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Eleverne i samfundsfagsgruppen arbejder med børns vilkår i forhold til skolegang, arbejde og 

børns fritid i de nordiske lande i 1900-tallet. Som det også ses på elevernes delte skærm, blev 

efteråret 12 perioden, hvor der for alvor kom gang i den faglige grænseoverskridende 

undervisning i GNU. Projektet er kommet i gear, og de fleste GNU-deltagere har efterhånden 

samlet så meget erfaring med grænseoverskridende undervisning, at vi står overfor at skulle 

aflevere første udkast til undervisningsforløb, som giver bud på, hvad nordisk merværdi i grunden 

kan være. I fase 3 har undervisningen været afviklet via forskellige platforme, nogen klassematch 

bruger skype, andre har kastet sig over Adobe Connect. Fælles for alle er, at vi udvikler nye 

samarbejdsformer igennem konkret undervisningsarbejde.  

Konferencer med deltagelse af GNU-projektet 

Vi oplever stor interesse for GNU-projektet, der er mange som gerne vil høre om hvad vi laver. 

Senest har projektlederen fortalt om GNU dels i et internationalt perspektiv: ”GNU i et 

internationalt perspektiv” og dels ved en konference i København ”Nordisk på Skemaet”, hvor der 

også var deltagelse af danske og norske professionsforskere.  



Artikler 

En samlet svensk professionsforskergruppe har skrevet artiklen:  

Nordic Innovation Networks in Education: 

Dealing with Educational Challenges with Cross Boarder Collaboration and User Driven Design 

René Christiansen og Anne-Mette Nortvig har skrevet artiklen: Europæiske scenarier – 

skandinaviske perspektiver. 

Karsten Gynther: ”Grænseoverskridende nordisk undervisning” – om design og metoder 

Den svenske artikel kan I allerede læse på hjemmesiden, de to danske skal formelt udkomme, så 

vil de også være at finde på hjemmesiden. 

 

Og personnyt 

Pr. 1. januar er Karsten Gynther ny projektleder. Ny skolekoordinator er Mikala Hansbøl fra UCSJ. 

Mikala skal også arbejde sammen med Ann Louise Petersen om forskning i skoleledergruppen. 

Tom Steffensen, professionsforsker i modersmålsgruppen skal pr 1. januar skrive ph.d. med titlen   

Nabosprogsdidaktik 2.0 – kommunikativ sprogundervisning med digitale medier.  Empiriarbejdet 

er tilknyttet GNU-projektet. Vi er glade og på Toms og på GNU-projektets vegne.  

 

Til sidst vil jeg sige til jer alle for det gode grænseoverskridende samarbejde.  

 

Pas godt på projektet.   

Glædelig jul fra Marie 

 

 


