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Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syfte att förbättra kvaliteten och resultaten 
i verksamheterna. Med utvecklingsinsatser, motiverade utifrån brister och problem som identifierats genom olika nationella och 
internationella undersökningar, stödjer Skolverket områden som till exempel matematik, språk samt läs- och skrivutveckling. 

Föreningen Norden är en frivilligorganisation som sedan 1919 har arbetat för ökat nordiskt samarbete inom bland annat skolom-
rådet. Föreningen Norden har bland annat deltagit i remissförfarandet för att öka Norden-innehållet i de nya kurs- och ämnespla-
nerna från 2011. Föreningen Norden har omkring 2000 skolor och bibliotek som medlemmar i hela Norden och förser dem med 
undervisningsmaterial om grannländer och grannspråk. 

I en enkätundersökning bland över 600 svensklärare, som våren 2011 genomfördes av Skol-
verket, angav 33 % av de svarande att de inte tar upp grannspråk alls i sin undervisning. Av 
dem angav över häften (55 %) att det beror på att de prioriterar bort detta område för att hinna 
med allt annat. 19 % av de tillfrågade angav att de själva inte hade fått någon undervisning i 
nordiska språk under lärarutbildningen.

Grannspråk – Lektionsförslag i danska och norska har producerats av Föreningen Norden och 
Skolverket för att inspirera lärare och göra det enkelt för dem att arbeta med skandinaviska 
språk. Häftet finns att hämta som pdf på Skolverkets och Föreningen Nordens webbplatser, 
och ingår i tryckt form i Föreningen Nordens skolmedlemskap 2011–2012. 

Fokus i grannspråksundervisningen är inte att eleverna ska lära sig att tala och skriva danska 
eller norska. Syftet är istället att genom övningar i de receptiva färdigheterna lyssna och läsa 
få eleverna att upptäcka att de faktiskt förstår de andra skandinaviska språken, och att de kan 
använda sitt eget språk i kommunikation med skandinaver.

Detta läromedel innehåller 40 lektionsförslag som alla behandlar danska eller norska. Huvud-
delen av övningarna riktar sig till årskurs 4–9 men det finns även övningar för gymnasiet samt 
årskurs 1–3 och förskolan. Alla övningar lämpar sig att arbeta med inom svenskämnet, flera 
passar också bra till ämnesintegrerade arbetspass mellan svenska och till exempel musik 
eller hem- och konsumentkunskap. Många av övningarna kan genomföras under en lektion på 
60 minuter men en del övningar kan med fördel delas upp på flera arbetspass.

I flera av övningarna föreslås en teoretisk uppföljning av de systematiska skillnader och 
likheter som förekommer i exempelvis den text eller film övningen handlar om. Denna typ av 
uppföljning passar inte alla elever utan arbetsgången bör anpassas till den egna gruppen. 
Materialet innehåller en hel del länkar till olika webbplatser som drivs av andra aktörer eller 
privatpersoner, vilka ansvarar för innehållet på dessa webbsidor.

De flesta övningar har skapats av Birgitta Engman och Charlotte Wärnå. Följande personer har 
också bidragit med övningar: Jeanette Rådh och Ann-Marie Bäckström, lärare, Thomas Hen-
riksen, lärare/föreläsare, Sissel Thoresen Busch, rektor/läromedelsförfattare. Övningarna till 
Norden i Bio har ursprungligen skapats av Eva Westergren, filmpedagog och Jan Olav Bruvik, 
redaktör. Avsnittet Nordiska språk är skrivet av Birgitta Lindgren, nordisk sekreterare vid Språk-
rådet. Lärarna Ann-Sofie Ask, Ann-Marie Bäckström, Jeanette Rådh och Lena Winberg, samt 
Birgitta Lindgren, Språkrådet, Fredrik Harstad, lärare/journalist, och Heidi Lønne Grønseth och 
Anna Sophie Liebst, Föreningen Norden, har bidragit med värdefulla synpunkter på innehållet.

Vi hoppas att ni får glädje av detta material och önskar er lycka till med undervisningen i skan-
dinaviska språk!    

Birgitta Engman, Föreningen Norden                                            Charlotte Wärnå, Skolverket

Grannspråk – Lektionsförslag i danska och norska
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Styrdokument
Alla länder och självstyrande områden i Norden har skrivit under Helsingforsavtalet från 1962, 
(senast reviderat 1996) som i artikel 8 föreskriver att undervisningen i alla nordiska länder 
ska omfatta undervisning i övriga nordiska länders språk, kultur och allmänna samhällsförhål-
landen. 2006 antogs också en deklaration om nordisk språkpolitik av Ministerrådet för Utbild-
ning och Forskning vilken har som mål att ”alla nordbor kan kommunicera med varandra, i 
första hand på ett skandinaviskt språk”.

Samtliga nordiska länders läroplaner tar upp Norden i olika omfattning. I Läroplan för grund-
skolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11), finns Norden nämnd i historia, geo-
grafi, samhällskunskap, religion, svenska och musik, samt i läroplanens övergripande mål och 
riktlinjer. I ämnet svenska har fokus på nordiska språk utökats betydligt sen Lpo 94. Framför 
allt är det nytt att eleverna redan i årskurs 4–6 ska lära sig om skillnader och likheter samt 
några kännetecknande ord i de nordiska språken. På sidorna 74–77 finns en sammanställning 
av det som berör nordiska språk i de skandinaviska kurs-, ämnes- och läroplanerna. 

Under 2010–2011 har en språkkampanj genomförts i hela Norden med syftet att förstärka 
den internordiska språkförståelsen bland barn och unga, bland annat genom att främja enga-
gemang och kreativitet i undervisningen i de skandinaviska språken. Skolverket fick i uppdrag 
att ansvara för de svenska aktiviteterna inom kampanjen. Den nordiska språkkampanjen 
initierades av de nordiska undervisnings-, forsknings-, kultur-  och samarbetsministrarna. Till 
grund för språkkampanjen låg bland annat undersökningen Internordisk språkförståelse, vars 
resultat visade att ungas förståelse av de skandinaviska språken var lägre än trettio år tidigare 
och att undervisning i nordiska grannspråk ofta prioriteras bort.

Praktisk nytta 
Under de senaste fem åren har gränspendlingen fördubblats och det har skett en kraftig 
ökning av utflyttning och arbetspendling mellan Sverige och övriga Norden. Cirka 80 000 
svenskar arbetar eller studerar idag i Norge och mer än 40 000 svenskar pendlar dagligen 
mellan Sverige respektive Danmark, Finland eller Norge. Norden fungerar även som en ge-
mensam marknad för utbildning. Nästan en fjärdedel av de svenska utlandsstudenterna finns 
inom Norden och de allra flesta av dessa studerar i Danmark. Norden är också det område där 
svenskar helst stannar under semestern. Under 2010 var det vanligast att de som valde att 
turista i Stockholm kom från Norge, Tyskland, Danmark, Storbritannien och Finland. 

Övriga Norden med 15 miljoner invånare är Sveriges största exportmarknad. År 2009 gick 
Norge om Tyskland som vårt största exportland. Omkring 23 % av vår import kommer från Nor-
den, jämfört med 18 % från Tyskland och mindre än 4 % från Kina respektive USA. 
 
Fördjupade kunskaper om grannspråken kan, förutom att öka elevernas möjligheter att söka 
arbete eller studieplats i ett grannland, också ge en fördjupad kunskap om det egna språket 
och dess historia. Genom att studera grannspråken kan eleverna till exempel upptäcka äldre 
ord som är bortglömda i svenskan men som lever i danskan eller norskan, eller att uttals- och 
stavningsskillnader mellan språken ofta är systematiska. Sådana insikter kan bidra till större 
öppenhet för språkvariationer inom det svenska språket, kunskaper om och förståelse för hur 
språk förändras samt dessutom göra det lättare att läsa äldre texter på det egna språket.

Varför undervisa i skandinaviska språk?
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Ämne: Svenska

Lämplig för: Åk 4–9  

Syfte: Att eleverna ska lära 
sig några vanliga danska 
och norska ord genom att 
själva välja, slå upp och 
skapa övningar med ord för 
maträtter. 

Förberedelser: Gå igenom 
hur Nordisk matordlista 
fungerar på http://www.
nordiskmatordlista.org/. 
Varje sida kan skrivas ut om 
eleverna inte har tillgång till 
datorer. 

Material/materiel: Minst en 
dator med internetuppkopp-
ling per två elever, alternativt 
kopior av sidorna i Nordisk 
matordlista. Tillgång till sko-
lans matsedel.

Skolmatsedel på skandinaviska

Arbetsgång
 
1. Låt eleverna gruppvis ta reda på vad olika maträtter 
i skolmatsedeln heter på danska/norska. Gå sedan till-
sammans igenom skolmatsedeln på de olika språken. 
Häng gärna upp de danska/norska listorna utanför 
skolmatsalen.

2. Låt sedan eleverna skriva sin favoritlunchlista för 
en vecka på svenska och sedan översätta listan till 
norska eller danska. Finns orden inte med i Nordisk 
matordlista kan de använda t.ex.: http://www.tradusa.
se/lexicon/ eller Google översätt.

3. Befäst kunskapen genom att t.ex. tillverka memory-
kort med de ord som skiljer sig mycket från svenskan. 
Eleverna kan arbeta i grupper om 2–4 personer. Låt 
några elever göra ett danskt-svenskt memory och 
några ett norskt-svenskt. Skriv ordet på svenska på 
ett kort och på norska/danska på ett annat kort i varje 
ordpar. De ska alltså para ihop exempelvis potatismos 
med kartoffelmos.

4. Låt eleverna spela med varandra så de lär sig vad 
maträtterna heter. Först kan de spela sitt eget spel och 
sedan byta spel med klasskompisarna.

http://www.nordiskmatordlista.org/
http://www.nordiskmatordlista.org/
http://www.tradusa.se/lexikon/
http://www.tradusa.se/lexikon/
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Ämne: Hem- och konsument-
kunskap, svenska

Lämplig för: Åk 3–9  

Syfte: Att eleverna får möta 
skriven norska i ett praktiskt 
sammanhang. Att eleverna 
ska upptäcka att de kan för-
stå språket på grund av de 
stora likheterna, samt lära 
sig några ord som skiljer sig 
mellan norska och svenska. 

Förberedelser: Läraren läser 
igenom receptet, kopierar 
upp det till eleverna och 
plockar fram ingredienserna. 

Material/materiel: Kopior 
av receptet, ingredienser, 
stekpannor och spisar.

Recept på norska – Lomper

Arbetsgång
 
Dela ut receptet till eleverna och låt dem läsa och 
försöka förstå vad de ska ha i och hur tillagningen 
ska gå till. Ta hjälp av ordlistan nedan men låt först 
eleverna gissa betydelsen innan ni går igenom de ord 
som skiljer sig från svenskan. Rulla gärna in kokt korv 
i lomperna. Ät och njut!

Raske potetlomper

2 kg poteter (ca. 18–20 stk.)
2 ts salt
4–5 dl hvetemel/2 ½ dl hvetemel og 2 dl siktet rug-
mel 

Potetene kokes med skallet på før de skrelles og mo-
ses sammen med 2 ts salt. Bland inn 4–5 dl hvete-
mel/hvtemel og rugmel. Jo mindre mel som brukes, jo 
bedre blir lompene. Del opp i 18–19 like store deler. 
Trykk ut eller bruk kjevle til de blir runde. Tykkelsen 
bør være ca. 2–3 mm.

Lompene stekes på begge sider i varm panne uten 
fett/olje til de er lyse, men med brune flekker. Legg 
lompene oppå hverandre og dekk dem med et rent 
kjøkkenhåndkle.

Ordlista
raske – snabba
lompe – tunnbröd
poteter – potatis
hvetemel – vetemjöl
rugmel – rågmjöl
skrelles – skalas
kjevle – kavla
tykkelse – tjocklek
kjøkkenhåndkle – kökshandduk

Fotot kommer från www.sølete.no

http://www.s�lete.no
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Ämne: Hem- och konsument-
kunskap, svenska

Lämplig för: Åk 3–9  

Syfte: Att eleverna får 
möta skriven danska i ett 
praktiskt sammanhang. Att 
eleverna ska upptäcka att 
de kan förstå språket på 
grund av de stora likheterna, 
samt lära sig några ord som 
skiljer sig mellan danska 
och svenska. 

Förberedelser: Läraren läser 
igenom receptet, kopierar 
upp det till eleverna och 
plockar fram ingredienserna. 

Material/materiel: Kopior 
av receptet, ingredienser, 
spisar, kastruller, måttsatser, 
samt porslin och bestick till 
servering.

Recept på danska – Æblekage

Æblekage

Æblekagen må først lægges sammen i sidste sekund, 
da raspen stadig skal være knasende!

1 1/2 kg æbler, gerne Filippa eller Gråsten
200–350 g sukker
1 vanillestang.

Rasp:
25 tvebakker
150 g rå rørsukker
2 tsk. stødt kanel
1/2 dl koldpresset rapsolie

Pynt:
3 dl piskefløde, gerne en god og fyldig økologisk fløde 
2 spsk. ribsgele

Skræl æblerne og skær i grove stykker.
Kog en grød af æbler og sukker med vaniljekorn og 
vaniljestang i småstykker.
Lad ikke alle æblestykker koge helt ud. Afkøl grøden.

Rasp: Knus tvebakkerne og varm rapsolien på en 
pande. 
Tilsæt sukker og rist de knuste tvebakker ganske let. 
Smag til med kanel.
Pisk fløden til luftig skum.
Øs æblegrøden over i en flot glasskål eller portionsan-
ret i flotte glas. 
Læg grød og æblekagerasp lagvist. 
Slut af med et lag flødeskum og kom små ”klatter” 
ribsgele på.
Server straks – dette er en af de bedste og mest tradi-
tionelle danske desserter – velbekomme!

Arbetsgång
 
Läs och gå igenom receptet tillsammans (eller arbeta 
gruppvis) och låt eleverna försöka förstå vad æbleka-
gen innehåller och hur tillagningen ska gå till. Ta hjälp 
av ordlistan nedan men låt först eleverna gissa bety-
delsen innan ni går igenom de ord som skiljer sig från 
svenskan. Tillaga sedan receptet och njut!  

Ordlista
rasp – ströbröd, brödsmulor
stadig – fortfarande
knasende – knaprig
æble – äpple
tvebakker – skorpor
piskefløde – vispgrädde
ribsgele – rödvinbärsgele
skræl – skala
kog – koka
grød – gröt
afkøl – kyl ner
knus – smula sönder
rist – rosta
lagvist – i lager
straks – genast

Receptet kommer från www.tasteline.com

http://www.tasteline.com
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Ämne: Svenska

Lämplig för: Åk 3–6   

Syfte: Att eleverna får möta 
vardagliga ord på norska och 
danska och upptäcka lik-
heter och skillnader mellan 
dessa ord och deras svens-
ka motsvarigheter. 

Förberedelser: Läraren tit-
tar igenom klädesplaggen i 
tema Kläder och smycken 
i Ljud- och bildordlistan 
(Bildteman) för nordiska 
språk: http://lexin.nada.
kth.se/lang/nordic/. Finns 
ej datorer till eleverna kan 
sidor från Bildteman skrivas 
ut och kopieras upp, välj 
liggande format. Kopiera 
även upp modellbilderna och 
korten på följande sidor.

Material/materiel: Datorer 
med internetuppkoppling 
och högtalare till varje elev, 
alternativt utskrifter över 
klädesplagg på norska och 
danska till varje elev. Kopior 
av modellbilderna till varje 
elev. Kopior av korten, en 
till varje grupp om ca. tre 
elever. Pennor, sax, limstift.

Arbetsgång

1. Låt eleverna välja en av modellbilderna, rita av 
sina egna eller andra kläder på den, och sedan följa 
instruktionerna nedan.

2. Skriv vad kläderna heter på svenska vid strecken 
med (S). Slå upp plaggens namn på norska och 
danska på: http://lexin.nada.kth.se/lang/nordic/ och 
skriv dem under det svenska ordet. Gör fler streck vid 
behov. Om inte alla plagg finns med i Ljud- och bild-
ordlistan använder du Google översätt eller Tradusa 
(www.tradusa.se/lexicon/). Säg efter plaggens namn 
på de olika orden och lär dig dem.

3. Använd korten på sid. 13–14 med namn på plagg 
där ordet skiljer sig från svenskan. Fyll i fler ord i de 
tomma rutorna. Klipp pappret i mitten och radvis, 
och vik så ni får det svenska ordet på en sida och 
det danska/norska ordet på den andra sidan. Limma 
ihop. Öva en stund med korten. Lär er först betydel-
sen från norska/danska till svenska och sen tvärtom. 
Träna på uttalet!

4. Tävla vem som kan flest ord på kläder. Vänd alla 
korten med svenska sidan uppåt och lägg dem i en 
hög. Spela i grupper om tre personer. Första spela-
ren tittar på det översta kortet och säger ordet på 
danska. Vänd och kontrollera. Är svaret rätt får man 
kortet, annars läggs det underst. Den som har flest 
kort vinner! 

5. Fler övningar på temat kläder kan vara att göra en 
modevisning där plaggen presenteras på danska och 
norska.

Kläder på norska och danska

http://lexin.nada.kth.se/lang/nordic/
http://lexin.nada.kth.se/lang/nordic/
http://lexin.nada.kth.se/lang/nordic/
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kjole klänning lommebok plånbok

genser tröja skjørt kjol

dressjakke kavaj tøffel toffel

sokk socka frakk rock

stresskoffert portfölj lue mössa

NORSKA SVENSKA NORSKA SVENSKA



O
rd

 (
Te

m
an

)

14

dragt dräkt rullekrave-
sweater

polotröja

cowboybukser jeans krave krage

jakkesæt kostym frakke kappa

halstørklæde halsduk kasket keps

pung plånbok seler hängslen

DANSKA SVENSKA DANSKA SVENSKA
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Ämne: Svenska

Lämplig för: Åk 3–6

Syfte: Att eleverna får höra 
några vardagliga ord på ett 
grannspråk och upptäcka 
likheter och skillnader i stav-
ning, ordförråd och uttal. Att 
eleverna får reflektera över 
språklig variation t.ex. syno-
nymerna bägare – kopp.

Förberedelser: Gå in på 
http://lexin.nada.kth.se/
lang/nordic/ och klicka runt 
bland olika språk och te-
man. Välj teman som passar 
åldergruppen, t.ex. Familj 
och släkt samt Träd och 
buskar för de yngre. Välj flik 
Danska, Nynorska eller Bok-
mål. På http://lexin.nada.
kth.se/lang/bildteman2/
index.htm kan du skriva ut 
sidor av valda teman utan 
text till varje elev. Skriv ut 
pappret i liggande format. 

I översikten på nästa sida 
ger vi exempel från några 
danska teman där tydliga 
skillnader och likheter finns 
mellan svenska och danska. 
Dessa teman är Massme-
dier, kontor, färger – mass-
media 1, Boende och möbler 
– vardagsrum, Skola – klass-
rum, och tema Bil och cykel 
– bilen. 

Material: Minst en dator 
med högtalare per två 
elever. Alternativt en dator 
med projektor i helklass. 

Arbetsgång

1. Eleverna sitter två och två framför datorn och går in 
på webbsidan nordiska Bildteman: http://lexin.nada.
kth.se/lang/nordic/. Alternativt arbeta i helklass med 
hjälp av projektor.

2. Låt eleverna få god tid på sig att klicka runt och 
lyssna på hur orden låter. Låt dem turas om att vara 
den som klickar.

3. Om du vill kan du be gruppen ta reda på vad vissa 
ord heter, exempelvis tidning, tuta, nalle, askfat, läro-
medel, skrivhäfte, blomkruka, rum, tavla.

4. Samla gruppen efter en stund och fråga: 

• om de tyckte att det var roligt att höra danska el-
ler norska.

• om de förstod de flesta orden
• vad de tyckte var skillnaderna 
• om det fanns några ord som var väldigt annorlun-

da från svenskan

På nästa sida finns en översikt över skillnader mellan 
danska och svenska som eleverna kanske lägger mär-
ke till i tema Massmedier, Boende och möbler, Skola, 
Bil, samt kommentarer till dessa som du kan använda 
när du genomför uppsamlingen med eleverna.

5. Dela ut papper med endast bilderna från två te-
man. Beroende på gruppens/elevernas nivå kan du 
sedan välja någon/några av uppgifterna nedan: 

• Ringa in de ord som skiljer sig mycket från svensk-
an. Skriv orden på danska/norska och svenska 
under bilderna.

• Skriv orden på danska/norska och bredvid skriver 
du ordets uttal med svenska bokstäver.

• Välj några annorlunda ord, klipp ut dem, gör en 
plansch, skriv ordet på danska/norska vid bilden.

• Klipp ut lika ord och sätt på en annan plansch.
• Låt eleverna fylla i några ord som de vill lära sig 

och ge dem det i läxa. Använd sedan ett tomt blad 
som ett test där de skriver in de valda orden.

6. Som avslutande övning kan ni tillsammans klicka 
på några av orden och läsa efter med så likt uttal som 
möjligt för att låta eleverna ”känna på” språket. Fråga 
efteråt hur det kändes.

Bildteman (ljud- och bildordlista) på danska/norska

http://lexin.nada.kth.se/lang/nordic/
http://lexin.nada.kth.se/lang/nordic/
http://lexin.nada.kth.se/lang/bildteman2/index.htm
http://lexin.nada.kth.se/lang/bildteman2/index.htm
http://lexin.nada.kth.se/lang/bildteman2/index.htm
http://lexin.nada.kth.se/lang/nordic/
http://lexin.nada.kth.se/lang/nordic/
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Ord som betyder något liknande på svenska

Horn – kan man även på svenska säga om tuta.
Bamse – säger man om något stort, eller en viss björn: seriefiguren Bamse.
Askebæger – vi säger askfat eller askkopp, i danskan säger man här bæger, alltså bägare.
Billede – vi säger tavla, i danskan säger man här ordet för bild, alltså billede.
Potte – betyder inte bara potta på danska utan även kruka, och de föremålen är ju liknan-
de i form.

Uttalsskillnader

Ä-haltigt ljud för ord som på svenska uttalas med a. T.ex. vase, plakat.
V uttalas olika. Ibland hörs inget v-ljud utan det smälter ihop med vokalen 
framför och blir till en diftong, som i tavle /taule/ och over /åue/.
”ð”-ljud för ord som på svenska uttalas med d. T.ex. side, tidskrift.

Ord som är annorlunda

Avis – är i Sverige ett ovanligt ord för tidning (förkommer 
dock ibland i namnet på dagstidningar).
Bogreol – bokhylla
Tæppe – matta
Værelse – rum

Stavningsskillnader i ord som påminner om svenskan

I tema Skola – klassrum och teman Bil och cykel – bil upptäcker eleverna säkert att 
danska motsvarigheten till ä är æ och ö är ø. T.ex. lærebøger, sæde.
Svenskt k motsvaras ibland av danskt g. T.ex. bøger – böcker, dug – duk.
Svenskt t motsvaras ibland av danskt d. T.ex. sæde – säte. 
I danskan finns ofta ett e istället för a. T.ex. skole – skola, side – sida.

Falska vänner

Værelse liknar ordet varelse men betyder rum.
Bøger påminner om ordet bögar men betyder böcker.

Jämförelse danska–svenska i tema Massmedier, tema Boende och möb-
ler, tema Skola, och tema Bil och cykel
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Ämne: Svenska

Lämplig för: Åk 6–9, gymna-
siet

Syfte: Att eleverna ska få 
höra och bli bättre på att 
uppfatta danskt uttal samt 
upptäcka likheter och skill-
nader mellan danska och 
svenska.

Förberedelser: Gå in på 
webbplatsen Dansk her og 
nu: www.danskherognu.dk/
Lektioner/Intro/tabid/154/
Default.aspx. Läs om webb-
platsen och välj sedan 
Lektion 1, Præsentation, 
Tekst og dialog, Mød Søren 
og Maria, och läs igenom 
och lyssna på texten. Skriv 
ut texten till eleverna. Skriv 
även ut ett par exemplar av 
vart och ett av de resteran-
de 11 avsnitten under Text 
och Dialog.

Material/materiel: Datorer 
med högtalare och inter-
netuppkoppling – minst en 
per två elever. Utskrifter av 
dialoger. (Finns endast till-
gång till en dator kan läraren 
och klassen arbeta med 
övningen i helklass.)

Arbetsgång

1. Låt eleverna läsa texten och lyssna samtidigt. Be 
dem dra ett rött streck under ord de inte förstår. De 
kan sedan se efter i ordlistan som finns på webbplat-
sen eller i exempelvis Tradusa (http://www.tradusa.
se/lexicon). Låt dem komma fram och skriva upp de 
svåra orden på tavlan. 

2. Låt dem sedan härma den danska uppläsaren och 
läsa texten på danska efter uppläsaren. 

3. Nu kan de stryka under bokstäver/delar av ord 
som uttalas annorlunda än svenskan. T.ex.

København – /köben 'haun/ 
Odense – /'oðǝnsǝ/
jeg – /jaj/
have – /'hauǝ/
vand – /vann/
kage –  /'käγǝ/

3. Låt sedan eleverna arbeta två och två med en av 
de 11 resterande avsnitten som finns och hämta tex-
ten. De ska lyssna på texten och försöka härma dialo-
gen. Be dem stryka under ord de inte förstår och slå 
upp dem och skriva upp dem på tavlan som tidigare. 
Samla sedan upp klassen genom att låta varje grupp 
läsa upp sin dialog för de andra, och gå igenom några 
av de nya orden som står på tavlan.  

4. Tävla om vem som kommer ihåg flest ord. Sudda 
ut orden från tavlan (använder ni interaktiv skrivtavla 
kan ni gärna spara orden först). Dela sedan gruppen 
i två delar och låt dem komma fram en i taget och 
skriva upp ett danskt ord och säga vad det betyder på 
svenska (stavningen är inte så viktig).

Vardagsdanska (ordkunskap och hörförståelse)

www.danskherognu.dk/Lektioner/Intro/tabid/154/Default.aspx
www.danskherognu.dk/Lektioner/Intro/tabid/154/Default.aspx
www.danskherognu.dk/Lektioner/Intro/tabid/154/Default.aspx
http://www.tradusa.se/lexicon
http://www.tradusa.se/lexicon
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Ämne: Svenska

Lämplig för: Åk 6–9, (gym-
nasiet)

Syfte: Att eleverna får lära 
känna norska och danska, 
inse hur lika ordförråden i 
de skandinaviska språken 
är, och lära sig några ord 
genom att skapa egna dikter 
eller meningar med dem.

Förberedelser: Välj att arbe-
ta med danska eller norska, 
kopiera upp sidorna med ord 
till varje elev, ta med saxar, 
limstift och pappersark att 
klistra upp meningarna på.

Material/materiel: Saxar, 
limstift, pappersark (gärna 
färgade A3), kopior på 
orden. Vid behov kopior på 
ordlistan.

Arbetsgång

Låt eleverna klippa ut orden och skapa egna mening-
ar, exempelvis dikter. 

Om du vill kan du före eller efteråt uppmärksamma 
eleverna på några vanliga ord, samt systematiska 
skillnader från svenskan vad gäller stavning och uttal. 

På sid 79–82 hittar du en översikt över skillnader mel-
lan svenska, danska och norska.

Bygg meningar på danska och norska

Ordlista (no/da – sv)
høst/efterår – höst
spørsmål/spørgsmål – fråga
jente/pige – flicka
gutt/dreng – pojke
veps/hveps – geting
vakker/smuk – vacker
rar/underlig – konstig
kjempestor/kæmpestor – jättestor
gråter/græder – gråter
leter/leder – letar (da. äv. leder)
båt/båd – båt
bløt/blød – mjuk, (no. äv. blöt)
caps/kasket – keps
nå/nu – nu
vår/forår – vår (årstid)
hun/hun – hon
ham/ham – honom
henne/hende – henne
dere/i – ni
et, en, ei/et, en – ett/en (obest. artikel)
at, å/at – att
når/når – när
bare, kun/kun – bara
vår/vores – vår (poss. pron.)
ble/blev – blev
svart/sort – svart
hvit/hvid – vit
drukne/drukne – drunkna
trærne/træerne – träden
deg/dig – dig

Ordlista forts. (no, da – sv)
fugl – fågel
honning – honung
klovn – clown
sammen – tillsammans
svømme – simma
følsom – känslig
glimrende – lysande, strålande
og – och
skuffer – gör besviken
hvordan – hur
hvor – var
føler – känner
gror – gror, växer
skinner – skiner
husker – minns
hvis – om, ifall
når – när
hvisker – viskar 
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Norska ord

kjærlighet edelsten høst spørsmål

kvinne mann jente gutt

grense makt evighet veps

glede kjæreste kake vakker

ukjent begeistret søt rar

kjempestor besøker opplever utstråler

smørbrød gråter leter gjør

lengter båt bløt leker

caps gjerne aldri iblant

ute nå noen musikk

vår ditt han hun

hans hennes ham henne

dere et en ei

at å vi som

kan meg på så

når bare vår våre

solen ble svart hvit

ingen alle drukne leve

er deg mitt trærne
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stjerne sorgløs verden raket

fugl vinter by skole

jeg jeg du du

det det den den

utrolig menneske blod solen

lykkelig lykke fantasi honning

bil sommer klovn uro

min din sammen ikke

moped faktisk levende død

svømme i følsom glimrende

før gammel og og

sikker til lang godt

omfavner forvandler forelske skuffer

hvordan hvilken hvorfor hvor

godt flytter føler gror

prøver skinner var hersker

er husker elsker inspirerer

hvis når lever har

vil hvisker drømmer går

Norska, danska ord
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Danska ord

kærlighed ædelsten efterår spørgsmål

kvinde mand pige dreng

grænse magt evighed hveps

glæde kæreste kage smuk

ukendt begejstret sød underlig

kæmpestor besøger oplever udstråler

sandwich græder leder gør

længter båd blød leger

kasket gerne aldrig iblandt

ude nu nogen musik

forår dit han hun

hans hendes ham hende

i et en en

at til vi som

kan mig på så

når kun vores vore

solen blev sort hvid

ingen alle drukne leve

er dig mit træerne
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Ämne: Svenska

Lämplig för: Åk 4–9 (Eg er 
her), åk 7–9 (I nat) 

Syfte: Att eleverna ska få 
lära känna ett närliggande 
språks uttal och stavning 
och upptäcka hur likt det är. 
Att eleverna ska få läsa och 
reflektera kring en poetisk 
text från ett annat nordiskt 
land. 

Förberedelser: Lyssna själv 
igenom dikterna Eg er her 
och I nat, som du hittar 
som ljudfiler på Skolverkets 
webbplats: mms://stream.
skolverket.se/film/nordiska_
sprak/eg_er_her.wma och
mms://stream.skolverket.
se/film/nordiska_sprak/i_
nat.wma.

Välj att arbeta med en eller 
båda dikterna och kopiera 
upp texterna till eleverna. 
Klipp eller vik bort den 
svenska översättningen.

Material/materiel: Kopior 
av dikterna, tillgång till en 
dator med internetuppkopp-
ling och högtalare.

Arbetsgång – Eg er her

1. Lyssna på dikten. Gärna två gånger. (Eventuellt 
behöver eleverna se texten samtidigt som de lyssnar.) 
Ställ sedan frågor till eleverna, exempelvis: Vad handlar 
dikten om? Kan du förstå allt? Vem har skrivit den, tror 
du? Hur tror du den personen känner sig? Hur kan man 
se det i texten? Eleverna kan diskutera frågorna i par 
eller hela klassen tillsammans. Det finns inga rätt eller 
fel, utan låt dem tolka vad som står och vad de tror.

2. Låt eleverna titta på texten och försöka läsa den 
högt på norska. Sedan kan de översätta den och jäm-
föra med den svenska texten.

3. Fortsätt, om tid finns, med övningen Bygg meningar 
på danska och norska och skapa egna dikter på 
norska med hjälp av de orden. Om eleverna vill kan de 
utgå ifrån Eg er her och göra en liknande dikt fast med 
andra ord. (Observera att de norska orden till Bygg me-
ningar på danska och norska är på bokmål och dikten 
Eg er her är på nynorska.)

Dikter på nynorska och danska – text och ljud

Arbetsgång – I nat

1. Eleverna lyssnar på dikten samtidigt som de ser den 
danska texten. Lyssna eventuellt två gånger. Ställ se-
dan frågor till eleverna, exempelvis: Vad handlar dikten 
om? Kan du förstå allt? Vad ser du framför dig när du 
hör dikten? Eleverna kan diskutera frågorna i par eller 
hela klassen tillsammans. Det finns inga rätt eller fel, 
utan låt dem tolka vad som står och vad de tror.

2. Låt eleverna titta på texten och försöka läsa den 
högt för varandra på danska. Sedan kan de översätta 
hela eller delar av den till svenska. Om de vill kan de 
sedan jämföra sin översättning med den svenska över-
sättningen som finns.

3. Fortsätt, om tid finns, med övningen Bygg meningar 
på danska och norska och skapa egna dikter på 
danska med hjälp av de orden. Om eleverna vill kan 
de utgå ifrån I nat och göra en liknande dikt fast med 
andra ord.

De olika dikterna har lite olika svårighetsgrad. Anpassa 
arbetsgången till gruppens ålder och nivå. I vissa fall 
kanske det är bättre att börja med att läsa dikten på 
svenska.

mms://stream.skolverket.se/film/nordiska_sprak/eg_er_her.wma
mms://stream.skolverket.se/film/nordiska_sprak/eg_er_her.wma
mms://stream.skolverket.se/film/nordiska_sprak/eg_er_her.wma
mms://stream.skolverket.se/film/nordiska_sprak/i_nat.wma
mms://stream.skolverket.se/film/nordiska_sprak/i_nat.wma
mms://stream.skolverket.se/film/nordiska_sprak/i_nat.wma
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Eg er her

Eg skulle ønskje eg var ein annan stad.
At det var sommar og ikkje vinter.
At det var lyst og ikkje mørkt.
At det var sol og stille og ikkje regn og vind.
At nokon såg på meg heile tida og sa eg var snill og flink.
Men eg er her. Og nå er det vinter.
Og mørkt. Og regn. Og vind.
Og ingen ser på meg.

Av Finn Øglænd, från boken Det har kommit en komet – Nordiska dikter för barn, förlag: Det 
Norske Samlaget

Jag är här

Jag skulle önska jag var nån annanstans.
Att det var sommar och inte vinter.
Att det var ljust och inte mörkt.
Att det var sol och stilla och inte regn och blåst.
Att någon såg på mej hela tiden och sa att jag var snäll och duktig.
Men jag är här. Och nu är det vinter.
Och mörkt. Och regn. Och blåst.
Och ingen ser mej.
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I nat

I nat stod træerne ude i blæsten og lyttede
Ingen havde tænkt på at tage dem ind

Bladene fløj omkring
som forvirrede fugle
uden en gren at sætte sig på
Græsstråene lå med dugdråber på nakken
og nynnede
nattevers

Av Hanne Kvist, från boken Det har kommit en komet – Nordiska dikter för barn.

I natt

I natt stod träden ute i blåsten och lyssnade
Ingen hade tänkt på att ta in dem

Bladen flög omkring
som förvirrade fåglar
utan någon gren att sätta sig på
Grässtråna låg med daggdroppar i nacken
och nynnade
nattvers
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Cut up-diktning eller Klipp ut och klista in

Ämne: Svenska

Lämplig för: Åk 6–9, (gym-
nasiet)

Syfte: Att eleverna genom 
att upptäcka ord och läsa 
text på ett grannspråk inser 
att de förstår mycket samt 
lär sig några skillnader. 
Att eleverna lär sig några 
danska/norska ord genom 
att aktivt använda dem i ska-
pandet av egna meningar.

Förberedelser: Samla tid-
ningar, reklamblad och annat 
texmaterial på danska och 
norska, eller skriv ut texter 
från nätet. 

Finns inte tillgång till tid-
ningar eller utskrifter gör du 
istället övningen Klipp ut och 
klistra in. Välj några danska 
eller norska webbplatser 
som eleverna ska gå in på. 
Förslag på webbplatser är: 
www.msn.dk och www.msn.
no som innehåller skvaller 
om kändisar och liknande, 
vilket ger ett mer lättsamt 
språk än en dagstidning.

Material/materiel: Tidningar 
eller annat textmaterial på 
danska och norska. Saxar, 
lim och färgat papper att 
klistra orden på. Alternativt 
en dator med internetupp-
koppling per elev. 

Arbetsgång Cut up-diktning

1. Välj ett tema i klassen som dikterna ska handla om. 
Att sätta en begränsning för vad dikten ska handla om 
hjälper till att främja kreativiteten.

2. Låt eleverna klippa ut ord från artiklar, reklamannon-
ser mm. De kan klippa ut både enskilda ord och korta 
meningar. Be dem vänta med att limma fast orden tills 
de är helt säkra på hur den färdiga dikten ska se ut. 
Säg åt dem att även tänka på att det visuella intrycket 
(diktens form) har betydelse. Hur orden limmas fast 
kan spela roll för hur de som läser dikten uppfattar den 
(diktens innehåll). Uppmana dem att vara kreativa.

3. Be eleverna läsa dikterna högt för varandra i klas-
sen. Först ska de läsa på grannspråket, så gott de kan, 
och sedan kan de försöka läsa det som om det stod 
skrivet på svenska.

4. Sätt upp dikterna på väggen.

Övningen Cut up-diktning är skapad av Thomas Henriksen.

Arbetsgång Klipp ut och klista in

1. Be eleverna öppna ett nytt word-dokument att klista 
in ord i.

2. Sedan är det bara att ge sig ut på nätet på en dansk 
eller norsk webbplats och börja markera, kopiera och 
klistra in ord. Ett tips kan vara att först hämta en 
massa ord till dokumentet och sedan välja ut vissa att 
använda till texten. 

De kan göra vilken typ av text de vill, t.ex. dikt, rubrik, 
reklamannons, berättelse. Om de vill kan de illustrera 
texten med bilder från nätet eller datorn. 

Använd en on-line-ordlista, t.ex. http://www.tradusa.
se/lexicon/, eller Google översätt för att slå upp ord.

www.msn.no
www.msn.no
http://www.tradusa.se/lexicon/
http://www.tradusa.se/lexicon/
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Ämne: Svenska

Lämplig för: Åk 4–9, gymna-
siet

Syfte: Att eleverna ska öva 
upp förmågan att lyssna på 
och förstå norska.

Förberedelser: Kopiera 
upp diktremsorna på nästa 
sida till varje elev. Klipp isär 
dem. Lyssna på ljudfilerna: 
mms://stream.skolverket.
se/film/nordiska_sprak/
vinden_bestemmer.mp3 och
mms://stream.skolverket.
se/film/nordiska_sprak/
Evig_din.mp3

Material/materiel: Diktrem-
sor och facit, saxar, samt en 
dator med internetuppkopp-
ling och högtalare.

Klipp itu och sätt ihop dikter

Arbetsgång

1. Dela ut de isärklippta versraderna från dikterna Vin-
den bestemmer, av Arild Nyquist, och Evig din, av Arne 
Hjeltnes, till eleverna. Låt eleverna titta på och läsa 
sina versrader en stund.

2. Spela upp ljudfilerna en i taget och be eleverna ak-
tivt lyssna på dikten och samtidigt bygga ihop sina lösa 
versrader efter ljudfilen. Lyssna eventuellt flera gånger.

Övningen kan göras individuellt, men om eleverna 
upplever att det är svårt kan de samarbeta. När de är 
färdiga kan de byta plats och hjälpa varandra. Eleverna 
kan själva rätta varandras hopsatta dikter med hjälp av 
facit. 

Övningen kan fortsätta med att varje versrad översätts 
skriftligt till svenska och läggs till höger om de norska 
versraderna.

Denna övning är skapad av Jeanette Rådh.

mms://stream.skolverket.se/film/nordiska_sprak/vinden_bestemmer.mp3
mms://stream.skolverket.se/film/nordiska_sprak/vinden_bestemmer.mp3
mms://stream.skolverket.se/film/nordiska_sprak/vinden_bestemmer.mp3
mms://stream.skolverket.se/film/nordiska_sprak/Evig_din.mp3
mms://stream.skolverket.se/film/nordiska_sprak/Evig_din.mp3
mms://stream.skolverket.se/film/nordiska_sprak/Evig_din.mp3
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og skal kort.

Og anden som svømmer i motvind

og skal langt.

Og trærne i skogen bestemmer den over

Og et strå til.

De bestemmer jeg selv

på slettene.

Og anden som svømmer i medvind

Pluss et strå.

Og trærne i hagen og

– over håret mitt når jeg ikke har lue på hodet

Men vinden bestemmer ikke

Akkurat som tankene jeg har under håret.

Og i båtene på havet.

over fjellene – fjellene bestemmer selv.

Vinden bestemmer

PC'en min – eg klemmer deg, 

som ei gudinne. 

du har et stort minne 

PC'en min – eg ser på deg, 

du blinkar blått. 

du vert mor, eg vert far 

PC'en min – eg treng deg, 

PC'en min – eg kysser deg, 

PC'en min eg søv med deg, 

me har det godt.

PC'en min eg brukar deg, 

PC'en min – eg ber til deg, 

eit underverk 

du gjer meg sterk. 

For til neste vinter, 

då får me printer. 

PC'en min – eg elskar deg, 

du er alt eg har.

Vinden bestemmer av Arild Nyquist, Evig din av Arne Hjeltnes

Evig din

PC’en min – eg ser på deg, 
du blinkar blått. 
PC’en min – eg treng deg, 
me har det godt. 

PC’en min eg brukar deg, 
som ei gudinne. 
PC’en min – eg ber til deg, 
du har et stort minne 

PC’en min – eg klemmer deg, 
du gjer meg sterk. 
PC’en min – eg kysser deg, 
eit underverk 

PC’en min eg søv med deg, 
du er alt eg har. 
PC’en min – eg elskar deg, 
du vert mor, eg vert far 

For til neste vinter, 
då får me printer. 

Vinden bestemmer

Vinden bestemmer 
– over håret mitt når jeg ikke har lue på hodet
Og trærne i skogen bestemmer den over
Og trærne i hagen og
på slettene.
Og i båtene på havet.
Og anden som svømmer i motvind
og skal langt.
Og anden som svømmer i medvind
og skal kort.
Pluss et strå.
Og et strå til.
Men vinden bestemmer ikke
over fjellene – fjellene bestemmer selv.
Akkurat som tankene jeg har under håret.
De bestemmer jeg selv.
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Ämne: Svenska

Lämplig för: Åk 4–9

Syfte: Att eleverna ska få 
kunskap om det svenska 
och nordiska kulturarvet 
samt lära sig jämföra grann-
språk.

Förberedelser: Kopiera upp 
faktabladet och dikterna 
till eleverna och lyssna 
igenom en uppläst version 
av Valans spådom på: 
http://www.youtube.com/
watch?v=yFAJV0DIpS0

Material/materiel: Kopior 
av vers åtta från Valans spå-
dom på olika språk. En dator 
med internetuppkoppling 
och högtalare.

Valans spådom på nordiska språk

Arbetsgång

1. Dela in klassen i grupper eller låt dem arbeta enskilt 
om det passar bättre. Dela ut dikterna och faktabladet.

2. Läs faktabladet på nästa sida tillsammans. Låt se-
dan eleverna jämföra och tolka diktverserna. Diskutera 
sedan språk och innehåll utifrån frågor som t.ex.: Vilka 
ord är lika i de olika språken? Vem var Valan? Varför 
skulle man lita på henne? Finns det spåkvinnor idag? 
Vad visste man förr om sin omvärld? Hur trodde man 
då jämfört med nu om hur jorden kom till?

3. Lyssna till dikten från Youtube: http://www.youtube.
com/watch?v=yFAJV0DIpS0
Diktutdraget nedan (på isländska) kommer ca. 2:30 
minuter in i videoklippet.

4. Låt varje grupp/elev skriva en fortsättning på Valans 
spådom på valfritt nordiskt språk. Låt alla måla var sin 
vala/völva. Avsluta med att dramatisera, läsa upp kvä-
dena högtidligt och med inlevelse. Läs Valans dikt som 
om ni vore Isländska Lagmän.

Völuspá (isländska)
Sól varp sunnan, 
sinni mána, 
hendi inni hægri 
um himinjöður; 
sól það né vissi 
hvar hún sali átti, 
stjörnur það né vissu 
hvar þær staði áttu, 
máni það né vissi 
hvað hann megins átti.

Valans spådom (svenska)
Solen kom från söder 
i sällskap med månen 
på höger hand 
över himlaranden. 
Solen ej visste, 
var salar hon hade, 
månen ej visste, 
vad makt han hade, 
stjärnorna ej visste, 
var de skimra skulle.

Voluspå (nynorska) 
Sol kom sunnan, 
syster åt månen, 
slo høgre handi 
um himmelhestar. 
Sol ikkje visste 
kvar salar ho åtte, 
Måne ei visste 
kvar makt han åtte, 
(stjernur ei visste, 
kvar stader dei åtte).

Vølvens Spådom (danska)
Fra Syd kom Sol 
med Måne i Følge; 
Himlens Rand 
den greb med sin højre.
Sol ej vidste, 
hvor Sale den ejed, 
Måne ej vidste, 
hvad Magt den ejed, 
Stjerner ej vidste, 
hvad Sted de ejed.

Valans spådom på isländska, svenska, nynorska, danska

Den isländska dikten kommer från: 
http://medlem.spray.se/sprakon/
voluspa.htm, övriga kommer från: 
www.heimskringla.no

http://www.youtube.com/watch?v=yFAJV0DIpS0
http://www.youtube.com/watch?v=yFAJV0DIpS0
http://www.youtube.com/watch?v=yFAJV0DIpS0
http://www.youtube.com/watch?v=yFAJV0DIpS0
http://medlem.spray.se/sprakon/voluspa.htm
http://medlem.spray.se/sprakon/voluspa.htm
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Faktablad Valans spådom och Norden på vikingatiden

Valans spådom
Valans spådom, är den så kallade Poetiska Eddans (en samling nordiska dikter och kväden 
från 800–1000-tal) första dikt. Den berättar om världens uppkomst och gudarnas och män-
niskornas öden fram till denna världs undergång, Ragnarök. Den slutar med en kort skildring 
av en tid efter Ragnarök som ska bli en ny och bättre värld. Diktens namn Valans/Völvans 
spådom, vilket betyder ”spåkvinnans profetia”, sägs komma från att den är lagd i munnen på 
en kringvandrande spåkvinna, en så kallad vala/völva som riktar sina ord till hela människo-
släktet.

Mer fakta om Valans spådom finns på http://sv.wikipedia.org/wiki/Valans_sp%C3%A5dom 
På http://runeberg.org/eddan/se-01.html kan du läsa hela texten på svenska

Norden – en europeisk region från vikingatid till idag 
Med kristnandet på 1000-talet blev Norden en europeisk region och de tre kungarikena, Dan-
mark, Norge och Sverige, som tillsammans omfattade det vi idag kallar Norden, kom till. 
Den del av världen som vi idag kallar Norden kom på allvar i kontakt med resten av Europa 
under vikingatiden (ca 800–1050 v.t.). Hedniska sjöfarare från norr härjade, handlade och 
bosatte sig i stora delar av Europa.

Motdraget från det kristna Europa blev en intensiv mission. Nordiska hövdingar såg snart för-
delar med att anta den nya tron, som stärkte deras makt och gjorde umgänget med kontinen-
ten lättare, och missionärerna ville att de nya områdena skulle styras av kristna kungar som 
kunde stödja uppbyggnaden av en kyrkoorganisation.
Den äldsta historien är höljd i sagornas dunkel, men senast mot slutet av 1000-talet var de 
tre rikena Danmark, Norge och Sverige etablerade och hade delat upp det skandinaviska områ-
det mellan sig.

Vattenvägarna höll samman
Vattenvägarna höll samman rikena. Danmark kom att bli landet vid Östersjöns inlopp, med 
Jylland, Skånelandskapen och de mellanliggande öarna, Norge betyder ”norra vägen”, d.v.s. 
vattenvägen från Göta älv och Oslofjorden, runt Sydnorge och vidare norrut, medan Sveriges 
kärnområden låg längs Östersjöns kust och de stora mellansvenska sjöarna.

Utanför det egentliga Skandinavien (dagens Danmark, Norge och Sverige) kom Island, Färöarna 
och sydvästra Grönland att koloniseras av nordbor under vikingatiden och kom så småningom 
att ingå i det norska riket; dagens Finland inlemmades gradvis i det svenska riket under 1100- 
och 1200-talen.

De två ovanstående styckena kommer från: www.norden.org/sv/fakta-om-norden/nordens-historia/
norden-2013-en-europeisk-region-fraan-vikingatid-till-idag. Författare: Harald Gustavsson. 

Isländska lagmän
Vid Thinvellir (den gamla tingsplatsen på Island) fanns en utvald lagman (vald på tre år) som 
varje sommar från 930–1798 läste upp en tredjedel av rikets lagar. Han måste haft ett sjusär-
deles minne som kunde läsa upp en tredjedel av landets lagtexter ur minnet fördelat på tre år. 
Den förste lagmannen lär ha hetat Hrafn (som betyder korp). 

Denna övning är skapad av Ann-Marie Bäckström.

www.norden.org/sv/fakta-om-norden/nordens-historia/norden-2013-en-europeisk-region-fraan-vikingatid-till-idag
www.norden.org/sv/fakta-om-norden/nordens-historia/norden-2013-en-europeisk-region-fraan-vikingatid-till-idag
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Ämne: Svenska

Lämplig för: Åk 7–9, gymna-
siet

Syfte: Att eleverna ska få 
lära känna ett grannspråk 
via dikter.

Förberedelser: Skaffa en 
norsk eller dansk vänklass. 
T.ex. genom Föreningen 
Norden, kontakta: birgitta@
norden.se. Se till att alla 
elever har ett Facebook-
konto. De kan starta ett nytt 
om de ej vill använda sin 
privata. Skapa en Facebook-
grupp för vänklassprojektet 
och ett evenemang för varje 
klass dikter. Sätt slutdatum 
för evenemangen långt fram 
i tiden så att dikterna finns 
kvar länge. 

För inspiration: gå in på 
Facebookgruppen Treklangs 
evenemang, välj en klass 
i Hamar, Viborg eller Lund 
och titta igenom arbets-
strukturen som användes 
för dikterna inom det projek-
tet. Läs mer om Treklang i 
Skolverkets nyhetsbrev nr. 
2, 2011, på sid. 6: (http://
www.skolverket.se/polopoly_
fs/1.148313!Menu/article/
attachment/Nyhbrev1102.
pdf).

Material/materiel: Minst en 
dator per två elever med bra 
internetuppkoppling.

Dikter på Facebook med vänklass

Arbetsgång
 
1. Arbeta med diktskrivning och låt eleverna göra var 
sin dikt.

2. Be eleverna gå in på den Facebook-grupp som ni 
har tillsammans med er vänklass. Sedan ska de gå in 
på evenemanget för klassens dikter och skriva in sin 
dikt som ett inlägg på sidan. (Dikterna kommer inte att 
synas på den egna loggsidan utan endast på gruppens 
sida).

3. När de egna dikterna är klara, och även vänklassen 
skrivit in sina dikter i sitt evenemang, ska eleverna gå 
till vänklassens evenemang, läsa dikterna, och välja en 
dikt att översätta. Översättningen görs i kommentars-
fältet under dikten.

4. Lämpligen kommer man överens med läraren i 
vänklassen när dikterna senast ska var inskrina och 
när översättningarna ska vara klara. Lärarna kan också 
bestämma en viss tidpunkt när eleverna på de olika 
orterna ska träffas på Facebook och hjälpas åt att 
översätta dikterna. De kan använda kommentarsfälten 
för kommunikation, eller lägga till varandra som vänner 
och istället använda meddelande- eller chattfunktionen.

Denna övning är skapad av Jeanette Rådh.

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.148313!Menu/article/attachment/Nyhbrev1102.pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.148313!Menu/article/attachment/Nyhbrev1102.pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.148313!Menu/article/attachment/Nyhbrev1102.pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.148313!Menu/article/attachment/Nyhbrev1102.pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.148313!Menu/article/attachment/Nyhbrev1102.pdf
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Ämne: Svenska

Lämplig för: Åk 3–6

Syfte: Att eleverna genom 
några vardagliga fraser ska 
få se hur lika de skandina-
viska språken är.

Förberedelser: Kopiera upp 
fraserna till eleverna.

Material/materiel: Kopior 
av fraserna till alla elever.

Arbetsgång

1. Dela ut fraserna och be eleverna läsa igenom dem 
på svenska, danska, bokmål och nynorska.

2. Låt eleverna berätta vad det är som skiljer skriven 
danska och norska från svenska.

Se hur lika språken är

Jag heter xx (Sve)
Jeg hedder xx (Dan)
Jeg heter xx (Nor bok)
Eg heiter xx (Nor ny)

Jag är xx år (Sve)
Jeg er xx år (Dan)
Jeg er xx år (Nor bok)
Eg er xx år (Nor ny)

Skolan heter xx (Sve)
Skolen hedder xx (Dan)
Skolen heter xx (Nor bok)
Skulen heiter xx (Nor ny)

Jag bor på landet/i staden (Sve)
Jeg bor på landet/i byen (Dan)
Jeg bor på landet/i byen (Nor bok)
Eg bur på landet/i byen (Nor ny)

Jag kommer från Sverige (Sve)
Jeg kommer fra Danmark (Dan)
Jeg kommer fra Norge (Nor bok)
Eg kjem frå Noreg (Nor ny)

Jag vill gärna veta mera om länderna och språken i Norden (Sve)
Jag vil gerne vide mere om landene og sprogene i Norden (Dan)
Jag vil gerne vite mer om land og språk i Norden (Nor bok)
Eg vil gjerne veta meir om land og språk i Norden (Nor ny)
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Ämne: Svenska

Lämplig för: Åk 4–9

Syfte: Att ge en visuell 
upplevelse av hur nära be-
släktade de skandinaviska 
språken är. Att eleverna ge-
nom att jämföra språken får 
bättre syn på hur det egna 
språket ser ut. Att eleverna 
lär sig några svåra ord på 
norska eller danska.

Förberedelser: Hitta och 
kopiera en grannspråkstext, 
eller ge eleverna i hemupp-
gift att ta med en text.

Material/materiel: Text till 
varje elev. Röda, gula och 
gröna kritor eller tuschpen-
nor. (Ev. tillgång till internet 
med högtalare för att hitta 
texter eller spela upp ljud.)

Arbetsgång

1. Dela ut texten och be eleverna 
måla (eller ringa in) textens ord 
med följande färger enligt följande 
regler:

Grönt = ord som betyder samma 
sak och stavas likadant på båda språken
Gult  = ord som betyder samma sak men stavas olika
Rött = ord som inte finns på svenska

2. De har nu tre kategorier ord att arbeta med på 
olika sätt.

a) De gröna orden är redan på plats! De utgör ingen 
(trafik)fara, eftersom de är lika på båda språken. Dem 
behöver ni därför inte ägna mer tid åt.

b) De gula orden ska upp på tavlan. Be eleverna kom-
ma fram och skriva alla de gula orden på tavlan och 
sätta streck under de bokstäver som skiljer orden från 
svenskan. Skriv grannspråksordet först och ordet på 
svenska bredvid. T.ex. (med danska som grannspråk):

holder = håller, lær = lär, ligner = liknar

När tavlan är full av ord så ska ni gå på upptäcksfärd 
efter språkliga mönster. Finns det skillnader som 

Trafikljusmetoden

Denna övning är skapad av Thomas Henriksen.

återkommer flera gånger? Låt eleverna försöka själva i fem minuter att upptäcka mönster och 
skriva upp dem på ett papper. Diskutera sedan gemensamt klassens upptäckter. Har alla kom-
mit fram till samma resultat? Testa eventuellt med en ny text om mönstren stämmer. (En över-
sikt över fler vanliga skillnader mellan svenska, danska och norska finns på sidorna 79–82.)

c) De röda orden ska upp på scenen. För att ”smaka” på de ord som endast finns i grannsprå-
ket ska eleverna i mindre grupper göra en kort pjäs att spela upp för klassen. Skådespelet 
kan vara på det egna språket men de ska använda minst fem av de röda orden. 

Tips: Om eleverna själva ska hitta en dansk/norsk text om valfritt ämne kan de använda 
http://www.tradusa.se/lexicon/, eller annat lexikon för att se vad ämnet heter på danska/
norska och sedan söka på ordet med hjälp av Google. Alternativt kan de söka i svenska Wiki-
pedia och växla över till en dansk/norsk artikel om samma sak. 

Tips: För att få höra ord/texter upplästa (artificiellt) på danska/norska kan de kopiera en bit av 
texten på datorn och använda Google översätt, Nuance Vocalizer (http://www.nuance.com/
vocalizer5/flash/index.html), Text-to-speech (http://www.oddcast.com/home/demos/tts/
tts_example.php?clients) eller liknande tjänster.

http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?clients
http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?clients
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Ämne: Samhällskunskap, 
svenska

Lämplig för: Åk 6–9, gymna-
siet

Syfte: Att eleverna ska få 
möta danska och norska 
genom medier och upptäcka 
likheter och skillnader i 
sättet att skildra nyheter, 
samt lära sig några ord som 
skiljer sig från svenskan. Att 
eleverna får möta exempel 
på informationsspridning i 
olika medier. Att arbeta med 
nyhetsvärdering och hur den 
kan påverka människors bild 
av omvärlden.

Förberedelser: Gå in på de 
danska och norska nät-
tidningarna som du hittar 
på http://www.norden.
se/Nordenfakta/Nordiska-
tidningar-och-radiokanaler/. 
Läs igenom vilka nyheter de 
största dagstidningarna i 
Norge, Danmark och Sverige 
tar upp. Välj eventuellt ut 
några artiklar åt eleverna.

Material/materiel: En dator 
med internetuppkoppling 
och högtalare per elev. Finns 
endast en dator kan artik-
larna skrivas ut och klassen 
lyssna till nätsändningarna 
gemensamt.

Arbetsgång

1. Be eleverna gå in på en nättidning från varje skan-
dinaviskt land och välja en händelse som det skrivs 
om i alla tre länderna, alternativt säg i förväg vilka 
artiklar de ska titta på. Be dem fundera på om det är 
någon skillnad i hur tidningarna skildrar händelsen? 
Be dem anteckna och slå upp ord de inte förstår i 
t.ex.: http://www.tradusa.se/lexicon/.

2. Gör en gemensam uppsamling där eleverna pre-
senterar vad de kommit fram till. Diskutera eventuella 
skillnader i hur nyheterna skildras och vad det i så 
fall kan bero på. Gå igenom några av orden och deras 
betydelser.

3. En alternativ övning kan vara att gå in på radioka-
nalerna www.nrk.no, www.dr.dk och www.sr.se och 
lyssna på sändningar om samma nyhet. Eleverna kan 
också titta på TV-kanalernas nätsändningar. 

Skandinaviska massmedier

http://www.norden.se/Nordenfakta/Nordiska-tidningar-och-radiokanaler/
http://www.norden.se/Nordenfakta/Nordiska-tidningar-och-radiokanaler/
http://www.norden.se/Nordenfakta/Nordiska-tidningar-och-radiokanaler/
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Ämne: Samhällskunskap, 
svenska

Lämplig för: Åk 6–9

Syfte: Att jämföra jultradi-
tioner mellan Sverige och 
Danmark och lära eleverna 
vad några ord som har med 
jul att göra heter på danska

Förberedelser: Läs igenom 
texten Sådan holder vi jul i 
Danmark och lyssna på upp-
läsningen: mms://stream.
skolverket.se/film/nordiska_
sprak/jul_i_danmark.wma
Lyssna även på dikten Det 
er jul igen uppifrån och ner 
och tvärtom: http://www.
julidannevang.dk/juletid/
juletid.shtml

Material/materiel: Dator 
med internetuppkoppling 
och högtalare. Kopior av 
texten och dikten.

Jul i Danmark

Arbetsgång
 
1. Diskutera hur julfirandet kan gå till i Sverige. Vad 
händer på julafton/de andra dagarna? 

2. Lyssna på uppläsningen av Sådan holder vi jul i Dan-
mark och låt eleverna följa med i texten samtidigt.   

3. Diskutera skillnader och likheter i firandet och i 
orden?
 
4. Alla tycker inte om julen. Hur är det med eleverna?  
Lyssna på den danska dikten Det er jul igen. Lyssna på 
den fram- och baklänges. 
  
Om ni vill studera de danska jultraditionerna mer ingå-
ende kan ni gå in på: http://www.visitdenmark.com/
danmark/da-dk/menu/turist/inspiration/jul-i-danmark/
danske-juletraditioner.htm.

Ordlista
juleaften – julafton
juletræ – julgran
julegave – julklapp
stjerne – stjärna
risengrød – risgrynsgröt
tegnefilm – tecknad film
flæskesteg – skinkstek
kartofler – potatis
sovs – sås
fjernsyn – TV
is – glass
hygger os – myser

mms://stream.skolverket.se/film/nordiska_sprak/jul_i_danmark.wma
mms://stream.skolverket.se/film/nordiska_sprak/jul_i_danmark.wma
mms://stream.skolverket.se/film/nordiska_sprak/jul_i_danmark.wma
http://www.julidannevang.dk/juletid/juletid.shtml
http://www.julidannevang.dk/juletid/juletid.shtml
http://www.julidannevang.dk/juletid/juletid.shtml
http://www.visitdenmark.com/danmark/da-dk/menu/turist/inspiration/jul-i-danmark/danske-juletraditioner.htm
http://www.visitdenmark.com/danmark/da-dk/menu/turist/inspiration/jul-i-danmark/danske-juletraditioner.htm
http://www.visitdenmark.com/danmark/da-dk/menu/turist/inspiration/jul-i-danmark/danske-juletraditioner.htm
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En uge før jul glæder jag mig meget. Der skal vi ud og købe juletræ. Det skal både være stort 
og flo.

Aftenen før jul sætter vi træet ind i stuen. Og når jeg skal sove, kan jeg simpelthen ikke. Nat-
ten er så lang, og jeg vågner hele tiden. 
 
Endelig er det morgen, og jeg står hurtigt op. Jeg tænker på alle de gaver, der skal være under 
træet. 
 
Jeg har også købt gaver til min familie, og jeg håber, de bliver glada for dem. Så går jeg ind og 
vækker mine forældre, for nu er jeg sulten.

Jeg kan godt lide at pynte juletræet. Der skal være en stjerne oppe i toppen af træet.

Imens dækker min mor og far bord til om aftenen.
 
Når vi har pyntet juletræet, ser vi nogle gange TV. Der kommer næsten altid tegnefilm, når klok-
ken er 15. Imens laver min mor og far aftensmad. Vi skal have flæskesteg og kartofler med 
sovs. 
 
Endelig er det aften, og vi ska spise. Min storesøster Tina og jeg får sodavand. Når vi har spist 
lidt og snakket, holder vi en pause, hvor min mor ryger, og Tina og jeg kikker på træet og ser 
fjernsyn.

Så får vi risengrød. Det vil sige, min mor og far får risengrød. Tine og jeg kan nemlig ikke lide 
det. Vi får is. Sidste år fik min mor mandelgaven, og jeg fik et stykke af hendes chokolade. 
 
Endelig skal vi gå rundt om træet. Jeg vælger nogle gaver, som vi skal pakke ud. Når vi har 
pakket gaverne ud, spiser vi konfekt og slik. Når vi har pakket alle gaverne ud, sidder vi og hyg-
ger os.
 
Vi går sent i seng, og så glæder jeg mig til næste juleaften.

Sådan holder vi jul i Danmark av Lisa Vehl
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Ämne: Svenska

Lämplig för: Åk F–6, (7–9)

Syfte: Att eleverna genom 
att arbeta med en text på 
ett närliggande språk får 
uppleva att de förstår en 
hel del. Att eleverna lär sig 
några svåra ord på norska 
eller danska. Att eleverna på 
olika sätt får reflektera kring 
en texts innehåll och språk.

Förberedelser: Välj en lämp-
lig text på ett grannspråk, till 
exempel en kort saga eller 
utdrag ur en barnbok. Gärna 
en som finns som ljudfil på 
nätet, t.ex. Bockarna Bruse 
på norska: http://www.nrk.
no/skole/klippdetalj?topic
=nrk:klipp/429613. Lyssna 
på ljudfilen och läs texten på 
nästa sida. Stryk under de 
ord som eleverna troligtvis 
kommer att tycka är svåra 
och se till att du själv vet 
vad de betyder. Till Bock-
arna Bruse finns en ordlista 
nedan.

Material/materiel: Kopior 
av texten till alla, (dator med 
internetuppkoppling och 
högtalare).

Arbetsgång

Uppföljningsfrågorna är till sagan Bockarna Bruse, 
skapa andra frågor om du väljer en annan text. För 
äldre elever kan du ha en språklig uppföljning. För 
yngre elever kan fokus främst läggas på att lyssna på 
och diskutera sagan. 

1. Prata om sagan Bockarna Bruse. Om eleverna 
känner till sagan låt dem berätta vad den handlar om. 
Spela upp eller läs texten för barnen. Fråga om de 
upptäckte några likheter och olikheter mellan norska 
och svenska. Hur säger t.ex. det norska trollet ”Vem 
är det som klampar på min bro”? Vad heter ”snipp, 
snapp snut, så var sagan slut” på norska? Om du vill 
kan ni lyssna igen samtidigt som eleverna följer med i 
texten. 

2. Välj eller låt eleverna välja några av uppgifterna 
nedan. Avsluta med att fråga vilka norska ord de har 
lärt sig.

• Titta på texten och leta upp några ord som ser 
roliga ut, eller ord du inte förstår. Skriv orden på 
ett papper. Ta reda på vad de betyder om du inte 
vet, och skriv sedan bredvid orden vad de betyder 
på svenska.  

• Rita en bild om något som hände i berättelsen. 
Försök säga/skriva något om din bild på norska. 
Du får använda texten till hjälp. 

• Skriv ett brev till en av bockarna Bruse eller trollet 
och ställ några frågor du skulle vilja ha svar på. 

• Berätta för din klasskompis, eller skriv ner på ett 
papper/på en dator, vad som hände sen. 

• Hitta på ett annat slut till berättelsen. Berätta för 
din klasskompis eller skriv ner det på ett papper/
på en dator.

Bockarna Bruse – texter på grannspråk

Texten till Bockarna Bruse finns på nästa sida.

Ordlista
seters – ung. grönbete
fælt – otäkt
tinntallerkener – tenntallrikar
riveskaft – ung. kvastskaft
mye – mycket
kampestene – stenblock
knuse – krossa

http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/429613
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/429613
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/429613
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De tre bukkene Bruse som skulle gå til seters og gjøre seg fete

Det var en gang tre bukker som skulle gå til seters og gjøre seg fete, og alle tre så hette de 
Bukken Bruse. På veien var det en bro over en foss, som de skulle over, og under den broen 
bodde et stort, fælt troll, med øyne som tinntallerkener, og nese så lang som et riveskaft.

Først så kom den yngste Bukken Bruse og skulle over broen. Tripp trapp, tripp trapp, tripp 
trapp, sa det i broen.

”Hvem er det som tripper på mi bru?”, skrek trollet.

”Å, det er den minste Bukken Bruse: jeg skal til seters og gjøre meg fet”, sa bukken, den var 
så fin i målet.

”Nå kommer jeg og tar deg”, sa trollet

”Å nei, ta ikke meg, for jeg er så liten jeg: bi bare litt, så kommer den mellomste Bukken 
Bruse, han er mye større”.

”Ja nok”, sa trollet.

Om en liten stund så kom den mellomste Bukken Bruse og skulle over broen. Tripp trapp, tripp 
trapp, tripp trapp, sa det i broen.

”Hvem er det som tripper på min bru?”, skrek trollet.

”Å, det er den mellomste Bukken Bruse, som skal til seters og gjøre seg fet”, sa bukken, den 
var ikke så fin i målet, den.

”Nå kommer jeg og tar deg”, sa trollet.

”Å nei, ta ikke meg: men bi litt så kommer den store Bukken Bruse, han er mye, mye større”.

”Ja nok da”, sa trollet.

Rett som det var, så kom den store Bukken Bruse. Tripp trapp, tripp trapp, tripp trapp, sa det i 
broen; den var så tung att broen både knaket og braket under den!

”Hvem er det som tramper på mi bru?”, skrek trollet.

”Det er den store Bukken Bruse”, sa bukken, den var så grov i målet.

”Nå kommer jeg og tar deg”, skrek trollet.

”Ja, kom du! Jeg har to spjut, med dem skal jeg stange dine øyne ut. Jeg har to store kam-
pestene, med dem skal jeg knuse både marg og bene!”, sa bukken.

Og så røk den på trollet og stakk ut øynene på ham, slo sund både marg og ben, og stanget 
ham utfor fossen; og så gikk den til seters. Der ble bukkene så fete, så fete at de nesten ikke 
orket å gå hjem igjen, og er ikke fettet gått av dem, så er de der ennå. Og snipp snapp snute, 
her er det eventyret ute.
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Ämne: Svenska

Lämplig för: Åk F–6

Syfte: Att låta eleverna 
bekanta sig med en norsk/
dansk folksaga och upp-
täcka likheter och skillnader 
mellan svenska och norska.   

Förberedelser: Läraren läser 
igenom sagan Askepilten 
som åt i kapp med trollet på 
svenska sid. 14 och texten 
om Norge på sid. 6 i häftet 
Lär känna Norden: http://
www.pohjola-norden.fi/
filebank/1879-Lar_kanna_
Norden.pdf.

Läs eventuellt också texten 
på norska: http://www.
reisenett.no/eventyr/html/
asbjornsen4.htm.

Förbered på samma sätt 
med den danska folksagan 
på sid. 24 i häftet Lär känna 
Norden: http://www.pohjola-
norden.fi/filebank/1879-
Lar_kanna_Norden.pdf.

Material/materiel: Utskift 
av texten. Dator med inter-
netuppkoppling och högta-
lare.

Norska och danska folksagor

Arbetsgång
 
1. Diskutera vad eleverna vet om Norge. Har de varit 
i Norge någon gång? Titta på kartan? Kan de några 
norska ord? Känner eleverna någon som är från Nor-
ge? 

2. Låt eleverna testa att sjunga en norsk visa från saj-
ten Barnekoordinationen: http://barne.koordinatoren.
com/index.php?option=com_content&view=section&id
=1&Itemid=101.

3. Läs sedan sagan Askepilten som åt i kapp med 
trollet på svenska. Diskutera innehållet. För äldre barn 
kan du även läsa den på norska. Låt dem följa med i 
texten samtidigt som du läser sagan. Gick det att för-
stå? Upptäckte de några likheter eller olikheter mellan 
versionerna.

4. Låt eleverna välja en eller flera av uppgifterna 
nedan.

• Plocka ord du tycker om och lär dig själv och dina 
kompisar vad orden betyder. 

• Klipp ord ur texten och gör en norsk dikt med dem. 

• Rita en serie om sagan och skriv några svenska 
eller norska ord i pratbubblorna. 

• Spela upp sagan på svenska eller norska.    

Arbeta på samma sätt med Danmark och den danska 
folksagan Kvarnen som mal på havets botten (Møllen 
på havsens bund) på sid. 7 och 24 i häftet Lär känna 
Norden: http://www.pohjola-norden.fi/filebank/1879-
Lar_kanna_Norden.pdf. Danska barnvisor hittar du på: 
http://www.ugle.dk/boernesange.html.

http://www.pohjola-norden.fi/filebank/1879-Lar_kanna_Norden.pdf
http://www.pohjola-norden.fi/filebank/1879-Lar_kanna_Norden.pdf
http://www.pohjola-norden.fi/filebank/1879-Lar_kanna_Norden.pdf
http://www.pohjola-norden.fi/filebank/1879-Lar_kanna_Norden.pdf
http://www.reisenett.no/eventyr/html/asbjornsen4.htm
http://www.reisenett.no/eventyr/html/asbjornsen4.htm
http://www.reisenett.no/eventyr/html/asbjornsen4.htm
http://www.pohjola-norden.fi/filebank/1879-Lar_kanna_Norden.pdf
http://www.pohjola-norden.fi/filebank/1879-Lar_kanna_Norden.pdf
http://www.pohjola-norden.fi/filebank/1879-Lar_kanna_Norden.pdf
http://barne.koordinatoren.com/index.php?option=com_content&view=section&id=1&Itemid=101
http://barne.koordinatoren.com/index.php?option=com_content&view=section&id=1&Itemid=101
http://barne.koordinatoren.com/index.php?option=com_content&view=section&id=1&Itemid=101
http://www.pohjola-norden.fi/filebank/1879-Lar_kanna_Norden.pdf
http://www.pohjola-norden.fi/filebank/1879-Lar_kanna_Norden.pdf
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Arbetsgång

1. Låt eleverna läsa hela boken på svenska, alterna-
tivt läs för dem.

2. Se och lyssna på filmklippet från Föreningen 
Nordens och Nordiska kulturfondens språkcafé: 
http://www.youtube.com/watch?v=VUmqvzTVBGU, 
där författaren berättar om boken. Hur lätt är det att 
förstå? Märker du några skillnader mellan danska och 
svenska? 

3. Diskutera bokens handling, t.ex: lillebrors död, 
mammas sjukdom, vad det innebär att vara maskros-
barn, Charlies roll i Carlas liv, Jazzy och våldtäkten, 
framtiden för Carla.

4. Författaren läser en bit inifrån boken och 
den sista sidan på: http://www.youtube.com/
watch?v=c_0KWJuIZKc. Jämför den svenska texten 
med den danska eller lyssna bara på den danska. 
Vilka skillnader hann du uppfatta?

Mitt skitliv – litteraturövning

Ämne: Svenska

Lämplig för: Åk 7–9, gymna-
siet 

Syfte: Att eleverna får möta 
skönlitteratur från Danmark 
som belyser ungdomars 
villkor. Att eleverna får höra 
danska och upptäcka lik-
heter och skillnader mellan 
danska och svenska.

Förberedelser: Se på video-
klippet där författaren Vi-
beke Bækkelund Lassen be-
rättar om boken Mitt skitliv: 
http://www.youtube.com/
watch?v=VUmqvzTVBGU
och där hon läser en 
bit i boken på Youtube 
http://www.youtube.com/
watch?v=c_0KWJuIZKc.
Låna och läs själv boken 
Mitt skitliv (på svenska). 
Leta upp de två stycken som 
författaren läser.

Material/materiel: Tillgång 
till boken Mitt skitliv och en 
dator med internetuppkopp-
ling och högtalare.

Mitt skitliv av Vibeke Bækkelund Lassen handlar om 
16-åriga Clara som bor med sin djupt deprimerade 
mamma. Samtidigt som hon försöker hantera vanliga 
tonårsproblem, som att få bra betyg inför gymnasiet 
eller bli bjuden på rätt fester, är Clara är ständigt oro-
lig för att mamman ska göra ännu ett självmordsför-
sök. Hos sin bästa vän Charlie har hon det närmsta 
hon kan komma en frizon, men det förändras när hon 
träffar Charlies vän Jazzy Jo.

http://www.youtube.com/watch?v=c_0KWJuIZKc
http://www.youtube.com/watch?v=c_0KWJuIZKc
http://www.youtube.com/watch?v=VUmqvzTVBGU
http://www.youtube.com/watch?v=VUmqvzTVBGU
http://www.youtube.com/watch?v=c_0KWJuIZKc
http://www.youtube.com/watch?v=c_0KWJuIZKc
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Arbetsgång

1. Läs texten Amor i Rewind högt på svenska för 
eleverna. Alternativt låt dem läsa själva om det finns 
tillgång till flera exemplar av boken.

2. Jämför den svenska texten med den upp-
lästa på nynorska på http://www.youtube.com/
watch?v=DNbvuqzGroI. Vilka skillnader hann du upp-
fatta?
 
3. Lyssna på författaren Ingelin Rössland i filmklip-
pet från Föreningen Nordens och Nordiska kul-
turfonden språkcafé: http://www.youtube.com/
watch?v=3rx7cpv4Fh0. Vad säger hon om bokmål och 
nynorska i den norska skolan? 

4. Om du hinner läs mer om nynorska och bokmål i 
t.ex. Språk i Norden (finns på vissa bibliotek) av Fred-
rik Harstad och Annica Anderson, sid. 90–94, eller på 
nätet.

Amor i rewind – litteraturövning

Ämne: Svenska

Lämplig för: Åk 8–9, gymna-
siet 

Syfte: Att eleverna genom 
att möta skönlitteratur från 
Norge får upptäcka likheter 
och skillnader mellan ny-
norska och svenska, samt 
får kännedom om de två 
norska varianterna nynorska 
och bokmål.  

Förberedelser: Låna antolo-
gin Älskar, älskar inte – nord-
iska ungdomsnoveller (finns 
på vissa bibliotek) och läs 
igenom texten Amor i Re-
wind av Ingelin Rössland. Se 
på videoklipp från Youtube 
där författaren berättar 
om och läser sin novell: 
http://www.youtube.com/
watch?v=DNbvuqzGroI
och där hon berättar 
om skillnaden mellan 
nynorska och bokmål: 
http://www.youtube.com/
watch?v=3rx7cpv4Fh0.

Material/materiel: Boken 
Älskar – älskar inte och en 
dator med internetuppkopp-
ling och högtalare.

http://www.youtube.com/watch?v=DNbvuqzGroI
http://www.youtube.com/watch?v=DNbvuqzGroI
http://www.youtube.com/watch?v=3rx7cpv4Fh0
http://www.youtube.com/watch?v=3rx7cpv4Fh0
http://www.youtube.com/watch?v=DNbvuqzGroI
http://www.youtube.com/watch?v=DNbvuqzGroI
http://www.youtube.com/watch?v=3rx7cpv4Fh0
http://www.youtube.com/watch?v=3rx7cpv4Fh0
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Arbetsgång

1. Gå igenom och förklara de olika rollerna noga. Tala 
dig varm för varje roll.

2. Dela in eleverna i grupper om 6 personer. Dela 
sedan ut rollerna, alternativt låt dem välja eller lotta 
ut dem. 

3. Sätt upp tidsramar för läsning, arbete med den 
enskilda uppgiften samt gruppdiskussionen.

4. Be eleverna fundera över sin rolls specifika upp-
drag. Med sitt uppdrag som utgångspunkt ska de 
sedan läsa texten noggrant och efter läsningen börja 
jobba med sin uppgift. 

5. När de har fått gott om tid att läsa och arbeta med 
sin uppgift ska gruppen tillsammans börja diskutera 
texten utifrån sina egna roller. Regissören leder sam-
talet och det är viktigt att varje elev får komma fram.

6. Samla upp i helklass vad grupperna diskuterat. 
Denna övning är en variant av en metod för litteratur-
samtal kring texter på egna modersmålet men efter-
som det i detta sammanhang främst är en övning om 
grannspråk kan läraren i den gemensamma uppsam-
lingen lägga lite extra vikt och tid vid ordfinnarens roll 
och de svåra orden. Förutom en genomgång av orden 
väljer du sedan att återkoppla till det du själv tycker är 
viktigast av vad som kommit fram då du gått runt och 
lyssnat på grupperna. 

Läsgrupper med roller – uppföljning till novellen Caps

Ämne: Svenska

Lämplig för: Åk 7–9, gymna-
siet

Syfte: Att eleverna på ett an-
nat nordiskt språk får möta 
en modern skönlitterär text 
som belyser ungdomars vill-
kor. Att eleverna får uppleva 
att de förstår det mesta och 
att de lär sig några ord som 
skiljer sig mellan svenska 
och ett grannspråk. Att elev-
erna genom de olika rollerna 
får testa ett sätt att arbeta 
med att förstå och analysera 
en text.

Förberedelser: Läs igenom 
den nynorska texten Caps 
av Jon Fosse på sid. 43–44, 
eller välj en annan lämp-
lig skönlitterär text på ett 
grannspråk, t.ex. ett utdrag 
ur en ungdomsroman eller 
en kort novell. Studera de 
olika rollerna på nästa sida 
och fundera på hur du bäst 
förklarar dem för din grupp. 
Kopiera upp rollkorten och 
texten. Klipp ev. bort ordlis-
tan och dela ut den efter att 
de har försökt gissa sig till 
ordens betydelse.

Material/materiel: Klass-
rum med möjlighet för elev-
erna att sitta i läsgrupper 
om 6 personer. Kopior av 
texten till alla elever. Kopia 
av lappar med rollerna till 
varje grupp.

Denna övning är skapad av Sissel Thoresen Busch.
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REGISSÖR

Skriv ner några frågor till texten 
som ni kan diskutera i gruppen. 
Det ska inte vara ja- eller nej-frå-
gor utan frågor som inte har ett 
självklart svar. 

Du leder samtalet i gruppen. Låt 
alla presentera sin uppgift i tur 
och ordning. Efter varje presenta-
tion ska övriga dela med sig av 
sina funderingar. 

KOPPLARE 

Fundera över om det finns något 
i texten som du kan koppla till 
något du själv har upplevt, läst, 
sett eller hört. Berätta detta för 
de andra. Vad har de upplevt el-
ler tänkt?

ORDFINNARE 

Läs igenom texten på jakt efter 
svåra, konstiga eller roliga ord. 
Skriv upp dem på en lista tillsam-
mans med förslag på vad de kan 
betyda. Diskutera tillsammans 
med de andra vad orden kan 
betyda.

FORTSÄTTARE

Fantisera om hur berättelsen 
fortsätter och skriv ner det på ett 
papper. Läs upp berättelsen för 
de andra och diskutera med dem 
om fler sätt som berättelsen 
skulle kunna fortsätta på.

TEXTPLOCKARE 

Plocka ut ett stycke som du gillar 
och öva på att läsa det högt. 

Läs stycket högt för gruppen och 
berätta varför du valt just det av-
snittet. Fråga vad de andra tycker 
om texten.

BILDSKAPARE 

Gör en illustration från något du 
ser framför sig när du läser tex-
ten. 

Visa bilden för de andra och låt 
dem komma fram till vilken scen 
bilden föreställer och varför de 
tror att du valt just den bilden. 
Fråga hur de såg scenariot fram-
för sig.
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Han går alltid med caps. Men han kan ikkje hugse kva tid han begynte alltid å gå med caps, og 
det må jo tyde på at det er lenge sidan, og at han var ganske liten den gongen. Han har mange 
capsar, nokre er frå store byar ute i verda, som Berlin og New York, andre er frå land, som 
Irland og Sverige, dei fleste av desse capsane har han fått. Han har også capsar som ikkje 
noko står skrive på. Og han har capsar i tøy, i dei forskjelligaste fargar, og han har to capsar 
i svart skinn. Alltid går han med caps. – Kvifor må du alltid gå med caps? seier mor hans. – I 
alle fall når du er inne, kan du vel ta av deg den der capsen din, seier ho. Då svarar han ikkje, 
men han tar ikkje av seg capsen sin. Men det hender jo at han tar av seg capsen sin, når han 
går og legg seg om kvelden tar han nok som oftast av seg capsen, og då er håret hans flatt og 
litt glatt, og håret hans ser ikkje noko vidare fint ut i det heile. Men kva gjer vel det, for neste 
morgon, då han igjen må vise seg for folk, har han jo igjen ein av capsane sine på hovudet. 
Ofte har han nok tenkt på kvifor han alltid går med caps, men noko svar har han ikkje komme 
fram til, nei, og for han held det å vite at han jo likar å gå med caps og ikkje føler seg vel utan. 
Når han har det slik med capsen, får han vel berre halde fram med å gå med caps, verre er det 
ikkje. Og ofte har han nok også tenkt på kvifor han vel nett den eller den capsen nett denne 
morgonen. Det hender han går med den same capsen heile dagen, men det er heller sjeldan, 
oftast tar han på seg ein caps om morgonen, den gå han med på skulen, når han så kjem 
heim om ettermiddagen skiftar han gjerne til ein annan caps, skal han gå og ha gitartime om 
kvelden, tar han gjerne på seg ein caps, skal han vere åleine, tar han ein annan caps igjen og 
vidare sånn. Det er forresten ikkje slik at den og den caspen er knytt til det og det, ein caps til 
gitartimane, for eksempel, nei, det skiftar ikkje slik, likevel er det slik at ein caps kjennest meir 
rett ut enn ein annan caps når han ein dag skal ha gitartime og tar på seg nett den capsen, 
sjølv om han til neste gitartime kanskje tar på seg ein annan caps, som i så fall kjennest ut 
som den rette til nett den gitartimen.

Han heiter Olav og han veit ikkje kvifor han ikkje kjenner seg vel viss han ikkje går med caps, 
og han veit heller ikkje kvifor han veit kva caps han vil ta på seg den og den morgonen, eller 
når han skal gjere det eller det, då eller då.

Han heiter Olav og han er fjorten år. Han går alltid i caps. Må han ta av seg capsen sin, viss 
for eksempel mor hans eller mormora ikkje vil gi seg med masinga si om at han må ta av 
seg capsen, i alle fall når han et, som dei seier, så kjenner han seg ikkje vel, det er som om 
han skjemst av seg sjølv dersom han ikkje får ha capsen sin på, då sit han der og fiklar med 
hendene i håret, held hendene framfor ansiktet, han ser ned, han ser skygt opp. Han vil helst 
sleppe vere saman med andre, om han ikkje har capsen sin på seg.

Han går alltid med caps. Han heiter Olav og han går i åttande klasse. Og han har ein lærar, 
særleg ein, som ikkje likar at han sit med caps på inne i klasserommet. Fleire gonger har den-
ne læraren sagt at han må ta av seg capsen sin, timen har begynt, og denne læraren har bede 
han om å ta av seg capsen sin. Då er det ikkje anna å gjere enn å ta av seg capsen, endå 
så lite han likar å måtte gjere nettop det. Læraren ber Olav ta av seg capsen sin, seier noko 
slikt som at ein ikkje skal sitje med lue på inne, no må han hugse det ein gong for alle, seier 
læraren, og så tar Olav av seg capsen og legg den ned i ryggsekken sin. Det kjennest vondt 
ut, ikkje å ha capsen på hovudet. Når det ringjer ut, tar han sjølvsagt på seg capsen sin igjen 
og det er slett ikkje sikker, veit Olav, at den neste læraren vil mislike at han sit med capsen på 
inne. Dei er så forskjellige slik, lærarane.

Men Olav kan ikkje like å måtte ta av seg capsen sin, slett ikkje i klasserommet. Og Olav har 
bestemt seg, at neste gong læraren ber han om å ta av seg capsen, skal han ikkje ta den av, 
banna bein. Og det ringjer inn. Olav går saman med dei andre inn til timen, no skal dei ha den 
læraren som ikkje likar at han sit med capsen på, og no skal ikkje Olav ta av seg capsen når 

Caps av Jon Fosse
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læraren seier at han må ta den av seg, som læraren jo alltid gjer. Det har ringt inn, og Olav og 
dei andre går inn i klasserommet. Olav finn pulten sin og set seg ned, han tar opp bøkene dei 
skal bruke i denne timen. Læraren kjem inn, han legg bøkene frå seg på kateteret. Læraren 
begynner som han har for vane med å seie kva dei skal gjennomgå og slik. Etter ei stund kjem 
han ned til Olav og seier at han må ta av seg capsen. Olav nikkar mot læraren, men har tar 
ikkje av seg capsen. For i dag vil han vel ikkje ta av seg capsen. Etter ei stund kjem læraren 
igjen ned til Olav, han seier ikkje noko, han tar berre capsen av hovudet på han. Og så ser Olav 
læraren gå framover mot kateteret med capen hans i handa. At det skulle ende slik med den 
fine capsen, tenkjer Olav. Nei og nei, tenkjer han. Og nett den fine capsen der, tenkjer han. Det 
ringjer ut, og Olav må gå ut i friminuttet utan caps og den eine etter den andre kjem og spør 
kva han har gjort av capsen sin, han ser jo heilt flat ut i hovudet utan caps, seier dei. Men Olav 
seier ikkje noko. 

Skuledagen er over, og Olav tar bussen heim. Og endeleg heime får han tatt på seg ein ny 
caps. Det var frykteleg trist med den fine capsen, tenkjer Olav, men heldigvis har han jo mange 
capsar igjen. Neste morgon på skulen stiller Olav i caps som vanleg. Og dei andre seier at no 
har han visst begynt å gå med caps igjen, han tar seg betre ut med caps, seier dei. Også i dag 
skal dei ha den læraren som i går tok capsen hans. Men Olav har bestemt seg, heller ikkje 
idag skal han ta av seg capsen når læraren seier at han må ta av seg capsen. Det ringjer inn 
til nett den timen. Olav og dei andre går inn. Og Olav skal ikkje ta av seg capsen når læraren 
ber han ta den av seg, det har han bestemt seg for. Undervisninga begynner som vanleg. Olav 
sit der med capsen sin. Etter ei stund kjem som vanelg læraren ned og ber han ta av seg 
capsen. Olav nikkar. Læraren går fram til kateteret igjen, og Olav sit der som før med capsen 
sin på hovudet sitt. Timen går. Det ringjer ut. Olav og dei andre går ut frå klasserommet, læra-
ren går ut. Og Olav har flamleis capsen på. Fleire timar den dagen har dei den same læraren, 
og Olav sit der heile tida med capsen sin på, læraren seier ikkje noko. Og så er skuledagen 
over. Olav reiser heim, om kvelden skiftar han caps, tar og legg gitaren i gitarkassen og går til 
gitartimen, han går langs fortauet i capsen sin, med gitarkassen og Olav tenkjer ikkje på noko 
bestemt, han går berre langs fortauet og han ser ein mann komme ut på fortauet, og så snur 
mannen og han går opp igjen den gata han kom ned frå. Det var ein mann som ombestemte 
seg, tenkjer Olav. Og Olav ser etter mannen. Og den capsen kjenner han for så vidt igjen, ten-
kjer Olav. Folk er rare, tenkjer han. For kvifor går læraren rundt i capsen hans?

Caps og andre noveller for ungdom, Jon Fosse © 1994 Det Norske Samlaget
 

Ordlista
hugse – minnas
forskjelligaste – mest skilda/olika
to – två
kvifor – varför
når – när
held det å vite – räcker det att veta
vite – veta
likar – gillar
føler – känner
slik – så, på det viset
berre – bara
halde fram – fortsätta
vel – väl, väljer
nett – just
åleine – ensam
sjølv om – även om
kjennest ut – känns

vondt – svårt, besvärligt, ont
må – måste
viss – om
masinga si – sitt tjat
sjølv – själv
fiklar – fumlar, fingrar (grejar)
særleg – särskilt
sjølvsagt – självklart
mislike – ogilla
forskjellige slik – olika på det viset
banna bein – ung. banne mig (kraftuttryck 
som betyder minsann)
pulten – bänken
friminuttet – rasten
heldigvis – lyckligtvis
framleis – fortfarande
fortauet – trottoaren
rare – underliga
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Min växelvarma vän – saga på svenska och nynorska

Arbetsgång

1. Samla eleverna runt datorn och starta sagan på 
svenska. Sätt volymen på ljudlöst och titta bara på bil-
derna en stund. Låt eleverna fundera på vad sagan kan 
handla om. Fråga sedan om eleverna känner någon 
som har ett husdjur, vilka djur kan man ha som husdjur, 
och vilka djur som är mindre lämpliga att ha i hemmet. 
Finns det några typer av husdjur de är lite rädda för? 
Varför? Berätta att boken börjar med att en flicka pratar 
i telefon om vad hon har fått i julklapp.

2. Lyssna sedan på hela sagan tillsammans på fin-
landssvenska (ca 15 minuter), alternativt läs själv upp 
sagan för eleverna.

3. Efteråt kan ni prata om sagan tillsammans. Fråga 
exempelvis vem det är som berättar historian och var-
för marsvinen och de andra djuren hamnade i källaren. 
Vad tycker eleverna om flickan som äger marsvinen? 
Varför var det extra jobbigt för det vita marsvinet?

4. Låt sedan eleverna lyssna på början av berättelsen 
(de tre första styckena) på nynorska, med eller utan 
texten till hjälp. Lyssna eventuellt två gånger.

5. Låt eleverna få berätta vad de tyckte. Hur tyckte de 
att språket lät? Kunde de förstå en del? Var det några 
ord det tyckte var konstiga eller roliga? Skriv eventuellt 
upp orden på tavlan.

6. Låt eleverna ringa in några av de annorlunda orden 
i texten och skriva dem på ett papper. Bredvid ska de 
skriva vad orden betyder på svenska. De kan arbeta i 
par och först försöka klura ut ordens betydelse tillsam-
mans och sedan ta hjälp av den svenska texten. När 
alla är klara kan ni gå igenom orden tillsammans, skriv 
upp dem på tavlan med översättningen bredvid.

7. Kan eleverna fler ord på norska? Skriv upp alla 
norska ord de kan på tavlan. Låt eleverna välja några 
ord att ha i läxa.

Ämne: Svenska

Lämplig för: Åk 3–6

Syfte: Att eleverna genom 
att höra och läsa grannspråk 
får uppleva att språken är 
lika. Att eleverna lär sig 
några ord på nynorska. Att 
eleverna får reflektera kring 
en texts innehåll, budskap 
och språk.

Förberedelser: Gå till http://
www.nifin.helsinki.fi/bibbi/
index1.php?lang=se och 
lyssna på sagan Min växel-
varma vän, av Tove Appel-
gren, som finns som ljudfil 
längst upp till höger. Skriv ut 
texten på svenska och ny-
norsk. För att komma till den 
norska textversionen byter 
du flagga längst ner till vän-
ster på sidan. Kopiera upp 
textens tre första stycken på 
nynorska och på svenska.

Material/materiel: Dator 
med internetuppkoppling 
och högtalare, kopior av 
den svenska och nynorska 
textens tre första stycken till 
alla elever. Ett linjerat pap-
per till varje elev.

Ordlista
jente – flicka
oppdriva – få tag på
leikar – leker
kvarandre – varandra
eg – jag

no – nu
drikk – dricker
vesle – lilla
kvite – vita
slik – så
ho – hon

Ordlista forts.
eig – äger
òg – också
ikkje – inte
slost – slogs
høfleg – hövlig
tenner – tänder
dårleg – dålig
fekk – fick
trong – behövde
morosamt – roligt

http://www.nifin.helsinki.fi/bibbi/index1.php?lang=se
http://www.nifin.helsinki.fi/bibbi/index1.php?lang=se
http://www.nifin.helsinki.fi/bibbi/index1.php?lang=se
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Ämne: Svenska

Lämplig för: Åk 8-–9, gym-
nasiet

Syfte: Att eleverna blir be-
kanta med ett känt litterärt 
verk på ett grannspråk och 
lär sig några norska ord.

Förberedelser: Kopiera upp 
texten till eleverna.

Material/materiel: Kopior 
av texten, ev. tillgång till 
datorer med internetupp-
koppling.

Kristin Lavransdotter – litteraturövning

Arbetsgång
 
1. Inled lektionen med att läsa upp stycket nedan. Be 
eleverna hitta det i texten eller skriv det på tavlan så 
att de även ser det framför sig. Resonera tillsammans 
kring följande frågor: Vad säger pappan? Vad säger 
Kristin? Vad är det Kristin och hennes pappa har olika 
syn på? Diskutera innehållet och gå igenom ord de ej 
förstår (t.ex. slik – sådan, har satt hugen til – vill ha, 
pleier ikke – brukar inte.)

2. Dela ut texten och låt eleverna få god tid på sig att 
läsa igenom den.

3. Diskutera gemensamt eller låt dem arbeta med upp-
gifterna nedan i grupper eller par.

• Kan man se vilken tid och plats historien utspelar 
sig? Skulle berättelsen kunna utspela sig idag? 
Varför/varför inte?

• Vilka är det som för samtalet? Vilket förhållande har de till varandra och hur ser deras rol-
ler ut? Vilka andra personer förekommer i samtalet?

• Vilken syn på könsroller och äktenskap framkommer i texten. Hur ser Kristin och Lavrans 
på äktenskap?

4. Arbeta nu med det språkliga innehållet. Be eleverna lösa uppgifterna nedan.

• Hitta minst tre skillnader i stavning mellan svenska och motsvarande norska ord.

• Hitta minst tio ord du ej förstår och ta reda på deras betydelse.

5. Gör en genemsam uppsamling kring innehåll och språk. Översikt över skillnader mellan 
svenska och norska finns på sid. 79–82.

6. Förslag på fortsatt arbete eller fördjupningsuppgifter:

• Varför heter Kristin Lavransdatter i efternamn. Ta reda på hur/var man hade den typen av 
namnbildningar. Finns det något nordiskt land där man ännu har detta system?

• Ta reda på något om författaren Sigrid Undset. Låt t.ex. en grupp av elever läsa in sig på 
författaren och sedan svara på frågor från resten av klassen.

• Läs mer och om Kristin Lavransdotter, Sigrid Undset och kvinnans roll i DN-artikeln:  
www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/mellan-plikt-och-passion

     ”En ting, Kristin, er at jeg vil ikke tvinge deg til å ta en mann som du har imot – ende 
det må Gud og Hellig Olav vite hva du kan ha imot den mannen jeg hadde lovet deg til. Men 
en annen ting er det om han er slik, han du har satt hugen din til, at jeg kan gifte deg med 
ham. Ung er du og lite forstandig – og kaste sine øyne på en mø som er lovet bort, det 
pleier ikke en rettvis mann å gjøre –”
     ”Det rår et menneske ikke selv for,” sa Kristin heftig.
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Utdrag ur Kristin Lavransdatter av Sigrid Undset

     ”Jeg har aldri gitt Simon mitt ord,” sa Kristin fort. ”Du har sagt alltid før, at du ville aldri 
tvinge meg i ekteskap –”
     ”Ikke ville vel det være tvang om jeg krevde du skulle stå ved en avtale som har vært vit-
terlig for alle mennesker hele tiden,” svarte Lavrans. ”I to vintrer har dere hett festensfolk, og 
du har ikke mælet imot eller vist uvilje ved det, før nu bryllupsdagen var fastsatt. Vil du skyve 
deg inn under det at saken ble utsatt ifjor, så du ikke har gitt Simon din tro i hende, da kaller 
jeg ikke det ærlig ferd.”
     Kristin stod og så ned i varmen.
     ”Jeg vet ikke hva som ser verst ut,” ble faren ved, ”enten det skal hete at du har kastet Si-
mon fra deg eller du er blitt vraket. Herr Andres sendte meg bud –” Lavrans ble rød da han sa 
det, ”– han var harm på gutten og bad meg kreve slik bot som jeg ville finne rimelig. Jeg måtte 
si som sant var – at skulle her bøtes, så var vi nærmest til det. Skam for oss er begge deler.”
     ”Jeg kan ikke skjønne det er så stor skam,” sa Kristin sakte.
     ”Siden Simon og jeg er enige.”
     ”Enige,” tok Lavrans opp. ”Han la ikke skjul på at han var uglad, men han sa, etter dere 
hadde talt sammen, trodde han ikke det kunne komme annet enn ulykke av det, om han 
krevde du skulle holde avtalen. – Men du får du si meg hvordan dette er kommet over deg.”
     ”Har Simon intet sagt om det?” spurte Kristin.
     ”Han synes å mene,” sa faren, ”at du har lagt din elsk til en annen. – Du får nu si meg 
hvordan dette er, Kristin.”
     Kristin tenkte seg litt om.
     ”Gud vet,” sa hun sakte, ”at jeg se vel Simon kunne være god nok til meg og mere enn 
det. Men det er sant at jeg ble kjent med en annen mann, og da skjønte jeg, jeg får aldri en 
glad stund mere i livet, skulle jeg leve det med Simon – ikke om han rådde over alt det gull 
som er i Engelland – jeg ville heller ha den annen om han ikke eide mere enn en eneste ku –”
     ”Du venter vel ikke jeg skal gi deg til en tjenstekar,” sa faren.
     ”Han er min like og mere enn det,” svarte Kristin. ”Jeg sa bare – han har nok både av gods 
og jord, men jeg ville heller sove med ham på bare strå enn med noen annen mann i silkeseng –!
     Faren taug litt.
     ”En ting, Kristin, er at jeg vil ikke tvinge deg til å ta en mann som du har imot – ende det 
må Gud og Hellig Olav vite hva du kan ha imot den mannen jeg hadde lovet deg til. Men en 
annen ting er det om han er slik, han du har satt hugen din til, at jeg kan gifte deg med ham. 
Ung er du og lite forstandig – og kaste sine øyne på en mø som er lovet bort, det pleier ikke 
en rettvis mann å gjøre –”
     ”Det rår et menneske ikke selv for,” sa Kristin heftig.
     ”Å jo, vel. Men så meget må du vel skjønne, at jeg vil ikke krenke Dyfrinsfolket slik at jeg 
fester deg bort straks du har snudd ryggen til Simon – og minst til en mann som kunne synes 
mere anselig eller være rikere. – Du får si hvem denne mannen er,” sa han om litt.
     Kristin klemte hendene i hinannen og pustet tungt. Så mælte hun meget langsomt:
     ”Jeg kan ikke det, far. Det er slik, at får jeg ikke denne mannen, da kan du føre meg til 
klosteret og aldri mere derfra – jeg tror ikke jeg lever lenge da. Men det ville ikke sømme seg 
å nevne hans navn, før jeg vet om han har så god vilje til meg som jeg har til ham. Du – du får 
ikke true meg til å si hvem han er før – før det viser seg, om – om han akter å beile hos deg 
med frendene sine.”
     Lavrans taug lenge. Han kunne ikke annet enn like at datteren tok det slik; så sa han tilslutt:
     ”La det være slik da. Det er rimelig at du helst vil tie med navnet hans, når du ikke vet 
mere om hva han akter å gjøre.”
      ”Du får gå iseng nu, Kristin,” sa han litt etter. Han kom bort og kysset henne:
      ”Du har voldt mange sorg og harme ved dette påfunn, datter min – med det vet du, at ditt 
vel ligger meg mest på hjerte – Gud hjelpe meg, det ble nok slik hva du så gjorde – han og 
hans milde moder vil vel hjelpe oss så dette kan vendes til det beste.
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Ämne: Svenska

Lämplig för: Åk 4--9, gymna-
siet

Syfte: Att eleverna ska få 
bekanta sig med samtida 
skönlitteratur för barn och 
undgdom från ett nordiskt 
land. Att eleverna genom att 
studera text på ett grann-
språk ska bli bättre på att 
förstå det och lära sig några 
ord.

Förberedelser: Skriv ut text-
utdraget från nätet. Kopiera 
upp och klipp ut meningarna 
på nästa sida till varje elev.

Material/materiel: Utskrift 
av textutdraget på svenska 
till läraren för högläsning 
eller till varje elev. Uppkopie-
rade textremsor på danska 
(och ev. svenska) till varje 
elev. (Ev. utskrift av textut-
draget på danska.)

Skämmerskans dotter – litteraturövning

Arbetsgång
 
Hämta första kapitlet i Skämmerskans dotter av 
Lene Kaaberbøl på: http://www.skolverket.se/
polopoly_fs/1.150247!Menu/article/attachment/
Sk%C3%A4mmerskans%20dotter_Kaaberbol_SVE.
pdf. Textutdraget finns även på danska: http://www.
skolverket.se/polopoly_fs/1.150249!Menu/article/
attachment/Skammerens%20datter_Kaaberbol_DK.pdf 
Alternativt låna hela boken Skämmerskans dotter på 
biblioteket och läs som högläsningsbok i klassen

1. Innan ni börjar läsa: Prata om vad det innebär att 
skämmas. Fråga t.ex.: Varför skäms man? Hur känns 
det? Diskutera även genren fantasy. Fråga t.ex.: Kän-
ner du till, eller har läst, någon fantasyberättelse eller 
sett en fantasyfilm? Kan fantasy säga oss något som 
annan litteratur kanske inte kan? Vad?

2. Läs hela första kapitlet på svenska, som högläsning 
där eleverna lyssnar, tillsammans med eleverna ett 
stycke var eller som tyst läsning där var och en läser 
själv.

3. Prata om handlingen. Fråga t.ex.: Vem var ledaren 
bland flickorna i byn? Hur var hon? Varför vill de andra 
barnen leka med henne? Varför har inte Dina några 
kompisar längre? Vad är det för mystisk gåva Dina har?

4. Arbeta med texten på danska. Välj ett eller flera av 
förslagen nedan som passar elevernas nivå.

• Dela ut de danska meningarna till eleverna och låt dem läsa igenom dem en stund och 
försöka lista ut vad de betyder. Läs sedan upp de svenska meningarna en i taget och be 
eleverna hitta den danska motsvarigheten. 

• Dela ut de danska meningarna till eleverna och be dem lägga meningarna i rätt ordning 
och sedan återberätta kapitlet för varandra eller gemensamt i klassen. 

• Ge eleverna både de svenska och danska textremsorna och be dem para ihop dem. Sedan 
kan de jämföra texterna och göra en liten ordlista med ord som de vill lära sig. 

• Om du har äldre elever kan du låta dem läsa hela eller delar av första kapitlet på original-
språket och sedan diskutera innehåll och ord.

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.150247!Menu/article/attachment/Sk%C3%A4mmerskans%20dotter_Kaaberbol_SVE.pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.150247!Menu/article/attachment/Sk%C3%A4mmerskans%20dotter_Kaaberbol_SVE.pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.150247!Menu/article/attachment/Sk%C3%A4mmerskans%20dotter_Kaaberbol_SVE.pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.150249!Menu/article/attachment/Skammerens%20datter_Kaaberbol_DK.pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.150249!Menu/article/attachment/Skammerens%20datter_Kaaberbol_DK.pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.150249!Menu/article/attachment/Skammerens%20datter_Kaaberbol_DK.pdf
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Utdrag ur Skammerens datter/Skämmerskans dotter av Lene Kaaberbøl

Birkene var ikke nogen storby, men der var trods alt en smedje, en kro og så møllen, som Cil-
las forældre har, foruden elleve forskellige huse og smågårde i selve landsbyen.

Björkåsen var inte någon stor by, men där fanns i alla fall en smedja, ett värdshus och så 
kvarnen, som Cillas föräldrar hade, förutom elva olika hus och smågårdar i själva byn.   

I næsten alle husene boede der familier, og næsten alle familierne havde børn, og nogle af 
dem endda en ordentlig flok. Med så mange at vælge imellem skulle man tro, det var muligt 
for mig at finde en veninde eller to, eller i hvert fald en legekammerat. Men sådan var det 
bara ikke. Ikke når man var Skammerens datter.

I nästan alla hus bodde det familjer, och nästan alla familjerna hade barn, några av dem 
hade till och med en rejäl skock. Med så många att välja bland kunde man tro att det skulle 
vara möjligt för mig att hitta en väninna eller två, eller åtminstone en lekkamrat. Men så var 
det bara inte. Inte om man var Skämmerskans dotter.

”Hvad er der galt med mig?” havde jeg spurgt min mor.
”Der er ikke noget galt med dig,” sagte hun. ”Du har bare arvet min gave.”

”Vad är det för fel på mig?” hade jag frågat min mor.
”Det är inget fel på dig”, sa hon. ”Du har bara ärvt min gåva.”

”Jeg leder bare efter Sasia,” sagde jeg.

”Jag bara letar efter Sasia”, sa jag.

”Pigerne er vist alle sammen ovre i laden”, sagde hun med munden fuld af tøjklemmer og 
kiggede på vasketøjet og ikke på mig.

”Flickorna är visst borta i ladan allihop”, sa hon med munnen full av klädnypor och tittade på 
tvätten och inte på mig.

De legede Fri-til-prinsessen, og det var selvfølgelig Cilla, der var prinsessen. 

De lekte Fria till prinsessan, och det var förstås Cilla som var prinsessan.

”Mener du det? At jeg må vare med?”
”Ja. Var det ikke det du bad om?”

”Menar du det? Att jag får vara med?”
”Ja. Var det inte det du bad om?”

”Du er selvoptaget og forkælet”, hviskede jeg.

”Du är självupptagen och bortskämd”, viskade jag.

”Og I andre er ikke meget bedre”, sagde jeg. ”I som kommer her og spiller hof for Prinsesse 
Cilla, bare fordi I er bange for hende eller vil have noget af hende.”

”Och ni andra är inte mycket bättre”, sa jag. ”Ni som kommer hit och leker hov för prinses-
san Cilla, bara för att ni är rädda för henne eller vill ha något av henne.”
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Danska räkneord brukar vara bland det som svenskar 
tycker är svårast att förstå med danskan. Det beror 
framför allt på följande: 

1. Danskans tvåsiffriga tal efter 20 bildas, liksom 
i tyskan, med att entalet sägs först. 21 blir ”en og 
tyve”, 22 ”to og tyve” osv. 

2. De danska orden för 10-talen över 40 (fyrre) 
härstammar från gammaldags tjogräkning (ett tjog 
(snese) = 20 = tyve). I talen 60 och 80 har man helt 
enkelt multiplicerat 3 x 20 och 4 x 20. Gånger heter 
sind(e). På danska blir ”tre gånger tjugo” ”tresindsty-
ve”, vilket sedan har förkortats till bara tres (60). 80 
blir ”firsindstyve” och förkortas firs. 

3. För att krångla till det hela ytterligare har de övriga 
10-talen, 50, 70 och 90, bildats med hjälp av ett gam-
malt system där man tar grundtalet minus en halv. 
(Den modellen finns i svenskan i ordet halvannan som 
betyder en och en halv, annan står för talet två.) 50 
heter ”halvtreds”, vilket bildas av halvtredje, sinde 
och tyve, alltså 2,5 x 20. Likaså bildas 70 genom att 
man tar 3,5 x 20, vilket blir ”halvfjerdsindstyve” och 
förkortas ”halvfjerds”. På samma sätt blir 90 ”halv-
femsindstyve, vilket förkortas ”halvfems”.

Danska räkneord

Ämne: Matematik, svenska

Lämplig för: Åk 6–9, gymna-
siet  

Syfte: Att eleverna får kän-
nedom om hur det danska 
räknesättet fungerar samt 
att de får höra och bli bättre 
på att uppfatta danskt uttal.

Förberedelser: Läs om hur 
danska räknesättet fungerar 
så att du har det helt klart 
för dig själv innan du ska 
börja lära ut det till eleverna. 

Kolla in länkarna med ut-
tal av danska räkneord: 
www.studentlitteratur.
se/o.o.i.s/1566 och 
www.studentlitteratur.se/
o.o.i.s/1567 samt länken 
där författaren till boken Tio 
lektioner i danska förkla-
rar det danska systemet 
http://www.studentlitteratur.
se/o.o.i.s/1520 (Klicka på 
Varför heter de så krångligt). 

Titta även på Fleksnes 
när han skämtar om 
danska räkneord: http://
www.youtube.com/
watch?v=ZrGIhrs3HkI&NR=1

Material/materiel: Tillgång 
till en dator med inter-
netuppkoppling och högtala-
re. Kopior av bingobrickorna 
på sid. 51 till alla elever. 
Papper att skriva på.

Exempel på danska räkneord med uttal
2 to
7 syv
8 otte – /'ådǝ/
16 seksten – /'sajsdǝn/
17 sytten – /'söddǝn/
18 atten – /'addǝn/
20 tyve – /'tyvǝ/
21 en og tyve
22 to og tyve
30 tredive – /'träðvǝ/
40 fyrre – /'förrǝ/
50 halvtreds – /hal 'tress/
60 tres – /tress/
70 halvfjerds – /hal 'fjärs/
80 firs
90 halvfems – /hal 'fäms/

Arbetsgång finns på nästa sida.

www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/1566
www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/1566
www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/1566
http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/1520
http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/1520
http://www.youtube.com/watch?v=ZrGIhrs3HkI&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=ZrGIhrs3HkI&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=ZrGIhrs3HkI&NR=1
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Arbetsgång

1. Lär er att räkna till 10. Lyssna på hur räkneorden låter på http://www.studentlitteratur.
se/o.o.i.s/1566. Försök skriva och uttala orden från 0–10. 

2. Lär er att räkna från 20–100. Läraren går igenom systemet på tavlan och låter texten stå 
kvar. Lyssna även på Helle Karman när hons förklarar systemet http://www.studentlitteratur.
se/o.o.i.s/1520. Lyssna sedan på hur några av talen låter på http://www.studentlitteratur.
se/o.o.i.s/1567. Försök skriva och uttala alla tiotal mellan 20 och 100.

3. Låt eleverna fylla den ena bingobrickan med valfria tal mellan 1–19 och den andra med tal 
mellan 20–100.

4. Spela bingo på danska. Låt eleverna ta fram bingobrickan med nio tal mellan 1 och 19. Lä-
raren klickar sedan slumpmässigt på olika tal på http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/1566 
och eleverna sätter ett kryss i rutan om de har rätt nummer. Det kan vara bra om du som 
lärare själv har en lista på alla tal och prickar för de tal du har valt, så du minns. Den första 
eleven som har en full rad får bingo. Sedan är det bingo igen när någon har hela brickan full.

5. Kör sedan en ny omgång där eleverna använder den andra bingobrickan med nio nummer 
mellan 20 och 100. Här får läraren själv försöka uttala slumpmässigt valda siffror tills någon 
får bingo. Skriv upp dem så du minns vad du sagt.

6. Lyssna som avslutning på Fleksnes när han skojar med danska räkneord. Visa eventuellt 
filmklippet ett par gånger: http://www.youtube.com/watch?v=ZrGIhrs3HkI&NR=1.

http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/1566
http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/1566
http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/1520
http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/1520
http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/1567
http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/1567
http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/1566
http://www.youtube.com/watch?v=ZrGIhrs3HkI&NR=1
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Arbetsgång

1. Låt eleverna göra uppgifterna och se om de klarar 
norska föräldrars matematikuppgifter.

2. Till hjälp kan de använda en ordbok på Internet, 
t.ex. http://www.tradusa.se/lexicon/, eller Google 
översätt. De kan även behöva använda en kalkylator 
till vissa uppgifter.

3. Gå igenom orden tillsammans.

4. Gå igenom matematikuppgifternas lösningar.

Ämne: Matematik, svenska

Lämplig för: Åk 5–8
 
Syfte: Att eleverna får trä-
ning i matematik och sam-
tidigt upptäcker att de kan 
förstå norska. Att eleverna 
lär sig några norska ord som 
skiljer sig från svenskan.

Förberedelser: Gå in på 
sajten Regnehjelpen: http://
www3.vox.no/regnehjelpen/
manedensnott.htm och titta 
igenom de olika månader-
nas uppgifter. Välj eventuellt 
några månaders uppgifter 
som passar dina elever. 
Skriv ut och kopiera upp 
några övningar om ni ej har 
tillgång till datorer.

Material/materiel: En dator 
till varje elev/grupp av elever 
med internetuppkoppling, 
alternativ kopior av uppgif-
terna.

Matematikuppgifter på norska

http://www3.vox.no/regnehjelpen/manedensnott.htm
http://www3.vox.no/regnehjelpen/manedensnott.htm
http://www3.vox.no/regnehjelpen/manedensnott.htm


M
us

ik

53

Arbetsgång

1. Dela in eleverna i grupper om två–tre elever och låt 
dem välja en av låtarna från Skolverkets webb eller en 
annan låt på danska eller norska där tillgång finns till 
både låten och sångtexten.

2. Be eleverna lyssna igenom låten en gång och bilda 
sig en första uppfattning om vad de tycker om den, till 
exempel när det gäller musiken, artisten, videon. Är 
det något särskilt de lägger märke till? 

3. Låt dem sedan lyssna en gång till och nu fokusera 
på texten. Efter att ha lyssnat kan de först enskilt 
skriva ner alla ord de kommer ihåg och förstår, eller 
kortfattat beskriva låtens handling om de i princip för-
står allt. Sedan kan gruppen lägga ihop sina anteck-
ningar.

4. Nu är det dags att titta på texten. Låt alla få var-
sitt exemplar. Be dem ringa in ord som är exakt lika 
svenskan med grönt. Ord som är lika svenskan men 
har annan stavning ringas in med gult. De ord de inte 
förstår ringas in med rött.

5. Nästa steg blir att använda ett online-lexikon för att 
kolla upp de rödmarkerade orden.

6. Om tid finns kan eleverna försöka översätta hela 
texten. Annars kan de skriva några sammanfattande 
rader om låtens innehåll. Grupperna kan sedan i 
helklass redovisa vad de lärt sig. Lämpligen slår grup-
perna sig samman om flera valt samma låt. Uppgiften 
kan också redovisas genom att övningsbladet ”Pop-
musik på skandinaviska språk” lämnas in, eventuellt 
tillsammans en översättning.

7. Vid redovisning i helklass kan man skriva upp alla 
gruppers ”gula” och ”röda” ord, tillsammans med 
den svenska motsvarigheten, på ett stort pappersark 
för varje språk och sedan sätta upp dessa på väggen 
(alternativt använda en interaktiv skrivtavla och spara 
och skriva ut orden).

Ämne: Musik, svenska

Lämplig för: Åk 7–9, gymna-
siet 

Syfte: Att eleverna genom 
dansk/norsk popmusik ska 
få lära känna ett grannlands 
kultur, höra ett grannspråks 
uttal samt upptäcka likheter 
och skillnader mellan språ-
ken. 

Förberedelser: Kolla ige-
nom de danska och norska 
låtarna och texterna som 
finns länkade till på www.
skolverket.se/nordiska_
sprak under Material och 
Musik på nordiska språk. 
Välj eventuellt ut/bort några 
av låtarna beroende på grup-
pens förkunskaper. Skriv ut 
låttexterna i några exemplar 
vardera, samt arbetsbladet 
på nästa sida till varje elev/
elevpar.

Material/materiel: Tillgång 
till en dator med inter-
netuppkoppling och högta-
lare per två elever. Kopior av 
arbetsbladet och låttexter till 
varje elev. Pennor eller kritor 
i grönt, gult och rött. Papper 
att anteckna på. (Finns ej 
tillgång till mer än en dator 
kan klassen lyssna på en låt 
tillsammans och sedan ar-
beta med uppgiften i mindre 
grupper. Då behöver läraren 
också förbereda en ordlista 
över de ord som finns med i 
låttexten.) 

Popmusik på skandinaviska språk

www.skolverket.se/nordiska_sprak
www.skolverket.se/nordiska_sprak
www.skolverket.se/nordiska_sprak
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Elevblad – popmusik på skandinaviska språk
1. Välj en dansk/norsk låt som finns länkad till på www.skolverket.se/nordiska_sprak under 
Material – Musik på nordiska språk, eller någon annan nordisk låt som du hittat text och 
musikvideo till. Lyssna på låten och kolla på videon. Skriv ner kort vad du spontant tyckte 
om musiken, videon och eventuellt texten.

2. Lyssna på låten igen och fokusera nu bara på texten. Skriv sedan ner alla ord du kommer 
ihåg och förstår. Om du förstår i princip allt kan du istället beskriva vad låten handlar om. 

3. Nu är det dags att titta på texten. Ringa in alla ord du förstår. Använd grön penna om 
ordet är exakt samma som svenskan och gul om det skiljer sig lite men är så pass likt 
svenskan så att du förstår det. De ord du inte förstår ska rödmarkeras.

4. Använd ett online-lexikon för att kolla upp de rödmarkerade orden, och kanske även ett 
par av de andra om du inte är helt säker på att de betyder samma sak som de svenska ord 
de liknar. Förslag på lexikon norska, svenska, danska: http://www.tradusa.se/lexicon/

5. Översätt texten tillsammans och/eller förbered en redovisning av några ord från varje 
kategori för övriga grupper, samt något annat intressant ni kommit fram till och lärt er.

6. Redovisa för klassen och/eller lämna in detta papper tillsammans med översättningen.
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Ämne: Musik, svenska

Lämplig för: Åk 5–9, gymna-
siet

Syfte: Att träna på att lyssna 
aktivt på danska språket för 
att öka språkförståelsen.

Förberedelser: Kopiera upp 
sångtexten på nästa upp-
slag till varje elev (enkelsi-
digt så att de får två blad). 
Kopiera även upp orden 
nedan till varje elev. Klipp 
ut orden i ett exemplar och 
testa själv att lägga ut dem 
i luckorna när du lyssnar på 
låten En skygge af dig selv: 
http://www.youtube.com/
watch?v=54IXZLKioJQ. Ta 
med saxar så att eleverna 
själva kan klippa ut sina ord.

Material/materiel: Dator 
med internetuppkoppling 
och högtalare, saxar, uppko-
pierade sångtexter till varje 
elev (enkelsidiga kopior), 
samt kopior av orden.

Hörövning dansk sångtext

Arbetsgång
 
1. Eleverna börjar med att klippa ut orden. Många av 
orden är dubbletter och alla dessa dubbletter ska klip-
pas ut. Alla ord ska användas.

2. Låt eleverna läsa igenom orden och gruppera dem 
på sitt vis.

3. Lyssna på sången En skygge af dig selv av 
Rasmus Seebach på http://www.youtube.com/
watch?v=54IXZLKioJQ

4. Låt eleverna fylla i sångtextens luckor med de lösa 
ordlapparna. De kommer att behöva lyssna mer än 
en gång. Uppgiften skulle också kunna fungera som 
hemuppgift.

5. De flesta utklippta orden är ord som skiljer sig från 
svenskan. Låt eleverna översätta dem med hjälp av 
Google översätt, eller gå igenom ordlistan nedan till-
sammans.

6. Om du har en klass som gärna sjunger kan ni av-
sluta med att sjunga med till den textade versionen på 
http://www.youtube.com/watch?v=V4wLPqdPxVo

vej kigger pige

pige kun kun

kun kun to

smiler smiler smiler

smiler eneste eneste

eneste sket hvert fald

hvert fald hvert fald hvert fald

yndig yndig yndig

yndig hvor hvor

hvor hvor hvor

drømme sir (siger) sir (siger)

sir (siger) sir (siger) og

Ordlista
sket – skett/hänt
kigger – tittar
vej – väg
pige – flicka
smiler – ler
i hvert fald – i varje fall
sir’/siger – säger
hvor – hur
yndig – charmig/förtjusande
kun – bara/blott
eneste – enda
der – som

Denna övning är skapad av 
Jeanette Rådh

http://www.youtube.com/watch?v=54IXZLKioJQ
http://www.youtube.com/watch?v=54IXZLKioJQ
http://www.youtube.com/watch?v=54IXZLKioJQ
http://www.youtube.com/watch?v=54IXZLKioJQ
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En skygge af dig selv av Rasmus Seebach

Hey du, hvad er der _____________ med dig?

Hey du hvad så?

Du _____________ på mig.

Kender jeg dig?

I så mange år, ku´ vi følges når vi sku´ hjem 

Da vi boede på samme _____________.

Underligt nu _____________ se dig gå forbi

Nu du pludselig en anden _____________. 

Og hun er så vigtig.

Så cool at hun aldrig _____________

I _____________ ikke til mig. 

Og hele landet _____________

”se _____________ hun stråler!”

”hun er så _____________ ”

Men jeg er den eneste der ved,

Du er _____________ en skygge af dig selv.

Tro mig, jeg glemmer aldrig hvem du er 
Tro mig, jeg glemmer aldrig hvem du er 
Tro mig, jeg glemmer aldrig hvem du er 

Der sad vi _____________ på en trappesten 

Midt på falkoner allé

Og talte om alle dine _____________ 

Og hvad du sku´ blive til.

Og jeg vidste du ville nå langt 

Er hun stadig inden i

Hende du var engang

Underligt nu og se dig gå forbi

Nu du pludselig en anden _____________ . 

Og hun er så vigtig.
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Så cool at hun aldrig _____________

I _____________ ikke til mig. 

Og hele landet _____________

”se _____________ hun stråler!”

”hun er så _____________ ”

Men jeg er den _____________ der ved,

Du er ______________ en skygge af dig selv.

Heey 
Imellem dyre flasker og VIP´s
Nu er det der du hører til 
Og du får lidt ekstra energi
Og nu er det snart din tur igen 
Du poserer på rutine og du er dygtig,
Ja du er, så dygtig at du næsten blir´
helt fremmed for mig 

Hun er så vigtig 

så cool at hun aldrig _____________

I _____________ ikke til mig. 

Og hele landet _____________

”se ____________ hun stråler!”

_____________ er hun dog _____________ ”

Men jeg er den _____________ der ved,

Du er _____________ en skygge af dig selv.

Hun er så vigtig, så cool at hun aldrig _____________

I _____________ ikke til mig 

Og hele landet _____________

”se _____________ hun stråler!”

”hun er så _____________ ”

Men jeg er den _____________ der ved,

Du er _____________ en skygge af dig selv.

Tro mig jeg glemmer aldrig hvem du er 
Tro mig jeg glemmer aldrig hvem du er 
Tro mig jeg glemmer aldrig hvem du er
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Hey du, hvad er der sket med dig?

Hey du hvad så?
Du kigger på mig.
Kender jeg dig?
I så mange år, ku´ vi følges når vi sku´ hjem 
Da vi boede på samme vej.
Underligt nu og se dig gå forbi
Nu du pludselig en anden pige 

Og hun er så vigtig.
Så cool at hun aldrig smiler
I hvert fald ikke til mig. 
Og hele landet sir´
se hvor hun stråler!
”hun er så yndig”
Men jeg er den eneste der ved,
Du er kun en skygge af dig selv.

Tro mig, jeg glemmer aldrig hvem du er 
Tro mig, jeg glemmer aldrig hvem du er 
Tro mig, jeg glemmer aldrig hvem du er 

Der sad vi to på en trappesten 
Midt på falkoner allé
Og talte om alle dine drømme 
Og hvad du sku´ blive til.
Og jeg vidste du ville nå langt 
Er hun stadig inden i
Hende du var engang
Underligt nu og se dig gå forbi
Nu du pludselig en anden pige

Og hun er så vigtig.
Så cool at hun aldrig smiler 

I hvert fald ikke til mig. 
Og hele landet sir´
”se hvor hun stråler!”
”hun er så yndig”
Men jeg er den eneste der ved,
Du er kun en skygge af dig selv.

Heey 
Imellem dyre flasker og VIP´s
Nu er det der du hører til 
Og du får lidt ekstra energi
Og nu er det snart din tur igen 
Du poserer på rutine og du er dygtig,
Ja du er, så dygtig at du næsten blir´
helt fremmed for mig

Hun er så vigtig 
så cool at hun aldrig smiler 
I hvert fald ikke til mig. 
Og hele landet sir´
”se hvor hun stråler!”
”hvor er hun dog yndig ”
Men jeg er den eneste der ved,
Du er kun en skygge af dig selv.

Hun er så vigtig
så cool at hun aldrig smiler
I hvert fald ikke til mig 
Og hele landet sir´
”se hvor hun stråler!”
”hun er så yndig”
Men jeg er den eneste der ved,
Du er kun en skygge af dig selv.

Tro mig jeg glemmer aldrig hvem du er 
Tro mig jeg glemmer aldrig hvem du er 
Tro mig jeg glemmer aldrig hvem du er

Facit En skygge af dig selv av Rasmus Seebach
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Ämne: Musik, svenska 

Lämplig för: Åk 3–9

Syfte: Att eleverna genom 
att lyssna på en bekant låt 
på ett närliggande språk lär 
sig några likheter och skill-
nader mellan svenska och 
norska och/eller danska.

Förberedelser: 
Lyssna på Rövarvisan (från 
Folk och rövare i Kamomilla 
stad) på de olika språken:
Rövarvisan på danska: 
http://www.youtube.com/
watch?v=tWEmL04S35A
Rövarvisan på norska: 
http://www.youtube.com/
watch?v=9M3YX66Y3Vs
Rövarvisan på svenska: 
http://www.youtube.com/
watch?v=7lwt7HQytfg

Text på danska:
http://festklaveret.
dk/da/tekst/116/
kasper+og+jesper+og+
jonathan.html
Text på norska: 
http://tkkm.piczo.
com/?g=15001105&cr=5
Text på svenska: 
http://artists.letssingit.
com/ksmb-lyrics-rovarnas-
visa-f7d19pw

Material/materiel: Välj om 
du vill jobba med norska, 
danska eller båda språken 
och skriv ut och kopiera upp 
texten till eleverna. Kopiera 
eventuellt även upp den 
svenska texten till eleverna 
på ett annat papper.

Arbetsgång

1. Lyssna på visan och följ med i texten. 

2. Låt eleverna arbeta två och två med att läsa den 
danska eller norska texten och se om de kan förstå 
det mesta. 

3. Stryk under svåra ord.

4. Stryk under roliga/konstiga ord.

5. Gå runt och hjälp eleverna att lista ut vad orden 
kan betyda. Finns tillgång till dator kan eleverna gärna 
använda Tradusa eller Google översätt för att över-
sätta det de ej förstår.

6. Eventuellt kan eleverna titta på den svenska texten 
och jämföra. Har man översatt ordagrant? Till Rövar-
visan kan man t.ex. fråga: Vad är det Jonatan vill ha 
ibland? Är det samma på alla språken?

7. Samla upp genom att gå igenom några ord på 
tavlan.

8. Avsluta med att lyssna på sången igen och sjunga 
med på norska eller danska.

Rövarvisan – barnvisor på grannspråk

Fler länkar till barnvisor på alla tre språken:

Bamsefars födelsedag, norska: http://www.youtube.
com/watch?v=nPNHdNHkrmk&feature=related

Bamsefars födelsedag, danska: http://www.youtube.
com/watch?v=HKUJLzs-JM8&feature=related

Bamsefars födelsedag, svenska: http://www.youtube.
com/watch?v=X8iWvNy9Lkw

Fler norska barnvisor finns på sajten Barnekoordi-
nationen: http://barne.koordinatoren.com/index.
php?option=com_content&view=section&id=1&Itemid
=101.

Fler danska barnvisor hittar du på: http://www.ugle.
dk/boernesange.html.

http://www.youtube.com/watch?v=tWEmL04S35A
http://www.youtube.com/watch?v=tWEmL04S35A
http://www.youtube.com/watch?v=9M3YX66Y3Vs
http://www.youtube.com/watch?v=9M3YX66Y3Vs
http://www.youtube.com/watch?v=7lwt7HQytfg
http://www.youtube.com/watch?v=7lwt7HQytfg
http://festklaveret.dk/da/tekst/116/kasper+og+jesper+og+jonathan.html
http://festklaveret.dk/da/tekst/116/kasper+og+jesper+og+jonathan.html
http://festklaveret.dk/da/tekst/116/kasper+og+jesper+og+jonathan.html
http://festklaveret.dk/da/tekst/116/kasper+og+jesper+og+jonathan.html
http://tkkm.piczo.com/?g=15001105&cr=5
http://tkkm.piczo.com/?g=15001105&cr=5
http://artists.letssingit.com/ksmb-lyrics-rovarnas-visa-f7d19pw
http://artists.letssingit.com/ksmb-lyrics-rovarnas-visa-f7d19pw
http://artists.letssingit.com/ksmb-lyrics-rovarnas-visa-f7d19pw
http://www.youtube.com/watch?v=nPNHdNHkrmk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=nPNHdNHkrmk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=HKUJLzs-JM8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=HKUJLzs-JM8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=X8iWvNy9Lkw
http://www.youtube.com/watch?v=X8iWvNy9Lkw
http://barne.koordinatoren.com/index.php?option=com_content&view=section&id=1&Itemid=101
http://barne.koordinatoren.com/index.php?option=com_content&view=section&id=1&Itemid=101
http://barne.koordinatoren.com/index.php?option=com_content&view=section&id=1&Itemid=101
http://www.ugle.dk/boernesange.html
http://www.ugle.dk/boernesange.html
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Ämne: Svenska

Lämplig för: Åk 7–9, gymna-
siet

Syfte: Att eleverna ska 
få höra danskt tal och bli 
bättre på att uppfatta det. 
Att eleverna genom att 
studera dialogen till filmen 
ska lära sig några skillnader 
mellan danska och svenska 
i ordförråd och stavning.

Förberedelser: Hitta filmen 
på www.skolverket.se/
nordiska_sprak under Mate-
rial – Norden i Bio online och 
Fisk. Speltid ca 5 minuter. 
Visa filmen med dansk 
text eller utan text. Hämta 
filmens dialog och skriv 
ut hela eller delar av den 
till eleverna: http://www.
nordenibio.org/resources/
files/humour/pdf/Fisk_
Manus_dan_PDF.pdf.

Material/materiel: Dator 
med bra internetuppkoppling 
och projektor eller annan 
utrustning för visning av 
film från dator. Utskrifter av 
filmdialogen till varje elev. 
(Tillgång till ett antal datorer 
till eleverna för sökning i 
nätordböcker.)

Fisk – dansk kortfilm

Arbetsgång
 
Se filmen och gör alla eller några av uppgifterna nedan.

Handling – uppgifter
1. Innan ni börjar titta: låt eleverna diskutera vad de 
tror om dansk humor. Skiljer den sig från svensk? Vad 
skämtar man om i Danmark, tror de?

2. Visa filmen med textning på danska (eller utan text).

3. Samtala om filmen:

• Var det svårt att förstå vad personerna talade om? 
(Varför/varför inte?)

• Vilka avsnitt av filmen var roliga? Varför?

• Stämde humorn i filmen med dina förutfattade me-
ningar om dansk humor?

4. Diskutera hur handlingen fortsätter. Vad kommer att 
hända under de följande två dagarna?

Skriftspråket – uppgifter
1. Dialogen till filmen delas ut.

2. Eleverna försöker komma fram till hur man kan se 
på vilket språk dialogen är skriven. 

3. Finns det några svåra ord? Låt eleverna i så fall 
använda ett lexikon på nätet (t.ex. http://www.tradusa.
se/lexicon/), men först efter att de försökt gissa sig till 
ordens betydelser utifrån sammanhanget.

4. Låt eleverna utifrån dialogen göra en översikt över 
skillnader och likheter mellan danskt och svenskt 
skriftspråk. Dela upp arbetet och låt eleverna söka ord:

• som stavas exakt som i svenskan

• som skrivs lite annorlunda än i svenskan

www.skolverket.se/nordiska_sprak
www.skolverket.se/nordiska_sprak
http://www.nordenibio.org/resources/files/humour/pdf/Fisk_Manus_dan_PDF.pdf
http://www.nordenibio.org/resources/files/humour/pdf/Fisk_Manus_dan_PDF.pdf
http://www.nordenibio.org/resources/files/humour/pdf/Fisk_Manus_dan_PDF.pdf
http://www.nordenibio.org/resources/files/humour/pdf/Fisk_Manus_dan_PDF.pdf
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• som skiljer sig helt från svenska ord

5. Gå igenom ovanstående uppgifter tillsammans och försök gemensamt komma fram till 
några regler som gäller för skillnaderna skriftspråken emellan. Komplettera eventuellt elever-
nas upptäckter med exempel från översikten på sid. 79–82.

Talspråket – uppgifter
1. Eleverna läser parvis dialogen högt

2. Spela upp filmens ljud utan att visa någon bild och låt eleverna följa med i dialogutskriften. 
Be dem fundera över frågorna nedan.

• Jämför Carstens och Louises uttal med ditt eget då du läste dialogen. Fundera över skill-
nader och likheter.

• Vilka olika sätt kan a uttalas på?

• Ange några bokstäver som uttalas svagt eller ”sväljs” helt

3. Diskutera skillnaden mellan danskt tal- och skriftspråk. Komplettera eventuellt elevernas 
upptäckter med det som står om danskt uttal på sid. 79–82.

Uppgifterna till filmen har redigerats för att passa detta material men kommer ursprungligen från kom-
pendiet Humor som producerats av Föreningarna Nordens Förbund inom projektet Norden i Bio,
www.nordenibio.org.

http://www.nordenibio.org
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Ämne: Svenska

Lämplig för: Åk 8–9, gymna-
siet

Syfte: Att eleverna ska få 
höra dansk tal och bli bättre 
på att uppfatta det. Att 
eleverna genom att studera 
dialogen till filmen ska lära 
sig några skillnader mellan 
danska och svenska i ordför-
råd och stavning.

Förberedelser: Hitta filmen 
på www.skolverket.se/
nordiska_sprak under Mate-
rial – Norden i Bio online 
och Paranoia. Speltid ca 14 
minuter. Förslagsvis visar du 
filmen med dansk text, men 
du kan även välja svensk 
text eller utan text. Hämta 
filmens dialog och skriv ut 
den till eleverna (dansk text: 
http://www.nordenibio.org/
resources/files/tolerance/
pdf/Dialoglista_Paranoia_
DK.pdf), (svensk text: 
http://www.nordenibio.org/
resources/files/tolerance/
pdf/Dialoglista_Paranoia_
SE.pdf). Fundera på hur du 
vill presentera filmen för 
eleverna.

Material/materiel: Dator 
med bra internetuppkoppling 
och projektor eller annan 
utrustning för visning av 
film från dator. Utskrift av 
filmdialogen till varje elev. 
Eventuellt tillgång till lexikon 
i pappersform eller på nätet, 
t.ex.: http://www.tradusa.
se/lexicon/.

Paranoia – dansk kortfilm

Arbetsgång
 
1. Välj ett sätt att presentera filmen på som passar 
gruppens förkunskaper och intressen.

2. Visa filmen med dansk text, svenskt text eller utan 
text beroende på gruppens nivå.

3. Efter filmvisningen väljer du några av uppföljnings-
frågorna som behandlar filmens innehåll. Bestäm själv 
om du vill låta eleverna diskutera dem i mindre grupper 
eller om hela klassen ska diskutera tillsammans.

4. Låt sedan eleverna arbeta med samtliga eller några 
uppgifter kring tal- och skriftspråket.

5. Gå igenom några av uppgifterna tillsammans.

Handling – uppgifter
1. Vad är det egentligen vi ser i filmen, och vilka asso-
ciationer lägger vi själva till utifrån våra egna fördomar?

2. Ett berättargrepp är att vi får se händelserna på 
stationen ur olika perspektiv med hjälp av bilderna från 
övervakningskamerorna. Vilken dramatik skapar den 
handling som bilderna från de olika övervakningskame-
rorna ger?

3. På vilket sätt påverkar nyhetssändningar och tid-
ningsrubriker de föreställningar vi gör oss om andra 
människor?

4. Är Paranoia, som är en av filmernas titel, bara en 
sjukdom som kan drabba vilken människa som helst, 
eller kan ett helt samhälle drabbas av samma sjuk-
dom?

5. Vilka människor är det som kommer till tals i me-
dia?

6. Vilka är förutsättningarna för att vi ska engagera oss 
och känna empati för människor som vi möter i media?

7. Hur kan man själv bilda sig en uppfattning, som inte 
styrs av andra?

www.skolverket.se/nordiska_sprak
www.skolverket.se/nordiska_sprak
http://www.nordenibio.org/resources/files/tolerance/pdf/Dialoglista_Paranoia_DK.pdf
http://www.nordenibio.org/resources/files/tolerance/pdf/Dialoglista_Paranoia_DK.pdf
http://www.nordenibio.org/resources/files/tolerance/pdf/Dialoglista_Paranoia_DK.pdf
http://www.nordenibio.org/resources/files/tolerance/pdf/Dialoglista_Paranoia_DK.pdf
http://www.nordenibio.org/resources/files/tolerance/pdf/Dialoglista_Paranoia_SE.pdf
http://www.nordenibio.org/resources/files/tolerance/pdf/Dialoglista_Paranoia_SE.pdf
http://www.nordenibio.org/resources/files/tolerance/pdf/Dialoglista_Paranoia_SE.pdf
http://www.nordenibio.org/resources/files/tolerance/pdf/Dialoglista_Paranoia_SE.pdf
http://www.tradusa.se/lexicon/
http://www.tradusa.se/lexicon/
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Talspråket – uppgifter
1. Dela ut utskrifter av dialogen till eleverna så att de kan följa med i vad som sägs. Lyssna 
sedan noga på dialogen genom att visa filmen igen (eller en del av den) men denna gång utan 
text. 

2. Dela upp klassen i två grupper. Låt den ena gruppen markera ord och bokstäver som utta-
las på samma sätt som i svenskan och låt den andra gruppen markera ord och bokstäver som 
uttalas annorlunda på svenska. Inom grupperna kan de arbeta parvis.

3. Gå gemensamt igenom vad eleverna kommit fram till. Använd översikten på sid. 79–82 för 
att komplettera om du vill.

4. Låt eleverna själva försöka tala danska genom att läsa högt från dialogutskriften.

Skriftspråket – uppgifter
1. Titta på dialogutskriften och gör en lista med ord som stavas nästan likadant på danska 
som på svenska. Hur skrivs de på svenska? Vad är skillnaden?

2. Låt sedan eleverna fundera på hur man ser att en text är dansk. De kännetecken som elev-
erna kommer fram till skrivs upp på tavlan. 

Sådana kännetecken kan vara följande:

• æ och ø där svenskan har ä och ö

• enkel konsonant där svenskan har dubbelkonsonant

• a där svenskan har å, och omvänt

• b, d, g där svenskan har p, t, k

• ks och k/kk där svenskan har x och ck

• u där svenskan har o

(Fler exempel finns på sid. 79–82.)

3. Låt eleverna skriva upp ord från utskriften som de inte är säkra på att de förstår. Låt dem ta 
reda på vad de betyder i ordböcker, eller i den svenska dialogutskriften, men be dem försöka 
gissa först.

4. Gör en lista med ”falska vänner”, dvs. ord som skrivs eller uttalas lika på både språken, 
men har olika innebörder. Exempel på länkar till sådana listor: http://sv.wikipedia.org/wiki/
Lista_över_falska_vänner/Nordiska_språk, http://www.andrasidansundet.se/lomskaord.asp. 
Se även sid. 79 och 82.

5. Pröva översättaryrket och översätt en bit av filmdialogen till svenska. Jämför sedan över-
sättningen med filmens svenska dialog.

Uppgifterna till filmen har redigerats för att passa detta material men kommer ursprungligen från kom-
pendiet Tolerans som producerats av Föreningarna Nordens Förbund inom projektet Norden i Bio,
www.nordenibio.org.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_�ver_falska_v�nner/Nordiska_spr�k
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_�ver_falska_v�nner/Nordiska_spr�k
http://www.nordenibio.org
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Ämne: Svenska

Lämplig för: Åk 7–9, gymna-
siet

Syfte: Att eleverna ska få 
höra norskt tal och lära sig 
några likheter och skillnader 
mellan norskt och svenskt 
uttal, ordförråd och stavning.

Förberedelser: Hitta filmen 
på www.skolverket.se/
nordiska_sprak under Mate-
rial – Norden i Bio online 
och To mot én. Speltid ca 
10 minuter. Förslagsvis 
visar du filmen med norsk 
text, men du kan även välja 
svensk text eller utan text. 
Hämta filmens dialog och 
skriv ut hela eller delar av 
den till eleverna (norsk text: 
http://www.nordenibio.org/
resources/files/tolerance/
pdf/Dialoglista_To%20
mot%20en_NO.pdf). Fundera 
på hur du vill presentera fil-
men för eleverna.

Material/materiel: Dator 
med bra internetuppkoppling 
och projektor eller annan 
utrustning för visning av 
film från dator. Utskrift av 
filmdialogen till varje elev. 
Eventuellt tillgång till lexikon 
i pappersform eller på nätet, 
t.ex.: http://www.tradusa.
se/lexicon/.

To mot én – norsk kortfilm

Arbetsgång

1. Välj ett sätt att presentera filmen på som passar 
gruppens förkunskaper och intressen.

2. Visa filmen med norsk text, svenskt text eller utan 
text beroende på gruppens nivå.

3. Efter filmvisningen väljer du några av uppföljningsfrå-
gorna till filmens handling. Låt eleverna diskutera dem 
i mindre grupper eller hela klassen tillsammans.

4. Låt sedan eleverna arbeta med samtliga eller några 
uppgifter till tal- och skriftspråket.

5. Gå igenom några av uppgifterna tillsammans. 

Handling – uppgifter
1. De flesta i skolan har likadana kläder och frisyrer. På 
vilket sätt skiljer sig Mats och Ahmed från de andra?

2. Vilken roll spelar de som inte deltar i mobbingen 
men som ändå ser vad som händer?

3. Finns det fler orsaker än att Mats och Ahmed är 
annorlunda som gör att framför allt Kenneth mobbar 
Mats?

4. Vilken är Jannes roll i det hela?

5. Varför är det ingen som vågar gå emot gruppen och 
hjälpa Mats?

6. Under gymnastiklektionen är det alldeles tydligt att 
det är något som pågår som läraren kanske borde göra 
något åt. Varför väljer han att inte se?

7. Hur hade han på ett bättre sätt kunnat medverka till 
en konstruktiv lösning på problemet?

8. Vilken betydelse har scenen med Kenneths pappa i 
tunnelbanan för berättelsen? Varför finns den med?

9. Finns det några ledtrådar till varför Kenneth gav sig 
på Mats på skolgården?

10. Vem är stark och vem är svag i den konflikt som 
filmen skildrat? 

www.skolverket.se/nordiska_sprak
www.skolverket.se/nordiska_sprak
http://www.nordenibio.org/resources/files/tolerance/pdf/Dialoglista_To%20mot%20en_NO.pdf
http://www.nordenibio.org/resources/files/tolerance/pdf/Dialoglista_To%20mot%20en_NO.pdf
http://www.nordenibio.org/resources/files/tolerance/pdf/Dialoglista_To%20mot%20en_NO.pdf
http://www.nordenibio.org/resources/files/tolerance/pdf/Dialoglista_To%20mot%20en_NO.pdf
http://www.tradusa.se/lexicon/
http://www.tradusa.se/lexicon/
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Talspråket – uppgifter

1. Spela upp filmdialogen utan att visa någon bild. Be dem lyssna och följa med i den utde-
lade dialogtexten.

2. Be eleverna lyssna efter ljud som är annorlunda än dem i svenskan, t.ex. k- och sje-ljuden 
samt konsonanterna.

3. Dela klassen i två grupper. Använd dialogutskrifterna och låt ena gruppen markera ord och 
bokstäver som låter likadant på norska som på svenska. Låt den andra gruppen markera de 
bokstäver och ord som uttalas annorlunda på svenska. 

4. Samla klassen och gå igenom det som markerats. 

5. Låt eleverna själva pröva på att tala norska. Dela klassen i flera smågrupper och låt elev-
erna läsa replikerna i dialogutskriften högt.

Skriftspråket – uppgifter

1. Låt eleverna studera dialogutskriften och skriva en lista med ord som är exakt likadana på 
norska som på svenska. Låt dem därefter ta reda på ifall de har samma betydelse på båda 
språken och om de kan ha fler betydelser på något av dem.

2. Låt eleverna skriva en lista med ord som skrivs nästan likadant på svenska som på norska.
Vilka är skillnaderna?

3. Låt eleverna arbeta med dem i par eller smågrupper och diskutera hur man kan se att tex-
ten är norsk. De kännetecken som eleverna kommer fram till skrivs upp på tavlan. 

Sådana kännetecken kan vara:
• norskan har æ/e och ø där svenskan har ä och ö
• norskan har a där svenska ord har å, och vice versa
• norskan har ks och kk där svenskan har x och ck
• norskan har u där svenskan har o
• norskan har ei där svenskan har ej (Fler exempel finns på sid. 79–82)

4. Låt eleverna skriva en lista med ord från dialogen som de inte är säkra på att de förstår. Låt
eleverna sedan först gissa vad de betyder och sedan använda ordböcker eller fråga läraren för 
att bli säkra på deras betydelser.

Här följer några fler språkliga kännetecken för skriven norska. Låt eleverna leta efter sådana i 
dialogtexten. 
• norskan har u där svenskan har o – exempel: uvilje, kunst, bumerke
• norskan har ei där svenskan har ej eller äg – exempel: hei, nei, vei
• i slutet på ord har norskan e där svenskan har a – exempel: bade, lampe
• norskan har ofta enkel konsonant där svenskan har dubbel – exempel: alvor, time, alt
• ibland har norskan dubbelkonsonant där svenskan har enkelkonsonant – exempel: minutt, 
slutte (Fler exempel finns på sid. 79–82)

5. Skriv en lista med norska ord med ovannämnda kännetecken och skriv intill vart och ett 
motsvarande ord på svenska.

Uppgifterna till filmen har redigerats för att passa detta material men kommer ursprungligen från kom-
pendiet Tolerans som producerats av Föreningarna Nordens Förbund inom projektet Norden i Bio,
www.nordenibio.org.

http://www.nordenibio.org
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Ämne: Svenska

Lämplig för: Åk 7–9, gymna-
siet

Syfte: Att eleverna ska få 
höra norskt tal och upptäcka 
dess stora likheter med 
svenskan men även några 
skillnader. Att eleverna 
genom att studera dialogen 
till filmen ska lära sig några 
skillnader i ordförråd och 
stavning.

Förberedelser: Hitta filmen 
på www.skolverket.se/
nordiska_sprak under Mate-
rial – Norden i Bio online 
och Hjemmekamp. Speltid 
ca 10 minuter. Visa filmen 
med norsk text eller utan 
text. Hämta filmens dialog 
och skriv ut hela eller delar 
av den till eleverna: http://
www.nordenibio.org/resour-
ces/files/humour/pdf/Hjem-
mekamp_Manus_nor_PDF.
pdf.

Material/materiel: Dator 
med bra internetuppkoppling 
och projektor eller annan 
utrustning för visning av 
film från dator. Utskrifter av 
filmdialogen till varje elev. 
(Tillgång till ett antal datorer 
till eleverna för sökning i 
nätordböcker.)

Hjemmekamp – norsk kortfilm

Arbetsgång
 
Se filmen och gör alla eller några av uppgifterna nedan. 

Handling – uppgifter
1. Innan ni börjar titta: låt eleverna diskutera vad de 
tror om norsk humor. Skiljer den sig från svensk? Vad 
skämtar man om i Norge, tror de?

2. Visa filmen med textning på norska.

3. Samtala om filmen:
• Var det svårt att förstå vad personerna talade om? 
(Varför/varför inte?)
• Vilka avsnitt av filmen var roliga? Varför?
• Vad är filmens huvudtema?
• Stämde humorn i filmen med elevernas förutfattade 
meningar om norsk humor.

4. Utveckla filmens handling genom att skriva en 
fortsättning på den. Vad kommer att hända under de 
följande två dagarna?

5. Ändra ord i replikerna och skapa en ny dialog.

Skriftspråket – uppgifter
1. Dialogen till filmen delas ut.

2. Eleverna läser parvis texten högt.

3. Eleverna försöker komma fram till hur man kan se 
på vilket språk är dialogen skriven? 

4. Finns det några svåra ord? Låt eleverna i så fall 
använda ett lexikon på nätet (t.ex. http://www.tradusa.
se/lexicon/), men först efter att de försökt gissa sig till 

http://www.nordenibio.org/resources/files/humour/pdf/Hjemmekamp_Manus_nor_PDF.pdf
http://www.nordenibio.org/resources/files/humour/pdf/Hjemmekamp_Manus_nor_PDF.pdf
http://www.nordenibio.org/resources/files/humour/pdf/Hjemmekamp_Manus_nor_PDF.pdf
http://www.nordenibio.org/resources/files/humour/pdf/Hjemmekamp_Manus_nor_PDF.pdf
http://www.nordenibio.org/resources/files/humour/pdf/Hjemmekamp_Manus_nor_PDF.pdf
http://www.tradusa.se/lexicon/
http://www.tradusa.se/lexicon/
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ordens betydelser utifrån sammanhanget.

5. Låt eleverna utifrån dialogen göra en översikt över skillnader och likheter mellan norskt och 
svenskt skriftspråk. Dela upp arbetet och låt eleverna söka ord:
• som stavas exakt som i svenskan
• som skrivs på lite annat sätt än motsvarande ord i svenskan
• som skiljer sig helt från svenska ord

6. Gå igenom ovanstående uppgifter tillsammans och försök gemensamt komma fram till 
några skillnader skriftspråken emellan. Se exemplen nedan och komplettera eventuellt med 
fakta från översikten på sidan 79–82.

Ord från dialogen:
litt/lite – tt/te
vei/väg – ei/äg
rommet/rummet – o/u
avgjøres/avgörs – res/rs
spennende/spännande – e/ä
grunn/grund – nn/nd
like/lika – ke/ka
uke/vecka
suksess/succé

Talspråket – uppgifter
1. Spela upp filmens dialog utan att visa någon bild. Be eleverna lyssna och samtidigt följa 
med i den utdelade dialogtexten.

2. Be dem rita en ring kring de bokstäver som uttalas på annat sätt än i det egna språket. 
Alternativt dela klassen i två grupper och låt den ena gruppen rita en ring kring bokstäver som 
uttalas på samma sätt som i det egna språket och den andra gruppen rita en ring kring de 
bokstäver som uttalas på annat sätt än i det egna språket.

3. Gå igenom resultatet tillsammans. Försök uppfatta karakteristiska skillnader och möjliga 
likheter mellan de två språkens uttal. 

Uppgifterna till filmen har redigerats för att passa detta material men kommer ursprungligen från kom-
pendiet Humor som producerats av Föreningarna Nordens Förbund inom projektet Norden i Bio,
www.nordenibio.org.

http://www.nordenibio.org
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Ämne: Svenska

Lämplig för: Åk 4–9, gymna-
siet

Syfte: Att eleverna ska få 
höra norskt tal, upptäcka de 
stora likheter som finns med 
svenskan och lära sig några 
skillnader i ordförråd och 
stavning.

Förberedelser: Hitta filmen 
på www.skolverket.se/
nordiska_sprak under Mat-
erial – Norden i Bio online 
och Houdinis hund. Speltid 
ca 13 minuter. Förslagsvis 
visar du filmen med norsk 
text, men du kan även välja 
svensk text eller utan text. 
Hämta även filmens dialog 
och skriv ut hela eller delar 
av den till eleverna 
(norsk text: http://www.
nordenibio.org/resources/
files/pdf/Houdinishund_
web_NO.pdf), (svensk text: 
http://www.nordenibio.
org/resources/files/pdf/
Houdinishund_web_SE.pdf).

Material/materiel: Dator 
med bra internetuppkoppling 
samt projektor eller annan 
utrustning för visning av film 
från dator. Utskrifter av film-
dialogen till varje elev.

Houdinis hund – norsk kortfilm

Arbetsgång
 
1. Berätta att filmen utspelar sig under sommarlovet i 
Norge och handlar om de kusinerna Klara och Fredrik.

2. Visa filmen med norsk text.

3. Diskutera några av frågorna till filmens handling.

4. Jobba sedan med ordkunskap. Låt eleverna titta på 
filmens dialog och ringa in ord som är likadana som 
svenskan med grön färg, ord som stavas lite annorlun-
da än i svenskan med gul färg, och ord som är helt an-
norlunda med röd färg. Alternativt delar du upp klassen 
i tre grupper som vardera fokuserar på en typ av ord. 
Begränsa eventuellt till 3–5 ord per kategori.

5. Gå gemensamt igenom ord eleverna inte förstår (de 
röda orden) på tavlan.

6. Låt sedan eleverna läsa dialogen på norska parvis. 

7. Be eleverna leta efter skillnader i stavning mellan 
svenska och norska (de gula orden). Hur kan man se 
att texten inte är svensk? Skriv upp orden på tavlan 
och jämför med den svenska stavningen bredvid. De 
kommer troligtvis lägga märke till att man i norska kan 
ha två k efter varandra (ikke) och att ö och ä skrivs 
som ø och æ. Komplettera ev. deras upptäckter med 
fler exempel från översikten på sid. 80–81.

Frågor till filmens handling

1. Vem bestämmer regler-
na för leken när Fredrik och 
Klara bestämmer sig för 
att leka ”Houdinislav”?

2. På vilka sätt skildrar 
filmen Fredriks tankar och 
känslor när han inte kom-
mer loss och är ensam kvar?

3. Hur förändras stämningen i filmen?

4. Vad känner Klara när Fredrik är försvunnen?

Uppgifterna till filmen har redigerats en del men kommer ursprungligen från kompendiet Uppväxt som 
producerats av Föreningarna Nordens Förbund inom projektet Norden i Bio, www.nordenibio.org.

5. Ibland talar Fredrik och Klara direkt till oss som ser filmen. Vilka tankar kring det som 
händer i filmen får vi ta del av här? Hjälper de oss att uppfatta det som händer i filmen på ett 
annat sätt?

6. Varför är det så viktigt för Klara och Fredrik att utmana och imponera på varandra?

7. Vad tycker de egentligen om varandra?

www.skolverket.se/nordiska_sprak
www.skolverket.se/nordiska_sprak
http://www.nordenibio.org/resources/files/pdf/Houdinishund_web_NO.pdf
http://www.nordenibio.org/resources/files/pdf/Houdinishund_web_NO.pdf
http://www.nordenibio.org/resources/files/pdf/Houdinishund_web_NO.pdf
http://www.nordenibio.org/resources/files/pdf/Houdinishund_web_NO.pdf
http://www.nordenibio.org/resources/files/pdf/Houdinishund_web_SE.pdf
http://www.nordenibio.org/resources/files/pdf/Houdinishund_web_SE.pdf
http://www.nordenibio.org/resources/files/pdf/Houdinishund_web_SE.pdf
http://www.nordenibio.org
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Spela in filmer om/på grannspråk

Ämne: Svenska

Lämplig för: Åk 4–9, gymna-
siet

Syfte: Att eleverna genom 
arbetet med sina filmer lär 
sig om uttal, ordförråd och 
likheter och skillnader mel-
lan språken.

Förberedelser: Denna 
uppgift kan fungera som 
en examinations- eller 
fördjupningsuppgift i områ-
det nordiska grannspråk. 
Uppgiften kan gärna presen-
teras redan i uppstarten av 
arbetsområdet men arbetet 
med filmerna påbörjas lämp-
ligen när eleverna redan har 
hunnit få lite kunskaper om 
grannspråken.

Material/materiel: Någon 
typ av videokamera eller 
mobilkamera att filma med. 
Eventuell rekvisita.

Arbetsgång

Arbetsuppgifterna och graden av självständigt arbete 
anpassas efter elevernas ålder. Dela in eleverna i 
grupper. Förslagsvis får de sedan välja mellan två 
typer av film:

1. De spelar in en film där de pratar danska eller 
norska. Det kan t.ex. vara en scen ur en känd bok/
film, en egenskriven pjäs, eller att de sjunger en låt.

2. De gör en undervisnings-/informationsfilm om det 
norska/danska språket, exempelvis genom att ta upp 
några viktiga fraser, roliga ord, ”falska vänner”, eller 
skillnader i stavning eller uttal.

Några exempel på vad filmerna kan handla om:
1. Eleverna gör en film om norsken, dansken och 
svensken där det i samtalet förekommer några ”fal-
ska vänner” som skapar förvirring. Här kanske de kan 
utgå från listor över sådana ord (www.skolverket.se/
sb/d/4038/a/23097) och välja några ord som de 
sedan skriver ihop en enkel dialog kring.

2. Eleverna gör en undervisningsfilm där man får lära 
sig danska/norska ord inom ett visst område, exem-
pelvis maträtter eller kläder. Här kan de ta hjälp av 
exempelvis Ljud- och bildordlistan Bildteman: http://
lexin.nada.kth.se/lang/nordic/ eller Nordisk matord-
lista: http://www.nordiskmatordlista.org/

3. Eleverna gör en film om ett klassrumsscenario. Till 
exempel vad som händer när de en dag har fått en 
lärarvikarie/ny klasskompis från Danmark/Norge.

4. Eleverna gör en film där de spelar upp en scen ur 
en känd bok eller film. Exempelvis kan de välja en 
kort scen från en film på norska eller danska, eller 
en scen från en dvd-film på något annat språk där de 
lär sig dialogen på danska/norska genom att titta på 
scenen med norsk eller dansk text. Kanske kan det 
fungera som en tävling att de andra sedan ska gissa 
vilken scen det är.

Väljer de en scen ur en saga kan de enkelt hitta 
sagan på norska och danska på nätet. (Ta hjälp av 
Wikipedia för att få fram vad titeln heter på de andra 
språken och använd sedan det ordet i Google).

5. PowerPoint kan vara ett alternativ till film.

www.skolverket.se/sb/d/4038/a/23097
www.skolverket.se/sb/d/4038/a/23097
http://lexin.nada.kth.se/lang/nordic/
http://lexin.nada.kth.se/lang/nordic/
http://www.nordiskmatordlista.org/
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Ämne: Svenska

Lämplig för: Åk 3–6

Syfte: Att eleverna får höra 
talad danska och upptäcka 
och lära sig likheter och 
skillnader i förhållande till 
svenskan.

Förberedelser: Se igenom 
filmklippet och läs igenom 
ordlistan över ord som skil-
jer sig från svenskan.

Material/materiel: Dator 
med bra internetuppkoppling 
samt projektor eller annan 
utrustning för visning av film 
från dator.

Sarah i Danmark – filmklipp från Grymt härligt i Norden

Arbetsgång
 
1. Berätta för eleverna att flickan i filmen pratar dans-
ka, vilket är likt svenskan, och att de troligtvis kommer 
att förstå det mesta. Be dem lyssna efter ord som 
skiljer sig från svenskan.

2. Visa filmklippet Sarah i Danmark, från Svenska Yle, 
på sajten Vetamix: http://vetamix.yle.fi/media/14252. 

3. Efter filmvisningen frågar du om eleverna känner 
igen sig i vardagslivet i Danmark. Likheter/skillnader?

4. Fråga sedan om eleverna upptäckte några ord 
som skilde sig från svenskan. Skriv dem på tavlan på 
danska, ta hjälp av listan nedan vid behov. 

5. Se filmen en gång till om det behövs och försök 
sedan uttala de danska orden.

6. Befäst orden genom någon typ av tävling. T.ex. kan 
eleverna beskriva ett ord på svenska, eller rita det på 
tavlan, och låta de andra säga ordet på danska.

Ordlista
jeg hedder – jag heter
spis – äta
kylling – kyckling
fyrre /'förrǝ/ år – fyrtio år
otte og tredive /åde å träðvǝ/– 
trettioåtta
børnehave – dagis/förskola
dejlige – härliga
plejer – brukar
hygge – mysa
hyggelige – trevliga
ting – saker
vasker sig – tvättar sig
bøger – böcker
skakspil – schackspel
dyrefigur – djurfigur
byen – staden
værelse – rum
kattekillingerne – kattungarna
spiser – äter
mælk – mjölk
deres – sin
moren – mamman
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Ämne: Svenska

Lämplig för: Åk 3–6

Syfte: Att eleverna får höra 
talad norska och upptäcka 
och lära sig likheter och 
skillnader i förhållande till 
svenskan. 

Förberedelser: Se igenom 
filmklippet och läs igenom 
ordlistan över ord som skil-
jer sig från svenskan.

Material/materiel: Dator 
med bra internetuppkoppling 
samt projektor eller annan 
utrustning för visning av film 
från dator.

David i Norge – filmklipp från Grymt härligt i Norden

Arbetsgång
 
1. Berätta för eleverna att pojken i filmen pratar 
norska, vilket är likt svenskan, och att de troligtvis 
kommer att förstå det mesta. Be dem lyssna efter ord 
som skiljer sig från svenskan.

2. Visa filmklippet David i Norge, från Svenska Yle, på 
sajten Vetamix: http://vetamix.yle.fi/media/14222. 

3. Efter filmvisningen frågar du om eleverna känner 
igen sig i vardagslivet i Norge. Likheter/skillnader?

4. Fråga sedan om eleverna upptäckte några ord 
som skilde sig från svenskan. Skriv dem på tavlan på 
norska, ta hjälp av listan nedan vid behov. 

5. Se filmen en gång till om det behövs och försök 
sedan uttala de norska orden.

6. Befäst orden genom någon typ av tävling. T.ex. kan 
eleverna beskriva ett ord på svenska, eller rita det på 
tavlan, och låta de andra säga ordet på norska.

Ordlista
knallert – en typ av moped
ikke – inte
jeg heter – jag heter
klasserommet – klassrummet
stykker – stycken
litt – lite
vanskeligere – svårare
sider – sidor
prøvd – försökt
kampene – matcherna
storebrødre – storebröder
liker – gillar
eggekrem – vaniljkräm
hytte – koja
plass  – plats
naboene – grannarna
etasje – våning 
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Ämne: Svenska

Lämplig för: Åk 3–6

Syfte: Att eleverna får höra 
talad norska och upptäcka 
och lära sig likheter och 
skillnader i förhållande till 
svenskan.

Förberedelser: Se igenom 
filmklippet och läs igenom 
ordlistan över ord som skil-
jer sig från svenskan. 

Material/materiel: Dator 
med bra internetuppkoppling 
samt projektor eller annan 
utrustning för visning av film 
från dator.

Kirsti i Norge – filmklipp från Grymt härligt i Norden

Arbetsgång
 
1. Berätta för eleverna att flickan i filmen pratar 
norska, vilket är likt svenskan, och att de troligtvis 
kommer att förstå det mesta. Be dem lyssna efter ord 
som skiljer sig från svenskan.

2. Visa filmklippet Kirsti i Norge, från Svenska Yle, på 
sajten Vetamix: http://vetamix.yle.fi/media/14256. 

3. Efter filmvisningen frågar du om eleverna känner 
igen sig i vardagslivet i Norge. Likheter/skillnader?

4. Fråga sedan om eleverna upptäckte några ord 
som skilde sig från svenskan. Skriv dem på tavlan på 
norska, ta hjälp av listan nedan vid behov. 

5. Se filmen en gång till om det behövs och försök 
sedan uttala de norska orden.

6. Befäst orden genom någon typ av tävling. T.ex. kan 
eleverna beskriva ett ord på svenska, eller rita det på 
tavlan, och låta de andra säga ordet på norska.

Ordlista
knallert – en typ av moped
jeg heter – jag heter
ni år – nio år
bor sammen med – bor tillsammans 
med
hei – hej
barnehage – dagis
fire – fyra
hun – hon

stua – vardagsrummet
liker jeg – gillar jag
brunost – mesost
matpakke – matsäck
pølse – korv
øya – ön
hytta – stugan
pleier å bade – brukar bada
krabber – krabbor
blåskjell – blåmussla



Fi
lm73

Ämne: Svenska

Lämplig för: Åk 3–6

Syfte: Att eleverna får höra 
talad danska och upptäcka 
och lära sig likheter och 
skillnader i förhållande till 
svenskan.

Förberedelser: Se igenom 
filmklippet och läs igenom 
ordlistan över ord som skil-
jer sig från svenskan. 

Material/materiel: Dator 
med bra internetuppkoppling 
samt projektor eller annan 
utrustning för visning av film 
från dator.

Malte i Danmark – filmklipp från Grymt härligt i Norden

Arbetsgång
 
1. Berätta för eleverna att pojken i filmen pratar dans-
ka, vilket är likt svenskan, och att de troligtvis kommer 
att förstå det mesta. Be dem lyssna efter ord som 
skiljer sig från svenskan.

2. Visa filmklippet Malte i Danmark, från Svenska Yle, 
på sajten Vetamix: http://vetamix.yle.fi/media/14254. 

3. Efter filmvisningen frågar du om eleverna känner 
igen sig i vardagslivet i Danmark. Likheter/skillnader?

Ordlista
ikke /'eggǝ/ – inte
jeg hedder – jag heter
by – stad
der – som
lidt – lite
mor – mamma
far – pappa
vej /vaj/ – väg
sytten – sjutton
tit – ofta
leger – leker
her over /her åue/ – här borta
nabo /'näbo/ – granne

fireoghalvtreds /firə å hal 'tress/ – 
femtiofyra
synes – tycker
sjovt – roligt
sammen – tillsammans
de andre – de andra
prøvede – prövade
gå til – hålla på med
gerne – gärna
rimelig god til det – ganska bra på det
hockey – hockey
hele – hela
spillet /'sbelləd/– spelat
ugen /'oən/ – veckan 

4. Fråga sedan om eleverna upptäckte några ord som skilde sig från svenskan. Skriv 
dem på tavlan på danska, ta hjälp av listan nedan vid behov. 

5. Se filmen en gång till om det behövs och försök sedan uttala de danska orden.

6. Befäst orden genom någon typ av tävling. T.ex. kan eleverna beskriva ett ord på 
svenska, eller rita det på tavlan, och låta de andra säga ordet på danska.
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Skandinaviska språk i de skandinaviska läroplanerna

Lgr 11 (Sverige)
Övergripande mål och riktlinjer – Kunskaper

Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och insikt i 
det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nord-
iska språken.

Kursplaner – Svenska

Syfte

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grann-
språken som de nationella minoritetsspråken.

Centralt innehåll

I årskurs 4–6
Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga 
världen. (Berättande texter och sakprosatexter)

Språkbruk i Sverige och Norden. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt 
skillnader och likheter mellan dem. (Språkbruk)

I årskurs 7–9
Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga 
världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i. 
(Berättande texter och sakprosatexter)

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i 
Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken. 
(Språkbruk)
 

Kunskapskrav i svenska i grundskolan

År 6 
Kunskapskrav för betyget E, C och A i slutet av årskurs 6
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varian-
ter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan 
svenskan och närliggande språk.

År 9
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung 
och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillna-
der.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ur-
sprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och 
skillnader.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung 
och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader. 
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Lgy 11* (Sverige)
Övergripande mål och riktlinjer – Kunskaper

Mål

Det är skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett nationellt program eller annan nationellt fast-
ställd utbildning med eget examensmål inom gymnasieskolan samt att varje elev i kommunal vuxenut-
bildning och utbildning i svenska för invandrare utifrån innehållet i elevens individuella studieplan har 
kunskaper om och god insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet*

Ämnesplan – Svenska

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung. 
Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.

Kursen Svenska 2

Centralt innehåll
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket 
även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlit-
teratur, delvis på originalspråk.

Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialek-
ter.

Kunskapskrav för betyget E i kursen Svenska 2
Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.

Kunskapskrav för betyget C i kursen Svenska 2
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.

Kunskapskrav för betyget A i kursen Svenska 2
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga 
Norden.

Kursen Svenska 3

Centralt innehåll
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.

Kunskapskrav för betyget E i kursen Svenska 3
Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och 
historiska utveckling.

Kunskapskrav för betyget C i kursen Svenska 3
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och 
historiska utveckling.

Kunskapskrav för betyget A i kursen Svenska 3
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskaps-
förhållanden och historiska utveckling. Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om 
språkförändring.

*Vid detta materials tryckning var namn på och slutgiltigt innehåll i gymnasieskolans nya läroplan 2011 ännu 
inte fastställda av regeringen. Därför kan förkortningen Lgy 11, samt det översta stycket komma att ändras.
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Folkeskolen – Fælles mål 2009 (Danmark)
Dansk

Formål for faget dansk
Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Slutmål og trinmål
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter 
dem i stand til at:

Trinmål for faget dansk efter 2. klassetrin 
forstå enkle norske og svenske ord og udtryk. (Det talte sprog)
læse lette norske og svenske ord og sætninger. (Det skrevne sprog – læse)

Trinmål for faget dansk efter 4. klassetrin
forstå enkle norske og svenske tekster og andre udtryksformer. (Det talte sprog)
læse lette og korte norske og svenske tekster. (Det skrevne sprog – læse)

Trinmål for faget dansk efter 6. klassetrin 
forstå lette norske og svenske tekster og andre udtryksformer og kende til nogle ligheder og forskelle 
mellem nabosprogene. (Det talte sprog)
læse lette norske og svenske tekster. (Det skrevne sprog – læse)

Trinmål for faget dansk efter 9. klassetrin
forstå norsk og svensk i store træk og have kendskab til ligheder og forskelle mellem nabosprogene. 
(Det talte sprog)
læse norske og svenske tekster. (Det skrevne sprog – læse)

Slutmål for faget dansk efter 9. klassetrin
lytte til norsk og svensk med forståelse. (Det talte sprog)
læse norske og svenske tekster med forståelse. (Det skrevne sprog – læse)

Slutmål for faget dansk efter 10. klassetrin
lytte til norsk og svensk med forståelse. (Det talte sprog)
læse og forstå norske og svenske tekster. (Det skrevne sprog – læse)

Gymnasial uddannelse (Danmark)
Fag Dansk

Dansk A – hf

Faglige mål – Kernestof

Det litterære stofområde
Det litterære stofområde har som sit genstandsfelt et historisk bredt og genremæssigt varieret udvalg 
af primært skønlitterære tekster. Teksterne består af dansksprogede tekster suppleret med norske og 
svenske tekster på originalsprog og verdenslitteratur i oversættelse.

Dansk A – htx

Faglige mål – Kernestof

Det sproglige stofområde
dansk sprog i forhold til andre sprog, herunder engelsk i det danske sprogsamfund, og det nordiske 
sprogfællesskab

Det tekstuelle stofområde
norske og svenske tekster på originalsproget
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Dansk A – stx

Faglige mål
Eleverne skal kunne:
dokumentere kendskab til en bred repræsentation af centrale danske litterære værker gennem tiderne 
med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden 

Kernestof
Det litterære stofområde
Det litterære stofområde har som sit genstandsfelt et historisk bredt og genremæssigt varieret udvalg 
af primært skønlitterære tekster. Teksterne består af dansksprogede tekster suppleret med norske og 
svenske tekster på originalsprog og verdenslitteratur i oversættelse. Teksterne læses i en litteratur-, 
kultur- eller bevidsthedshistorisk kontekst.

Læreplan grunnskole og videregående (Norge)

Læreplan i norsk

Formål med faget 

Norsk språk og kultur utvikles i en situasjon preget av kulturelt mangfold og internasjonalisering, i sam-
spill med nordiske nabospråk og minoritetsspråk i Norge og med impulser fra engelsk. 

Hovedområder i faget 

Språk og kultur
Hovedområdet språk og kultur dreier seg om norsk og nordisk språk- og tekstkultur, men med inter-
nasjonale perspektiver. 

Kompetansemål

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

Etter 4. årstrinn 
forstå noe svensk og dansk tale (Språk og kultur)

Etter 7. årstrinn
lese enkle litterære tekster på svensk og dansk og gjengi innholdet (Språk og kultur)

Etter 10. årstrinn
forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk dagligtale (Muntlige tekster)

Etter 10. årstrinn
lese og gjengi innholdet i et utvalg tekster på svensk og dansk (Skriftlige tekster)

Etter Vg2 – studieforberedende utdanningsprogram
gjøre rede for likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene og mellom norrønt og moderne norsk 
språk
gjøre rede for et utvalg nordiske tekster i oversettelse og i original (Skriftlige tekster)

Etter Vg3 – studieforberedende utdanningsprogram
beskrive og sammenligne de nordiske lands språksituasjon og språkpolitikk (Språk og kultur)

Etter påbyggning til generell studiekompetanse – yrkesfaglige utdanningsprogram
gjøre rede for likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene og mellom norrønt og moderne norsk 
språk (Skriftlige tekster)



78

Nordiska språk

Texten i avsnittet Nordiska språk är skriven av Birgitta Lindgren, språkvårdare och nordisk 
sekreterare vid Språkrådet

Historik och släktskap
Historiskt sett har de skandinaviska språken (danska, norska och svenska) uppstått ur ett 
och samma språk, urnordiskan. Omkring år 800 brukar man räkna med att de skilda språken 
började utvecklas. 

I Norden talas två andra språk som är nära besläktade med de skandinaviska språken: isländ-
ska och färöiska. De har en gång uppstått ur västnorska dialekter. De skandinaviska språken 
samt isländska och färöiska utgör språkgruppen nordgermanska språk. (Ofta benämns de 
med den mindre lyckade beteckningen nordiska språk.)

Men det finns också andra språk. Finska, som tillsammans med svenska är nationalspråk i 
Finland och som dessutom är officiellt minoritetsspråk i Sverige. Samiska finns i olika varian-
ter i Norge, Sverige och Finland. Så finns det två språk som uppstått som varianter av finska: 
meänkieli, som talas i Tornedalen, och kvänska, som talas i Norge. Finska med varianterna 
meänkieli och kvänska är besläktade med samiska, men inte med de nordgermanska språ-
ken. På Grönland, som också tillhör Norden genom att det är en del av det danska riket, talas 
grönländska, som är helt obesläktat med de övriga språken i Norden. Utöver dessa språk finns 
på flera håll i Norden sedan gammalt romani och jiddisch. Sedan finns cirka 200 andra språk 
som kommit in med invandringen.

Den nordiska språkförståelsen
De skandinaviska språken (danska, norska och svenska) är så lika varandra att man gott 
kunde bedöma dem som dialekter av samma språk. Men eftersom de har varsitt skriftspråk 
och dessutom är huvudspråk i varsitt land så beskrivs de som skilda språk. Även om det 
finns skillnader som ställer till med förståelseproblem är likheterna så stora att det finns en 
spontan ömsesidig förståelse och en tradition för att personer som kan något av dessa språk 
umgås med varandra utan att någon behöver byta om till ett annat språk, var och en kan tala 
sitt språk. Detta är inte helt unikt i världen, men inte heller helt vanligt. 
     Eftersom Färöarna och Grönland är en del av det danska riket, lär man sig där danska som 
första främmande språk. Så har det varit även på Island, som tidigare var en del av det dans-
ka riket. Nu är engelska första främmande språk där. Danska (alternativt norska eller svenska) 
finns dock kvar som obligatoriskt skolämne. 

Finland var tidigare del av det svenska riket, och ca 6 procent av befolkningen där har i dag 
svenska som modersmål. Svenskan är officiellt jämställd med finskan som nationalspråk. 
Därtill är svenska obligatoriskt skolämne för elever med finska som modersmål. De som har 
samiska som modersmål är tvåspråkiga, och kan vanligen även norska eller svenska. 

Genom att även de som inte har ett skandinaviskt språk som modersmål ändå i mer eller 
mindre hög grad behärskar något skandinaviskt språk, omfattar den nordiska språkförståelsen 
i princip hela Norden.

Bruger man sit modersmål i stedet for engelsk, er der ingen grænser for hvor nuanceret man kan 
udtrykke sig. Men: Hvis vores nordiske granner ikke forstår hvad vi siger, har vi ingen glæde af denne 
nuancerigdom. Niels Davidsen-Nielsen
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Likheter och olikheter i de skandinaviska språken

Danska/norska Svenska Kommentar

bevæge/bevege 1. flytta 2. beveka

bolig bostad

by stad sv. by = da./no. landsby

dyrke 1. odla 2. dyrka

evne förmåga sv. ämne = da. emne

fælles/felles gemensam

forlange kräva sv. förlänga = da. forlænge/no. for-
lenge

formål syfte sv. föremål = da. genstand/no. gjenst-
and

forskellig/forskjellig olik

heldig tursam, lyckosam

karakter 1. karaktär 2. betyg

kjole klänning sv. kjol = da. nederdel/no. skjørt

kun bara

kunstig konstgjord, tillgjord sv. konstig = da./no. underlig

mangle sakna sv. mangla = da. rulle tøj, lægge pres 
på/no. rulle tøy, legge press på

nabo granne

pæn/pen söt, vacker

pleje/pleie 1. bruka 2. vårda

rolig lugn sv. rolig = da./no. morsom

sæbe/såpe 1. tvål 2. såpa

semester termin sv. semester = da./no. ferie

skuffelse göra besviken

spøg/spøk skämt sv. spöke = da. spøgelse/no. spøkelse

travlt/travelt mycket att göra

true hota sv. truga = da./no. nøde

uge/uke vecka

værelse rum sv. varelse = da. væsen/no. vesen

vindue/vindu fönster
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Att skilja på danska och norska i skrift
Eftersom bokstäverna æ och ø används både i danska och norska, kan det vara svårt för en 
svensk att se skillnad på danska och norska i skrift. Här följer några enkla tips:

Om det finns många æ i texten, är den sannolikt dansk. Säkra tecken på norska är ei (som 
i vei = väg), au (som i sau = får), øy (som i øye = öga). Sedan har norskan (som svenskan) 
nästan alltid p, t, k i ord där danskan har b, d, g. Jämför gap, fot, rik (i norska och svenska) och 
gab, fod, rig (i danska). Om du hittar orden eg (= jag, ), ikkje (= inte) och etter (= efter), så är 
det en norsk text. Om du hittar orden I (= ni), jeres (= er) är det en dansk text.

Danskt uttal
Det som kan vara svårt eller låta avvikande för en svensk i det danska uttalet är stark reduce-
ring av vissa ljud, ett annorlunda uttal av vissa vokaler och den s.k. stöten. 

Reducering. I svenska öron låter det som om danskar drar ihop eller till och med sväljer en del 
av orden. I det vanliga ordet lige (= lika; rakt; just) hör vi inget g. Det gör vi inte heller i lægerne 
(= läkarna). Det låter för oss likadant som lærerne (= lärarna), eftersom vi inte kan höra r-ljuden 
i det ordet. Orden lære (= lära) och lærer (= lärare) sammanfaller också i uttalet. Samman-
hanget brukar dock klargöra detta. Ibland är vissa bokstäver faktiskt stumma. Precis som i 
svenskan hörs inte h i hjul, och inte heller i fall som hvem (= vem). I ord som land och ild (= 
eld) uttalas inte d.

Annorlunda uttal. I danskan uttalas d ibland som th i eng. the, t.ex. i bad och lede. A-ljudet kan 
variera. Ibland låter det som /ä/ eller t.o.m. /e/ i våra öron: male (= mala; måla) kan låta som 
mæle (= mäla, säga). I slutet av ord eller i ändelser låter e som /ö/ eller /å/: lige, lærer. Ibland 
kan i låta som /e/: frisk kan låta som fresk. Att mig och dig uttalas som /maj/ och /daj/ är 
inte så långt ifrån svenska mej och dej, men tänk på att jeg (= jag) uttalas på motsvarande 
sätt: /jaj/.

Stöt. I vissa ord görs ett stopp. Det kallas stöt. Det ställer egentligen inte till med några förstå-
elseproblem.

Norska
I allmänhet är det ganska lätt för en svensk att förstå norskt tal. Men det kan låta väldigt olika 
eftersom det är vanligt att norrmän gärna använder sin dialekt i alla sammanhang. Så här olikt 
kan det låta: ”Hvorfor kom dere ikke?” och ”Kvifor kjem dokker ikkje?” (’Varför kom ni inte?’).

En annan orsak till att det finns variationer i norskan även i skrift är att det finns två skriftfor-
mer: bokmål och nynorska. Bokmål liknar mycket danska, eftersom det från början bygger på 
danskt skriftspråk. Det beror på att Norge länge var en del av det danska riket (1536–1814), 
och danska användes som skriftspråk ändå in på 1850-talet. Därefter började man ”förnors-
ka” skriften. Samtidigt ville andra ha ett skriftspråk som utgick från norska dialekter och så 
konstruerades nynorska. I vissa avseenden liknar nynorska svenska. Det heter t.ex. djup, sjuk 
när det på bokmål heter dyp och syk.
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En översikt över skillnader danska, norska och svenska

Översiktstabellen kommer från Skandinavisk ordbok.

Danska Norska Svenska

Teckentyper æ, ø æ, ø ä, ö

ks ks x

Bokstavsordning æ, ø, å æ, ø, å å, ä, ö

Ändelsevokaler -e: bade,
lampen

-e/-a: bade/bada,
lampen/lampa

-a: bada,
lampan

Lång och kort form have, give ha/have, gi/gjeve ha, ge/giva

Slutkonsonant væg, top, hat vegg, topp, hatt vägg, topp, hatt

Nekande partikel u-: uvilje u-: uvilje o-: ovilja

Konsonanter b, d, g: gab, fod, rig p, t, k: gap, fot, rik p, t, k: gap, fot, rik 

k/kk: tak, takke kk: takk, takke ck: tack, tacka

hv: hvid, hverken hv/kv/v: hvit/kvit, 
verken

v: vit, varken

v: mave, skov v/g: mage/mave, skog g: mage, skog

vn: havn vn/mn: havn/hamn mn: hamn

nd: kande nn: kanne nn: kanna

ld: fald ll: fall ll: fall

Vokaler a: sang a/o: sang/song å: sång

å: hånd a/å: hand/hånd a: hand

e: hest e: hest ä: häst

æ: præst e: prest ä: präst

e/æ: mel, mælk e/jø: mel/mjøl, melk/
mjølk

jö: mjöl, mjölk

u: kunst, bund u/o: kunst, bunn/botn o: konst, botten

y: byde, syg y/ju: by(de), syk/sjuk ju: bjuda, sjuk

e: ben, sten ei/e: ben/bein, stein e: ben, sten

ej: vej ei/eg: vei/veg äg: väg

ø: høst ø/au: høst/haust ö: höst

øj: øje øy/au: øye/auge ög: öga
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Danska/norska Svenska Kommentar

by stad sv. by = da./no. landsby

fælles/felles gemensam

forskellig/forskjellig olik

heldig tursam, lyckosam

kun bara

pleje/pleie 1. bruka, 2. vårda

hyggelig mysig sv. hygglig = da. flink

rolig lugn sv. rolig = da./no. morsom

semester termin sv. semester = da./no. ferie

uge/uke vecka

vindue/vindu fönster

dreng/gutt pojke sv. dräng = da. karl

have/hage trädgård

lide (da) 1. tycka om, 2. lida

pige (da) flicka sv. piga = da. tjenstepige

anledning (no) tillfälle sv. anledning = no. grunn

kino (no) bio

koselig (no) mysig

rar (no) underlig sv. rar = no. søt

Danska och norska ord som kan vara bra att kunna

Ordförrådet i danska och norska
Den större delen av ordförrådet är så likartad i de skandinaviska språken att uppemot 75 % 
av orden i en dansk eller norsk text är omedelbart begripliga när man väl har insett de syste-
matiska skillnaderna. Men bland de ord som avviker finns många mycket vanliga ord. Det kan 
vara ord som är unika eller ord som vi har motsvarigheter till men som inte betyder samma 
sak. Den typen kallas lömska ord eller falska vänner. Här följer ett litet urval ord som kan vara 
bra att känna till.

Innehållet i avsnittet Nordiska språk kommer ursprungligen från kompendiet Tolerans till Nor-
den i Bio men har redigerats något.
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Litteratur och länkar

Samlingsplatser för material om Norden och nordiska språk
www.skolverket.se/nordiska_sprak (Skolverkets avdelning för nordiska språk)
www.norden.se/Medlemskap/Skola/Medlemsskap/ (Föreningen Nordens avdelning för skolor)
www.norden.org (Nordiska ministerrådet)
www.nifin.helsinki.fi/bibbi (Nordiska barnboksbiblioteket)
www.nordenibio.org (Norden i Bio)
www.vetamix.net/ (Vetamix – video, ljud, bild och texter för skolundervisning)
www.heimskringla.no (Norröna texter på olika språk)
http://www.visitdenmark.com/danmark/da-dk/menu/turist/inspiration/jul-i-danmark/danske-
juletraditioner.htm (Om danska jultraditioner)
www.nrk.no (Norges radio och tv)
www.dr.dk (Danmarks radio och tv)
www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/1566 (Om danska räkneord)
http://barne.koordinatoren.com/ (Norska barnvisor – text och melodi)
http://www.ugle.dk/boernesange.html. (Danska barnvisor – texter)

Ordlistor och on-line-språkkurser i skandinaviska språk
www.tradusa.se/lexicon (Tradusa – lexikon skandinaviska språk)
http://ordbok.nada.kth.se/ (Tvärslå – lexikon nordiska srpåk)
www.nordiskmatordlista.org (Nordisk matordlista)
http://lexin.nada.kth.se/lang/nordic (Ljud- och bildordlista – nordiska språk)
www.danskherognu.dk (Dansk her og nu – dansk språkkurs)

Länkar i lektionsförslagen

Litteratur i lektionsförslagen

Om nordiska språk
Språk i Norden, Fredrik Harstad & Annica Anderson, nordienT, 2009

Skönlitteratur och poesi
Amor i rewind, Ingelin Rössland, från Älskar, älskar inte – nordiska ungdomsnoveller, Opal, 2010
Caps og andre noveller for ungdom, Jon Fosse, Det Norske Samlaget, 1994
Evig din, Arne Hjeltnes, från Ein snømann går i land, Kagge Forlag, 2004
Kristin Lavransdatter, Sigrid Undset, Aschenhoug, 2007
Mitt skitliv, Vibeke Bækkelund Lassen, Opal, 2010
Skammerens datter, Lene Kaaberbøl, Forum, 2010
Skämmerskans dotter, Lene Kaaberbøl, Rabén & Sjögren, 2010
Vinden bestemmer, Arild Nyquist, Aschenhoug

Litteratur- och länktips

Nabosprogsdidaktik, Lis Madsen (red.), Dansklærerforeningen/Nordspråk, 2006

http://www.sprogpiloter.dk/ (Språkpiloter – fortbildning för nordiska lärare i modersmål)
http://nordisksprogkoordination.org/ (Nordiska ministerrådets koordination för språk)
http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2004-008/at_download/publicationfile
(Nordens språk med rötter och fötter – språkhistoria)


