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Det blev ett skönt och avkopplande jullov efter en arbetssam höst. Nu känner man 

sig färdig att ta i tu med en ny termin, nya studerande, nya utmaningar. 

Vi språklärare märker allt tydligare olika slags problem som försvårar vårt dagliga 

arbete. Större och större grupper med mindre resurser, studerandenas svagare 

kunskaper förenade med en hel del administrativa uppgifter som tar tid från det som 

de flesta av oss säkert uppskattar allra mest i vårt jobb. Nämligen livslevande, 

ansikte mot ansikte stunder tillsammans med studerandena då vi får göra just det vi 

älskar:  undervisa. 

Jag känner fortfarande en stor passion för mitt yrke. Jag får idka mitt drömyrke och 

är väldigt glad varje morgon jag får gå på jobbet. Fick faktiskt ganska rolig respons 

från en studerande i novembermörkret då hon skrev om min kurs så här: ”Det var 

mycket glädjande att vår lärare alltid var så glad och pigg på lektionerna, också kl 8 

på morgonen.” Trevligt att min passion syns också utåt. 

Nå ja, på tal om passion för sitt yrke såg jag två inspirerande och tankeväckande 

filmer på jullovet som jag här vill rekommendera för alla. 

Båda filmerna har en stark svensk kvinna i huvudrollen. Kvinnor som hade en stor 

passion för livet och det de ville åstadkomma. Den ena är Mika Kaurismäkis 

Flickkungen som berättar om drottning Kristinas livshistoria. För en Åbobo var filmen 

speciellt intressant eftersom den spelades mest dels här i Åbo, i Domkyrkan, 

Klosterbacken osv. Kristina växte till en stark kvinna under en period då kvinnans 

ställning annars var väldigt svag. Hon var inte vacker och skör, hon gjorde inte saker 

som man var van vid att kvinnorna gjorde, hon gick helt enkelt sin egen väg, men i 

all sin starkhet kände sig säkert väldigt ensam och övergiven. Malin Riska som 

spelar Kristina lyckas enligt mig mycket bra att uttrycka en bred känsloregister med 

små miner och gester. Åtminstone jag blev mycket nyfiken att få veta mera om 

denna hemlighetsfulla drottning och om tiden hon levde i. 

En annan stark svensk kvinna beskrivs i filmen Monica Z. Jag hade nog hört namnet 

Monica Zetterlund tidigare men måste bekänna att jag inte visste någonting om 
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henne. Nu efter att ha sett filmen är jag klokare. I filmen koncentrerar man på 

hennes tidiga år som artist på 1960-talet. Också i den här filmen blev jag imponerad 

av huvudrollsinnehavarens Edda Magnasons fina prestation. Hon spelar en ung, 

ambitiös kvinna som har passion för musik och är redo att offra mycket för att nå sitt 

mål. 

Ingendera av dessa filmer är dokumentärer utan fiktion, vilket betyder att 

manusförfattarna har naturligtvis skapat egna sanningar och regissörer har tolkat 

historiska händelser och människor på sitt sätt. Men vill du njuta av bra filmer om 

intressanta historiska kvinnor välj en av dessa eller varför inte båda! En inspirerande 

och passionerad vårtermin till alla! 

Nina Roine Åbo yrkeshögskola 

 


