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I. Ret opgaver i Word
1. Markér fejl i farver - nemt og hurtigt
Dette er sikkert den hurtigste og nemmeste måde at rette opgaver på, men det
virker alligevel professionelt. Samtidig involverer det kursisten mere aktivt i stedet
for bare at levere løsningen.
Det eneste, du skal gøre her, er at markere fejlene med en farve – eventuelt kan du
vælge flere forskellige farver til forskellige typer fejl.
De fleste tekster, du modtager fra kursisterne, er skrevet i Word. Her kan du bare
åbne filen i Word. Hvis ikke, kan du sætte teksten ind i Word ved at markere den,
klippe den ud ved at trykke Ctrl + C samtidig og sætte den ind i Word ved at trykke
Ctrl + V samtidig.
Når du vil markere fejl, så dobbeltklikker du på Formatpensel og derefter på
Tekstfremhævningsfarve – vi har her valgt at fremhæve fejlene med gult. Så
markerer du blot fejlene (dobbeltklik på ordene eller marker det relevante afsnit i
teksten) og afleverer den rettede opgave til kursisten, der så skal rette fejlene og
aflevere opgaven igen:

Du kan selvfølgelig også vælge forskellige farver til forskellige typer fejl, fx markere
grammatikfejl med gult, ordstilling med grønt, ordforråd med rødt osv.

® Christoph Schepers
Studieskolen 8/ 2012

3

2. Brug Words egne retteværktøjer - skriv kommentarer og
gør ændringer synlige
Der er også lidt mere avancerede retteværktøjer indbygget i Word. Nogle af dem
kræver en vis teknisk forståelse hos kursisterne, men efter en meget kort
introduktion, bliver de fleste kursister rigtig glade for denne måde.
Dette kan også kombineres med den første måde at rette fejl på.
Jeg retter tit den første version ved at markere fejlene, og lade kursisten selv finde
fejlene. Når jeg så får den rettede version tilbage, retter jeg, som beskrevet
nedenfor:
Gå til retteværktøjerne i Word ved at klikke på Gennemse i den øverste menulinje:

Du får en menuliste med de tre muligheder for rettelse, som vi vil gennemgå her.
Du kan indsætte kommentarer ved at klikke på Ny kommentar, gøre dine
ændringer synlige ved at klikke på Registrer ændringer og vise forskellige
udgaver af samme dokument ved at klikke på Sammenlign:
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Når du vil kommentere en fejl, sætter du cursoren på fejlen, eller markerer fejlen og
klikker på Ny kommentar. Der kommer nu et kommentarfelt frem. Skriv din
kommentar eller rettelse i feltet. Sæt cursoren et andet sted i dokumentet for at
lukke kommentaren. Alle fejl rettes på denne måde. Du kan fjerne en kommentar
ved at klikke på Slet lige til højre for Ny kommentar:

Når du vil rette i opgaven ved at give kursisten den rigtige løsning (og ikke bare en
kommentar), skal du bruge Registrer ændringer.
Klik på Registrer ændringer, marker med cursoren det eller de ord, der skal rettes
og skriv den rigtige løsning. Så markeres ordene med rødt og overstregning, og
den rigtige løsning står med rødt og understregning. Nu kan kursisten se, hvad du
har ændret, og kan enten printe rettelserne ud med fejlene, eller sætte rettelserne
ind i teksten ved at klikke på Accepter.
En tekst, der er rettet på denne måde, ser sådan her ud. Læg mærke til at
Registrer ændringer er fremhævet:
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Du kan også vise, hvad du har rettet i kommentarfelter i højre side af teksten:

Disse kommentarbokse hedder Bobler og du kan indstille, hvordan du gerne vil
vise ændringerne ved at klikke på Bobler og vælge den indstilling, du gerne vil
have. Klik på den lille pil under Bobler for at få mulighederne frem:

Kursisten kan sætte ændringerne ind i teksten ved at klikke på Accepter, eller
afvise ændringerne ved at klikke på Afvis:

6

® Christoph Schepers
Studieskolen 8/ 2012

Under Accepter kan man både vælge at acceptere enkelte ændringer eller alle
ændringer i teksten. Klik på den lille pil under Accepter for at få mulighederne frem:

Der er lidt flere funktioner ”at lege med”, hvis man vil afprøve de forskellige måder
at vise rettelser på – det er kun dig, der kan vurdere, hvad der er bedst egnet til
dine kursister.
I den lille menulinje med tre indstillingsmuligheder ved siden af ikonet Bobler kan
du indstille, hvordan du gerne vil have vist rettelserne:

Øverst kan du vælge dokumentvisningen og får følgende fire muligheder:

Som regel vil jeg vælge den fremhævede version: Endeligt dokument med
fremhævninger, så kan du se dokumentet med alle ændringer.
Under Vis markering kan du vælge hvilke markeringer af ændringer, du gerne vil
have vist.
I Korrekturrude kan du få vist alle rettelser i teksten i en korrekturrude. Det kan
gøre det lettere for kursisterne at arbejde systematisk med rettelserne:
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3. Vis ændringer i to versioner af teksten – meget velegnet til
fx processkrivning, cases, forberedelse på en bestemt
opgave m.m.
Hvis man vil sammenligne forskellige versioner af en tekst, som man har rettet til
undervejs, så er funktionen Sammenlign et meget værdifuldt værktøj. Her kan du
tydeliggøre de ændringer, der er blevet foretaget fra version 1 til version 2.
Start med at klikke på Gennemse og på Sammenlign i menulisten:

Vælg så Sammenlign to versioner af et dokument, og du får følgende menuboks
frem.
Du kan enten finde de to versioner, du vil sammenligne, ved at trykke på pilen ved
siden af de to små vinduer (hvis du har haft dem åben for nyligt), eller finde filerne
ved at klikke på den åbnede mappe ved siden af.
Jeg har her valgt at sammenligne den oprindelige version af vores lille opgave
(version 1) med den version af teksten, hvor alle rettelser er sat ind i teksten
(version 2).
Klik så på OK for at åbne de to versioner:
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Du får nu dokumentet med alle de rettelser, der blev foretaget på vej fra version 1 til
version 2, og kan se dem (alt efter hvilken indstilling du vælger) rettet direkte i
teksten, i bobler ved siden af og samlet i en korrekturrude. Hvis de mange ruder
forvirrer dig, kan du slå korrekturruden fra:

Det perfekte resultat opnår du, når du også sætter kildedokumentet (altså det
oprindelige version) ind. Det gør du ved at klikke på ikonet Vis kildedokumenter
ved siden af Sammenlign.
Nu bliver de to versioner af teksten stillet over for hinanden, så man kan se alle
rettelser detaljeret og sammenligne med den oprindelige tekst. Jeg synes, dette her
er et fantastisk værktøj for at målrette den individuelle fejlrettelse og læring:
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II. Ret opgaver i Jing
Jing er et af de nemmeste og samtidig mest tjekkede værktøjer til rettelse af
skriftlige opgaver. Oprindelig blev Jing sikkert udviklet til at optage præsentationer
af computerprogrammer og lignende, og det er præcis denne egenskab, vi kan
udnytte til undervisningsbrug: du kan optage, hvad der sker på skærmen, mens du
retter en opgave, og samtidig indtale kommentarer.
I praksis betyder det, at du kan optage, hvordan du gennemgår kursisternes
opgaver og samtidig indtale kommentarer, mens du retter opgaverne. Resultatet
kan du så sende til kursisterne som et link eller lægge det på din blog som
eksempler.
På samme måde kan du selvfølgelig også optage PowerPoints til forklaring af
grammatik, læse tekster op og markere væsentlige elementer undervejs og meget
mere – det er kun din fantasi, der sætter grænser.

Download Jing
Jing er et gratisprogram, som du kan downloade ved at gå til denne adresse:
http://www.techsmith.com/download/jing/, eller bare google på Jing og klikke på
Gratis download.
På siden skal du klikke på Download for Windows eller Download for Mac og
bekræfte, at du vil downloade programmet ved at klikke på Kør i advarselslinjen
(hvis advarslen dukker op).
Følg nu anvisningerne i installationsvejledningen, installationen er nem og hurtig
gennemført:
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Når du har installeret Jing kan du se en lille gul halvcirkel øverst i midten af din
skærm:

Det er ”Jing-solen”, og når du fører musen hen over den, så kommer en lille menu
frem:
 Knappen til venstre (Capture – rød pil) er den væsentligste funktion her.
Klikker du på den, kommer du videre til optagelsesfunktionen.
 Den midterste knap (History – blå pil) viser dig et arkiv over dine optagelser i
Jing.
 Knappen til højre (More – gul pil) giver dig nogle muligheder for at indstille
Jing.
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Ret opgaver i Jing ved at optage en lille video
Vi gennemgår kun optagelsesfunktionen her (venstre knap). Når du klikker på
knappen, kommer et vindue frem, der gør det muligt at markere det afsnit, du gerne
vil optage på skærmen. Placer krydset og træk det med musen, så du markerer det
afsnit, du gerne vil optage – det lyder kompliceret, men når du har prøvet det et par
gange, bliver det ganske let:

Du har nu følgende muligheder, som du kan vælge på den lille menubjælke, der
kommer frem:
Capture image (rød pil): Her kan du tage et billede af den markerede del af
skærmen.
Capture video (blå pil): Her kan du optage en video af den markerede del af
skærmen. Du kan fx gennemgå en opgave på skærmen og indtale kommentarer.
Redo selection (grøn pil): Her kan du slette dit valg og markere det område, du vil
optage på ny.
Cancel (gul pil): Her kan du slette, hvad du har foretaget dig.
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Det giver ikke så meget mening at vise, hvordan man optager en video i manualen
her , så se gerne Russel Stannards fremragende præsentation som en lille og
underholdende praktisk instruktion på
http://teachertrainingvideos.com/Jing/index.html.
Jeg prøver nu alligevel: Klik på Capture video. Der bliver talt ned fra 3 til 0, og så
starter optagelsen. Du kan nu fx gå opgaven igennem og imens kommentere, hvad
du gør. Lyden bliver automatisk optaget via den indbyggede mikrofon i din
computer, eller du kan bruge et headset.
På menubjælken har du (fra venstre til højre) følgende muligheder:
Stop
Pause
Mute - slå lyd fra
Redo - optag på ny
Stop

Når du er færdig med din optagelse, klikker du på Stop (knappen til venstre) og får
følgende billede:

Du kan se din lille video ved at klikke på:
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Når du er tilfreds med resultatet, kan du gemme eller dele videoen.
Videoen bliver altid også gemt i History, altså i selve Jing, og du kan gemme den
som et link. Hvis du gemmer videoen som fil, bliver den gemt som SWF-fil, som ofte
kræver et tillægsprogram for at blive læst og bearbejdet, så jeg vil gemme den som
link. Hvis du alligevel gerne vil gemme videoen direkte, skal du gøre følgende:
Du gemmer videoen ved at klikke på Diskette ikonet på den lille menubjælke:

Når du har klikket på ikonet med disketten, kommer du til mappefortegnelsen på din
egen computer og kan vælge hvor, du vil gemme videoen. Husk at give den et
passende navn, vælg stedet hvor videoen skal ligge, og klik på Gem:
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Jeg synes, at programmet lægger mere op til at gemme eller dele videoen som link.
Klik på ikonet helt til venstre og videoen bliver uploadet:

Imens videoen bliver uploadet, får du følgende meddelelse, og da videofiler er ret
store, kan der gå lidt tid før, videoen er klar til brug:

Når din video er klar, får du denne meddelelse:

Linket ligger nu i din Udklipsholder, og du kan sætte det ind i et dokument, en email eller på din blog ved at trykke på Ctrl + V samtidig.
Modtageren skal så bare klikke på linket. Modtageren kommer automatisk ind på
videoen og behøver ikke gøre andet end at klikke på
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for at afspille den:
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Hvis du har fået lyst til at lege lidt mere med Jing, kan du hente masser af
inspiration i følgende små videoer:
http://teachertrainingvideos.com/jingInReality/index.html
- eller gå bare i gang med at afprøve de mange muligheder, der ligger i Jing – og i
Word.
Meld gerne tilbage, hvis eller når du har afprøvet nogle spændende ting, vi ikke har
været ind på i denne korte vejledning. Jeg vil gerne samle så meget inspiration som
mulig.
Send gerne nogle forslag eller kommentarer til mig på chsc@studieskolen.dk.
God fornøjelse med at rette på en ny måde.
Christoph Schepers
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