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Som engelsklærer bliver man alt for tit mødt af tavshed og passivitet i undervisningen.  
Det forsøger vi at gøre op med i den nye grundbog Open Wide.

Når eleverne begynder på en gymnasial uddannelse,  
er en af de største udfordringer for deres møde med  
engelskfaget at få etableret en kultur, hvor det er 
naturligt at tale engelsk foran og med hinanden. 
Eleverne skal med det samme vænnes til, at engelsk 
er hovedsproget i undervisningen, og at jo mere man 
taler sproget, jo bedre bliver man. 

Derfor er det efter min mening engelsklærerens 
fornemste opgave at etablere et trygt undervisnings- 
miljø, hvor sproget kan blomstre. At få skabt et sådan 
miljø kan hjælpes i gang med såkaldte icebreakers. 
Her kommer tre forslag til sådanne:

 LAV ME-MERCIALS: Få eleverne til at lave en et-til-to-
minutters reklamefilm om sig selv, som de kan 
præsentere i mindre grupper eller på klassen eller 
poste på klassens fælles e-læringsplatform.

SPIL TWO TRUTHS AND A LIE, hvor eleverne finder på to 
sandheder og en løgn om sig selv, som de præsen-
terer for klassen. Herefter stiller klassekamme- 
raterne uddybende spørgsmål, inden de gætter på, 
hvilket af de tre udsagn er løgn.

SKRIV FACEBOOKHISTORIER OM HINANDEN: Eleverne ud-
vælger ti statusopdateringer fra deres Facebook-
profil (hvis de ikke har en sådan, finder de selv på 
ti potentielle statusopdateringer fra deres liv), og 
de oversættes til engelsk. De ti opdateringer gives 
til en tilfældig ny kammerat, som nu sammen- 
skriver de ti opdateringer til en lille fortælling.  
Disse læses højt, og man gætter på, hvis Facebook-
profil fortællingen stammer fra.

Masser af kreative og anderledes opgaver, som faciliterer 
faglige diskussioner, er det, der kendetegner Open Wide. 
Vi har villet skabe en grundbog, der introducerer grund- 
læggende engelskfaglige kompetencer inden for bl.a. 
genrekendskab og analyse af skønlitteratur, sagpro-
sa og medietekster. Samtidig er bogen tænkt som et 
idekatalog af opgavetyper, som får munden på gled, 
skriften til at flyde og refleksionen i gang hos eleverne.

God fornøjelse!

Eva Pors

underviser i dansk og  
engelsk på Midtfyns  

Gymnasium og er lærebogs-
forfatter. I 2010 oprettede  
hun bloggen 111variation,  

som hun stadig aktivt  
poster undervisnings- 

ideer på.

Eva Pors



13ENGELSK

212 sider | Fås også digitalt som 

BROBYGNING 

12 id | å å

13

IVÆRKSÆTTERI, SOCIALE MEDIER, PSYKOLOGI

Når elever skal introduceres til 
engelsk, skal de først og fremmest 
gøres trygge ved at bruge spro-
get med og foran hinanden. Open 
Wide er en indføring i engelskfaget 
og en grundbog, som netop sætter  
fokus på kommunikationen om-
kring faglige begreber. Dette sker 
bl.a. igennem et bredt spektrum af 
øvelser og kreative opgaver. 

I fire tidssvarende emner kom- 
mer bogen omkring fagets grund- 
læggende kompetencer. Fx lærer 
eleverne i kapitlet G’online at 
navigere i internettets informa-
tionsstrømme, så de opbygger 
kildekritiske kompetencer og får 
kendskab til web-genrer, mens 
kapitlet Beat it handler om ameri-
kansk hip hop og udgør en utradi-
tionel indgang til analyse af lyrik.  

Der hører et website til med 
ekstramateriale: lru.dk/openwide.

Hvordan tilpasser små og store 
virksomheder sig den digitale vir-
kelighed? Hvordan arbejder de 
med deres sociale ansvar?

Antologien Mind ¥our Own 
Busine$$ etablerer et spændende 
møde med erhvervsfagligt engelsk 
gennem sagprosatekster om busi-
ness, innovation, virksomheders 
brug af sociale medier og tværkul-
turel forretningskultur.

Den amerikanske kulturana-
lytiker Richard Gesteland bidrager 
med indlæg om forretningskul-
tur. Bogen henvender sig til C- og 
B-niveau. Der er ekstramateriale på 
lru.dk/mindyourownbusiness.

Arbejdet med sprog, læring og ana- 
lyse har et bredere perspektiv end 
blot tilegnelse af sproglige kompe-
tencer. I de rigtige rammer opbyg-
ger arbejdet også de færdigheder, 
der er bærende i en nutidig læring-
skultur: evnerne, lysten og modet 
til at engagere sig og sætte sig selv 
på spil.

Det er målet i antologien  
The Magic of Learning, der sætter 
selvstændighed og synlige lære-
processer i fokus. Gennem rea-
ding, writing og coping udvikler 
eleverne deres faglige kompeten- 
cer og personligt selvværd.

Flere af bogens tekster er ind-
talt på lru.dk/magicoflearning.
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