Samskrivning og respons
Der arbejdes med samskrivning og respons i to 2.g
klasser (Samfundsfag B)
Projektets baggrund:
I begge klasser sad en stor gruppe elever, som var mere eller mindre
inaktive ift. egen læring, det at give respons mundtligt og skriftligt.
Elevgruppen udviste lav grad af faglig selvtillid og tro på egne
kompetencer.

Projektets mål:
Eleverne skal via arbejdet med skriftlige opgaver, synopsis-opgaver og
mundtlige oplæg, højne deres samfundsfaglige kompetencer og opnå
faglig sikkerhed med hensyn til forskellige opgavegenrer.

Ritualiseringer:
Ritualisering 1:

Videorefleksioner og eller vodcasts i portfolier.

Ritualisering 2:

Samskrivning i 3-mands-gruppen. Konkret forfatter
den enkelte elev en bestemt del af det skriftlige
produkt. To elever i trioen giver respons på det
skrevne.

Ritualisering 3:

3-mands-grupper laver skriftlig og mundtlig respons
(samskrivning) på andre 3-mands-gruppers produkt.

Der anvendes respons-portfolier i google.
Disse anvendes aktivt af alle elever, så man lærer mest muligt af
hinanden ved udarbejdelse af skriftlige opgaver, synopsis-skrivning og
mundtlige oplæg.

Tegn på udvikling ift. Målsætningerne:
•
•
•
•

Eleverne taler mere fagligt aktivt
Eleverne skriver mere fagligt bevidst mht. anvendelse af metoder
og teorier
Eleverne reflekterer mere over deres kompetence-udvikling når
produkterne samles i en portfolio
Eleverne tør i større grad give skriftlig og mundtlig respons til
deres klassekammerater

Dilemmaer ved arbejdet med samskrivning og respons:
•
•
•
•
•

Eleverne ønsker at læreren er bedømmer istedet for at de selv
tager ansvaret for responsen
Eleverne kan opleve at de er fagligt svage og inkompetente til at
give respons og samskrive
Videoproduktioner - vodcast kan tage tid, da eleverne er meget
opmærksomme på deres fremtoning,
når videoen vises på klassen
Portfolio-tanken forudsætter en faglig stærk elevtype som er
refleksivt indstillet. Det fungerer når elevens mindset er dynamisk
fra starten

Foreløbige planer til det videre arbejde frem mod
afslutningen af 2.g i maj:
Begge klasser gen-ritualiserer hvad der blev lavet i første runde
Begge klasser laver skriftlig kvantitativ midtvejsevaluering i lectio
medio april
!

