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Elever på Vonsild skola blir uppmärksamma på skillnader mellan danska, norska och svenska i spelet plaff. Fotograf: Stefan Nielsen/Vonsild skole

Undervisning av nordiska språk och 
kultur nedprioriteras ofta i skolan. 

Detta ville läraren Thomas Henriksen 
ändra på, och startade redan 2011 den 
gratis undervisningsplattformen Norden 
i skolen i samarbete med Foreningerne 
Nordens Forbund. 

”Norden i skolen erbjuder lärare ett 
alternativ till den traditionella under-
visningen i nordiska språk och kulturer. 
Istället för att eleverna ska läsa en text 
på ett annat nordiskt språk, satsar platt-
formen på kortfilmer, vänskapsklasser, 
videochats, spel och aktuella teman som 
inspirerar eleverna att öva sig i danska, 
norska och svenska”, berättar program-
chef Thomas Henriksen.

Plattformen har växt till sig under 
tiden och har idag 11.000 registrerade 
lärare från hela Norden. Stefan Nielsen, 
lärare och skolbibliotekarie vid Vonsild 
skola i Danmark, är en av dem. Han 
tycker det är ”otroligt viktigt att det finns 
en sådan tjänst som Norden i skolen”. 
Själv har han aktivt använt plattformen 
i flera år.

”Med Norden i skolen kan lärarna inte 
längre komma med ursäkter om att det 
är svårt att inkludera de nordiska län-
dernas språk och kulturer i undervis-
ningen. Allt material finns färdigt och 
det enda man behöver göra är att gå in i 
portalen och börja använda det.” Det här 
kommer väl till pass i en tid då lärarna 

ofta har knappt med tid för planering av 
undervisningstimmar. ”För oss är det 
viktigt att det går snabbt att sätta sig in 
i och använda nytt undervisningsmate-
rial. Norden i skolen svarar väl på den 
utmaningen”, säger Stefan. 

Digitala möten ökar elevernas 
nyfikenhet

Undervisningsplattformen utvecklas i 
tätt samarbete med Nordisk Språkkoor-
dination och administreras av Förening-
arna Norden. Målet med plattformen är 
att stärka förståelsen av nordiska språk 
och kultur hos barn och unga i hela Nor-
den. 

”Det talade språket och hörförståelsen 
står i fokus. Att lära sig ett språk handlar 
inte bara om att plugga det utan man ska 
ha möjlighet att också använda språket”, 
säger programchef Thomas Henriksen. 

Därför erbjuder plattformen en 
mängd olika aktiviteter, t.ex. skolchat, 
vänskapsklasser, spel och kortfilmer 
som bidrar till att eleverna kan öva sig i 
och höra andra nordiska språk. Nordisk 
skolchat, som ger eleverna möjlighet att 
prata med andra nordiska elever, har va-
rit en stor succé.  

Dags att sätta Norden  
på timplanen?
Låter detta scenario bekant: Du skall undervisa dina elever 
i nordiska språk och kultur, men kämpar med att hitta tid 
och relevant material i en hektisk skolvardag? Du är långt 
ifrån den enda. Undervisnings plattformen Norden i skolen 
gör det hela lite lättare.

Maria eintveit  |  Foreningerne Nordens Forbund
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Pohjoismaat ovat muutakin kuin Ibseniä, 
ABBAa ja hapansilakoita. Siksi olemme 
luoneet palkitun opetusalustan, joka on 
täynnä valmiita opetusmateriaaleja  
ruotsin, historian, yhteiskuntaopin ja 
luonnontieteellisten aineiden opettajille.

Materiaalit löydät ilmaiseksi osoitteessa  
www.nordeniskolan.org

PÄÄSTÄ  
POHJOISMAAT 
LUOKKA- 
HUONEESEEN

Eleverna i Vonsilds skola har deltagit 
i skolchatten flera gånger, och Stefans 
elever tycker det är ett skojigt sätt att 
träffa andra elever i Norden:

”Det skapar en nyfikenhet hos elever-
na när de får träffa andra unga nordbor 
som de kan kommunicera med. Det är 
en upplevelse som de kommer ihåg och 
som gör en skillnad”, berättar han. 

Litteratur, film, uppgifter –  
allt finns där!

I Norden i skolen finns det gott om 
under visningsmaterial med tillhörande 
upp gifter om nordiska språk, kulturer, 
samhällen, historiska förhållanden m.m. 
Uppgifterna stödjer läroplansmålen i alla 
nordiska länder och ger ett nordiskt per-
spektiv till den vanliga undervisningen. 

vi kan använda för att främja språkför-
ståelsen hos barn och unga i Norden”, 
säger Norges tidigare kunskapsminister 
Henrik Asheim. 

Enligt Thomas Henriksen lämpar 
sig SKAM väl som undervisningsmate-
rial: ”Den tar upp frågor som eleverna 
känner igen från sin egen vardag. Där-
för kan materialet användas både som 
språkinlärningsmaterial och i tvärgå-
ende projekt kring ungdomskultur i 
Norden.” 

Registrera dig och din klass på  
www.nordeniskolen.org  

– det är gratis!

Elever pratar med unga i samma ålder från 
resten av Norden genom Nordisk Skolchat. 
Fotograf: Monica C. Madsen.

”Det finns 
undervisnings material 

och uppgifter för alla 
klassnivåer och  

på alla nordiska språk 
som gör det lätt att 

anpassa undervisningen 
enligt ålder.”

Det finns undervisningsmaterial och 
uppgifter för alla klassnivåer och på alla 
nordiska språk. Detta gör det lätt för 
Stefan att anpassa undervisningen enligt 
ålder. ”Om vi har tittat på en film, kan 
mindre elever t.ex. teckna eller berätta 
egna historier utifrån temat, medan äld-
re elever jobbar med de uppgifter som 
följer med filmen – och som komplette-
rar materialet väldigt bra”, säger Stefan.  

Det nyaste tillskottet på plattformen 
är material om den norska ungdoms-
serien SKAM. Det är en serie som 
fungerar som en bra inkörsport till den 
språkliga och kulturella gemenskapen 
i Norden. De nordiska undervisnings-
ministrarna står bakom satsningen. 
”SKAM har visat att vi kan förstå varan-
dra i Norden. Detta är ett verktyg som 


