
Praktisk PfDK
SAMHANDLING OG KOMMUNIKASJON

Ellen Birgitte Johnsrud  
Sigrun Lindaas Norhagen



https://padlet.com/sigruns/nkul



1. PfDK 
2. Nabospråksprosjektet 
3. Testing testing



PfDK





www.udir.no/pfdk



Fag og grunnleggende ferdigheter

Skolen i samfunnet

Etikk

Pedagogikk og 
fagdidaktikk

Ledelse av  
læringsprosesser

Samhandling og  
kommunikasjon

Endring og 
utvikling



“ ”
STORE NORSKE LEKSIKON

Samhandling, interaksjon, betegnelse på samspill 
eller vekselvirkning mellom to eller flere aktører som 
handler med hverandre. 
Vanligvis er samhandling direkte kommunikasjon. 



Beste verktøy til samhandling?

https://padlet.com/sigruns/nkul 
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Samhandling og kommunikasjon

! har innsikt i tekniske muligheter for digital samhandling 

! har innsikt i hvordan samhandling i digitale omgivelser utvider kommunikasjonsrommet 

! kan utvikle elevers ferdigheter i kommunikasjon og samhandling

! bruker digitale kommunikasjonskanaler til informasjon, samarbeid og kunnskapsdeling



Samhandling og kommunikasjon

! har innsikt i tekniske muligheter for digital samhandling 

! har hvordan samhandling utvider kommunikasjonsrommet 

! kan utvikle elevers ferdigheter i kommunikasjon og samhandling

! bruker digitale kommunikasjonskanaler til informasjon, samarbeid og kunnskapsdeling



Samhandling på skolen



LMS





Samhandling mellom skoler



Målsetting DIDLE

! Styrke språk- og litteraturundervisning på 
tvers av nasjonale grenser. Fokus: nabospråk 
 

! Utvikle digitale praksiser på tvers av 
landegrenser. 
 

! Videreutvikle digitale rom for 
kommunikasjon. 
 

!



 
NABOSPRÅKSPROSJEKT 

4. Bli kjent med litteraturen -Felles prosjektdager 
Lærerne deres har avtalt en periode hvor klassene deres skal jobbe med de samme tingene på samme tid. 
Og ikke minst: endelig skal dere få «treffe» hverandre!!  
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a) VIDEOCHAT 1 - BLI KJENT   
Det er tid for den aller første videochatten!  
Skriv til vennskapsgruppen f.eks på 'Vennskapsklasseveggen' og avtal hvor 
dere kan videochatte. Om du ikke vil bruke snap eller messenger prøv 

appear.in. Der kan man lage et videochatterom uten å måtte logge inn.  
 
Snakk sammen for å bli kjent. Spør om:  
 

b) SAMSKRIVING I EGEN GRUPPE   
Teksten dere arbeidet med i oppgave 3c 
kommer fra den svenske romanen Morderens ape.  
Romanen handler om gorillaen Sally Jones som har et dramatisk liv. I begynnelsen av 
romanen er hun i Lisboa tidlig på 1900-tallet. Etter at bestevennen hennes, Chiefen Henry 
Koskela, har blitt fengslet for mord, reiser Sally Jones halve verden rundt for å finne ut hva 
som egentlig skjedde. Målet hennes er å få Henry Koskela frigitt.  

Undersøk utdragene dere har fra romanen og bruk kartet på innsidepermene 
som utgangspunkt for å skrive en fortelling på ca en side om hvordan det går 
videre med Sally Jones. Hvordan tror dere hun klarer å bevise at Chiefen er 
uskyldig? 
Del dokumentet deres med vennskapsgruppen på  'Vennskapsklasseveggen'. 
Les dokumentet vennskapsgruppen har skrevet og planlegg videochat 2 ↙   

DAG 1

c) VIDEOCHAT 2 - videochat og samksriving  
Videochat hvor gruppene diskuterer fortellingene fra oppg 4b. 

• Er det ord eller uttrykk dere trenger hjelp til å forstå i vår fortelling? Hvilke? 
•Hva er det mest spennende i teksten? 
•Hvordan oppfatter dere at Sally Jones føler seg?  
•Hvordan ser man det i deres tekst?  

•Hvordan tror dere det vil gå med Sally Jones, ut fra teksten dere har lest? 
•Er det noe som kan forbedres i teksten? 

   
Etter samtalen: samskriving - Gruppene lager en felles fortelling på to språk.

YouTube-
kjendisene

Kjennskap 
til Norge

Skoledagen

DAG 2

 
NABOSPRÅKSPROSJEKT 

1. Bli kjent med personene 
a) Gruppen din skal sammen lage en kort video hvor dere: presenterer dere selv med navn, 

interesser, kjennskap til nabolandet og tips om en kjendis fra ditt land. Del videoen dere har laget 
med vennegruppen på www.nordeniskolen.org: Gå til 'klasserommet', last opp videoen på 
'Vennskapsklasseveggen', velg medlemmene i din gruppe som mottagere og trykk send!  
Del på samme måte en link med YouTube-video av kjendisen som dere tipser om. 

b) Når vennegruppen har sendt sin video tilbake skriver dere inn litt om personene i boksene under: 
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Nabospråksprosjekt 
 

Å lære å kommunisere 
med andre ved hjelp 
av teknologi 

Å kunne lese, tolke og 
bruke digitale kart 

Å lytte til, forstå og 
gjengi informasjon 
fra svensk og dansk

I dette prosjektet vil din klasse få en vennskapsklasse fra Sverige eller Danmark - våre naboland.  
Dere skal bli kjent med 2-3 personer i denne klassen både gjennom å sende hverandre hilsener  
og å snakke sammen på chat og videochat. Målet med prosjektet er:

Navn: 
Interesser: 

Annet: 

Norsk kjendis hen liker: 

Navn: 
Interesser: 

Annet: 

Norsk kjendis hen liker: 

Navn: 
Interesser: 

Annet: 

Norsk kjendis hen liker: 

Aktiviteter

! «Nabospråkshefte» 
! Samarbeidsvegg - Padlet 
! Fotspor-vandring 
! Videochat - appear.in 
! Samskriving - Google docs





Gr 1 Norge

Gr 1 Sverige





Møtes på her 
på fredag 
appear.in/gr9

www.e

Gr 9 Norge

Gr 9 Sverigewww.padlet.com/sigruns/gr9





www.link.no/gruppe

http://www.enlink.no/engruppe


www.link.no/gruppe

http://www.enlink.no/engruppe


“
”RAMMEVERKET  PFDK

kan utvikle elevers ferdigheter i 
kommunikasjon og samhandling 



Padlet

Gr 1 padlet.com/sigruns/NKUL1

Gr 2 padlet.com/sigruns/NKUL2

Gr 3 padlet.com/sigruns/NKUL3

Gr 4 padlet.com/sigruns/NKUL4

Gr 5 padlet.com/sigruns/NKUL5





5 MIN



Videochat

http://appear.in


4 MIN



Norden Europa Verden?



Samhandling med verden



Flipgrid
DIALEKT-QUIZ

flipgrid.com/f4a883



5 MIN



http://bit.ly/hoytlesing



fotspor.mobi app

N715



hvl.no/pfdk

http://hvl.no/pfdk


Spørsmål?
!39

sln@hvl.no
ebjo@hvl.no


