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kapitlet, og kapitlet slutter med en repetition af 
det indlærte. ”Synthesis” hedder opsamlingssi-
derne, og de gør det indbydende at teste lærings-
input, samtidig med at de lægger op til en meta-
kogniv re leksion over, om man eksempelvis nu 
ik sagt noget og i højere grad er frisk på at holde 

oplæg og evt. taler.

Lærerne får naturligvis ikke en side med arbejds-
spørgsmål til teksterne. Da mantraet er “Learning 
by Doing”, er det eleverne, der stiller spørgsmåle-
ne, men det er læreren, der får eleverne til at stil-
le de fokuserede spørgsmål. Her byder Open Wide 
på en didaktik, der er gennemre lekteret og sat 
ind i en systematik med pre-reading, herefter ikke 
while-reading, men ”Reading Instructions”, fordi 
der netop ikke er traditionelle arbejdsspørgsmål, 
og post-reading med en vifte af kreative forslag til 
interaktion med stof og kontekst. Open Wide gi-
ver tusinde måder at arbejde med teksterne på, 
og opskrifterne er så udførlige, at eleverne kan ar-
bejde med dem på egen hånd – i klasser, der er 
i forvejen er trænede i CL, lernen stationen, ma-
trixgrupper, etc. Open Wide er rettet mod de før-
ste år i gymnasiet, og er ideel for såvel nye som 
mere garvede lærere, men for nye lærere er Open 
Wide den gave, engelsk faggruppe giver den nye 
engelsk kollega efter ferien som velkomst.

Open Wide er en hip lærebog til Web 2.0 generati-
onen udarbejdet af 4 kolleger, der både er i øjen-
højde med eleverne, men som også formår at stil-
le faglige krav, der engagerer. OPEN UP, TWISTED 
MINDS, G’ONLINE og BEAT IT: Kapitlerne i lære-
bogen er hårdtslående, og rammer lige ind i ele-
vernes interessefelt med kortere og udfordren-
de tekster. Lærebogen er skrevet til eleverne i sin 
henvendelsesform, sproget er engelsk, og der er 
forbilledlig synergi mellem kapitlerne og websitet 
www.lru.dk/openwide. Websitet rummer så man-
ge links og så meget materiale, at denne anmelder 
måtte lægge bånd på sig selv for ikke at fortabe sig 
i de mange sjove, kreative og kvali icerede veje ind 
i et læringsrum, der førte bort fra anmeldelsen. 
Heldigvis er Open Wide så stramt komponeret, at 
både anmelder og elever holdes på læringssporet, 
og hvilken verden åbnes ikke vidt op!

Eleverne føres ind i en interaktiv og kollaborativ 
verden, hvor de faglige begreber indlæres ved en 
systematisk tilrettelæggelse af kernestoffet i en 
progression, der træner genrernes karakteristika 
løbende. Der er faktabokse angivet ved en byden-
de pege inger, og her er det fortjenstfuldt, at såvel 
begrebsforklaringer som eksempler er gennem-
tænkte og på engelsk. Hvert kapitel åbnes med 
en fokustekst til eleven, der tydeliggør målet med 



Anmeldelser

98 | ANGLO FILES | September 2015

OPEN UP – WORKING WITH GENRE 
Så sig dog noget! Eva Pors er kendt som for-
kæmper for alle elevers deltagelse i den mundt-
lige samtale i lektionerne. Sammen med sine tre 
kolleger prioriterer hun mundtlighed højt ved at 
indlede Open Wide med mundtlighed i forskel-
lige genrer: eventyret, talen, digtet. Alle tekster 
indledes med forslag til ice-breakers, så elever-
ne nødvendigvis må på banen, og samme dags-
orden ligger i alle pre-reading øvelserne, der er 
iderige og motiverende. Monty Pythons ”Argu-
ment Clinic” er en forrygende appetitvækker, tak 
for den! IT-kompetencerne indgår naturligt i den 
didaktiske tilrettelæggelse, og quizlet, stripgene-
rator, google docs, tiki-toki.com og lash-cards lig-
ger som links på websitet; nemme at tilgå og an-
vende. Lærebogsforfatterne tager hele paletten i 
brug: der er ordforrådsøvelser, kollaborativ læs-
ning, og træning af retoriske begreber og appel-
former, så begreberne indlæres på rygmarven 
og i en kontekst. Det er en styrke, at teksterne er 
korte, det giver rige muligheder for at interagere 
med dem. Eksempelvis er Bruce Halland Rogers 
”Three Soldiers” fremragende. Forfatterne ved, 
hvor genreskoen trykker, og derfor insisterer de 
på nærperception af lyriklæsning med en in pro-
gression ved indlæring af terminologien.

TWISTED MINDS 
– APPROACHING WRITTEN TEXTS
Emnet i dette kapitel vil med garanti optage 
eleverne, præcis fordi der er tale om “Twisted 
Minds”. For læreren byder det på nye spændende 
tekster, der mig bekendt ikke før er antologisere-
de; ”Gravel” af Alice Munro er bare en af perlerne. 
Slutresultatet af den grundige indlæring af begre-
berne til såvel iktion som non iktion i afsnittet fø-
rer til et fælles padlet.dokument for klassen med 
modeller til brug ved analysen af begge genrer, og 
det har den fordel, at begreberne vil ligge under 
huden på eleverne. Den interaktion mellem elev-
elev, elev-lærer og tekst-elev, der ligger i de man-
ge omskrivning/omsætningssøvelser sikrer, at 
eleverne både kan tale om tekstgenrerne med de 
relevante begreber på engelsk og når et skridt vi-
dere i hermeneutikken. Igen: Terminologien både 

leges ind og didaktiseres, som når begreberne ved 
synsvinklen oplistes til brug for en af de mange 
øvelser. Det er medskabende aktiviteter, og det er 
aktiverende selv at lave en trailer med Teaching 
Trailers, som ligger på www.lru.dk/openwide.

G’ONLINE – COMPREHENDING 
THE WORLD WIDE WEB
Lærebogens forfattere tilhører den nye genera-
tion af engelsklærere, der har sans for at inde 
didaktiserende materialer. I dette kapitel intro-
duces Erving Goffmans frontstage- og backsta-
ge-teori, og det analytiske materiale som eleverne 
skal anvende begreberne på er særdeles veleg-
net. Der er tale om links på lærebogens website, 
og der er tre eksempler: Ricky Gervais Facebook 
side, Barack Obamas Twitter og bloggen www.lo-
veeverydaylife.com. Eksemplerne skal tjene til at 
vise, at øvelserne til aktivering af eleverne ikke 
blot er engagerende, men er transparente og læ-
rerige. Når eleverne skal tage noter fra et fore-
drag, er der udvalgt en TED-talk af Kevin Alloca, 
der er systematisk opbygget, så eleverne hjælpes 
til selv at skabe systematik i den podcast, som de 
senere skal kreere på audioboom. Selvom elever-
ne angiveligvis færdes hjemmevant på nettet, så 
er opfordringen til at lave en fælles ordbog med 
relevante begreber til arbejdet med www erfa-
ringsmæssig nyttig, og det kritiske arbejde, som 
der lægges op til med de virale videoer Kony 2012 
og Star Wars Kid er nødvendigt at indlære, og det 
samme gælder sammenligningen af nyhedsmedi-
er på nettet. Tekstlingvistik listes ind ved fokus på 
linkers og i dette afsnit er der hjælp til essayskriv-
ning i forlængelse af Polly Frosts webmetanovelle 
”That inal paper you want from me”.

BEAT IT – THE LYRICAL 
EXPRESSION OF AMERICAN HIP-HOP
Denne anmelder køber kapitlets præmis om, at 
skal eleverne fanges ind i de lyriske grundbegre-
ber og sproglig stil, er rappen et velegnet start-
punkt. Rappens BEAT er forførende, og det er 
ikke svært at lokke eleverne til at undersøge rim 
og rytme eller de stilistiske virkemidler, fordi de 
selv er nysgerrige. Lad mig fremhæve de print-
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klare arbejdsark på lærebogens website, som 
hjælper eleverne til at identi icere sorte ikoner 
fra Harriet Tubman til Jesse Owens i ”Proud to Be 
Black” og arbejdsarket til identitetsproblematik-
ken i Eminems ”STAN”. Læg hertil de uvurderlige 
faktaark (pege ingeren!) med karakteristika for 
Rap, guides til analyse af rap og de mange øvel-
ser, der arbejder med sprog og lyrik, og du har et 
kapitel, som er et kvali iceret bud på en model 
for arbejdet med rap i gymnasiet. Eleverne slip-
per ikke med at lytte til testerne, der alle ligger på 
YouTube, fordi der insisteres på læsning og inter-

aktion med rappen. Der lægges op til vurdering af 
rapperens færdigheder ved sammenligning af al-
litteration, billedsprog og rim, og kønsrollerne ta-
ges op. Ikke mindst er de kvindelige rappere Eve 
og Nicki Minaj repræsenterede, så det indleden-
de historiske afsnit er suppleret med helt aktuelt 
materiale.

Open Wide sparker døren ind til det næste reform 
10-år. Det er et brag af en lærebog, der demon-
strerer, at der tænkes og arbejdes didaktisk og 
pædagogisk i uddannelsesverdenen i Danmark.

By Ian Burns, actor and artistic director at That Theatre Company

“Marathon” by Edoardo Erba  
– an unprecedented piece of theatre

 Two young actors will perform and run for 
the entire 65-minute duration of the play. 
It is an intelligent, intense and well-written 
one-act drama that is a darkly comic meta-
phor for the fatiguing path of life itself. The 
audience in the intimate space that is Krudt-
tønden (100 seats) will be close to the ac-
tion, excitement and fun, experiencing the 
suffering, joy and laughter, highs and lows, 
triumphs and struggles of these 2 marathon 
men.

I chose to direct Marathon because it’s the 
perfect show for both avid theatergoers and 
people who have never seen live theatre. 
This is as real as theatre can get. Here are 
two young men training to run a marathon. 
It’s night. They are alone in the woods. They 
are running. The actors will not be pretend-
ing. They can’t fake it. 

It’s nighttime. We’re on a country lane. Mark 
and Steve swap thoughts on life, friendship, 
family, love, religion, death and sex while 

training for the New York marathon. They 
ind themselves running into their past and 

their future. It is a beautifully simple explo-
ration of what it means to be alive and is a 
show that literally gives another meaning to 
the phrase: 

“This is a show that will run and run”.
That Theatre Company is proud to present 
its Scandinavian premiere and I hope you’ll 
come in to see us.

Benjamin Stender will be joining us again. 
He won a Reumert for most promising young 
actor last year for his performance in our 
production of The Woman in Black. Rasmus 
Mortensen trained at RADA and this will be 
his debut on the Danish stage. Two talents 
worth keeping a close eye on, ladies and gen-
tles.

Read more at: 
www.that-theatre.com 

pr@that-theatre.com


