
 

 

Nyhedsbrev nr. 1 - Marts 2012  

Hvad er GNU? 

Grænseoverskridende Nordisk Undervisning er et EU-finansieret undervisningsprojekt til 29  

millioner kroner, der skal være med til at udvikle den nordiske skole i perioden 2011-2014. Fem nordiske  

professionshøjskoler, tretten nordiske skoler og en række kommunale aktører deltager: Det giver tilsammen 115  

projektdeltagere og over 1000 nordiske elever. Målet er, at flere unge i fremtiden vil vælge den  

nordiske region som et attraktivt uddannelses- og arbejdsområde, fordi de via et øget kendskab til andre unge i  

Norden støttet af teknologi i undervisningen har fået en nordisk identitet i et fælles Europa.  

 

Projektet skal udvikle en nordisk curriculumtænkning på tværs af danske, norske og svenske nationale fagforståelser 

og komme med anbefalinger til hvilke faglige områder, der er mest relevante og egnede til grænseoverskridende 

fagsamarbejde i modersmål, science, historie-samfundsfag og matematik.   

 

Projektet skal også udvikle organisatoriske modeller, der kan bidrage til skoleorganisatorisk udvikling i andre 

grænseoverskridende projekter. En af udfordringerne er samarbejde på tværs af nordiske institutioners forskellige 

traditioner for organisering og kommunikation i skoleregi. Det organisatoriske udviklingsarbejde sker mellem 

skoleledere, kommunale partnere og forskere.  

Grænseoverskridende undervisning i det nordiske klasseværelse 

I projektet planlagde deltagerne i oktober-november 2011 et pilotprojekt, der havde til formål at konkretisere 

undervisnings- og organiseringsopgaver i forhold til det grænseoverskridende samarbejde. Pilotprojekterne er nu 

godt i gang og lærere, elever og forskere samarbejder via diverse kommunikationsplatforme på tværs af de tre 

landegrænser. De første logbøger og casebeskrivelser deles flittigt på nettet. I projektet opstår der nye 

samarbejdsformer, fx virtuelle lærermøder, hvor professionsforskere og lærere fra de tre lande mødes synkront og 

planlægger og koordinerer fælles undervisning.   

Men dermed ikke sagt, at det altid er nemt at arbejde grænseoverskridende, ja faktisk kan det være noget værre 

bøvl! På papiret ser det måske enkelt ud: En dansk, en svensk og en norsk lærer samarbejder i et fag om at lave 

videofilm med deres elever, som oploades og efterfølgende gøres til undervisningsgenstand for en virtuel samtale fx 

om at være barn/ung i Norden. Det kræver en stor koordineringsindsats fra de lærere og klassematchkoordinatorer 

som påtager sig at være tovholdere i projektet, det kræver præcision og timing af skolelederne og it-vejledere, der 

skaber de overordnede rammer, it-vejledere der planlægger de teknologiske løsninger, som skal understøtter de 

pædagogiske tilgange der vælges - og endelig kræver det stor systematik af forskere der skal udvikle og 

dokumentere, hvad der foregår. Endelig kræver det grænseoverskridende samarbejde ikke mindst tålmodige elever, 



der kan håndtere ventetid, hvis teknikken eksempelvis driller, så det er svært at høre og se, hvad de nordiske elever 

siger og gør. Kort sagt, skal alle projektdeltagere rykke ud af deres komfortzone samtidig og gøre noget andet end 

det de plejer. Det er sådan man kan forandre og udvikle det nordiske i et grænseoverskridende perspektiv. 

På trods af disse udfordringer er grænseoverskridende undervisning muligt. Her er et klip fra elever i 7.c på Absalons 

Skole i Danmark, som har set en film som norske elever fra Selvik Skole har lavet om danske elever: 

Hey Norge..!  

Vi syntes at i har lavet en bra video, den var sjov og der var meget aktivitet. 

Meget af det i siger er rigtigt, men vi spiller ikke så meget hockey, står ikke på langrendski og det er kun pigerne der kan lide 

Justin Bieber! ;-) Det er lettere for os at forstå jeres sporg end at forstå Sveriges sporg.  

Det er også lettere og forstå jer når i bruger kropsprog. Jeres video er god og sjov, man kan se at i selv har fået lov til at lave den 

:-) Ses ! Hold jer muntre :-) 

Hvor kan projektet iagttages?  

Projektet betjener sig af en række kommunikationsplatforme, som viser noget af det arbejde lærere og elever 

sammen med professionsforskerne har planlagt og gennemført. I samfundsfag arbejder man fx med blogs, hvor 

elever oploader tekster og billeder om deres hjemby, deres interesser og ikke mindst deres oplevelser med at 

arbejde med danske elever.  

http://gnu-historia.blogspot.com/ 

GNU – referencegruppe er på plads  

En række personer fra Norge, Danmark og Sverige har sagt ja til at indgå i referencegruppen i GNU. 

Referencegruppen består af en repræsentant fra det danske Børne- og undervisningsministerium, fremtrædende 

undervisningspersoner fra professionshøjskoler i Norge, Sverige og Danmark samt personer fra det kommunale 

niveau. Referencegruppen skal følge projektet og være med til at profilere projektets arbejde og resultater.  

EU-Interesse for GNU-projektet 

Danmark har som bekendt overtaget formandsskabet i EU, og dette har kastet glans på projektet 

Grænseoverskridende Nordisk Undervisning. I den forbindelse skal GNU-projektet repræsenteres i et europæisk 

magasin, hvor bl.a. Statsminister Helle Thorning Schmidt og Udenrigsminister Villy Søvndahl også er bidragydere. 

Magasinet præsenterer en række andre interreg-projekter. Tidligere udgivelser kan læses her: 

www.governmentgazette.eu 

 

 

 

 

http://gnu-historia.blogspot.com/
http://www.governmentgazette.eu/
http://56bla.se/?attachment_id=19

