
TIP: Technology i  practice

ting, ogsa hvorvidt grupperne har anvendt de

andre gruppers og mine kommentarer kon-

struktivt, samt hvor fagligt og konstruktivt de
har givet input pa andre gruppers opgaver,

En kaephest i mine timer er, at skriftligt ar-

bejde ikke er privatsag mellem elev og laerer.
Hvis man skal blive god til at skrive, kraever
det, at man er villig til at fa og give input un-
dervejs i skriveprocessen. Derfor er grupper-

nes skriftlige opgaver altid tilgaengelige for
alle pa holdet, inklusive hvad der bliver givet
af kommentarer og slutrettelser. Det har jeg

meget positive erfaringer med, sa laenge det

er gruppeopgaver og ikke individuelle opga¬
ver.

Rent praktisk organiserer jeg det pa den
made at hvert hold har et Google Site, hvor
der er et forlpb pr. underside. Her indsaetter

de links til deres Google Docs-opgaver (el-

ler andre typer af netbaserede opgaver] pa
de relevante steder og sprger for, at alle har

rettigheder til at kommentere dem. Opgaver-

ne ma rettes og aendres indtil afleveringsfri-

sten, hvorefter de skal lade dem vaere. Det er

ret let at se i Google Docs, om de overholder

det. Mine slutrettelser og karakterer kommer

pa den made ogsa til at vaere tilgaengelige for
alle pa holdet.

Samskrivningsprocessen har taget tid for mig
at fa til at fungere. Jeg har ikke skrevet om
mine erfaringer med gruppedannelse, kon-

trakter og logbpger eller om, hvad jeg gpr,
nar grupper ikke fungerer - det er en laenge-

re historie. Jeg vil blot understrege, at det er

vaerd at kaste sig ud i det, ogsa selvom det ta-

ger tid at finde sine ben i det som laerer. Ge-

vinsten ved elevernes pgede laering kombine-

ret med faerre opgaver, der skal rettes, er det

hele vaerd.
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TIP: Te hnology in practice

Af Eva Pars

Mere end 111 variationer:
... etuddrag

Redaktionen far af og til en bog til anmeldel-
se, hvor vi egentlig hellere vil give  smagsprp-

ver  end anmelde. Det gaelder f.eks. Eva Pors:

Mere end 111 variationer til undervisnin-

gen  (Lindhardt og Ringhof, 2016]. Vi er der¬
for glade for, at Anglo Files har faet lov til at
trykke nogle pvelser fra bogen.

Eva Pors er lektor i dansk og engelsk pa Midt-
fyns Gymnasium, og hun har udgivet en del
undervisningsmateriale til engelsk, herunder

Cross Country Canada (2013] og Open Wide
[2015], Mange engelsklaerere kender des-
uden Eva Pors’ blog: www.lllvariation.dk,

hvor der er masser af inspiration at hente til

elevaktiverende undervisning, ofte med ind-

dragelse af it.

’’Mere end 111 variationer  ligger i forlaengel-

se af bloggen og er en yderst praktisk og in-
spirerende bog, som man f.eks. kan anskaffe

sig laerereksemplarer af og have staende som

opslagsbog i engelsk faggruppes birum. Bo¬
gen er bygget op i stil med en kogebog med
korte opskrifter, typisk pa en side, til: ’’Organi-

sering/undervisningsdifferentiering , ’’Tekst-

laesning”,  Mundtlighed ,  Skriftlighed ,  Clo¬
ser og grammatik",  Refleksion, opsamling

og evaluering ; desuden er der et afsnit med
overskriften: "Laererens fprstehjaelpskasse .

Pa de naeste sider bringer vi fire eksempler pa
pvelser:

• Laer hinanden at kende pvelser

• Kombiner grammatik og tekstlaesning
• Et-minuts foredrag

• Et-minuts refleksion Red.
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