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I de tre nordiske lande, Danmark, Sverige og Norge, er man 
blevet enige om at styrke det sproglige fællesskab ved bl.a. at 
gøre nabosprogene til fokusområder i skolen. I Fælles Mål for 
danskfaget er kendskabet til nordisk sprog og kulturfællesskab 
derfor prioriteret højt, og det er nævnt i det overordnede formål 
for faget.

Undervisningen i norsk og svensk skal lede frem mod, at I har 
 tilegnet jer kundskaber og færdigheder, der sætter jer i stand til 
at:
• lytte til norsk og svensk med forståelse
• læse norske og svenske tekster med forståelse.

I Tid til norsk og svensk vil I møde tekster i forskellige genrer 
og blive præsenteret for forskellige norske og svenske forfattere. 
Som illustration til teksterne præsenteres norske og svenske 
kunstværker.
I vil få kendskab til forskelle og ligheder mellem de nordiske 
sprog, så I fremover vil have lettere ved at kommunikere med 
vores nordiske naboer.
Alle tekster er indtalt på cd, så I kan lytte til norsk og svensk.

Tanken med bogen er selvfølgelig også, at I skal få nogle gode 
læseoplevelser.

God fornøjelse!

eva luer ing

Når I har arbejdet med et af bogens kapitler i en periode, 
skal I evaluere. Skriv videre på følgende sætninger, inden 
I taler sammen i klassen:

• Jeg er blevet bedre til ...
• Nu ved jeg ...
• Den tekst, der gjorde størst indtryk på mig, var ...
• Jeg kunne godt lide ...
• Jeg har lært ...
• Jeg synes, det var svært at ...

Forord og Mål

Marit Bockelie 
Nordlys, 1986
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Den næste tekst er 
også skrevet af Jostein 
Gaarder. Lyt til teksten 
på cd’en, mens I følger 
med i bogen. 

Hva�er�vigtigst� i� livet?
(uddrag af Sofies verden)

Jostein Gaarder

Hva er viktigst i livet?
 Hvis vi spør en som lever på sultegrensen, er svaret mat.
 Hvis vi retter det samme spørsmålet til en som fryser, er 
svaret varme.
 Og hvis vi spør et menneske som føler seg ensom og alene, 
da vil nok svaret være fellesskap med andre mennesker.
 Men når alle slike behov er dekket – er det fortsatt noe som 
alle mennesker bar behov for? Det mener filosofene. De mener at 
et menneske ikke kan leve av brød alene. Alle mennesker trenger 
selvfølgelig mat. Alle trenger kjærlighet og omsorg også. Men 
enda er det noe som alle mennesker trenger. Vi har behov for å 
finne et svar på hvem vi er, og hvorfor vi lever.
 Å interessere seg for hvorfor vi lever, er altså ikke en like 
“tilfeldig” interesse som å samle på frimerker.
 Den som interesserer seg for slike spørgsmål, er opptatt av 
noe som mennesker har diskutert så lenge vi har levd på denne 
planeten.
 Hvordan verdensrommet, jordkloden og livet her er blitt 
til, er et større og viktigere spørsmål enn hvem som vant flest 
gullmedaljer i fjorårets olympiade.

Mikkel McAlinden
Under, 1994



lidT Mere nynorsk

Nu skal I høre en vise, der bliver 
sunget på nynorsk.
Lyt til visen et par gange, mens I 
følger med i teksten.
Hvis der er ord, I ikke forstår, kan I 
se i ordforklaringen.

rart� smil�
Bjørn Eidsvåg

Du prøvde vel å smila
men fekk det ikkje te
du va ganske så fortvila
det va vondt å merka det

Fekk så lyst te å holda rundt deg
og sei kor gla eg va i deg
eg gjekk nesten heilt i sundt eg
men turde ikkje ta i deg
eg gjorde ingenting
eg va flau og redd og liten
sa ein masse dumme ting
om at eg va sliten

Du prøvde vel ...

Sko ha grene saman med deg
i det minsta holdt i håndå di
sko ha sagt varme godord te deg
den sjansen lot eg gå forbi
eg gjorde ingenting ...

Du prøvde vel ...

Så redd for å bli avvist
så redd for å vær’ nær
så redd for egen smerte
– sånn vil eg ikkje vær’

Du prøvde vel ...

TÆT På v isen

I visen hører vi gennem det lyriske jeg 
om en anden person ”du”, der er ked 
af det.
• Fortæl, hvad ”jeg” tænker og 

 ønsker at gøre for at trøste. Hvad 
gør han? Find eksempler i teksten, 
og drøft hvorfor.

• Diskuter titlen. Hvordan synes I, 
den passer til visens indhold.

• Digt med på visen: Hvad forstiller I 
jer, der har gjort ”du” ked af det. 

�7�6

Edvard Munch 
 Løsrivelse II, 1896
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Den første svenske tekst, I skal høre, 
er skrevet af Lena Arro. Den hedder Liv 
och Love, og den handler om to unge, 
der begge har mistet deres mor.

Lyt til novellen på cd’en, mens I følger 
med i bogen.

Liv�och�Love
Lena Arro

En dag på lunchrasten satt Liv och några andra i sjuan på en 
bänk i korridoren och väntade på att lektionerna skulle börja. 
Någon började prata om föräldrar. Flera hade föräldrar som var 
skilda. En kille som hette Love och var ganska ny i skolan sa:
 “Jag har bara en farsa. Morsan dog när jag var tre.”
 “Stackars dig!” sa en av tjejerna och sedan var det slut på 
rasten. Alla gick till sina klassrum. Alla utom Liv. Hon satt kvar 
en stund och tittade efter Love när han försvann i korridoren 
bort mot biologin. Förut hade hon knappt lagt märke till honom, 
men nu önskade hon att de hade kunnat fortsätta prata.
 Klockan fyra, när hon slutat för dagen, ställde hon sig vid 
stora porten och väntade. När Love kom förbi kände hon sig lite 
dum. Vad skulle hon säga egentligen? Men han stannade och 
 tittade på henne och sa:
 “Hej! Har du också slutat nu? Är du på väg hem?”
 “Ja.”
 Det var hur naturligt som helst. De gick tillsammans över 
den asfalterade gården och plötsligt var det lätt att prata.
 “Min mamma är också död”, sa Liv. “Hon dog när jag var sju 
år.”
 “Då kommer du ihåg henne”, sa Love. “Jag kommer knappt 
ihåg min. Fast jag har bilder förstås. Har du några syskon?”
 “Ja”, svarade Liv. “Eller nej. Inga riktiga syskon, två små-
brorsor som är min pappas nya sambos, om du fattar.”
 “Jadå”, sa Love. “Jag har en halvsyster, för min farsa gifte om 

Dette kunne bruges til Liv och Love sammen med Carmen Lindahl-billedet.
Fredrik Sundqvist: Klarsyn

Frederik Sandqvist 
Klarsyn, xxxx
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TÆT På sProgeT

• Se igen på teksten. Del klassen i tre 
grupper. Hver gruppe går på jagt i 
teksten:

 Gruppe 1 finder ord, der er ens på 
svensk og dansk.

 Gruppe � finder svenske ord, der er 
helt forskellige fra danske ord. 

 Gruppe � finder svenske ord, 
der ligner danske, men staves 
 anderledes.

• Tal sammen i klassen om de 
forskelle og ligheder, I har fundet.

Få sT yr På hAndlingen

• Gå sammen to og to, og lav en 
handlingslinje med vigtige situationer 
fra novellen. Sammenlign i klassen.

• Vælg et sted i novellen, der har gjort 
indtryk på dig. Fremlæg og begrund.

• Kan I blive enige om novellens 
 vendepunkt/point of no return og 
 klimaks?

• Hvad synes I om novellen? Hvorfor?

 Efter en lång stund vände sig Love om och hans ansikte var 
stelt och såg inte ut som vanligt. Gubben tog på sig mössan igen 
och startade motorn och började åka tillbaka in mot Norrviken.
 Liv såg att Love höll på att börja gråta och då fick hon själv 
tårar i ögonen som skymde blicken. När hon torkat bort tårarna 
såg hon att Love också gjort det. De gick ner under däck igen 
och värmde sig utan att säga något. Det kändes alldeles rätt 
att sitta tyst, som om de var på en begravning eller något lika 
högtidligt.
 När de kom tillbaka till bryggan och klev ur båten sa 
 gubben:
 “De döda vilar lika bra i havet som på kyrkogården. Det är 
ingen skillnad för dem.”
 “Nej, jag antar det”, sa Love.
 “Tack för att du körde oss”, sa Liv.
 Gubben sträckte upp armen och tog dem i hand, först Liv 
och sedan Love. Sedan klev han ner under däck och försvann.
 Liv och Love började gå upp mot stan. Regnet strilade över 
dem, tätt och vått. Vid en bänk stannade Love och tog fram en 
bläckpenna ur jackfickan. Det fanns inte en människa i närheten. 
Säkert hade ingen suttit på bänken på länge.
 Love böjde sig ner och skrev på bänkens rygg:

LIV OCH LOVE 5/10

Han stoppade ner pennan i fickan igen. Sedan tog de varandra 
i händerna och sprang mot järnvägsstationen, rakt genom det 
 strilande regnet.
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Den næste historie er et 
 moderne eventyr. Lyt til cd’en, 
mens I følger med i bogen.

Det var en gång en flicka som arbetade på porslinsfabrik och 
därför kallades hon för Fajans. Fajans hade en stor glad längtan 
inom sig efter allting spännande som hon skulle få uppleva. Hon 
var 17 år och ogift.
 Fajans arbetade i porslinsfabriken från åtta på morgonen 
till fyra på eftermiddagen. Varje morgon klockan sju steg hon 
upp, borstade tänderna, drack ett glas grapefruktjuice och läste 
 Bildjournalen. De vackra kandidaterna till miss Sverige-tävlingen 
kunde hon sitta och titta på i timtal.
 “Den som vore miss Sverige”, tänkte Fajans. “Det skulle vara 
annat det än att arbeta i porslinsfabrik.”

Nästa gång det blev en misstävling skickade Fajans in sitt 
 fotografi. (Det gällde inte miss Sverige den här gången, utan 
miss Ogift). Fajans fick gratis resa till tävlingsledningen för att 
visa upp sig och få sina mått tagna, och så blev hon uttagen till 
 kandidat. Och när den tiden kom var det Fajans som blev vald 
till miss Ogift, och det är inget att undra över, för hon var så 
vacker som en riktig liten porslinsdocka.
 Fajans arbetade med alla sina miss-plikter på välgörenhets-
inrättningar och representationsmottagningar från åtta på 
 morgonen till fem på eftermiddagen, och vissa kvällar också. 
Varje morgon klockan sju steg hon upp, borstade tänderna, gjorde 
make-up, drack ett glas grapefruktjuice och läste Bildjournalen. 
De vackra stjärnmannekängerna kunde hon sitta och titta på i 
timtal.
 “Den som vore stjärnmannekäng”, tänkte Fajans. “Det skulle 
vara annat det än att sälja lotter på Röda Korsets basar och äta 
rökt lax i Folkets Hus B-sal.”

Sagan�om� flickan� som� ville� bli�berömd
Tage Danielsson

Thorsten Renqvist 
 Ensam i rummet, 
1955




