.Under filmens gång verkar Hussein bli mer tolerant mot andra – kvinnor,
unga utrikesfödda flickor, Jimmy m fl. I filmens sista scen mörknar hans
ögon när han ser att Ninos pojkvän har afrikanska rötter. Har Husseins
åsikter ändrats på riktigt, eller låtsas han bara vara tolerant?
13.Hur tror du det går sedan?

Frågor speciellt för dig som är född i ett annat land än Sverige
1. Hur är det när en familjemedlem dör i det gamla hemlandet, och man
inte kan vara där? Hur känns det att inte kunna vara med och sörja med
släktingarna eller kunna gå på begravningen?
2. När man pratar om rasism i Sverige brukar man prata om ”svenskar” och
”invandrare” som de olika grupperna. Hussein, som ju själv är
invandrare, verkar ju inte gilla afrikanerna på kursen han går, eller att
Ninos pojkvän har afrikanska rötter. Finns det rasism även mellan olika
nationaliteter?
3. Hur kan det vara när släktingar kommer till Sverige på besök och är
kritiska mot hur man lever i Sverige? Försvarar man sitt nya liv i Sverige,
eller skäms man för att man lever annorlunda än i det gamla hemlandet?
4. Hur är Husseins förhållande till slöjor? Varför blir han först rädd, och
sedan arg på flickan i slöja som säljer kakor? Hur ser du på att kvinnor
bär slöja i Sverige?
Hur kan vi gå vidare?
Om ni inte redan har gjort det, se gärna den första filmen ”Sveriges bästa
svensk”. Den finns på www.sverigesbastasvensk.se och finns textad på fem
språk: svenska, engelska, dari, arabiska och somaliska på Youtube. Det finns ett
studiematerial till den filmen också, fritt att ladda ner från sajten.
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