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GET YOUR GRAMMAR ER GYLDENDALS NYESTE UDGIVELSE OM GRAMMATIK I ENGELSKUNDERVISNINGEN I 8.-10. KLASSE.
Tidstypisk er online fagportaler og digitalt undervisningsmateriale ofte prioriteret ved
skolernes indkøb, men Gyldendals nye analoge materiale Get Your Grammar har stadig noget at byde på, og formidler sit indhold godt. Grundgrammatikken bygger på et
funktionelt og kommunikativt sprogsyn. Bogen indeholder otte kapitler med kortfattede grammatiske forklaringer. I alle kapitler er grammatikken i en naturlig sproglig
kontekst, og en stor del af opgaverne er tekstbaserede. Tekstgenrerne og indholdet er
genkendelige for eleverne, fx eventyr, madopskrifter, to do-lister m.m. Get Your Grammar indeholder bl.a. kommunikative aktiviteter, tekstbaserede opgaver i forskellige
genrer, kreative skriveopgaver og spil. Opgaverne lægger op til, at eleverne arbejder
med sproget kreativt, i kontekst og i dialog med hinanden.
Bogens primære sigte er, at eleverne arbejder med teksterne og de grammatiske begreber i praksis. De grammatiske forklaringer er korte og skrevet i et enkelt sprog. Det
er positivt, at der er forskelligartet arbejdsopgaver til hvert grammatisk emne.
De grammatiske forklaringer og opgaveinstruktionerne er på dansk, således at eleverne kan fokusere på grammatikken, og den sproglige kontekst ikke bliver en hindring
for at forstå denne. Grafisk understøttes elevernes læring visuelt og overskueligt.
Bogen har et passende format og layout, og som opslagsværk er den let at finde rundt
i, også uden hjælp fra læreren. Man får en følelse af at være i trygge hænder, da bogens opbygning er forudsigelig og med god progression.
Materialet passer glimrende til målgruppen, da bogen kommer rundt om det, der er
behov for i grundskolen og giver eleverne et solidt grundlag for deres videre arbejde
med det engelske sprog.
Get Your Grammar - Facitliste indeholder løsninger til størstedelen af opgaverne i Get
Your Grammar.
						Charlotte Skov Urup

HVORFOR GØR JEG DET, JEG GØR? FÅR – SOM TITLEN INDIKERER – SPROGLÆRERE TIL AT REFLEKTERE
OVER OG SÆTTE ORD PÅ EGEN VIDEN OG PRAKSIS.
Bogen vil være velegnet som lærebog for sproglærerstuderende. Derudover giver den
både den nyuddannede og den garvede sproglærer en opfriskning af tidligere erfaret
eller ny viden.
Bogen er inddelt i fem kapitler: Lærerkognition og lærermotivation, Lærerens udvikling, Sprogundervisning fra forståelse til praksis, Indhold i undervisningen, Færdighedslæring: lytte og tale, læse og skrive. Hvert kapitel er igen inddelt i en række underafsnit. Hvert afsnit henviser til ny eller nyere forskning; på baggrund heraf er der
øvelser, der hjælper læreren med at reflektere over egen praksis i relation til forskningen.
Bogens refleksions- og praksisøvelser kan være et godt udgangspunkt for diskussioner
på et fagudvalgsmøde. Den gode undervisning bliver endnu bedre, når læreren reflekterer over og sætter ord på egen viden og praksis. Ved at gå i dialog med sig selv og andre om egne erfaringer og tanker skaber læreren indsigt i, hvad der går godt, og hvor
der er brug for udvikling.
Bogen kommer rundt om stort set alle elementer i sprogundervisningen. Jeg vil særlig
fremhæve afsnittene om ordforråd, grammatik og interkulturel kompetence.
Bogen er et must for enhver sproglærer og -studerende.

Get Your Grammar
Af Mette Hermann og
Poul Tornøe
Grundbog 136 sider, 149 kr. ekskl. moms
Facitlist 32 sider, 109 kr. ekskl. moms
Gyldendal 2020

Hvorfor gør jeg det, jeg gør?
Refleksionshåndbog for sproglærere
Af Birgit Henriksen, Susana S. Fernandez,
Hanne Leth Andersen, Dorte Fristrup
183 sider, 250 kr. inkl. moms
Forlag: Samfundslitteratur

						Rita Mogensen
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Sprogbegreberne rundt
Sprogvidenskabelig lærebog i teori og praksis, Af Kristian Lind Nielsen
382 sider, 249,95 kr. inkl. moms · Skriveforlaget

BOGEN HENVENDER SIG TIL STUDERENDE PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER SAMT UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSER, SOM HAR RELATION TIL LINGVISTIK, RETORIK ELLER LIGNENDE SAMT TIL ALLE, DER HAR INTERESSE
FOR SPROGET.
Sprogbegreberne rundt tager fortrinsvis sit udgangspunkt i dansk sprog, men har også en del
eksemplerne på engelsk. Man vil selv kunne overføre dem til andre sprog.
Bogen vil nok ikke kunne bruges i grundskolen. Det er en bog for folk med en særlig interesse
for at dissekere sproget. Den vil kunne bruges som opslagsbog for forskellige sproglige betegnelser, da den har et fyldigt indeks.
							Rita Mogensen

BOGEN FACT FINDER
CANADA ER DEL AF EN
BOGSERIE PÅ 16 FORSKELLIGE TITLER OM EMNER OG
LANDE PÅ ENGELSK
Fact Finder Canada
af Conrad Kisch
Bog, 35 sider, 121,00 kr. ekskl. moms
Gyldendal 2020
Hjemmeside med indtaling samt digitale
opgaver til bogen kan tilkøbes.
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Ved første øjekast virker Canada-bogen lækker og lige til at gå til. Bogen er på engelsk, på 35
sider og fyldt med farvefotos og med kapitler som The Maple Leaf flag, Native Peoples, The
Mounties, Dangerous/Cute Animals, Niagra Falls og Sports, bare for at nævne et par stykker.
Bogen har mange gode og informative facts, som er værd at fordybe sig i, når man vil arbejde
med eller bare læse om Canada sammen med sine elever, eller den kan bruges som selvstændig frilæsningsbog.
Selvom bogen virker tynd, er den ikke hurtig læst. Siderne er propfyldt med information, og
selvom der er mange billeder på hver side, er der meget tekst at læse.
Hver dobbeltside omhandler et emne. Der er en del svære ord, hvor forfatteren har forsøgt
at hjælpe med et lille glossary på hver side. Her er 6-10 udvalgte ord oversat til dansk, hvilke
er godt, idet sproget er forholdsvis svært. Bogen er beregnet til elever på mellemtrinnet, men
henvende sig nok til de dygtigste elever i hhv. 5. og 6. klasse, hvis de skal læse bogen selvstændigt. Emner som Multicultural Canada samt emnet The Mounties er svære og kræver
gode engelskkompetencer.
Helt naturligt er der flere sider med Canadas dyreliv, både de søde og de mere farlige. Desværre fortæller bogen ikke så meget om naturen i Canada udover Niagra Falls.
Bogen har indholdsfortegnelse samt stikordsregister, så den er let at finde rundt i for både
elever og lærere, og har man et emne om Canada, vil flere af siderne sagtens kunne bruges
isoleret fra resten af bogen, fx som selvstændig læsning om et bestemt emne. Bogen lægger
fint op til faglig læsning på engelsk, og man kan med fordel arbejde med fagfaglige ord, sammen med klassen. Det kunne være oplagt at tale om ord som: Hvad er a monarchy, a federal
government, ancestors, official language, immigrants, multicultural, etnic groups, a Govenor
general, a capital osv. Alle fagfaglige ord, der optræder i bogen, og som er gode at kende, hvis
man læser om og skal arbejde med et lands geografiske, politiske samt etniske tilhørsforhold.
Til bogen er tilknyttet en hjemmeside med indtaling af alle bogens kapitler samt læseforståelsesopgaver Dette er lavet til alle 16 bøger i serien.
Alle bogens kapitler er indtalt af en native speaker, hvilke er godt, selvom stemmen, der er
valgt til Canadabogen, er lidt for amerikansk at høre på. Det kunne have været sjovt, hvis der
havde været et par ord på fransk, nu hvor så stor en del af Canada rent faktisk er fransktalende.
Når kapitlerne er læst, kan eleverne arbejde med de digitale opgaver, som både tjekker læseforståelse, udvider ordforrådet og ind imellem byder på lidt grammatik.
Eneste minus er, at man skal betale ekstra, for at få adgang til den digitale udgave af bogen.
Det koster 300,- kr. pr. klasse pr. år. Alle 5.-7. klasser på skolen skal betale, men så får alle klasserne også adgang.
Sitet er godt at have ved hånden, når man bruger bogen, som selvstændig læsning. Den vil
desuden give adgang til mange timers engelsk læsning og opgaver af forskellig art. Hvis man
har computer til rådighed sammen med sine elever, er denne del af bogen virkelig rar at have
ved hånden. Anbefalinger herfra, især af den digitale del af bogserien.
							Mette Fenger

