
Workshop i digitale redskaber i sprogundervisningen 
 

Hvem er kurset målrettet til?  

- Du er underviser i spansk eller fransk på en gymnasial uddannelse.  

- Du ønsker at bruge digitale redskaber til mere end bare at skabe variation i undervisningen. 

- Du ønsker at kende de didaktiske argumenter for brugen af de respektive digitale redskaber i 

undervisningen (fx som et formativt evalueringsredskab) 

 

Hvad skal vi arbejde med?  

Alle bliver i løbet af dagen præsenteret for tre centrale digitale redskaber: Quia, Quizlet og Kahoot 

fordelt i to forskellige workshops. Der er tale om workshops, der alle:  

 

1) tager udgangspunkt i formativ evaluering. 

2) giver indblik i de didaktiske overvejelser i forbindelse med brugen at de konkrete digitale 

redskaber. 

3) giver dig mulighed for selv at afprøve redskaberne. 

4) giver dig mulighed for at lære at oprette egne opgaver med udgangspunkt i eget 

undervisningsmateriale. 

5) eksemplificerer med konkrete træningseksempler, der er målrettet den nye skriftlige 

eksamens “Delprøve 1”.  

 

Kort beskrivelse af kursuslederne: 

 Lærke Marie Ryge har 7 
års erfaring som  
gymnasielærer i spansk 
og idræt. Hun har fra 
2007-2010 været 
selvstændig erhvervs- 
drivende med eget 
webbureau. 
Lærke arbejder i dag på  
Odder Gymnasium. 
 

 Camilla Jürgensen har 15 

års erfaring som 

gymnasielærer i spansk og 

historie på stx. 

Hun er desuden 

webredaktør og  IT faglig 

vejleder i sprogfagene på 

Odder Gymnasium.  

 

Praktisk info 
 

Lokaliteter hvor  kurset udbydes:  

Aalborghus Gymnasium, Sohngaardsholmsvej 60, 9000 Aalborg,  tirsdag d. 14/11 - 2017 

Christianshavns Gymnasium, Prinsessegade 35, 1422 København K, torsdag d. 16/11 - 2017 

 

Pris:  1250 kr. (inkl. materiale og forplejning) 

Betaling:  Reg.nr 5479 Kontonummer 0964422 (Nykredit Bank) 

 

Sidste frist for tilmelding: 1/11- 2017  

Tilmelding Aalborghus Gymnasium foregår HER:  
Tilmelding Christianshavns Gymnasium foregår HER: 
 

Program  

9.00 -9.30: Morgenmad (tilmelding nødvendig)  

9.30 - 10.00: Fælles intro  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA4hmkqV4d0lzPgsAGZl8PiXHaA2dVfFuROfPLS9lJs_OdMQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSZfQuQ1aHjVI4OfMegmRsRBpKX-8tbO3r3TCJvbWHOY70jQ/viewform


10.00 -12.30:  Workshop 1 

12.30 -13.15: Frokost 

13.15 - 15.45: Workshop 2  

15.45: Tak for i dag  

 

For yderligere kontakt:  

Camilla Jürgensen, mitdigitalegym@gmail.com / 51633205 

 

Kort om de tre digitale redskaber, som I kommer til at arbejde med:  

 

Quia:  
Quia er et selvrettende online læringsrum, hvor du som underviser selv kan oprette eller finde nye 

interaktive opgaver, quizzer og spil til dine klasser/elever. Øvelserne er hurtige og nemme at oprette 

og kan deles med kollegaerne, hvis de også bruger systemet. Quia giver dig desuden mulighed for, at 

du tæt kan følge klassens og den enkelte elevs arbejde via den statistik, som genereres i takt med 

elevens arbejde online. Eksempelvis kan man som underviser finde klassens “trouble spots” med 

henblik på en formativ evaluering. Quia kan således være med til både at optimere og effektivisere 

retning af skriftlige afleveringer, da du som underviser kan udnytte dette selvrettende 

læringsredskab, som en aktiv del af selve retteprocessen.  

Quia er velegnet til at træne: f.eks grammatik, tekstforståelse på ordniveau, tekstforståelse på 

sætningsniveau samt generelt ordforråd.  

 

Quizlet:  

Quizlet er et online redskab, der er anvendeligt til indlæring af gloser og grammatik. Øvelserne er 

nemme at oprette, og du kan både vælge et “study” og et “play” mode. Der er en udmærket 

maskin-oplæsning af ordene på spansk.  

Desuden kan eleverne konkurrere mod hinanden i quizlet live.  
Du kan anvende andre brugeres quizletter, og du kan dele dine egne.  

Quizlet er særlig velegnet til at træne alle typer ordforråd: f.eks. dansk/spansk, spansk/dansk, 

synonymer/antonymer, spansk ord/billeder, forklaring af ord. 

 

Kahoot:  

Kahoot er quiz-redskab, der bruger konkurrenceelementet til at træne og teste elevernes viden. Det 

er nemt at oprette en quiz, og du har mulighed for at søge mellem de 11 millioner Kahoots, der 

allerede er oprettet. Kahoot anvendes primært i selve timerne fx som opsamling til et tema eller 

eller et grammatisk område. 

Kahoot er velegnet til at træne: f.eks grammatik, generelt ordforråd og almen viden.  

 

Materialer:  

Du får udleveret papir- og videomanualer til samtlige redskaber, så du selv trygt kan arbejde videre, 

når du kommer hjem. Alle får desuden adgang til en hjemmeside, hvor alle 

manualer/videopræsentationer kan hentes digitalt.  

 

Vi glæder os til en indholdsrig digital dag! 

  

Mvh. Lærke Marie Ryge og Camilla Jürgensen 

mailto:mitdigitalegym@gmail.com

