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Det du har här framför dig är en nordisk julklapp till dig från oss alla på Norden i Skolan. I
samarbete med Beo Beo och Super Poul har vi skapat en nordisk julkalender som
ljudberättelse. Varje dag i december kan du tillsammans med din klass lyssna på ett
avsnitt eller två och göra de tillörande uppgifterna i kalenderhäftet. Använd ljud-
julkalendern som något mysigt att börja lektionen med.

Till varje avsnitt i julkalendern hittar ni en uppgift i häftet. Det är viktigt att eleverna läser
igenom uppgiften innan ni lyssnar på dagens avsnitt. Häftet kan skrivas ut och kopieras
eller användas online. Vi rekommenderar dock att skriva ut häftet som ett kompendium
eftersom flera uppgifter kräver att eleverna kan rita streck, sätta kryss och andra symboler.
Dessutom kan eleverna kontinuerligt arbeta i kompendiet och de kan samlas in efter varje
lektion. Uppgifterna växlar mellan att vara diskussioner om vad ni har hört, uppgifter med
fokus på språk, kreativa uppgifter och rörelseuppgifter.

De skandinaviska språken och den nordiska kulturförståelsen är en viktig del av
undervisningen i de nordiska länderna och i och med julkalendern Den stora nordiska
julchallengen får ni möjlighet att arbeta med båda dessa delar. Berättarrösten finns
översatt till alla nordiska språk, men de tre huvudkaraktärerna pratar danska, norska och
svenska och inbjuder därmed till ett ökat fokus på grannspråksförståelse.

Sammanlagt tar det inte mer än 15 minuter att lyssna på och arbeta med Den stora
nordiska julchallengen. Det finns dock några uppgifter som man behöver mer tid till – till
exempel att baka lussekatter tillsammans på skolan (avsnitt 13), om det är möjligt.
Avslutningsvis samlas allt det som eleverna har arbetat med ihop i var sin bok med titeln
Min nordiska julchallenge.

På nästa sida finns en översikt över de avsnitt som kräver särskild förberedelse av dig som
lärare.

Mycket nöje!

Norden i Skolen

Kära lärare

Tjohej! Det är säkert! Det är sant! December… den bästa tiden på året, när 100
förväntansfulla barn ska delta i den stora nordiska julchallengen! Utav de
50.000 ansökningar från alla nordiska länder har nu 100 barn blivit
slumpmässigt utvalda för att få delta i den stora nordiska julchallengen. De 100
barnen tvälar om att få sin största och vildaste önskning uppfylld av jultomten.
För att vinna reser barnen runt i hela Norden och får mäta sin styrka genom att
ta sig an nordiska jultraditioner.



Avsnitt 3
Avsnittet handlar om den färöiska traditionen Ræstur fiskur. Därför finns det till
det här avsnittet en alternativ uppgift till de färöiska eleverna. Berätta om din
bästa julmåltid! Äter ni sperðil och ræstur fiskur hemma hos er? Har du varit med
och lagat det? Därefter kan ni med fördel prata om ert bästa julminne eller vad
ni ser mest fram emot inför den här julen.

Avsnitt 5
Avsnittet handlar om den nonrska traditionen julebukking. Därför kan alternativet
för de norska eleverna vara att diskutera de norsa varianterna som finns av
denna tradition, t.ex. nyttårsbukk. Därefter kan ni med fördel prata om ert bästa
julminne eller vad ni ser mest fram emot inför denna jul.

Avsnitt 13
Finns det möjlighet för klassen att baka lussekatter på skolan? Du hittar ett
recept i bilaga 3, men bakningen kräver lite förberedelse och inköp. Det är
upplagt för att göra det till en uppgift med grannspråkligt fokus (svensktalande
klasser kan överväga att hitta ett recept på danska eller norska). Dessutom
skapar det samhörighet att samarbeta om att laga mat och dela en måltid.

Avsnitt 14
Bilaga 1 med Lucia-texterna ska skrivas ut till alla elever.

Afsnit 18
’Quiz och byt’-brickorna ska skrivas ut och klippas ut. Barnen kan ev. hjälpa till
att klippa ut dem.

Avsnitt 20
Avsnittet handlar om de isländska jultomtarna. När eleverna har arbetat med
uppgiften i häftet kan du välja att läsa om de isländska jultomtarna på
AtlantBib.org i boken’Íslensku jólasveinarnir’.
Länk: https://tinyurl.com/s6xsvb8x

Översikt av de avsnitt som kräver extra förberedelse 



Avsnitt 22
Skriv ut schablonen (bilaga 4) till det grönländska julhjärtat. Den kan med fördel
skrivas ut på lite tjockare papper eller kartong så är det lättare att rita sedan.
Se till så att det finns sax, lim och andra saker att pyssla med.

Den avslutande uppgiften
Efter sista avsnittet är det meningen att allt det arbete som eleverna har gȫort
sak samlas i en bok med titeln: Min nordiska julchallenge. Boken ska fungera
som ett samlande medium för det arbete ni har utfört med julkalendern. Ni får
väldigt gärna skicka en bild på böckerna till oss (kontakt@nordeniskolen.org)
när de är färdiga. Material som kan användas i den kreativa processen: papper i
olika färger, lim, sax osv.


