
Ohjeistusta opettajille

”Norden runt på 40 minuter” on tietokilpailun muodossa oleva esitys. Kyseessä on 
interaktiivinen kokonaisuus, missä näyttelijä (Minna Valkama) sekä muusikko (Lukas 
Djupsjöbacka) ovat suorassa vuorovaikutuksessa yleisöön, joka on jaettu kahteen 
joukkueeseen. Tietokilpailu käsittelee suomenruotsalaisia sekä Suomen siteitä muihin 
Pohjoismaihin: Mitä ominaispiirteitä eri Pohjoismailla on, entä mitä yhteistä niillä on? 
Ruotsin kieli on keskeinen osa esitystä. Ohjelma sisältää myös musiikkia, kuvia, ja 
videopätkiä. Lisäksi esityksessä puhutaan sekä suomea että ruotsia. Esitys on 
suunnattu ylä-astelaisille ja lukiolaisille ja sen kesto on 35-40 minuuttia.

Yhteistyössä Esitys on tuotettu Konstsamfundet:in tuella



Miten voimme valmistautua esitystä varten?

Mitä voimme tehdä esityksen jälkeen syventääksemme kokemusta?

Keskustelkaa luokassa suomenruotsalaisista ja ruotsin kielestä:

Anders Estrad
Hämeenkatu 22/118,20500 Turku

anders@estrad.fi
tfn 0400 531 770

www.estrad.fi 
www.svenskanu.fi

Onko joku tavannut suomenruotsalaisen?

Mitä ruotsinkielisiä sanoja osaamme?

Mitä olemme kuulleet suomenruotsalaisista? Keskustelkaa.

Piirtäkää Pohjoismaat taululle ja keskustelkaa siitä, mitä assosiaatioita maat teissä 
herättävät. Mikä tulee ensimmäisenä mieleen kun ajattelette Norjaa? Kirjoittakaa 
ajatuksenne kyseiseen maan kohdalle kartallenne. Esimerkiksi Ruotsi saattaa tuoda mieleen 
asioita, kuten Abba ja tv-dekkarit. Pohtikaa miten ja mistä mielikuvanne näistä maista ovat 
muodostuneet; median, opetuksen, matkojen vai jonkun muun kautta? Onko mielikuvanne 
vivahteikas vai katkonainen?

Kun olette käyneet läpi kaikki Pohjoismaat yllä mainitulla tavalla, jakautukaa luokassa viiteen 
ryhmään: Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti ja Suomi (keskittyen suomenruotsalaisiin). Pyytäkää 
oppilaita ottamaan selvää vähintään yhdestä asiasta saamaansa maahan liittyen, mitä EI 
OLE mainittu taululla. Jokin mielenkiintoinen kuriositeetti. Oppilaat saavat esitellä muulle 
luokalle mitä ovat löytäneet.

Virkistäkää Pohjoismaihin liittyvää tietoanne:

Keskustelkaa luokassa, tai pienryhmissä:

Käsittelemme esityksen aikana tiettyjä suomenruotsalaisia henkilöitä: 

Esityksessä on paljon musiikkia:

Opinko jotain uutta? Mitä?

Muistanko esityksestä jonkin uuden ruotsinkielisen sanan?

Tuliko näytöksessä esiin jotain, mitä jäin miettimään?

Voitte halutessanne tutustua heihin lähemmin esim. ryhmätyönä. Henkilöt ovat: 
Robert Helenius, Eva Wahlström, Isac Elliot, Jean Sibelius, Redrama, André Wickström, 
Johan Ludvig Runeberg ja Krista Siegfrids.

Jos oppilaat pitivät jostain tietystä ruotsalaisesta, (tai ruotsinkielisestä) kappaleesta niin 
voitte soittaa kappaletta esim. musiikintunnilla ja kääntää sanoitukset yhdessä suomeksi.

YHTEYSTIEDOT


