
Begrepsoppgave: nasjonale minoriteter 
 
Mix & Match –oppgave 
Sett en strek mellom begrepet og forklaringen som hører sammen 

 

Rom 

 

Romanifolket/ tatere  

 

Jøder  

 

Kvener/ norskfinner  

 

Skogfinner 

 

Urfolk (samer) 

 

Mangfold 

 

Essensialisering 

 

Stereotypisk 

 

En gruppe mennesker som er færre enn majoriteten, og 
som har langvarig tilknytning til landet. Dette gjelder 
rom, romani, jøder, kvener og skogfinner i Norge. Disse 
gruppene har historisk bidratt til å forme den norske 
kulturarven. Norge har i deler av historien ført politikk 
som har fått konsekvenser for disse gruppenes måter å 
leve på.  
 
Ordet betyr variasjon eller variert og sammensatt. Innen 
en gruppe mennesker betyr det at det er variasjon 
mellom individene i denne gruppen.  

En nasjonal minoritet i Norge som etablerte seg i landet 
på 1880-tallet. De fleste i denne gruppa ser på seg selv 
som et eget folk i kraft av sin religion, historie og kultur 
med bakgrunn i Midtøsten. Språk forbundet med denne 
gruppen er norsk, jiddisk og hebraisk.  

En «stivnet» eller statisk forestilling om hvilke 
egenskaper menneskene i en gruppe har.  Forestillingene 
er vanskelige å forandre selv i møte med faktiske 
personer som tilhører gruppa man har forestillinger om.   

En nasjonal minoritet i Norge som innvandret på siste 
halvdel av 1800-tallet. Språk knyttet til denne gruppa er 
norsk og romanés. «Sigøynere» ble tidligere brukt om 
gruppa, og noen bruker ordet i dag. Historisk har 
medlemmer av minoriteten vært reisende. I dag er 
mange bofaste.  

Tanken om at en folkegruppe har en fast kjerne, en 
essens, som representerer kulturen og væremåten til 
medlemmene i gruppa. Det kan da bli vanskelig å se 
gruppas mangfold. 

En nasjonal minoritet i Norge som tradisjonelt befant seg 
på Nordkalotten. Fra 800-tallet finnes skriftlige kilder fra 
Nord-Norge. I dag er bor medlemmer av minoriteten 
over hele Norge.  I 2005 ble minoritetens språk, kvensk, 
anerkjent som eget språk. Noen kaller språket 
kvenskfinsk. 

Typiske kjennetegn for denne folkegruppa er at den ikke 
er majoriteten i staten de er en del av, selv om de er den 
folkegruppa som bodde i området først. I Norge 
forbinder man ofte Nord-Norge med denne folkegruppa, 
men bor over hele landet. 

En nasjonal minoritet i Norge som har vært i landet siden 
1500-tallet. Personer i denne gruppa har tradisjonelt 
vært vandrende, enten på land eller med båt. De fleste 
er i dag bofaste. Språk forbundet med denne gruppa er 
norsk og romani. Mange tusen personer identifiserer seg 
som medlemmer av denne gruppa i dag.

 


