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GENERELLA FRÅGOR TILL VARJE AVSNITT

Vad har huvudpersonen för intressen?
Vad har huvudpersonen för bakgrund?
Vad är utmärkande i just den här personens liv?
Vad talar familjen för språk?

ANDREA HÄLSAR PÅ NADJA

(Romer)

Hantera begreppen
Arbetsuppgift - Grupparbete 
Skriv ut 4 kopior av begreppen (se bilaga) och klipp ut 
orden. Lägg ut dem upp och ner på fyra olika ställen. 
Dela klassen i fyra delar. Låt varje grupp vända en lapp 
i taget och diskutera det begrepp som står på. Låt varje 
grupp skriva ner vad de tror/tycker att begreppet bety-
der. När de är klara vänder de nästa lapp och upprepar 
övningen. Låt dem jobba i tio minuter. Därefter låt varje 
grupp läsa upp vad de har kommit fram till.  Låt dem 
fortsätta med samma övning vid nästa tillfälle.

Behandla begreppen minoritet och nationell minoritet och vad de 
betyder 
Minoritet betyder mindre del eller mindretal. En mino-
ritet är en grupp som har färre medlemmar i förhållan-
de till en annan grupp.

Diskutera
Har vi några minoriteter i Sverige? Exempel se nedan:

•	 invandrare
•	 vänsterhänta
•	 personer med funktionsnedsättning
•	 teckenspråksanvändare
•	 språkliga minoriteter
•	 religiösa minoriteter
•	 Välj någon ”minoritet” som några i klassen gillar t 

ex beliebers

INNEHÅLL

INTRODUKTION
KOPPLINGAR TILL LÄROPLANEN 2011
GENERELLA FRÅGOR 
PROGRAM 1 – ROMER
PROGRAM 2 – SVERIGEFINNAR
PROGRAM 3 – SAMER
PROGRAM 4 – JUDAR
PROGRAM 5 – TORNEDALINGAR
AVSLUTANDE ARBETSUPPGIFT
BILAGA BEGREPP

INTRODUKTION

UR har producerat serien Andrea hälsar på för under-
visning i åk 4-6 om de nationella minoriteterna, som är 
en del av Sveriges kulturhistoria.
De nationella minoriteterna i Sverige är romer (romani 
chib), sverigefinnar (finska), samer (samiska), judar 
(jiddisch) och tornedalingar (mieänkieli).
Om nationella minoriteter ur ett historiskt perspektiv, 
se Nationella minoriteter Bakgrund.
Andrea hälsar på består av en tv-serie, där vi får möta 
fem barn från de olika nationella minoriteterna, en lä-
rarhandledning, samt ett bakgrundsmaterial med länk- 
och litteraturtips.

KOPPLINGAR TILL LÄROPLANEN 2011

Undervisningen i åk 4-6 ska bland annat behandla föl-
jande centrala innehåll:

Samhällskunskap
Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i 
Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
Geografi
Olika platser, regioner och levnadsvillkor. 
Historia
Migration till och från samt inom det svenska riket.
Religion 
Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt 
heliga platser och rum. 
Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlik-
het och solidaritet.
Svenska
Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, 
kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och 
värdeladdning. 
Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av re-
gionala skillnader i talad svenska. Vilka de nationella 
minoritetsspråken är. 
Att argumentera i olika samtalssituationer.
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i uttrycken ”Isbjörnar går fritt på gatorna i Sverige” och 
”alla svenskar är blonda”.
Gå igenom förklaringen och låt eleverna få reflektera 
fritt och ge egna exempel.

Presentera de generella frågorna före visningen
Vad har huvudpersonen för intressen?
Vad har huvudpersonen för bakgrund?
Vad är utmärkande i just den här personens liv?
Vad talar familjen för språk?

Se programmet om Jami

Diskutera avsnittet utifrån de generella frågorna

Fyra hörns-övning
Fråga 1: Är det okej att ha fördomar om andra?
1. Ja
2. Nej
3. Ja, om man inte visar det öppet.
4. Eget alternativ.

Fråga 2: Varför är vi fördomsfulla mot varandra ibland?
1. För att vi är rädda för det som är annorlunda.
2. För att fördomar mot andra gör oss starkare.
3. För att alla borde vara likadana.
4. Eget alternativ.

Diskutera
•	 Hur gör du när du vill träffa nya kompisar?
•	 Vad har du för tankar kring att byta land och språk? 

Är det lätt, svårt, spännande, läskigt…. Varför? 
(Längtan/saknad, likheter/skillnader, avsked)

•	 Vad är sverigefinnar?
•	 När blir man svensk?
•	 Vad innebär det att vara flerspråkig?
•	 Varför tror du att de i filmen tycker det är viktigt att 

behålla sina språk?

Avslutande övning
Kortskrivning:
Välj en fråga eller ett ord som ni har jobbat med under 
passet. Låt eleverna skriva i 3 minuter. Eleverna kan se-
dan antingen läsa upp vad de har skrivit för klassen, för 
varandra i mindre grupper eller lämna in det.

ANDREA HÄLSAR PÅ BRITA

(Samer)

Hantera begreppen
Arbetsuppgift – Grupparbete
Upprepa övningen från föregående tillfälle. Se till att de 
ord grupperna redan hanterat plockas bort.

Behandla begreppet ursprungsbefolkning
Ursprungsbefolkning är en folkgrupp som härstammar 
från att folk som levde i ett område under lång tid innan 

Nationell minoritet är en grupp som har befolkat Sve-
rige minst 100 år tillbaka från år 1900. Det ska finnas 
en uttalad samhörighet, ett eget språk, en egen religiös 
och/eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla 
sin identitet, vilket också stöds av lagen om nationella 
minoriteter. Viktigt att påpeka är att det endast är indi-
viden själv som definierar och avgör tillhörandet till en 
nationell minoritet.
 De nationella minoriteterna i Sverige är romer (ro-
mani chib), sverigefinnar (finska), samer (samiska), ju-
dar (jiddisch) och tornedalingar (meänkieli).
 Om nationella minoriteter ur ett historiskt per-
spektiv, se Nationella minoriteter Bakgrund.

Presentera de generella frågorna före visningen
Vad har huvudpersonen för intressen?
Vad har huvudpersonen för bakgrund?
Vad är utmärkande i just den här personens liv? 
Vad talar familjen för språk?

Se programmet om Nadja

Diskutera avsnittet utifrån de generella frågorna

Reflektera
Låt eleverna skriva en reflektion utifrån nedanstående 
frågor:
•	 Vilka är romerna? Var kommer de ifrån? Vad talar 

de för språk?
•	 Varför är det viktigt för Nadja att dansa? Vad är vik-

tigt för dig att syssla med?
•	 Vad tyckte du var mest intressant i avsnittet? Var-

för? Vad var nytt för dig?

Avslutande övning
Kortskrivning:
Välj en fråga eller ett ord som ni har jobbat med under 
passet. Låt eleverna skriva i 3 minuter. Eleverna kan se-
dan antingen läsa upp vad de har skrivit för klassen, för 
varandra i mindre grupper eller lämna in det.

ANDREA HÄLSAR PÅ JAMI

(Sverigefinnar)

Hantera begreppen
Återkoppling – vilka begrepp har vi diskuterat?
Arbetsuppgift – Grupparbete
Upprepa övningen från föregående tillfälle. Se till att de 
ord grupperna redan hanterat plockas bort.

Behandla begreppet fördomar och vad det betyder
En fördom är ett förutfattat antagande om någon eller 
något, grundat en stereotyp uppfattning om en grupp 
som den, eller det, som är föremål för fördomen anses 
tillhöra. Allmänt brukar ordet och företeelsen fördom 
uppfattas som negativt och överdrivet generaliserande. 
Exempel på bakomliggande fördomar finns till exempel 
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andra folkgrupper anlände, och som har eget språk, 
egen kultur och egna sedvänjor.
Har vi någon ursprungsbefolkning i Sverige? Exempel 
se nedan:
Samer

Presentera de generella frågorna före visningen
Vad har huvudpersonen för intressen?
Vad har huvudpersonen för bakgrund?
Vad är utmärkande i just den här personens liv?
Vad talar familjen för språk?

Se programmet om Brita

Diskutera avsnittet utifrån de generella frågorna

Diskutera
Diskutera i smågrupper i ca 5-10 minuter. Redovisa re-
sultat för varandra.
•	 Hur är det att leva på ett annat sätt och med andra 

traditioner än i det övriga samhället? Skulle du våga 
till exempel klä dig på ett annat sätt än dina kompi-
sar?

•	 Vad är det för typ av natur där Brita bor?
•	 Vad finns det för likheter och skillnader med ditt 

närområde? 
•	 Varför har många samer renar? Vad har samerna 

dem till?
•	 Har du ätit renskav någon gång? Hur smakade det?
•	 Samerna blir ersatta om en ren blir uppäten av en 

varg. Är det rätt eller fel tycker du? Varför?
•	 Sångstilen heter jojk. Hur låter det?
•	 Varför talar inte alla samer samiska?

Diskutera
Vad har vi gjort idag? 
Har du lärt dig något nytt? Vad i så fall?
Berätta om något som du tyckte var intressant i filmen 
och varför du tyckte det.

Avslutande övning
Kortskrivning:
Välj en fråga eller ett ord som ni har jobbat med under 
passet. Låt eleverna skriva i 3 minuter. Eleverna kan se-
dan antingen läsa upp vad de har skrivit för klassen, för 
varandra i mindre grupper eller lämna in det.

ANDREA HÄLSAR PÅ MARCUS

(Judar)

Hantera begreppen
Arbetsuppgift – Grupparbete
Upprepa övningen från föregående tillfälle. Se till att de 
begrepp grupperna redan hanterat plockas bort. Om ni 
har begrepp kvar jobba med dem, annars gå vidare till 
punkt 2.

Behandla begreppet tradition
Tradition är ett latinskt ord i betydelsen ”överlämnan-
de” och det som lämnas över är det kulturella och so-
ciala arvet. Hit räknas förutom invanda seder och bruk, 
olika synsätt, språk och värderingar.
Vilka traditioner finns det i Sverige? Exempel se nedan:
•	 jul
•	 midsommar
•	 påsk
•	 valborgsmässoafton
•	 Har ni några familjetraditioner?
•	 Har vi några traditioner i skolan?

Presentera de generella frågorna före visningen
Vad har huvudpersonen för intressen?
Vad har huvudpersonen för bakgrund?
Vad är utmärkande i just den här personens liv?
Vad talar familjen för språk?

Se programmet om Marcus

Diskutera programmet utifrån de generella frågorna

Diskutera
•	 Vad är det för likheter och skillnader mellan fre-

dagsmys och shabbat?
•	 Vad brukar du göra en fredagskväll?
•	 Vad känner du till om judendomen? Vad är judar? 

Varför måste man ha kippa? Vad är jiddisch för 
språk?

•	 Vad hände i koncentrationslägren under andra 
världskriget? Vilka andra grupper förekom där, för-
utom judarna?

•	 Vad är religion? Vilka religioner finns represente-
rade i Sverige?

Avslutande övning:
Kortskrivning
Välj en fråga eller ett begrepp som ni har jobbat med 
under passet. Låt eleverna skriva i 3 minuter. Eleverna 
kan sedan antingen läsa upp vad de har skrivit för klas-
sen, för varandra i mindre grupper eller lämna in det.

ANDREA HÄLSAR PÅ ELLEN

(Tornedalingar)

Hantera begreppen
Arbetsuppgift - Grupparbete
Upprepa övningen från föregående tillfälle. Se till att de 
ord grupperna redan hanterat plockas bort. Om ni har 
ord kvar jobba med dem, annars gå vidare till punkt 2.

Behandla begreppen integration och assimilation
Integration innebär en anpassning till de rådande nor-
merna i samhället av alla de grupper som bor där.
Assimilation är när en minoritetsgrupp helt överger sin 
egen kultur, så att kulturskillnaderna försvinner och 
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gruppen kommer att ingå i rådande samhällsnormer.
Gå igenom förklaringen och låt eleverna få reflektera 
fritt och ge exempel.

Presentera de generella frågorna före visningen
Vad har huvudpersonen för intressen?
Vad har huvudpersonen för bakgrund?
Vad är utmärkande i just den här personens liv?
Vad talar familjen för språk?

Se programmet om Ellen

Diskutera programmet utifrån de generella frågorna

Skrivövning
Välj några frågor som eleverna reflekterar kring skrift-
ligt. Låt eleverna redovisa muntligt.
•	 Hur ofta tar du dig tid att titta och njuta av naturen? 

Stanna upp och lyssna på fågelsången? Njuta av att 
solen lyser?

•	 Äter ni något i din familj som du tror att ni är ganska 
ensamma om? Beskriv.

•	 Vad innebär allemansrätten? Har du byggt en koja 
någon gång? Kunde du utnyttja allemansrätten då? 
Hur?

•	 Varför tror du att meänkieli har kunnat leva kvar i 
Sverige? Hur?

Avslutande övning
Kortskrivning
Välj en fråga eller ett begrepp som ni har jobbat med 
under passet. Låt eleverna skriva i 3 minuter. Eleverna 
kan sedan antingen läsa upp vad de har skrivit för klas-
sen, för varandra i mindre grupper eller lämna in det.

AVSLUTANDE ARBETSUPPGIFT

Diskutera vikten av att få ha en egen historia
Varför är den viktig?
Hur kan man bevara sin historia och sitt ursprung?
Vad menar Andrea (programledaren) när hon säger 
”Detta är barn med en historia som gjort dem till dem 
de är.”?

Spela in en video
Låt eleverna spela in en egen video om sig själva. 
Arbeta i grupper, tre och tre. Var och en skriver först en 
presentationstext om sig själva. Ta stöd av de generella 
frågorna. Låt dem sedan läsa upp texterna för varandra 
i gruppen och ge varandra feedback. 
Spela in en liten film utifrån sina texter. Låt dem sedan 
prova på tre roller. Alternera rollerna i gruppen - skåde-
spelare, regissör och kameraman.

Arbeta vidare
•	 Vad är Sápmi? Ta reda på vart samerna bor.
•	 Hur definierar andra de begrepp ni har arbetat 

med? I andra sammanhang? Av statliga myndighe-
ter eller i konventioner? Finns det någon skillnad 
på definitionerna beroende på vem/vilka som står 
bakom definitionen.

•	 Vad är en nationell minoritet? När blir man svensk? 
Varför så ofta ”vi” och ”dom” när vi diskuterar folk-
grupper? Vilka konflikter kan vi se mellan olika 
grupper? Varför tror ni dessa uppstår? Hur kan vi 
öka på förståelsen gentemot varandra? 

•	 Vilka kulturella symboler ser ni i serien? Ge exem-
pel och försök berätta vad den innebär. Har du en 
kulturell symbol som är viktig för dig? Diskutera i 
smågrupper först eller i helklass direkt. 

•	 Vilka stigmatiserande bilder känner ni till om na-
tionella minoriteter? Varför tror ni att dessa finns? 
Kan dessa förändras genom åren? Kan rasistiska 
bilder förekomma om olika folkgrupper beroende 
på hur det går för det övriga samhället? Världen? 
Vilka exempel kan man hitta för att slå hål på dessa 
stereotypa/orättvisa bilder på olika grupper? 
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Invandring

Utvandring

Befolkning

Minoritet

Folkgrupp

Kulturarv

Seder

Invånare

Immigration

Fördomar

Integrering

Religionsfrihet 

Yttrandefrihet 

Demokrati 

Respekt 

Empati 

Diskriminering

Rättighet 

Skyldighet

Traditioner

Tro

Ursprungsbefolkning

Tolerans

Ursprung

Flerspråkighet

Nationell minoritet 

BEGREPP


