
LEKTIONSPLANERING
Upptäck Norden – Norge 1 
Geografi och historia

Innan filmen
Genomgång av Norges karta

Jämför med Sverige. Storlek? 

Var börjar och slutar Norge jämfört med Sverige?

Vilka andra länder och hav gränsar till Norge?

Är det skillnad i väder trots att, Sverige och Norge gränsar till varandra? TIll exempel nederbörd.

Vilka öar tillhör Norge?

Vad skiljer Norges kust från den svenska kusten?

Finns det andra skillnader mellan Sverige och Norge när man tittar på kartan. Sjöar? Skogar, uppod-
lad mark? Var ligger städerna? Är det oftast kuststäder? Är kuststäder lika förekommande i Sveri-
ge?

Diskutera vad eleverna tror vi har för likheter eller olikheter med Norrmännen?
 Maten? 
 Historia? 
 Språket? Ge exempel på norska ord som är olika svenskans (t ex rar på svenska är söt, snäll  
 men på norska betyder rar –”konstig”. Is på norska betyder ”glass”.
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Historia
1. Vad hette den norska vikingen som anses ha upptäck Nordamerika?

2. Vilka länder har Norge under historien styrts av?

3. När upplöstes unionen mellan Sverige och Norge?

4. Vilket land ockuperade Norge under andra världskriget?

5. Vilken dag firar Norge Nationaldagen?

6. Varför tror du att Norrmännen firar den mer än vi gör i Sverige?

Natur/klimat
1. Hur stort är Norge? Jämför med Sverige? Yta? Befolkning? Städer?

2. Kan man säga att det finns ett typiskt norskt landskap? Vilka olika naturtyper kan du 
nämna?

3. I norra Norge lägger sig inte isen vid kusterna. Vad beror det på?

4. Vad är golfströmmen?

5. Vad är en fjord och hur ser en fjord ut? Hur har den bildats? (Se faktaruta)

6. Vad heter bergskedjan som ligger mellan Sverige och Norge?

7. Vad är en glaciär?



’8. Vad heter Norges största glaciär?

9. Vad heter Norges högsta fjäll?

10. Vilket är högst av Kebnekaise och Galdhöpiggen?

11.  Nämn några stora öar som tillhör Norge?

12.  Nämn några djur som finns i Norge men inte i Sverige?

FAKTARUTA FJORDAR

Vad är skillnaden mellan en fjord och en havsvik?
Fjord definieras oftast som en lång, smal havsvik med branta klippsidor. De är ofta över 1000 
meter djupa. Norge är landet med flest fjordar. De är naturens egna skapelser, och bildades 
när inlandsisarna under flera omgångar smälte undan och havsvatten fyllde de U-formade 
dalarna.

Klimatet
Klimatet vid de norska fjordarna är milt, och de är i stort sett isfria under vintern. Om fjord-
mynningen mot havet är grundare än övriga fjorden kallas den för tröskelfjord.

I allmänt tal används dock ordet fjord även för många olika former av långsmala vikar, och 
även för vissa kanaler, öppna vatten och insjöar.
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Platser
1. Vad är ett fylke?

2. Vad är speciellt med Trondheim?

3. Berätta mer om Oslo, och vad som är speciellt med staden.

4. Vad är utmärker Bergen?

5. Villken industri ligger i Stavanger?

6. Berätta om någon sevärdhet i Norge.

7. Vad är Lofoten och var ligger det?

8. Vad är ”Hurtigruten” för båtlinje?

KREATIVA UPPDRAG - FILMSERIEN SVERIGE OCH EUROPA

1. Gör ett nyhetsreportage från en plats i Norge. Det kan vara Oslo eller någon annan del av landet.
Använd digitala bilder och texter.

2. Norge blev självständigt 1905 men blev ockuperat av Tyskland under andra världskriget. Hur tror 
du att det kändes? Skriv en liten berättelse om att leva, i ett ockuperat land.

3. Du jobbar på en turistbyrå och ska göra en turistbroschyr för att locka turister. Du får 1 A4 pap-
per. Använd bägge sidorna och vik det tredelat.

4. Gör en podcast om Norge. Det kan vara ett resereportage eller något annat kopplat till Norge. 
Förbered med fakta och frågor. Var en, eller två personer och prata om Norge. Förbered även i vil-
ken ordning ni ska ta upp olika ämnen. Spela in med din telefon eller dator. Redovisa i klassen.
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NORGE SVERIGE

KARTA ÖVER NORGE


