
 

Individuelt niveau 

Navn: Helle Daustrand 

Skole: Odder Gymnasium 

Beskriv kort din didaktiske aktivitet. 

 
Skriftlighed: 
Et forsøg på vha. rette-programmet Adobe Acrobat X Pro at rette opgaver elektronisk ved bl.a. at speake 
hen over fejl. 
Jeg har øvet mig i at bruge rette-programmet og vil i det kommende skoleår afprøve det i en lille 
studieretningsklasse 3g, som så efterfølgende skal vurdere, om den synes, det virker bedre end blot at 
henvise til §§i grammatikbogen. 
Arbejdet hermed kræver også en vurdering fra min side af, ’hvilke fejltyper’, der skal rettes ’hvordan’. 
 

Hvilke konkrete problemstillinger er din aktivitet et svar på? 

 
Jeg håber, at rette-programmet vil have en effekt på specielt svage elevers tilgang til grammatikken, da jeg 
formoder, at en mundtlig rettelse hjælper dem bedre end en henvisning til grammatikbogen, som de 
måske slet ikke forstår. 
 

Hvilke antagelser og iagttagelser bygger din problemstilling på?  

 
Jeg fornemmer en stigende tendens til, at rettelser i de skriftlige arbejder ofte ikke bærer frugt. Fejlene 
gentages igen og igen. 
 

Hvad sætter du fokus på? 

 
Skriftligt rettearbejde, og hvilke fejltyper, der skal rettes: fokuseret retning. 
 

Hvilke forventninger har du om virkning? 

 
Jeg forventer, at især svage elever vil profitere heraf. 
 

Hvordan vil du kunne se en virkning (indikatorer)? 

 
Jeg vil efter et stykke tid evaluere med mit lille studieretningshold. 
 

Hvad forventer du at bruge din triade til? 

 
Måske til at få nogle input og ideer til vidensdeling 
 

Hvad forventer du at bruge din tværskolefaggruppe til? 

 
Vi har mange visioner i gruppen, så det bliver spændende at se, om sprogundervisningen på skolen har 
ændret sig om nogle år. 
 

  



Hvad forventer du at anvende konsulentstøtte til? 

 
Jeg har p.t. brugt skolens it-vejledere til at hjælpe mig med brug af rette-programmet. 
 

 
Erfaringer med det digitale retteprogram Adobe AcrobatXPro 
 
I første omgang var erfaringerne med arbejdet med ovennævnte retteprogram gode. Det 
var forholdsvist let at arbejde med og også speak var tydeligt at høre. 
(Fremvist på mødet i Odder den 27.04.12 for tyskgruppen). 
 
Mit problem som lærer var at øve mig i fokuseret retning, idet arbejdet med at speake til 
alle fejltyper ville være meget tidskrævende og dermed uoverkommeligt.  
 
MEN da jeg sendte de rettede afleveringer tilbage til eleverne, viste det sig, at der i mange 
tilfælde var store uoverensstemmelser mellem mit skærmbillede, og det skærmbillede 
mange af eleverne modtog. Heller ikke IT-vejledernes løsning mht., at eleverne skulle 
installere http://get.adobe.com/dk/reader/otherversions/   bragte os i alle tilfælde videre. 
 
Resultatet var, at nogle elever modtog mine rettelser herunder speak uden problemer, hos 
andre hoppede rettelserne rundt i opgaven, og andre igen kunne slet ikke modtage nogen 
form for speak. 
 
Evalueringer med eleverne af arbejdet med det digitale retteprogram viste: 
 

1) at især svage elever – som antaget – roste denne form for rettelser med speak 
meget og ønskede at fortsætte hermed, da de bedre kunne forstå og overskue 
rettelserne 

2) men nogle anså det for lidt problematisk, at de skulle over i et andet program for at 
rette fejlene 

3) dygtigere elever anså hele proceduren ”som unødvendigt kaos, men man (lærerne) 
skal vel følge med…”. 

4) og denne elevgruppe foretrak den kendte rettede papirudgave, fordi de bedre/ 
hurtigere kunne repetere herefter og trække det frem til eksamen 

 
(Evalueringerne baserer sig på et spinkelt grundlag, dvs. to 3g klasser med hhv. 6 og 16 
elever, hvoraf en del som ovenfor beskrevet slet ikke kunne modtage mine rettelser). 
 
Jeg overvejer derfor pt., om der fremover vil være andre veje at gå med speak, da arbejdet 
som antaget viser, at især svage elever profiterer heraf. 
 
 

Fremtidige arbejde  
 
Jeg har i forårssemesteret overtaget en iPad –klasse, og de første erfaringer hermed, hvor 
alle har samme ’modtageforhold’, tyder godt, selvom det på sigt nok er utopisk, at alle 
elever i en klasse har samme computere til rådighed. 
 
På anbefaling af skolens IT-vejledere vil jeg derfor i foråret arbejde videre med mine 
erfaringer og afprøve programmet iAnnotate, hvor man kan speake, og som eleverne 
skulle kunne modtage i PDF-Reader. 

http://get.adobe.com/dk/reader/otherversions/


 
 
 

Triadegruppen: 
 
De første møder i triadegruppen fungerede udmærket, da vi gjorde rede for hinandens 
projekter og blev skarpere mht. udformningen af eget projekt, men da først arbejdet var i 
gang, havde vi ikke på samme måde glæde af hinanden. 
 

 
Skoleprojektet: 
 
Arbejdet med digital rettepraksis med speak – har trods kompatibilitets-vanskeligheder – 
vist, at det kunne være vejen frem i alle sprogfag især ift. den gymnasiefremmede 
elevgruppe, der ikke er vant til at afkode en grammatikbogs anvisninger og derfor i højere 
grad tager lærerens umiddelbare forklaringer til sig. 
 
Og de forskellige tiltag i fremmedsprogsgruppen på Odder Gymnasium har klart styrket 
gruppens fokus på sprogfagenes rolle i gymnasiet - og i en global verden. 
 
 
Helle Daustrand, Odder Gymnasium  
Januar 2013. 
 

 
 

 

 


