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Sånn er Jeg og sånn er det 

Tema:  Kortfilm med og om handicappede børn  
Fag:  Dansk, norsk som nabosprog  
Målgruppe:   2.-4.klasse 

NRK1 2014. Varighed: 12 min pr udsendelse.  

Norsk tale og sang. 

Norsk serie om børn der er anderledes - et indblik i hverdagen hos børn, der lever med ekstra udfordringer. 
 

  
Alle billeder er fra tv-udsendelserne 

 

Faglig relevans / kompetenceområder 
Dansk, nabosproget norsk: 

 Eleven kan forstå enkle norske og svenske film, hjemmesider og andre tekster. 

 Eleven har viden om norsk og svensk sprog og kultur 
 

Faglige kategorier 

 Sprog, stavning, grammatik 
 

Underkategori  
 Nabosprog 

Ideer til undervisningen 
Serien viser på en unik måde, hvordan børnene reflekterer om deres "anderledeshed". 
I mødet med børnene får vi en erkendelse af, at ingen mennesker er helt ens, og at det, som virkelig 
betyder noget for alle mennesker er venskab og accept af den du er. 

Mål for undervisningsforløbet: 

 at skabe forståelse for inkluderende læringsmiljøer og sociale fælleskaber 

 at opleve norske børn fortælle om deres liv på norsk 

Se en eller to af udsendelser i fællesskab i klassen og tal om, hvor meget man kan forstå af indholdet blot 
ved at følge med i filmen, selv om børnene taler norsk. Del derefter klassen i grupper, der arbejder med 
hver sin udsendelse. Grupperne ser først deres udsendelse igennem og kan efterfølgende få et print af 
udsendelsens norske tale (se nedenstående). De kan så selv vælge, om de vil læse den norske tekst i sin 
helhed eller slå ned i den for at støtte forståelse af den norske tale. 
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En mulig struktur for samtalen i elevgrupperne kan bestå af fire hovedtemaer: 

 Om barnet som har hovedrollen i filmen  

 Betydningen af venskaber 

 Mangfoldighed, respekt og tolerance – ingen er ens 

 Fokus på fremtidsmuligheder 

Forslag til spørgsmål indenfor de fire temaer, som eleverne kan diskutere gruppevis: 

 Hvad er svært for pigen/drengen i filmen? 

 Hvad kan pigen/drengen i filmen godt lide at gøre?  

 Hvad er det pigen/drengen vil klare? 

 Har du noget særligt, som de selv øver dig på? 

 

 Er det vigtigt at have venner? Hvorfor? 

 Har pigen/drengen nogen venner? 

 Hvad kan være godt at gøre, hvis der er en i klassen, som ikke har nogen venner? 

 

 Hvordan tror du det er at være pigen/drengen i filmen? 

 Er der nogen, der synes det er synd for pigen/drengen? Hvis du synes det – hvorfor synes du det så? 

 Hvilke ligheder er der mellem dig og pigen/drengen i filmen? 

 Er der egentlig nogen, som er helt ligesom du? Kender du nogen som er helt ens? 

 

 Kan alle blive det, som de gerne vil være? 

 Hvad tror du er vigtigt for, at alle får lige muligheder for at blive det de vil? 

 Hvad ønsker du at blive, når du bliver voksen? 

 

Grupperne kan præsentere deres "svar" på forskellige måder, fx ved at vælge nogle nedslag fra kortfilmene 
og fortælle om hovedpersonen ud fra dem, eller de kan lave et lille skuespil, hvor de viser hvilket handicap 
og hvilke fritidsinteresser hovedpersonen har. 

Supplerende materialer 

Børnekonventionen: 

ARTIKEL 23 Handicappede børn 

Det handicappede barns ret til at modtage den bedste form for hjælp, omsorg og oplæring for at sikre 
barnet størst mulig selvtillid og mulighed for at leve et indholdsrigt og aktivt liv.  

http://megafonen.redbarnet.dk/Web-version.aspx?ID=1011 

  

http://megafonen.redbarnet.dk/Web-version.aspx?ID=1011
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Indledningssangen til hvert afsnit: 

 

Jeg er'ke vanlig, 

men hvem er vel det? 

Jeg har det råbra, 

det kan du vel se? 

Du kan kalle meg sprø eller rar, 

men sånn er jeg og sånn er det. 

 

Dansk oversættelse: 

Jeg er ikke almindelig, 

men hvem er vel det? 

Jeg har det rigtig godt, 

det kan du vel se? 

Du kan kalde mig skrøbelig eller mærkelig, 

men sådan er jeg og sådan er det. 
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Oversigt med link til udsendelserne i serien: Sånn er Jeg og sånn er det 

 Marius 8 år… og har Dysmeli  http://mitcfu.dk/tv0000028675 
 

Matilde 9 år… og har ADHD  http://mitcfu.dk/tv0000028676 
 

Andreas 8 år… og har CP   http://mitcfu.dk/tv0000028677 

 

Hedda 9 år… og er Døv   http://mitcfu.dk/tv0000028678 

 

Emilie 7 år… og er Hjerteoperert  http://mitcfu.dk/tv0000028903 

 

Emilie 10 år… og har Allergi og Astma  http://mitcfu.dk/tv0000028904 

 

Thomas 8 år… og er Kortvoks  http://mitcfu.dk/tv0000028905 

 

Maria 9 år… og har Diabetes  http://mitcfu.dk/tv0000029350 

 

Abel 7 år… og har Downs   http://mitcfu.dk/tv0000029351 

 

Henrik 9 år… og har Ryggmargsbrokk  http://mitcfu.dk/tv0000029353 

 

Emilie 7 år… og har Leddgikt  http://mitcfu.dk/tv0000029354 

 

Lavrans 9 år… og har Asperger  http://mitcfu.dk/tv0000028930 

 

Rikke 9 år… og har AMC   http://mitcfu.dk/tv0000029429 

 

Hennie 10 år… og Stammer  http://mitcfu.dk/tv0000029430 

 

Noa 7 år… og har Epilepsi   http://mitcfu.dk/tv0000029431 

 

Are 10 år… og har Dysleksi   http://mitcfu.dk/tv0000029432 

 

Olivia 9 år… og har Cøliaki   http://mitcfu.dk/tv0000029433 
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