LEKTIONSPLANERING

Upptäck Norden – Norge 2
Politik och Vardagsliv

Innan filmen

Diskutera med klassen om Norden. Vilka länder ingår?
Är vi lika/olika varandra – livssyn, ekonomi och kultur.
Vad är det som gör kulturer annorlunda? Kan två grannländer vara olika varandra? Jämför de olika
nordiska länderna?
Vilket land tror du är rikast av Sverige och Norge? Motivera ditt svar?
Nämn en känd norrman eller norska?
Varför tror du många svenskar jobbar i Norge?
Vilka sporter är Norge bra på?

FAKTARUTA EKONOMI NORGE / SVERIGE
Varje norrman som föds äger en andel av oljefonden som motsvarar cirka en miljon svenska
kronor.
Varje svensk som föds har en del av statsskulden som motsvarar c:a 140 000 svenska kronor.
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Politik

1. Var ligger Stortinget – och vilken funktion har det?
2. Norge är inte med i EU. Varför tror du att de avstått från medlemskap?
3. Norge är medlemmar i NATO. Vad är det för organisation?
4. Varför tror du att Norge är medlem i NATO? Tror du att Norge påverkats av att landet vara ockuperat under andra världskriget?

Näringsliv

1. Vad betyder olje- och gasfyndigheterna för Norge?
2. Vad är norska oljefonden för något och vad är syftet med den?
3. Matindustrin är stor i Norge. Vilken är deras största exportvara?
4. Det finns norska ägare till många industriföretag som vi uppfattar som svenska. Kan du nämna
några?

Hållbar energi

1. Sverige har kärnkraft, det har inte Norge. Vilka energikällor använder Norge?
2. Vilka förutsättningar har de för vattenkraft?
3. På vilka sätt försöker Norge vara miljömedvetna när det gäller biltrafik?
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Vardagsliv

1. Vad gillar många norrmän att göra på fritiden?
2. I vilka idrotter utmärker sig Norge?
3. Vad är ”matpakke”?
4. När du såg filmen, vad upplevde du som största skillnaden från Sverige?
5. Tycker du att verkar dyrt i Norge?

NORGES SJÄLVSTÄNDIGHET
Norges nationaldag, den 17 maj firas eftersom kungen skrev under Norges grundlag den 17
maj 1814 (lagen blev antagen av Riksforsamlingen i Eidsvoll dagen innan, den 16 maj).
Den inledde en kort period för Norge som självständig stat – innan unionen med Sverige
inleddes 1814.
Norge blev åter självständigt 1905 när Sverige i oktober erkände Norrge som stat.

Kultur
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5. Tavlorna ”skriet” är målade av en känd norsk konstnär. Vem?
6. Vad tror du att konstnären ville säga med tavlan?
7. Vilken norsk popgrupp är den mest kända genom tiderna?
8. I filmen nämner vi Grieg, vad gjorde han?
9. Vem skrev det kända teaterstycket ”Ett dockhem”?

KREATIVA UPPDRAG

1. Gör ett ”radioprogram” eller en artikel om någon populär sport i Norge.
2. Du ska åka till Norge på semester en vecka. Gör upp en resplan för veckan. Vilka städer ska du
besöka och vilka sevärdheter vill du se? Vilka delar av Norge besöker du? Skriv ett veckoprogram.
3. Undersök hur Norrmännen firar sin nationaldag – och ge förslag på hur Sverige skulle kunna bli
bättre på att fira den 6 juni.
4. Gör en podcast om Norrmännens vardag. Förbered med fakta och frågor. Var en, eller två personer och prata om Norge. Förbered även i vilken ordning ni ska ta upp olika ämnen. Spela in med din
telefon eller dator. Redovisa i klassen.
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KARTA ÖVER NORGE

NORGE

SVERIGE

