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Anslag: 
Børneliv og skolegang i Norden gennem det 20. århundrede. Forløbet har haft fokus på et 
fælles område i de skandinaviske læseplaner – børn og unges vilkår i det 20. århundrede 
med fokus på fritid, arbejde og skole i et komparativt og forandringsperspektiv. Fokus på 
forandring og komparation grunder i ønsket om at eleverne også skulle arbejde online i 
synkrone læringsmiljøer, hvorfor det foranderlige og det komparative landene imellem 
kunne være det faglige omdrejningspunkt for at lære både om egen og om de andre 
landes skole-, arbejds- og fritidskulturer i et børneperspektiv. 
 
Kontekst 
Historie/samfundsfag: 
Rødskog skole, Norge 7. trinn 12/13 år 
Glasbergsskolan, Sverige, 12 år 
Absalon Skole, 13 år 
 
Fagligt indhold: 
Fokus i det faglige forløb har særligt været på år 1900, 1950 og 2000. Eleverne har gjort 
brug af kilder og egne erfaringer til at skabe den fornødne forståelse for den historiske 
udvikling. 
 
Målene for eleverne har været at de skulle tilegne sig en forståelse for ligheder og 
forskelle i den historiske og kulturelle udvikling som de tre lande har gennemgået. 
 
Grænseoverskridende arbejdsformer: 
Eleverne har brugt Skype og Abobe connect(AC)  til at samarbejde i lyd og billeder på 
tværs af landene. De har sendt undervisningsmateriale til hinanden via Skype og AC. 
Enkelte elever har også kommunikeret via mail og sendt hinanden forslag til indhold af 
emnerne.  
 
Eleverne har arbejdet i lyd og billeder for at aftale indholdet af projekterne. Der har været 
en fokus på at eleverne skulle overvinde sproglige barrierer og dermed skabe en proces 
og et produkt i fællesskab. Derudover har den skriftlige kommunikation givet mulighed for 
en længere fordybelse.  
 
Det har været centralt at eleverne skulle kunne arbejde sammen trods sproglige 
vanskeligheder, men det har samtidig også været en styrke at de har haft mulighed for at 
læse tekster på de andre sprog til at skabe en mere samlet forståelse.  



 
Eleveren har haft et godt udbytte af arbejdsprocessen, og har overvundet de værste 
bekymringer over de sproglige forhindringer både ved at talte sprog og det skriftlige. 
 
Teknologier, værktøjer og undervisningsressourcer 
Våra erfarenheter är att där vi valde digitala verktyg som eleverna kände till blev det mer 
fokus på ämnesinnehållet. T.ex. är våra elever vana vid att blogga och skriva i delade 
dokument. Däremot var adobe connect nytt för dem, därav stötte vi på mer problematik vid 
detta verktyg och samtalen innehöll mer fokus på hur man använder verktygen än själva 
ämnet(faget). 
 
Afrunding og perspektiveringer: 
För oss pedagoger och våra elever har det varit spännande och utmanande att arbeta 
gränsöverskridande. Mervärdet är att få insyn och begrepp om nordisk undervisning totalt 
sett (läroplan, diskussioner lärare emellan) men även det ämnesmässiga innehåll som vi 
behandlat just inom detta smala ämnesområde. Det vore en spännande utveckling att få 
fortsätta ett sådan här typ av samarbete ur ett framtida perspektiv, gärna ur ett mer 
långvarigt perspektiv med ordentliga plattformar för planering/möten eftersom 
jag(Sofia)tror att denna typ av samarbeten stärker saker som att man i framtiden söker 
nordisk kompetens inte just svensk, dansk, norsk etc. Man behöver kunna kommunicera 
mellan länderna på ett bra sätt, gärna såhär redan i skolan med hjälp av digitala verktyg. 
Detta är bara en bonuseffekt som ett sådant här arbete kan få för framtiden. 
 
I et spørgeskema blev de 3 klasser spurgt om, hvorfra deres historiske oplysninger om 
Sverige, Norge og Danmark stammede. Spørgsmålet var et forsøg på at afdække de 
mangfoldige historiske produktionssteder, der formidler, skaber og ændrer historisk 
bevidsthed i denne konkrete kontekst.  Danskerne svarede: Undervisning i skolen 14, 
forældre 14, bedsteforældre 6, andre voksne 4, tv 13, rejser 5, museer 3, blade/aviser 3, 
film 3, filmserier 2, romaner 3, tegneserier 1, hjemmesider på internettet 10 og GNU – 
samarbejdet 4. De norske elever: Undervisning i skolen 12, forældre 1, bedsteforældre 2, 
andre voksne 5, tv 3, museer 5, blade/aviser 1, film 2, romaner 1, foto 1, hjemmesider på 
internettet 4, GNU – samarbejdet 9 og andre; radio 1. Svenskerne: Undervisning i skolen 
9, GNU – samarbejdet 3, böcker 1, forældre 1, internettet 1 og andre voksne 1. 
Det fremgår af svarene, at skolefaget topper i alle 3 lande som vigtigste produktionssted 
(14, 12 og 9). I Danmark er forældrenes bidrag (14) via snak og diskussioner i hjemmet 
dog lige så central som skolefaget. GNU – samarbejdet er dog nogenlunde repræsenteret 
(4, 9, 3).  
 
Dette kan anses som selvindlysende, al den stund at det er den faglige ramme og at GNU 
– samarbejdet finder sted i skolefagets regi. Men betragtes det i en fremtidig ramme, må 
arbejdsformen anses for at udgøre et potentiale, der kan måle sig med andre 
produktionssteder og blive en del heraf. 
 
Forløbet med skolen i det 20. århundrede affødte ikke så mange svar i undersøgelsen 

blandt de danske og norske elever. Faktisk nævnte danske elever ikke noget om skole og 

børn i besvarelsen om deres viden om dansk, norsk og svensk historie. 2 norske nævnte 

de svenske skolekantiner. 2 svenske elever skrev, at i Norge havde man altid selv taget 

sin mad med, og at der blev indført 9 – års skolepligt tidligere end i Sverige. Svenskerne 



tillagde skolen og børnene en mere central rolle i deres beskrivelse af svensk historie: 

Barns rettigheder: Barnen jobbade mer förr en nu 2, Barnen och skolan 6, Under 1900-

talet fick man slå barn i skolan vilket senare förbjöds 2,  Barnarbete avskaffas 1.  

 

En del elever anførte samarbejde, stridigheder og krige de 3 nordiske lande imellem. 

Blodbadet i Stokholm skrev 3 danske og 5 svenske. Kong Gustav Vasa 6. 

Unionsopløsningen i 1905 mellem Sverige – Norge anføres af 8 norske og 6 svenske 

elever. Kalmarunionen nævnes af 1 dansker og 2 svenskere. 2 verdenskrig har spiller en 

central rolle i både de norske og danske besvarelser, 8 og 6. Navne, store historiske 

personligheder som konger, dronninger, forfattere mv. nævnes i et vist omfang og i perifer 

katastrofer og epidemier som pest og brande. Mere institutionelle materialistiske forhold 

som krige, grundlove, unioner spiller en stor rolle. Sociale forhold og rettigheder er mere 

perifer hos danskerne og nordmændene end hos svenskerne. 

 

Man kan konkludere forsigtigt, at der på den ene side er et vist kendskab til de 3 landes 

fælles historie, da de indgår i hvert enkelt lands nationale historie og på den anden side 

kan man iagttage hvert lands fokus på egne historiske ikoner og hændelser. Der er både 

fælles historisk bevidsthed  og en der er forskellig. 

 

Et centralt problem i samarbejdet var tekniske problemer, hvilket understreges af, at både 

norske og danske elever i stort omfang påpeger teknikken som et problem ( 12 og 10), 

mens kun 3 svenskere anser dette som et problem. Sproglige problemer er ligeledes en 

udfordring for 10 svenskere og 3 danskere, mens norske elever ikke påpeger et sprogligt 

problem.  

 

De tekniske og sproglige problemer afspejles dog også i elevernes mere tvivlende ønske 

om mere samarbejde de nordiske lande imellem: 5 danske elever siger ja, 6 norske og 4 

svenske. Nej siger 4 danske, 5 norske og 3 svenske. Ved ikke er 8 danske, 6 norske og 6 

svenske. Derfor kan det konkluderes, at grænseoverskridende samarbejde kræver en 

velfungerende teknik og sproglige kundskaber.   

 

SAMARBEJDSFORMER – historie/samfundsfag 

Samarbetsformerna mellan lärarna har fungerat väl, tycker jag. Vi har alla haft en hög 

ambition över att vilja lyckas med detta. Dock har det gått väldigt mycket mailkontakt 

mellan oss. Kommunikation mellan lärarna har flytit på skriftligt utan några 

missuppfattningar dock hade vi ett tillfälle då vi muntligt stämde av och missuppfattade vad 

vi skulle göra på lektionen. 

 

Både lærere og elever har arbejdet i Adobe Connect – og altså anvendt dette værktøj 

både til planlægning, evaluering og i selve undervisningen. 

 


