Forordtil Backsgrammatikkursus
i sretningsanalyse

Kryds8.bo11e
[Til lrerere]
Nflr jeg sidan sidderog ser mine materialerigennemfra nresten40 flrs
undervisning,opdagerjeg nogle nostagi-ojeblikkejeg ikke lige havde
pi mine gamleeleversnavnei grammatikregnetmed, fx nflr jeg st@der
i dettemateriale,huskerjeg dem pludseligtigen. Sfl det har
sretningerne
vrret hyggeligtat "hilse pe jer" igen, efter si mange[r.
Dette er en brugervejledningtil materialet.Jeg forsgger at lave en kortere
version,ogsi. Men en grundig redeggrelsefor tankernebag materialeopbygningenkrreveren langere klamamse.
Indhold
LL-princippet
herunderindretningaf lokalet
Kursusi sretningsanalyse
Principperbag grammatikken
Bogstaver+ tal leder p[ rettevej
Ovearkene
Facitarkene
Bemrerkningertil de enkeltekursusdele
endnuikke komplet, er kun niet til A-kurserne
To eller et kryds
Testark
ej retur til elever
Urimelige testkrav!
Facitarkene
kopispar:facit pfl pc
Efterkontrol
nogetom lererens arbejdei forb.m. kurset
Ren individualisering
Forskellige arbejdsmetoder
p[ klassenog/ellersom lektier?
Tilbagemelding
Tak til gamleelever
LL-princippet
(LL) er, efter amerikanskforbillede (uha!),indrettet
Lrerelaboratoriet
sfldan:
1) Hver kursist arbejderhver for sig.
2) Materialeter beregnettil fuldstrendigindividualiseretuv
(undervisning).
3) Uv-materialeter selvinstruerende
og selvkontrollerende.
"rettebord".
4) Lokalet er indrettetmed et
5) Der anvendessignalfarverefter fasteregler.
6) Lrererenkan i LL koncentreresig om konsulentopgaven.
7) Efterbehandlinginden "n&ste time".
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Ad 1) Og derfor er det vigtigt at hver enkelt har sin egenplads.Og hvis
det med ddt amerikanskeikke alleredehar skrremtpotentiellebrugere
v&k, vil fglgendekonstateringnok g6re det: Hesteskoog gruppebordedur
altsi ikke. Tilbage til den gammeldagsopstilling af bordei rakker i de
traditionelleklasselokaler.Eller, bedreendnu,opstilling af bordelangs
(skille)vngge,s[ alle siddermed front ind mod veggen (og altsflikke distraheresaf de andre).
kursisterimellem om
Ad 2) Dvs. der m6/kannormalt ikke samarbejdes
opgaverne;de skulle gernev&re pi hvert sit stedi kurset,i hvert fald efter
den forsteindkgringsfase.
Ad 3)
o Selvinstruerende.'
tilstrrebten
Der er i materialeudformningen
(og
dermedulreselige)forklabalancemellem den megetudfgrlige
ring og den (for) enkle. Supplerendemundtlig vejledningskulle
gernekunnerette op evt. misforholdher. Endelig er der,i det omfang der er plads, f4jet ekstrakommentarertil p[ facitarkene,se
fodnoterne.
. Selvkontrol,lerende.'
Dvs. facitark er til rAdighed,sAumiddelbar
efterkontroler mulig. Som det vil v&re bekendt,sker den mest
effektive indlreringhvor kursistenhar mulighedfor umiddelbar
opfglgning."Er d6t jeg har lavet pi denneside,rigtigt eller forkert?" Det giver selvtillid at fi at vide at man er pA rettevej; og
man undgir indlreringaf nogetforkert ved at man straksfAr en
advarendetilbagemeldinghvis der er nogetgalt.
Ad 4) Forudenegenpladstil hver kursister lokalet indrettetmed et s.k.
Og
rettebord.Herpi anbringesfacitarkene+ de rfide rettepenne/blyanter.
disseremediermfl ikke fjernesherfra.Dette at bevregesig fysisk i rummet
i uv-situationenhar ogsflen positiv effekt. Og hvad vigtigereer, man tr&ner sin hukommelseved ikke blot at kunneskrive facit af. Man fflr at vide
om man har lost opgavenrigtigt, og med den rigtige losningfor oinene
ved rettebordet,flr man samtidiget hint om hvordan opgavenskullevcere
10st.Om man vil indretterettebordetmed stole,m[ vrereen smagssag
(hvis det ikke er et pladsproblem).Fordelenved et stolelostretteborder at
man ikke bliver hrengendefor lrenge,og der kan vrereflere pA6n gang
rundt om bordet.Regn med kaos til at begyndemed. Folk skaljo lige lrre
det. Derfor hedderdet ogsi i uv-materialet:Bed om lov til,at gd op til
rettebordet.Mrn erfaringviser mig at efter et stykke tid hvor det pflgreldendehold "har lrrt metoden",er denneregel ikke lrengerenodvendig.
Man kan ladekursisternegi op nlr de ser der er plads.
Ad 5) Signalfarvernekan principielt v&re hvad som helstmed gr0nlyseblfl
og gron (lrererstjernerpi, men her holder vi os altsi trl r6d (rettebordets)
nesprerogativ).Nu vdd jeg godt at alle har et utal af farvepennei deres
penalhuse,men bed kursisterneom kun at haveblyant (!) og viskeleder pi
deresarbejdsbord,alt andeti tasken.At rettebordethar eneretpfl den r@de
farve, betyderat man hurtigt kan se om der foretagesuhensigtsmessige
kontroller ved dette.Sm[ forrrederiskekrydsereller bittesm6prikker ved
det forkerteord i srtningen (jf. nresteafsnit) og andreformer for "snyd"
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afsl6rersig straks,og m[ promptefglges op med et "det er kun dig selv du
snyder,for du lrererdet ikke si godt nflr du ikke overholderreglerne!"
Ufravigelig regel. Er der dn eller flere fejl i en linje, mfl dettekun markeres med et enkelt(rqdt) kryds i linjens venstremargin.
',
Hvis man vil n6jesmed at kursisterne"skriver facit af er denneregel
overflOdig.Hvis man derimodgernevil havekursistentil at overveje
hvorfor en evt. fejl er opstaet,er det vigtig at fejl (uansethvor mangei
sammelinje) kun markeresmed detteene lille r@dekryds i venstrekant.
Krydsetskal nemlig kun v&re signalom at her er nogetgalt,,ikke hvad
der er galt.
Nir alt er rettet og i orden r hele linjen (efterkontrolleresaltid ved rettebordet)settesen (rgd) ring om krydset.
Kryds-reglenher har endvidereden fordel at den er en god indikator pfl
om der er problemermed materialet.Hvis det fx viser sig ved lrrernes
efterfglgendetjek at alle eleverlaver fejl i sammelinje, er der mflskenoget
i materialetsudformningder trenger til revision.Eller hvis en elev har
"for mange"krydserpfl sammeside,er en mundtlig opf6lgningmflskepa
sin plads.
(herunderden ngdvendigeoverholdelseaf
Ad 6) Dennearbejdsmetode
krydsreglen)kosteraltid lidt indfgringskamp,ffien er faktisk en udmrerket
lgsningpfl det umulige lrrerproblem: individualiseretundervisning.De
for igangsrtningenn6dvendigeinstruktionerligger i materialet,sAman
kan bareg[ i gang.- Og man behgverheller ikke ventep[ at alle er pi
mi blot lrereat trede ind i LL med
plads.De eventuelle/brsentkomtnere
h6rer
den gammeldagslesesaltil:
den sammeandagtsfuldestilhedsom
Ingen h6jr6stettale! Kun hvisken,tak. Og lrererener fri til at v&re konsulentenmed vejledning,rid og dfld hvor det mAttev&re nodvendigt.Man
har travlt med 24 kursister,men det behOverikke v&re stresset.Og har
(igen et amerikanskfy-begreb!),er det ren
man en undervisningsassistent
luksus.(Det kunnejo ogsi v&re den bevilligedestottelerertil elevermed
srerligebehov;sAlyder det vel ikke sAfrelt, @.)
Ad 7) Her kommer vi til det vaersteog det vigtigste.Alle underviserev6d
at der ikke skal sfl meget ttl f6r lressetvrlter og kaos er en realitet.Isrer
hvis tingeneikke er godt tilrettelagti forveien.
* De aflevereark skal vrereefterkontrolleredeinden nrste lektionsstart,klar til udlevering(eller endnubedre:lagt ud for de pflgeldendesarbejdspladser)
* Antal sretder skal bruges,skal v&re kopieret
* Lokalet skal vrereindrettettil Ll--form
* Penneog facitmapperv&re klar pi rettebordet/ene
n Og (det turde v&re unodvendigtat n&vne det) lektionenstarter
hver gang pf, slaget!
Se afsnittetEfterkontrol for yderligeredetaljer.
Kursus i sretningsanalyse
byggetop efter LLKurseti srtningsanalysener som tegnsaetningskurset,
princippet.Derfor er det vigtigt at kursisternefra forstebegyndelseer blevet gjort klart hvordanman mesteffektivt udnytterdetteprincipsfordele.
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Og det g0reskort sagtved at overholdereglerne,om end de kan
forekommenok sArigoristiskelige ved forstemgde.
systemsom,netophvis man overholder
LL-princippeter et velafpr@vet
reglernetil punkt og prikke, viser sig at vaereet uhyre effektivt lrringsredskabtil konkret paratvideni enhverform. Ergo ogsi til indlrring af
grammatiksomjo bareskal terpes.Der er ikke sfl megetat rafle om eller
diskutere.
"Jamen,jeg misforstod,jeg kan jo godt!" - "Jamen,sfl vis det ved at lOse
opgavenpinligt korrekt. Der skal ikke v&re den mindstetvivl om din
Det lrererdu mest af. Og tro mig, vi v6d hvad vi taler om: Det
besvarelse.
pr@vetffrr;
du er ikke den f@rsteder er rendtind i ddt problem."
er
Principper bag grammatikken
Kryds & boll.eer opbyggeti modulersom, nir hele kurseter til rfldighed,
ideelt setkan brugeshvor man har brug for det. Elever som har tjek p[ at
sretteden indledendekryds og bolle (i.e. flnde verbal og subjekt),kan
springedennedel over og sAbegivesig til nrestekursusdel.
Jegvil dog nok foresll at elevholdsom ikke er fortrolige med LLkursusdelA1. SAfflr de i
modellen,alle som dn srettestil at gennemf@re
at kende.Men ellers skulle 0hvert fald lert materialetog arbejdsmetoden
pr@verne
kunnevise hvor den enkeltekursist har behovfor at begyndesit
eget(repetitions)kursus.
Bogstaver + tal leder pi rette vej
Man begyndermed testA0 til konstateringaf om man har brug for dette
delkursus.Har man bestfletdennetestmed mindst90 Varigtige,kan man
gi videre trl test80.
BestArman ikke A0 med de 90 Vo,ghrman i gangmed kursusdelA1.
Efter den tagestestenAl. Bestfletmed 80 7o ) videretil B0. Ikke-bestflet:
Kursusdel42.
Efter kursusdelA2 komrnertestA2 (logisk,ikke!), og,igen,bestietmed
,.{3
repetitionskursus
mindst 8Qqorigtige ) videretil 80. Ikke-bestAet:
stir toran en. Dennekursusdelafsluttesmed testA3. Hvis dennetest s[
ikke bestAsmed 80 7o,kan manjo til ngd lige tageen konsultationmed
elevenigen (det g0r man jo lgbendeundervejs),og sii evt. uofficielt lade
vedkommendeslippeigennemmed en laverebestflelsesprocent.
sfl man kan f6lge
Til egetregnskabb6r man notereelevenstestresultater,
progressionen
@).
hos hver enkelt (et udmrerketevalueringsredskab
. Test B0 bestflet:Videre til test C0
. Test B0 ikke-bestAet:
KursusdelB1, test81 osv.
' TestC0 bestflet(C1 osv.):Videre tII D0
. TestD0 ... etc.etc.
Ovearkene
Det er vigtigt at kursisterneoverholderreglernefor LL til punkt og prikke.
"Skaljeg virkelig g[ op til rettebordetigen . . ." "Ja, det skal du ! 1) Kun
d6r ligger den pen du mi brugetil markeringeraf fejl, og 2) det laererdig
omhyggelighedmed tingene;det skal netopv&re trrelsat man skal bevrege
sig en ekstragangfordi man har sjusketlidt med tingene!Se instruktionsarkettil kursisterne.Og det med signalfarverneer vigtigereend man tror
hvis man ikke har pr6vet dennearbejdsformfgr. Ellers opdagerman det
hurtigt som lrererved efterkontrollenhvor man siddermed 24 gangeX
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antalark man skal efiertjekke.Hvis det ikke mA tagemereend et par
sekunderper ark (og det mfl det ikke, man skaljo overlevesom lrerer),er
livsvigtige - ogsi for cyklister,hm ! Fx er det meget
dissefrerdselssignaler
vigtigt at kursistenikke srtter ok-hakkerud for rigtige svar:Disse r6de
tegn fir en til at tro i fartenat her er noget galt, og man spilderkostbare
sekunderpAingenting.Uf. afsnittetEfterkontrol.l
Facitarkene
Nogle stedervil losningernep[ facitarkenemflskestridelidt imod hvad
der ellerser lrert.Nogle er fx vant til at der skal settes stregunderalle led,
ogsAselvomdet kun bestflraf €t ord, og detteord ellerser markeretmed et
kryds, en bolle, en trekantosv. Som det sesaf facitarkene,har jeg kun sat
stregunderled som bestlr af flere ord eller ikke har nogenandenbetegnkursusdel.
elsei den pflgreldende
Bemrerkninger til de enkelte kursusdele
KursusdelAl, A2 og A3
Jeghar set nogle grammatikkerv&re temmeligukritiske over for hvad de
regnermed til verballeddet.Jeg har valgt det kritiske standpunktat til verballed ka.nal,enehLre verber! Kategorrenadverbial,(led)(altsfl"verballedsfortrllere") skalio ogsflhavesin del. (Adverbialerforteller quaadverbiolernogetom verbalet;de indgArikke i det.)
Mht. verballeder der jo ogsfldet specielleforhold at detteled, aleneaf
alle, kan delesop ved at andresretningsledsnigersig ind mellem hjrelpeverbumog hovedditto,fx ved omvendtledstilling.Derfor er detjo at man
verbalstfir udelt,i helsrethar indfOrthalvbollen.Hvor det sammensatte
med ligefrem ledstilling,kunne man n@jesmed at
ninger/hovedsretninger
sretteen stregunderleddet,og sAforsynedet med 6n bolle. Verballedmarkeret,allesin Ordnung!Jeg har dog foretrukketat forlangeat halvbollen
brugesaltid, ogsfli dissetilfelde, fordi det flbenbarthos vissekursisterkan
med og
volde problemerhvornir man kan/skalbrugeverballedsmarkering
medudenhalvbolle(ud over de tilfeeldehvor der ikke er nogethjelpeverbum, naturligvis).
Mit rfld er: Forlanghalvbollenbrugt (tor en sikkerhedsskyld) alle de stemen anerkenden l@sningpA testder hvor denkan sd, i Ovesituationerne,
gflr tydeligt ind under
arketuden,vel at mrerkehvis verballedsstregen
bfldehjrelpe-og hovedverbum.Som det er anfort pfi testarkene:Der m[
ikke vaeretvivl om hvad der menesmed markeringeme.Det kan manjo
f'restenogsi sige til kursisterneinden de tagerden f0rste test! (Og minde
predagogiske
mellemrum!)
om igen,med passende
Led trenkning eller ledtrenkning
For at v&nne kursisternetil at tanke i led og ikke i enkeltord,lrgger vi ud
med fra fgrstebegyndelseat bestemmeled (pvessrrskilt i kursusdelB).
Forstfletsidan at de bliver bedt om at markerehvor langt de led gflr som
de miske endnuikke kendernavnenepi. Lige til at begyndemed kan det
volde lidt problemer."SAdanplejervi ikke at g@re..."Men hvad her udad
tabespfl inderligediskussioner,bliver indad vundetsenerei kurset:Det er
en knaldgodtrrening,sfljo fgr, jo bedre.Og man kan godt hviske dem et
par fif r firet med "hvornflr/hvorfor/hvordang\r subjektetdet og det?",
endeligudenat kornmeind p[ at man taler om adverbial-eller praepositionsledfQr mankommer til disseemner.
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To eller et kryds
P[ sammemide er der nogle der er vant til at sretteto krydserundersamme subjekthvis der hgrer to verbalertil sammesubjekt.Jeg har kun sat 6t,
men det er selvfglgeligikke en fejl om kursisteni dissetilfreldehar sat to.
og jeg
Til gengreldvil jeg sige det er en fejl om sammenstillingenhunden
gik en tur opfattessom om at to subjektergdr en tltr, og at man derfor sretter kryds underhmden og underjeg + saetterto boller underverbaletgilc.
Den gir ikke! Hundenog jeg er en ubrydeligenhed,vi fglgesad, og er
derfor dt led!
Testark
Testsidernevil, i modsretningtil pve- og facitarkeneikke vnre tilgrengelige pdrhjernmesiden,i og med at hvis der er skolerder finder materialet
anvendeligt,vil det vaereuheldigtfor dem om dereseleverkan finde testene pAnettetog si Bvesig p[ forhAnd.Der er godt nok ikke (endnu)udarbejdetfacit til testsiderne,men baredet at ove sig p[ forhind, giver naturkursistsformf,enudi
ligvis ikke et retvisendebillede af den pflgreldende
den redlekunst at sette kryds og bolle med hvad dertil h4rer ...
SAtestsiderneer kun for lrerere.Og man bedesderfor rekvireredem via
sin skoleskontor, si de ikke "falder i forkerteh&nder".
Jeg
P[ delsidenBestillingerlreggerman sin skoleskontor-mailadresse.
(dansk
for links)hertil med en
vil s[ sendede ngdvendigehenvisninger
(eller hvem der nu mitte passemailboksen)om
notits til skolesekretreren
ikke at udleveredem til eventuellesrnarteelever,men alenetil skolens
lrerere.
Hvorlor nu det'/Jo, ideenmed at man kan hoppeud og ind i de enkelte
kursusdele,
dur jo kun hvis man har et redskabder ikke "er brugt" pi forsolrrjeg s[ hflberder er forstlhind. Derfor dennesikkerhedsprocedure,
elsefor.
EndeligbOrjeg vel pApegeat jeg ikke altid sidderved computeren;at jeg
ikke altid tjekker e-postdagligt, flere gangeom dagen;at jeg, kort sagt,
undertidenogsl brugermit liv pA andreinteresser.Si det der med her og
ntt-ekspeditionskal man ikke satsefor kraftigt p[.
Testark ej retur
P[ sammemAdeer det vigtigt at rettedetestsideral.drigkommerretur til
elevente:Rettedetestarkskulle helst ikke "ligge og flyde", for s[ taberde
vrerdifor de eleversom endnuikke selv har siddetmed dem.
har faktisk ogsAen laererbeskytDenneikke-returneringsforanstaltning
tendevirkning. Skulle man vaerekomrnettil at retteen pr@veforkert (man
har oversetnogethos 6n elev som man har rettethosen anden),slipper
man for en masseOrkeslgsediskussionermed "den forurettedepart" ved
er meddelt.Man kan selvfBlgeliggodt gennemg6tesblot at testresultatet
ten, forstfletsldan at man pflpegerat her og her er der fejl, ikke at man
gennemgflrhvordanden skulle v&re l6st. Det sidstefremgArio af kursusdelen."S[ det finder du ud af nir du gennemg[rkurset!"
Og der er heller ikke noget at diskutereover for snydereder senerevil
laver
pAstAat de havdedet og det rigtigt fordi de efter tilbageleveringen
det de har glemt. Tro mig, jeg har vaeretude for eleversom kunne finde pfl
nogetsfldant.Men rnineeleverhar mflskeogsAvreretlidt specielle,hm !
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Urimelige testkrav!
Jeggfrr opmarksom pA at testmed tallet nul, bevidster gjort svrerereend
for O-pr0verne.Forde efterfglgendetest.Derfor ogsl 90-procentsgrrensen
uden at 1-, 2- og 3-prgverneer lavet lidt lettere,har de ogsi en bestfler
grense pi 80 Va:Rent psykologiskskal manjo helst havealle igennem
kursusdeleninderzde gflr ned med flaget fordi "alle de andre"er suset
videre.Og sjovt nok kan der undertidenopsd konkurrencereleverimellem om hvem der er kommet lrengsti kurset.
TestA0 er bevidstlavet hundesvrer.Min erfaring med selv dygtige elever
er at de tror de har tjek p[ kryds og bolle, men i praksisviser det sig at
mangeaf dem ikke kan finde ud af at bestemmeverbalerneslrngde. De
men hovedverbeteller konjunktivens
kan sagtensfinde hjrelpeverberne,
ophobningaf verber...
PrinPAden andensideskal manjo ogsflvaererimelig i sin bed@mmelse.
cippeter at man kun trellerrigtige linjer. AltsA den mindstefejl i linjen g0r
at den ikke er rigtig. PAden andenside er der mangefejl i sammelinje,
gW detintet til sagen.Linjen er entenforkert eller rigtigt!
Hvis man ved en seneretest har en elev der siddermed en vis legemsdel
i vandskorpen,skal man mfiskeikke 96'sAmegetop i om understregningen
er anbragtunderde rigtige led i den rigtige lrngde, hvis det kan bringe
vedkommendeden nodvendigesejr.Til gengreldkan man udmrerket
med "at det her er jo ikke helt rigtigt; du
bremsenogle af sttperachievente
skal lrereat vrereomhyggelig,og det er io ikke lige en hastighedskonkurrencedet her!"
Facitarkene
Det er vigtigt at tacitarkeneer om ikke ved h6nden,s6.dog i nrerhedenn6.r
der arbejdesmed gvearkene.Dvs. brugeskursetudelukkendep[ klassen
(detkrever sin tid), kan man anbringe3-4 sretpA rettebordene.
forsyBrugeskursetimidlertid som lektier, mI kursisternen@dvendigvis
nesmed et set facitark der rnodsvarerden kursusdelrnanhar givet for. Til
en startskal man nok kopiereen del facitset (et til hver lektieelev),sAde
kan lflnesmed hjem (husk lige at notereaf hvem!). Men efterhAndensom
spredningeni feltet indtrreffer,kan kursisternejo skiftestil at lflne de forog dermedkan man sparepAkopierne.HUSKat de kun
skelligefacitsaet,
til
skal arbejdemed 6n kursusdelad gangen.Der skaljo testgodkendelse
for at sendedem videre i systemet.
Kopibesparelse:Facit pi pc
Man kunnejo ogsflstille et par brerbaretil ridighed pii rettebordethvor de
pflgeldendepdf-filer ligger paratsom tjeklister.Det sparerda i hven fald
kopier. Sfl sammemfldekan lektiesogendehenteden facittll ned fra nettet
som de har brug for til arbejdet.
Efterkontrol
Den menneskeligenatur er skrgbelig,og derfor er en vist efterkontrolfra
laerernes
side ngdvendig.Her er signaltarvernevigtige. Kursisternem[
ikke brugelrererensfarve. Jeg har foresliet Brgn (hfibetsfarve),men man
kan selvfglgeligvrelgeen andenhvis den stflrbedretil ens teint. Det vigtige er at den erforbttdtfor elevert
Derfor bpr kursisterne- efter at de selv har tjekket, rettet og tjekket igen
- afleverede gennemarbejdede
(man
sidertil lrererensom sh stikpr@vevis
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er
skaljo ogsi overleve!)retterdem. NB ! Sidstekrydsfelt p[ Ovearkene
forbeholdtlrereren.Et gr6ntkryds her signalererat her skal man havefat i
elevenigen.- Sidener til gengreldgodkendthvisjeg har anbragtmine initialer her (det skal i hvert fald vrre en hurtig krusedulle- som ikke er alt
for nem at efterligne;taenk,det har nogle af mine gamleeleverogsd forsogtsig med!)
Her har man en formidabelchancefor at fangede kursistersom tydeligvis har problemermed opgaverne.Hvis en side fx er overbroderetmed
r6dekrydserer detteet signaltil lereren om at denneelev er i svareproblemer,ogsflselvomfejleneer rettet(og dermedkrydserneer "ringet af').
- Har kursistenforstflethvordanman brugermaterialet?Er retteproceduren indarbejdetsAhan lerer mest af den?Er der et specieltfagligt problem
som skal afklares?
SAkan man passendeskrive p[ arket:"Vi skal lige snakkesammeninden
ikke holdeeksdu gflr videre!"Demed abengivet videre,og man beh@ver
tra regnskabmed hvem mAnskal tale med, kursistenmi selv henvende
sig, i.e. en positivudlregningaf begrebet"ansvarfor egenlrering"!
Ren individualisering
til Ll-princippet,
Med uv-materialesoffrer indrettet(som indevrerende)
farbehgverindividualiseretunderuisningikke at vrereet dOdbringende
vand at begivesig ud i. Alle kan arbejdei egettempo,og lrererenhar tid til
at vrerekonsulentp[ holdet.Man 96r selvtglgeligrundt og holder@jemed
om tingeneglider (iser ved rettebordet!),om nogenriver sig stille fortvivlet i hAret,eller om nogle fiser den af. Man er til rAdighedmed ekstrarlid
og vejledninghvor der er behovudenat l@belivet af sig. Man kunneogsfl
!
kalde Ll-metoden for lrereroverlevelsesmetoden
Forskellige arbej dsmetoder
Nu behgvermaterialetikke at lise en fast pii dennebestemtearbeidsforrn.
Det kan miske v&re svert at finde den nodvendigeuv-tid pi klassentil at
(Hvad med en
ladekursetl6be over den ngdvendigeindlreringsperiode.
!) Men der mA v&re mindstto muligheder.At man brugermatetemauge?
rialet
* pAklassenetier Ll-princippet

(til nrestegang)
* som lektier - facitmappe/pdf-filmed hjem, lflne 6t sretad gangen
Man kunnefx begyndemed Ll-metoden pi klassenindtil den er indkOrt,
og s[ (forsggeat) overtalekursisternetil at kgre princippetvidere hjemme.
Man kan havebunkermed de enkeltesiderliggendeklar til afhentning,
dn side ad gangen.S[ aflevereshvert ark igen nflr det er gennemarbejdet
og alt er OK. Der er altid nogle der glemmerat skrive navn pA,si detb@r
ekstrahvor vigtigt det er. P[ rnangeark er derjo ingen h6ndindskrerpes
skritt der kan lede en pi vei til rette vedkommende!
Man kan ogsl trykke kursusdelene6t sretad gangen(det harjeg ofte
foretrukket).Det indebrerers[ den risiko at der er nogender glemmerat
tjekke efter hver side,s[ ddt skal man lige have"et fije p[". Fflr de srttet
med hjem, risikererman ogsflden med at den ligger desvrerrederhjemme.
(Den slagspersonagerkunne man passendebedebegyndeforfra p[ deres
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Nflr
kursusdel.Det plejer at haveen vis effekt over for glemsomheden.)
timen er slut (det er godt at haveen dobbeltlektiontil det her), rives de
siderder er OK af og afleverestil lrereren.Som si har dem eftertjekkettil
nrestegang.Det sidsteher er uomgrengeligvigtigt, for ellerskan kursisten
ikke komme videre.For den afsluttendetestmA f@rsttagesnflr alt er p[
pladsog i orden.Vi skalio hjrelpekursisternetil i videst muligt omfang at
bestflden test de stfir over for.
Hvis man vil brugesettenesom lektier,kan man jo aftaleat til den og
den dag skaldu have den og den kursusdelf aerdig.(Husk, ikke alle er nflet
I det tillige langt,derfor vil en frelleslektie ikke v&re hensigtsmressig.)
felde mfl kursistenindrettesig med rettebordog rode pennehjemme.Jf.
instruktionentil selvstuderende
og Iforreldrevejledning].
Ja,man sidderlige trem og onskersig at man kunnelave dissekursustorMen da jeg hellerevil brugemin liv pApredagogisk
delenetbaserede.
midling frem for teknik, bliver det ikke til nogetfra min hAnd.Jegbruger
alleredealt for megetat rnit liv p[ at formidle stoffet p[ hjemmesiden.
Tilbagemelding
pd de enkeltekttrsttsdelevil jeg vrereydersttaknentmeTilbagerneldinger
lig for. De flesteaf dem er gennemprfivetadskilligegange,og de fleste
bommerterskullev&re indfanget,men selv nu hvor jeg har gjort demklar
til almenbrug,harjeg kunnetblive ved med at rettepii dem;det er bl.a.
derlor det altid tagerlangt lrengeretid end man forestillersig. Og treerne
gror nok som bekendtikke ind i himlen, s[ derfor er der selvf@lgelig
stadig
der bor rettesop, og smf,fejl der skal korrigeres,uhensigtsrnressigheder
ting der kan forbedres.
Derfor er man yderstvelkommentil at indberettealt hvad man falder
over.Jegskal s[ prgve at rette(mig etter)de indkomneindvendinger,fortil de allerede
slagog konektioner.I fgrsteomgangved suppleringsfiler
lavedepdf-l1ler.Og nflr der er rettelsernok i en kursusdel,laver vi en helt
ny pdf-fil til at hentened fra hjemrnesiden.
Tak til gamle elever
Alle mine gamleeleversom i flreneslob har veret udsatfor mine grammatikherserier,og som har n[et mere eller mindre igennerndettekursusmateriale,vil jeg gernetakke for dereshjrelptil forbedringer.Der er rettet
megetundervejssolx netopI har fflet 0je.
Som I kan se, glr jeres navneigennemmaterialetog indicererderfor
nogenlundehvornlr jeg har fundetp[ og revidereteksemplerne.
Til alle andre:At jeg har brugt gamleeleversnavnei sretningskonstruktir-lnerne,
er sket ud fra princippetom at hvis man selv optrrederi et givent
(t@rt?
!) materiale,glider det miske letterened.Den servicekan jeg desv&rre ikke lengereyde. Men pi den andenside,stoderman p[ sit eget
navn,kan man io sige at jeg, alleredep[ forhflnd,netophar trnkt p[ dig !
Sd godJomrljelsemed at blive klogere.Paratvidener ikke det dummesteat
f[ indenbords.Gernelidt mere i dag end i grir.Det bedsteved laering
bestArvel i hverdagenssml umrerkeligeskridt trem mod et hojereplan af
forstlelsefor og af tilvrerelsen.
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