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Kapitel 1
Introduktion

Denne manual, som er produceret af de græske og hollandske partnere i Leonardo da Vinci 
POOLS-T projektet, er møntet på at give rigeligt med information omkring den praktiske 
anvendelse af de to software værktøjer, der blev udviklet i POOLS-T projektet til fremmed-
sprogslærere, WebPage TextBlenderen og Wordlink. Vi har sat ekstra fokus på undervisere 
involveret i CLIL eller Indholds og Sprogintegreret læring.Pools-t havde brug for analyse 
hvilket førte til at i Leonardo ansøgningen blev der beskrevet at:

”CLIL og LWUTL undervisere har været nødsaget til at udvikle deres egne undervisningsma-
terialer. (EURYDICE 2005 report "Key Data on Teaching Languages at School in Europe").   
Det foreslåede program vil automatisere dele af denne process og vil gøre elever i stand til 
at konvertere autentiske tekniske materialer om til fremmedsprogsindlæring / støtte mate-
riale.  Nødvendigheden af et gratis værktøj er baseret på EURYDICE 2006 "Content and Lan-
guage Integrated Learning (CLIL) at School in Europe". Denne nødvendighed er også doku-
menteret i ICC rapporten (2003) "The Impact of New Information Technologies and Internet 
on the Teaching of Foreign Languages.." som konkluderer: "Der vil være et skift fra passiv 
indtagelse af færdiglavede programmer til uafhængig udvikling af indhold skræddersyet til 
specifikke grupper eller individer ".

Målgrupper: Projektets resultater og materialer vil blive brugt af individuelle fremmed-
sprogsundervisere, faglærere der benytter CLIL, og fremmedsprogsundervisere der udvikler 
online undervisningsmaterialer.

Vi sigtede efter at skabe en manual med rigelige inspirerende eksempler fra alle partnere i 
POOLS-T projektet, både for lærere og elever, I hverdagsfremmedsprogsundervisning, inter-
nationale praktikpladser og en hvilken som helst anden situation hvor sproglæring finder 
sted. Vi håber du får stor glæde af manualen og vi glæder os til at se nogle af dine egne 
materialer på vores freeware hjemmeside www.languages.dk

Manual holdet Kreta, maj 2010.

Manual teamet fra venstre mod højre: Ellen Ejerskov, Elizabeth Antoniadou, Frans van Schaik og Evangelos Lyropoulos.

http://www.languages.dk
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Kapitel 2  
POOLS- T projektet

I dette kapitel vil vi vise dig hvad POOLS-T projektet indebærer 

Er et gratis EU Leonardodavinci projekt. Alle værktøjerne fra projektet er gratis! 

Udvikler kun værktøjer for CLIL undervisning (*)

Tilbyder smarte undervisningsmaterieale værktøjer

Tilbyder værktøjer der gør brugeren i stand til at blande forskellige former for medier  
(video, lyd, grafik, tekst og online værktøjer)

Laver visuelt flotte hjemmeside til undervisning og præsentationer og kan dermed åbnes og 
være tilgængelige og gemmes online, hvor som helst og når som helst

Er et interessant værktøj for unge mennesker til at introducere hvilket som helst (nyt) medie 
i deres præsentationer 

Tilbyder software og eksempler på lektionsplaner på nettet og på DVD (**) 

(*)   Værktøjerne er anvendelige til al fremmedsprogslæring!

(**) Bare gå ind på www.languages.dk/tools

 

 

 

 

 

 

 

http://www.languages.dk/tools
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Kapitel 3 
Webpage TextBlenderen

I dette kapitel vil vi vise hvad TextBlenderen kan og ikke kan!

Det gør dig i stand til at blande video, lyd, tekst, illustrationer og online værktøjer så som 
online ordbøger

Gør brugeren i stand til at lave hjemmesider som er tilgængelige når som helst,  
hvor som helst (*)

Gør brugeren i stand til at forbinde flere hjemmesider med hinanden

Det er nødvendigt for brugeren at have super IT kompetencer (**)

Gør brugeren i stand til at linke html sider med Microsoft Office filer

Kan kun bruges af undervisere(***)

Gør brugeren i stand til at linke et hvilket som helst sprog til et hvilket som helst andet  
(****)

Kan bruges til  en hvilken som helst undervisningsmetode så som CLIL, ETL, TEFL etc.

Gør brugeren i stand til at gå frem og tilbage gennem lektionsrækken

(*) Så længe at filen bliver gemt på en (skole eller ekstern) server! 
 Prøv for eksempel www.dropbox.com som tilbyder minimum 2 Gb gratis plads til  
 filer online

(**) Nej, tests har vist at det kun er nødvendigt med basale IT kompetencer for at lave  
 flotte produkter. Hvad der dog er brugbart er masser af kreativitet! 

(***) Nej programmerne kan bruges af enhver, hvor som helst, når som helst!

(****) Det er sandt, så længe ordbøgerne er online. Ordbøgerne bliver bedre og bedre  
 og begynder gradvist at kunne vise mange forskellige kontekster hvori et ord   
 kan bruges.
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Kapitel 4 
WordLink

I dette kapitel viser vi hvad Wordlink kan og ikke kan!

Gør dig i stand til at blande video, lyd, tekst, illustrationer og online værktøjer så som online 
ordbøger (*)

Gør brugeren i stand til at linke hjemmesider med online ordbøger

Sikrer at brugeren altid finder den korrekte oversættelse af et ord (**)

Gør dig i stand til at oprette dine egne hjemmesider hvor alle ordene linker til en  
online ordbog

Gør dig i stand til at uploade en lokal hjemmeside og lave nye hjemmesider og producere  
en ny hjemmeside der er linket ord for ord til online ordbøger

Det er nødvendigt for brugeren at have super IT kompetencer (***)

Kan bruges til en hvilken som helst form for undervisningsmetode så som CLIL, ETL, TEFL etc.

(*)      Nej, til det bruger vi WebPage TextBlenderen 

(**) Nej, det kommer an på kvaliteten af den online ordbog. Erfaringer har vist at online  
 ordbøgers software bliver bedre og bedre, med fyldigere forklaringer på brugen af  
 ord i specifikke kontekster

(***) Nej, tests har vist at basale IT kompetencer er til at lave flotte produkter. Hvad der  
 dog er brugbart er masser af kreativitet! 
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Kapitel 5
CLIL metoden  

I dette kapitel vil vi vise hvad CLIL metoden er og ikke er! 

Er en ny didaktisk tilgang til fremmedsprogsindlæring (*)

Er baseret på studiet af et emne eller specifikt indhold

Det er nødvendigt for underviseren at være dygtig til det specifikke emnes indhold ud over 
at have undervisningserfaring i engelsk(eller et andet fremmedsprog) (**)

Benytter engelsk (eller tysk, fransk etc.) som et medie for at undervise CLIL

Sørger for at alle elever lærer det samme (***)

Fokuserer på indhold og fremmedsprogsindlæring specielt på sprogligt flow og  
kommunikation

(*) Det antages at CLIL metoden er så gammel som civilisation selv!

(**) Det er ikke nødvendigt for en faglærer også at være engelsklærer. Det er dog   
 vigtigt at være bevidst om den lingvistiske proces involveret og gradvist udvikle   
 den viden og de kompetencer der er involveret i CLIL undervisning

(***)  Nej, på trods af at specifikke mål kan opnås, ved vi ikke præcist hvordan elever   
 udvikler og gør brug af deres nyfundne viden og kompetencer
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Kapitel 6  
Brugen af Textblender og Wordlink i en typisk CLIL lektionsplan

I dette kapitel vil vi vise hvordan Webpage Textblenderen, Wordlink bruges i de typiske trin 
der er involveret i udviklingen af en CLIL lektion 

En CLIL lektion (eller række af lektioner) har som regel 4 eller 5 trin:

Introduktion - Indføring

WPTB kan bruges på mange måder til at introducere et emne. Mange udbydere af medier 
giver dig adgang til at bruge deres produkter ved at give dig “embed” information for lyd, 
video og andet. Acapela.tv kalder denne information “widget”:

(klik ind på www.acapela.tv og mød Paul E.Glot (Polyglot!) der giver udtalte oversættelser af 
enhver sætning på andre sprog!

WPTB gør dig i stand til at gore brug af en blanding af forskellige medier så som lyd og video:

NEXT knappen gør dig i stand til at linke til et hvilket som helst dokument, til en hjemmeside 
eller en række af hjemmesider. På denne måde kan introduktionsinformationen gøres så 
effektiv som du ønsker den skal være!
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Trin 1 - Behandlingen af teksten

De bedste tekster er dem der hvor der følger illustrationer med, på den måde kan læseren 
visualisere det de læser. Når man arbejder med et fremmed sprog har elever brug for struk-
turelle markører I tekster for at hjælpe dem til at finde vej igennem indholdet. Disse markør-
er kan være lingvistiske (overskrifter, underoverskrifter) og/eller diagrambaserede. Efter at 
“kerne” viden er blevet indentificeret kan tekstens struktur analyseres. Her har vi et godt 
eksempel på brug af medier: video og illustrationer. Instruktionerne til hvordan man åbner 
en flaske champagne er blevet tydeligt markerede i trin.

Hvis du på dette tidspunkt ønsker at bruge hjemmesider for yderligere information kan 
Wordlink bruges til at linke alle ordene fra hjemmesidens tekst til en hvilken som helst ord-
bog du ønsker:
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Trin 2 - Identifikation og organisering af viden

Teksterne bliver ofte præsenteret gennem diagrammer. Disse strukturer også kendt som 
'idémæssige strukturer' eller 'tankemæssige diagrammer', disse bruges til at hjælpe eleven 
med at kategorisere ideerne og informationerne i teksten. Diagramtyper inkluderer trædia-
grammer for klassifikationer, grupper, hierarkier, flow diagrammer og tidslinjer til sekvens-
baseret tænkning såsom instruktioner og historisk information, tabeldiagrammer der 
beskriver folk og steder og kombinationer af disse. Tekstens opbygning bruges til at facilitere 
læring og udviklingen af aktiviteter med fokus både på sproglig udvikling og viden i  
kerneindholdet.

I vores champagne eksempel kan man tydeligt se opbygningen (organisationen) af teksten: 
du får i trin at vide hvordan man åbner en champagne flaske uden at nogen kommer til 
skade! Fra WPTB kan du linke til et hvilket som helst andet document for at give skabe yder-
ligere fokus på den korrekte rækkefølge af denne tekst. Det er et WORD dokument.  Et mere 
dramatisk resultat får du med Hot Potatoes hvor du kan lave drag and drop øvelser meget 
hurtigt:

Trin 3 - Sproglig identification

Elever forventes at være i stand til at gengive kernen af teksten med deres egne ord. Da 
elever vil være nødt til at bruge både enkelt og mere komplekst sprog finder der ikke nogen 
graduering af sproget sted. Men det er en god idé for underviseren at fremhæve brugbare 
termer i teksten og kategorisere dem I forhold til deres funktion. Eleverne kan have brug for 
sprog til at sammenligne og finde modsætninger, placering og at kunne beskrive en proces, 
men de kan også have brug for særlige bindeord, biordssætninger eller præpositionssæt-
ninger. Kollokationer, halvfaste udtryk og faste vendinger kan også ses nærmere på lige så 
vel som emne specifikt og akademisk ordforråd. 

I champagne teksten kan vigtige ord introduceres for at indikere rækkefølgen af instruktion-
erne, for eksempel: først, derefter, efterfølgende, før at, etc.

I dette tilfælde kan vi fokusere på brugen af passivt sprog og kronologiske markører:

Først bliver flasken kølet;  
Før brug tørres flasken. Tjeneren sikrer at proppen vender væk fra kunden før flasken 
åbnes! 
Efter, efterfølgende, før dette….etc. 

The trick is to pop the cork with style and flairand without creating a dangerous projectile. 

Task 1 Without reading the text again, put the headings in the correct order:

Untwist wire cage   = step _______

Peel foil wrapper   = step _______

Dry bottle & point cork   = step _______

Make sure bottle is chilled  = step _______

Grip bottle    = step _______

Pop and pour   = step _______

Twist bottle & pull down   = step _______

http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=The
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=trick
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=is
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=to
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=pop
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=the
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=cork
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=with
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=style
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=and
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=flairand
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=without
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=creating
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=a
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=dangerous
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=projectile
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=Untwist
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=wire
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=cage
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=Peel
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=foil
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=wrapper
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=Dry
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=bottle
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=&
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=point
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=cork
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=Make
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=sure
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=bottle
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=is
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=chilled
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=Grip
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=bottle
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=Pop
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=and
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=pour
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=Twist
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=bottle
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=&
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=pull
http://www2.smo.uhi.ac.uk/multidict/?sl=en&tl=el&encoding=windows-1252&word=down
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Trin 4 - Output (Opgaver)

En række opgaver bør være tilgængelige, som tager højde for læringens formål og forskellige 
læringsstile. Receptive læringsaktiviteter er af ”lyt/læs og løs” typen. 

En menu af lytteaktiviteter kunne være:

• Lytte og klassificér et diagram/billede/kort/graf 

• Lytte og udfyldningsøvelse

• Lytte og tag notater om specifikke informationer (datoer, antal, tidspunkter) 

• Lytte og omarranger information 

• Lytte og identificer lokationer/speakere/steder 

• Lytte og klassificér trinnene i en process/instruktioner/rækkefølge af en tekst

• Lytte og udfyld hullerne i en tekst

I vores champagne eksempel er rosinen i pølseenden selvfølgelig I spisningen af den:  
opgaver designet til at producers skal være indholdsorienterede på den made at både sprog 
og indhold bliver genbrugt. 

Det betyder at scenen med champagneflasken kan køres igen og igen.

Da der skal fokuseres på indholdet kan det være nødvendigt med mere sproglig støtte end 
normalt I en ELT lektion. Typiske tale aktiviteter inkluderer: 

• Spørgsmålsløkker – spørgsmål og svar, termer og definitioner, sætningshalvdele

• Aktiviteter hvor der mangler informationer med et spørgeskema som hjælp 

• Informationssøgning - 'Ting du ved´ og 'ting do gerne vil vide’  

• Ordgætningslege

• Klasseundersøgelser med spørgeskemaer

• 20 spørgsmål – giver sproglig hjælp til spørgsmål

Alle disse typer af øvelser kan introduceres og øves med TextBlenderen og Wordlink  
uafhængigt af tid sted.
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Kapitel 7
Webpage Textblenderen og WordLink I brug

I dette kapitel vil vi vise eksempler på lektioner lavet med Webpage TextBlenderen og Word-
Link af POOLS-T medlemmer for forskellige (fagrettede) formål

Eksempel 1  Den fuldautomatiske plæneklipper

Link    http://www.languages.dk/materials.html#A_fully_automatic_  
   lawn_mower_for_the_homeowner.

Link HP  http://www.languages.dk/tools/index.htm#Hot_Potatoes

Kontekst  Elektriker 

Niveau   B1 – B2 (EFCR)

Ordforrådsøvelse lavet med Hot Potatoes (HP)Du kan se YouTube videoen så ofte som du har lyst

Læs teksten og klik på et hvilket som helst ord 
for at få en oversættelse på (næsten) ethvert 
sprog

Klik på NEXT for Hot Potato øvelser
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En matche øvelse (HP) (træk og slip)

En “udfyld hullerne” øvelse(HP) (ordforråd

En sammenblandet sætningsøvelse (HP) (grammatik)
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Eksempel 2 Nasogastric intubation

Link   http://dl.dropbox.com/u/4672246/NasogastricIntubation/NasogastricIn 
  tubation.htm

Link HP http://www.languages.dk/tools/index.htm#Hot_Potatoes

kontekst Medicin  (Universitet)

Nivaeu  C1 – C2 (EFCR)

Se og lyt til videoen så mange gang som du 
har lyst til

Studer diagrammet og færdiggør 
projektbeskrivelsen
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Eksempel 3 Celler

Link  https://dl.dropbox.com/u/4215224/Webpages%20EU%20POOLST/  
  The%20Netherlands/TB%20Biology/bio.htm

Link HP http://www.languages.dk/tools/index.htm#Hot_Potatoes

Kontekst Biologi (Almen uddannelse)   

Niveau  A2 – B1 (EFC

Klik på NEXT for at gå til en HP ”udfyld hullerne” og WordLink øvelse

Efter at have klikket på linket ovenover bliver du fort til en hjemmeside i Wordlink. Alle 
hjemmesidens ord er linket til en ordbog og derfor også alle test spørgsmålene. Hvis en elev 
finder spørgsmålene svære at forstå kan vedkommende bruge det online link til ordbogen i 
WordLink!

”Udfyld hullerne” øvelse.
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Eksempel 4  Skjult reklame

Link   https://dl.dropbox.com/u/4215224/Webpages%20EU%20  
   POOLST/The%20Netherlands/Advertising%20wp/trial%201.htm

Link HP  http://www.languages.dk/tools/index.htm#Hot_Potatoes

Kontekst  Marketing / reklame   

Niveau   A2 – B1 (EFCR)

Klik på NEXT knappen for at gå til den næste hjemmeside med den fulde tekst 
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Øvelse 1 - Match ordene 

Øvelse 2 - Krydsogtværs 

Øvelse 3 - “Udfyld hullerne” øvelse
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Eksempel 5  Cat Stevens

Link   http://www.languages.dk/online/clil_samples/CatStevens.htm

Link HP  http://www.languages.dk/tools/index.htm#Hot_Potatoes

Niveau   B2-C1 (EFCR)
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Klik på NEXT knappen for at øvelserne:

Exercise 1 - Lyrics

"Udfyld hullerne" øvelse
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Exercise 3 - A Biografi

"Udfyld hullerne" øvelse

Efter Del 2 og 3 klik på Click Here for at komme ind på en hjemmeside om Cat Stevens 
 i Wordlink

Klik på                   for den næste øvelse i HP. Øvelse 2 er en krydsogtværs
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Alle ordene er linket til en online ordbog!
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Eksempel 6  Re-Store Furniture Recycling Project   

Link  http://www.languages.dk/materials/gd/gd3/index.htm  

Niveau  B1 (ECFR)

Dette eksempel er produceret af den skotske POOLS-T samarbejdspartner SMO og er møn-
tet på og selvstudier og selvevalueringsmaterialer for folk der er ved at lære engelsk. Mate-
rialerne på disse sider er designet til at hjælpe folk der lærer engelsk med at undervise og 
evaluere sig selv. De er baseret på virkelige situationer der reflekterer forskellige aspekter af 
livet og arbejde i Hebriderne. Studerende bør mindst være over begynderstadiet og der er 
inkluderet øvelser som er passende for mere avancerede studerende, både alene og i grup-
pearbejde. Der er fire elementer at arbejde med. De stiger mere eller mindre i sværheds-
grad men hver enkelt lektion kan benyttes selvstændigt. 

1. Re-Store Furniture Recycling Project

2. Craigard Day Centre

3. Hebridean Food: Cookery Demonstration

4. Hebridean Food: Smokehouse

Lad os kigge på Re-Store Furniture Recycling Project som et eksempel.NEXT knappen tager 
os til en række øvelser. Der er en “udfyld hullerne” øvelse der fokuserer på grammatik:
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Eksempel 7 TextBlenderen brugt af STUDERENDE

Link  http://www.youtube.com/watch?v=hl64AfjS9Y4&feature=related

Niveau  B2 (ECFR)

TextBlenderen er et perfekt værktøj der kan spare værdifuld undervisningstid og inspirere 
de studerende til at bevæge sig ud over “bare endnu en kedelig PowerPoint præsentation” 
og blive forundret over studerendes kreative potentiale!Det at stå foran en klasse hvor man 
er klar over at ens mindste bevægelser bliver overvåget kan være temmelig overvældende. 
For en lærer kan det at skulle se så mange præsentationer i løbet af en dag også være noget 
af en udfordring. Så hvorfor ikke gore brug af textblenderen for eksempelvis at teste:

1. Kvaliteten af videopresentationen (viden om et emne eller måske endda   
 kvaliteten selve videopræsentationen for eksempel)

2. Udtale, hvor godt sproget flyder og grammatiske kompetencer

3. Skriftlig kompetence

Hvor som helst når som helst?

Det følgende eksempel er fra en studerende der forklarer Voice Acting i en tegnefilm (dog 
IKKE en Disney!!!) ved at bruge hendes egen stemme til ikke mindre end tre forskellige kara-
kterer!
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Kapitel 8
Et hurtigt Webpage Textblender kursus

For en fuldstændig PowerPoint præsentation om hvordan man bruger WPTB og WordLink 
klik på: http://www.languages.dk/archive/conference/EP_CLIL.pdf

Gå ind på http://www.languages.dk/tools/index.htm for at se hvad du har brug for at down-
loade før du kan gå i gang.

http://www.languages.dk/archive/conference/EP_CLIL.pdf
http://www.languages.dk/tools/index.htm
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I WPTB skal du først vælge hvilket medie du ønsker at benytte (video, lyd). 

Hvis du ønsker at benytte en YouTube video så åben videoen i YouTube og højreklik på skær-
men:  Klik derefter på Copy embed html. Du skal bruge denne information for at Text- 
Blenderen kan genkende og afspille din video.

Klik på Video player for Youtube og kopier copy embed html (see above)

Derefter udfyld instruktionerne til dine brugere:
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Derefter indsæt tekst eller flere medier

Når det er gjort vælg sprog for teksten du har sat ind og sproget det skal oversættes til

Efter at have checket på oversigtssiden om samtlige trin er gennemgået, eksporter så  
hjemmesiden og gem den sammen med alle de andre filer i din folder.
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Kapitel 9
Et hurtigt Wordlink kursus

Klik på : http://www2.smo.uhi.ac.uk/wordlink/ og denne hjemmeside vil åbne:

Der er 3 valgmuligheder i Wordlink:

1. Process the following webpage

Vælg en URL eller webadresse for eksempel www.languages.dk, vælg engelsk som hjem-
mesidens sprog klik på GO. Klik derefter på et hvilket som helst ord for at få en oversættelse 
i det tilgængelige sprog.

http://www2.smo.uhi.ac.uk/wordlink/
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2. Upload en html side

 

3. Opret en side

Vælg kildesproget (her: engelsk). Indtast en title og indtast eller kopier en tekst.

Til slut klik på COMPOSE I bunden af siden. Klik på et hvilket som helst ord for at få en  
oversættelse.
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Kapitel 10
Brug af IPADIO og Acapela.tv 

10.1 Hvordan man bruger Ipadio til at lave hjemmesider med indlagt lyd

Mange fremmedsprogsundervisere og elever værdsætter materialer der inkorporerer skrift-
ligt med talt sprog. Det har dog altid virket som en større opgave at lave lydfiler end tekst-
filer. I nyere tid har der været en række forsøg på at bruge de nye telefoners digitale teknolo-
gi til formålet. Et eksempel på dette er www.ipadio.com. 

Med Ipadio kan du benytte en fastnet- eller mobiltelefon til at optage en lydfil, på samme 
måde som efterlader en besked på en telefonsvarer. Denne besked bliver så lavet om til en 
lydfil på internettet med sin egen unikke URL. En anden feature med beskeder på engelsk er 
at der sker en automatisk transskription som giver dig en skriftlig version af beskeden(Dog 
med advarsler om at der kan være skønhedsfejl imellem i transskriptionen).

For at kunne gore brug af denne service er man som burger nødt til at oprette en konto hos 
Ipadio. Det er gratis for individuelle forbrugere selvom Ipadio også tilbyder en version til 
forretningsbrug.  Man kan læse mere på deres hjemmeside. Når du opretter en konto er du 
nødt til at give Ipadio nogle informationer, det inkluderer to telefonnumre som du vil be-
nytte. Til gengæld for disse for du en PIN-kode du skal benytte hver gang du ringer for at lave 
en optagelse. Hele proceduren er meget enkel og inkluderer en ”delete” mulighed hvis du 
ikke er tilfreds med din optagelse.

Nedenfor er der nogle eksempler lavet af Gordon Wells, en af POOLS-T partnerne. Gordons 
samlede optagelser (hans “phlog”) er tilgængelige på Ipadio hjemmesiden: 

http://www.ipadio.com/phlogs.asp?section=2&phlog=17959&itemtype=phlog

Hvis du klikker på “more” i phonecastsne på listen får du yderligere information, hvilket 
inkluderer en engelsk transskription I visse tilfælde. Der er også mulighed for kommentarer:

http://www.ipadio.com/phlogs/GordonWells/2010/02/19/Gordons-phlog-Talking-to-Ar-
chie-Campbell

Det skal bemærkes at transkriptionen i den ovenstående phonecast er blevet redigeret ved 
hjælp af ”edit” funktionen. Nedenfor er der et eksempel på en ikke redigeret maskintrans-
skription: 

http://www.ipadio.com/phlogs/GordonWells/2010/02/09/Gordons-phlog-3rd-phonecast

I en fremmedsprogsundervisningssammenhæng er det selvfølgelig nødvendigt med at være 
omhyggelig med denne funktion – men selv det at rette fejlene kan være lærerigt!

http://www.ipadio.com
http://www.ipadio.com/phlogs.asp?section=2&phlog=17959&itemtype=phlog
http://www.ipadio.com/phlogs/GordonWells/2010/02/19/Gordons-phlog-Talking-to-Archie-Campbell
http://www.ipadio.com/phlogs/GordonWells/2010/02/19/Gordons-phlog-Talking-to-Archie-Campbell
http://www.ipadio.com/phlogs/GordonWells/2010/02/09/Gordons-phlog-3rd-phonecast
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Lydkvaliteten er også et vigtigt emne, og den er i høj grad baseret på kvaliteten af telefonen 
der benyttes. Det skal dog bemærkes at ud over phonecast funktionen er der også en tradi-
tionel MP3 upload funktion. Så hvis du har tidligere optagelser af lydfiler på din computer 
kan du stadig benytte disse med Ipadio.

Til slut er der også en brugbar krydsposteringsfunktion som gør dig I stand til at uploade 
eller indlejre dine phonecasts til andre sociale medier så som Facebook, Twitter, eller blogs 
du kunne tænkes at drive. Dette er specielt anvendeligt for fremmedsproglærere, det gør 
dig i stand til at lave dine egne multimedie netbaserede materialer i et format du selv kan 
vælge. 

For eksempel er Gordon begyndt at inkorporere både lyd (Ipadio) og video (YouTube) i   
Island Voices’ projekt blog http://guthan.wordpress.com. Dette er en Wordpress platform 
og den er blevet lavet til at dokumentere projektets fremskridt, dele viden og nyheder og 
opfordre til at netværke mellem lærere og elever. (At oprette en Wordpress konto er en lige 
så nem og smertefri proces som med Ipadio.) I nylige poster har Gordon fremhævet pre-
viewet et af emnerne I den nye serie af Island Voices videoer.

I det første interviewede han en deltager på Gælisk og på engelsk med hans telefon. Denne 
post omkring interviewene inkluderer indlejrede links til begge phonecasts:

http://guthan.wordpress.com/2010/02/19/local-language-teacher/

Den efterfølgende måned lavede han endnu en blogpost, denne gang med en indlejret  
video.

http://guthan.wordpress.com/2010/03/24/buain-na-monadh-peatcutting/

Alle disse hjemmesider kan selvfølgelig også linkes til Wordlink og Multidict for at give øjeb-
likkelig adgang til online ordbøger. Mulighederne til sprogundervisning er selvindlysende.

For at opsummere Ipadio tilbyder en værdifuld ekstra lyd-funktionalitet til enhver fremmed-
sprogsundervisers repertoire af materiale værktøjer. Når dette bliver kombineret med andre 
netbaserede programmer og platforme så som Wordpress, YouTube, og/eller Wordlink/
Multidict, er potentialet for at arbejde effektivt med multimedier til stede.

http://guthan.wordpress.com
http://guthan.wordpress.com/2010/02/19/local-language-teacher
http://guthan.wordpress.com/2010/03/24/buain-na-monadh-peatcutting/
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Eksempel på brug af IPADIO i WebPage TextBlenderen

Link: https://dl.dropbox.com/u/4215224/Webpages%20EU%20POOLST/The%20Neth-
erlands/Applying%20for%20a%20job/fulldigitalCV5.htm

https://dl.dropbox.com/u/4215224/Webpages%20EU%20POOLST/The%20Netherlands/Applying%20for%20a%20job/fulldigitalCV5.htm
https://dl.dropbox.com/u/4215224/Webpages%20EU%20POOLST/The%20Netherlands/Applying%20for%20a%20job/fulldigitalCV5.htm
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10.1 Brug af Acapela.tv 

Acapela.tv er en ny tilkommen medspiller der gør dig i stand til at konvertere skrift til tale og 
til at og til at indlejre informationen så den kan bruges af andre software værktøjer såsom 
WebPage TextBlenderen.

Se eksemplet i kapitel 6: Det har enormt potentiale som 
menuen “applications and references” vil bemærke for dig

Horizon College, en af samarbejdspartnerne fra Holland I POOLS-T projektet, burger værktø-
jet til at få elever til at forberede dem til internationale praktikpladser.  En elev der havde sin 
praktikplads I Tyskland ønskede at forberede sig selv til at holde en tale til den dag hun an-
kom. Hun kunne skrive teksten, men hun havde problmer med udtalen. Ved at bruge løste 
det hendes problemer med perfekt tysk. Klik på http://www.acapela.tv/Fish-1-4-122807740_
c262522a68be0 for at se Goldie, den talende guldfisk. Acapala har mange af den slags nut-
tede personligheder!

http://www.acapela.tv/Fish-1-4-122807740_c262522a68be0
http://www.acapela.tv/Fish-1-4-122807740_c262522a68be0
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Appendix
Brugbare links

www.smo.uhi.ac.uk 
Sabhal Mòr Ostaig, Scotland’s Gaelic College 

www.uhi.ac.uk  
The UHI Millennium Institute, aiming to be the University of the Highlands and Islands 

www.cothrom.net  
Cothrom Ltd, Hebridean community training group 

http://guthan.wordpress.com  
A portal to the still growing collection of English and Gaelic video materials - This is an in-
teractive site on which comments and suggestions are encouraged.

www.horizoncollege.nl 
The Dutch partner’s VET institute in the province of North-Holland, The Netherlands

www.languages.dk  
Home of the pools projects with ready to use teaching and learning materials and manu-
als.

http://www.smo.uhi.ac.uk
http://www.uhi.ac.uk 
http://www.cothrom.net 
http://guthan.wordpress.com
http://www.horizoncollege.nl 
www.languages.dk 

