
GNU undervisningsforløp Science B – fase 3 

  

"Felles hav, felles utfordringer"  
- Silden var likevel ikke "død"  

  

Ann Kristin Adolfsen, 7a, Kjølberg skole, Fredrikstad Norge  
Maria Damlund, 7a, Sct Jørgens skole i Roskilde, Danmark. 
Rasmus Enemark, Sct Jørgens skole i Roskilde, Danmark. 

 
«Danmark og Norge har havmiljøet som fælles biotop. Dog er der pga dybdeforskellen og 
landskabet alligevel store forskelle på havets beboere. Vi vil i vores forløb om det fælles 
hav fokusere på forskelle og ligheder, og lade eleverne fordybe sig i havets 
mangfoldighed.» 
 
Prosjektet har i fase 3 gått inn i en mer direkte kommunikasjon og elevene har prøvd ut å 
samarbeide via videokonferanse og i tillegg fått undervisning av forskere 
via adobe Connect. Arbeidet ble presentert i Wikibok. Wikibok er bygget på 
samme plattform som wikispaces (som vi brukte i periode 2) 
 

 
Elevene på Kjølberg skole går sjuende klasse og er 12-13 år gamle. Prosjektet inngår i faget 
naturfag.  
Elevene på Sct. Jørgens skole går i syvende klasse og er omkring 13 år gamle. Prosjektet 
inngår i faget Biologi, som har 2 ukentlige leksjoner. 
  

 
  
Lærersamarbeid 
Lærerne i prosjektet har samarbeidet ved en gang i uken, i forkant og under arbeidet møttes 
på Adobe Connect videokonferanse. 
Der ble detaljene for undervisningsforløpet lagt. 
Mellom møtene ble ulikt arbeid utført, og forskere kontaktet for å få faglig hjelp til 
utarbeidelse av oppgavene i temaet. 
En art og en litt mer utvidet oppgave pr gruppe 

 

Mål for undervisningen 
Arbeidet hadde både naturfaglige/Science mål og mål i digitale ferdigheter. 
- få erfaring med å bruke videokonferanse i Adobe Connect 
- bruke wikibok som publiseringsverktøy 
- forstå at latinske navn kan være et godt utgangspunkt for å fastslå arter på tvers av 
landegrenser. 
- hver gruppe skulle fordype seg i en art som lever i vårt felles område 
- hver gruppe skulle få et kjennskap til forskjeller og likheter i det dansk/norske hav. 
 
 

  



Begrunnelse for valget av faglig emne/innhold  
Danmark og Norge har noe til felles. Våre havområder er avhengige av hverandre. Det er 
mange av de samme artene som hører hjemme begge steder, samtidig er det store 
naturmessige ulikheter i de to områdene. 
Flere av de mest kjente artene i områdene har ulike navn på dansk og norsk, andre er 
identiske. For å være på den sikre siden må man gå via de latinske navnene når man skal 
skrive om artene. 
Valg av arter og oppgaver i perioden ble styrt av at det skulle være enkelt, gjenkjennelig og 
at elevene også kunne arbeide med dette på tvers av landegrensene. 
 
I tillegg planla vi at deler av undervisningen skulle foregå grenseoverskridende. 
En norsk lærer skulle undervise begge klasser i bruk av wikibok via videokonferanse fra 
klasserommet i Norge.  
Den danske forsker skulle samtidig undervise danske og norske elever fra skolen i Roskilde 
og den norske forsker skulle undervise elevene i Norge og Danmark fra Kjølberg skole i 
Fredrikstad.  
 

Rammefaktorer: 
Da det var varslet Lockout i Danmark etter påske, ble perioden for prosjektperioden sentrert 
til uke 9-12. Elevene skulle arbeide sammen med oppgavene i løpet av 1 ½ time (2 
skoletimer) disse fire ukene. 
Elevene ble inndelt i åtte grupper, med ca. 6 elever i hver gruppe - 3 fra Danmark og 3 fra 
Norge. 
Hver gruppe fikk et samarbeidsområde på Adobe Connect og en innlogging til å redigere 
Wikibok. 
 

Grenseoverskridende arbeidsformer  
http://no.wikibooks.org/wiki/GNU_Science_B 
 

 

Forberedelser: 
- Elevene ble inndelt i 8 grupper. 
- Hver gruppe fikk sin Adobe Connect tilkobling og innlogging til Wikibok.  
- Innen uke 9 måtte elevene ha presentert seg selv på Adobe Connect 
- elevene testet utstyret de skulle benytte i uke 8. 
- lærerne lagde, i samarbeid med Espen Braathen oppgavene 
- Tidsrammen og tidspunkt ble planlagt (Det ble satt av 90 minutter til en arbeidsøkt) 
 

 
 

http://no.wikibooks.org/wiki/GNU_Science_B


UKE 9 (1. arbeidsøkt): 
Undervisning av både de norske og danske elevene i bruk av wikibok via Adobe Connect. 

 

8 Grupper, hver gruppe jobber med 1 art og et emne/tema:  

  

Om arten: Norsk navn, dansk navn, latinsk navn  

  

Artens systematiske plassering med beskrivelse av kjennetegn, utseende, etc.  

  

 Tilhørighet i naturen, hvor holder den til, utbredelse, hva lever den av, blir den spist 

av andre, hvordan beskytter den seg etc. 

 Bruk (til mat, pryd, redskap, eventuell giftighet, råstoff til industri, etc.). 

 Skade eller ulempe 

 Eventuell anvendelse i lek og myter (gjerne både historisk anvendelse og hvilket 

potensial du mener den kan ha for lek og nytte). 

  

Følgende 8 arter ble valgt ut til arbeid i uke 9 (1. uke) 

 Torsk, rødspætte makrel (scomber scombrus), kulmule (merluccius merluccius), Ulk 

(myoxocephalus scorpius),  Hornfisk (belone belone), havtaske (lophius piscatorius), pighaj 

(squalus acanthias) 

I tillegg skal det lenkes til dansk og norsk wikipedia i wikibok. 

Artene presenteres i wikibok. 

 

 Emner/temaer:  

 1) Beskrivelse av strandområdet: 

  

Geografisk plassering (kart), geologiske forhold (fjellgrunn, sandbunn etc.) 

Ferskvannspåvirkning (f.eks. er området Storesand ligger påvirket av utløpet av Glomma som 

tilfører mye ferskvann). Det kan være vanskelig å si noe konkret om saltinnholdet hvis man 

ikke har målt det, men data kan innhentes fra andre (Ny Vigra samler inn data om 

saltholdighet og temperatur i fredrikstadområdet, og data er tilgjengelig her: 

https://www.fredrikstad.kommune.no/no/Organisasjon/Virksomheter/Pedagogisk-

senter/Nyvigra/Malinger/) og det varierer en del avhengig av strøm, tidevann etc. Men man 

kan si litt generelt om det ut fra geografisk beliggenhet. 

  

Andre forhold som berører vannkvalitet (oksygeninnhold, sirkulasjon etc.) vil også være 

avhengig av geografisk beliggenhet og kan høre inn under dette temaet.  

Værstatistikk kan innhentes fra f.eks. YR, og man kan se på forskjeller Norge vs. Danmark 

  

https://www.fredrikstad.kommune.no/no/Organisasjon/Virksomheter/Pedagogisk-senter/Nyvigra/Malinger/
https://www.fredrikstad.kommune.no/no/Organisasjon/Virksomheter/Pedagogisk-senter/Nyvigra/Malinger/


  

Nordsjøsilden: Her er det mye å ta av, og kan gi grunnlag for flere grupper, f.eks. 

  

2) Nordsjøsildens biologi, hvor gyter den, hvor vokser den opp hva lever den av etc. 

  

3) Fiskeri av Nordsjøsild før og nå, se på fangsthistorikk gjennom tidene og årsaker til 

opp/nedganger, det fins en del stoff å finne om dette. 

  

4) Fiske av andre arter i skagerakkområdet (ikke nødvendigvis bare fisk, også reke krabbe 

etc.) 

  

5) Man kan også se på strømforholdene generelt i området, og kan f.eks. se på hele 

nordsjøområdet og gi en generell beskrivelse av hvor vannmassene kommer fra (Her er det 

både tilførsel av brakt vann fra Østersjøen, og salt vann fra Atlanterhavsstrømmen). 

  

6) Historisk beskrivelse av området, her er det mange muligheter, f.eks. å se på betydningen 

av fiske for lokalsamfunnet, hva slags fiskemetoder har de brukt, hvordan ser fiskebåtene ut 

etc. 

  

7) Næringskjeder, Det er mange næringskjeder å ta av, men det er også mulighet for å belyse 

noen generelle økologiske begreper slik som 

  

næringskjede 

Næringsnett 

næringspyramide 

å bruke eksempler fra strandsonen/sjøen… 

  

8) Ånding: Hvordan ta opp oksygen fra vann; hvordan "puster" fisken under vann. Her kan 

man jo også se på andre utfordringer ved å leve i havet f.eks. hvilke utfordringer det er å leve 

i strandsonen (slik som å holde seg fast, uttørking, mye lys, is og kulde, bølgeslag, liten plass, 

temperaturendringer og hvilke tilpasninger finner man hos forskjellige organismer). 

 

 

UKE 10 (2. arbeidsøkt)  

Temaer: 

8 Grupper, hver gruppe jobber med 1 art: 

  

Om arten: Norsk navn, dansk navn, latinsk navn  

  

Artens systematiske plassering med beskrivelse av kjennetegn, utseende, etc.  

  



 Tilhørighet i naturen, hvor holder den til, utbredelse, hva lever den av, blir den spist 

av andre, hvordan beskytter den seg etc. 

 Bruk (til mat, pryd, redskap, eventuell giftighet, råstoff til industri, etc.). 

 Skade eller ulempe 

 Eventuell anvendelse i lek og myter (gjerne både historisk anvendelse og hvilket 

potensial du mener den kan ha for lek og nytte). 

 

Vi tok utgangspunkt i dette: 
Krepsdyr: Reker, kreps, krabber, tangloppe 
Skjell og muslinger: Østers, knivskjell, blåskjell, kuskjell, hjerteskjell, albueskjell, muslinger 
Snegler: butt strandsnegl, strandsnegl 
Fisk: ringbuk, makrell (dissekering i Roskilde, høsten 2012), torsk, sei, flyndre 
¨Tang og tare: grisetang, blæretang, sagtang, sjøgræs 
"locations" 
 
Dette er en inndeling som er kjent for elevene fra høsten 2012. 
 

Følgende 8 arter ble valgt ut:  

 

Gruppe 1: Blå musling 

Gruppe 2: Tangnål 

Gruppe 3: strandsnegl 

Gruppe 4: reker 

Gruppe 5: blæretang 

Gruppe 6: sjøgræs 

Gruppe 7: hjerteskjell 

Gruppe 8: stillehavsøsters 

 

Uke 11 (3. arbeidsøkt) 

  

Asynkront arbeid med wikiboka 

De siste oppgavene gjøres 

John har et 15 min opplegg for de danske og norske elevene 

Resten av tiden hadde elevene gruppearbeid om de gitte emnene. 

 



 

UKE 12 (4. arbeidsøkt)  

 
 
Det ble i fjerde arbeidsøkt jobbet videre med de oppgaver elevene fikk i uke 2/3. 
Elevene fortsatte med synkront arbeid via Adobe Connect, med fokus på å lage 
wikiboksidene ferdig – og bruke informasjon man har funnet tidligere. 
Økten ble startet med at Espen Bråthen holdt et 15 min undervisningsopplegg for de 
danske og norske elever. 
 http://no.wikibooks.org/wiki/Naturfag 
 
 

 
 
Evaluering 
Det ble gjennomført en evaluering i begge klassene etter endt periode. 

 
Elevenes evaluering 
Elevene i Norge og Danmark har i evaluering kommet med de samme tilbakemeldingene. 
Utfordringene i opplegget var tekniske og språklige, og noen av gruppene ble hemmet av sitt 
arbeid av den grunn. 
De fikk nok forklaring og forkunnskap for å utføre oppgavene. 
Godt over halvparten av elevene synes dette var en spennende måte å arbeide på. 
Elevene hadde vanskeligheter med å ta «ansvar» for oppgaven, når kommunikasjonen 
foregikk via datamaskiner. Dette kunne kanskje ha vært unngått dersom elevene hadde hatt 
fysisk kontakt i forkant av prosjektet. 
 
Elevene synes at bruk av Skype, som de kjenner, ville vært mye mer hensiktsmessig. 
De kunne også benyttet Google Docs eller skydrive til å samskrive i. 

 
 
Lærernes evaluering 
 
Det var mange utfordringer på den tekniske siden, og vi vil mene at det kan være fornuftig i 
denne type samarbeid å fokusere på at kun noen av elevene har kommunikasjonsansvaret i 
videokonferanse. Dette krever en modenhet hos elevene som ikke alle i en «normalklasse» 
har.  
Dessuten har internettforbindelsen skapt unødvendige problemer. Den var simpelthen ikke 
god nok. 
Bruk av Adobe Connect så tilsynelatende ut til å være greit i forkant, men det var 
problematisk at lærerne ikke hadde administratortilgang.  
Elevene brukte Write Board, og det var forvirrende at de «mistet» sider. Programmet 
opererer i flere lag og man må være observant på hvilken «bok» man arbeider i. Hver bok 
har i tillegg mange sider. 
 

http://no.wikibooks.org/wiki/Naturfag


 
I etterkant kan vi se at prosjektet har gjort elevene mer motivert for å arbeide med havet, 
fjæra og miljøet i havet. De har fått erfaring med bruk av teknologi som samarbeidsverktøy, 
de har brukt videokonferanse, samt brukt wikibok. 
Pga tekniske utfordringer da elevene skulle ha opplæring i bruk av wikibok ble det laget 
screencast om emnet. Da kun den norske læreren hadde benyttet verktøyet lot vi de danske 
elevene diktere de norske elevene når de skrev i wikibok. 
Dette fungerte for de fleste gruppene. 
Vi lærte med dette at det kan være lønnsomt å «ta opp» undervisningen samtidig som den 
gjennomføres. Da har man mulighet til å se gjennom i ettertid hvis det ikke har fungert. 
Wikibokforberedelsene vil kunne benyttes av andre, da det er enkelt å arbeide etter en mal, 
der elevene kun fyller inn de faktastoff som er funnet. (rammen er lagt) 
 
Se vedlegg – oppskrift Wikibok 
 
Legger ved Odd Eriksens observasjonslogg som en bit av evalueringen. 
 

Videre arbeid – hvordan tenke nytt? 

Vi har sett for oss muligheten av at man kan arbeide videre med wikiboka. Dette vil kunne bli 

et oppslagsverk som kan benyttes av andre skoler og klasser. 

Det bør bli større differensiering for elevene, og kanskje ikke alle bør gjøre alt. 

Den tekniske biten i videokonferansene der læreren underviser for et samnordisk klasserom 

må være på plass. Lyd og bilde må pga språklige utfordringer være perfekt. 

En tanke som har kommet opp er dette med stasjonsarbeide. Der elevene spesialiserer seg 

på ulike områder, og der man felles skaper en wikibok og undring for sitt nærmiljøs egenart 

mtp Havet og livet i havet. 

Det er viktig at elevene får drive aktivt feltarbeid og dokumenterer det arbeidet de der gjør. 

Man kan da i forkant stille noen spørsmål, som man kanskje også gjetter seg fram til et svar – 

så kan man teste denne hypotesen. 

Har lyst til å trekke fram de spørsmålene Odd Eriksen, profesjonsforsker ved HiØ, har stilt 

seg i forbindelse med han observasjonslogg fra de norske elevenes møte med 

undervisningsopplegget. Dette må vi ta med oss i planleggingen av videre GNU samarbeid. 

«Oppsummering 
I det videre arbeidet ser jeg noen spørsmål som vi kanskje kan ha nytte av å diskutere: 
 
1. Hvordan har erfaringene med det direkte lærersamarbeidet i AC vært? 
2. Hvordan kan man best forberede elevene på det arbeidet de skal gjøre sammen på nettet? 
Hva slags informasjon må de ha før undervisningsforløpet starter? 
3. Hvilke tekniske problemer har skapt vansker underveis? Hvordan kan man forebygge dem? 
4. Hva er mulige, gode måter å organisere elevene på under undervisningsforløpet? Bør det 
være delte klasser, der noen arbeider med faglig forberedelse/etterarbeid, mens noen jobber i 



nettsamarbeid? Hvordan kan man sikre god oppfølging av elevene dersom man velger å la hele 
klassen (i grupper) arbeide samtidig i nettkontakt? 
5. Hva er de viktigste utfordringene for læreren som klasseleder i slikt nettbasert samspill i 
klassesituasjonen? 
6. Hvordan bør arbeidsoppgavene til elevene være formulert? Detaljerte oppskrifter, åpne tema 
med stor grad av elevstyring i utvikling av oppgavene eller kan utgangspunktet være 
problemoppgaver i faget, der elevene sammen må finne svar? 
7. Hvordan opplever vi at elever som har faglige og/eller sosiale utfordringer har taklet dette 
arbeidet?» 
 

 

VEDLEGG - OPPSKRIFT WIKIBOK 

 

  

<!-- Bytt ut ordet "sei/sej" med navnet på din fisk--> 

'''norsk: sei'''<br /> 

'''dansk: sej '''<br /> 

'''latin: Pollachius virens''' 

:'''kjennetegn:'''  

:::    <!-- Her kan du skrive om fiskens kjennetegn. Den vil komme på trippel innrykk--> 

:'''utseende:'''  

:::    <!-- Her kan du skrive om fiskens utseende. Den vil komme på trippel innrykk--> 

:'''utbredelse:''' 

:::   <!-- Her kan du skrive om fiskens utbredelse--> 

<!-- Bytt ut ordet "fisken" med navnet på din fisk--> 

:'''Fisken før og nå:'''  

::: <!--her kan du skrive om fiskens historie--> 

:'''Fisken som mat:'''  

<!-- Hvis du vil lage en lenk kan du benytte denne lenken--> 

:::[Lenk Lenkenavn]  

<!-- Tegnet kolon : betyr innrykk, :: betyr litt større innrykk ::: betyr stor innrykk.--> 

<!-- Her står det litt om det du skal finne ut av --> 



Artens systematiske plassering med beskrivelse av kjennetegn, utseende, etc.  

•             Tilhørighet i naturen, hvor holder den til, utbredelse, hva lever den av, blir den spist av 

andre, hvordan beskytter den seg etc. <br> 

•             Bruk (til mat, pryd, redskap, eventuell giftighet, råstoff til industri, etc.). 

<br> 

•             Skade eller ulempe 

<br> 

•             Eventuell anvendelse i lek og myter (gjerne både historisk anvendelse og hvilket potensial du 

mener den kan ha for lek og nytte). 

Kilder: <!--Kilder er viktig. Her har jeg lagt inn wikipedia Norge/Danmark som standard. Du må selv 

legge til nye linjer når du bruker ulike oppslagsverk på nettet.--> 

::*[http://no.wikipedia.org/wiki/Sei Wikipedia Norge] 

::*[http://da.wikipedia.org/wiki/Sej Wikipedia Danmark] 

<br /> 

<br> 

[[GNU Science B|Tilbake til forsiden GNU Science B]] 

 

 

 

 

 

 



Etablert 4. mars 2012: 

Logg fra observasjon på Kjølberg skole 28.2.2013 - 
SCIENCE B/GNU 

(Odd Eriksen) 
 
1. Rammene rundt undervisningsforløpet 
 
Forarbeidet bestod i at lærene hadde hatt felles planlegging på nett, også sammen med HiØ. 
 
Det var satt av tid fra 08.00 til ca. 09.30. Elevene møtte litt tidligere enn vanlig, for at det skulle 
passe med tidene til den danske klassen. Elevene var delt i 8 grupper. Hver gruppe hadde bærbar 
PC, og de var tildelt sitt eget rom (sammen med den danske gruppen) i Adobe Connect. 
 
Utstyr og programvare var sjekket lokalt i klassen uka før.  
 
Gruppene fikk en enkel oppgave: 
1. De skulle presentere seg for hverandre 
*2. De skulle forsøke å finne ut norsk, dansk og latinsk navn på en fiskeart, samt evt. finne annen 
relevant informasjon om utbredelsesområde, anvendelse av fisken osv. 
 
Målet var å få elevene til å samarbeide om dette og legge ut info i wikiboken, samt forstå at det 
latinske navnet kan være et godt utgangspunkt for å fastslå arter på tvers av språkgrenser. 
 
 
 
 

 

2. Noen observasjoner og kommentarer 
 
Elevene virket godt forberedt når det gjelder pålogging til AC. Noen hadde lydproblemer (løst 
med headset) og det trådløse nettet var ikke stabilt for alle. Et godt alternativ var kopling til 
fastnettet... 
 
Oppstarten av timen ble litt hektisk, men elevene virket både motiverte for og spente på 
kontakten med sine danske “kollegaer”. de fleste gruppene kom ganske raskt i gang med 
konstruktivt arbeid med oppgaven Gruppene vekslet mellom nettsøk, arbeid med wikiboken og 
direkte kommunikasjon mellom gruppene.  
 



Jeg fikk et inntrykk av at det var en viss “kvalitetsforskjell” på kommunikasjonen. I noen grupper 
tok det sosiale kanskje litt overhånd, på bekostning av det faglige arbeidet. Men samtidig var 
dette en viktig terskel å komme over i forhold til kommunikasjon digitalt og på tvers av 
språkgrenser. 
 
Det så ut til at språket i liten grad ble et problem, og elevene brukte chat-funksjonen når de stod 
fast. Det er mulig at det ikke var så veldig mye muntlig kommunikasjon i noen grupper, og at 
dette forklarer at det var lite fokus på språkproblemer.  
 
En viktig observasjon med tanke på neste gang er at det kunne se ut som om den muntlige 
kommunikasjonen i stor grad dreide seg om sosial kontakt, mens det faglige arbeidet med 
oppgavene ble mer parallellarbeid? Dersom dette er riktig, så bør oppgavene enda tydeligere 
forutsette direkte kommunikasjon om problemløsing, f.eks. ved at elevene må spørre hverandre 
om ting på tvers for å klare å løse oppgavene. 
 
Elevenes oppsummering etterpå var at det var morsomt å forsøke å snakke/forstå dansk. De sa 
at det kanskje var litt mye bråk i rommene rundt gruppene, og at de ønsket mer hjelp fra 
lærerne i forhold til å løse oppgavene. Det var ellers en god stemning i hele arbeidsøkten, og 
elevene gav uttrykk for at de likte denne kontakten med danske elever. 
 
Nå arbeidet elevene ganske fritt på wikiboka. Ann Kristin sier at hun er i ferd med å lage et 
eksempel på en wikiside, slik at strukturen på presentasjonen fra elevenes arbeid blir mer lik. 
 

 

Logg fra observasjon på Kjølberg skole 7.3.2013 - SCIENCE B/GNU 
 
1. Rammer: 
Samme tidspunkt og samme grupper elever. Elevene brukte ca. 15 minutter til å rigge utstyr og 
etablere kontakt med de danske elevene. Teknisk sett ser det ut til at fastnett og Explorer som 
nettleser er best egnet til kommunikasjon med Adobe Connect. Både Espen og Odd fra HiØ 
deltok, sammen med de medlærere som normalt er i klassen.  
Oppgaven var en tilsvarende oppgave som de hadde sist, men med nye arter. Planen var også å 
gi litt opplæring i wikibok felles, slik at elevene kunne drive etterarbeid asynkront med å fylle inn 
informasjon fra samarbeidsøkten. 
 
  



2. Observasjoner og kommentarer: 
Jeg oppfattet denne dagen som enda et skritt videre, ved at det så ut til t flere av gruppene 
kommuniserte mer om arbeidet med oppgaven. Fremdeles ser elevene veldig motiverte ut, og 
det virker som om de synes at kontakten med de danske elevene er spennende. Det er 
selvfølgelig variasjon i modenhet og konsentrasjonsevne mellom gruppene, slik at noen grupper 
bruker med tid på det vi kanskje kan kalle “tull og tøys” eller har vansker med å få etablert 
samspillet om oppgaven.  
 
Jeg ser at lærerne har samarbeidet godt i planleggingen, samtidig som de kommuniserer godt 
underveis. Dette er også en viktig del av den nordiske merverdien; at lærere kan utveksle 
erfaringer og drive felles undervisningsplanlegging. 
 
I det videre arbeidet vil erfaringene fra disse første gangene gi oss et viktig grunnlag for å utvikle 
gode oppgaver som både strukturerer samspillet mot faglig aktivitet, og som skaper et rom for at 
elevene kan lære av hverandre, på tvers av språklige og nasjonale skiller. 
 
Det var også fint å ha klasse -til - klasseforbindelse med lyd tilgjengelig på veggen, slik at vi også 
kunne følge helheten. 
 
Når det gjelder læringsutbyttet så langt for elevene, så er kanskje disse punktene aktuelle? 
 
1. Digital kompetanse: Elevene kan klargjøre utstyr og etablere kontakt i Adobe Connect. Det har 
lært det grunnleggende i å bruke et videokonferansesystem. De har lært å veksle mellom 
konferansen og søking etter informasjon på nettet, samt å legge info inn i delt dokument. 
De har også fått erfaring med noe teknisk problemløsning underveis, eller sett hvor problemer 
kan oppstå. 
 
2. Naturfaglig kompetanse: Her er vi nok i startgropen, men elevene ser ut til å forstå poenget 
med latinske navn som felles utgangspunkt på tvers av språk. De har også arbeidet med å skaffe 
informasjon om ulike arter. Dette skal så bearbeides videre inn i en wiktibok som det kan 
arbeides videre med når det kommer inn nye elever neste år. De vil lære hvordan man arbeider i 
wiki som etterarbeid fram mot neste samarbeidsøkt om en uke. 
 
3. Sosial kompetanse i et nettmiljø: De har fått noe erfaring med å forstå/gjøre seg forstått i 
forhold til danske elever. Det ser ut til at de klarer å kommunisere med støtte fra 
chattefunksjonen. Dette er også en trening i hvordan man skal oppføre seg i slik nettkontakt, og 
trolig er dette et tema som lærerne også kan trekke inn når elevene har fått mer erfaring. 
 
Den siste delen av timene i dag skulle være at AK underviste begge klassene i wikibok. Planen var 
at hun delte skjermen og lyd med begge klassene og gav instruksjon felles. Dette ble vanskelig 
fordi det så ut til at den danske klassen mistet internettforbindelsen?  
 
Denne ideen er god, så derfor bør vi finne ut og teste dette videre, med tanke på flere slike 
forsøk med “grenseoverskridende undervisning i Norden”. 
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Hva har vi oppnådd så langt? 
 
Ved starten av timen så jeg at elevene nå har lært seg å finne fram utstyr og kople seg til AC 
ganske raskt. Rammene rundt elevkontaktene på tvers ser nå ut til å fungere. Det er av og til 
noen lydproblemer eller man må starte på nytt, men flere av elevgruppene klarer nå å etablere 
kommunikasjon både muntlig og med chat relativt raskt. 
 
Vi har også gjort et forsøk til med undervisning på tvers, ved at John hadde en innledning om 
kretsløp og økologi i havet. Dette fungerte også ganske bra teknisk, ved at vi hadde både bilde og 
lyd ganske stabilt, og ved at et dokument ble delt med klassene som illustrasjon i 
fellesundervisningen. 
 
Det er etablert et godt samarbeid mellom klasselærerne, og dette gjelder både planlegging og 
kommunikasjon underveis i undervisningsforløpet. 
 
Vi har også sett at lærerne forsøker å motvirke “ikke-konstruktiv atferd” ved å endre grupper og 
ved å følge opp de gruppene som sliter med konsentrasjonen. 
 
I tillegg har vi nå erfaringer som kan si oss noe om hva som er utfordringer i slikt internasjonalt 
undervisnings- og læringssamarbeid. Det er mulig å begynne å skissere en del trekk ved en mulig 
modell for slik undervisning. 
 
Utfordringer og lærdommer 
 
Hva kan vi si om oppgavetypene? 
De to forrige gangene hadde elevene litt enkle oppgaver knyttet til en art som skulle beskrives av 
hver gruppe. Denne gangen tok vi utgangspunkt i de skissene til oppgaver som vi har utviklet i 
fellesskap. Det var 8 litt større oppgaver, slik at elevgruppene skulle arbeide med ulike oppgaver.  
 
Mitt inntrykk er at dette fungerer best med enkle oppgaver med en tydelig “oppskrift” til 
elevene eller et oppdrag som er enkelt og som engasjerer. I tillegg bør begge oppgavetypene 
kreve “nordisk samarbeid”. Jeg tror vi kan tenke på to måter: 
“Oppskrift-metoden”: (Eksempel oppgaven knyttet til strandområdet (Oppgave 1)):  
 
1. Begge gruppene finner et bilde av sitt strandområde og legger det inn i dokumentet.  
2. Hver gruppe beskriver særtrekkene i landskapet ved den andre gruppens strandområde. Max 
150 ord 
3. Hver gruppe beskriver vanlige arter man kan finne ved sitt område. Korte tekster og bilder. 



4. Gruppene diskuterer artsnavnene og sikrer at de har både danske, norske og latinske navn 
Osv.............. 
 
“Oppdrags-metoden”: (Vedrørende mitt eksempel: Jeg er ikke naturfaglærer....) 
 
1. Her er problemet: “ Kan fisk drukne? Forklar evt. hvordan.” 
2. Begge gruppene forsøker å finne svar på dette ved å undersøke kilder og de skriver en kort 
konklusjon i dokumentet de deler 
3. Gruppene diskuterer det de har funnet ut for å bli enige om en konklusjon og en forklaring 

4. Til slutt lager de en beskrivelse av hva de har lært om 
fiskens åndedrettssystem 
 
Hva har vi lært om klasseledelse i nordisk samarbeid? 
 
I begge klassene er det stor forskjell på hvordan 
elevgruppene takler situasjonen sosialt, og lærerne får en 
utfordring i forhold til både å holde styr på teknologi, sikre 
faglig hjelp til gruppene og samtidig sikre at ikke elever 

bruker situasjonen negativt, enten pga sosial usikkerhet eller manglende mestring av 
læringssituasjonen. 
 
Dette kan kanskje løses ved at arbeidsøkten deles tydeligere opp i: 
 

 “nasjonal” introduksjon (kanskje også med trening på noen faguttrykk på det andre 
språket) 

 fellesundervisning på norsk eller dansk 
 felles elevkommunikasjon på tvers for å løse oppgaver 
 kort fellessamling nasjonalt underveis, hvor gruppene må fortelle medelevene hva de har 

gjort for å oppsummere 
 avsluttende runde med gruppearbeid på tvers 
 felles avslutning enten nasjonalt eller på tvers 

 
Vi har også diskuter en modell med “stasjonsundervisning”, der 2 til 4 grupper kommuniserer på 
tvers for å løse oppgaver, mens de andre forbereder seg eller videreforedler forrige forløps 
materiale. Så bytter man etter halvgått tid. Det blir kanskje lettere for lærerne å følge opp de 
gruppene som er på nettet, og samtidig sikre at elevene har et faglig fokus. Husk at “ Lediggang 
er roten til alt ondt!” 
 

Hva med fellesundervisning?  
 



I dag fungerte teknikken og vi i Norge kunne følge introduksjonen til John. Det var et lite 
ekkoproblem (noe som absolutt ikke bidrar til å gjøre dansk språk lettere tilgjengelig..), men 
dette var periodisk og trolig knyttet til hvordan John beveget seg i lokalet? Trolig er det best å 
bruke en “mygg”? Hva brukte John i dag, tro? 
Den største utfordringen er at læreren må huske på å snakke sakte. Det er vanskelig, fordi vi 
glemmer det når vi fokuserer på faginnholdet. Mange av de norske elevene fikk vansker med å 
forstå, og dermed mistet de konsentrasjonen. Jeg tror også at vi her kan planlegge at etter korte 
lærerinnlegg, så skal det komme elevspørsmål. Så forklarer læreren svaret på spørsmålet. 
Deretter tar man neste punkt. I starten bør vi redusere innholdet, og ha tydelige bilder med få 
ord som støtte for det læreren sier.  
 
Jeg tror likevel elevene syntes det var spennende å bli undervist av en dansk forsker, men trolig 
burde vi ha forberedt dem mer på hva innledningen skulle handle om. Kanskje elevene her også 
kunne fått en liste med spørsmål som vi så kunne si at John ville gi dem svar på?  
 
Oppsummering 
Jeg synes dette er spennende fordi vi gjennom å bevege oss ut i ukjent terreng, både ser hvor 
utfordringene ligger og får et felles grunnlag for å diskutere løsninger.  
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Rammer og innhold 
Denne gangen hadde lærerne lagt opp til en oppgave der de danske elevene skulle fortelle de 
norske elevene hva som skulle skrives inn i wikiboka De danske skulle bruke notatene fra 
tidligere torsdager til å instruere de norske elevene.  
Dagen startet med en felles undervisningsøkt på ca. 15 minutter, der Espen fra HiØ hadde en 
innledning for begge klassene om hvilke utfordringer organismene i strandkanten har i sitt liv. 
Han brukte mye bilder i en PowerPoint som ble delt på skjermen. 
Deretter logget elevgruppene seg på AC og skulle starte sitt arbeid. 
 
Noen observasjoner og kommentarer 
 
Fellesundervisningen fra Espen virket tydelig og systematisk, og de norske elevene fulgte nøye 
med. Vi er usikre på hvordan dette virket i Danmark? Tilbakemeldingen tydet på at det var 
nettproblemer som gjorde at de falt ut underveis? 
Jeg ser en pedagogisk utfordring når fellesundervisningen legges opp med delt skjerm og 
utkopling av lyd fra det andre landet. Det skjer noe med dynamikken i situasjonen. Det beste vil 
være å ha en situasjon der både bilde og lyd er på, og at PowerPoint e.l. er lastet opp i AC. Hvis 
ikke, føler trolig den som underviser det samme som man gjør når man snakker med en 
telefonsvarer.. 
Men slik fellesundervisning er en spennende del av både lærersamarbeidet og for elevene. Man 
kan også se dette som en mulighet for klasser å ha tilgang på undervisning fra forskere som del i 
et undervisningsopplegg.  
 
Når det gjelder elevsamarbeidet, så var opplegget at elevene først skulle møtes kort med bilde 
og lyd i AC, men så skulle de dele skjermen, slik at de norske elevene skulle skrive i wikiboka 
(etter instruksjon fra de danske), men slik at de danske også kunne se hva de norske elevene 
skrev. 
 



Også denne gangen så det ut til at rigging av utstyr og innlogging gikk greit, bortsett fra at det var 
en del usikkerhet rundt innlogging i wikiboka. 
 
Da de norske elevene var klare til å starte, så viste det seg igjen vanskelig å få til en direkte 
kommunikasjon om faglig innhold. Dette kan skyldes at oppgaven ikke var godt nok forberedt for 
elevene (noen av de danske elevene ville heller skrive selv, og de var kanskje sjenerte i forhold til 
å stå fram med faglig innhold?). Likevel var det noen v gruppene som fikk litt i gang slik 
kommunikasjon, men jeg så at det ganske raskt ble en del useriøs virksomhet på skjermene. 
Nettproblemene som førte til at danske elever ble kastet ut av AC bidrog nok også til å gjøre 
faglig fokus vanskeligere. 
 
I samtalen med de norske elevene etter dagens innsats, så mente flere av elevene at det var 
dumt at de ikke kom i gang med oppgavene med en gang. Det skal trolig lite til før elevene 
“sporer av” i en slik litt uoversiktlig klassesituasjon, der også språk, teknologi, sosiale 
utfordringer skal kombineres med felles, faglig innsats og selvstendig arbeid. 
 
Vi ser likevel at arbeidet i klassene disse fire torsdagene har gitt oss mye verdifull erfaring når 
det gjelder mulighetene for å utvikle modeller for slik internasjonalt samarbeid, både på 
lærersiden, i samarbeidet med forskerne og når det gjelder det direkte elevsamarbeidet. 
 
Oppsummering 
I det videre arbeidet ser jeg noen spørsmål som vi kanskje kan ha nytte av å diskutere: 
 
1. Hvordan har erfaringene med det direkte lærersamarbeidet i AC vært? 
2. Hvordan kan man best forberede elevene på det arbeidet de skal gjøre sammen på nettet? 
Hva slags informasjon må de ha før undervisningsforløpet starter? 
3. Hvilke tekniske problemer har skapt vansker underveis? Hvordan kan man forebygge dem? 
4. Hva er mulige, gode måter å organisere elevene på under undervisningsforløpet? Bør det 
være delte klasser, der noen arbeider med faglig forberedelse/etterarbeid, mens noen jobber i 
nettsamarbeid? Hvordan kan man sikre god oppfølging av elevene dersom man velger å la hele 
klassen (i grupper) arbeide samtidig i nettkontakt? 
5. Hva er de viktigste utfordringene for læreren som klasseleder i slikt nettbasert samspill i 
klassesituasjonen? 
6. Hvordan bør arbeidsoppgavene til elevene være formulert? Detaljerte oppskrifter, åpne tema 
med stor grad av elevstyring i utvikling av oppgavene eller kan utgangspunktet være 
problemoppgaver i faget, der elevene sammen må finne svar? 
7. Hvordan opplever vi at elever som har faglige og/eller sosiale utfordringer har taklet dette 
arbeidet?  
 


