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ENGELSK
Crossroads
10. klasse
Af Halvor Heger, Nina
Wroldsen og Inger
Margrethe Sørensen
Gyldendal
TEXTS 144 sider, 168, 00 kr.
TEXTS Light 144 sider,
168,00 kr.
TASKS 104 sider, 138,00 kr.
Lærervejledning 106 sider, 524,00 kr.
Lærer cd 350,00 kr.
I-bog 347,00 kr. pr. klasse pr. år
Nu er Cross Roads kommet til 10. klasse. Det
helt unikke ved Crossroads er grundbogens
tekstdifferentiering. Grundbogen fås nemlig i
to udgaver, Texts og Texts • light, hvilket gør
dette system anbefalelsesværdigt.
Bøgerne bruges sammen, da layout og illustrationer er ens, mens teksterne er på to forskellige niveauer. Eleverne kan således arbejde
sammen uanset, hvilket niveau de er på. Dette
giver nye muligheder og fratager lærerne en
stor arbejdsbyrde.
Temaer i Crossroads 10 er:
· India
· The Blue planet
· Changes
· Media Voices
· Evergreen
Arbejdsbogen, Tasks, er en flergangsbog, der
bruges sammen med begge grundbøger.
Bogens første del består af en række niveaudelte opgaver, der knytter sig til tekstbogens
kapitler. Hvert kapital afrundes med forslag til
elevernes selvvalgte emne til afgangsprøven.
Bogens anden del er en basisgrammatik med
tilhørende opgaver.
i-bog
Til systemet hører en i-bog af begge udgaver
af grundbogen. i-bogen er en digital udgave
af den fysiske bog, som lærer og elev kan

bruge i undervisningen, både på interaktiv
tavle og på computer. i-bogen indeholder en
række digitale resurser, som man med et enkelt klik på et ikon i i-bogen kan hente ind i
undervisningen, fx lydfiler, links til relevante
websites og selvrettende opgaver.
Lærercd
Crossroads 10 Lærer-cd indeholder en cd med
lytteøvelser indtalt med forskellige dialekter.
Crossroads 10 - Lærervejledning består af en kapitelvejledning, der bl.a. angiver relevante kopiark, der kan bruges til bogens tekster, og
hvilke opgaver og links, der findes i i-bogen.
Derudover er der kopiark med Word-, Chapter- og Grammar Tests med facitliste samt Listening Tasks.
Det er et omfattende og omfangsrigt materiale, som kræver tid for både elever og lærere
at sætte sig ind i, men absolut spændende for
begge.
Jeg personligt synes dog ikke alle emner er
lige spændende, men er sikker på, at kapitlerne Changes og Media Voices vil blive et hit
hos eleverne..
Charlotte Skov Urup
Straight Forward
Af Dorthe Bæk-Sørensen og
Annette Madsen Sandholdt
Alinea
Textbook/Web
176 sider + webadgang,
265 kr.
Teacher s Guide/Web
64 sider + webadgang,
1.196 kr.
Nu er systemet Straight Forward kommet i en
ny og forbedret udgave, som udmærker sig
ved at have alle opgaver og lyd liggende i en
webbaseret udgave – direkte klar til brug.
Grundbogssystemet Straight Forward henvender sig til 10. klasse med interessante, differentierede og vedkommende tekster.
Gennemtænkte og relevante webbaserede
opgaver, der udfordrer eleven på alle faglige
områder af fælles mål og en grammatikbase

med målet om at ramme den enkelte elevs
særlige udfordringer med det engelske sprogs
finurligheder.
Systemet præsenteres med en online-adgang, hvor alle gennemarbejdede kopiark,
gruppeopgaver, grammatikopgaver, lytteøvelser og IWB-opgaver ligger til brug for den enkelte elev og lærer. Adgangen låses op ved køb
af bogen. Netop webudgaven er særligt gennemtænkt, idet opgaverne er klar til brug. Der
kan skrives direkte i dokumentet, og det er
tanken, at både opstartsopgaver såvel som arbejdsark, evalueringsopgaver og tests kan flyttes direkte til en portfolio. Dermed bliver den
løbende evaluering en naturlig del af hverdagen, hvor det er tydeligt for eleven, hvilken udvikling der er sket.
Textbook/webudgaven af Straight Forward
tager fat i emner, der er vedkommende for de
ældste elevers samtid, men også trækker tråde
til den velkendte engelsksprogede historie
med et twist i emner som Love, hvor underemner som AIDS, faren på internettet og homoseksualitet behandles.
Nogle tekster er glosserede, andre kan behandles ved hjælp af den alfabetiske ordliste
bagerst i bogen.
Teacher´s Guide/Web er en grundig gennemgang af materialets formål og mål for 10.
klassetrin, og hvordan materialet udnyttes optimalt. Også her ligger facitlister, manuskripter til lytteøvelser og ikke mindst dag til
dag-vejledning med tilhørende IWB-opgaver
til alle kapitler på internettet i materialets portal.
Straight Forward holder, hvad det lover og
mere til. Det er et fantastisk gennemarbejdet
materiale, der er let at gå til - Straight Forward. Det er skønt, at materialet er webbaseret, så der i timerne kan arbejdes med tingene
direkte på elevens device, bruges direkte i
portfolioen og som base for den løbende evaluering af elevens udvikling.
Emner og layout er spændende, og der gives
plads til mange gode diskussioner i timerne.
Straight Forward er klart og uden tvivl anbefalelsesværdigt.
Julia Storm, Kirkebakkeskolen

Til lykke Signe!
Signe Rye fra engelsk fagudvalg fylder 40 år i maj! Hun
forstår ikke selv at hun allerede fylder rund. Vi kan trøste
med at hun er yngste medlem af fagudvalget! Og at vi
værdsætter hendes arbejde og væsen meget.
Signe er altid energisk og positiv! Hun er optaget af
hvor sprogfagene bevæger sig hen, det sidste nye inden
for it og har et godt overblik over hvad der sker aktuelt.
Signe er meget idérig og engagerer sig både i faget og i
Sproglærerforeningen. Hendes mål med at deltage i arbejdet i engelsk fagudvalg er at udbrede kendskabet til
foreningen og dens virke og gøre engelsklærere i hele landet interesserede i vores faglige forening.
Signe arbejder til daglig som pædagogisk konsulent på
CFU i Vejle (UCLillebælt). Hun har knyttet bånd mel-
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Anmeldelser

lem os og CFU, har overbevist
CFU om at vores interesser er
fælles. Takket være Signe har
vi gennemført kurser på CFU
og mødt stor forståelse der,
selvom vores First Class English
kurser i efteråret var ved at
sprænge rammerne på CFU, både i København og i
Vejle! Signe træder hjælpsomt til.
Signe, et stort til lykke med din runde dag!
Alle gode ønsker på engelsk fagudvalgs vegne
Aase Lomholt Thomsen,
formand for engelsk fagudvalg

