
Samarbejdsformer i match-grupperne i modersmål 
 

”GNU er et grænseoverskridende undervisningsprojekt, 

hvor man skal bestræbe sig på at tænke anderledes” 

(lærere fra matchgruppe D) 

 

Nedenfor beskrives tre velfungerende ”samarbejdsformer” fra de fire match-grupper i modersmål. 

Beskrivelsen forholder sig til det grænseoverskridende samarbejde mellem lærere i Norge, Sverige og 

Danmark, hvorfor udgangspunktet nedenfor er de understøttende teknologier og samarbejdsværktøjer, 

som lærerne har benyttet i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og evaluering af deres 

samarbejde.  

 

 

1. Videokonferencer: 

En af de store udfordringer, når gode samarbejdsrelationer skal etableres v.hj.a. videokonferencer, 

er, at deltagerne i det virtuelle samarbejde helst skal få oplevelsen af at være til stede sammen i et 

”fælles rum”; de skal opleve såkaldt telepresence. For at muliggøre denne oplevelse kræves 

imidlertid en vis tilvænning, både med hensyn til det sociale aspekt og til de tekniske muligheder og 

udfordringer, som diverse videokonference-systemer tilbyder. I match-grupperne i modersmål har 

videokonferencer været anvendt fra begyndelsen, og det ser ud som om, at det 

videounderstøttede samarbejde er kommet til at fungere fint, efterhånden som lærerne har lært 

hinanden at kende og har vænnet sig til formen. 

 

Skype er blevet brugt til løbende kommunikation i forbindelse med forberedelse og gennemførelse 

af undervisningsforløbene i matchgrupperne. Skype er enkelt tilgængeligt og kendt af de fleste på 

forhånd, hvilket betyder, at der – generelt set – ikke er de store tekniske udfordringer her. Lærerne 

har derfor fra begyndelsen kunnet bruge energien på at lære hinanden at kende og på at tænke 

indholdsorienteret. 

 

Adobe Connect er blevet anvendt til det samme som Skype, men fortrinsvis senere i forløbet. Adobe 

Connect kræver en større teknisk tilvænning, men har til gengæld integreret flere muligheder for 

samskrivning og fildeling mv. 

 

Videokonferencer har været afgørende i samarbejdet mellem lærerne, indledningsvis i forbindelse 

med idéudveksling, afgrænsning af indholdet i undervisningsforløbene og uddelegering af 

arbejdsopgaver og senere i forbindelse med den løbende diskussion og justering af aftaler. De 

øvrige samarbejdsformer (se nedenfor) har fungeret i et samspil med videokonferencerne. 

 

Gode råd i forbindelse med brug af videokonferencer: 

- Når man skal samarbejde synkront i videokonferencer, er det vigtigt – af hensyn til tidsfrister – 

at være opmærksom på strukturelle forskelle landene og skolerne imellem, eksempelvis 

placering af ferier, helligdage og særlige aktiviteter mv. 



- Det er vigtig med en tydelig mødestruktur: Dagsorden og evt. mødeleder. 

- Husk at lave referat, så aftaler og deadlines mv. fastholdes. 

- Brug chatten undervej til at understøtte kommunikationen. 

 

 

2. Skriftlige samarbejdsformer: 

Det er helt centralt for samarbejdet, at man har steder, hvor skriftlige dokumenter af enhver art 

kan deles og gemmes. I samspil med og i forlængelse af samarbejdet via videokonferencer har 

match-grupperne i modersmål samarbejdet skriftligt på forskellige måder. 

 

Basecamp, GNU-projektets platform, har været det helt centrale sted for kommunikation og 

fildeling mv. (Word-dokumenter, PowerPoint-præsentationer, samskrivning i Writeboard i 

forbindelse med evaluering og diverse links mv.) 

 

Wikispaces.com har af flere grupper været brugt til at samle undervisningsmateriale, 

elevproduktioner mv.  

 

Gode råd i forbindelse med det skriftlige samarbejde: 

- Det er vigtigt at have klare aftaler om, hvor og hvordan man kommunikerer, således at såvel 

kommunikation og dokumenter mv. gemmes og kan findes senere. 

- Al kommunikation bør være tilgængeligt via Basecamp – enten direkte eller som tilgængelige 

links til andre medier eller sider. 

- Anvend samskrivningsværktøjer. Ud over Writeboard i Basecamp, kan det anbefales at arbejde 

med fælles dokumenter (f.eks. i Google-doc). 

 

 

3. Fælles læreroplæg for eleverne 

Et væsentligt potentiale i forbindelse med det grænseoverskridende GNU-samarbejde mellem 

lærerne er muligheden for at udarbejde og holde synkrone eller asynkrone læreroplæg for 

eleverne. I projektet er der blevet arbejdet med fælles læreroplæg i form af: 

 

- Video-oplæg/PowerPoint (synkront): Fælles oplæg til alle elever om tegneseriens virkemidler 

(på dansk) 

- Video-oplæg (asynkront): Henholdsvis introduktion til programmet Pixton, som kan anvendes til 

produktion af tegneserier (på norsk) og introduktion til Wikispaces (på svensk).  

 

Gode råd i forbindelse med fælles læreroplæg: 

I et grænseoverskridende nordisk projekt er det af stor værdi at samarbejde med hinanden ved at 

”dele” undervisningen. Det giver lærerne en indsigt i hinandens tilgang til det faglige stof og 

dermed mulighed for, at man via samarbejdet kan lære af og berige hinanden. Samtidig kan man få 

oplevelsen af at ”undervise sammen”, når man overværer hinandens undervisning i klasserummet. 

Endelig kan den fælles undervisning give både lærere og elever en oplevelse af et reelt behov for at 

kunne forstå hinanden over grænserne. 


