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Back-kurser

OPMERKSOMHEDSPENDULET

OM AT L,trREAT SKRIVE:
Brugenaf etbibnerfor heltnyemulighederfor alle elever.

Kreativ
skrivekunst
Mangeskolerhar allerede,med
erhvervslivetforlengst indset.
os, konstateretat etb kan haveen
Man har derfor i mangeir lart
megetstor psykologiskeffekt pi
folk
teknikker som adskillerde
'de svage',
at man si let kan
to processer.Med langt bedre
rette,osv. De fir nyt mod pi at
resultateri den kreativefremgi i krig pi den hidtidigenederstillingsprocestil fOlge.
I ags-slagmark,skriftlig fremstilHer var nogetfor larerne at
ling. Det er selvfolgeligmeget
lere!
rart at konstatere,for specialundervisningsfolkene
! Men hvad
Ny angrebsmetode
med den bredeskole-almindelighed?Stir vi ikke baremed en
Hvad er det da der er si nvt?lidt mereavanceretskrivemaLad os sammenlignedetjeg har
skinesom,si lange nyhedens
udsatmine stakkelseleverfor.
interesse
er vakt,kan vare en
fgr og nu, ved at stille de to melille smulesjovereat havemed at
toderop overfor hinanden,
g@re,
og som si i Ovrigtbruger
sidan:
en farlig massekostbarundervisningstid?
Revolutionerende vrerktoj
Hvis man bareoverforerde sadvanlige arbejdsmetoderi skriftlig
dansktil datamaten,vil det nok
vare yderstbegransethvad man
vil vindemed etb.
Men det er netopogsi de nye
mulighederder ligger gemti
brugenaf tekstbehandlingder
giver de storeudfordringer!
Sporgsmileter om vi ikke stir
overfor en storrerevolution end
ved overgangenfra pen og blak
(skriveundervisningi min skoletid) til kuglepennen.En demokratiseringaf skrivningenskunst!
Det ny varktoj giver os mulighed for at adskille form og indhold i fremstillingsprocessen
pi
en ny og anderledeseffektiv
mide. At man ikke kan vare
koncentreretkreativ og kritisk pi
en ganghar'filistrene' i

Trad.stilskrivning:
stofideer
(inkubationstid)
disposition
kladde
indskrivoing
(medblak!)
larerrettelser
tilbage
m.rOdestreger
elev rette
Ny stilskrivning:
stofideer
arbejdsplan
l. indskrivning,
skriv-l6s
l. korrekturen,
lerermedarbejde
naste bearbejdelse
fardiggore

Id6edderkoppen
Den traditionellestilskrivninghar
de flestenok kendskabtil, si lad
os koncentrereos om beskrivelsenafden nye:
Nu har man fiet udleveretet
emne,hvad skal man si g6reved
det?Hvordanfir man organiseret
nogleideer?
Et stykkeblankt papir viser
sig her at vare til stor hjalp til
den nodvendigebrainstorming.
Man begynderi midten med
emnet(overskriften,hvis man har
den)og sfl arbejderman sig ud
fra midteni forskelligeemnegrenehvor de enkelteideerhagtesp6, efterhindensom associationernetagerhinanden.Der
foretagesingen vurderingeraf de
opstiedeindfald i dennefase.Jo
skorere,jo bedre!
Neste fase: Nir man er l6bet t6r
(eller har stof nok til en hel roman),begynderman at vurdere
de fremkorlne ideer, men forst
nu! - Nogle begreberuddybes,
noglestreges;andrekoblesmed
hinandenved hjalp af pile. En
forelObigrakkefolge fastlegges
ved at satte tal pi arrnene.
Kladdebegrebet afskaffet
Nu nir vi frem til forste indskrivning! - I dennefaseer det af afgOrendebetydningfor hvad der
kommerned pi 'papiret' at man
iagttagersammeholdning som
ved begyndelsenaf stofid6-fasen!
Ikke noget med at vare alt for
kritisk, skriv som det falder dig

@ Knud Aa. Back
ind.og lad vare med at tanke pf,
ortografiog andreformalistiske
krav! Nu galder det blot om at
skrivesi hurtigtsom muligt, si
si mangetankersom muligt n&r
at kommemed,indende er flOjet
videreud i den bli luft hvor de
kan vare nok si sv&reat fi indfangetigen!
Hold mund, hr. lrerer!
Hvor er lareren hennei denne
fase?Han er rundti klassen,og
holdermund! Hvis ungernesporger ham:"Hvordanslaverman
ti1...",harhankun 6t svar:
"Skriv nu baresom du tror det
staves,det kan du altid vendetilbagetil !"
Hvis eleventabertriden kan
lrreren brugestil at ledepi sporet igen."Hvad skerder s6?"
''Hvad
nu hvis...""Har du tankt
pi at..."
Skal man fortsrtte pi sin historiefra i gir, og det kniber med
at tagetriden op igen. si pr6v at
begyndemed at omskrive/slette
sidstesatning.Det giver tillgb!
Nir elevenendelighelt er
'lObet
t@r'for stof,er'faerdig',
kan man brugetid pi et forste
"Tror du nu at dine
gennemsyn.
lesere..."Og efterrensningen
af
tekstenfor de vaerstebrolereog
sl6fejl,kan man passendetage
den forsteudskrift.
Vek fra maskinen,andrekan
komme til (middel mod skarm6jne),og man kan nu begyndeat
se pi sineudgydelsermed de
megetkritiske bjne.Her kan eleven passendefi en kammerattil

TJNDERVISNING
at lase korrektur.Det er ofte
svart at fk Ojeph egnestavefejl,
ellerlgsrivesig si megetfraegen
tankegangat man kan f8 6je plr
det ord der er faldet ud af
sammenhangen.

3
opleve.ogsi den pressede
unaturlighedved FSA og FSU mindre
belastende,
fordi de har et varktoj til ridighed som kan hjelpe
dem i gang!
Ny larerrolle

Forskellen ens?
- Vor leser: >Dine
forestillinger
om eth i undervisninger vist blot
noget med en massesmarteord
for det vi altid har gjort.<
- Vi: Det lyder miske ikke af
meget.Praksisviser dog at der er
en verdentil forskel! Ved at man
(ved hjelp af etb) effektivt kan
adskilleden kreativefase(nOdvendig forudsatningfor overhovedetat fi nogetgriflet ned)fra
den kritiske (si andrekan forsti
udgydelserne),
opnir man en meget positiv effekt pi elevernes
produktivitet.Det har uomfvistelig stor psykologiskeffektpi elever der plejerat brugemasseraf
tid pi at decifrereegenhflndskrift: De kan nu lase hvad de
har skrevet!Si man sersigar elever med lyst til at skrive'stile'
udenfor skoletiden.Tankeverkstedet(' datalokalet'
) er pludselig
blevetskolensmestanvendtefaglokale!
- ,Det er nu megetgodt med
din ide-e&lerkop, tnen i virkelighedensverden er clet arulerledes
svzrt at fd ideer til at komme
flwerule, selv med de bedsteteknikker, og smartefiduser.<
- Jamen,har man tranet elevernei kreativitetog systematisk
tankning og fantasi (fx medDet
fantastiskeBinomium \, vil de

Brugenaf etb visersig ikke blot
at vare et spOrgsmfll
om ny undervisningsteknik;
der skernoget
med heleundervisningssituationen: Fra at vaeredommerenmed
de irriterende rodestreger,forvandleslareren til medarbejderen pi det godeslutresultat.Han
kan nu anderledesgi foran og vise hvordan man gOr.Han kan lettereviseat det er en god oplevelse at skrive noget.- Det afklarer
enstanker,man bliver klogereaf
at skrive,man skriverfordi der er
et formil med det. - Han kan forklareom sprogetsuendeligmange nuancer,om synonymersom
nok kan erstaftehinanden,men
samtidigviseat i'denne
sammenhenger der faktiskkun
6t der dur'.
Alt sammenlet og ukompliceret, fordi med etb vil et forslagtil
omformuleringaf en given passage, kun kunneopfattessom den
reellehjalp den er mentsom:
Det er si let at rette!- Og lave
om igen,hvis elevensforsteforsogalligeveler at foretrakke!
Brugervenlighed
For at fi dettetil at glide i en
travl hverdag,burdedet vare en
selvf0lgelighedat edb-systemet
skalvare lige til at gi til! Det siger sig selv at hvad larer og elev
skal bruge af opmerksomhedpi
systemet,mistespi kreativiteten.
Opmarksomhedenpe systemeter
nemlig omvendt proportional
med den kreative udnyttelseaf
samme.Man fir nu engangmest
ud af samtalenmed cvkelveninden,hvis kaden iklie hele tiden
springeraf!
A

Ndr nu krcdener sprunget
af, kan man jo li'sd godt
fnde en bcenk...

