
Vi inviterar alla skolelever till gratis skolchatt 20 september 2017:  

Res med din klass Norden runt  

20 september 2017 kan skolklasser i hela Norden ännu en gång delta gratis i Nordisk Skolchatt och åka på 

upptäcktsfärd i hela Norden. Det föregår på Föreningarna Nordens undervisningsplattform, 

www.nordeniskolen.org, som i år har delat upp chatten mellan Geojakt för 4 – 6 klass kl. 10–12 CET och 

Frågetimmen för 7–9 klass kl. 12–14 CET.  

 

Klicka här för att läsa om Nordisk Skolchatt på danska, norska, finska, isländska, grönlandska, färöiska och 

samiska. 

 

 

Registrera din klass gratis på www.nordeniskolen.org och res på upptäcktsfärd i Norden på Nordisk Skolchatt 

20 september 2017. 

Nordisk Skolchatt arrangeras varje år och erbjuds gratis till alla grundskoleelever i Norden: Tusentals av barn 

och unga videochattar med varandra över de nordiska gränserna i en rotationschatt där man inte vet vem 

som sedan kommer dyka upp på skärmen eller var i Norden de befinner sig! Vill du ge din klass möjlighet att 

delta kan du bli användare här på Nordeniskolen.org.  

Chatten för 4–6 klass är en Geojakt: Eleverna ska gissa var i Norden de andra eleverna i chatten är – endast 
genom att ställa ja/nej frågor. På så sätt får eleverna chansen att träna sin grannspråksförståelse samtidigt 
som de får ny kunskap om nordisk geografi, kultur och språk. Du kan dessutom göra en utskrift av en karta 
till dina elever där de kan markera vem de har mött var i Norden. 

Chatten för 7- 9 klass är en frågetimme: ett nytt koncept där elever från hela Norden träffas och ställer 
varandra frågor som ger de inblick i likheter och skillnader mellan de nordiska länderna. Före Frågetimmen 
förbereder eleverna frågor till varandra om ämnen som de själva väljer och gärna vill veta mer om. Efter 
Frågetimmen kan klassen tillsammans dela de nya kunskaperna om hur det är att vara ung i de olika nordiska 
länderna. 

http://nordeniskolen.org/da/andet-info/nordisk-skolechat/
http://nordeniskolen.org/da/
http://nordeniskolen.org/da/opret-bruger/


Eleverna bestämmer själva restempot – när de trycker på ”Nästa”-knappen på skärmen möter de nya elever 
från en klass ett slumpmässigt ställe i Norden. 

Chatten äger rum på nätet på www.nordeniskolen.org. Det finns inga krav på anmälning eller större tekniska 
förberedelser för att delta, men man måste ha en dator med kamera, mikrofon och headset, samt tillgång till 
Firefox eller Google Chrome. Surfplattor och smarttelefoner kan tyvärr inte användas. Chatten optimerades 
2017, så driftsäkerheten är i topp. Testa ditt system här från och med 1 september <länk>, i och med att 
brandväggar och liknande kan vara ett hinder. 

Skolchatten och undervisningsplattformen www.nordeniskolen.org  finansieras av Nordiska ministerrådet 
och Nordisk Språkkoordination. Nordeniskolen.org erbjuder gratis undervisningsmaterial och aktiviteter till 
skolor i hela Norden. 

OBS: Skapa användarprofiler till dig och din klass på nordeniskolen.org innan 20 september, så undviker du 
förseningar på grund av överbelastning på nätet. 

 

NYTT SKAM-UNDERVISNINGSMATERIAL 1 OKTOBER 

I september kommer vi tillbaka med information om det nya, spännande SKAM-undervisnings-materialet 

som du kommer hitta på vår läroportal, nordeniskolen.org, från och med 1 oktober. 

På portalen kan du redan nu hitta en lång rad andra och spännande undervisningsmaterial som du och dina 

klasser kan benytta för att arbeta med grannspråk och nordiska teman i undervisningen: roliga spel, nordisk 

litteratur, filmer, sånger, tävlingar, vänklassaktiviteter och tvärvetenskapliga upplägg. 

 

Kontaktinformation:  

Få mer info här: programchef Thomas Henriksen, tlf. +4526116267, thomas@fnfnorden.org  

Pressbilder för fritt bruk här 

Se introduktionsvideon till Nordisk Skolchatt her  

Skapa användarprofil på nordeniskolen.org här 
 
Följ Norden i Skolan på Facebook här  

 

Fakta: 

• Nordisk Skolchatt har funnits sedan 2015 via nordeniskolen.org – en sida med gratis 
undervisningsmaterial till grundskolor, som Föreningarna Nordens Förbund står bakom och som 
finansieras av Nordiska ministerrådet och Nordisk Språkkoordination. 

• Målet med Nordisk Skolchatt är att stärka den gemensamma språk- och kulturförståelsen. 

https://nordeniskolen.org/sv/andet-info/nordisk-skolchat/
http://www.nordeniskolen.org/
https://www.dropbox.com/sh/hvw1xeg1valc87w/AAD1dQLpl2b82S3DKS_y7wEaa?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=HfwQHK1ulOY&feature=youtu.be
http://nordeniskolen.org/da/opret-bruger/
http://nordeniskolen.org/da/opret-bruger/
https://www.facebook.com/Norden-i-Skolen-302455416443866/?fref=ts


• Föreningarna Nordens Förbund (FNF) är ett samarbetsorgan för de nationella Norden-föreningarna 
och Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF). FNFs huvuduppgift är att samordna det som är 
av gemensamt intresse för de nationella föreningarna i arbetet att stärka det folkliga nordiska 
samarbetet på alla nivåer och att arbeta för ett tätare samarbete mellan de nordiska länderna. FNF 
ser språk- och kulturförståelse och dialog över gränserna som ett grundläggande element för att 
stärka Norden som region.  


