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Tema:
Fag: Dansk, norsk som nabosprog
Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min.
Vejledning

Målgruppe: 2. – 4. klasse
Lærer/elev

Billederne i den pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne

Verdens beste SFO
Norsk humoristisk børne-tv-serie om livet i en SFO.
Serie i 7 dele, hver episode varer 21 min.
Episoderne er:
1. Ingen do - Intet toilet
2. Helsesøster kommer - Sundhedsplejersken kommer
3. Je t’aime - Jeg elsker dig
4. Skilles - Afsked
5. Dugnad - Frivillige
6. Tyver på SFO - Tyve i SFO
7. Sådd frø - Sået frø
NRK1 2011, norsk sprog med danske undertekster.

Fælles Mål
Dansk, nabosproget norsk:
• forstå enkle norske og svenske tekster og andre udtryksformer og kende til nogle ligheder og forskelle
mellem nabosprogene.
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Ideer til undervisningen
Her er et nyt bud på en humoristisk tv-udsendelse for børn, der kan inddrages i nabosprogsundervisningen i
indskolingen og på mellemtrinnet. Serien tager udgangspunkt i en genkendelig hverdag for eleverne, så den
vil kunne bruges som et friskt indslag i nabosprogundervisningen. De allerfleste elever går i dag i en SFO, så
de vil umiddelbart kunne identificere sig med miljøet og med personerne. Serien har et nutidigt indhold,
der formidles på et let forståeligt norsk med danske undertekster.
Serien er sjov, med en klar positiv holdning til SFO’en og til lederen Cecilie. Hun styrer SFO med en
velmenende kærlig hånd, men kommer ofte ud i vanskelige situationer, som børnene må hjælpe hende ud
af. Det gøres på en humoristisk måde og alle afsnit ender med en lykkelig afklaring.
Episoderne er selvstændige afsluttede forløb, der kan ses i uafhængig rækkefølge, dog får vi i første episode
en præsentation og en karakteristik af en del af børnene i SFO’en.

Norsk som nabosprog:
I hver episode vil det være muligt at fokusere på særlige norske ord og vendinger og deres betydning på
dansk. I første afsnit er det fx et defekt toilet, der skaber en del af handlingen, og her får vi mange norske
ord for toilet, das, do, lokum mm. Et andet udtryk, som eleverne hurtig vil kunne forstå er brus (sodavand).
Det vil således være oplagt at bede eleverne først og fremmest om at lytte efter den norske tale og så
supplerende støtte sig til den danske undertekst.
Anden del i serien, "Helsesøster kommer" er uden danske undertekster, så den kan man eventuelt vælge at
se efter at have set de andre i serien, så eleverne har vænnet sig så meget til det norske sprog, at de kan
følge med i handlingen uden de danske tekster.

Tv-serien som genre:
"Verden beste SFO" kan karakteriseres som en "sitcom" eller situationskomedie på dansk, en tv-serie med
afsluttede, sketchlignende episoder, hvor man følger de samme personer i de samme omgivelser gennem
hele serien.
Eleverne kan gøres opmærksomme på denne genre og opfordres til at se efter særlige kendetegn for denne
genre. En sitcom er en programgenre, der normalt består af tilbagevendende roller i et format, hvor der er
en eller flere fortsatte humoristiske historier, som primært foregår i et kendt miljø som for eksempel i en
families hjem eller på en arbejdsplads. Tv-episoderne optages i reglen med publikum, hvis latter hjælper
skuespillerne og en del af komikken på vej. Eleverne kan lytte efter om der er latter undervejs, begrebet
"dåselatter" kan dermed forklares. En sitcom skrives som regel over nogle karakterer, og ud fra
karaktererne opstår historierne. Denne serie har også sine særlige børnekarakterer, som eleverne hurtigt
vil kunne genkende og det vil være muligt at inddrage en analyse af personkarakteristikkerne.
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De enkelte episoder
Handlingen i de enkelte episoder er kort beskrevet på norsk og derefter på dansk.

Del 1
Ingen do
Bestyreren Cecilie drømmer om at de skal bli kåret til verdens beste SFO, og i dag skal endelig inspektørene
komme. Da er det utrolig hvor mye kaos en bitteliten sprettball i do kan lage.
Intet toilet
Lederen Cecilia drømmer om at SFO’ en skal kåres som verdens bedste SFO, og i dag kommer inspektørerne
på besøg. Men det er da utroligt, hvor meget kaos en lille hoppende bold i toilettet kan gøre.

Del 2
Helsesøster kommer
SFO skal få en ny helsesøster. Alle gleder seg, bortsett fra Nico. Han kjenner den nye helsesøsteren fra før.
Hun er et monster, men hvordan skal han få noen til å tro ham?
Sundhedsplejersken kommer
SFO skal have en ny sundhedsplejerske. Alle glæder sig, undtagen Nico. Han kender den nye
sundhedsplejerske fra tidligere. Hun er et monster, men hvordan skal han få nogen til at tro ham?
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Del 3
Je t’aime
Det er ikke lett å være forelsket, og hvordan skal man skal fortelle det til den man er forelsket i. Noen sier
det med brev, andre med verktøy, men blir resultatet det samme?
Jeg elsker dig
Det er ikke nemt at være forelsket, og hvordan skal man fortælle det til den man er forelsket i. Nogle siger,
det med et brev, andre med værktøj, men bliver resultatet det samme?

Del 4
Skilles
Nico skal sove borte for første gang i sitt liv. Det kan være like vanskelig for far som for sønn, men hvem er
det egentlig verst for?
Afsked
Nico skal sove ude for første gang i sit liv. Det kan være lige så vanskeligt for far som for søn, men hvem er
det egentligt værst for?
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Del 5
Dugnad
Det er dugnad på SFO. Huset fylles av ivrige, hjelpende foreldre. Men får de egentlig gjort noe?
Frivillige
Det er frivillig arbejdsdag i SFO. Huset er fyldt med ivrige, hjælpende forældre. Men får de egentlig lavet
noget?

Del 6
Tyver på SFO
To skumle tyver tar seg inn på SFO og stjeler det verdifulle bildet på veggen som Sofus er så redd for. Da
starter marerittet for tyvene.
Tyve i SFO
To skumle tyve bryder ind i SFO og stjæler det værdifulde billede på væggen, som Sofus er så bange for.
Derefter starter mareridtet for tyvene.
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Del 7
Sådd frø
Norah er sint fordi hun skal bli storesøster nok en gang. Hun må få satt en stopper for alle disse barna som
tyter ut av mammas mage. Først må hun finne ut hvordan barna blir til - og vil hun nå egentlig vite det?
Sået frø
Norah er vred, fordi hun skal være storesøster igen. Hun må have sat en stopper for alle disse børn, som
myldrer ud af mors mave. Først må hun finde ud af, hvordan børn bliver til – men vil hun virkelig vide det?

Supplerende Materialer
Se mere om Verdens beste SFO på serien den norske hjemmeside:
http://nrksuper.no/super/blog/bakomfilm-verdens-beste-sfo
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