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Arbetsblad
Arbeta med alla uppgifter, eller välj ut någ-
ra av dem. 

Ord och begrepp
World Value Survey, kulturkartan, sekulärt, re-
ligiöst, självförverkligande, extremland, svenskt

Frågor utifrån programmet
1 Hur stor del av världens befolkning  

bor i Sverige?
2 Vad är Kulturkartan och vad mäter den?
3 Varför är Sverige ett extremt land, om vi 

ser till värderingar?
4 Stevie Mensah säger att han aldrig kände 

sig inkluderad i Sverige, trots att han  
är född och uppvuxen här. Vilka  
erfarenheter ger han som exempel?

5	 Sofia	Rasmussen	pratar	om	platser	i	värl-
den som är kosmopolitiska, där olika kul-
turer blandas i en smältdegel. Vad bety-
der orden kosmopolitisk och smältdegel? 
Kan du komma på några sådana platser  
i världen?

Arbeta vidare
6 Ta reda på mer om World Value Survey 

och Kulturkartan. Du kan även läsa om 
detta på Institutet för framtidsstudiers 
sida. 
a Jämför Ghana och Sverige. Hur skiljer 

sig värderingarna åt i de två länderna?
b Vilket land är mest olikt Sverige? Ta 

reda på mer om det landet. 
7 Sverige är alltså ett väldigt sekulärt land. 

Men har det alltid varit så? Undersök 
Sveriges historia utifrån ett religiöst  
perspektiv. Vad tror du att utvecklingen 
har berott på?

8 Vi pratar ofta om olika kulturer. Men vad 
är kultur? Vad innefattas i begreppet?

9 Lyssna på låten Du blöder av Mensahigh-
life. Vad berättar texten om? Ge exempel 
på andra låtar som tar upp samma tema.

Diskussionsfrågor
10 Vilken är din bild av Sverige och vad 

grundar du den på? Du kan utgå från  
till exempel faktorer som kultur, utse-
ende, språk, livsstil, ekonomi, politik, 
mänskliga rättigheter, inkluderande,  
exkluderande och religion. Fundera  
över varifrån du har fått den här infor-
mationen och hur du har bildat dig  
din uppfattning om Sverige. 

11 Beskriv dig själv med fem ord. Skriv  
sedan ned fem saker som är typiska för 
en svensk. Jämför de två listorna. Har du 
skrivit samma saker? Har du skrivit  
samma saker som dina klasskamrater?

12 Vad innebär det att vara fördomsfull? 
Varför får vi fördomar? Vilket samband 
finns	det	mellan	värderingar	och	 
fördomar?

13 Är det svårt att passa in och bli  
accepterad i Sverige?

14 Sverige är ett sekulärt land. Har religion 
ersatts med något annat? Vad?

På nätet
n YouTube – Mensahighlife, Du blöder
n World Values Survey, Kulturkartan
n Institutet för framtidsstudier

Andra program från UR om  
synen på Sverige och svenskhet
n Nationen, 8 avsnitt
n PK-mannen – Hur ser en svensk ut?
n Få syn på normerna – Svenskhet

Sverige – ett extremland


