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PENGASAGOR
HANDLEDNING
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PENGASAGOR

OM SERIEN
Radioserien Pengasagor handlar om pengar, ekonomi, 
drömmar och önskningar; den handlar om att ha peng-
ar och om att inte ha pengar och om stora och små frå-
gor som vi stöter på i vardagen. Med sin kompis Pauls 
motorcykel far Fanny Danielsson runt i Sverige och mö-
ter barn och vuxna och pratar med dem om allt möjligt. 
Och väldigt ofta handlar allt möjligt om vårt förhållande 
till pengar… Hur gör man om man inte har råd att köpa 
det man vill? Kan man laga billig mat när man ska bjuda 
på middag? Vilket drömjobb har du? Finurliga funde-
ringar och kloka samtal på både svenska och jiddisch.

SÅ HÄR KAN NI ARBETA MED SERIEN
Pengasagor vill väcka barnens tankar kring de olika 
ämnen varje avsnitt tar upp. Genom samtal om var-
dagliga saker syftar serien till att stärka den språkliga 
identiteten och utöka barnens ord- och begreppsförråd 
på jiddisch. Serien lämnar stort utrymme för barnen 
att själva skapa sig bilder när de lyssnar. Som peda-
gog kan du uppmuntra och träna förmågan att lyssna 
aktivt genom att både för- och efterarbeta innehållet 
i programmet. Arbetsbladen i den här handledningen 
är ett sätt att göra det. Bilderna och de öppna frågorna 
lämnar stor frihet att låta lyssnarnas egna tankar leda 
samtalet vidare och arbetsbladen fungerar lika bra att 
använda innan man lyssnar som efteråt. Många frågor 
kan med fördel användas till flera avsnitt i serien och 
då leda till olika samtal beroende på innehållet i just 
det avsnittet. När uppgifterna kopplar till mat, kläder, 
familj och sysselsättning kan man med fördel vidga frå-
geställningarna och föra in samtalet på såväl olikheter 
som likheter mellan det svenska och det som är typiskt 

för den egna nationella minoriteten. Låt gärna bilder-
na fungera som inspiration för eget skapande. Barnen 
kan rita, måla eller bygga och under tiden benämna det 
de gör på jiddisch; bra också för den som har få ord i 
sitt förråd att ändå kunna hänga med. Varför inte göra 
som vi har gjort i den här handledningen? Fotografera 
barnens bilder och gör e-böcker eller pdf:er som ni kan 
skriva ut och använda vid samlingar och till olika språk-
liga uppgifter. Originalverken här är gjorda med hjälp 
av både färg, kritor, tyg och olika föremål. Olika mate-
rial och uttryckssätt ger stora möjligheter att utöka och 
bredda ordförrådet.

KOPPLINGAR TILL LGR11
Serien Pengasagor har fokus på det muntliga språket. 
Arbetsbladen vill uppmuntra barnen att använda jid-
disch när de pratar med varandra om programmen och 
bilderna. Även om man inte förstår allt som sägs i pro-
grammen bidrar lyssnandet till att förankra språkets 
satsmelodi hos barnen.

Ur Lgr 11, centralt innehåll modersmål åk 1-3

Tala, lyssna och samtala
• Muntligt berättande för olika mottagare.
• Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydel-

se för att göra sig förstådd.
• Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Språkbruk 
• Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper 

och åsikter.
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jiddisch

Klipp ut en egen matbild ur en tidning och berätta för en kompis varför du valde just den bilden. 
Klistra din bild här:
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Rita en bild på en tallrik med din favoritmat.
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Skriv dina listor här:

VUXNAS LISTA              BARNS LISTA   MIN LISTA
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VAD ÄR ALLRA VIKTIGAST I DITT LIV?
Pengar, tänker någon! Eller? Gör en lista på sådant som gör dig glad och lycklig. 
Fundera på vad som är gratis och vad som kostar pengar. Vad tror du är viktigast 
i dina föräldrars liv? I andra vuxnas liv?
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Tänk på något du har gjort som varit väldigt roligt. Rita en bild.
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När man ska baka behöver man en del saker från köket. Rita dem här.
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Vad tror du det är i paketet? Rita eller skriv din gissning.
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Rita eller skriv och berätta om när du har lånat något.
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jiddisch
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Rita din sedel eller ditt mynt här:
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Känner du någon eller några som är jättebra på jiddisch? Vad vill du fråga dem 
om? Kanske vad några olika saker som du önskar dig heter? Eller vad de tycker 
om att göra allra mest?

jiddisch


