NORDISK SPROG
FILM FRA NORDEN
MELLEMTRIN, UDSKOLING

STØTTE AF:

De nordiske landes historie er utrolig sammenviklet! Og hvis ikke hele
Sverige har hørt under Danmark på et tidspunkt, så har Norge. Krige og
kampe om politisk dominans har der været nok af - det har i hvert fald
ikke været kedeligt. I dag har vi i hvert land sprog og kultur, der på mange
måder ligner hinanden. Men hvad ved vi egentlig om vores nabolande? Det
tester vi med dette undervisningsmateriale, hvor vi undersøger jeres
viden om Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det gør vi i forbindelse med
jeres biografbesøg på BUSTER filmfestival, hvor I skal se en film fra et af
disse lande. For er der noget, som vi deler mere og mere med hinanden
landene imellem, så er det ting som film og serier, der giver et lille glimt af
livet i nabolandene.

I dette materiale:
Lærervejledning: om Buster, Formål og kompetencemål, om
undervisningsforløbet, metode, indhold m. beskrivelser af hver øvelse.
Øvelsesark til eleverne: inddelt i FØR FILMEN, I BIOGRAFEN, EFTER FILMEN
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VEJLEDNING TIL LÆREREN
BUSTER filmfestival og undervisning
BUSTER er Danmarks største filmfestival for børn og unge i alderen 3-16 år. 14 dage hvert efterår
screener festivalen sjove, vilde og øjenåbnende film, spil og tv-serier fra hele verden og inviterer
indenfor til workshops, dialog og unikke oplevelser i mediernes univers. I alt afholdes 300+
arrangementer i biografer, kulturhuse og på institutioner i København og rundt i hele landet.
På BUSTER arbejder vi med at ruste børn og unge til et liv på de digitale medier. Vi inspirerer dem til
at gå kreativt og reflekteret til filmmediet og kuraterer medieindhold, som algoritmerne ikke har
fantasi til at finde. Vi viser de film, man ikke lige finder på youtube og som ikke altid følger tidens
smag for hurtige og letfordøjelige formater eller emner. Film som åbner døren til andre verdener,
virkeligheder og måder at leve på. På BUSTER engagerer vi det unge publikum som medskabere af
festivalen og inviterer influencere, gamere og skoleklasser med ind i vores program for at tage en
reflekteret snak om, hvad billedmediet kan og skal. At være på BUSTER er både at blive underholdt og
få fyldt øjnene med et væld af farver, ansigter og former, og at lære at forstå og afkode filmens sprog
og forholde sig til vigtige faglige emner gennem fiktion eller dokumentar. Derfor kombinerer vi alle
vores filmpakker med undervisningsmaterialer, som gør dig i stand til at bruge filmen i et længere
forløb - både før, under og efter visningen.

Formål og undervisningsforløb
I arbejdet med materialet vil I berøre en lang række af de færdigheds- og vidensmål, som Fælles Mål
for faget dansk opstiller. Kort fortalt arbejder eleverne i størstedelen af forløbet særligt med
fortolkning, analyse og vurdering - dernæst fremstilling. Med udgangspunkt i Fælles Mål kan man
pege på, at eleverne arbejder inden for følgende kompetenceområder:
●

Kompetencemålet for fortolkning på 5.- 9. klassetrin. Eleven kan forholde sig til almene

●

temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster. / Eleven
kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer
til genre og situation.
Kompetencemålet for fremstilling på 5.- 9. klassetrin. Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale,

●

lyd og billede i formelle situationer. / Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog
gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.
Kompetencemålet for kommunikation på 5.- 9. klassetrin. Eleven kan kommunikere med
bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer. / Eleven kan
deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.
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Tæt på undervisningsforløbet
Materialet her består af en introvideo, øvelser og opgaver omhandlende de nordiske landes sprog og
kultur og skal forberede jer til at se film i vores NORDISK filmpakke. En pakke som i den grad lægger
op til at udvide elevernes viden om vores nabolande.
Materialet er inddelt i tre dele med ark til eleverne:

➔ FØR FILMEN (1 ark) med en forberedende øvelse om de nordiske lande
➔ I BIOGRAFEN (1 ark) som klæder eleverne på til filmvisningen
➔ EFTER FILMEN (1 ark) til at samle op efter jeres biografbesøg
Introvideoen instruerer jer til de forskellige øvelser og introducerer emnet. Informationen fra videoen
er også inkorporeret som manus på arkene, så du på anden vis kan bruge den i din dialog med
eleverne. Du kan alt efter niveau og antal vurdere, om du vil lave øvelserne fælles i klassen eller i
grupper, ligesom du selv kan vælge, hvilke øvelser, du vil bruge.
Før forløbet skal du printe arkene til eleverne.

Metode
BUSTER filmfestival vil aktivere børns læring gennem stærke fortællinger og visuelle udtryk i filmens
verden. Til BUSTERs filmvisninger bliver eleverne præsenteret for den visuelle fremstillingsform
(‘andre æstetiske tekster’) og de mange muligheder for indlevelse og fortolkning, som findes i levende
billeder. På BUSTER er filmen en kollektiv oplevelse, som kan danne grundlag for vigtige kollektive
samtaler i og uden for klassens rum. Dette er imidlertid kun den ene del af et forløb på BUSTER. I
vores materialer sørger vi for, at filmoplevelse og fortolkning altid følges med elevernes egen
fremstilling. I hjertet af BUSTERs læringsmaterialer er altså en induktiv metode - eleverne skal med
andre ord ‘lære gennem deres erfaringer med at lave’. Derfor veksler dette materiale mellem
oplevelse, fortolkning og fremstilling. Vi læner os her op ad forskningschef ved University College
Lillebælt Thomas Illum Hansens skelnen mellem ‘oplevelse’ og ‘erfaring’ i forbindelse med det
didaktiske sprog (Fælles mål og midler. Læremidler og læreplaner i teori og praksis). Mens oplevelsen
af den sanselige repræsentationsform lagres ubemærket i hukommelsen og udgør det, han kalder en
‘tavs og implicit viden’, er erfaringen det, der sker, når oplevelser bliver bearbejdet i genkendelige
former og kategorier. Der skal med andre ord sættes sprog, billeder og figurer på den umiddelbare
oplevelse af filmen. Elevernes egen produktive fremstilling kan være med til at danne bro mellem
disse to. Her mener vi fremstilling i sin bredeste forstand - ikke kun som film, men også tegning,
fortælling, dramatisering m.m. På den måde er BUSTERs læringsmaterialer mere procesorienterede
end produktorienterede. Men fremstilling kommer ikke af sig selv. Derfor er elevernes fremstilling
faciliteret af benspænd, skriveordrer, lege og andre didaktiske greb, som sikrer en struktureret
ramme til fri udfoldelse.
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Forslag til videre forløb
Besøg Norden i Skolen på www.nordeniskolen.org/da/ for flere inspirerende forløb om de nordiske
lande.

Indhold
Herunder gennemgår vi de forskellige opgaver, som eleverne skal arbejde med FØR, UNDER og
EFTER filmen.

ARK 1: FØR FILMEN
Se introduktionsvideoen sammen med eleverne - her introducerer vores BUSTER-vært jer til
forløbets emne og trin.
Kend dine nabolande: lav et kort (2x45 min)
Som forberedelse til arbejdet med en af BUSTERs nordiske film, skal eleverne teste deres egen viden
om nabolandene ved at tegne et kort over Danmark, Norge, Sverige og Finland med de fun facts, de
kender til om landene, og 5 ting, de mener, adskiller landene fra Danmark og ligeledes 5 ting, der går
igen landene imellem.
Del eleverne op i grupper, og sørg for de har papir og pen, så de kan tegne kortet. Lad dem sidde og
diskutere og lave kortet i første modul. Gå rundt til grupperne og hjælp dem i gang, hvis de kæmper
med at komme på fun facts om landene. Måske kan de komme på noget ud fra serier og film de har
set, eller kendte klicheer om landene. Hvis de er i tvivl om nogle specifikke detaljer er de velkomne til
at bruge internettet som hjælp. Eleverne skal i grupperne også finde informationer om den specifikke
film, de skal ind og se. Imens de laver deres kort må du i mellemtiden gerne tegne et stort kort over
landene på tavlen.
Efter første modul kaldes eleverne tilbage til klassen. Nu er det tid til at dele, hvad de har lavet. Tag en
runde, hvor de viser deres tegninger med kendetegn og fun facts, og skriv dem op på tavlen. Når alle
har været igennem, skal du facilitere en diskussion på klassen om, hvilke fun facts der går igen, hvor
den viden kommer fra, og om der var noget, som overraskede dem ved det, de andre grupper havde
fundet frem til.
Til sidst skal I snakke om den film, I skal ind og se. Hvilke informationer fandt eleverne frem til, og har
filmen nogle temaer, der er særlige for det land? Hvad forventer de at støde på i filmen?
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ARK 2: I BIOGRAFEN
Fokus: Det skal du lægge mærke til!
Vi anbefaler, at eleverne får dette ark i slutningen af sidste time inden jeres tur i biografen og skal
tage det med derind. Herudover er det en god idé at finde 10 minutter efter visningen, hvor eleverne
lynhurtigt skal skrive deres indtryk fra filmen ned, så de har dem friskt i erindringen til jeres
efterfølgende arbejde med filmen.
Spørgsmålene beder eleverne om både at lægge mærke til sproget i filmen og filmens budskab,
temaer og karakterer. Begge dele bruges i det efterfølgende arbejde med filmen.

ARK 3: EFTER FILMEN
Et nærmere kig på filmen (2x45)
Først skal I samle op på filmen og de overvejelser, eleverne gjorde sig, mens de så filmen. Få eleverne
til at tale om, hvad de bed mærke i ved sproget og tal om, hvorvidt filmens handling kunne have
foregået uden for Norden. Hvad havde f.eks. været anderledes, hvis samme historie fandt sted i
Sydeuropa?
Sæt herefter eleverne sammen i grupper, hvor de skal arbejde med personkarakteristik, filmens
tematikker og budskab. Giv dem gerne adgang til berettermodellen på filmcentralen
(https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/berettermodellen), så de kan læse filmens handling
efter den.
Saml op på klassen til sidst.
Tilføj til kortet (1x45)
Nu sendes eleverne ud i grupper igen for at tilføje nye kendetegn til det land på deres kort, som filmen
var fra. Synes eleverne ikke filmen gav dem nogen ny info om landet, så forsøg at få dem til at tænke
over, hvordan det kan være. Måske er der noget, de tager for givet om landet?
Saml op på klassen til sidst.
Filmanmeldelse (1x45)
Alt efter klassetrin kan denne øvelse opjusteres eller nedjusteres. Eleverne skal individuelt skrive en
halv til en hele side om deres oplevelse af filmen. De skal forholde sig til filmens tema, budskab,
hovedkarakterer og have en holdning til filmen. De skal kunne argumentere fagligt for hvad, de synes
om, og hvad de ikke synes om i filmen.
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Gengiv en scene (2x45)
Til denne øvelse skal eleverne lave deres egen korte video. De skal sendes ud i grupper på 3, hvor de
vælger en scene fra filmen, som gjorde stort indtryk på dem. De skal så formulere deres egne
replikker (på dansk), som de føler gengiver hvad scenen handlede om. Til sidst skal de fordele roller
og replikker. 1 af eleverne skal filme scenen med en telefon. De skal filme scenen i et 'one take'. Det vil
sige i én samlet optagelse, så de ikke skal klippe i den. Til sidst vises filmene for de andre, og I samler
op på, hvad det var ved disse scener, som gjorde et særligt indtryk.
Afsluttende Kahoot (1x45)
Som en sjov afslutning på arbejdet med nordisk sprog og kultur, har BUSTER Filmfestival lavet en
Kahoot med både seriøse og fjollede fun facts om de nordiske lande. Du finder både svarene på
Kahooten og de uddybende fun facts til nogle af spørgsmålene i dette ark.
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ARBEJDSARK TIL ELEVEN
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Som forberedelse til at se nordiske film på BUSTER Filmfestival, skal I arbejde med
jeres kendskab til Danmark, Norge, Sverige og Finland og undersøge hvad det er for
en film I skal ind og se.

DE NORDISKE LANDE
Tal på klassen, om hvad I allerede ved om svensk, norsk, finsk og dansk sprog og
kultur, inden I skal ind og se en nordisk på Buster Filmfestival.
➔ Gå sammen to og to og lav sammen et kort over Danmark, Norge, Sverige og
Finland og tegn en typisk ting ved hvert land (det kan være et dyr, en sang, en
kendis, en ret eller andet I forbinder med landet).
➔ Lav en faktaboks ud fra hvert land med fun facts om landet og sproget.
➔ Nedskriv hver 5 ting, landene hver især deler med Danmark og 5 ting der
adskiller dem fra Danmark.
➔ Brug nettet til at undersøge lidt om den specifikke film, I skal ind og se. Find
bl.a. ud af, hvem der har lavet filmen, hvilke slags film instruktøren, har lavet
tidligere, hvem der spiller med i filmen, og hvad filmen skal handle om. Har
filmen et særligt nordisk tema?
➔ Til sidst mødes alle i klassen. På tavlen er der tegnet et stort kort over landene.
Nu skal grupperne fortælle, hvad de skrev ned af fun facts om landene og de 5
ting som adskiller sig og ligner Danmark. Læreren tilføjer alle gruppernes
forskellige input til kortet på tavlen, og I diskuterer dem sammen.
➔ Saml på klassen op på, hvad I har fundet ud af om den film, I skal ind og se. Tror
I, at filmen kommer til at handle om nogle af de kendetegn, som I har fundet
frem til?
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ARBEJDSARK TIL ELEVEN
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Det skal I lægge mærke til
Det er godt at være opmærksom på nogle forskellige elementer i filmen, når I senere
skal arbejde med den i klassen. Derfor har vi lavet en liste over, hvad I gerne må holde
øje med i biografen:

➔ Lyt godt efter - er der et ord i filmen, som bliver brugt igen og igen. Hvad
betyder ordet? Læg evt mærke til underteksterne og oversættelsen af ordet.

➔ Hvilke emner kommer filmen ind på? F.eks. konflikt, familie, venskab, barndom,
ungdom, problemer, andet?

➔ Har filmen et særligt nordisk tema? Hvorfor eller hvorfor ikke?

➔ Hvilket budskab har filmen? Og hvordan understøtter de filmiske virkemidler
dette? (lyssætning, musik, lyd, symboler).

➔ Kan du lide filmen? Hvorfor eller hvorfor ikke?
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ARBEJDSARK TIL ELEVEN

3

Samtale om filmen!
Vi håber, I har haft en dejlig tur i biografen. Nu skal I arbejde med den film, I var inde
og se. I skal arbejde med filmens emner, karakterer og genre.

ET NÆRMERE KIG PÅ FILMEN
Tal om jeres umiddelbare oplevelse af filmen sammen på klassen:
➔ Hvordan var det at lytte til norsk/svensk/finsk? Hvordan opfattede du sprogets
melodi? Genkendte du ord fra dit eget sprog?
➔ Hvad mindede dig om Danmark, og hvad adskilte sig?
➔ Bekræftede eller afkræftede filmen dine forestillinger om enten Sverige,
Norge, Finland eller Danmark for den sags skyld?
➔ Kunne filmen kunne have foregået uden for Norden?
Gå herefter ud i grupper og lav en lille analyse af filmen. Arbejd bl.a. med:
➔ En personkarakteristik
➔ Filmens komposition - forklar handlingsforløb med berettermodellen.
➔ Tal om, hvilke emner filmen kom ind på. F.eks. barndom, fællesskab, familie,
kriser eller noget helt andet.
➔ Hvad filmens overordnede budskab var. Er I enige? Var der mere end et?
Saml op på klassen til sidst.
TILFØJ INFO OG ORD TIL KORTET
Gå tilbage i de grupper, I var i, da I lavede kortet over Danmark, Norge, Sverige og
Finland.
Tilføj to til tre nye kendetegn om sproget eller kulturen, som du lærte af filmen.
Da I så filmen, lagde I mærke til et eller flere ord, som de brugte meget. Hvilke ord
bed I mærke i? Skriv ord og betydning ned på kortet.
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Når I kommer tilbage til klassen skriver læreren alles nye ord op på tavlen og de nye
kendetegn for landene. Tal sammen om, hvordan I forstod ordets betydning.

FILMANMELDELSE
Leg, at du er en filmanmelder og lav en kort filmanmeldelse af filmen på en halv til en
hel side. Kom ind på følgende emner:
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Filmens tema.
Historiens hovedkonflikt.
Filmens hovedkarakterer.
Hvordan filmen slutter.
Hvad er din vurdering af filmen.
Og sidst men ikke mindst, hvilke nye indtryk af landets sprog og kultur du fik ud
af at se filmen.

Læs anmeldelserne op på klassen og sammenlign jeres vurderinger af
filmen. Læg mærke til hvad, I hver især lægger vægt på som positive
og negative ting ved jeres filmoplevelse.

GENGIV EN SCENE
Lav en gruppe på 3 og husk sammen tilbage på filmen. Vælg sammen
en scene i filmen, som gjorde indtryk på jer. Det kan være en scene, der fortalte
hovedbudskabet i filmen, eller scenen, der var “point of no return” eller filmens
klimaks.
Prøv at huske, hvad der skete i scenen. Lav jeres egne replikker på dansk, der kort
gengiver, hvad der skete i filmen.
Fordel roller og replikker mellem jer og øv scenen, indtil I føler, I har indlevelsen
nogenlunde rigtig.
Brug herefter en af jeres telefoner eller skolens optageudstyr (f.eks. ipads) og film jer
selv gengive scenen.
Alle viser til sidst hinandens scener til klassen og taler om, hvad det var ved scenen I
godt kunne lide eller som gjorde et stort indtryk på jer.

NORDISK SPROG - Film fra norden

SIDE 11

QUIZ TIL LÆREREN
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KAHOOT OM NORDEN
Kahoot: https://play.kahoot.it/v2/?quizId=4f8d3148-92a6-4c70-b61e-854657ce4866
Find her svar på spørgsmålene og fun facts til nogle af dem, som man med fordel kan
læse op enten før eller efter, eleverne har svaret:

SVAR PÅ QUIZ
#1: Svaret er "Samisk" (Herefter følger Fun Fact om Samere)
#2: Svaret er "Finland" (Herefter følger Fun Fact om Finlandsksvensk og
Finlandssvenskere)
#3: Svaret er "Spider-Man" (Og det er på Norsk, at han hedder Spider-Man)
#4: Svaret er "Finland" (Herefter følger Fun Fact om Väinämöinen)
#5: Svaret er "Thor"
#6: Svaret er "1944" (Herefter følger Fun Fact om Danmarks nuværende og historiske
forhold til en anden Ø, nemlig Grønland)
#7: (Indledes med lidt Fun Fact om relationen mellem Færøerne og DK)
Svaret er "Cykel"
#8: Svaret er "Sjovt"
#9: Svaret er "Skørt"
#10: Svaret er "Bokmål" (Efterfulgt af Fun Fact om bokmål og forbindelsen til DK).
#11: Svaret er en "Sandwhich"
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FUN FACTS
#1 Fun fact om Samere
Samerna er urbefolkningen i Sápmi – samernes land. Området strækker sig over fire
lande i Norden. De nordlige dele af Sverige, Norge, Finland og Rusland udgør Sápmi og
i alt findes der omkring 80.000 – 100.000 samere i verden. En del samere overlever på
brugen af rensdyr, men andre vigtige kilder til overlevelse er for samerne at bygge,
jage og fiske. Samisk er ikke bare ét sprog. Sydsamisk, østsamisk og centralsamisk
er de tre centrale sprogområder, og herudover findes der yderligere mindst ni
forskellige varianter af samisk. Forskellene blandt sprogene gør, at samere fra
forskellige områder kan have svært ved at forstå hinanden. Samisk tilhører den
finsk-ugriske sprogfamilie, ligesom blandt andet estisk, ungarsk og finsk. Alle disse
sprog er altså beslægtede. Det antages, at finsk og samisk har en fælles historie med
et samisk-finsk ursprog som taltes for omkring 4000 år siden, og som siden har
udviklet sig i forskellige retninger. Samerne er et folk, der historisk er blevet
diskrimineret og som, der stadig findes mange fordomme om den dag i dag.
Samernes nationaldag fejres d. 6. februar.
#2 Fun fact om findlandsksvensk og finlandssvenskere
Finland har to officielle sprog: finsk og svensk. Omkring 5% af Finlands indbyggere
har svensk som modersmål og er det, der hedder finlandssvenskere. Dette er et spor
fra Sverige og Finlands sammenviklede historie i over 600 år. Finland og Sverige var
samme land frem til år 1809, da Sverige forærede Finland til Rusland. Nationen
Finland blev skabt i 1917, da Finland blev selvstændigt. Finlandssvenskerne er i
hovedtræk bosat langs Finlands kyst og visse byer, har en svensktalende majoritet.
Finlandssvenskerne har egne aviser, radio- og TV-kanaler og fejrer sin egen dag hvert
år d. 6. november: “Svenska dagen”. Tove Jansson, som skrev bøgerne om
Mumitrolden, var finlandssvensk. Læs mere her:
https://www.kommunforbundet.fi/svensk-service/var-tredje-finlandare-bor-i-en-tv
asprakig-kommun

#4 Fun fact Väinämöinen
Asatron var aldrig så stærk i Finland som i de øvrige nordiske lande. I Finland skrev
Elias Lönnrot nationaleposet Kalevala baseret på finsk folketro og folkedigte, som
blev samlet ind i 1800-tallet. Her er Väinämöinen den vigtigste helt af dem alle.
Väinämöinen beherskede trolddom og siges at have besøgt underverdenen og
kommet levende derfra. Han spiller kanteles, Finlands nationalinstrument, som er
lavet af hovedet på en gigantisk ged. Ifølge nogen var det også ham, der skabte
verden.
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#6 Fun fact om Grønland-Danmark
Grønland er verdens største ø og er i dag et selvstyrende område, som tilhører
Danmark, men var længe dansk koloni. Koloniseringen startede i 1721, da den danske
præst Hans Egede kom til Grønland for at lede efter efterkommere af vikingerne. I
1953 blev Grønland officielt en dansk landsdel, og i 1979 dannede Grønland
hjemmestyre med parlament og regering. I 2009 anerkendte Danmark grønlænderne
som sit eget folk, men Grønland er stadig økonomisk afhængig af Danmark med
mange spor og udfordringer, der rækker tilbage i koloniseringen.

#7 Fun fact relationen Færøerne-Danmark
Et lignende tilhørsforhold har Danmark med Færøerne. Færøerne er også en
selvstyrende stat med eget parlament, eget flag og egne frimærker. Færøerne
tilhører stadig Danmark, men blev selvstyrende i 1948. Oprindeligt tilhørte Færøerne
Norge, men da Norge blev en del af Danmark, gjorde Færøerne også og i 1814, da
Norge blev selvstændigt, fortsatte Færøerne med at høre under Danmark.

#10 Fun fact bokmål
Grunden til der findes to skriftsprog i Norge hænger sammen med, at Norge engang
var en del af Danmark. Norge løsrev sig fra Danmark i 1814 og ville udvikle sit eget
norske skriftsprog. Bokmål blev skabt ved at justere det danske skriftsprog til noget,
der lød mere som norsk talesprog. Nynorsk er til gengæld et helt nyt skriftsprog, som
er blevet lavet med udgangspunkt i forskellige norske dialekter.

NORDISK SPROG - Film fra norden

SIDE 14

