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GNU undervisningsforløb maj-juni 2013 

Modersmålsgruppe C 

 

 

Grænseoverskridende litteratur 
3 romaner 

 
Deltagende lærere og klasser 

  

Gunilla Forssell Eriksson        Ytterbyskolan – Kungälv (Sv)           8.klasse 

Anne Grethe Aarnes                 Gulskogen skole – Drammen (No)    6.klasse 

Niels Bent Hansen                    St. Jørgen Skole – Roskilde (Dk)      8. klasse  

 

 

1. 

Elever fra en svensk, en norsk og en dansk klasse mødtes i 9 grupper via Adobe 

Connect og samtalede om en svensk, en norsk og en dansk litterær tekst, som de alle 

havde læst. I dette tilfælde var teksten et afsnit fra en roman, som hver af de tre 

klasser havde valgt. Fra hver gruppe var der valgt en ordstyrer, der sørgede for, at 

dagsordenen blev overholdt.   

 

 

2. 

Vi valgte, at eleverne skulle læse skønlitteratur for unge i Norden, som belyste 

menneskers vilkår, identitets- og livsspørgsmål. 

 Via arbejdet med og kommunikationen omkring teksterne skulle eleverne dels 

præsenteres for sproglige træk, der var ens og forskellig, dels opleve fælleskulturelle 

træk de nordiske lande imellem. 

 

For at få et indtryk af, hvad eleverne kunne lide at læse, lod vi eleverne vælge hvilken 

bog vi skulle hente tekstuddraget fra.  

 

Den norske klasse valgte Mannen med seks fingre (2012) af Arne Svingen. 

Bogen er den tredje i serien Svingens mørke verden og er en gyser for børn og unge. 

 

Den svenske klasse valgte Tusen gånger starkare (2006) af Christina Herrström. 

Den nomineredes til Augustprisen 2006 og handler om magtspillet mellem kønnene i 

skolen. 
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Den danske klasse valgte Skyggeporten (2006) af Lene Kaaberbøl, en fantasy-

roman om den stumme pige Anna, der søger sin mor i en anden verden. 

 

 

3. Projektforløb 

(Grænseoverskridende arbejdsformer, undervisningsressourcer og teknologiske 

værktøjer) 

 

Forløbet var at lade hver af klasserne i de tre lande vælge en roman, som de havde 

læst i klassen. Vi lærere valgte derefter et afsnit fra den valgte roman på ca. 4 sider, 

som vi sendte til hinanden, hvorefter vi delte de tre tekster ud til eleverne i klasserne. 

Herefter forberedte eleverne sig på Adobe Connect-samtalerne ved at arbejde med alle 

tre tekster. Arbejdet med teksterne havde følgende fokuspunkter: 

 

De to andre nordiske landes tekster blev læst med henblik på at få en umiddelbar 

forståelse af tekstens indhold. Her blev en del ord oversat. Eleverne fandt også ord, 

der blev skrevet ens, men som betød noget forskelligt. Formålet var, at skabe 

opmærksomhed omkring sproglige ligheder og forskelle. 

 

Derefter arbejdede eleverne i deres egen tekst med følgende opgaver: 

 

 At forberede et resumé af romanen således at indholdet kunne gengives for 

eleverne i de to andre lande. Heri indgik også det valgte afsnits placering i 

romanen. 

 

 At kende forfatteren. 

 

 At præcisere genren. 

 

 At afklare fortællerperspektivet. 

 

 At fortolke, dvs. forstå romanens tema og budskab. 
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Adobe Connect - mødet 4. juni 2013 forløb efter en plan og en dagsorden, der var 

udarbejdet på forhånd. For bedst at kunne iagttage, hjælpe til med og overskue 

samtalerne valgte vi at lade en gruppe samtale ad gangen. Ordførerskabet gik på skift 

mellem landene. Det land, der er anført øverst i hver af nedenstående tider, havde 

ordførerskabet. Her er som eksempel ordførerskaberne for de danske elever anført 

med fede typer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC-tider 

 

Gruppe 

  8.55-9.15 1 
Adam, Edvin, Elin P (Sv) 

Camilla, Emil E (Dk) 

Anders, Celine (No) 

  9.20-9.40 2 
Gabriel, Marion (No) 

Maria, Hella, Hanna, Anton (Sv) 

Karoline, Magnus (Dk) 

10.00-10.20 3 
Dilek, Nicholas (Dk) 

Jonas, Sara (No) 

David, Lina, Maja K (Sv) 

10.25-10.45 4 
Maja L, Kevin, Elin J (Sv) 

Natasja, Mikkel (Dk) 

Lina, Henrik (No) 

10.50-11.10 5 
Tobias, Dita (No) 

Alicia, Johanna, Vera (Sv) 

Diana – Julie – Aske (Dk) 

11.15-11.35 6 
Lærke V – Jonas (Dk) 

Olta, Raidir, Eline (No) 

Rasmus, Elin J, Tintin (Sv) 

12.10-12.30 7 
Vera, Emmely, Erik (Sv) 

Tenna – Emil B (Dk) 

Pernille, Eskil, Karen (No)  

12.35-12.55 8 
Vanja, Marius (No) 

Amelia, Linus, Felicia, Anna (Sv) 

Ahmed, Maria (Dk) 

13.00-13.20 9 
Amalie, Lærke L (Dk) 

Isabell, Alexander, Milana (No) 

Desirée, John, Sara (Sv) 
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Der var afsat ca. 20 minutter til hvert møde. Planen for de enkelte AC-samtaler var 

følgende: 

1) Ordstyreren bød velkommen 

2) Alle præsenterede sig kort med navn og sagde lidt om sig selv, alder, interesser 

m.v. 

3) Land 1 præsenterede sin bog (forfatter, titel og et kort indholdsreferat eller 

resumé) 

4) Et lille afsnit læstes op (ca. 1 minut) 

5) Ordstyreren ledte samtalerne omkring den bog som land 1 havde valgt (sprog, 

fortællerperspektiv, tema/budskab) 

6) Land 2 præsenterede sin bog (forfatter, titel og et kort indholdsreferat eller 

resumé) 

7) Et lille afsnit læstes op (ca. 1 minut) 

8) Ordstyreren ledte samtalerne omkring den bog som land 1 havde valgt (sprog, 

fortællerperspektiv, tema/budskab) 

9) Land 3 præsenterede sin bog (forfatter, titel og et kort indholdsreferat eller 

resumé) 

10) Et lille afsnit læstes op (ca. 1 minut) 

11) Ordstyreren ledte samtalerne omkring den bog som land 1 havde valgt (sprog, 

fortællerperspektiv, tema/budskab) 

 

Spørgsmål og emner som oplæg til AC-samtalen elever. 

 

1)  Var teksten svær at læse og forstå? 

2)  Hvilke ord kendte I ikke (giv nogle eksempler) 

3) Var der nogen ord der var næsten ens, men som betød noget andet? 

4) Hvilken genre er bogen skrevet i?  

5) Fortællerperspektiv 

     Hvem ser vi, oplever vi, handlingen igennem? 

Hvilken betydning har dette for læserens oplevelse af handlingen? 

6) Tema / budskab 

     

Ekstra spørgsmål – hvis der var tid tilovers 

 Hvilke tanker og følelser fik I, da I læste teksten? 

 Hvilke ligheder og forskelle er der mellem de tre tekster / bøger? 

 Havde nogen fra de to andre lande læst bøgerne? 

 Hvilke andre bøger kan I lide at læse? Lav eventuelt en liste med bøger, som I 

vil anbefale. 

12) Ordstyreren takkede for samtalerne og afsluttede mødet. 
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Vi valgte at afvikle samtalerne i grupper á ca. 6-7 elever, 2-3 elever fra hvert land, dels 

for ikke at gøre grupperne for store, dels for at den enkelte elev havde mindst en fra sit 

eget land at støtte sig til under samtalen. Dette gav endvidere mulighed for at alle 

eleverne kunne se hinanden samtidig, og at ordstyreren havde mulighed for at 

overskue, hvem der markerede for at få ordet. 

 

Når vi lod samtalerne afvikle med en gruppe ad gangen skyldtes det også, at vi lærere 

havde bedre mulighed for at hjælpe eleverne samt følge med i og få et indblik i, 

hvordan samtalerne fungerede.  Dette udelukker ikke, at man i et andet projekt kunne 

have afviklet flere samtaler på samme tid, men det ville i dette tilfælde forudsætte lidt 

mere øvelse og erfaring fra elevernes side.  

 

Som udgangspunkt fungerede Adobe Connect udmærket som kommunikationsmiddel, 

omend lydkvaliteten kunne have været bedre. Det var i denne forbindelse nogle gange 

nødvendigt enten at gentage, hvad der blev sagt, eller at skrive beskeder til hinanden. 

 

4. Evaluering og perspektivering 

 

AC-møderne blev efterfølgende evalueret med eleverne via nedenstående 

spørgeskema. Eksempler på elevernes svar er anført i kursiv. 

 

 

1.  

Hvordan synes du, at arbejdet med teksterne fungerede? Tænk her både på den sproglige 

forståelse og på, hvor tydeligt du kunne se fortællerperspektiv, genre og budskab i de tre 

tekster. 

 

Arbejdet med teksterne gik udmærket. De danske og norske elever syntes at den svenske tekst 

var noget svær.  Her var der var en hel del ord, der skulle oversættes.  

 

 

2. 

Hvordan syntes du, at AC-mødet fungerede i din gruppe?  Hjalp det at anvende dagsordenen?  

Blev det en god samtale? 

 

 

Lyden var ikke så god, men resten af teknikken fungerede fint. Det var fint, at der var en 

dagsorden for samtalen, men den skulle nok gøres lidt tydeligere, for der var nogen 

usikkerhed om, hvad man skulle sige og hvornår. Det var nogle gange svært at forstå, hvad 

der blev sagt. 

 

Nogle af ordstyrerne havde lidt svært ved at holde samtalen i gang. 
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3. 

Hvordan fungerede forståelsen mellem eleverne fra de tre lande? Hvilke hjælpemidler 

anvendte I for at kompensere for manglende forståelse under samtalen? 

 

Samtalen var svær. Der var en hel del ord, som eleverne ikke forstod.  De danske elever syntes 

at de norske elever var lettest at forstå. De svenske elever havde lettest ved at forstå de norske 

elever. Der blev nogle gange talt for hurtigt. Det hjalp at følge med i teksterne, når der blev 

læst op. Eleverne kompenserede ved at skrive meddelelser til hinanden, og nogle gange fik de 

også hjælp fra lærerne. 

 

 

 

 

4. 

Har du nogen forslag til, hvordan samarbejdsprojektet kunne forbedres? Tænk både på 

indhold, arbejdsmåde, tiden, der var afsat til det, og IT. 

 

Der skulle have været lidt mere tid til at arbejde med teksterne.  

 

Der skulle have været mere tid til at snakke med hinanden – også om noget andet end 

bøgerne. Der skulle have været mulighed for at kommunikere og samtale inden mødet, så man 

kunne vænne sig lidt til sproget.  

 

 

 

 

På et afsluttende møde evaluerede vi tre lærere forløbet. Vi var enige om, at idéen og det 

valgte koncept med tekstarbejdet fungerede fint, men at der også var dele af forløbet, der 

kunne forbedres.  

 Det ville måske have været en god idé at lade eleverne mødes for at tale mere samme om 

dem selv, fx om det sted, hvor de bor, om deres interesser og om skolen, således at de kendte 

mere til hinanden og vænnede sig til sproget, inden de tog fat på den konkrete opgave. Vi 

kunne også have brugt lidt mere tid på at forberede os på AC-mødet omkring opgaverne til 

teksterne.  

 Vi syntes, at vi gjorde nogle gode erfaringer med det fælleskulturelle arbejde, specielt også 

da de nordiske sprog og den nordiske litteratur er inddraget i vores læseplaner. Man kunne 

sagtens forstille sig, at GNU-projektet gav anledning til et videre samarbejde mellem 

venskabsskoler i de nordiske lande om fælles undervisningsforløb.  

 

Niels Bent Hansen 

Sct. Jørgens Skole - Roskilde 

Klassematchkoordinator i modersmålgruppe C   


