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ENKELT OG KLART TIL Å TA I BRUK!

TIL:
språklærere og flerkulturelle formidlere

TE GEBRUIKEN MET:
innvandrere, utvekslingsstudenter, språkelever 

og alle som interesserer seg



2LANGUAGE AND CULTURE |  SURVIVAL BOX

TASK 1 |  BLUE LOCKERGEOGRAFI

Task 1
Velg riktig svar på hver setning.

• Norge er det lengste landet i Europa. Det er:

 a) 1112 km langt

 b) 1752 km langt

• I Norge bor:

 a) 5.4 millioner innbyggere

 b) 7.8 millioner innbyggere

• Oslo er hovedstaden i Norge men hva er den nest største byen:

 a) Trondheim

 b) Bergen

• Norge er delt i fylker (administrative regioner). Fra 2020, teller vi:

 a) 8 fylker

 b) 11 fylker

• Den nordligste fylke i Norge heter:

 a) Troms og Finnmark

 b) Nordland

• Svalbard er en øy som ligger:

 a) i vest

 b) i nord

Hvor mange svar har du på :

 a) 

 b) 

De gir dere de to første tallene til koden.

CODE NUMBER:



3LANGUAGE AND CULTURE |   SURVIVAL BOX

GEOGRAFI TASK 2 |  BLUE LOCKER

Task 2
Sett sammen hvert ord til bildene.

Det ordet som ikke er brukt gir dere den tredje tall til koden.

CODE NUMBER:

en elv

en kyst

en grense

1

2

3

en innsjø

en øy

et fjell

4

5

6

en dal

en skog

en isbre

7

8

9



4LANGUAGE AND CULTURE |  SURVIVAL BOX

GEOGRAFI TASK 3 |  BLUE LOCKER

Task 3
Sett inn byene på kartet.

Byen som kan ikke settes inn på kartet gir dere den fjerde tall til koden

Oslo

Bergen

Stavanger

1

2

3

Kristiansand

Haugesund

Tromsø

4

5

6

Bodø

Trondheim

Solvær

7

8

9

CODE NUMBER:



TASK 1 |  GREEN LOCKERSAMFUNNSKUNNSKAP

5LANGUAGE AND CULTURE |   SURVIVAL BOX

Task 1
Finn riktig svar på spørsmålene.

Tell hvor mange du har fått på hver :

 a) 

 b) 

 c) 

Resultatene gir dere de tre første tallene til koden.

CODE NUMBER:

• Hva heter den Norske Kongen?

 a) Håkon

 b) Harald

 c) Olav

• Når fant Norge olje?
 a) 1969
 b) 1974

 c) 1979

• Hvor lenge varte unionen mellom Danmark og Norge?

 a) 200 år

 b) 300 år

 c) 400 år

• Hva kaller vi perioden itidsrommet 800-1000?

 a) Jernalderen

 b) Middelalderen

 c) Vikingtida

• Hvem skrev den kjente ”Peer Gynt”?

 a) Henrik Ibsen

 b) Alexander Kielland

 c) Knut Hamsun

• I 1980 ble 2 språk likestilte .Hvilke var de?

 a) Samisk og Nynorsk

 b) Bokmål og samisk

 c) Bokmål og Nynorsk



TASK 1 |  GREEN LOCKERSAMFUNNSKUNNSKAP

6LANGUAGE AND CULTURE |  SURVIVAL BOX

TASK 2 |  GREEN LOCKER

Task 2
Sett ordene i teksten.

Ordet som ikke passer i teksten gir dere det fjerde tall til koden.

17. mai er Norges nasjonaldag. Man feirer denne dagen fordi Norge fikk sin egen 

17. mai 1814.

Man begynner dagen ved å henge opp . Frokosten er viktig ogbordet er pyntet 

med rødt,  og hvitt. Deretter, tar man på seg . På formiddagen finnes 

det mange arrangementer som for eksempel: kirkeklokken som ringer, kransnedleggelser, 

korps og .

Denne dagen er det vanlig å grille pølser og spise  med familien ogvenner. 

Man singer også mye og spesielt nasjonalsangen.

17. mai er også barnas dag! Det er alltid fest i sentrum og der kan man  

hverandre og se på 17.mai tog. Elevene, lærere og foreldrene gårsammen i en kortesje 

som heter . Klubber og korps deltar også. Dagen slutter vanligvis med 

konserter om kvelden.

DEN 17. MAI (NASJONALDAG)

CODE NUMBER:

bunad (1)

grunnlov (5)

taler (7)

pinnekjøtt (8)

flagget (9)

gratulerer (2)

blått (6)

barnetog (4)

is (3)



7LANGUAGE AND CULTURE |   SURVIVAL BOX

NORSKE MAT TASK 1 |  RED LOCKER

Task 1
Fyll ut krysseordet.

Ta bokstavene med de blå prikkene og sett dem sammen  

for å lage ettall som blir den første delen av koden.

CODE NUMBER:

1

5

4

6

7

8

2

3

6

4 3

1 8 2

5 7



8LANGUAGE AND CULTURE |  SURVIVAL BOX

NORSKE MAT TASK2 |  RED LOCKER

Task 4
Les definisjonene og sett inn ordene som passer.

Hvilke ord har dere satt på :

 a) 

 b) 

 c) 

De tre tallene gir dere resten av koden.

CODE NUMBER:

Det er en tradisjonell norsk julerett som baserer seg på ribbe av sau. Kjøttet ertørket 

og  ulik grad saltet og røyket. Kjøttet skal ligge i vann i mange timer før detdampkokes 

på trepinner. Det mest brukte tilbehøret er kålrotstappe.

A

Det er er en type rett som kokes på syrnet fløte/rømme, spedd med hvetemel og 

melk. Den må kokes helt til fettet begynner å skilles ut av rømmen. Dette fettet tasut 

og serveres varmt ved siden av. Tradisjonelt tilbehør er sukker, kanel og smør. Det 

pleide å være festmat som ble servert til bryllup.

B

Denne kaken var opprinnelig en påskekake men lages mye til jul nå. Kakerørenbestår 

ofte av egg, smør, sukker, mel, fløte eller vann og den skal stekes i etkakejern som 

gir mønstre på kaken. Kakene må formes mens de fortsatt er varme.Den vanligste 

formen er kremmerhus.

C

Ribbe (4) Krumkaker (6) Rømmegrøt (5)

Napoleonskake (3)

Risgrøt (2)

Pinnekjøtt (1)



9LANGUAGE AND CULTURE |   SURVIVAL BOX

GEOGRAFI ANSWERS |TASK 1 |  BLUE LOCKER

Task 1
Velg riktig svar på hver setning.

• Norge er det lengste landet i Europa. Det er:

 a) 1112 km langt

 b) 1752 km langt

• I Norge bor:

 a) 5.4 millioner innbyggere

 b) 7.8 millioner innbyggere

• Oslo er hovedstaden i Norge men hva er den nest største byen:

 a) Trondheim

 b) Bergen

• Norge er delt i fylker (administrative regioner). Fra 2020, teller vi:

 a) 8 fylker

 b) 11 fylker

• Den nordligste fylke i Norge heter:

 a) Troms og Finnmark

 b) Nordland

• Svalbard er en øy som ligger:

 a) i vest

 b) i nord

Hvor mange svar har du på :

 a) 

 b) 

De gir dere de to første tallene til koden.

CODE NUMBER:

2

4

2, 4



10LANGUAGE AND CULTURE |  SURVIVAL BOX

GEOGRAFI ANSWERS |TASK 2 |  BLUE LOCKER

Task 2
Sett sammen hvert ord til bildene.

Det ordet som ikke er brukt gir dere den tredje tall til koden.

CODE NUMBER:

en elv

en kyst

en grense

1

2

3

en innsjø

en øy

et fjell

4

5

6

en dal

en skog

en isbre

7

8

9

7

en skog

et fjell

en elv

en øy

en kyst en innsjø

en isbre

en grense



11LANGUAGE AND CULTURE |   SURVIVAL BOX

GEOGRAFI ANSWERS |TASK 3 |  BLUE LOCKER

Task 3
Sett inn byene på kartet.

Byen som kan ikke settes inn på kartet gir dere den fjerde tall til koden

Oslo

Bergen

Stavanger

1

2

3

Kristiansand

Haugesund

Tromsø

4

5

6

Bodø

Trondheim

Solvær

7

8

9

CODE NUMBER: 5

Trondheim

Bergen

Bodø

Solvær

Tromsø

Kristiansand

Oslo



SAMFUNNSKUNNSKAP

12LANGUAGE AND CULTURE |  SURVIVAL BOX

ANSWERS |TASK 1 |  GREEN LOCKER

12

Task 1
Finn riktig svar på spørsmålene.

Tell hvor mange du har fått på hver :

 a) 

 b) 

 c) 

Resultatene gir dere de tre første tallene til koden.

CODE NUMBER:

• Hva heter den Norske Kongen?

 a) Håkon

 b) Harald

 c) Olav

• Når fant Norge olje?
 a) 1969
 b) 1974

 c) 1979

• Hvor lenge varte unionen mellom Danmark og Norge?

 a) 200 år

 b) 300 år

 c) 400 år

• Hva kaller vi perioden itidsrommet 800-1000?

 a) Jernalderen

 b) Middelalderen

 c) Vikingtida

• Hvem skrev den kjente ”Peer Gynt”?

 a) Henrik Ibsen

 b) Alexander Kielland

 c) Knut Hamsun

• I 1980 ble 2 språk likestilte .Hvilke var de?

 a) Samisk og Nynorsk

 b) Bokmål og samisk

 c) Bokmål og Nynorsk

2

1

3

2, 1, 3



SAMFUNNSKUNNSKAP

13LANGUAGE AND CULTURE |   SURVIVAL BOX 13

ANSWERS |TASK 2 |  GREEN LOCKER

Task 2
Sett ordene i teksten.

Ordet som ikke passer i teksten gir dere det fjerde tall til koden.

17. mai er Norges nasjonaldag. Man feirer denne dagen fordi Norge fikk sin egen 

17. mai 1814.

Man begynner dagen ved å henge opp . Frokosten er viktig ogbordet er pyntet 

med rødt,  og hvitt. Deretter, tar man på seg . På formiddagen finnes 

det mange arrangementer som for eksempel: kirkeklokken som ringer, kransnedleggelser, 

korps og .

Denne dagen er det vanlig å grille pølser og spise  med familien ogvenner. 

Man singer også mye og spesielt nasjonalsangen.

17. mai er også barnas dag! Det er alltid fest i sentrum og der kan man  

hverandre og se på 17.mai tog. Elevene, lærere og foreldrene gårsammen i en kortesje 

som heter . Klubber og korps deltar også. Dagen slutter vanligvis med 

konserter om kvelden.

DEN 17. MAI (NASJONALDAG)

CODE NUMBER:

bunad (1)

bunad (1)

grunnlov (5)

grunnlov (5)

taler (7)

taler (7)

pinnekjøtt (8)

flagget (9)

flagget (9)

gratulerer (2)

gratulerer (2)

blått (6)

blått (6)

barnetog (4)

barnetog (4)

is (3)

is (3)

8



14LANGUAGE AND CULTURE |  SURVIVAL BOX

NORSKE MAT ANSWERS |TASK 1 |  RED LOCKER

Task 1
Fyll ut krysseordet.

Ta bokstavene med de blå prikkene og sett dem sammen  

for å lage ettall som blir den første delen av koden.

CODE NUMBER:

1

5

6

7

8

2

3

6

4

1 8 2

5

4

7

3

K

O

O

E

E

EP

A I

M

M

R

R

K

NL

KS

AK

KA

EU

U

A

S

S

G

P R R

K

SAF

F I

L T

K

R

T

T

B

E

S

B

E

N

R

K

I

Ø

A

P

Ø

D

K

A

R

S E K S = 6



15LANGUAGE AND CULTURE |   SURVIVAL BOX

NORSKE MAT ANSWERS |TASK 2 |  RED LOCKER

Task 2
Les definisjonene og sett inn ordene som passer.

Hvilke ord har dere satt på :

 a) 

 b) 

 c) 

De tre tallene gir dere resten av koden.

CODE NUMBER:

Det er en tradisjonell norsk julerett som baserer seg på ribbe av sau. Kjøttet ertørket 

og  ulik grad saltet og røyket. Kjøttet skal ligge i vann i mange timer før detdampkokes 

på trepinner. Det mest brukte tilbehøret er kålrotstappe.

A

Det er er en type rett som kokes på syrnet fløte/rømme, spedd med hvetemel og 

melk. Den må kokes helt til fettet begynner å skilles ut av rømmen. Dette fettet tasut 

og serveres varmt ved siden av. Tradisjonelt tilbehør er sukker, kanel og smør. Det 

pleide å være festmat som ble servert til bryllup.

B

Denne kaken var opprinnelig en påskekake men lages mye til jul nå. Kakerørenbestår 

ofte av egg, smør, sukker, mel, fløte eller vann og den skal stekes i etkakejern som 

gir mønstre på kaken. Kakene må formes mens de fortsatt er varme.Den vanligste 

formen er kremmerhus.

C

Ribbe (4) Krumkaker (6)

Krumkaker (6)

Rømmegrøt (5)

Rømmegrøt (5)

Napoleonskake (3)

Risgrøt (2)

Pinnekjøtt (1)

Pinnekjøtt (1)

1

5

6

1, 5, 6


