
NORDISKE SPRÅK - FILMER FRA 

NORDEN 

MELLOMTRINNET, UNGDOMSTRINNET 

 

Historien til de nordiske landene er utrolig komplisert! Og hvis ikke Norge har tilhørt Danmark på 

et tidspunkt, så har Sverige det. Kriger og uenigheter om politisk dominans har det vært mer 

enn nok av – det har ihvertfall ikke vært kjedelig. I dag har vi i de nordiske landene språk og 

kulturer som på mange måter ligner på hverandre. Men hva vet vi egentlig om nabolandene 

våre? Vi tester dette med et undervisningsmateriale som setter deres kunnskap om Sverige, 

Danmark, Norge og Finland på prøve. I denne sammenheng skal vi se en film fra ett av disse 

landene. For hvis det er noe vi deler mer og mer med hverandre, så er det ting som filmer og 

serier som gir et lite innblikk i livet i nabolandene. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LÆRERVEILEDNING  

I dette materiale 

Utover denne lærerveiledningen består materialet av tre øvelsesark til elevene. Alle oppgavene 

handler om de nordiske landenes språk og kultur, og skal forberede dere på å se filmer fra 

Norden. Oppgavene legger opp til å øke elevens kjennskap og kunnskap om nabolandene våre. 

De tre øvelsesarkene er delt inn i:  

FØR FILMEN (1 ark) med en forberedende øvelse om de nordiske landene   

MENS VI SER FILM (1 ark) som gjør elevene klare til filmvisningen 

ETTER FILMEN (1 ark) til å oppsummere opplevelsen deres av filmen  

Du kan alt etter nivå og antall vurdere om du vil løse oppgavene felles i klassen eller i grupper. 

Du kan også velge hvilke oppgaver du vil bruke.  

Før temaundervisningen skal du printe arkene til elevene.  

Forslag til videre aktiviteter  

Besøk Norden i Skolen på www.https://nordeniskolen.org for flere inspirerende temaaktiviteter 

om de nordiske landene.  

Innhold 

Her går vi igjennom de forskjellige oppgavene som elevene skal jobbe med FØR, UNDER og 

ETTER filmen. 

ARK 1: FØR FILMEN  

«Kjenn dine naboland»: Lag et kart (2x45 min) 

Som en forberedelse til arbeidet med en av de nordiske filmene skal elevene teste kunnskapen 

sin om nabolandene. Her skal de tegne et kart over Sverige, Danmark, Norge og Finland med 

morsomme fakta de kan om landende, og skrive ned fem ting de mener skiller landene fra deres 

eget og fem ting som er likt eller går igjen mellom landene.  

Del elevene inn i grupper, og sørg for de har penn og papir sånn at de kan tegne kartet. La 

elevene diskutere og lage kartet i den første modulen. Gå rundt i gruppene, og hjelp elevene i 

about:blank


gang hvis de synes det er vanskelig å komme på morsomme fakta om landene. Kanskje 

kommer de på noe fra filmer eller serier de har sett, eller kjente klisjer om landene. Hvis de er i 

tvil om noen konkrete detaljer kan de bruke internett som hjelp. Elevene skal i grupper også 

finne fakta om filmen dere skal se. I mellomtiden, mens elevene lager kart, må du gjerne tegne 

et stort kart over de nordiske landene på tavla.   

Etter første modul kjøres det et opplegg felles i klassen. Nå er det tid for å dele det de har laget. 

Ta en runde der alle gruppene viser frem tegningene sine med kjennetegn og morsomme fakta, 

og skriv dem opp på tavla. Når dere har gått igjennom alle gruppene skal du legge til rette for en 

diskusjon i klassen om hvilke morsomme fakta som går igjen, hvor den kunnskapen kommer 

fra, og om det var noe overrasket elevene ved de de andre gruppene hadde funnet frem til. 

Til slutt skal dere snakke om filmen som dere skal se. Hvilke fakta fant elevene frem til? Har 

filmen noen temaer som er spesielle for det landet filmen kommer fra? Hva tror de filmen 

handler om? 

 

ARK 2: MENS VI SER FILM 

Fokus: Det du må legge merke til! 

Vi anbefaler at elevene får utdelt dette arket rett før dere skal se filmen. Her er det en god idé å 

bruke 10 minutter etter dere har sett filmen til at elevene kan skrive ned inntrykkene sine fra 

filmen, sånn at de har det friskt i minnet før det påfølgende arbeidet med filmen.  

Spørsmålene ber elevene om både å legge ekstra godt merke til språket i filmen og filmens 

budskap, temaer og karakterer. Begge deler skal brukes i det etterfølgende arbeidet med 

filmen. 

 

ARK 3: ETTER FILMEN  

Vi ser nærmere på filmen (2x45) 

Først oppsummerer dere inntrykk og tanker elevene fikk mens de så filmen. Få elevene til å 

snakke om hva de la merke til ved språket, og diskuter hvorvidt handlingen i filmen kunne 

foregått utenfor Norden. Hva hadde f.eks vært annerledes hvis den samme historien fant sted i 

Sør-Europa? 

Sett deretter elevene sammen i grupper der de kan jobbe med hovedpersonens karakteristikker, 

filmens tematikk og budskap.  

Oppsummer sammen i klassen til slutt.  



Legg til info på kartet (1x45) 

Elvene går tilbake i gruppene igjen for å legge til nye kjennetegn på det landet på kartet som 

filmen var fra. Hvis elevene ikke synes filmen ga de noe ny informasjon om landet, kan de 

forsøke å tenker over hvordan de tror det kan være. Kanskje det er noe de tar for gitt om 

landet?  

Oppsummer sammen i klassen til slutt.  

Filmanmeldelse (1x45) 

Avhengig av klassetrinn kan denne øvelsen justeres opp eller ned. Elevene skal hver for seg 

skrive en halv til en hel side om sin opplevelse av filmen. De skal her forholde seg til filmens 

tema, budskap, hovedpersoner og hva de selv synes om filmen. De skal forsøke å argumentere 

på en faglig måte for hva likte og hva de ikke likte i filmen.  

Gjengi en scene (2x45) 

I denne øvelsen skal elevene lage sin egen korte video. De skal sendes ut i grupper på tre og 

tre, og velge ut en scene fra filmen som gjorde særlig inntrykk på dem. Elevene må da 

formulere sine egne replikker (på sitt eget språk) som de føler gjengir hva scenen handlet om. 

Deretter skal de fordele roller og replikker. Én av elevene skal så filme scenen med en telefon. 

De skal filmen scenen i en «one take». Det vil si i et samlet opptak, sånn at man slipper å klippe 

i den. Til slutt vises filmene for de andre, og dere oppsummerer i fellesskap hva det var med 

disse scenene som gjorde et spesielt inntrykk.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARBEIDSARK TIL ELEVEN    1 

FØR FILMEN 

 

Som en forberedelse til å se nordiske filmer skal dere jobbe med kunnskapen 
deres om Sverige, Danmark, Norge og Finland, og undersøke hva slags film det 
er dere skal se.  

  

De nordiske landene 

Snakk sammen i klassen om hva dere allerede vet om svensk, norsk, finsk og 
dansk språk og kultur før dere skal se en nordisk film. 

➔ Gå sammen to og to og lag et kart over Sverige, Danmark, Norge og 
Finland. Tegn en typisk ting om hvert land ved siden av landet på kartet 
(det kan være et dyr, en sang, en kjendis, en matrett eller noe annet dere 
forbinder med landet).  

➔ Lag en faktaboks basert på hvert land med morsomme fakta om landet og 
språket.  

➔ Skriv ned fem ting som landene deler med deres eget land og fem ting 
som dere vet eller tror er annerledes fra deres eget land.  

➔ Bruk internett til å undersøke litt om filmen dere skal se. Finn blant annet ut 
av hvem som har laget filmen, hva slags filmer regissøren har laget før, 
hvem som spiller i filmen og hva filmen handler om. Har filmen et spesielt 
nordisk tema?  

➔ Til slutt møtes alle i klassen. På tavla er et stort kart over de nordiske 
landene. Nå skal gruppene fortelle hvilke morsomme fakta de har skrevet 
ned og presentere de fem tingene som er forskjellige og ligner på deres 
eget land. Læreren legger til alle gruppenes forslag på kartet på tavla, og 
dere diskuterer deretter forslagene i fellesskap.  

➔ Oppsummer sammen i klassen det dere har funnet ut om filmen dere skal 
se. Tror dere at filmen kommer til å handle om noen av de kjennetegnene 
ved landene dere har funnet frem til?  

 

 

 

 



 

 

ARBEIDSARK TIL ELEVEN    2 
MENS VI SER FILM  
 

Dette skal dere legge merke til  

Det er fint å være oppmerksom på noen av elementene i filmen når dere senere 
skal jobbe med den i klassen. Derfor har vi laget en liste over hva dere burde 
holde ekstra øye med mens dere ser på filmen:  
 

➔ Hør godt etter – er det et ord i filmen som brukes om og om igjen? Hva 
betyr ordet? Legg evt. merke til undertekstene og oversettelsen av ordet.  

 

➔ Hvilke temaer tar filmen opp? F.eks. konflikt, familie, vennskap, barndom, 
ungdomstid, problemer, annet? 

 

➔ Har filmen et tema som er spesielt for de nordiske landene? Hvorfor eller 
hvorfor ikke? 

 

➔ Hva er filmens budskap? Og hvordan understøtter de filmatiske 
virkemidlene dette? (lyssetting, musikk, lyd, symboler).  

 

➔ Liker du filmen? Hvorfor eller hvorfor ikke? 

 

 

 

 

 



 

 

ARBEIDSARK TIL ELEVEN    3 
ETTER FILMEN 
 

Nå skal dere jobbe med filmen dere har sett. Dere skal jobbe med filmens 
temaer, karakterer og sjangre.  

 

En nærmere titt på filmen 

Snakk sammen i klassen om deres umiddelbare opplevelse av filmen:  

➔ Hvordan var det å høre på språket i filmen? Hvordan oppfattet du melodien 
til språket? Kjente du igjen noen ord fra ditt eget språk?  

➔ Hva i filmen minnet deg om ditt eget land, og hva var annerledes?  

➔ Bekreftet eller avkreftet filmen dine forestillinger om landet der filmen fant 
sted?  

➔ Kunne filmen ha funnet sted utenfor Norden?  

Gå deretter ut i grupper og lag en liten analyse av filmen. Arbeid blant annet 
med:  

➔ Personkarakteristikker ved hovedrollene  

➔ Filmens komposisjon og sammensetning - forklar evt. handlingsforløpet 
med fortellermodellen.  

➔ Snakk om hvilke temaer filmen berørte, som f.eks. barndom, fellesskap, 
familie, kriser eller noe helt annet.  

➔ Hva var det overordnede budskapet til filmen? Er dere enige? Var det mer 
enn ett?  

Oppsummer sammen i klassen til slutt.  

 

Legg til info og ord på kartet 

Gå tilbake i gruppene dere var i da dere lagde kartet over Sverige, Danmark, 
Norge og Finland.  

Legg til to-tre nye kjennetegn om språket eller kulturen som dere lærte av filmen.  



Da dere så filmen, la dere merke til et eller flere ord de brukte mye? Hvilke ord la 
dere merke til? Skriv ned ord og betydningen på kartet.  

Når dere kommer tilbake til klassen skriver læreren ned alle de nye ordene og 
kjennetegnene på tavla. Snakk sammen om hvordan dere forsto ordets 
betydning. 

Filmanmeldelse 

Lat som om du er en filmanmelder og lag en kort filmanmeldelse av filmen på en 
halv til en hel side. Inkluder eksempelvis følgende emner:  

➔ Filmens tema.  

➔ Historiens viktigste konflikt.  

➔ Hovedpersonene i filmen.  

➔ Hvordan filmen slutter.  

➔ Hva du synes om filmen.  

➔ Og sist, men ikke minst, hvilke nye inntrykk du fikk av landets språk og 
kultur av å se filmen.  

Les anmeldelsene opp i klassen og sammenlign vurderingene deres av filmen. 
Legg merke til hva hver enkelt av dere legger vekt på som positive og negative 
ting ved filmopplevelsen. 

 

Gjengi en scene 

Lag en gruppe på tre og snakk sammen om filmen. Velg sammen en scene fra 
filmen som gjorde inntrykk på dere. Det kan være en svene som fortalte 
hovedbudskapet i filmen, en scene som var “point of no return” eller filmens 
klimaks.  

Prøv å huske hva som skjedde i scenen. Lag deres egne replikker (på deres eget 
språk) som kort gjengir hva som skjedde i filmen.   

Fordel roller og replikker mellom dere, og øv på scenen til dere føler at dere har 
ordentlig innlevelse. 

Bruk deretter en av telefonene deres eller skolens opptaksutstyr (f.eks. iPads) og 
film dere selv som gjengir scenen.  

Alle viser til slutt hverandres scener til klassen og snakker om hva det var ved 
scenen som dere godt likte eller om det var noe ved den som gjorde spesielt 
inntrykk.   
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