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Fakta om norden.           Opgave 5 

Læs teksten og løs opgaverne i grupper. 

 Forskelle og ligheder 

 

Der er mange forskelle på de tre lande, dette skyldes de forskellige 

muligheder som landene byder på for eksempel på grund af areal, naturen, 

mulighed for dyrkning af skoven, landbrug og kystlinjerne, disse forskelle 

giver befolkningen forskellige muligheder for liv og arbejde. Andre 

forskelle opstår, fordi vi har forskellige traditioner, og det er forskelligt 

hvad samfundet vælger at satse på, Landene kan vælge at satse på 

industri, olieudvikling eller noget helt andet.  

Det er også forskelligt hvad vi kan lide at fortage os, og hvad vi kan lide at 

spise. I Sverige spiser man surstrømning og i Norge spiser man kumler 

(potetball), hvilket man sjeldent ser en dansker spise. 

 

Ligheder mellem Danmark, Norge og Sverige skyldes den fælles fortid og 

de mange års nære samarbejde. 

Vores samfundindretning har mange ligheder, De tre lande er alle et 

kongerige med demokrati som den politiske styreform, og alle tre lande har 

valgt at have gratis skolegang. I de tre lande har man næsten samme 

valuta, da man bruger kroner og øre, kursverdien er dog ikke den samme. 

I de tre lande har man både frikadeller og hakkebøf med bløde løg, det er 

dog forskelligt hvad det bliver kaldt, tilfælles er dog at alle tre lande 

hævder det er en nationalret. 

 

   
Danske frikadeller Svenske köttbullar Norske Kjøttkaker 
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Officielt navn  DK Kongeriget Danmark 

Officielt namn SE Kongeriget Sverige 

Officielt navn NO Kongeriket Norge 

 

Sprog DK Dansk 

Språk SE Svenska 

Språk NO Norsk 2 sprog Bokmål og Nynorsk 

 

Hovedstad DK København 

Huvudstad SE Stokholm 

Hovedstad NO Oslo 

 

Befolkningstal DK 5,614 millioner (2013) 

Befolkning SE 9.593 millioner (2013) 

Befolkning NO 5,084 millioner (2013) 

 

Valuta DK Danske kroner DKK 

Valuta SE Svenske kronor SEK 

Valuta NO Norske kroner NOK 

 

 København 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Officiellt_spr%C3%A5k
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Nationaldag DK Grundlovsdag d. 5. juni 

Nationaldag SE Svenska Flaggans Dag d. 6 juni 

Nasjonaldag NO Grundlovsdag d. 17 mai 

 

Nationalsang DK Der et yndigt land 

Nationalsang SE Du gamla, Du fria 

Nasjonalsange NO Ja, vi elsker dette landet 

 

Areal DK 42.925 km² 

Area  SE 450.295 km² 

Areal NO 385.178 km² 

 

Natilonalret DK Stegt flæsk 

Nationalrätt SE Janssons fristelser 

Nasjonalrett NO Får i kål 

 

Nationalfugl DK Knopsvanen 

Nationalfägel SE Költrasten (Solsorten) 

Nasjonalfugl NO Fossekallen (Vandstæren) 

 

        

 

 

 

Knopsvanen              Fosskallen (Vandstæren)     Koltrasten (Solsorten) 
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Gruppearbejde til fakta om Norden opgave 5 

Tal om spørgsmålene og svar på dem med hele sætninger. 

1) Hvorfor er der mange ligheder imellem Danmark, Norge og Sverige? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2) Hvilke ligheder er der imellem de tre lande? Er det godt eller skidt? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3) Hvorfor er der så mange forskelle imellem Danmark, Norge og Sverige? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4) Hvilke forskelle mener I er de vigtigste og hvorfor? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5) Hvad er surstrømning? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6) Hvad er Kumler?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 


